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[Groot lied-boeck. Eerste deel.]
Verantwoording
De herdruk van Bredero's Boertigh, Amoreus en Aendachtigh Groot Lied-boeck
(1622), voorzien van een paar inleidende studies, van tekstverklaringen en bredere
aantekeningen, zou een boek zijn geworden van over de 900 bladzijden. Alleen in
dat feit al lag een reden tot splitsing. Maar er waren er meer. De belangrijkste was
aanvankelijk de wens om te voltooien wat op redelijk korte termijn mogelijk zou
zijn, zonder tot uitstel te worden verplicht door tijdrovende onderzoekingen
betreffende enig detail van bijvoorbeeld biografische aard, zoals bij de
Bruiloftsgedichten het geval zou kunnen zijn. Het afzonderlijk verschijnen van dit
eerste deel biedt de bezorgers bovendien de gelegenheid, in deel II nog rekening te
houden met uitingen van kritiek, eventueel zelfkritiek. Een laatste reden, even droevig
als onverwacht, ligt in het overlijden van mijn leidse vriend en collega prof. dr. Hans
van de Waal, die een studie over de illustraties van het Lied-boeck had toegezegd
en mij een aantal bijeengebrachte gegevens al had laten zien. Dit eerste deel bevat een volledige herdruk van de liederen uit de editie-1622.
Daarbij is gebruik gemaakt van het exemplaar uit de U.B. te Amsterdam (sign. 976
C 15), al is in een enkel geval ook verwezen naar een ander, iets afwijkend exemplaar
uit eigen bezit. De tekstverklaringen zijn in vergelijking met alle eerdere
wetenschappelijke edities verveelvoudigd, maar op zichzelf zo beknopt mogelijk
gehouden. Ze kwamen tot stand in een reeks van even hartelijke als openhartige
besprekingen met mijn vakgenoten Keersmaekers, Stutterheim, Veenstra en Zaalberg;
de eindredactie blijft echter voor mijn verantwoordelijkheid. Voor de vertaling van
de latijnse teksten op blz. 32 en 34 ben ik prof. dr. A.D. Leeman ten zeerste
erkentelijk. Er is mij uit de geschiedenis van de Neerlandistiek geen tweede voorbeeld
bekend van een zo langdurige en intensieve samenwerking terwille van enige tekst,
die niet slechts bladzij voor bladzij maar herhaaldelijk vers voor vers ter discussie
stond. Het is voor ons allen een unieke ervaring geweest, en ik ben er dan ook van
overtuigd mede uit naam van de anderen te spreken als ik dank breng aan de Minister
van C.R.M. die ons door een collectieve opdracht tot dit werk in staat heeft gesteld.
Het ontworpen tweede deel heeft de onderstaande opzet:
een studie over bouw en betekenis van het Lied-boeck, door de ondergetekende;
een studie over de illustraties van het Lied-boeck, door dr. P.J.J. van Thiel; bredere
aantekeningen bij elk lied voorzover literair-historische of biografische
omstandigheden, ofwel bijzonderheden van stijl of versbouw daartoe aanleiding
geven. Ten aanzien van deze aantekeningen hebben de bovengenoemde vier
vakgenoten mij opnieuw hun medewerking toegezegd.
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Het verheugt mij bijzonder dat het door uitbreiding van de aanvankelijke
regeringsopdracht mogelijk is geworden, een afzonderlijk deel te wijden aan de
melodieën van het Lied-boeck. Dit derde deel zal worden verzorgd door de
musicoloog F.H. Matter. Van de ongeveer honderd zangwijzen waarom het in totaal
gaat, is ongeveer driekwart thans bekend of reconstrueerbaar. Na een inleidende
studie, waarin o.a. wordt ingegaan op de herkomst van de verschillende zangwijzen,
zal in dit derde deel de reeks van melodieën volledig worden afgedrukt.
Het weergeven van de tekst uit 1622 biedt geen bijzondere problemen, behalve
voorzover er maar één teken is gebruikt als hoofdletter van de i en van de j: een
oud-hollandse kapitaal, die visueel tussen beide in staat, terwijl de moderne I en J
onderling sterk verschillen. Aangezien noch de consequente toepassing van de I,
noch die van de J tot een bevredigend resultaat leidt, is in dit geval gebruik gemaakt
van beide kapitalen, met dien verstande dat de J systematisch vóor een volgende
klinker is geplaatst. Dit betreft dus alleen de kapitalen; bij de onderkast, waar het
gebruik van de i en de j niet steeds consequent blijkt te zijn, is niet genormaliseerd,
zo min als bij andere lettertypen dan fractuur.
Eenzelfde probleem deed zich voor bij de ene kapitaal van de u en de v, die dan
ook overeenkomstig het nu heersende systeem is vervangen door U of door V,
uiteraard alleen voorzover het om hoofdletters in fractuur gaat.
Verder gelden de onderstaande regels.
Ieder lied begint op een nieuwe bladzijde.
Alle titels worden gezet in klein kapitaal.
Alle stem-aanduidingen worden gezet in cursief.
De bijzondere initialen en de afwijkende zetwijzen van de aanvangswoorden
worden genormaliseerd.
De soms wel, soms niet, soms deels aanwezige inspringing van versregels,
over-eenkomstig rijmschema en strofenbouw, vervalt, behoudens een enkele plek in
een lang gedicht in alexandrijnen.
De strofen worden gescheiden door een regel wit; de meestal aanwezige
nummering, soms boven de strofe geplaatst, soms ervoor, vervalt.
De onder haast elk gedicht aanwezige zinspreuk vervalt.
Om het oorspronkelijke versbeeld zoveel mogelijk te behouden, worden in de tekst
geen verwijzingstekens geplaatst. Wel worden de versregels per vijftal genummerd.
De liederen zijn grotendeels gezet in fractuur; alleen indien in 1622 een ander
lettertype is gebruikt, wordt dit vermeld. Overigens is het belang van dit soort
mededelingen zeer gering geworden daar de editie van 1622 in facsimile werd her-
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drukt (Amsterdam 1968), en voor iedere belangstellende dus vrij gemakkelijk
bereikbaar is.
Wisseling van lettertype binnen de tekst wordt in principe steeds aangeduid door
cursief; bij uitzondering is in enige liederen tevens gebruik gemaakt van klein kapitaal.
Een lange swordt vervangen door een s, een afwijkende r door een gewone.
Een schuine streep, in gotische druk, wordt vervangen door een komma.
Een dubbele komma ter aanduiding van binnenrijm is vervangen door een dubbele
schuine streep.
De weinig talrijke afkortingen worden aangevuld.
Evidente drukfouten worden in de tekst verbeterd, maar met verantwoording
dienaangaande in de voetnoten die de weergave van de tekst betreffen; deze worden
bij elk gedicht op de eerste bladzijde daarvan afgedrukt.
Het romeinse cijfer dat men hier vindt, geeft de plaats van het lied aan; deze
nummering betreft het Lied-boeck in z'n geheel en dus niet elk der drie boeken
afzonderlijk; ze dient uitsluitend voor een gemakkelijke verwijzing.
De noten ter verklaring van bepaalde woorden en zinswendingen, worden onder
elk tekstgedeelte in twee kolommen afgedrukt.
Voor bredere aantekeningen, zowel van literair-historische als van filologische
aard, moet worden verwezen naar het ontworpen tweede deel. Daarin zullen ook de
vier gravures, die thans verkleind zijn gereproduceerd, op authentieke grootte worden
afgedrukt.
G. STUIVELING

G.A. Bredero, Groot lied-boeck

11

Oorspronkelijke grootte 13,4 × 16,5 cm. Dit titelblad kan dienen als een staalkaart van allerlei in het
Lied-boeck zelf gebruikte lettertypen, al ontbreken er een paar soorten civilité.

Boertigh, Amoreus, en Aendachtigh
Groot Lied-boeck
van
G.A. Brederode,
Amsteldammer

-

VerçierdMet vele Klinckers, oock Bruyds-lof en Klaeg-Dichten. Door-mengeld met Sin-rijcke Beeltenissen. Alles tot
vermaeck en nut der Ieughet, Sampt allen
Lievers der Rijm-konst.t' A M S T E L R E D A M ,

- Boertigh: grappig, koddig.
Aendachtigh: vroom, van inkeer getuigend.
- Verçierd: verrijkt.
- Klinckers: sonnetten.
- Beeltenissen: afbeeldingen, illustraties.
Sampt: benevens.
Lievers: liefhebbers.
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Voor Cornelis Lodowijcksz: vander Plasse, Boeck-verkooper, wonende op den hoeck
van de Beurs, in d'Italiaensche Bybel 1 6 2 2 .
Met Privilegie voor ses Iaren.-

- Privilegie: monopolie, octrooi, door de overheid uitgevaardigd verbod van nadruk.
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*Extract

uyt de Previlegie

[1] Die Staten Generael der Vereenigde Nederlanden, hebben geconsenteert1 ende
[2] geoctroyeert, consenteeren ende octroyeren mits desen2, Cornelis Lodowijcksz
[3] vander Plasse, Boeck-verkooper ende Borgher der Stadt AMSTELREDAM, dat hy
[4] voor den tijdt van Ses Iaren naestkomende alleene4 inde Vereenighde Neder[5] landen sal mogen drucken, ofte doen drucken, uytgeven ende verkoopen de
[6] VVercken soo Spelen, Poëmata, Emblemata ende andere Rymeryen vanden
[7] treffelijcken7 Amsterdamschen Poët Gerbrand Adriaensz Brederode Saliger,
[8] Verbiedende alle ende een yegelijck Ingesetenen van desen Landen binnen den
[9] voorschreven tijd van Ses Iaren naestkomende de voorschreven wercken van[10] den voorsz10 Poët, Gerbrand Adriaensz Brederode, in't geheele, of ten deele,
in't
[11] groote10-11 ofte in't kleyne te her-drucken, uytgeven ende verkoopen, ofte elders
[12] nagedruckt inde Vereenigde Provintien te brengen, om verkocht te worden,
[13] sonder consent vanden voorschreven Cornelis Lodowijcksz vander Plasse, by
[14] pene13-14 van verbeurte van sulcke naghedruckte Exemplaren, ende daer-en-boven
[15] vande somme van dry hondert Carolus guldens15, T'appliceren15 een derden-deel
[16] daer van tot behoef vanden Officier16 die de Calengie doen sal, het tweede
[17] derden-deel tot behoef vanden Armen, ende het resterende derden-deel tot
[18] behoef vanden voorschreven Cornelis Lodowijcksz vander Plasse. Gedaen ter
[19] vergaderinge vande Hoogh-gemelte19 Heeren Staten Generael, In 'sGRAVENHAGE opten negenden Aprilis sestien-hondert twee-en-twintigh, ende was
[21] geparagrapheert21 E. vander Marck vt21
Leeger21 stond,
Ter Ordonnantie vande Hoogh-Gemelte Heeren Staten Generael, ende was
onderteeckent
C. AERSSENS.
Dit Extract, in 1622 in klein cursief gedrukt, staat viermaal in het Lied-boeck, nl. ook voor
elk van de drie afdelingen. In deze herdruk is het daar weggelaten.
1 geconsenteert: toegestaan.
2 mits desen: hierbij, hierdoor.
4 alleene: als enige.
7 treffelijcken: voortreffelijke.
10 voorsz: voornoemde, bovengenoemde;
10-11 in't groote ofte in't kleyne: en gros of en détail; of duidt dit op het formaat?
13-14 by pene: of straffe.
15 Carolus guldens: oorspr. gouden munt met de beeldenaar van Karel de Vijfde, als
rekeneenheid zeer lang in gebruik gebleven;
15 appliceren: aanweden.
16 Officier: ambtenaar; Calengie: bekeuring.
19 Hoogh-gemelte: bovengenoemde.
21 geparagrapheert: geparafeerd:
21 vt: vidit, heeft gezien;
21 Leeger: lager daaronder.

*
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Oorspronkelijke grootte 12,5 × 15,8 cm.
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*Tot

den Sang-gierighen- Leser:

[1] Alsoo ick voor vele jaren herwaert, grooten vlijt en naerstigheyt hebbe
[2] gepleecht, int drucken der ghedichten en rymerijen, van den soet[3] vloeyenden Poët G.A. Brederode; als genoechsaem blijckt by de Spelen,
[4] Ghedichten ende Lieden4, soo voor als naer des selven Poëts overlyden
[5] van my int licht ghebracht: is doch evenwel onder anderen, voorna[6] mentlick eene tot Rotterdam6, die onaenghesien6 de billickheyt van niet in
[7] eens anders doent7 te treden, moghelijck ghehoort hebbende dat ick
[8] doende waer omme alle de Spelen en Ghedichten by een te vergaderen,
[9] hebbe naer ghedruckt de spelen ende ghedichten by my voor desen in
[10] druck ghegheven, de selve benoemende met den op-schrift van alle de
[11] spelen en gedichten van onsen Poët, daer11 ick noch drie spelen hebbe en
[12] verscheyden ghedichten die noch noyt druck gesien hebben. Heeft daer
[13] en boven noch oock't ghene hy ghedaen heeft, jammerlijck met vele
[14] fauten bekladdet en mishandelt. Dan14 beminde Leser, de vremde koe14
[15] is lickt het vremde kalf. Ick sal maken dat ghy int mijn wel haest wat
[16] anders sult sien. Hier is voor eerst het dryvoudich Liede-boeck, dat u
[17] lieden den Poët selve al by sijn leven hadde toegeseyt, gelijck ghy uyt sijn
[18] volgende voor-reden genoechsaem kond verstaen. Hier in hebt ghy
[19] alle syne Liedekens, immers19 alle die ick naer19 ongelooffelicke moeyte
[20] hebbe weten te bekomen: die20 de sommige (soo hy my meerendeels in
[21] syn leven geordonneert hadde) met schoone sin-rijcke beeldenissen van
[22] koper gedruckt, zijn verciert en uytgebeeldet. Hier mede moogt ghy
[23] voor eerst uwen Sangerigen23 lust boeten, tot ick oock eer niet lange23 uwen
[24] Lees-gierigen geest kome verlusten24 met alle syne Spelen en Gedichten,
[25] die u lieden hebt te verwachten van
V lieden dienstwillighen
CORNELIS VANDER PLASSE.
*

In 1622 blz. *3r en [*3]v. Tekst in romein; eerste woord in kapitaal met grote sierletter A;
naam in regel 3, en slotformule cursief.
- Sang-gierighen: zanglustige.
4 Lieden: liederen.
6 eene tot Rotterdam: in 1622 gaf Pieter van Waesberge te Rotterdam een ongeautoriseerde
Bredero-editie uit.
6 onaenghesien: zonder te letten op.
7 doent: bezigheid, arbeid.
11 daer: terwijl
14 Dan: maar;
14 de vremde koe enz.: de rotterdamse uitgever behandelt de amsterdamse dichter als niet-eigen,
dus stiefmoederlijk.
19 immers: tenminste, in elk geval;
19 naer: na.
20 die de sommige: waarvan sommige.
23 uwen Sangerigen lust boeten: uw zanglust bevredigen;
23 eer niet lange: binnenkort.
24 verlusten: vermaken.
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*Voor-Reden

Van G.A. Brederoos
Gheestich Liedt-Boexcken,
by Hem Selven Uyt-Ghegheven
[1] Lustighe en vrolijck-moedighe1 Maagden en Ionghelingen, die u geneuchte
[2] en vermakinge in soete tijtkortinge neemt: ick offere u Lieden op2, myne
[3] Blygeestige Kindertjes, om te leeren en tot uwen dienst te ghebruycken,
[4] het sy in vrolijcke Maaltyden, Gheselschappen, en Bruylofts-Feesten, of
[5] om voor u selven van swaermoedige gedachten te ontledigen5 met haare
[6] boertige vermakelijckheyt, want sy hebben voorzeker een aartjen van
[7] my haar Vader, die wel eer een sonderlinge7 wel-lustigheyt7 uyt der
[8] Boeren8 ommegang haalde, welcker boertighe treckjes sy op het leven[9] digste na spelen en spreken sullen, indien ghy haar9 niet en steurt noch en
[10] verkort9-10 in haer eygenschap van uytspraac, de oude Aemsteldamsche en
[11] Waterlandsche Taal hebben sy so nagekomen11 als haar onse (doch te
[12] luttel) letteren toelieten. Veel ouwde en ghebruyckelijcke wóórden der
[13] Land-luyden hebben sy inne genomen13, die sommige Latynisten (die
[14] doch eer en meer uytheemsch dan duytsch14 geleert hebben) veróórdee[15] len en smadelijck verwerpen, om dat syse juyst door15 onkunde niet en
[16] kennen: Maar ghy Toetsers en Proef-Meesters van ons Goude Neder[17] landsch, die soo vrypostich17 de Hollandtsche wóórden aen den Steen17 van
[18] u sinnelijckheyt18 strijckt, en daar en boven stoutelick18 de selve voor on[19] goet, valsch of biljon19 verklaart, keurt ende marckt verbiet19, om dattet
[20] by u niet gangbaer noch bekent en is, is het daeromme al20 in Reden ge-

*

In 1622 blz. [*4]r en [*4]v. Tekst infractuur, met enkele woorden alsmede het rijmpje en de
slotformule cursief. Drucx en Bron der Minne klein kapitaal. In regel 1 grotere sierletter L.
1 vrolijck-moedighe: blijmoedige.
2 ick offere u Lieden op: ik wijd u.
5 ontledigen: bevrijden.
7 sonderlinge: bijzondere;
7 wel-lustigheyt: genoegen.
8 Boeren: Bredero leidt het woord boertig ten onrechte blijkbaar af van boer.
9 haar: hen, ze;
9-10 niet en steurt noch en verkort: niet hindert of tekort doet.
11 nagekomen: nabijgekomen, benaderd.
13 inne genomen: in zich opgenomen.
14 duytsch: Nederlands.
15 juyst door: als een natuurlijk gevolg van.
17 vrypostich: onbeschroomd;
17 Steen: toetssteen.
18 sinnelijckheydt: smaak, opvatting;
18 stoutelick: boud-weg.
19 biljon: mengsel van edel metaal en koper, ook: niet gangbare munt;
19 marckt verbiet: uit de handel weert.
20 al: wel;
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[21]
[22]
[23]
[24]
[25]
[26]
[27]
[28]
[29]
[30]
[31]
[32]
[33]
[34]
[35]
[36]
[37]
[38]
[39]
[40]
[41]
[42]
[43]
[44]
[45]
[46]

gront20-21, datmen dat ouwde verschimmelde Pot-gelt21 en de vierkante21
stucken sal verachten? Daar men nochtans door oude lieden haar waardije
ende an haar swaarte en kracht hare deugt wel kan gissen, berekenen en
kennen. Voor mijn deel ick bekent, dat ick met dit nieuwe Leydsche
gevoelen24-25 niet over een en kom, en dat ick met een kettersche stijfsinnigheyt25-26 aan het ouwde hange, ja dat al ben ick geen schroyer26, geen
Goudt-smit, noch Munt-meester, die ouwe Pot-penninghen met voordeel27-28 op soeck, om daar de eene tij t of d'ander yets goets na mijn behagen
en vermogen af29 te maken. Het is mijn al goet29 als 't hier-landsche onvervalschte onvermenghde munte is, als ick weet dat het by de ghemeene
man in de dagelijcksche handeling en ommegangh gewraackt31 noch geweygert, maar by haer lieden voor goet gekent32, en ontfangen wort:
Het is myn alleens33, of ick van een machtich Coning of van een arm
Bedelaer leer de kennisse van mijn moeders tale, en of de wóórden uyt
het vuylnis-vat of uyt de cierlijckste en gróótste Schat-kamers van de
wereld komen: doch moet my elck na haer waarde goude, silveren en
koperen gelde verstrecken.37 Sekerlijck ick en sal my nummermeer soo
seer niet binden ande Eenrinstigheyt38 van sommige Een-sinnighe Schryvers, die meer der vreemdelingen boecken door-snoffelen, als de ghewoonte van 't spreken haarder40 mede-Burgheren en Lands-luyden, doorsoeken, en op haar eyghen in-vallen en inbeeldingen onversettelijcke41
kercken bouwen, die dickwils nae wat onder-gravens lichtelijck daer
henen storten en vallen. Wat my belangt, ick heb anders geen43 Boeck
geleert als het Boeck des gebruycx, so ick dan door onwetenheydt der
uytlandscher spraken, wetenschappen, en konsten45 hebben gedoolt: verschoont my ongeleerde Leke-broeder, en geeft den Duytsche46 wat toe:

20-21 in Reden gegront: op redelijkheid gebaseerd.
21 verschimmelde Pot-geldt: geld dat opgepot en daardoor uitgeslagen is;
21 vierkante stucken: noodgeld, in een belegerde stad geslagen en daarna uit de circulatie
genomen.
24-25 dit nieuwe Leydsche gevoelen: Bredero keert zich hier tegen een z.i. onnatuurlijke
taalverzorging, waarvan hij de drijvende krachten aanwezig acht in Leiden, misschien de
Leidse universiteit.
25-26 stijf-sinnigheyt: hardnekkigheid.
26 schroyer: muntbesnoeier; iemand die van zilver- of goudgeld iets afneemt, en de munt
quasi-volwaardig latende, zich met de afgesnoeide hoeveelheden edel metaal verrijkt.
27-28 met voordeel: in hoop op winst.
29 af: van;
29 Het is mijn al goet: ik ben al tevreden.
31 gewraackt: afgekeurd.
32 voor goet gekent: als goed erkend.
33 alleens: eender.
37 verstrecken: opleveren, dienen tot.
38 Eenrinstigheyt: eigenwaan, monomanie.
40 haarder: van hun.
41 onversettelijcke: onwrikbare.
43 anders geen: geen ander.
45 konsten: kunsten, kundigheden.
46 Duytsche: gewone Nederlander.
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[47]
[48]
[49]
[50]
[51]
[52]
[53]
[54]
[55]
[56]

want ick heb als een schilder, de schilder-achtige47 spreucke ghevolcht, die
daer seyt: Het zijn de beste Schilders die 't leven naast komen, en niet de gene
die voor een geestich49 dinghen49 houden het stellen der standen49 buyten de
nature49-50, en het wringhen en buygen der geleden50 en ghebeenderen, die sy
vaack te onredelick en buyten de loop des behoorlickheyts51 opschorten51 en
ommecrommen. Ick hebbe soo veel als ick vermocht de boerterijen met
de soetste Boere-wóórden uyt gedruckt: het gene hier inne door versuymelheyt53-54 is mishandelt54, over geslagen, ofte vergeten, wilt dat met u
al-wetende geleertheyt, en ghewoonlijcke goedigheydt verbeteren, soo
sult ghy alderbest betóónen

57 Dat hy is wijs en wel gheleert,
58 Die alle dingh ten besten keert.

[59]
[60]
[61]
[62]
[63]
[64]
[65]
[66]
[67]
[68]
[69]
[70]
[71]
[72]
[73]
[74]
47
49
49
49
49-50
50
51
51
53-54
54
59
59-60
60
62
69
69
70
73
74

Eenige Neus-wyse en nau-gesette59 Lieden, met een voor-oordeel inne
ghenomen59-60 zijnde, sullen dese mijne Liedekens van lichtvaardigheyt60
beschuldigen, al eer sy de moeyten sullen doen van te ondersoecken
waarom, waar toe, en hoe die ghemaackt zijn, swaarlijck62 sullen sy konnen gelóóven dat ick de sottigheden eeniger menschen met een lacchelijcke manier beschrijf, soetjes berisp en haer dwaling voor de óógen
houw, straffe, en andere waarschouwinge doe, om die dwaal-wegen
bequamelick te vermyden. ‘Veel dinghen heb ick op sijn boertsch gheset,
die nochtans voor ettelijcke Ste-lieden haar Rekeninghe zijn, die ick,
vermits ick hare sieckte, kranckheyt en schurfte kende, aldus heb moeten
handelen69, wetende dattet anders al te korresyvich69, bitter en te scharp
byten soude, en om dat70 het by velen niet qualijck genomen soude werden, gaan sy al vermomt, onder boeren ghedaanten daer henen met veranderde namen en bekleedinge: De uytlegginge hebben sommighe haar
reuckelóós genoech onderwonden73, maar mijns bedenckens noyt gevonden: Daar ick my74 in verblyde, want ick en ben met eens anders
schilder-achtige: bij een schilder passende.
geestich; vernuftige;
dinghen: zaak;
standen: lichaamshoudingen;
buyten de nature: op een onnatuurlijke manier.
geleden: ledematen.
buyten de loop des behoorlickheyts: in strijd met wat behoorlijk is;
opschorten: omhoog brengen.
versuymelheyt: onachtzaamheid.
mishandelt: verkeerd gedaan.
nau-gesette: kieskeurige;
inne ghenomen: behept.
lichtvaardigheyt: lichtzinnigheid.
swaarlijck: moeilijk, ternauwernood.
handelen: behandelen;
korresyvich: lett. invretend.
om dat: opdta.
haar reuckelóós onderwonden: roekeloos gewaagd.
Daar ick my enz.: en daar verblijd ik mij in.
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[75]
[76]
[77]
[78]
[79]
[80]
[81]
[82]
[83]
[84]
[85]
[86]
[87]
[88]
[89]
[90]
[91]
[92]
[93]
[94]
[95]
[96]
[97]
[98]
[99]

schande niet verkuyst75, en om de waerheyt te spreken, ick heb haest75
vyanden genoech, al en maeck icker geen meerder. Ick hebbe dese
malligheytjes meer uyt lust als uyt laster77 verdicht, om in Bancketten,
Gast-gheboden78, Waart-schappen78 en ander uytspanningen des Gemoets,
my, en mijne vrienden en vriendinnen wat te verlustigen, met de verquickelijckheyt79-80 der Nieuwigheytjes, die ick voor dese van niemandt
anders veel gesien hebbe; nochtans was ick noyt van sinne bekoort81
om dese grillige grilletjes door den druck ghemeen te maken, want my
docht altóós datter wispelturigheyts en DRUCX83 genoeg inde werelt was,
maer yemandt van myn voortreffelijckste Vrunden84 (die daer meer
wercx van maakten als ick selve) heeft die naarstich en schriftelijck bekomen85-86, en met een heerlijcke en gróóte Voor-Reden vereert, en de
naam van Geestich87 gegeven (oft het selve verdient, laet ick de verstandighe en die daar lust in hebben, óórdeelen, voor mijn ick hebse altóós
mijn malle Liedekens geheeten) en zijn by Govert Basson89 tot Leyden
eerstmael gedruckt, die de selvige in een heel seltsame en ongelóóflijcke
kortheyt van tyt versonden en verkocht heeft, en is in sulcker voegen
begeert gheweest, dat ick selver gheen exemplaer en heb mogen behouwen, om het de een of d'ander reys93 te doen herdrucken: Doch is het ten
tweedemale t' Amsterdam van eenige Gesellen94, sonder mijn weten ghedruckt, met sommige on-eerlijcke95 en ontuchtighe Liedekens, die al95 op
mijnen naam lóópen, maer de eer die my daer mede geschiet is, en de
danckbaerheyt die ick haar hier over schuldig ben, sal ick haar ter gelegentheyt met een vriendtschap98 vergelden, die haar heugen sal. Want
waarlijck alle suyver-hertige en Edel-moedige menschen sullen sich

verkuyst: gereinigd, verschoond;
haest: langzamerhand.
laster: kwade bedoeling.
Gast-gheboden: feestmaaltijden;
Waart-schappen: feestgelagen.
de verquickelijckheyt: het opwekkende.
van sinne bekoort: geneigd, er op uit.
Drucx: woordspeling: drukwerk, en droefheid.
Vrunden: op wie Bredero hier doelt, is niet bekend; misschien mede op Petrus Scriverius die
te Leiden woonde en ook het Nederlandse dichtwerk van Daniël Heinsius uitgaf.
85-86 naarstich en schriftelijck bekomen: met veel ijver en wel door erover te corresponderen te
pakken gekregen.
87 Geestich: geestrijk, vernuftig.
89 Govert Basson: Leids drukker van engelse afkomst. Van deze eerste, leidse uitgave is geen
enkel exemplaar bewaard gebleven.
93 de een of d'ander reys: eens, bij gelegenheid.
94 Gesellen: kameraden (iron.); misschien met de bijbetekenis van iemand die in het gilde nog
niet de rang van meester heeft bereikt.
95 on-eerlijcke: eerloze, oneerbare;
95 al: allemaal.
98 vriendtschap: vriendendaad, vriendendienst.
75
75
77
78
78
79-80
81
83
84
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[100] voortaen wachten yets geneugelicx te laten uytgaan100, nu de ongeóórloft[101] heden soo gróót zijn, datmen onder den deck-mantel van yemandt an[102] ders sijn vuyligheydt uyt-stroyen mach.
[103] Ghy Rymers, en ghy brave Dicht-Schrijvers van dese frayigheytjes, ick
[104] bedanck u, en bidde u dat ghy vóórder104 mijn wercken niet meerder met
[105] de uwe en vermenghelt, want ick ben te vreden105 dat ghy al mooght ma[106] ken wat u lust, maar ick en begeer niet dat ghy mijn deuntjens an de
[107] uwe koppelt en kettingt, ick en sta na niemands oneere, en ick gunne u
[108] uyt goeder herten de lof die u toe komt: doch zijt ghy heel Eer-gierich,
[109] betóónt u Edele Geest en klaarheyt van u verstant, en schrijft sulcke
[110] dinghen die alle menschen verschricken en ontsetten, en laat my by mijn
[111] soete sotternijen111 blyven, en besteet u medelyden en verkeerde berm[112] hertigheydt aen yemandt anders Armoede, voor mijn, ick ben112 uwe
[113] hulp voor dese tijdt noch onbehoeftich (God danck) want ick laat my
[114] voorstaan113-114 (al luytet wat verwaandelijck) dat icker al heel veel meer
[115] van die slach sou konnen voortbrengen, als 't my eers genoech was, ge[116] lijck ick met eenighe nieuwetjes116, hier in ghevoegt, bewesen hebbe: Maer
[117] wat is dit? ick praat hemel-val117, ick springh van 't een op 't ander. Eer[118] waerde Maeghdekens, en lustige Iongelinghen, ick stuur u ditkleyne Voor[119] loopertje voor uyt, het welcke u komt waarschuwen, dat ick u eer lang
[120] meene toe te eygenen een gróóter Lied boeck, genaemt BRON DER MINNE,
[121] waar inne ick het meesten-deel van alle mijn Jammertjes121, Klachten,
[122] Lyden, en Vermakelijckheyt122 aanden dagh sal brengen, indien ghy dit
[123] naar uwe ouwde goetheyt in danck ontfangen en aanvaarden sult, daer
[124] ick niet aen en twijffel, vermits ick daar nu tot tweemael toe, soo open[125] bare proeven124-125 hebbe af ghesien: Op dit vertrouwen dan, soo wert125 u
[126] (O Sangerighe Keeltjes!) van gantschen gemoede toegeheylicht en toe[127] ge-wijt, de meer dartele als treffelijcke Kinderen vande blyde geest, van
[128] uwen alle
Eer, en dienst-schuldige Vrundt en Dienaar
G.A. BREDERO.

100
104
105
111
112
113-114
116
117
121
122
124-125
125

te laten uytgaan: openbaar te maken.
vóórder: verder, voortaan.
ben te vreden: heb er vrede mee.
soete soternijen: snaakse invallen.
ben... onbehoeftich: heb iet nodig.
ick laat my voorstaan: ik durf beweren.
nieuwetjes: nieuwe, en dus ook nog niet eer-der gepubliceerde gedichten.
hemel-val: onzin, mallepraat; zie WNT VI, kol. 567.
Jammertjes: klaagliederen.
Lyden, en Vermakelijckheyt: leed en vreugde.
openbare proeven: openlijke bewijzen.
wert: wordt.
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Den Voor-Sangher- der Musen, Spreeckt
tot de Nederlandsche Ionckheydt
*Apollo

5

10

15

20

*

Wyckt met eerbiedigheyt besitters van der aarden,1
d'Onsachlijckheydt mijns staats heerlijcke hooge-waarden,2
En knielt met ootmoed' neer, en roept mijn Godtheydt aan,
Als den Mooren-lantschen danckbaren Indiaan,4
Die met dienst-knechtigheyt mijn bidden en aanbieden5
Een offer vande vrucht, van vee, van land' en lieden,
Om mijn groot-acht-baarheydt, en Godd'lijck aangesicht
Want ick ben 's werelts ziel, haar eenich oogh en licht,
Ia 't hert der Hem'len die sich mengelend' verwarren:9
De hooft-man vande Maan, de vader vande Starren,
De geest en heyligheyt, die dese schepsels geeft
Dat tint'lend' blick'ren dat soo vrolijck in heur leeft.
Den jeuchlijcken Vier-vorst der geluck-sal'ger salen13
Ben ick! en d'opper-Prins der heugelijcker stralen,
Die 's aardrijcx boesem stooft en streelt daer soetjens uyt
De weelderige jeucht van bloemen en van kruyt:
Wiens geylle dart'le tier de velden en Revieren17
Met lovers en met loof van groene franje cieren.
Der boomen kruynen en het swoort der bergen hooch,19
Dat kruyf ick schoon met blaan, en netse vande looch20
Des frisschen vuchtens-dauws versulleverde droppen:21
Het welck met weerschijn ciert haer ruyge groene noppen.22

In 1622 blz. **[1]r, tot en met ***[1]r. Geheel in romein, de namen cursief. In vs. 1 het
eerste woord in kapitaal met grote sierletter W. Dit gedicht komt ook voor in de
verzamelbundel Apollo, 1615.
177 gheketent volgens Apollo; in 1622: getekent.
- Voor-Sangher: leidsman, opperzangmeester.
1 Wyckt: wijkt voor, treedt terzijde voor.
2 d'Onsachlijckheydt enz.: het eerbiedwekkende der heerlijke, hoge waarden van mijn positie.
4 Moorenlantschen... Indiaan: niet-blanke heiden.
5 mijn: mij.
9 die sich mengelend' verwarren: die (voor aardse ogen) in een verwarde mengeling bewegen.
13 Vier-vorst: vuurvorst, zonnegod.
17 geylle: wellustige; tier: bloei; Revieren: beemden.
19 swoort: huid, hier wschl. begroeiing; bergen: heuvels.
20 kruyf: krul; netse: reinig ze; looch: vloeistof.
21 Des... vuchtens-dauws: van de ochtenddauw; versulleverde: verzilverde.
22 noppen: knoppen.
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Ick ben 't die 's morgens vroeg verdrijf het droeve swerck,23
En toon mijn glans-ryck hooft de spitsen vande kerck,
Doch loop te post voor uyt den heeten lieve-loosen25
Aurora dicht besnuwt van wit en roode roosen,26
Ick ben der boeren vriend, hoe swart dat ickse brand,
Ick ben al segh ick 't self de schoonste van het land.
Ick ben de klaarheyds merch, dat derf ick my verboogen,29
Noyt sagh mijn volheyd mensch met sterffelycke oogen.30
Ick ben 't die alle ding door-oogh' met gauw op-merck:31
Wel kundy my noch niet? dat 's wel een wonder-werck!
't Schijnd of ghy-lieden noyt mijn helderheyd en sagen:
Siedy niet wie ick ben? ghy siet my alle dagen,
Ick treck de dampen op, de nevel en de mis,35
En 't swarte kleed des nachts aklige duysternis.36
Mijn stralen die ontsien de kerckeren der Hellen37
Met al haar hof-gesin van zielen en gesellen.38
Ick ben een Voogt des Luchts die wyders mach gebien,
Als ick u seggen kan of als u sinnen sien.
't Palleys daar ick in woon staat op seer hooge posten,41
Gewrocht van fynen goud (onschatt'lyck watse kosten)
't Gewelfsel is yvoor, 't voor-burgh silver, waer of43
De konst kost meerder dan de kostelycke stof:44
Want Vulcaan heeft daar in gegraven en gegoten45
Hoe dat des aarden-kloot met water is besloten,
Hoe sich den Hemel buygt over de wilde zee,
Waar in de blauwe Goon van lauwe liever-lee48
Haar naackte boven-lijf vast blickeren en blakren,49

23
25
26
29
30
31
35
36
37
38
41
43
44
45
48
49

droeve: donkere, sombere; swerck: wolkenlaag.
te post: snel; heeten: vurig verlangende; lieve-loosen: zonder minnaar.
Aurora: romeinse godin van de dageraad; besnuwt: besneeuwd.
dat derf ick enz.: daarop durf ik mij beroemen.
mensch: enig mens (onderw.).
door-oogh': doorzie; gauw op-merck: snelle opmerkingsgave.
mis: mist.
des: van des; aklige: naargeestige.
ontsien: mijden; kerckeren: diepten.
haar: hun; hof-gesin: schare, volk; gesellen: trawanten.
posten: zuilen, stijlen.
voor-burgh: monumentale ingang; waer of: waarvan.
kostelycke: kostbare.
Vulcaan: romeinse god van het vuur; edelsmid; gegraven: gegraveerd.
blauwe Goon: zeegoden; van lauwe liever-lee: kalmpjes, op hun gemak.
Haar: hun; vast: aldoor.
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50 En in de kracht mijns deugds haar roosteren en bakren:50
Voornamelyck Triton die de kinck-horen set51
Aan zijn watrige mond, waar op hy wel trompet:52
Voorts Protheus wispeltuur in 't koelen en verwarmen.53
Daar sietmen Egeon met zijn seer lange armen54
55 Omhelsen vriendelyck de Wallevisschen groot:
Hier geeft haar Doris oock met al haar dochters bloodt,56
Van welcker schijnd een deel op Dollephyns te swemmen,
En andre haar groen hayr te droogen en te kemmen:
Al zijn zy onderling wat ongelyck van schijn59
60 Nochtans is 't wel te sien dat zy gesusters zijn.
Oock isser in gebootst uyt gulle geests versieren61
De aarde, machtigh, ryck van menschen en van dieren,62
Van allerhande slagh, van beecken en van land:
Ach! watte wonderheen begrypen hun verstand,64
65 Die al den ommeloop so weten na te rek'nen,65
En stellen op zyn plaats des Hemels twalef tek'nen.66
In dees vermaalde troon so sit ick in myn kracht,67
Wel rycklyck opgetoyt, van Purper is myn dracht,68
Myn mantel is bestickt met dierbare gesteente,69
70 Daar by ben ick omringt met dese myn gemeente,70
Te weten, eerst het jaer, en gantsch de maenden al,71
De dagen kort en lang, de uren groot van tal,

50
51
52
53
54
56
59
61
62
64
65
66
67
68
69
70
71

de kracht mijns deugds: mijn weldadige vermogen; haar bakren: zich koesteren, zich zonnen.
Triton: griekse zeegod, zoon van Poseidon en Amphitrite.
wel: goed.
Protheus: griekse zeegod, dienaar van Poseidon; wispeltuur: veranderlijk, grillig (bijv. bep.).
Egeon: een honderdarmige reus uit de griekse mythologie.
Doris: dochter van Okeanos, vrouw van de griekse zeegod Nereus, moeder van de vijftig
Nereïden.
schijn: uiterlijk.
gebootst: afgebeeld, nl. op de door Vulcanus gegraveerde poort; gulle: welige; versieren:
fantasie, verbeelding.
machtigh: in de zinsstructuur zou men dit woord als bijw. bep. bij ryck wensen, dus zonder
komma erachter.
begrypen: omvat; hun verstand: het verstand van degenen die.
ommeloop: draaiing.
twalef tek'nen: de twaalf sterrebeelden van de Dierenriem.
vermaalde: van afbeeldingen voorziene; kracht: vermogen, macht.
dracht: gewaad, kledij
dierbare: kostbare, dure.
gemeente: gemeenschap, grope.
71 gantsch de maenden al: volledig alle maanden.
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De nieuwe Lenten met zyn krans van groene blaren;
De Somer moeder-naackt met al haar rype aren;
De gruysigen Herrefst vol-lyvigh, laar en vet75
Van al de druyven dien hy op-gegeten het;76
De Winter gants in 't bond doet niet dan klipper-tanden,
En uyt kout-vorstigheyd staag blasen in zyn handen.
Dit zyn myn trawanten, myn krygs-lien, en myn stoet,
Die van myn schatten meest zyn 't saart en wel gevoedt.80
Myn hooge af-komst trotst' de Goden alle-gader,81
Want Iupijn is myn vaer, Saturnus myn groot-vader,82
Mijn moeder Latona van tweelingen gelach,83
Een dochter met een soon, de gloor van nacht en dach.84 van nacht en dach.
Waer van het maagdekijn int baren van haer broeder
Een vroede-vrouw verstrack, haar swacke swangre moeder;86
De seld-saamste geboort daarmen van lesen mach.
Doch is het oock al vreemt dat Iuno met een slach88
Die sy vertoorent smeet op 's aardens harssebecken89
De Typhon straf en streng oon mans hulp gingh verwecken?90
Om dat der Goden smit Mulciber had geklooft91
De wijse Pallas uyt het breyn van Iupijns hooft:92
Maar waar toe loop ick uyt het spoor van myne reden,93
En kundich u niet voort al mijn naamhaftigheden?94
Geen roem en prickelt my tot eygen lof en prijs,95
Van tytels sonder endt: doch dat ick hier bewijs
De grootheyt van mijn macht is om u aan te leyden97

75
76
80
81
82
83
84
86
88
89
90
91
92
93
94
95
97

gruysigen: groezelige, bemorst met wijnsap; laar: ledig; hier wschl. nietsdoende, vadzig.
het: heeft
't saart en wel: verfijnd en goed.
trotst': tart, overtreft.
Iupijn: Jupiter, romeinse oppergod, zoon van Saturnus en Rhea; Saturnus: romeinse god van
de landbouw.
Latona: romeinse godin, bij wie Jupiter Apollo en Diana heeft verwekt; gelach: beviel.
gloor: gloed, glans.
verstrack: diende als; moeder is meew. vw.
Doch... vreemt: maar is het dan niet vreemd; Iuno: godin, echtgenote van Jupiter.
smeet: sloeg; harssebecken: schedeldak.
Typhon: grieks monster, symbool van de aardbeving; oon. zonder.
Mulciber: andere naam voor de vuurgod Vulcanus.
Pallas: de griekse godin Pallas Athene, die in volle wapenrusting te voorschijn kwam uit
het hoofd van Zeus = Jupiter.
loop ick enz.: dwaal ik af van mijn onderwerp.
voort: verder; mijn naamhaftigheden: redenen van mijn vermaardheid.
roem: roemzucht.
aan te leyden: aan te zetten, te stimuleren.
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Tot een erkentenis van u ondanckbaerheyden:
O moeden onverlicht! swaar van begrijp, en traach99
Tot die goetwilligheyt en gunst dien ick u draach;
Maar yverich en snel int soecken van u schaden:101
Ick sal noch andermaal de vorige weldaden
Met nieuwe deuchden u herdencken doen: misschien
Of ghy dan overtuycht u feyllen quaamt te sien:104
En dat de billicheen u herten soo beroerden105
Dat sy aandachtich u tot innicheden voerden;106
Doch waar u wel van nood' dat ghy eerst wel bekent107
De gene die ghy meest te dancken schuldich bent;
Siet daerom sal ick u mijn namen meer belyen,
Ick ben de voorste Vorst en God der Artsenyen,110
AEsculaep was mijn soon dien ick by Chiron sant,111
De welck hem queeckten op met mellick van verstant.112
Mijn naaste maagschap voorts, als neefs en bloet-verwanten113
Zijn tokken en taal-lien der Goden: ja Gesanten114
Des hoogen Hemel-rijcks die door haer ed'le geest
By volcken zijn ge-eert, by Princen zijn gevreest.
Als toom der Vorsten, en als schrick der dwingelanden,
Die de bloet-honden straf recht in het voor-hooft branden,118
Brandt-mercken van haar schand', smaat-drucken vuyl' veracht,119
Tot eeuwich lastering van hem en syn geslacht:120
Dies schijnen veel uyt vrees gedweege sachte mannen121
Die in haer hert nochtans syn wreede snoo tyrannen,
Dan doch de ware Prins die uyt lieft mint de deucht123

99
101
104
105
106
107
110
111

112
113
114
118
119
120
121
123

moeden onverlicht: nog niet tot inzicht gekomen gemoederen.
schaden: nadeel.
Of: dat; overtuycht: tot inkeer gebracht.
billicheen: rechtvaardigheid.
innicheden: inkeer.
bekent: erkent.
de voorste Vorst en God: de belangrijkste god.
Aesculaep: de griekse halfgod Asklepios, zoon van Apollo en de koningsdochter Koronis,
verpersoonlijking van de geneeskunst; Chiron: een van de Kentauren (paardmensen), als
arts en waarzegger befaamd: sant: zond.
verstant: inzicht, begrip.
maagschap: familieleden; van hier af spreekt Apollo over de dichters.
taal-lien: woordvoerders.
bloet-honden straf: de strenge wreedaards; de komma na dit vs. denke men weg.
smaat-drucken: indruksels die smaad betekenen.
lastering: verlies van eer, schande.
Dies: daarom; veel: velen; gedweege: volgzame, inschikkelijke.
Dan doch: maar evenwel; Prins: vorst.
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Die bruyckt myn waardich volck tot syn vermaack en vreucht,124
Als hy haer rymen doet der vromer helden daden,125
Der vrienden sege-winst, en der vyanden schaden,
De hitten vande krijch, 't bloet-storten inde slach,
De neder-laagh soo naackt ofmen 't voor oogen sach,128
'T uytschudden vande kle'en, het plund'ren, 't ondersoecken,
Der befreysemde liens verholen knoppel-doecken.130
Het welcken alles werdt soo levend' afgebeelt,131
Soo dat de Schilder vaack syn stoffe van haar steelt.132
Mijn dichters zijn vernoecht meer als de rijckste menschen,133
Niet hebbend' zijn sy rijck, en hebben wat sy wenschen.134
O Koninglijck geslacht! van 't suyverlijckste bloedt,
Die heym'lyck by u draacht het alderbeste goet.136
Ghy die door eygen deucht soeckt eerelick te schynen:137
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.140
En hoe elck in syn selfs kan goude bergen vinden,
Wil hy maar innerlijck 't opmercken onderwinden,142
Van zijn gedacht' en doen, en overleggens' met143
De Wetten die ons God en de nature set;
Dan speurtmen na het goed', dan leertmen 't quaat vernielen,
Dan krijghdy in u hert de schatten dyner zielen,
Dien ick u alle gun, ô suyverhertigh volck!
Die meer de pen gebruyckt als de vervloeckte dolck,
Der menschen moorders lust: dan, u vermaackt de reden,149
De Moeder van d'eendracht, de stichter vande steden:
De sadichster van twist, de herte-stroockster soet,151

124
125
128
130
131
132
133
134
136
137
140
142
143
149
151

myn waardich volck: nl. de dichters, volgelingen van Apollo.
haer: hen; vromer: deugdzame, dappere.
naackt: duidelijk.
befreysemde: met het doodschuim op de lippen; verholen knoppel-doecken: verborgen doeken
waarin men geld had geknoopt.
werdt: wordt.
haar: hen; steelt: ontleent, overneemt.
vernoecht: tevreden, voldaan.
Niet: niets.
heym'lyck: onzichtbaar.
eerelick: eervol, eerwaardig; schynen: blijken
van klaarheyt en van stof: van straling en van substantie.
onderwinden: ondernemen, aandurven.
overleggens': ze vergelijken met, ze toetsen aan.
Der...lust: het plezier van de mensenmoordenaars.
sadichster: kalmeerster; herte-stroockster: degene die de harten streelt.
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160
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De hooghste Koningin van 't menschelijck gebroet,152
Waar na sich kleyn en groot gesamentlijck moet setten,153
Sy stelt de keuren en de burgerlijcke Wetten,154
Die yeder in 't gemeen moet wesen onderdaan:155
Tot voorstant vande goen en straffe vande quaan,156
't Gemeene-best te nut, als oock het 's lands welvaren.
Dit was Amphions konst, waar met hy de Barbaren158
En wilde woeste lien so wijslijck heeft geleyd,
Tot eenicheyd van wil en tot gehoorsaamheyd.160
Als so de hoofden kloeck het groote lichaam meenen,161
Meer als de eyghen-baat, so voegen sich de steenen
Eendrachtelijck te saam, yder doet zijn behoord,163
So vestmen wallen, en so metstmen muyrr' en poort.
En ghy mijn eygen-kroost, wel! sal ick u vergeten?165
Die om myn dienst te doen so veel tijds hebt versleten:
Wanneer als ghy met vlijt my uwe deuntjens schonckt,
Als ghy in u kantoor of yewers wand'lend' songht,168
Hoe u de kleyne God der Minnen heeft geschoten?169
Ick wil het loochnen niet, ghy zijt uyt my gesproten:
Want siet u werck en geest my geensins oock versaackt.171
Voorwaar het eelste hert werd aller eerst geraackt:172
Hoe dickwils sucht ick hier uyt vaderlijck mee-lijen,
Als ick de klachten hoor van 't ongeluckigh vrijen.174
Dat ghy somwijls te kroes uyt eygen-wil bestaat,175
En vollight meer de lust als de gegronde raat,
En ghy blijft even sterck gheketent aen't versotten,177
Tot haar een ander krijght, en ghy het spytigh spotten.

152
153
154
155
156
158
160
161
163
165
168
169
171
172
174
175
177

gebroet: geslacht.
Waar na: waarnaar: setten: richten.
keuren: verordeningen.
in 't gemeen: gezamenlijk; onderdaan: onderdanig.
voorstant: bescherming; goen: goeden.
Amphion: koning van Thebe, die zo op zijn gouden lier speelde dat de bouwstenen zich
vanzelf schikten tot een zevenpoortige muur.
eenicheyd: eensgezindheid.
meenen: voor ogen hebben.
zijn behoord: dat wat hij behoort te doen.
mijn eygen-kroost: nl. de dichters, de rederijkers.
kantoor: schrijfvertrek; yewers: ergens.
geschoten: getroffen.
versaackt: miskent, verloochent.
hert: hart.
't ongeluckigh vrijen: de niet beantwoorde liefde.
kroes: driftig, onbeheerst; eygen-wil: eigengereidheid; bestaat: waagt, onderneemt.
't versotten: het dwaas worden van verliefdheid.
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Of als 't laf-beckje jongh slinghs met u omme gaat,179
En doet u minnen een die u van herten haat,
Ghelijck als Daphne, die myn schichtigh pleegh te schuwen:181
Hoe bitter is 't, helaes! die wonden te vernuwen?182
Maar ghy Sangh-meesters eel, bekranst, belauweriert
Met eeuwigh bloeyend' groen, ten alderbraafst verçierd,184
Ick sal u danckbaarheyd en u gewoone klachten,
En u vermaarde naam onsterffelijck doen achten,
Tot een vergeldingh van u weldaad en u deughd,187
Op dat u volgh' in 't goed' de nakomende jeughd.188
De liedjens die ghy hebt gesongen en geschreven
Ter eeren van u lief, was ick gesint te geven
De blije wereld, maar ick heb mijn nu bedacht
Die te vereeren aan het Maaghdelijck geslacht:192
Dat vriendelijcke volck heb ickse willen schencken,
Op datse an u leyd' en lyden leeren dencken,194
Op datse al u smert, op datse al u pijn
Met lieve weder-loon u so gedachtigh zijn,
Tot dat zy zijn bekoort u selven te verlichten,197
Sulcx dat ghy haar en myn mooght loven met gedichten,198
Nu ghy sacht-zinnigh volck! ghy Venus borgery199
Neemt dese gaaf in danck, al waar kleen haar waardy,
So werdse u nochtans gejont en aangeboden201
Van my Apollo! selfs een vande grootste Goden,202
Die al de heerschappy des Hemels oversiet,203
En watter op den gront des aarden-kreyts geschiet.204
Ontfangt mijn gift in goed' ick geef geen quade gaven:205
Het is den offer van u seer verliefde slaven,

179
181
182
184
187
188
192
194
197
198
199
201
202
203
204
205

't laf-beckje jongh: het jonge lafbekje, nl. Cupido; slinghs: sluw.
Daphne: griekse nimf, dochter van een riviergod; toen Apollo verliefd haar achtervolgde,
vluchtte ze en werd op haar smeekbede door Zeus in een laurier veranderd; pleegh: placht.
vernuwen: opnieuw te doen voelen.
ten alderbraafst: op het allerfraaist; verçierd: getooid.
weldaad: goede daden.
nakomende: na u komende, later geboren.
te vereeren: op te dragen.
leyd': leed.
verlichten: troosten, de smart verzachten.
Sulcx dat: zodat.
Venus borgery: de jonge maagden (gewijd aan Venus).
gejont: gegund, toegewijd.
selfs: zelf.
heerschappy: gebied.
aarden-kreyts: aardkring, aardbodem.
in goed': in gunstige zin, goedgunstig.
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Die na u hoochste eer, die na u vroomheyt staan,207
En die ghy daeg'licx siet om uwent wil vergaan;208
En lyck-wel met de Swaan de droeve jongelingen,209
Haar hertelicke smert, en eyndel-vaersen singhen,210
Met blyder kelen uyt: 't valt swaar, al waert maar schyn,
Van binnen droevich en van buyten bly te zyn.
Doch ghy, o Maagdekens, moocht wel vrypostich lesen213
Haar rijmkens so geschickt, dat ghy niet hoeft te vreesen,214
Noch dorperheyt, noch schand, noch wisseling van bloedt:215
Ten syse u de Min al prickellende doet:216
Wanneer als ghy daar siet beschildert en beschreven
D' ellende van u liefs rampsalich stervend' leven:218
Veroorsaackt door u streng en ongenadich hert,
Dat door haar staag gebet niet eens beweegt en wert:220
Die daarom alle uyrs een nieuwe doodt ontfangen,
Om dat sy missen daar sy't meeste na verlangen.
De strafheyt voecht u niet, Venus is sacht van aart,223
V moeders warent oock, van wien ghy sijt gebaart.224
Of wildy beter zijn als oyt de vrouwen waren?
Dat's een vermeetle wil, ten aansien van u jaren,226
Gebruyckt u jonghe jeught, het is u beste tydt.
Gedenckt de gene dan die u van herten vrydt;
Bemint die u bemint, ghy lieffelycke lieden,
Doet andren als ghy wout dat u selfs sou geschieden.230
Indien ghy by geval soo doodlyck waert gewondt,
't Geen ghy dan soecken soudt nu aan u dienaars jondt:232

207
208
209
210
213
214
215
216
218
220
223
224
226
230
232

vroomheyt: deugd; na...staan: naar...streven, gericht zijn op.
vergaan: wegkwijnen.
lyck-wel: niettemin; met: evenals; de Swaan: volgens het volksgeloof zong de zwaan kort
voor zijn dood.
hertelicke smert: hartepijn; eyndel-vaersen: laatste afscheidsliederen.
vrypostich: onbeschroomd.
geschickt: zedig,ingetogen.
dorperheyt: onfatsoen, onbehoorlijkheden; wisseling van bloedt: blozen en verbleken.
Ten syse: tenzij deze; dus: tenzij het de min is die deze wisseling van gelaatskleur bij u
teweegbrengt.
stervend': verkwijnend.
haar: hun; niet eens: helemaal niet; wert: wordt.
strafheyt: strengheid, stuursheid.
van wien: door wie.
ten aansien van: met het oog op.
Doet andren enz.: de zg. gulden regel in de klassieke ethiek en in het Evangelie; zie Mat.
VII: 12 en Luk. VI: 31.
jondt: gunt.
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Nu aan u dienaars jond die ghy-lie hebt by scharen,
Die u lof-singen hier op zangerige snaren:
235 Soo deftigh en soo grootsch, soo heerlijck en soo eel,235
Van wien ick geen en noem, om datse zyn soo veel
Dat 's al on-noemlyck zyn, want soo 'k maer een'ge roemde,237
Ick deed groot ongelyck die ick dan niet en noemde.238
Sy zyn ten minsten u stil-swygend wel bekend,239
240 Vermidts ghy Iuffertjes de styl wel zyt gewend
Van u beminners konst, en minnelycke klagen:241
Indiens' u smaken wel, of soos' u soo behagen
Als zy u doenmaal deen, dat ick niet reppen mach,243
Soo sal ick u eer lang meer brengen aenden dagh.
245 Of zydy nu soo grof dat ghyse gaat verachten,
Soo wilter voor een wyl geen andere verwachten,
Neemt dese dan voor lief: het is myn beurt te gaan,
Want in myn plaatse dringt de silver-verwe Maan.
'T KAN VERKEEREN

235
237
238
239
241
243

deftigh: ernstig, verheven.
Dat's al: dat ze allemaal.
ongelyck: onrecht; die: aan hen die.
stil-swygend: ook zonder ze te noemen.
minnelycke klagen: liefdesklachten.
doenmaal: destijds; dat ick niet reppen mach: waarover ik niet kan spreken.
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*
Ghy die door groot gemoed, en op-getogen sinnen1
Vaack boven het gemeen u wack're geesten voert:2
Leest hier hoe BRED'RO met de slechte Wereld boert:3
Leest hier hoe heerlijck hy verheerlijckt heeft het minnen:
5 Leest hier hoe dat zijn ziel van Godlijckheyd geroert5
Heel GAER-BRAND van de vlam die hy gevoelt van binnen.6
Virtutem Fortuna timet.R.L.*

In Effigiem
Unus & orbis Amor Batavi, quem cernitis hic est,
Parte tamen facies haec meliore caret:
Quam quoquè si vigili Cupitis pernoscere cura
Volvite divini sedulò vatis opus.
R.L.

*

*

In 1622 blz. ***[1]v. Geheel in romein, met in de vzn. 3 en 6 de naam in kapitaal. In vs. 1
eerste woord kapitaal met grote sierletter G.
1 op-getogen sinnen: zinsverrukking.
2 boven het gemeen: boven het gewone volk; geesten: gedachten, denkbeelden.
3 boert: spot, de draak steekt.
5 van Godlijckheyd geroert: door het goddelijke ontroerd, aangeraakt.
6 gaer-brand: gaar stooft; woordspeling op Bredero's voornaam.
- Virtutem Fortuna timet: het lot heeft ontzag voor de deugd.
- R.L.: de naam van de auteur met deze initialen is niet bekend.
In Effigiem. Geheel cursief. In vs. 1 eerste woord kapitaal met grote hoofdletter U. Vertaling:
Op de beeltenis
Bij uitstek geliefd in de Bataafse wereld is hij die ge hier aanschouwt.
Toch ontbeert dit aanschijn zijn beter deel:
Wilt gij ook dit met waakzame zorg leren kennen,
Lees dan volijverig het werk van deze goddelijke dichter.
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Middengedeelte op oorspronkelijke grootte van blz. [***2]r; links hiervan zijn in klein cursief de
versjes van S.C. en I.v.V. afgedrukt, rechts die van H.C.H. en P.S.
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Treurt niet, maer lieft ghy hem so gunt hem't eewigh leven.1
Hy blijft toch Bred'ro, die hy altijd is geweest,
Hy leeft, al rot zijn lijf, daer leyd niet aen bedreven,3
By Gode rust zijn ziel, hier sweeft zijn groote Geest.
S.C.Hier herbergt 't lijf wiens geest in schertsen munten uyt,1
En met veel boerterij steets swanger ginck van herssen,2
VVien Charon willigh voerd om sunst in d'oude schuyt,3
Vermidts de zieltjens droef noch lachten om zijn farçen.4
I.v.V.Vraegt ghy wat BRED'RO dee' de doodt?1
De Geest die was het lijf te groot:
Nu hebben met hem Spel, en Kluyt,3
En alle soete Deuntjens uyt.
H.C.H.Dat niet door leer alleen den Aar' der Poësyen1
Ontspringht in ons: maer door natuur oock werd geteelt:2
In Gerbrand Bred'ro blijckt, die door zijn Rymeryen3
Zijn gheestighe Natuur in eeuwigh lof verbeelt.4
P.S.-

lieft: bemint.
daer leyd niet aen bedreven: daar is niets aan verloren, dat is van geen belang.
S.C.: Samuel Coster (1579-1665).
herbergt 't lijf wiens: bergt hij het lijf, wiens.
van herssen: wat de hersens betreft.
Charon: in de griekse mythologie de veerman van de onderwereld, die de zielen der doden
overzette over de Styx en daarvoor van elk een obool kreeg; om sunst: gratis.
4 Vermidts: daar, omdat; farçen: grappen.
- I.v.V.: Joost vanden Vondel (1587-1679).
1 wat: wat het is dat; dee': aandeed; dus: wat het is dat Bredero deed sterven.
3 Kluyt: klucht.
- H.C.H.: Hendrik Cornelisz Hooft (ca. 1595-1627).
1 leer: onderwijs, theorie; Aar': ader.
2 werd: wordt.
3 In...blijckt: dat blijkt bij Bredero.
4 gheestighe: geestrijke; in eeuwigh lof: tot zijn eeuwige roem; verbeelt: uitbeeldt, tot
uitdrukking brengt.
- P.S.: Petrus Scriverius (1576-1660).
1
3
1
2
3
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In Editionem Poematum, nobilissimi batavi poetae Gerbrandi
Brederodij
*

Roma sibi placuit divinâ capta Poësi,
Dum placet argutis Accius illecebris;
Aut rediviva suis ardentia Pergama flammis,
Quaeque gravis veterum digna cothurnus habet;
Aut tristes elegi, aut satyrae mordentia verba,
Aut festivus amor, compositive sales.
Quid sibi non placeat Batavum caput Amstelodamum
Illa peregrinos iactat, at illa suum.
Adde; quod innumeri vix praestitêre Poëtae
Vnus, sacra iocos tristia laeta dedit.
H.C. HOOFT

*

In 1622 blz. [***2]v. Tekst geheel cursief. In vs. 1 het eerste woord in romein kapitaal met
grote sierletter R. Vertaling:

Op de uitgave der gedichten van de beroemde Bataafse
poëet G.B.
Rome behaagde zichzelf, in de ban der goddelijke poëzie,
Zolang Accius met klinkende betovering behaagde,
Of Troje, in vlammen opgaand en herlevend,
En de eerwaarde stof van de zware cothurne der ouden,
Of de droevige klaagzangen, of de bijtende woorden der satire,
Of blijde liefde of fijne scherts.
Waarom zou dan Amsterdam, hoofdstad der Bataven, zichzelf niet behagen?
Rome boogt op vreemdelingen, maar zij op haar eigen spruit.
Voeg daarbij nog dat hij tot stand bracht wat nauwelijks ontelbare dichters
deden:
Alléen schonk hij godsdienstigheid en grappen, droefheid en vreugd!
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*Tot

5

10

15

20

Lof vande Voor-treffelijcke Rymer G.A. Brederode

Kluchtige Rymer, die u deuntjens hier laet hooren1
Vol soete Boertery, de Min heeft u verkoren2
Van kindsche jaren af, doen ghy noch teder waert,3
Doe is de Rymery in u, door min, gebaert.
De min u Meester was, die dwongh u om te singhen
Zijn wijd-beroemde lof, en nae den Palm te dinghen.6
Poët om 't breyn bekranst met een Lauwriere Kroon!7
Hoewel hy u onthield u wel-verdiende loon,8
Een Griecksche, of Roomsche, of een der Bataviersche Vrouwen:9
Die ghy wel hadd' verdiend, en waerdigh waert te trouwen.
Maer de jaloursche min die heeft u sulcks belet,
Op dat ghy roemen soud de kracht van Venus Wet,
En aen de dorpels van haer heylige gestichten,13
Versteken van u Bruydt, hem offren u Gedichten.14
Dit was een loos bedrogh daer hy u meed verriedt.15
't Welck ghy ter rechter tijd vernaemt, en hem verliet,16
Die met zijn netten u socht dieper te verwerren:
En naemt een hoogher wegh, en sweefden na de Sterren,
En songht den Hemel lof, soo deftigh en ondieft,19
Dat flucx den Schepper selfs werd op u gheest verlieft:20
Verdragende te nood dat 't logge lichaem druckte21
Een dichter soo vermaert, hem door de wolcken ruckte.22

*
1
2
3
6
7
8
9
13
14
15
16
19
20
21
22

In 1622 blz. ***3r en v. Geheel in romein, maar de eerste vier woorden van het opschrift,
de naam Venus in vs. 12 en de zinspreuk cursief. In vs. 1 grote sierletter K.
Rymer: dichter; deuntjens: liedjes.
Min: liefde, waarschijnlijk Cupido, vgl. vs. 6: Zijn.
teder: vatbaar voor aandoeningen.
nae den Palm te dinghen: te wedijveren om de erekroon.
Poët enz.: Bredero is eind augustus 1618 ‘als een Poeet met Laurieren seer treffelijck
begraven’; zie Memoriaal van Bredero (1970) blz. 174.
hy: de min.
Roomsche: romeinse.
aen de dorpels: op de drempels; gestichten: bouwwerken.
Versteken van: verstoken van; zonder.
loos: sluw; verriedt: bedroog.
vernaemt: opmerkte, gewaar werd.
deftigh: ernstig, verheven; ondieft: mooi.
selfs: zelf.
te nood: node, met tegenzin.
door de wolcken: tot boven de wolken, tot in de hemel.
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Hier liet hy ons zijn dicht, verstroyt, maer wel doorwrocht:23
Dat onsen Drucker wijd en breed heeft op-gesocht.24
25 Wy zijn op 't hooghst verblijd dat ons noch is voor handen
Dit werck 't welck word gelooft by d'Edele verstanden.26
Het Kluchtigh tot vermaeck, de Minne voor de jeughd,27
Het Sedigh tot een spoor van sedigheyd en deughd.28
VVAARDE LIEFDE BLIJFT.-

23
24
26
27
28
-

verstroyt: verspreid.
wijd en breed: her en der, links en rechts.
gelooft: geprezen.
Kluchtigh, Minne, Sedigh: toespeling op de drie delen van het Lied-boeck.
spoor: aansporing.
VVaarde Liefde blijft: zinspreuk van een niet bij name bekend auteur.
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*Sonnet
Wat al een Minnaar doet in zijn verliefde sin,
Hoe dat hy bid en smeekt, hoe dat hy traant en vlait,2
Hoe hoog hy die verheft die in zijn sinnen lait,3
VVat gaven groot en veel hy mede siet daer in.4
5 VVat heylsaam staat het is te leven inde min,5
VVat dat hy bied en geeft, versweert en haar toeseyt,6
VVat eyndlyck hy versoeckt voor zijn gedienstigheyt,7
Ons Bre'ro rijmde fray en song't me in't begin.8
Maar als hy sag daar naar dat sulx hem niet cond' baten,9
10 Soo walchden hem zijn doen; en heeft zijn Stijl verlaten
En dichten over kloeck tot deuchts en konsts-vermeering11
Gedichten veelderley, en sangen geestelijck,
Nalatende ons die (te singen blydelijck)13
Tot les voor ons al t'saam, en tot zijn waar bekeering.
HOPE TROOST.-

*

In 1622 blz. [***4]r. Geheel gedrukt in cursief, behalve het opschrift, de naam in vs. 8 en
de zinspreuk. In vs. 1 eerste woord in kapitaal met grote sierletter W.
2 traant: snikt, weent; vlait: vleit.
3 die...die: diegene...die; lait: ligt.
4 mede: tevens, ook.
5 staat: toestand.
6 versweert: op ede belooft.
7 versoeckt: vraagt, probeert te verkrijgen; gedienstigheyt: dienstbetoon.
8 Ons Bre'ro enz.: dat alles heeft onze Bredero fraai berijmd en eertijds mede bezongen.
9 sag daar naar: daarna zag.
11 over kloeck: bijzonder krachtig.
13 Nalatende ons die: en liet ons deze na.
- Hope troost: zinspreuk van een niet bij name bekend auteur.
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*Sonnet
Comt ghy Leer-gierge, komt, vvild noch van Breedroo leeren
't Geen u sin-rijkigh streckt tot stichting en vermaack,2
Doorsiet zijn kloeck Vernuft en vloeijend Rijm, is Baack3
Boven veel and're die door Studi hun beweren.4
5 Daerom hy vvaerdigh is den Lauren-Krans der eeren,5
Al is schoon 't Rif verhuyst, hier klinckt zijn duytsche spraack,6
Die d' Echo vaack na-bootst her halende de saack
Zijns vvijdt-beruchte re'en, die tuyghen 't Kan verkeeren.8
Verkeert so is 't met dees Poët van onse tijd,9
10 Niet twijflend' dat hy hem in d'hooghste vvaard verblijd,10
Daer veel Poëten noch hun meeste glory derven.11
Hy is ons uyt 't gesicht met 't Lichaem, maar den Geest
Van yder vverd bekend, die zijne wercken leest,13
Dies sal by ons zijn Naam noch Lof hier nimmer sterven.
G.G. VVIE FAALT MACH KEEREN.-

*

In 1622 blz. [***4]v. Geheel gedrukt in civilité, het opschrift en een aantal woorden in
romein, de zinspreuk cursief. In vs. 1 het eerste woord in romein kapitaal, met grote sierletter
C.
2 sin-rijkigh: op zinrijke wijze.
3 is Baack: dat een baken, een voorbeeld, is.
4 hun beweren: zich sterk maken, zich staande houden.
5 Lauren-Krans: zie de voetnoot op blz. 35, bij vs. 7.
6 Rif: lichaam, karkas.
8 vvijdt-beruchte re'en: wijd-beroemde woorden.
9 Verkeert enz.: veranderd is het inderdaad met.
10 vvaard: eerbetoon.
11 Daer: terwijl; derven: missen.
13 Van yder werd bekend: wordt erkend, ervaren, door ieder.
- G.G.: de naam van deze auteur is niet bekend.
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*Lof-Dicht
Zind Garbrand Bredero de wereld is gesturven1
Heeft zijn ver-Eeuwde Geest hier zonder lijf geswurven,2
En drong somwylen ons met aengenaam geluyt
Ter ooren in, dan vloogh flucx tot den mond we'er uyt:4
5 Zulks dat wy van hem slechts met de gedachten spraken,5
Dan d'ooghen mochten haar met Brero niet vermaken,6
Waar elck misnoeghden aan, en lasterde den dood.7
Cornelis vander Plas (wien dit verlies verdroot
Op 't alder-zeerste) tradt na 't Outaar der Poëten,
10 En heeft de Lauwerier met armen op-gesmeten,10
De vlam doen blakeren tot boven by de Goon,
Zijn' yv'righe Gebeen (meer als zy wel gewoon12
Van Menschen waren) so ten Hemel op doen steyg'ren,
Dat zy beweeght, hem niet zijn bede konde weyg'ren,14
15 En deden Breroos geest, ons alle tot gerijf,15
O wonderlijcke saak! weer keeren in dit lijf,16
Dat vander Plassen ons komt mildelijcke gheven,
Daer zy herboren in sal eeuwelijcke leven.18
S.C.-

*

In 1622 blz. [****1]r. Geheel in romein, in vs. 1 het eerste woord in kapitaal met grote
sierletter Z; vijfmaal een eigennaam in cursief, de auteursinitialen in civilité.
1 Zind: sinds.
2 ver-Eeuwde: vereeuwigde, in het eeuwige leven opgenomen.
4 dan vloogh flucx enz.: en kwam vervolgens al gauw, zingende of sprekende. Dus: wij hoorden
soms Bredero's liederen als in onze oren en begonnen die dan onmiddellijk te zingen.
5 Zulks dat: zodat.
6 Dan: maar; haar: zich.
7 Waar elck misnoeghden aan: waarover ieder- een ontevreden was; lasterde: sprak schande
van.
10 met armen: bij armen vol; op-gesmeten: op het altaarvuur geworpen.
12 Gebeen: gebeden; zy: de Goon.
14 zy: de goden; beweeght: bewogen, geroerd.
15 gerijf: voordeel, nut.
16 dit lijf: nl. dit boek.
18 Daer...in: waarin herboren.
- S.C.: Samuel Coster (1579-1665).
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*Eer-Dicht
Waer zyt ghy Romen met u Dichten? ô Athenen!
VVarwaerts verschuyld ghy u? wel hoe! sydy bedeest?
Verschijnd, en komt her-voor; met aendacht singt en leest3
Dit soet-vloeyend' Gerijm, 't geen wy u niet ontlenen.4
5 Bejaerde Grysaerts, die de lust niet is verdwenen
Om 't lieffelijck Gesang te uyten, en u Geest
Te senden hooger als oyt sterflyckx is geweest:7
Hier vind ghy stof, ja meer, ja meer als ghy sult meenen.8
Ghy Nimphjes van ons Eeuw, u noodigh ick, met een,9
10 Om met dijn Minnaers aen de Groote Bron te rusten,
En daer u Zieltjes eens te laven, en verlusten11
Met Minnelijck Gesangh, of Boertigh Ongemeen.12
Vraeght niet wie dat u nood, 't is BRERO een Hollander,13
Der Rijm'ren pronck, die was, is, en blijft sonder ander.14
I.I. SCHEEP-MAKER.-

*

In 1622 blz. ****[1]v. Geheel gedrukt in cursief, maar het opschrift, een aantal namen en
titels, en de ondertekening in romein; in vs. 1 het eerste woord in kapitaal met grote sierletter
W; de naam Brero in vs. 13 in kapitaal.
3 her-voor: te voorschijn.
4 't geen wy u niet ontlenen: dat geen navolging is van u.
7 sterflyckx: iets sterfelijks, een sterveling.
8 meenen: denken, vermoeden.
9 Nimphjes van ons Eeuw: hedendaagse meisjes.
11 verlusten: op te vrolijken.
12 Boertigh Ongemeen: bijzonder grappig; bijw. bep. bij verlusten (vs. 11).
13 nood: uitnodigt.
14 sonder ander: zonder tweede, ongeëvenaard.
- I.I. Scheep-maker: amsterdams dichter van wie verder weinig bekend is.
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*Sonnet
Singht held're keeltjens, singt, queelt soetjens jonge sinnen,
V stemmetjens vereent, spreeckt vrolyck Reden-rijck,2
Siet, hartjens, hier is stof, hier hebje vvare blijck:3
Hier leeft u BRED'RO vveer, hier sulje hem vveer vinnen:4
5 Siet vvat hy u hier jond, zijn Groote Bron der Minnen,5
Waer in vermaeck en deughd ghy vind gelijckelijck;
Als in een kleene Werld. Dus haters neemt een vvijck7
Vermids ghy hatigh draeghd zijn eelheyds doen van binnen.8
Neemt soo veel penn' en inckt als ghy vvenscht na begeer,
10 En schrijft in Rymery tot lof van Prins of Heer,
'k G'loof ghy u leven lanck niet beters en soud maken,
Want siende op zijn Rijm ghy sloeght u oogen neer,12
En roepen over luyd, u BREED'ROOD' komt de eer,13
Kroont hem met Lauwerier. Fy haters! die hem laken.
WIE GHENOEGHT?-

*

De blz. [****2]r tot en met[****4]r worden in de editie-1622 in beslag genomen door drie
Registers; deze zijn in onze herdruk weggelaten. Het bovenstaande sonnet is geplaatst na
de Registers op blz. [****4]v.
Geheel gedrukt in civilité, maar de titel, het aanvangswoord en Bredero's naam in romein
kapitaal, de titel in vs. 5 en de zinspreuk in romein onderkast. In vs. 1 grote sierletter S.
12 siende volgens ex. in eigen bezit; in het exemplaar van U.B. Amsterdam en de
facsimile-uitgave: sinde.
2 Reden-rijck: op dichterlijke wijze.
3 vvare blijck: duidelijk bewijs.
4 vinnen: vinden.
5 jond: schenkt, toewijdt.
7 Als in een kleene Werld: als in het klein.
8 Vermids ghy enz.: omdat gij in uw binnenste haat gevoelt jegens de daden van zijn edele
gezindheid.
12 ghy sloeght: zoudt gij neerslaan.
13 En roepen: en gij zoudt uitroepen.
- Wie ghenoeght?: ‘Wie is tevreden? Zinspreuk van een verder niet bekend auteur.
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In 1622 blz. [A1]r. De drie delen van het Lied-boeck zijn boven aan de bladzijden links en rechts
gepagineerd, al ontbreekt het cijfer soms, zoals uiteraard ook op dit titelblad. Oorspronkelijke grootte
14 × 16 cm.
Op de keerzijde, dus blz. [A1]v. staat in 1622 opnieuw het Extract uyt de Previlegie, dat hier niet
herdrukt is; zie blz. 12.

Boertigh Liedt-boeck
van
G.A. Brederode,
Amsterdammer.
t' AMSTELREDAM,
Voor Cornelis Lodowijcksz: vander Plasse,
Boeck-verkooper, wonende op den hoeck vande Beurs,
in d'Italiaensche Bybel. Anno 1 6 2 2 .
Met Privilege voor ses Iaren.
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*I

Sonnet
Tot sulcken grootheydt sal Amstelredam noch komen,
Dat sy in treff'lijckheyd sal overwinnen Romen2
In deftigheyd van Raed, in Mannelijck gewelt.3
In Ooreloghs-beleyd, in Machtigheyd van gelt.
5 Dat haer geblasen Faem sal snorren door de VVolcken,5
En dreygen met ontsagh de wijt-gelegen volcken,6
De Geel en Swarte-Moor, de Turck en Persiaen,7
Die sal haer mogentheydt om hulpe smeecken aen,8

En onder handelingh met haer als vrienden plegen9
10 Met Wissel, of met Waer, nae dattet komt gelegen,
En doen gelijckelijck af-breuck en weder-stant11
Den Spaengiaert, vyandt van ons waerdigh Vaderlandt,
Al door 't bestieren van Godes voorsienicheden,
En 't heerelijck beleydt der Staten onser Steden.14

*

2
3
5
6
7
8
9
11
14

I
In 1622 blz. A 2r. Ook in Nederduytsche Poemata, 1632.
Geheel gedrukt in cursief. In vs. 1 het eerste woord in romein kapitaal met grote sierletter
T. In vele versregels woorden in romein.
treff'lijckheyd: voortreffelijkheid.
deftigheyd: waardigheid; Raed: overleg; gewelt: kracht, vermogen.
geblasen: getrompette, uitgebazuinde; snorren: gonzen, zoemen.
dreygen met ontsagh: ontzag afdwingen aan, imponeren; wijt-gelegen: op verre afstand
liggende.
Moor: iemand van een niet-blank ras.
Die sal: die zullen; het enkelvoud is verklaarbaar doordat de voorafgaande opsomming stuk
voor stuk enkelvoudige namen bevat; mogentheydt: macht.
onder handelingh... plegen: zaken doen.
gelijckelijck: tegelijk daarmee.
't heerelijck beleydt: het nobele, seigneuriale bewind.
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In 1622 blz. 4. Oorspronkelijke grootte van de plaat, zonder het gegraveerde onderschrift, 11,6 ×
16,4 cm. Aangezien de illustratie, in kleiner formaat en in spiegelbeeld, ook al voorkomt in het Geestigh
Liedt-Boecxken (Amsterdam 1621; unicum K.B. 's-Gravenhage, sign. 174 G 18) maar zonder het
onderschrift, is het weinig waarschijnlijk dat deze berijmde tekst afkomstig is van Bredero zelf.
Wie sal niet vande feest en boerekermis walgen?
Men doeter anders niet als vreten swelgen balgen:2
Men vedelt springt en danst, men sackpijpt en men fluijt,3
En eer de kennis scheid soo raekt het mesken uijt.4

2
3
4

balgen: wschl. afleiding van balg: buik, lijf; dus: zijn lijf volproppen.
sackpijpt: speelt op een soort doedelzak.
kennis: vriendschappelijke omgang, vriendenkring; scheid: uiteengaat.
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*II

Boeren Geselschap
Stemme: 't Waren twee Gebroeders stout, &c.

Arent Pieter Gysen, met Mieuwes, Jaap, en Leen,
En Klaasjen, en Kloentjen, die trocken t'samen heen,
Na 't Dorp van Vinckeveen:3
Wangt ouwe Frangs, die gaf sen Gangs,4
5 Die worden of ereen.5
Arent Pieter Gysen die was so reyn int bruyn,6
Sen hoedt met bloem fluwiel die sat hem vry wat kuyn,7
Wat scheefjes en wat schuyn,
Soo datse bloot, ter nauwer noot9
10 Stongt hallif op sen kruyn.
Maer Mieuwes, en Leentjen, en Jaapje, Klaas en Kloen
Die waren e kliedt noch op het ouwt fitsoen,12
In 't root, in 't wit, in 't groen,
In 't grijs, in 't graeuw, in 't paers, in 't blaeuw,
15 Gelijck de Huysluy doen.15
Als nou dit vollickje te Vinckeveen anquam,
Daer vongdese Keesjen, en Teunis, en Jan Schram,17
En Dirck van Diemerdam,18
Mit Symen Sloot, en Jan de Doot,
20 Met Tijs, en Barent Bam.

*

3
4
5

6
7
9
12
15
17
18

II
In 1622 blz. 5. Ook in Apollo, 1615 en in Geestigh Liedt-Boecxken, 1621. In vs. 1 grotere
sierletter A. 23 eguurt, in 1622: eguurt//
Vinckeveen: Hollands dorp ten z.o. van Weesp, niet ver van de Vecht.
gaf sen: gaf zijn.
worden of ereen: werd afgereden; terwijl men te paard of in een kar onder een levende gans
doorreed, die bij de poten aan een lijn was opgehangen, trachtte men het dier de kop af te
rukken.
reyn: keurig; bruyn: donker.
bloem fluwiel: gebloemd fluweel; kuyn: zwierig, parmantig.
bloot: slechts.
e kliedt: gekleed; het ouwt fitsoen: de ouderwetse manier, de vroegere mode.
Huysluy: boeren.
vongdese: vonden ze.
Diemerdam: gehucht onder Diemen, ten o. van Amsterdam.
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De Meysjes vande Vecht, en vande Vinckebuurt21
Die hadden heur tuychje te wongderlijck eschuurt,22
O se waren so eguurt,23
Maer denckt iens Fy // had lange Sy
25 Heur Onger-riem ehuurt.25
Sy gingen in 't selsip: daar worden so eschrangst26
Gedroncken, gesongen, gedreumelt en gedangst,27
Gedobbelt en gekangst,28
Men riep om wijn, het most soo sijn,
30 Elk Boerman was en Langst.30
Maer Miewes en Trijntje, die soete slechte sloy31
Die liepen met menkander uytten huys in 't Hoy,
Met sulck geflickefloy,33
En suck gewroet, och 't was soo soet,34
35 Mijn docht het was soo moy.
Aelwerige Arent, die trock het ierste mes,36
Tuege Piete Kranck-hooft, en Korzelige Kes,
Maar Brangt van Kaallenes,38
Die nam een greep, hy kreegh een keep,39
40 Mit noch een boer vijf ses.

21
22
23
25
26
27
28
30
31
33
34
36
38
39

de Vinckebuurt: Vinkeveen en omstreken.
tuychje: gereedschap, zoals mes, schaar, sleutels, dat aan de onderriem hing; te wongderlijck:
zo prachtig.
eguurt: opgetooid, opgepronkt.
Onger-riem: onderriem, gordelriem; vgl. vs. 22; ehuurt: gehuurd, zij bezat er dus zelf geen.
selsip: gezelschap, de gelagkamer waar men bijeen kwam.
gedreumelt: hetzij geduwd, gedrongen, hetzij gedreund, lawaai gemaakt.
gekangst: gegokt.
Langst: eig. landsknecht; heerschap, sinjeur; was en Langst: voelde zich een hele meneer,
of: dronk als een huursoldaat?
slechte sloy: eenvoudige sloof.
geflickefloy: geliefkoos.
suck gewroet: zulke handtastelijkheden.
Aelwerige: knorrige, gemelijke.
Kaallenes: spotnaam wegens de kale armoe.
greep: mestvork; keep: jaap, snee.
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De Meysjes die liepen, en lieten dat geschil,
Kannen noch kandelaers, noch niet en stonger stil:
Maer Kloens die stack, en hil43
Soo dapper uyt, dat een Veen-puyt44
45 Daer doot ter aerden vil.
Symen nam de rooster, de beusem, en de tangh
En wurrepse Ebbert, en Krelis vuer de wangh,47
Het goetjen gingh sen gangh,48
Het sy deur 't glas, of waer 't dan was,
50 Mijn blyven was niet langh.
Ghy Heeren, ghy Burgers, vroom en wel gemoet,51
Mydt der Boeren Feesten, sy zijn selden soo soet
Of 't kost yemant zijn bloet,
En drinckt met mijn, een roemer Wijn,
55 Dat is jou wel soo goet.

43
44
47
48
51

hil...uyt: haalde zo flink uit.
Veen-puyt: veenkikker; scheldnaam voor een veenboer.
wurrepse: wierp die.
Het goetjen: al die voorwerpen, of misschien zelfs de hele boel, de mensen inbegrepen.
vroom: deugdzaam; wel gemoet: evenwichtig van geest.
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*III

Van Gijsjen, en Trijn Luls
Stemme: Si c'est pour mon pucellage

So haest as Gijsjen had vernomen
Dat tet Kermis was in Stee,
Nam hy sen tuyg, sen poppe-goed mee,3
Om wat eerlijck uyt te komen,4
5 Stack hy veeren op syn hoedt,
Wangt de Eer is 't waertste goet.
Gysjen is nae Stee gevaren7
Met Trijn Luls syn lieve Sangt,8
't Was de moyste Meyd van 't langt,
10 Dus most hy zijn eer bewaren10
Daer hy in was op evoet,
Wangt de Eer is 't waerdtste goedt.
Als de Kramers Gysjen sagen,13
Riepen sy: kom koop wat vaar!14
15 Wilje niet? ick houme waar,15
Gysje dorster niet na vragen,
Soo eerlijck was syn gemoedt,
Wangt de Eer is 't waerdtste goedt.

*

3
4
7
8
10
13
14
15

III
In 1622 blz. 6-7. Ook in Apollo, 1615 en in het Geestigh Liedt-Boecxken, 1621. In vs. 1
grotere sierletter W, drukfout i.p.v. S. De laatste regel van elke strofe in romein.
60 mijn eer in 1622: mijneer
tuyg: gereedschap; poppe-goed: versiersels. Beide woorden worden vaak scabreus gebruikt.
eerlijck: fatsoenlijk, netjes; uyt te komen: voor den dag te komen.
gevaren: gereden, getogen.
Sangt: sint, aangebedene.
Dus: en daarom; zijn eer: zijn fatsoen, kennelijk ook de zuinigheid; vgl. vs. 15-16 en vs.
19-21.
Kramers: marktkooplui.
vaar: vader, heerschap.
ick houme waar: dan houd ik mijn koopwaar zelf.
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Door 't gequel en stadigh bidden,19
20 En op Trijntjen Luls versoeck
Koft hy noch ien lange koeck,21
Die brack hy doe juyst in 't midden.
Deynckt! wat Liefd' en Eer al doet,
Wangt de Eer is 't waerdste goedt.
25 Gysjen gingh wringen en duwen
d'Hiele koeck in sen holle mongt,26
Sagger uyt soo kakel-bongt,27
Dat ter ien mensch schier souw of gruwen,28
Soo eerlijck had hy gewroet,29
30 Wangt de Eer is 't waerdste goedt.
Onder 't brassen en dit slempen,
Wou noch Gys enckel te bier:32
Sus, sey Trijn, 't is geen benier,33
Stee-Luy souwen daer op schempen,34
35 Latet, 't is de beste voet,35
Wangt de Eer is 't waerdste goedt.
's Nachts ging Gysjen Trijntjen prysen,
En hy sey: gy bint soo moy,
Was ick nou met jou in 't hoy,
40 Daer sou ick jou iens bewysen
Hoe men liefde eeren moet,41
Wangt de Eer is 't waerdste goedt.

19
21
26
27
28
29
32
33
34
35
41

gequel: gezeur; stadigh bidden: aanhoudend vragen.
Koft: kocht; noch: toch.
sen holle mongt: zijn wijd open mond.
Sagger uyt: en hij zag er uit.
of: van.
gewroet: gewrongen.
enckel te bier: niets anders meer dan bier drinken.
benier: manier, wijze van doen.
schempen: schimpen, kritiek hebben.
de beste voet: het beste gedrag.
eeren: in ere houden, nl. door die te bedrijven.
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Sus, sey Trijntjen, houwtje hangden,43
Of ick word aers uyt me kraft,44
45 Wilje wat doen, soo doettet saft,45
Hebje gien Eer! wat duysent schangden,
'k Rae niet Gysjen datjet doet,47
Wangt de Eer is 't waerdste goedt.
Ongder dit stormen en dit woelen,49
50 (Seyden hy:) wel Trijntjen Luls,
Maackje hier om soo veul spuls!51
Ghy meught immers mijn wel voelen52
Van men hooft al tot me voet,
Wangt mijn Eer is oock mijn goei.54
55 Nou Gijs (sey sy) laet die woorden,
Praatme niet mier vande Eer,56
Maar as je wilt soo komt vry weer,57
Ick miende, ghy sout mijn vermoorden,58
Och het eyndt dat was soo soet!
60 Adieu mijn eer mijn waerdste goedt.
Vrome Dochters rijck in Eeren61
Soo ghy vreest de schande groot,
Geeft u selven niet soo bloot:63
Wilt van Gijsjen niet begeeren,64
65 Wildy sijn ge-eert, gegroet:
Wangt mijn Eer is 't waerdste goedt.

43
44
45
47
49
51
52
54
56
57
58
61
63
64

houwtje hangden: houd je handen thuis, word niet handtastelijk.
ick word aers uyt me kraft: ik raak anders buiten mezelf.
saft: zachtjes.
'k Rae niet: ik raad je niet aan.
dit stormen en dit wroeten: dit stormachtige gewoel.
spuls: drukte.
Ghy meught: je kunt.
Wanght enz.: want mijn eer ligt ook in mijn potentie.
Eer: voor de vrouw de kuisheid.
vry: gerust.
miende: dacht.
Vrome: deugdzame, eerbare; Dochters: meisjes.
Geeft...bloot: zowel figuurlijk als letterlijk bedoeld.
niet: niets.
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*IV

Aenspraeck vande Petemeuy, tot de NeefStem: Helaes! Amour vvat gaet my aen?

Marten Aepjes eerje gaet1
So hoort hier noch ien kleyn beetje,
'k Raeje Neefje datje staet
Noch ien lutje byje Peetje,4
5 Gaet dan vry by Brangjes Brecht,5
Datsen Vryer! datsen Knecht!6
Gaet benierlijck by de wegh,7
Liert jou woortjes wel beleggen:8
Hoortme seun wat ickje segh:
10 Ierst-in, asje wat wilt seggen,10
Siet dat gy genavent segt,
Datsen Vrijer! datsen Knecht!
De Noom en ick die sin al klaer,13
Gae jy moytjes byje Vryster:
15 Datsen Man! wat so men Vaer!15
Trouwen vriendt, gy keunt te byster,16
Heer! je gaet so regel-recht,17
Datsen Vrijer! datsen Knecht!

*

IV
In 1622 blz. 7-8. Ook in Apollo, 1615, en in Geestigh Liedt-Boecxken, 1621. Het gedicht is
een pendant van het volgende. In vs. 1 de eerste naam in romein, met grotere sierletter M.
De laatste regel van elke strofe in romein.
- Petemeuy: peettante, ook bejaarde tante.
1 Aepjes: misschien zoon van Abe.
4 ien lutje: een korte tijd.
5 Brangies Brecht: Brecht, de dochter van Brandje.
6 Knecht: knaap, jonkman.
7 benierlijck: fatsoenlijk, met goede manieren.
8 beleggen: kiezen en rangschikken.
10 Ierst-in: als je pas binnen bent.
13 De Noom: nl. de oom van Brecht; die sin al klaer: wij hebben het al voor elkaar, mogelijk
ook financieel.
15 Datsen Man: nl. de oom; zo ook vs. 19-24; wat so men Vaer: vooruit, mijn jongen.
16 Trouwen: waarachtig; te byster: heel goed.
17 je gaet so regel-recht: je zult zonder omwegen of moeilijkheden je doel bereiken.
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't Is ien werrelt van een Man,19
20 Van lijf en le'en uytgelesen,
Hy speult soo aertigh mit de Kan,
Dat hy 't puycken plech te wesen22
Van Diemen en Duyvendrecht,23
Datsen Vrijer! datsen Knecht!
25 Neefje, gaeje dan soo voort?25
Lustje noch niet wat te eten?26
Hemsick Marten: noch ien woort,27
Je sloncksje hebje noch vergeten,28
Wel me kijnt dat was te slecht,29
30 Datsen Vrijer! datsen Knecht!
Marten segh ick, koomt in huys,
Sin j' al vry van Symen Sijtjen,32
Van Schele Stijn, van Griete Gruys,
Van Pieter Paters dochter Fijtjen,
35 Sinjer oock me inden Echt?35
Datsen Vrijer! datsen Knecht!
De Jongers hadden langt noch goet,37
Daerom schat ick binje scheijen,38
Tot Brechjes is klay an de kloet,39
40 'k Sie een hylick uyt je beijen,40
Gaetmen vaer, en maecktet hecht,41
Datsen Vrijer! datsen Knecht!

19
22
23
25
26
27
28
29
32
35
37
38
39
40
41

ien werrelt van een Man: een man uit duizenden.
't puycken: het puikje, het allerbeste; plech: placht.
Diemen en Duyvendrecht: dorpen in de omgeving van Amsterdam.
gaeje dan soo voort: ga je nu zo maar weg.
Lustje noch niet: heb je geen zin om nog.
Hemsick: uitroep om de aandacht te trekken.
sloncksje: lantaarntje.
dat was te slecht: dat zou niet goed zijn.
Sinj' al vry: heb je je al losgemaakt.
inden Echt: door een trouwbelofte gebonden.
De Jongers: de (genoemde) jonge vrouwen.
schat ick: veronderstel ik, denk ik; binje scheijen: heb je een eind aan de omgang gemaakt.
Tot: bij; klay an de kloet: geld, bezit; lett. klei aan de polsstok. Vgl. WNT VII, tweede stuk,
kolom 3720.
hylick: huwelijk.
hecht: stevig, vast.
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Mach 't met Brechtje niet geschien,43
Of en keunjet soo niet meuy'ren,44
45 'k Sou niet meer na heur om sien,
In ick sou na Stee gaen keuy'ren,46
Gaet mijn langst, doet as-je plecht,47
Datsen Vrijer! datsen Knecht!
Al quam in Ste soo plompen boer,
50 Als ien Kinckel oyt mocht maken,50
Al quam mall' Oene met sen moer,51
Had hy gelt hy sou anraken,52
Siet Marten datjet wel belecht,53
Datsen Vrijer! datsen Knecht!

43
44
46
47
50
51
52
53

geschien: gebeuren, in orde komen.
meuy'ren: beredderen, voor elkaar krijgen.
In: en.
langst: jonkman; plecht: placht, gewoon was; dus: doe maar gewoon.
maken: wezen, zich voordoen; vgl. WNT IX, kolom 124.
mall' Oene enz.: de eerste de beste idioot.
anraken: een meisje krijgen.
wel: goed; belecht: regelt, voor elkaar krijgt.
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*V

Aenspraeck Vanden Oom tot de Nicht
Stem: Helaes! Amour vvat gaet my aen?

Nifjen, Nifjen, o gy dingh!
Wilje noch niet aen het knechje?2
Klufje Klonters susterlingh3
Sprackme lestent: hoort iens Brechje4
5 Het! hoe legje staegh en neyt?5
Datsen Vryster! datsen Meyt!
Soo men moer! wel immers kijnt,7
Klufje kalde veul van Marten,8
't Is wongder (sey sy) hoe hy 't pijnt,9
10 Soo lief hetty jou van herten:
Brechje, sit hy staech en seyt,11
Datsen Vryster! datsen Meyt!
Heer! die knecht is soo estelt,
Datsen hooft draeyt as ien meulen,14
15 Sen Peet hetme soo veul vertelt,
Spullen soumer wel of speulen,16
Brechje leyt hy snachts en greyt,17
Datsen Vryster! datsen Meyt!

*

2
3
4

5
7
8
9
11
14
16
17

V
In 1622 blz. 8-9. Ook in Apollo, 1615 en in het Geestigh Liedt-Boecxken, 1621. Het lied is
een pendant van het vorige. In vs. 1 het eerste woord in romein met grotere sierletter N. De
slotregel van elke strofe in romein.
knechje: jonkman, vrijer; dus: aan de man, of misschien: aan déze man.
susterlingh: zusterskind.
hoort iens: hier valt de oom zichzelf in de rede met een verwijt aan zijn nichtje omdat deze
meer aandacht voor haar naaiwerk heeft dan voor hem. Wat Klufje gezegd heeft, komt pas
in vs. 8.
Het: wat; of God; hoe legje staegh en neyt: wat zit je daar voortdurend te naaien.
wel immers kijnt: nu dan, kind.
kalde: praatte.
pijnt: uithoudt.
Brechje, sit hy enz.: Brechtje, zit hij voortdurend te zeggen.
draeyt as ien meulen: helemaal in de war is.
Spullen enz.: men zou er een toneelstuk over kunnen spelen.
Brechje leyt hy enz.: Brechtje, zo ligt hij 's nachts te grienen.
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Is Marten murru, 't is gien noot,19
20 Hy het Apen en Meerkatten:20
Sen Peet hetme sen goet egroot,21
't Is een Boom vol Spaensche Matten:22
Gaeje Niffje, ierje scheyt?23
Datsen Vryster! datsen Meyt!
25 Seght Kees Jong Kees, en Klaes Kloet,
Datser spillen vry op steken:26
Van Proost, van Pronck, noch van Jaep Soet
Daer wil ick niet iens van spreken,
Siet dat jyer iou uyt dreyt,29
30 Datsen Vryster! datsen Meyt!
Je hebt op Bartje sin estelt,
Maer wat souwjer me beginnen?
Marten die het langt en gelt,
Dat en hoeftmen niet te winnen,34
35 Ick raeje, datje noch wat beyt,35
Datsen Vryster! datsen Meyt!
Bartje (seghje) is ien geest,37
Die zijn weetje weet, te weten,38
Dat hy moytjes schrijft en leest,
40 Gaet daer iensjes wat van eten!40
Nicht bedwinght iou sinlijckheyd,41
Datsen Vryster! datsen Meyt!

19
20
21
22
23
26
29
34
35
37
38
40
41

murru: murw, halfzacht; 't is gien noot: dat doet er niet toe.
Hy het Apen enz.: hij heeft veel geld.
hetme: heeft mij; goet: bezit; egroot: begroot, geschat.
Boom: bodem, schuit; Spaensche Matten: zilveren munten van ong. een rijksdaalder.
Gaeje Niffje enz.: nichtje, ga je nu weg voordat je behoorlijk afscheid hebt genomen; dus:
wil je niet meer naar me luisteren.
Datser spillen enz.: dat zij gerust hun biezen kunnen pakken.
uyt dreyt: van afmaakt.
Dat en hoeftmen enz.: wat men heeft (vs. 33), behoeft men niet eerst nog te verdienen.
beyt: wacht.
geest: man van talent, vernuft.
te weten: namelijk.
iensjes: maar eens een keer.
sinlijckheyd: neiging.
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Brechje, vollight jy mijn leer,43
Laet iou Bartje niet bekallen,44
45 Wijsheyd, Godsvrucht, Deught, en Eer,
Is by Rijckdom niet met allen,46
Siet dat niemand iou verleyt,47
Datsen Vryster! datsen Meyt!
Inde Stadt en op het langt,
50 Word de Rijckdom miest epresen:50
Ter werreld is gien mierder schangt,51
Als beroyt van geld te wesen:
Geeft Marten tavend goed bescheyd,53
Datsen Vryster! datsen Meyt!

43
44
46
47
50
51
53

leer: les, lering.
bekallen: bepraten.
niet met allen: niemendal, in vergelijking met rijkdom.
verleyt: overhaalt, bepraat.
miest: als het meeste, het hoogste.
mierder schangt: groter schande.
goed bescheyd: een gunstig antwoord.
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*VI

Twee-spraack van Twee Buur-Wyven
Stem: 't Schaep dat voer naer Alleckmoer
A.
Lieve kyeren wat en deun?1
Lieve kyeren, etc.
Styve Pietje Stayl-oors seun3
Die sel de Bruygom worden.

N.
5 Wat segje van die snarre Teun,5
Neemt zy die slechte Jorden?6
Die kraftige Teun, dat spytig vel,7
Die kraftighe, etc.
Jemeny moer, ia wel, ia wel,
10 Ick binder in verwongdert:
Hoe komtse an die reyn gesel?11
't Is ien giest wat geltet hongdert.12
Aalle-buur, ia watje secht!
Aalle-buur, etc.
15 Hoe raecktse an de moye knecht,15
Dat dreutsche trotsche Teuntje?16
A.
Al sin sen klieren wat boers en slecht,17
't Is al ien weeligh seuntje.18

*

1
3
5
6
7
11
12
15
16
17
18

VI
In 1622 blz. 9-10. Ook in Geestigh Liedt-Boecxken, 1621. In vs. 1 het eerste woord in romein
met grotere initiaal L. - De sprekende personen zijn Aalle en Niesje, aangeduid met A en
N.
kyeren: kinderen; deun: klucht, zotternij.
Stayl-oor: stijfkop.
snarre: stuurse, bitse.
slechte Jorden: vent van niks; maar de jonkman heet blijkens vs. 31 ook zo.
spytig vel: ongenaakbaar, humeurig wijf.
reyn gesel: nette vent (ironisch).
wat geltet hongdert: wat kosten ze per honderd; dus: naar z'n verstand gezien, is het niet veel
zaaks.
knecht: jonkman.
dreutsche: stugge.
klieren: kleren; slecht: eenvoudig.
weeligh: rijk, welgesteld.
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Niesje-buur, ay kom, hoor hier,
20 Niesje-buur, etc.
Hy was tot lange Jaap te bier,21
Daer quam zy oock aen proncken,
In hy was wat op zijn benier,23
Hiel over-stalligh droncken.24
25 En zy was t'ongenaertigh net,25
En zy was, etc.
Te euvelijcke mooy: by get!27
Tros yemes vande meysjes:28
Sy liepen mit in kaar te bedt,29
30 Ick weet niet hoe veul reysjes.30
As Jorden dus met Teuntje lagh,
As jorden, etc.
Van 's aves totten lichten dagh,
Verleckert op dit snoepen,
35 Quam lange Lijs daer op het slagh,35
En die begon te roepen:
Bruylift, Bruylift allegaer,
Bruylift, etc.
Hier leggender twie by in kaer.
40 Al 't Jong spul quam mit kannen40
Ierst in, soo wees dit ionge Paer41
De saeck an goede mannen.42

21
23
24
25
27
28
29
30
35
40
41
42

tot: bij; te bier: om bier te drinken.
In: en; benier: manier.
over-stalligh: onmatig, buitensporig.
t'ongenaertigh: bijzonder, boven mate.
Te euvelijcke: ontzettend; by get: bij God.
Tros yemes: meer dan iemand.
mit in kaar: met elkaar, zo ook vs. 39.
reysjes: keer.
op het slagh: juist op dat ogenblik.
kannen: hierna denke men een punt.
Ierst in, soo: zodra zij binnen waren; vgl. blz. 53, vs. 10; wees: verwees.
goede mannen: vertrouwenslieden, scheidsrechters.
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As Styve Pietjen in 't selsip kam,43
As Styve, etc.
45 Hy gaf ien tonne-bier, ien ham,
En vyf-en-twintigh koecken,
Hier; mag're Marry van Billerdam47
Die ging de Bruydt daer doecken.48
Heer! het stonger so net om 't lijf,49
50 Heer! het, etc.
Doe dronckme daer so fel en stijf,51
Ja mannen ende vrouwen,
Hoe licht komt Jorden an ien wijf,53
Hy sel en Sundagh trouwen.54

43
47
48
49
51
53
54

Styve Pietjen: de vader van Jorden, zie vs. 3; selsip: gelagkamer, eig. gezelschap.
Hier: de ons bekende, je weet wel.
doecken: een doek omslaan, met een doek kleden.
het stonger: het stond haar.
Doe dronckme daer: toen dronk men daar.
licht: gemakkelijk, nl. zonder al het gedoe van de familie die zich ermee bemoeit.
en Sundagh: aanstaande zondag; trouwen: de officiële huwelijksvoltrekking vond tijdens
een kerkdienst plaats.

G.A. Bredero, Groot lied-boeck

62

In 1622 blz. 11, linkerhelft

G.A. Bredero, Groot lied-boeck

63
*VII

Een oudt Bestevaertje, met een iong Meysjen

Stem: Pots hondert duysent slapperment, &c.
L.
O Jannetje mijn soete beck!1
Ey lieve blijft wat staen:
I.
Wat schortje, seght jy ouwe geck?3
Ick raetje laetme gaen.
L.
5 Al 't gelt dat ghy hier leggen siet,
Dat is voor u al ree.6
I.
Wegh kael-kop, ick en soeck u niet,7
Dat jy soeckt, soeck ick mee.8
L.
Van landen, zanden, gelt en goed
10 Soo ben ick machtigh rijck.
I.
Dat acht ick niet, o suffe bloed!
Ick wacht na mijns gelijck.12
L.
Het goed is 't daermen wel of vaert,13
Dus Meysjen weest gedwee,
I.
15 Ghy zijt mijn al te oudt bejaert:15
Dat jy soeckt, soeck ick mee.
L.
Och kijntjen geefje mijn een soen,
Ick geefje al dit gelt.
I.
*

1
3
6
7
8
12
13
15

VII
In 1622 blz. 10-11. Ook in Geestigh Liedt-Boecxken, 1621. In vs. 1 grotere initiaal O. De
laatste regel van iedere strofe in romein. De sprekende personen zijn Lammert en Iannetje,
aangeduid met L en I. 41 laet in 1622: laes
mijn soete beck: mijn lieverdje.
schortje: mankeertje.
ree: gereed, beschikbaar.
soeck: begeer, wens.
mee: ook, eveneens.
wacht na: wacht op, kijk uit naar.
daermen wel of vaert: waardoor men wél vaart, een goed leventje leidt.
al te oudt: veel te oud.
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Dat sal ick wel een ionger doen,
20 Al gaf hy niet en spelt.20

20

niet en spelt: geen speld, niets.
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L.
Gelooft, Lief, dat ick u versoeck21
Ter eeren en ter Ee,22
I.
Wegh, wegh, wegh Hansjen hangebroeck:23
Dat jy soeckt, soeck ick mee.
L.
25 Ick sel jou koopen watje lust,25
En doen wat jy gebiedt.
I.
Ey Lammert Vaertje houdtje rust,27
Want jy en dientme niet:28
Waer jy maer twintigh jaren oudt,
30 Misschien of icket dee:30
Maer nou so zydy oudt en koudt:
Dat jy soeckt, soeck ick mee.
Dit is een Lansjen na mijn sin,33
Vol vrolijckheyd en vreught,
35 Die ick niet om sen goed bemin,
Maer om zijn ionge ieught:
U krachten die zijn oudt en af,
Dus laetmen in mijn vree:
En vrijd geen Vryster, maer een graf:
40 Dat jy soeckt, soeck ick mee.
L.
Mijn dochter laet dees mellick-muyl,41
En neemt een deftigh man.42
I.
Och nam ick sulcken ouwen uyl,
Wat raed ging my dan an?44

21
22
23
25
27
28
30
33
41
42
44

versoeck: vraag, een aanzoek doe.
Ter eeren en ter Ee: tot een eerbaar huwelijk.
Hansjen hangebroeck: scheldnaam voor een druilerige suffe man; eig. iemand met een
slobberig afhangende broek, meestal met sexuele toespeling.
watje lust: wat je aanstaat.
houdtje rust: doe geen moeite.
Want jy enz.: want ik ben niet van jou gediend.
of: dat.
Lansjen: jonkman, eig. landsknecht.
laet: laat lopen, zie af van.
deftigh: ernstig, bezadigd.
Wat raed enz.: wat zou ik dan moeten beginnen.
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45 'k Sou immers by u levend lijf,45
(Waer vintmen meerder wee?)
U Maegt zijn, en u Weeuw, jou Wijf:47
Dat jy soeckt, soeck ick mee.
Vaert wel dan ouwe Rochelaer,49
50 Ick blijf by mijns gelijck:
Weet jy niet salige Beste-vaer,51
Dat Wie genoeght is rijck?52
L.
Ey staet toch stil, God segen ongs,53
Verhoort doch dees mijn bee.
I.
55 Ay Lammert-Vaer jy soeckt wat jongs:
Dat jy soeckt, soeck ick mee.

45
47
49
51
52
53

by u levend lijf: bij u in levenden lijve, bij u terwijl gij in leven zijt.
Maegt: dienstmeid, maar met de bijgedachte van ongerepte maagd; Weeuw: vgl. onbestorven
weduwe; jou Wijf: terwijl ik officieel jouw vrouw zou wezen.
Rochelaer: knorrepot; eig. iemand die last heeft van zijn slijm.
salige: brave (ironisch).
genoeght: tevreden is.
staet toch stil: blijf nog even staan: God segen ongs: om Gods wil.
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In 1622 blz. 12, linkerhelft
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*VIII

Een oud Besjen met een Iongman

Stem: Pots hondert duysent slapperment, &c.
B.
Nu Heereman, nu Jong-gesel,1
Hoort toe, en houwt wat stal.2
H.
Nou laet mijn gaen jy ouwe vel,
Wat schortje? sinje mal?4
B.
5 Hoe komt dat ghy u soo verhaest?
Ay lieve houwt wat stee.6
H.
Wegh, ouwe Totebel, ghy raest:7
Dat jy soeckt, soeck ick mee.
B.
Hoe valt u dit so euvel in,9
10 Dat ghy my soo versmaed?
H.
Wegh quijl-bab met u kevel-kin,11
Wegh met u malle praet.
B.
Ay Jonghman geeft my wat gehoor,
Het is mijn eerste bee.14
H.
15 En prevelt my niet meer an 't oor:15
Dat jy soeckt, soeck ick mee.
B.
*

1
2
4
6
7
9
11
14
15

VIII
In 1622 blz. 12-13. Ook in Geestigh Liedt-Boecxken, 1621. In vs. 1 grotere initiaal N. De
slotregel van elke strofe in romein. Het gedicht is een pendant van het vorige, met een gelijk
refrein. De sprekende personen zijn het Bestje en Heereman, aangeduid met B en H.
42 vroet. in 1622: vroet,
Jong-gesel: ongehuwde jonkman.
stal: stand; houwt wat stal: blijf even staan.
sinje: ben je.
houwt wat stee: blijf hier even staan.
raest: raaskalt.
Hoe valt enz.: hoe kom je op zo'n slechte gedachte.
quijl-bab: scheldnaam voor een oud en vervelend wijf; eig. slabbetje voor het kwijlen;
kevel-kin: spitse, vooruitstekende kin, zoals vooral bij tandeloze mensen voorkomt.
mijn eerste bee: het eerste wat ik je vraag.
prevelt: zeurt.

G.A. Bredero, Groot lied-boeck

Dit schenck ick u, o ionger Helt!17
Daer toe mijn lijf, en goed.
H.
Nu Besje, laet mijn ongequelt,19
20 En soeckt een gierigh bloed.20

17
19
20

ionger Helt: jonge man.
ongequelt: met rust; dus: val mij niet lastig.
gierigh bloed: begerige onnozele vent.
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B.
Ick maeck u Jongeling soo rijck
Als 't water vande Zee.
H.
Ghy zijt my al te ongelijck:23
Dat jy soeckt, soeck ick mee.
B.
25 Ick sal u houden als een Graef,25
In 't gouwt, in 't silver stijf.
H.
Daer voor souw ick dan zijn een slaaf
Van een verschrompelt wijf.
B.
Dat kleuter is te wispeltuur,29
30 Al is sy blanck as snee.30
H.
En ghy zijt my te goons en suur:31
Dat jy soeckt, soeck ick mee.
Wech taye tandeloose Best,
Wegh druyp-neus, wech root-oogh,
35 Gaet haelt ien kooltje in u test,
En settet vry wat hoogh,36
En raest en blaest daer leven in,37
En laet mijn in mijn vree.
Dit is een Meysjen na myn sin!
40 Dat jy soeckt, soeck ick mee.
B.
Den ouderdom, is wijs van raet
Daer toe suynigh en vroet.
H.
Ghelijckheyd in den Echten staet
Baerd vruntschap in 't gemoet:44
45 Wat is hier lieffelijcker dingh,
Of 't alderdroefste wee,

23
25
29
30
31
36
37
44

my al te ongelijck: te zeer verschillend van mij.
u houden: u verzorgen, u onderhouden.
kleuter: jong kind, hier het meisje van Heereman.
snee: sneeuw.
goons: knorrig, wrevelig.
vry wat hoogh: nl. het vuur in de stoof wegens de koude voeten; hier: de test met vuur tussen
de benen.
raest en blaest daer: blaas er flink wat.
vruntschap: genegenheid.
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Als goe, of geen vereenigingh?47
Dat jy soeckt, soeck ick mee.
Al waer de Rijckdom van u schat49
50 Als al de wereld groot:
En eer ickse met u besat,51
Ick was veel liever doot:
Wech Morssebel gy hebt een gongs:53
Gaet door ghy ouwe quee,54
55 Och Beste-moer ghy soeckt wat iongs
Dat jy soeckt, soeck ick mee.

47
49
51
53
54

vereenigingh: eenheid, eensgezindheid.
de Rijckdom van u schat: de omvang van je bezit; dus: al was de hele wereld je eigendom.
En eer: voordat.
gongs: een gonzende klap, een slag van de molen; dus: niet het volle verstand.
Gaet door: ga weg; quee: wijf.
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*IX

Van Fobert en Lobbetje
Stem: 't Schaep dat voer naer Alleckmoer

Onse Lobbetjen is so blijt.
Onse Lobbetjen, etc.
So datset over de buurt schier krijt,3
Hoe zy-er vryer laet pracchen,4
5 Maer sachje hoe dat Fobert vrijt,
Je souwtje sticken lacchen.6
Fobert is fijn en wel bespraackt,
Fobert is, etc.
Daer om as hy an 't praten raackt,
10 Kan wongder hy versieren,10
O Lobbetje (seyt hy) wie het je maackt11
Deuse verweende klieren?12
Noch se staanje om 't lijf so iuyst,13
Noch se, etc.
15 't Is t'ongenaertigh wel ekuyst,15
Een mensch die souwje schaken,
Staet stil (seyt sy) bruer onbesuyst,17
Jy souwtme smeerigh maken.18

*

3
4
6
10
11
12
13
15
17
18

IX
In 1622 blz. 13-14. Ook in Apollo, 1615, en in Geestigh Liedt-Boecxken, 1621. In vs. 1 het
eerste woord in romein met grotere sierletter O.
16 Een mensch in 1622: Eens mensch
krijt: uitschreeuwt.
prachen: vleien, smeken.
sticken: kapot.
versieren: verzinnen, fantaseren.
wie het je maackt: wie heeft voor jou gemaakt.
verweende: fraaie, weelderige.
Noch: toch; dus: ze staan je toch zo goed.
t'ongenaertigh: boven mate, bijzonder; wel ekuyst: goed schoongemaakt, gereinigd.
Staet stil: hou op, hou je handen thuis; bruer: vent.
smeerigh: vuil.
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Fobert die miend strick stracx al waers,19
20 Fobert, etc.
Sy lijckt so quaet dan as en baers,21
En 't is maer klinck-klaer iocken:22
Maer dit doet die door-trapte Flaers,23
Om hum noch mier te locken.
25 As Lobbetjen seyt, ay sus sit stil,25
As Lobbetjen, etc.
Dat is so veul, as 't is mijn wil:27
Maer moetet so wat decken,28
En dat hy schoon zijn hangden hil,29
30 Sy souwter seer aentrecken.30
Wangt as hy hum wat koeltjes hout,
Wangt as, etc.
So mient zy dat sen lieft verkouwt,33
En kittelt hem in sen zijen:
35 Waer deur hum Fobert dan verstouwt,35
En raackt dan dus an 't vrijen.36
O Lobbetjen! dien ick oyt verhief,37
O Lobbetjen, etc.
Ick hebje so beseten lief,39
40 Ick kan me niet besturen:40
Wech, wech (seyd sy) je hebt en brief,41
Wech mit je malle kuren.

19
21
22
23
25
27
28
29
30
33
35
36
37
39
40
41

miend... al waers: meent dat het ernst is: strick stracx: onmiddellijk.
as en baers: als een baars, druk en driftig.
iocken: spelen, voor de gek houden.
Flaers: feeks.
ay sus: stil wat.
Dat is so veul: dat heeft zo veel te betekenen; 't is mijn wil: ik wil het graag.
decken: verbergen, verbloemen.
En dat hy enz.: maar als hij zijn handen thuis hield.
Sy souwter enz.: dan zou ze dat heel naar vinden.
verkouwt: verkilt, afkoelt.
hum... verstouwt: zich verstout, stoutmoedig wordt.
dus: aldus, als volgt.
oyt verhief: altijd prees.
beseten: waanzinnig.
besturen: beheersen.
je hebt en brief: je veroorlooft je te veel; je gedraagt je als een opschepper.
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't Is mit Fobert al 'edaen,
't Is mit Fobert, etc.
45 Wangt Lobbetjen hiet hem altoos gaen,45
En dat oock hiel ongwaerdigh,46
In zy word (so ick heb verstaen)47
Hiel spytigh en hovaerdigh.48
Hoort nou alle guyse-gaer,49
50 Hoort nou alle, etc.
Fobert en vraeght oock niet na haer,
Hoe seer hy haer ierst minde:
En is 't gien Lobbetjen, 't is ien aer,53
Hy sel sen diel wel vinden.54

45
46
47
48
49
53
54

hiet hem altoos gaen: zei hem steeds weer dat hij weg moest gaan.
ongwaerdigh: smadelijk.
word: werd, is (sindsdien) geworden.
spytigh: ongenaakbaar, humeurig.
guyse-gaer: met elkander, samen.
ien aer: een ander.
sen diel: zijn deel; dat wat hij hebben wil.

G.A. Bredero, Groot lied-boeck

73
*X

Twee-spraeck Van de Beste-moer met haer Nichte
Stem: Den Admirant, den Admirant

Ick ben vervaert veur Heyntjeman,1
Ick bin vervaert, etc.
Ay Besje! rater Weyntjen an,3
Die hetty lief, die hetty lief,
5 Ick binder liever een eyntje van,5
As by de brief.6
Siet! wat sen harsebecken maeckt,7
Siet! wat sen, etc.
Dat t'elckens versche gecken maeckt,9
10 En 't valt hem licht, en 't valt hem licht,
As hy slechts dwarsche trecken maeckt11
Met zijn gesicht.
Sen asingt dat speult spullen vlack,13
Sen asingt dat, etc.
15 Die kop is hum op rullen strack,15
Hy breect veul wijnts, hy breect veul wijns,16
O! 't is ien rechte bulle-back,
Hy hoeft gien grijns.18

*

1
3
5
6
7
9
11
13
15
16
18

X
In 1622 blz. 14-15. Ook in Geestigh Liedt-Boecxken, 1621. In vs. 1 het eerste woord in
romein klein kapitaal met grotere sierletter I.
De grootmoeder komt in deze hele Twee-spraeck niet aan het woord; haar aandeel bestaat
blijkbaar in luisteren en gebaren maken.
vervaert: bang; Heyntjeman: een jongeman die Hein heet en zo lelijk is als de duivel.
Besje: grootje; rater Weyntjen an: raad er Weyntje aan, geef Weyntje de raad hem te nemen.
van: vandaan.
brief: bluffer, opschepper.
harsebecken: kop.
versche gecken: nieuwe grimassen.
dwarsche trecken maeckt: rare gezichten trekt.
asingt: aangezicht; speult spullen: voert toneelspelen op; vlack: ronduit.
op rullen: op hol; strack: dadelijk.
breect veel wijnts: maakt veel lawaai.
grijns: toneelmasker, mombakkes; dus: hij is van zichzelf al zo lelijk dat hij geen mombakkes
nodig heeft.
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Men zieter so veul datjes in,19
20 Men zieter so veul, etc.
Men zieter sprootjes en wratjes in,21
Och 't is so milt! och 't is so milt:22
Men sieter honckjes en katjes in,23
En watje wilt.
25 Besje, seght ongse naeyster Tiet,
Besje, seght ongse, etc.
Datse na ien goet mayster siet,27
Die 't ongs iens kuyst, die 't ongs iens kuyst,28
't Is best datmen 't in plaeyster giet,29
30 So hebmet juyst.30
En steltet in de Warmestraet,31
En steltet inde, etc.
By hem die dus zyn armen slaet,33
En leelijck kijckt, en leelijck kijckt,
35 'k Wet as hy wat by Harmen staet,35
Dat hy 't gelijckt.
'k Wouw ick hum iens na 't leven had,37
'k Wouw ick hum, etc.
En dat hy hoogh verheven sat,39
40 Ick acht de lien, ick acht de lien,40
Die souwen daerom geven wat,
Om hem te sien.

19
21
22
23
27
28
29
30
31
33
35
37
39
40

datjes: gebreken, puisten.
sprootjes: sproeten.
milt: rijkelijk, overvloedig.
honckjes en katjes: honden en katten, allerlei vreemde figuren.
mayster: heelmeester.
ongs: ons (ethische datief); kuyst: schoon maakt.
't in plaeyster giet: er een beeld in gips van maakt.
So hebmet: dan heeft men het.
steltet: stal het uit, stel het ten toon; Warmestraet: Warmoesstraat, destijds de winkelstraat
in het hartje van Amsterdam.
dus: zo; mogelijk wordt hier gedoeld op het beeld van een gaper bij een drogist.
Harmen: bijnaam van de gaper?
na 't leven: met sprekende gelijkenis.
hoogh verheven: op een podium of een stellage.
ick acht de lien, Die: ik denk dat de mensen.
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De maysters, Besje, op de Kolck,43
Die maysters, etc.
45 Die meugen hum huyren tot ien Tolck,
Hy klapt uytheems, hy klapt uytheems:46
Of laten hum sien voor al het volck,
Wangt 't is wat vreems.48
Ey lieve Besje! sus, swijght stil,
50 Ay lieve Besje, etc.
Ick wou dat jy jou mongt wat hil,
Hoe quelje mijn? hoe quelje mijn?
't Sel, of men sin op hylicke vil,53
Gien Heynje zijn.

43
46
48
53

maeysters: meesters, hier waarschijnlijk de chirurgijns; de Kolck: de Oudezijds kolk in het
centrum van Amsterdam.
klapt: praat; uytheems: vreemde talen, misschien ook Latijn.
wat vreems: iets eigenaardigs. Mogelijk moet hierbij gedacht worden aan misgroeide wezens,
die in medisch opzicht interessant waren en tegelijk een bezienswaardigheid voor het publiek.
of men sin op hylicke vil: als ik ooit lust kreeg om te trouwen.
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*XI

Twee-spraeck Vande Moeder en de Dochter
Stem: Helaes! Amour wat gaet my aen
D.
Eel-hart, Moertjen, heb ick lief,
En die selmen altoos minnen.2
Warre-nar die het en brief,3
In hy is so stuers van sinnen.4

M.
5 Ast ien van beyen wesen sal,
Ist niet beter quaet as mal?

D.
Moertie 't is ien mallen bloed,
En so haestigh daer beneven.8
M.
Dochter: deynckt om 't groote goed,9
10 Dat sen Vaer mit hum wil geven:
Ast ien van beyen wesen sal,
Ist niet beter quaet as mal?

D.
Al was sen goet noch iens so groot,
So mach ick de nar niet hooren:14
15 Om myn bloet, noch om myn dood,15
Leltme niemeer an men ooren:16
Was hy geck, of quaet 't was fre17y,
Maer nou is hy 't alle bey.
Comt hy op myn camer weer,
20 Moer, ick seghtje van te veuren,
Ick schop de Kay van boven neer.21

*

2
3
4
8
9
14
15
16
17
21

XI
In 1622 blz. 15-16. Ook in Geestigh Liedt-Boecxken, 1621. In vs. 1 het eerste woord in
romein met grotere initiaal E.
selmen: zal mij.
Warre-nar: Warner of Werner, maar tegelijk: een verwarde nar, of een nar die alles in de
war schopt; die het en brief: die heeft pretenties, die maakt zoveel drukte.
In: en.
haestigh: driftig; daer beneven: bovendien.
't groote goed: de grote rijkdom.
So mach: toch wil.
Om myn bloet enz.: al zou het om mijn bloed of om mijn leven gaan.
Leltme: zeur me.
frey: fraai, mooi.
Kay: dwaas, zot.
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M.
Kijnt ie moetie niet versteuren:22
Ast ien van beyen wesen sal,
Ist niet beter quaet as mal?
D.
25 'k Weet niet, moer! 'k wil om de keur25
Niet iens van de ballick vallen:
Het hy niet ien dolle breur?27
En al 't geslacht dat is vol mallen;28
Was hy geck of quaet, 't was frey,
30 Maer nou is hy 't alle bey.
Moertjen, as de man is geck,
Broets, en groots, en onbescheyen,32
De Vrouw die krygt oock dat gebreck,
In die kyeren worden keyen:34
35 Was hy geck, of quaet, 't was frey,
Maer nou is hy 't alle bey.
Was hy krancksinnigh en quaet,
Men mocht hem in 't dolhuys sluyten.
Maer Moertje-lief, ick weet gien raet,
40 So gaet War-nar hum te buyten:
Was hy geck, of quaet, 't was frey,
Mar nou is hy 't alle bey.
Geeft men Eel-hart die ick min,43
Wilje Moertje? seg, ay lieve!
45 't Is ien langhs-knecht na men sin.45
In ick houw toch van gien brieven:46
't Is mit War-nar niemendal,
Wangt hy is korsel, geck, en mal.48

22
25
27
28
32
34
43
45
46
48

ie: je; versteuren: boos maken.
om de keur Niet iens enz.: ik heb helemaal geen voorkeur, het ene is even slecht als het
andere.
breur: broer.
al 't geslacht: de hele familie.
Broets: hovaardig; onbescheyen: onverstandig.
In die kyeren: en de kinderen; keyen: dwazen.
men: mij (datief).
langhs-knecht: jonkman, kerel; eig. landsknecht.
brieven: dwazen, mensen met pretentie.
korsel: korzelig, nors.
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*XII

Van gierighe Gerrit, en Modde van Gompen

Stem: Daer ick gister avond quam, daer scheen de, &c.
De Gierige Gerrit, die lebbige dief,1
Die vrijt nu zijns ghelijck,
Die vrijt nu, etc.
Wangt hy het Modde van Gompen lief,4
5 Die leelijck is en rijck,
Die leelijck is en rijck,
Die leelijck is en rijck.
Sy het ien asingt ruym van vel,8
Niet muysvael, noch niet bongt,
10 Niet muysvael, etc.
Na 't rotte-graeu gelijcket wel,11
Maer swart wast inde grongt,12
Maer swart wast, etc.
Haer tangden zijn Kastangie bruyn,
15 Heur lippen pimpelpaers,
Heur lippen, etc.
Se het ien veurhooft tot heur kruyn,
En hier en daer wat haers,
En hier en daer, etc.
20 In haer vermaelde wangen blieck,20
En in heur moye kin,
En in heur moye kin,

*

1
4
8
11
12
20

XII
In 1622 blz. 16-17. Ook in Geestigh Liedt-Boecxken, 1621. In vs. 1 het eerste woord in
romein kapitaal met grotere initiaal D.
7 rijck. in 1622: rijck,
lebbige dief: onaangename, zure vent.
Modde van Gompen: een plompe vrouw, zoals het klankeffect suggereert.
asingt: aangezicht.
rotte-graeu: grijs als van een rat.
wast: was het.
vermaelde: beschilderde; blieck: vale; achtergeplaatst bijv. nw.
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Daer sietmen 't leger vande Grieck
En trotsche Troyen in,24
25 En trotsche, etc.
Se is geborst, gebuyckt, gebilt,
En louter inde vangh,27
En louter inde vangh,
Praet van Rosbaijer soo ghy wilt,29
30 Dees het ien ander gangh,30
Dees het ien ander, etc.
Dit monsterum oft ongediert,
Dat voert soo hooghen pracht,
Dat voert, etc.
35 Daer wort ghien snof, gien snee versiert,35
Of 't is heur daegh'lijcx dracht,
Of 't is heur, etc.
Gerrit is wat root, en wat blaeu,
Wat paers, wat kakelbongt,
40 Wat paers, wat etc.
Sen tangden as ien wouwe klaeu41
Staen averechts in sen mongt,42
Staen averechts, etc.
Hij sieter nou soo Jongeties uyt,44
45 Wangt hy het corts ehaert,45
Wangt hy het, etc.

24
27
29
30
35
41
42
44
45

En trotsche: en het trotse.
louter inde vangh: sterk in haar flanken; vangh wordt gezegd van paarden.
Rosbaijer: het ros Beyaard, het paard van de vier Heemskinderen.
Dees het: deze vrouw heeft; ien ander gangh: nog een heel ándere manier van lopen.
snof: snufje, modegril; snee: snit, coupe; versiert: verzonnen.
ien wouwe klaeu: de klauw van een wouw, een middelgrote roofvogel.
averechts: schots en scheef.
Jongeties: jongensachtig, jeugdig.
corts: onlangs; ehaert: verhaard, zijn haar verloren.
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Na dat hy schoon was uyt eruyt,47
Kreech hy sen twiede baert,
Kreech hy sen, etc.
50 Hy is soo anxstelijck moy,50
Men vreest datmen hum siet,51
Men vreest datmen hum siet,
Sijn Vaer het brieven van Octroy,53
Men macht na-drucken niet,
55 Men macht nae, etc.
So yemandt noch een stempel vint,56
Die kaptse vry an twee,57
Die kaptse vry, etc.
En drijftse niet die woeste wint,59
60 Diep inde Zuyer Zee,
Diep inde Zuyer Zee,
Diep inde Zuyer Zee.

47
50
51
53

56
57
59

schoon was uyt eruyt: door het ruien al zijn haar was kwijt geraakt.
anxstelijck: verschrikkelijk.
datmen: als men.
brieven van Octroy: een vorm van auteursrecht waarbij het nadrukken binnen een bepaalde
periode strafbaar werd gesteld; Gerrits vader had dus het monopolie inzake het produceren
van zo'n lelijke zoon.
stempel: nl. om dit gezicht na te drukken.
an twee: in tweeën, kapot.
drijftse: smijt het.
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*XIII

Twee-spraeck, tusschen Kniertje Knelis En Lijsbet Leffers

Stem: Wie wil hooren een nieu Liet, &c.
K.
Hou sick hou, goen dach in 't huys:1
Wel is hier nou niemant t'huys?
L.
Ja Kniertje komt vry binnen,
En siet iens waer wy sinnen,4
K.
5 Wel, 't is hier nou wel in jou bouw,5
Dus besich staech met spinnen?
Maer wat ick jou segghen souw:
Lijsbet Leffers weet jy 't niet
't Is van sen leven niet eschiet,
10 Ala moer de Franse10
Wou niemant met me dansen
Noch jonge Jan, noch ouwe Jan,
Noch Ariaen, noch Jan Jansen,
Noch Jan oom Janses Jan.14
15 Is hy waert dat hy Broot eet
Die oude deucht so haest vergeet?16
Jae! mocht zyn Vaer opkijcken,17
Hoe sou hy hem doorstrijcken?18
L.
Mar, segje dat? wat Jan so prat,19
20 Liet hy jou daer staen prijcken?
Kniertje Knelis, wat! wat! wat!

*

1
4
5
10
14
16
17
18
19

XIII
In 1622 blz. 17-18. Ook in Geestigh Liedt-Boecxken, 1621. In vs. 1 het eerste woord in
romein met grotere sierletter H.
Hou sick hou: uitroep om de aandacht te trekken.
sinnen: zijn.
't is hier nou enz.: je hebt het hier goed naar de zin; vgl. WNT III, eerste stuk, kolom 765.
Ala moer de Franse: à l'amour de France, naam van een dans.
Jan oom Janses Jan: Jan die de zoon is van Jan-oom Jansen.
oude deucht: eens ondervonden weldaden; haest: snel, spoedig.
mocht zyn Vaer enz.: als zijn vader uit het graf herrees.
doorstrijcken: berispen, kapittelen.
wat: uitroep; prat: trots, afwerend.
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Wat! dat lijckt seper niette mijt.22
K.
Ja, meenje dattet men niet spijt:23
Ick heb hum hiele daghen
25 Op desen arm edraghen!
Wat dat beduyt, staech wou hy uyt,26
Ick heb hem inden waghen
Soo menichmael ekruyt.28
Heer! Lijsbet moer, wel ick bekent,
30 Ick was totte jonghe so ewent,30
Ja ick en kon niet eten
Had hy niet me egeten,32
Sneed' ick ien stick, en smierdet dick,33
Wy beten beet aen beten,
35 Dan hy, en dan weer ick.

22
23
26
28
30
32
33

seper: zeker; niette mijt: niet een mijt, naar niets.
spijt: teleurstelt, grieft.
Wat dat beduyt: En denk eens aan; staech wou hy uyt: voortdurend wou hij naar buiten.
ekruyt: gekruid, vodrtgeduwd.
totte jonghe so ewent: zo met de jongen vertrouwd.
me: mee, ook.
stick: stuk brood, boterham.
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*XIV

Twee-spraeck tusschen Iaep Ians ende Fijtje Floris

Stem: Banghe suchjes gaet nu spelen
I.
Fytje Floris myn speulmeysje1
Wilje me na buyten gaen?2
Kom myn beckje noch ien reysje,3
'k Selje dan wat nieus verslaen.4
F.
5 Sus Jaep Jans, ay! swijcht stil,
Hoe gaeren sinje op ten tril.6

I.
Fijtje! wille wy gaen varen
Met ien schuytje na 't swart huys?8
Ick mach gien broot voor vrienden sparen,9
10 'k Heb noch moye negen duys10
Mit ien blanckje van mijn Oom,11
Heer! ick eet so garen Room.

F.
Jaepje meuchje wel suycker-peeren?
'k Hebse in mijn lincker-manckt:14
15 Get, hoe wille wy bancketeren!15
Gaeuwe sitten op die kanckt,16
't Is hier soo ondiefte moy:17
Maer! hoe soetjes ruyckt dat hoy!

*

1
2
3
4
6
8
9
10
11
14
15
16
17

XIV
In 1622 blz. 18-19. Ook in Geestigh Liedt-Boecxken, 1621. In vs. 1 het eerste woord in
romein met grotere initiaal F. Het gesprek gaat tussen twee ongehuwde, mogelijk lichte
vrouwen; Iaep is in dit geval een meisjesnaam.
speulmeysje: vriendinnetje.
me: mee.
ien reysje: éen keer.
verslaen: vertellen, meedelen.
sinje op ten tril: ben je op stap.
't swart huys: blijkbaar een uitspanning even buiten Amsterdam.
Ick mach gien enz.: ik ben niet zuinig als het mijn vrienden betreft.
moye: fijn; duys: duiten.
blanckje: munt van zes duiten.
lincker-manckt: boodschappenmand; van een verouderd ww. linkeren: boodschappen doen.
Get: uitroep.
Gaeuwe sitten: laten we gaan zitten.
ondiefte: buitengewoon.
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I.
Fijtje! gaeje daer so leggen
20 In dat natte langhe gras?
F.
Jaepje, wil ick iou wat segghen,
'k Wouw Michieltje by ons was!
Noch die knecht die is soo groen:23
'k Weet niet wat 'k hem wel sou doen.
I.
25 Men souwer seper op verlieven.25
F.
't Is de warret: Maer neen kijns,26
Ick heb veer de outste brieven:27
Wangt Michieltje is goet mijns,28
Ja so seer, ick weet niet hoe,
30 Dat's alliens, as daer en toe.30
Michieltje wouwme lestent trouwen
Met ien veter, in hy sprack:32
'k Selje koopen ien nuwe Bouwen33
Mit ien schorthaeck, en ien Jack:34
35 Wilje, seyd hy, 't is edaen?35
En ick nam 't op mijn beraen.36
I.
Hoort iens, Fijtje, songer iocken:37
Michieltje boodme flus noch trouw,38
Hy swoerme by de groote Klocken,39
40 Dat hy mijn toe-maken souw,40
Voor ien Prins: en 'tis eschiet.41
Het hy-me lief, of het hy niet?
23
25
26
27
28
30
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Noch die knecht die is: die knaap is toch; groen: vurig verliefd, geil.
seper: zeker.
warret: waarheid; kijns: kind.
veer: verreweg; de oudste brieven: de oudste rechten.
goet mijns: erg op mij gesteld.
Dat's alliens enz.: nu ja, dat doet er verder ook niet toe; zij wil niet in details treden inzake
haar verhouding met Michieltje.
Met ien veter: niet officieel; in: en.
Bouwen: ruim geplooide bovenrok.
schorthaeck: sierlijke haak om een vrouwenrok mee op te nemen; zie WNT XIV, kolom
911.
't is edaen: dan is het in orde.
ick nam 't op mijn beraen: ik nam het in overweging, ik zou mij erop beraden.
songer iocken: zonder gekheid.
flus: kort geleden.
de groote Klocken: de luiklokken van de grote kerk; ook obsceen: de geslachtsdelen.
toe-maken: uitdossen.
Voor ien Prins: als voor een vorst.
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F.
Je selt hem by gort niet genieten,43
Al waerje siet noch iens so fel.44
I.
45 Wel, laete wy-er om opschieten45
Wie Michieltjen hebben sel,
Rae jy kruys, so ra ick munt:
Nou laet zien wat Godt mijn gunt.
Fijtjen hettet spul verloren,49
50 Mar hy doeter wat hy wil:50
Al het hy Jaepjen hooch ghesworen,51
Daer is al wat aers in 't til.52
Deynckt, of sy niet kloeckjes spint,53
Dat s'hem kost en bier-gelt wint!54

43
44
45
49
50
51
52
53
54

genieten: tot vrijer krijgen.
fel: begerig.
opschieten: tossen, opgooien.
spul: weddenschap.
hy doeter: hij doet jegens haar; of: hij doet er.
hooch: plechtig; zie vs. 39.
al wat aers op til: iets heel anders aan de gang, nl. gezien de volgende vzn. een verhouding
van souteneur en prostituee.
sy: het is niet uit te maken of dit woord terugwijst op Fijtje of op Jaepje; kloeckjes spint:
sluw te werk gaat.
Dat s'hem enz.: dat zij voor hem kost en drank verdient.
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Van Besje met Lijsje heur Dienst-meyt

Stem: Ach ongheluckighen dach!
L.
Hoort hier iens Bestemoer!
Hoe ick by Hansje voer,2
Die myn wel ier sen trouwe swoer,
En met sen tongh soo heeft verdooft,4
5 Dat ick van sinnen schijn berooft.
B.
Lijsje! weet jy noch niet,
Dat dit altoos gheschiet
Van die hier milst sen dienst aenbiet?8
Liert Lijsje, liert me lieve kijnt!
10 Dat woorden syn niet mier as wijnt.
Veul sijn vrient met de praat,11
Of met een schoon gelaat,12
Mar weynich zijnder inder daat:
Deynckt, as keur jonst soo haest verdwijnt,14
15 Dat woorden syn niet mier as wijnt.
Wie dat hier licht vertrouwt,16
Doet haest dat hem berouwt,17
Siet Lijsje, datje dit onthouwt,18
As jy u by die praters vijnt,19
20 Dat woorden zyn niet mier as wint.

*

2
4
8
11
12
14
16
17
18
19

XV
In 1622 blz. 19-20. Ook in Geestigh Liedt-Boecxken, 1621. In vs. 1 het eerste woord in
romein met grotere initiaal H. De slotregel van elke strofe in romein.
41 L als persoonsaanduiding voor dit vers; in 1622: I drukfout.
Hoe ick... voer: wat mij overkwam.
met sen tongh enz.: en mij met zijn praatjes zo heeft bedwelmd.
milst: mildst, op de meest vrijgevige manier.
met de praat: met de mond.
gelaat: gedrag, uiterlijk.
jonst: genegenheid; haest: snel.
licht: lichtvaardig.
Doet haest: doet al gauw iets.
dit: het volgende.
vijnt: bevindt, omgaat met.
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L.
Die ick niet wel en wil,21
Daer teughen swijgh ick stil:
Maer hy swoer dat 'k hum wel bevil,
En blies-men so veul in men hooft,24
25 Dat ick van sinnen schijn berooft.
Veul lichter dan het stof
Gaen hem de woorden of:27
Al sijn sy schoon vol gunst, en lof:28
Ick selt gedeyncken hoe hij 't pijnt,29
30 Dat woorden syn niet mier as wijnt.
B.
Zo doeje assen meyt31
Ier iemet jou verleyt,
So looft niet altoos watmen seyt:33
Mar deynckt, as hum een knecht verbynt,34
35 Dat woorden zyn niet mier as wijnt.
Al waertje beste vrient
Die mier spreeckt as hy mient,37
Jou hert noch ooren nimmer lient:38
Hoe degelijck dat Hansje schijnt,
40 Deynckt woorden sijn niet mier als wijnt.
L.
Besjen, ick segghet jou,
Men vynt by Man en Vrouw
(Godt betert) al te luttel Trouw,
'tIs miest geveynstheyt, ick bevynt44
45 Dat woorden sijn niet mier as wijnt.

21
24
27
28
29
31
33
34
37
38
44

niet wel en wil: niet aardig vind, niet met welwillendheid beschouw.
blies-men enz.: fluisterde mij zo veel in.
of: af.
Al sijn sy schoon: ook al zijn ze.
hoe hij 't pijnt: hoe zeer hij zich ook uitslooft.
assen meyt: als een verstandig meisje.
So looft niet: geloof dus niet.
as hum een knecht verbynt: als een jonkman zich verbindt, een bindende gelofte doet.
Die mier enz.: aan degene die meer zegt dan hij bedoelt.
lient: leen (geb. wijs).
ick bevynt: ik ondervind het.
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Van Dieuwertjes Vryer

Stem: Meester Clement ghy vuyle vent, etc
Dieuwer is verlieft (by get)1
Op sukken reynen vrijer:2
Mar s' hetter niet iens op elet3
Hoe slim dat hy sen bienen set,4
5 Ghelijck en kreup'le Snijer.5
Wangt asse mar sen asingt siet,6
Sy kander niet uytkomen:7
Sy weet dan van haer selven niet,
Sy staet wannier heur dat gheschiet
10 Al waer sy op enomen.10
Dan Dieuwertje je hebt jou reen,11
Die jou daer toe andrijven,
Je siet op zijn volmaeckte leen:13
Die ick van boven tot beneen
15 Na 't leven sal beschrijven.
Sen hayr dat is as sulver grijs,
Sen asingt daer beneven
Dat is so rongt, wijnt-hongts gewijs:18
Ist dat icket niet genoech en prijs,
20 Dat moetje myn vergeven.

*

1
2
3
4
5
6
7
10
11
13
18

XVI
In 1622 blz. 20-21. Ook in Geestigh Liedt-Boecxken, 1621. In vs. 1 het eerste woord in
romein met grote sierletter D.
18 rongt, in 1622: rongt ( - 38 strack in 1622: starck
by get: bastaardvloek, bij God.
sukken reynen vrijer: zo'n nette minnaar (ironisch).
niet iens: helemaal niet.
slim: slecht, raar.
Snijer: kleermaker.
asingt: aangezicht.
Sy kander enz.: dan weet zij niet wat zij denken of doen moet.
Al: als; op enomen: opgenomen, in de zevende hemel.
Dan: maar.
leen: leden, lichaamsdelen.
wijnt-hongts gewijs: als bij een windhond.
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Sen veurhooft is ghebult seer hooch,
Gien schilder souwt soo maken:
Daer by het hy ien slincker oogh
Dat is hiel leep en selden droogh,24
25 Gheboort met root scherlaken.25
Daer toe het hy een groote Neus
Vol Parlen en Robynen,
Op het fatsoen van Heyntje Peus:28
Van veruw is sy hiel glorieus,29
30 Miest uyt de karmosynen.30
Sen kneveltjes staen hum so schots,31
Steyl boven sen propre monckje,32
Die hy ierst stijfden mit wat snots:33
Nou kyck hy deur de hayrtjes trots
35 Recht as en Ys-langs honckje.35
Sen lippen sijn veur al niet swack,
En zyn Trompetters wanghen,
Die staen soo stijf, so straf, soo strack:
Men souw met soo een Bulleback
40 Wel ionghe nickers vanghen.40
Sen kinnetjen is so wel edaen:41
En waer het niet vol puysten,
Men souwer klauwen op of slaen:43
Mar isser yemant om begaen,44
45 Die slaetse plat met vuysten.45

24
25
28
29
30
31
32
33
35
40
41
43
44
45

leep: tranerig, druiperig.
Gheboort: gezoomd.
Heintje Peus: bijnaam van de duivel.
veruw: kleur; glorieus: luisterrijk.
Miest uyt de karmosynen: voornamelijk karmozijnkleurig.
schots: scheef, verward.
propre monckje: keurige mondje (ironisch).
stijfden: stijf maakte.
en Ys-langs honckje: een IJslands hondje.
nickers: duivels; de hele uitdr. betekent: men zou er kinderen mee naar bed jagen.
wel edaen: fraai gevormd.
klauwen: haken; of slaen: smeden.
isser yemant om begaen: verlangt iemand dit te doen.
Die slaetse plat: die moet ze (nl. de puisten) eerst plat slaan.
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Het ongse Diewer dan gien recht,46
Dat zy leyt al heur sinnen
Op dees verweende moye knecht?48
Ick bidje (vrienden) datjet seght,
50 Wie souw hum niet beminnen?
Wangt (siet) hy het mar ien gebreck51
An al sen lijf, en leden:
Dat mier is, 't is ien hoddebeck,53
Een lompe loer, ien groote geck
55 Van boven tot beneden.
Mar Diewer die is wijs en vroet,
Niet vleesschelijck noch biestigh;57
Sy lieft sen vleys niet, noch sen bloet,
Mar s'is genegen tot sen goet:59
60 Bemints' hum dan niet giestigh?60

46
48
51
53
57
59
60

Het: heeft; gien recht: geen gelijk.
verweende: weelderige, heerlijke; knecht: jonkman.
hy het mar ien gebreck: hij is een en al gebrek, hij heeft niets dan gebreken.
Dat mier is: en wat nog erger is; hoddebeck: opschepper, blaaskaak.
biestigh: dierlijk, enkel lichamelijk.
goet: bezit, rijkdom; met woordspeling op goet: deugd, het goede in hem.
giestigh: geestelijk, naar de geest.
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Bruyd-Lofs-Gedicht, Ter Eeren
Dirck Pietersz. Voskvyl, Ende Aafgen Willems Dr.

5

10

15

20

Laest als ick gants alleen, alleen was uyt getogen,
Der Minnen blinde God quam aen mijn zy ghevlogen,2
Hy sprack, ô slechte Mensch! die steeds van 't aartsche maalt:3
Klimpt op mijn schouders gaeuw, flucx hooger stoffe haalt,4
Het oude is men warsch, wat nieuws verquickt de Vol'cken:5
Met greep hy my om 't lijf, en vlooch stracks door de Wolcken,6
Tot in het Eeuw-Palleys, zyn alderhoochste kruyn,7
Hy sprack verheught tot myn, (in 't Aackelighe bruyn)8
V selden-satte lust versadicht hier nae wenschen,
Vertelt myn wond're kracht de nieuws' gierighe menschen,
Nu teeckent, dicht, onthouwt, het gheen ghy siet en hoort,
Wt had hy: en hy tradt by die vergad'ringh voort.12
Dees cleene, groote God, stack met sijn held're stralen,
Der Goden throon in brandt, in vlam de gulde zalen,14
Wurp poppen inden hoop, van d'onsterff'lijcke Goôn,15
Die gants dit nieuwe vier noch waren onghewoon:
Dies 't vrolijck rustich Rijck, raackt schielijck aen het warren,17
De Hemel dondert, siet! de weerlichtende starren
Met scheemer gloeyend-gloor, beschittert 't schoon ghewelff,19
Dees floncker-vlam die brandt der Goden Vader selff,

*

2

3
4
5
6
7
8
12
14
15
17
19

XVII
In 1622 blz. 21-25. Geheel gedrukt in romein. In vs. 1 het eerste woord in kapitaal met grote
sierletter L. Van dit gedicht bestaat een afzonderlijke uitgave terwille van de bruiloft op 26
februari 1612 (Unicum Kon. Bibliotheek's-Gravenhage); zie Memoriaal van Bredero, blz.
115.
blinde God: noch in de griekse mythologie, als Eros, noch in de romeinse, als Amor of
Cupido, wordt de god van de liefde voorgesteld als blind; in de renaissance echter vaak wel.
Vgl. Lied XXXV, vs. 1-2.
slechte: eenvoudige, simpele; van: over, met; maalt: piekert, zich bezig houdt.
hooger stoffe: een onderwerp boven het alledaagse.
warsch: afkerig van.
Met: meteen, tezelfdertijd; stracks: direkt.
het Eeuw-Palleys: het Empyreum, de opperste hemel, het verblijf der zaligen; kruyn: top.
in 't Aackelighe bruyn: in mijn nare donkere kleren.
Wt had hy: klaar was hij; toen zweeg hij; die vergad'ringh: de Raad der Goden.
de gulden zale: de hemel vol licht.
poppen: proppen brandbaar materiaal; fig. voor liefdesvuur.
rustich: evenwichtig.
scheemer: wschl. glans, luister, misschien invloed van het duitse woord Schimmer.
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Want d'heete meng-lust na zyn Suster hem deed joocken,21
Die worst'lend hy verwan, door troetelen en 't stroocken,22
De gantsche Hemel was vol Minnelijck ghewoel,
Een yder roemden van dat lieffelijck ghevoel,
Een yder roemden van dat vriendelijcke strijen,
Een yder claachden van dat bitter soete lijen,26
Een yder claachden van den kouwden heeten brandt,
Die yder snerckten in zyn raesend inghewant.28
Maer 't eunjer Goodje loech, en clapten in zijn handen,29
En riep met groot ghejouw haar openbaare schanden,
Nu Dichter (seyd hy) schrijft hoe dat de grootsche Godt31
Door dees mijn kindtsche booch, is dwaesselijck versot,
Siet al de narrery van die verwyffde Goden.33
Iupijn is grammelijck ken-schuldich vluch ghevloden34
(Wraackgierich door de spijdt) nae 't schrickelijck gheweer,35
En sloech den Lecker trots met d'eerste stoot ter neer.36
Dewijl Cupido noch vast wispelt met ghewemel,37
Wiert hy gheworpen voort al dwarlend uyt den Hemel,38
De Goden hielden Raat: maer Venus was beswaert39
Als haren lieven Soon voor Ballingh wiert verclaert,
Die na den aff-val bleef noch inde lucht wat hanghen,41
Om mijn swaar-wichtich lijff, voorsichtich wel te vanghen.42
Want doen lupijn den Al, herstelde in zyn stee,43
Smeet hy ten lesten my van boven neder mee,44
De Goden lachten om myn overstout vermeten,45

21
22
26
28
29
31
33
34
35
36
37
38
39
41
42
43
44
45

d'heete meng-lust: de vurige paringsdrift; zyn Suster: Juno; joocken: hevig verlangen.
verwan: overwon, bedwong; stroocken: strelen.
dat bitter soete lijen: nl. de liefde.
snerckten: schrijnde, pijnigde; raesend: nl. door de furor van de liefde.
eunjer: sluw, bijdehand.
grootsche: trotse.
verwyffde: op wijven verslingerde, door vrouwen overheerste.
grammelijck: boos, ontstemd; ken-schuldich: schuldbewust.
spijdt: smaad; gheweer: wapen, nl. de bliksem.
den Lecker trots: de trotse kwajongen.
vast wispelt: aldoor heen en weer beweegt; gewemel: verwarde beweging.
voort: direkt daarna.
beswaert: verongelijkt.
aff-val: val, het omlaag vallen.
wel: goed.
den Al: het heelal.
mee: eveneens.
overstout vermeten: al te overmoedige vermetelheid.
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En wat sy deden meer dat is my schoon vergheten.46
Doch t'Heylichje my bracht, weer op mijn eerste plaats,47
Daer wierden wy te saem de alderbeste maats,
Hoe dickwils sach ick hem, sijn kuurtjes loos bedryven!49
Hoe dickwils gaf hy my een oorsaeck om te schryven!
Hoe hy syn Pijltjes schoot op 't Geyle woeste wilt,51
Dat nae den ander noch soo tochtich, loeyd' en gildt!52
Hoe hy sijn Pijltjes schoot op Boeren en Boerinnen,
Die spelen noch om stryt, het lieff'lijck spel van Minnen!
Hoe hy syn Pijltjes schoot op d'Edelinghen weeck,55
Die terende vergaen, door teed're Ioff ren bleeck;56
Hoe dickwils schoot hy uyt zyn wijdt-vlieghende Pijlen,
Quetsende door 't ghehoor van over hondert mijlen!
Hoe dickwils menghden hy, die Suycker-galle smart,59
Die door de ooghen daalt in't onbekende Hart!60
Dit wonder kleene Kindt kan met zyn vlammigh blaacken,
't Onsichtber menschen Hart so juyst in 't midden raacken!
Dit wonder kleene Kind, de aldersterckste man
Met een gesicht alleen, so licht verwinnen kan!64
Dit wonder kleene Kind temt wilde Iongelinghen;
En doet den ouden grijs doen jeughdelijcke dingen!
Dit is Heer Bruydegom het selfde loose wicht,
Dat noch zyn zetel houwt in 't lodderlijck gesicht,68
In 't lodderlijck gesicht van u beminde Vrouwe,
Daar hy, sint ick hem sach, heeft heym'lijck by onthouwen.70
Dit is Heer-Bruydegom den brant van uwe borst,
Die ghy uyt-suchten wel, maar niet uyt-spreecken dorst.
Dit is den Seyl-steen, die, die u so menich maalen73
Het harte dicht by haer uyt 't lichaem konde haalen.
Dit is Eerwaerde Bruyd, het dient u uyt geleyd,

46
47
49
51
52
55
56
59
60
64
68
70
73

dat is my schoon: dat ben ik helemaal.
t'Heylichje: het godje, Cupido.
sijn kuurtjes loos: zijn loze streken.
't Geyle... wilt: de naar paring verlangende dieren.
tochtich: begerig, hartstochtelijk.
weeck: zwakke, teerhartige.
terende vergaen: wegkwijnen; door: om, ter wille van.
Suycker-galle: zoete en bittere; vgl. vs. 26.
onbekende: nog onwetende.
een gesicht alleen: maar éen blik.
lodderlijck: aanminnig, verleidelijk; 't gesicht: de ogen.
onthouwen: zich opgehouden, gezeteld.
Seyl-steen: magneet.
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Het geen den Bruygom u so dickwils heeft geseyd,
Dit zyn Eerwaerde Bruyd de sachte felle wonden,
Die gh' in u Bruygoms hart so lieff'lijck hebt gesonden,
Ghy zyt de oorsprongh van zyn lieve layde pijn,79
Die van u goede gunst weer moet gebetert zyn:80
Ghy hebt hem eerst gequetst, ghy moet hem oock genesen,
Ghy hebt hem eerst gequetst, ghy moet de Artsney wesen;
Recht als het yzer van Achilles Lancy was,83
Die Prinçen wonden, en de selfde weer genas.84
Hoe bloosdy dus Vrou-Bruyt? wat meughdy u bedwingen?85
Ick sie wel dat de Min wil uyt u oogjes springen,
Om 't minneloos ghelaet niet meerder nu en peynst.87
Wech met de kouwde grijns, 't is langh ghenoech gheveynst,88
Siet hier de lieve Nacht, betorst en wel befackelt,89
Wat popelt u ghemoet? hoe sit ghy dus en quackelt?90
Wech met de doode vrees, ghy hebt in 't minst geen noot,91
Ghy sult gaen sterven nu die over soete doot:92
Ick wedt ghy sult hier na het onghewoone leven,93
Voor uwen Maachdom niet in Wissel willen gheven.94
Wat is die Maachdom doch? de spitse vande lien95
En heeft de Maachdom noyt met ooghen eens ghesien.
O Maachden! siet ghy niet die oversijtsche loncken,97
O Maachden! siet ghy niet den Bruygom Minne-droncken?
(Staet op) o soet gheslacht! gheeft haer den lesten soen.
Het over blijfsel sal den Bruydegom wel doen.100
Gaat aan Speel-noots, gaat aan, wilt haer te bedde leyden,101
Den Bruyd'gom sal terstont van al 't Geselschap scheyden:

79
80
83
84
85
87
88
89
90
91
92
93
94
95
97
100
101

layde: lede, smartelijke.
gebetert zyn: genezen worden.
Lancy: lans.
wonden: verwondde.
wat meughdy u enz.: waarom zit je je zo te beheersen.
meerder: langer.
de kouwde grijns: dat koele lachende masker.
betorst en wel befackelt: goed verlicht door toortsen en fakkels.
sit ghy dus en quackelt: zit gij zo te beven.
doode: bleke; of ongegronde?
die over soete doot: de vergelijking van de (eerste) coitus en het orgasme met het sterven
komt bij Bredero vaker voor.
onghewoone leven: nog niet gewende, voor u nog nieuwe.
in Wissel willen gheven: willen ruilen.
de spitse: de top, de allerbesten.
Maachden: bruidsmeisjes; oversijtsche: steelse, van terzijde.
Het over blijfsel: wat er verder nog te doen valt.
Speel-noots: bruidsmeisjes.
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Sy rijst, sy staet, sy coemt, sy pieraarst, neen sy gaet;103
Comt morghen ons doch by, maar in een ander staat;104
105 Comt morghen ons doch by, vertrect dan dese Maachden105
Hoe dattet u staet an, hoe dattet u behaachden.
Gheluckich Ouders die 'tghewenschte houw'lijck siet,
Gheluckich boven al die dit gheluck gheniet,
Wy wenschen dat u God soo veel vreuchde wil gunnen,
110 Alsmen op d'Aarden-creyts beleven souwde kunnen:110
Wy scheppen uyt u heyl int minste gheen verdriet,111
Soo wy betuyghen met dit nieuwe Bruylofts-Liet:112

103
104
105
110
111
112

pieraarst: aarzelt, stribbelt tegen.
een ander staat: nl. de toestand van gehuwde vrouw.
vertrect: vertelt.
d'Aarden-creyts: de aardkring.
int minste gheen: helemaal geen, wel allerminst.
Soo: zoals.
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Bruylofs-Liedt

Stem: Het daaghet uyt den Oosten, het licht, &c.
Comt hellipt vrolijck singen
Vrou Venus Borgery:2
Bly-gheestighe Ionglinghen3
V held're Kelen bly,4
5 Laet voor ons graaghe ooren5
Nu eens hooren.
Singht op Bruylofts-ghenooten,
Hoe dat dit lieve Paar8
Den Hemel heeft beslooten
10 Te houwden by mel-caer
Tot dat de Doot haer beyden11
Comt te scheyden.
O ghy versaamde menschen13
In een vergaart soo soet:
15 Wy gunnen: en wy wenschen
V 't Alderbeste-Goet,
Dat d'Hoochsten u kan gheven
Nae dit leven.18

*

2
3
4
5
8
11
13
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XVIII
In 1622 blz. 26. Geheel in romein; vs. 2 en gedeelten van de vzn. 16, 26, 31 en 36 cursief;
het woord Prins in vs. 31 in kapitaal. Dit lied hoort bij het voorafgaande bruiloftsgedicht uit
begin 1612 en is eveneens in een afzonderlijke uitgave bewaard gebleven; zie blz. 91.
Vrou Venus Borgery: degenen die onder het bewind van Venus vallen, speciaal de meisjes.
Ionglinghen: jonge mensen.
bly: men denke de komma na dit woord weg.
graaghe: gretige.
Hoe dat dit enz.: hoe de hemel heeft besloten dit lieve paar bij elkander te houden (ev. te
huwen); ofwel: hoe dit lieve paar heeft besloten het hemelse geluk te vinden bij elkander.
haar beyden: hen beiden.
versaamde menschen: bruidspaar.
Nae: na; of misschien: naar, volgens, overeenkomstig.
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Dit siel-mengend vergaaren
20 Sal hy Waap'nen voor druck,20
Begiften met wel-vaaren.
Van steets bloeyend gheluck,
En maken u Eer-waardigh
Recht goet-aardich.24
25 Staet op ghy blije-Lieden,
Nu Bruydegom treed aen,
Die soete strijdt moet schieden27
Die'ck wensch: dat moet vergaen28
Dat van u twee, den derden
30 Haest mach werden.30
PRINS laet In Liefde bloeijen3131
Dees twee vermenght in een,
Haer herten doet begroeijen33
Soo dicht: dat ghy alleen,
35 Of den Dood, t'uwer eeren
't Kan Verkeeren.36

20
24
27
28
30
31

31

33
36

hy: nl. de Hoogste (vs. 17); Waap'nen voor druck: tegen onheil beschermen.
Recht goet-aardich: een waarlijk goed karakter hebbende.
Die soete strijdt: gewone aanduiding van de eerste coïtus.
Die'ck wensch enz.: waarvan ik wens dat deze zó moge aflopen.
Haest: spoedig; werden: ontstaan.
Prins: gebruikelijke aanhef bij de slotstrofe van een rederijkerslied, eigenlijk gericht tot de
soms vorstelijke of adellijke beschermheer van de Kamer, die de prijs ter beschikking had
gesteld. Hier gericht tot God; vgl. vs. 34: ghy.
In Liefde bloeijen: toespeling op de zinspreuk van de amsterdamse Kamer D'Eglentier, een
bewijs dat of Bredero zelf, of anders de bruidegom (ev. diens vader) daarvan in die tijd lid
was.
begroeijen: vergroeien, samengroeien.
't Kan verkeeren: zinspreuk van Bredero, hier toepasselijk gebruikt betreffende het bruidspaar;
daarbij is dan 't van onderwerp tot lijd. vw. geworden en het ww. van zelfstandig tot
overgankelijk. Het onderwerp is: ghy (= God) Of den Dood (vs. 34-35); t'uwer eeren: tot
Gods eer.
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*XIX

Aen-spraeck van een ghetrouwde Vrouw, en een ghevryde
Vrijster
Stem: Cupido geeft my raet om mijn liefs hart, &c.
Neen Trijntje, doetet niet:
Wilt op het goet niet kijcken:2
Ick raeje datje siet
Na een u tijdts ghelijcken:4
5 Wangt neem-je ien oude rijcke,
En afgheleefde man,
Diens krachten vast beswijcken7
Ghy benter qualijck an.8
Of schoon u Moeder praet
10 Van wongderlijcke dinghen
Van hem, en van sen staet,
Van kostelijcke ringhen,
En and're beuselinghen,13
Van Geer-aerts groote goedt,14
15 Laet u daer door niet dringhen
An sucken suffen bloedt.16
Het bloemtje van u jeught17
Laet van geen Droogert plucken,18
Of ghy sult al de vreught
20 Uws levens onderdrucken;20
In veul bedroefde stucken21
Van quellingh en verdriet:

*

2
4
7
8
13
14
16
17
18
20
21

XIX
In 1622 blz. 27-28. Ook in Geestigh Liedt-Boecxken, 1621. In vs. 1 het eerste woord in
romein met grotere initiaal N.
op... niet kijken: niet letten op, geen rekening houden met het bezit.
u tijdts ghelijcken: die u in leeftijd gelijk is.
Diens: wiens; vast beswijcken: weldra afnemen.
qualijck an: slecht aan toe.
beuselinghen: overbodige dingen, prullaria.
Geer-aert: woordspeling op Gerard; iemand die begerig van aard, of gierig van aard is.
bloedt: sukkel.
bloemtje: aanduiding van de maagdelijkheid.
Droogert: uitgedroogde man, impotente vent
onderdrucken: ten onder brengen.
stucken: ervaringen, feiten.
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't Sal selden soo ghelucken23
Dat het na wensch gheschiet.
25 Ist dat u Eel-hart vrijt,25
Soo ghy my komt verklaren,26
O! sijn ghelijcke tijt
In ouderdom van jaren,28
Sal mier vernoegings baren,
30 Dan al des Geer-aarts gelt,
Die met sijn kaarich sparen,
Sijn siel en lichaem quelt.
Vervloeckt so sy de uur,
Doenmen my ierst aen dienden34
35 Van Melis ons ghebuur,
Die my van herten miende,36
Mar korts daer op mijn Vrienden37
Die gaven my een knecht,38
Rijck, kreupel, en stick-siende,39
40 Van lijf en sinnen slecht:40
Die nimmermier en doet
't Gheen hy hoort te bestellen:42
Ick schaamt my in myn bloet,
Ick macht u niet vertellen,44
45 As my die lieden quellen,
Of praten van wat soets,46
Mijn aderen die swellen,
Ick wordt schier tjats en broets.48

23
25
26
28
34
36
37
38
39
40
42
44
46
48

ghelucken: gebeuren, uitvallen.
Eel-hart: vgl. lied XI, vs. 1.
Soo: zoals.
In: en.
aen dienden Van: meldde over.
Die my: dat hij mij; miende: bedoelde, liefhad.
Vrienden: familieleden.
gaven my een knecht: gaven mij een vent tot man.
stick-siende: bijziende.
slecht: onvolwaardig.
bestellen: verrichten, presteren.
macht: kan het.
wat soets: iets prettigs, nl. sexuele bevrediging.
tjats: vurig, heet; broets: hetzelfde als tjats.
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Al is hy noch soo groen49
50 En tot my miest gheneghen,50
Hy staet as ien kapoen,51
En kan hem niet beweghen,
't Is nimmer iens te deghen:53
'k Ben by sen levend' lijf54
55 (Wat batet doch versweghen?)
Syn meyt, syn weeuw, syn wijf.
Wangt dese rechte vent57
Weet van gien and're saken,
Als dat hy wroet, en went,59
60 En wentelt in het laken,
En mient my te vermaken
Allienich met sijn slaap:
Mar! hoe mocht ick doch raken63
An dese drooghe Jaap?64
65 Ick volchde vrienden raat,65
Dan 't is myn wel berouwen:66
Ten is niet altoos quaat,
Na eyghen sin te trouwen,
Trijntje wilt dit onthouwen,
70 En overlegget wel:
Men kan te samen bouwen
Ien Hemel of ien Hel.

49
50
51
53
54
57
59
63
64
65
66

groen: verliefd.
tot my miest gheneghen: in de hoogste mate verliefd op mij.
kapoen: een gesneden, gecastreerde haan.
te deghen: terdege, zoals het behoort.
by sen levend' lijf: terwijl hij in leven is; vgl. lied VII vs. 45-47.
rechte: echte (ironisch).
Als dat: dan dat; went: zich omkeert.
hoe mocht ick doch raken: hoe kan ik toch gekomen zijn.
drooghe: impotente.
vrienden raat: de raad van de familieleden.
Dan 't is myn enz.: maar ik heb er wel spijt van.
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*XX

Liedt

Stem: Pavane d'Espangie, &c.
Om dat ick heb ghepresen
Mijn waerde, soete, Beck;2
Moet ick daerom nu wesen
Ghehouden voor een geck?
5 Dit 's u grootste ghebreck5
Die uwe faem verslimt,6
Dat ghy soo licht vergrimt,7
En bitter schelt en schimt.8
Doch twee ghewenste gaven
10 Verleent u de natuur:
Dat 's overvloet van haven,11
En schoonheyt van statuur:12
Maer denckt, o Creatuur!
En onthout dit van mijn,
15 Dat dese dinghen zijn
Niet anders als een schijn!
Dit maeckt meest alle Vrouwen17
Hoovaerdigh en verwaent,
Dat sy te veel vertrouwen
20 Haer lieffelijck ghedaent:20
En alsmen haer vermaent21
Dat een lustigh ghestalt,22
Somwijl schielijck vervalt,
Soo heeftmen sich verkalt.24

*
2
5
6
7
8
11
12
17
20
21
22
24

XX
In 1622 blz. 28-29. In vs. 1 het eerste woord in romein kapitaal met grotere initiaal O.
Beck: liefje.
Dit 's: dit is, nl. vs. 7-8; u: uw.
verslimt: bederft.
vergrimt: kwaad wordt, uw humeur verliest.
schimt: schimpt, scheldt.
haven: bezit.
statuur: gestalte.
meest alle: de meeste.
ghedaent: verschijning.
haer vermaent: hen erop wijst.
lustigh: aangenaam, bekoorlijk.
sich verkalt: iets miszegd.
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25 Een rijcke Vrou is lastich,
Een schoone trots, en stout,26
Een middelbaer stantvastich,27
Wel hem die sulck een trout:
Die vint hem niet vervrout,29
30 Ghelijck men, leyder! siet
Dat nu soo veel geschiet,
Daer 't Wijf de Man ghebiet.
Ick merck Lief u begeeren,
En u ghedachten hoogh,34
35 Die sien na weytsche kleeren
Die cierlijck staen in 't oogh,
Al heeft de man geen boogh,37
Is 't een schalck, of een brief,38
Is 't maer een rijcke dief,39
40 Om 't goet hebt ghy hem lief.
Comt na u een minder kijcken41
Oprecht, vroom van gemoet,42
Die durft ghy wel uytstrijcken43
Ja schelden voor een bloet,44
45 Ghy kent u schier te goet45
Dat ghy hem eens siet aen,
Off by hem wat te staen,47
En dwingt hem stracx te gaen.48

26
27
29
34
37
38
39
41
42
43
44
45
47
48

stout: overmoedig.
middelbaer: overeenkomstig het gemiddelde, nl. een vrouw; stantvastich: is evenwichtig.
vervrout: door een vrouw beheerst.
hoogh: hoogmoedige.
geen boogh: niets om op te bogen.
schalck: booswicht, deugniet; brief: dwaze vent, brutale opschepper.
rijcke dief: met klemtoon op rijcke.
een minder: iemand van geringer stand.
vroom: rechtschapen.
uytstrijcken: de mantel uitvegen.
schelden: uitmaken; bloet: sufferd.
Ghy kent u: gij acht uzelf.
Off by hem enz.: of om wat bij hem te staan praten.
stracx: terstond, onmiddellijk.
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Maer, Lief, het spijtich spreken49
50 Van een mont snaver-snel,50
Noch dreutsche, scheetsche treken,51
Of een stuurs wesen fel,
En voeghen niemant wel;
Besonder, so men seyt,
55 Past voor een Jonghe Meyt55
Beleefde vriend'lijckheyt.56
Want 't rat van Avonturen
De rijckdom licht verkeert,58
En schoonheyt mach niet duren
60 Soo d' ondervindingh leert,
Dus eer ghy dees ontbeert,61
En eer 't u qualijck gaet,
Betoomt u woest gelaet,63
En straffe sinnen quaet.64

49
50
51
55
56
58
61
63
64

spijtich: laatdunkend.
snaver-snel: babbelziek.
dreutsche: hooghartige; scheetsche: schampere; treken: streken.
Jonghe Meyt: ongehuwde vrouw.
Beleefde vriend'lijckheyt: zachtzinnige voorkomendheid.
verkeert: verandert.
dees: nl. de schoonheid (vs. 59).
u woest gelaet: uw onbetamelijk en onbeheerst gedrag.
straffe sinnen quaet: meedogenloze kwade gezindheid.
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*XXI

Liedt

Stem: Cupido geeft mijn raet, &c.
Heb ick u niet gheseyt
Dat ghy noch eens sout missen
U rustighe schoonheyt,3
Of u wackere frisschen,
5 Blijde ghestaltenissen,5
Door sieckt of qualijck vaert?6
Segt my, segt nu, waer isse7
Daer ghy soo trots me waert?8
Recht als een vaste Roots9
10 Sich niet en kreunt aen winden;10
Soo was u hart te groots11
Voor al die u beminden:
Maer nu men siet verswinden
U schoonheyt (voor verhaelt)14
15 Nu can men licht bevinden15
Dat uwe grootsheyt daelt.16
Wat werd hier op ter aert
Meer als schoonheyt gepresen?18
Als deughd daer by vergaert,19
20 Met reden en met wesen:20

*

3
5
6
7
8
9
10
11
14
15
16
18
19
20

XXI
In 1622 blz. 29-30. In vs. 1 het aanvangswoord in romein kapitaal met grotere sierletter H.
67 hier door in 1622: Met door
rustighe: bekoorlijke.
ghestaltenissen: verschijning.
qualijck vaert: slecht wedervaren, tegenslag; vgl. lied XX vs. 62.
waer isse: waar is ze, nl. de schoonheid.
me: mee.
Recht als: juist zoals; Roots: rots.
kreunt: bekommert.
groots: ongenaakbaar.
voor verhaelt: tevoren vermeld.
bevinden: bemerken.
grootsheyt: trots.
als: dan.
Als: indien; daer by vergaert: zich daaraan paart.
Met reden: in woorden; met wesen: metterdaad. Of Met reden enz.: volkomen terecht; in dit
geval denke men na vs. 20 een punt.
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Ey, dat 's een uytghelesen
Schoonheyt die niet verdwijnt,
D'ander bereyt veel vresen,
En s' is niet dat sy schijnt.24
25 De schoonheyt van t' aensicht
Can haest een man verdoren,26
En doet een vrou seer licht
Tot snoode lust becoren.28
Maer recht schoon wert geboren29
30 Uyt een Hemels ghemoet,30
Ghy hebt het valsch verloren,31
En vint het dierbaer goet.
Te voren en mocht u
Schier niemant sien of raken:34
35 En tegenwoordich nu
Staet ghy yeder te spraken:36
Ay wat seltsamer saken,37
En wonderlijcker daat,
't Verlies dat doet u maken39
40 Een seer veel schoonder staat.
De schoonheyt die ghy wint
Can ick ghenoech niet eeren,42
Die wert van my bemint
Met hertelijck begeeren:
45 't Welck niet en kan verkeeren
Door tijt, nochte door druck:

24
26
28
29
30
31
34
36
37
39
42

D'ander: nl. de vergankelijke schoonheid.
haest: snel; verdoren: het hoofd op hol brengen.
becoren: verleiden.
recht schoon: waarachtige schoonheid.
Hemels: zuiver, oprecht.
Ghy hebt enz.: gij zijt het valse goed (vs. 32) kwijt geraakt.
raken: benaderen.
Staet ghy yeder te spraken: staat gij iedereen te woord, zijt gij bereid tot een gesprek met
iedereen.
seltsamer: zonderlinge.
doet u maken: verschaft u, bezorgt u.
ghenoech niet: niet ten volle.
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Siet hier aen meuchdy leeren
U groot, en goet gheluck:
Soo wie een schoone siet49
50 En daer op stelt sijn sinnen,
Wanneer hij 't schoon gheniet,
Het geen hy wenscht te winnen,
't Bedroeft hem haest van binnen
Soo sijn schoon yets vervalt:54
55 En soo licht is syn minne,55
Als haer wanckel gestalt.56
Siet hoe die schijn verlebt57
Door een weynich beswaren;58
De schoonheyt die ghy hebt
60 Verbetert door de Jaren,
Over sulcx sal oock varen61
Mijn liefd' met u int graff,
Indien ghy kunt bewaren
't Geen u u sieckte gaff.64
65 Neemt dese spiegel voor,
En spiegelt u ghedachten,
Ick weet ghy sult hier door
U wel voor hoochmoet wachten:
Alsulcke groote crachten69
70 Uyt sellifs-kennis rijst:
Wilt niemant seer verachten71
En middelmatich prijst.72

49
54
55
56
57
58
61
64
69
71
72

Soo wie: alwie.
yets: enigszins.
soo licht: even onvast, onbetrouwbaar.
wanckel: veranderlijke.
verlebt: verwelkt.
beswaren: tegenslag; zie vs. 6.
Over sulcx enz.: daarom zal mijn liefde u tot in de dood vergezellen.
sieckte: zie vs. 6.
crachten: misschien een spellingvariant voor crachte.
seer: erg, overmatig.
middelmatich prijst: prijs met mate, de middelmaat houdende.
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*XXII

Koortsigh Lietje

Stemme: Onlangs vroeg in 't morgen-rood, &c.
Als Dirckje in syn Koortse lagh,
Die hem het bloed besmette,2
Met een brandende hette:
Hy sloech sijn ooghjens op, en sach
5 Dat sijn lieve Lijsbette,
De selve sieckte lette,6
Doen heeft hy gheseyt:
Mijn vriendelijckheyt,8
Hoe deert myn u leyt!9
10 Och sterft niet, maer beyt,10
Want siet ick ben bereyt
Mijn ziel u by te setten.12
De vlammen steghen an sijn hart,
Sijn tongh hield op van klaghen:
15 Sijn pols begon te jaghen:
Het scheen dat hy veel styver smart,
Ja doodelijcker plaghen
Om harent wil moest draghen,
Dan doch niet temin,19
20 So nam hy noch in
Sijn soete vriendin,
En sieckts-ghesellin
Met siel en met sin,
Een wonder welbehaghen.24

*

2
6
8
9
10
12
19
24

XXII
In 1622 blz. 31. Ook in Geestigh Liedt-Boecxken, 1621. In vs. 1 de eerste twee woorden in
romein, met grotere initiaal A; in vs. 5 de naam in romein.
35 En ick, seyd' hy weer, in 1622: (En ick seyd') hy weer,
besmette: aantastte.
lette: kwelde.
vriendelijckheyt: liefje.
myn u leyt: mij uw leed.
beyt: wacht.
Mijn ziel enz.: mijn ziel aan u te schenken.
Dan doch niet temin, So: maar toch.
welbehaghen: lijd. vw. bij nam (vs. 20).
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25 Sy sloot haer ooghjens hallif toe,
Als hy hem neder spreyde,26
En totter doot bereyde:27
Sy sach wel an sijn lipjens doe28
Hoe sijn ziel arrebeyde,
30 En al zyn kracht uytbreyde.30
Sy riep doen so seer,
Met een stemmetje teer,
Mijn Enghel! mijn Eer!
Ick swijm, och mijn Heer,
35 En ick, seyd' hy weer,
Gae van mijn sieltje scheyden.
De woorden kleefden an de tongh,
Sy bleven legghen swoegen,
Met lieffelijck vernoeghen:
40 Haer Herten hijghde, en de Longh,
En dat in sulcker voegen,41
Dat al de Aders sloeghen:
Die tuychden ter noot43
Haer jammeren groot,
45 En quellinghen snoot,45
Hy sturf in haer schoot
Een suyckerighe doot,47
Daer sy haer slap om loegen.48

26
27
28
30
41
43
45
47
48

Als hy hem: toen hij zich.
doot: de vergelijking van de sexuele daad met doodgaan komt bij Bredero vaker voor; vgl.
vs. 36, 47 en blz. 94, vs. 92.
doe: toen.
uytbreyde: tot uitdrukking bracht (obsceen).
in sulcker voegen: in die mate.
tuychden: betuigden, toonden; ter noot: ternauwernood; ofwel: in die benauwenis.
snoot: slechte, erge.
suyckerighe: suikerzoete.
Daer sy enz.: waar zij zich slap om lachten.
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*XXIII

Een eerlijk Vrijsters antwoort-lied-

Stem: Van een eerbaer vrou en haren man, &c.
Nu hoort mijn vrient gepresen
Na dien ghy hier vermaent,2
Van mijn beteutert wesen,3
En mijn verschrickt gedaent,4
5 Mijn wanghen nat betraent
Die moet ick eerst af drooghen:
De anxst die 't herte waant7
Maeckt beecken van mijn ooghen.
Al wat ghy hebt gedreven9
10 Is redelijck en goet
Na d' kuntschap (o mijn leven)11
Die 'k heb van u ghemoet:12
Maer laest was hier een bloet13
Die my van u yets zeyde14
15 't Welck ick soo heb begroet15
Dat hy met schaemte scheyde.
Meent ghy myn uytvercoren
Dat ick den dieren eedt,
Die ick u heb gesworen,
20 Soo lichtelijck vergeet?

*

XXIII
In 1622 blz. 32-33. In vs. 1 het eerste woord in romein kapitaal met grotere initiaal N; in vs.
57 een woord in romein. In het gedicht is een meisje aan het woord; zij gaat in op het feit
dat de minnaar tegenover derden iets gezegd zou hebben dat kwetsend is voor haar.
40 keeren. in 1622: keeren zonder punt - 53 liet, in 1622: liet;
- eerlijk: eerbaar (behoort bij Vrijster, d.i. meisje); antwoort-lied: lied waarin zij antwoord
geeft op een emotionerend verzoek van haar vriend.
2 Na dien: omdat, aangezien; vermaent: gewag maakt.
3 beteutert wesen: verlegen-droevig gezicht.
4 gedaent: doen en laten.
7 waant: zich voorstelt, zich inbeeldt.
9 gedreven: betoogd, naar voren gebracht.
11 Na d'kuntschap: volgens de inlichtingen; leven: liefste.
12 ghemoet: verkregen, ondervonden.
13 bloet: vent, kerel.
14 van u: over u, aangaande u.
15 begroet: beantwoord.
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O neen dat waer mijn leet:
(Al is dit veel by vrouwen)22
De beloft die ick deedt
Sal ick in waerden houwen.
25 Ick heb wel connen mercken
De jonst die ghy my droech,26
An u verliefde wercken27
Daer ick dickwils om loegh,
Als ick 't oogh op u sloegh
30 Ick kon my niet versaden
Staet op het is genoegh,31
Ick bid u om ghenade.32
Het sal uyt mijn gedachten
Gaen nu noch nimmermeer,
35 Hoe hooch ghy my ginght achten;
Mijn vrient, mijn lief, myn Heer,
Myn glorij, en mijn eer,
Al moet ick u ontbeeren38
Ons lieffelijck begeer39
40 Sal Godt ten besten keeren.
En ick sal al myn daghen
Waer in ick can, of mach
U soecken te behaghen,
Dus maeckt gheen meer geclagh,
45 Soo haest als ick u sagh45
Ontvoochde ghy myn zinnen46
Die tot mijn laesten dach
Ghetrou u sullen minnen.

22
26
27
31
32
38
39
45
46

dit: nl. het vergeten van een gedane belofte.
jonst: genegenheid, liefde.
wercken: gedragingen, daden.
Staet op: de minnaar is blijkbaar voor het meisje neergeknield.
Ick bid enz.: wschl. wijst dit terug op vs. 28, dat dan de reden bevat waarom de minnaar zich
kwalijk over het meisje heeft uitgelaten.
ontbeeren: missen, nu nog niet als man hebben.
Ons lieffelijck begeer: ons liefdesverlangen.
Soo haest als: zodra.
Ontvoochde ghy myn zinnen: hebt gij mij de beheersing over mijn zinnen ontnomen.
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Kan ick u lieff ghenesen,49
50 Ghelijck ghy mijn ontbiet,50
Alleen met myn bywesen,51
Verblijt u nu t'gheschiet,
Dat ick het voormaels liet,
Was uyt vreese voor schande,
55 Staet op mijn lief en siet55
Hoe ick in minne brande!
Ick bid u Prins verstandel,57
Met beschaemd' kaacken root,
Dat ghy dees lieven handel59
60 Ten snootsten niet ontbloodt:60
Of anders voor mijn doot
Sou ick veel dooden sterven,
Ghy sout door liefde groot63
U reyne Dienst-maecht derven.

49
50
51
55
57
59
60
63

lieff: liefste; ghenesen: nl. van de minnepijn.
ontbiet: meedeelt, verklaart.
bywesen: aanwezigheid.
Staet op: vgl. vs. 31.
Prins verstandel: wijze vorst, hier gericht tot de minnaar; variant op de gebruikelijke aanhef
van de slotstrofe in rederijkerspoëzie.
dees lieven handel: dit bewijs van mijn liefde.
Ten snootsten enz.: niet op snode wijze bekend maakt en mij daardoor prijs geeft aan schande.
door liefde groot: door de grote liefde die ik voor u voel.
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*XXIV

Liedt

Stemme: Pavane d' Espangien
Al mijn begeerlijckheden1
Gaen noch in liefde voort:2
Hoe wel dat mijn gebeden,
Of 't alderminste woort
5 Niet meughen zijn verhoort
Van u, o mijn vriendin!6
Dien ick met hart, en sin,
Doch hopeloos bemin.
Die mint 't gheen hy moet derven,
10 Sijn meerder, off partuur,10
Die sterreft voor sijn sterven,
Duysent mael in een uur.
Och lieff, t' valt my soo suur,
Ja een hart dootlijck leyt,14
15 Dat d'onghelegentheyt15
Ons van den and'ren scheyt.
Mijn Gaerne brant van minnen17
Blijft onbluslijck, en groot,
Ick sal met trouwe sinnen
20 (Hoe seer van hoop ontbloot)

*

1
2
6
10
14
15
17

XXIV
In 1622 blz. 33-34. In vs. 1 het aanvangswoord in romein kapitaal met grotere initiaal A. In
de vzn. 17, 41 en 57 enkele woorden cursief.
33 (soo 't schijnt) ontberen in 1622: soo 't (schijnt ontberen)
begeerlijckheden: begeerten.
Gaen noch enz.: blijven in duurzame liefde bestaan.
Van u: door u.
partuur: gelijke.
een hart dootlijck leyt: een leed dat dodelijk voor het hart is; hierbij moet men als aanvulling
denken ‘het is voor mij’, als variant van 't valt my (vs. 13).
onghelegentheyt: ongunstige omstandigheid.
Gaerne brant van minnen: aangename liefdesvuur; met woordspeling op Bredero's voornaam.
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U lieven tot mijn doot.
O soet maagdeken teer!
Die ick na mijn begheer23
Niet ghenoegh prijs en eer.
25 Godt weet, 't gheen voor de menschen
Is onsienlijck en bedeckt,26
En na wat wit mijn wenschen27
Sich t' eenemaele streckt,
En hoe mijn herte treckt
30 Na uwe frissche jeucht,
En u bloeijende deucht
Is mijn ghewenschte vreucht.
Moet ick (soo 't schijnt) ontberen
U, om t'geen dat ghy weet,34
35 So durf ick u wel sweren
Met een seer hooghen eedt,
Dat ick sal draghen leedt
Niet met rou-cleeders swart,38
Maer binnen in mijn hart,
40 Daer 't niet ghesien en wert.40
Maer wou Fortuyn eens wenden,41
Of was 't Godts lieven wil,
Een goet middel te senden
Om slechten het gheschil44
45 Dat tusschen ons eens vil:
Och een soo eenich stuck46
Sou dooden haest myn druck;47
Ach! had ick dat gheluck.

23
26
27
34
38
40
41
44
46
47

na mijn begheer: naar mijn wens.
onsienlijck: onzichtbaar; bedeckt: verborgen.
na wat wit: naar welk doel.
om t'geen dat ghy weet: om wat u bekend is.
rou-cleeders: rouwkleden, rouwgewaden.
wert: wordt.
wenden: zich omkeren.
Om slechten: om te beslechten.
een soo eenich stuck: zo'n uniek voorval.
dooden: tenietdoen, beëindigen.
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Ick sou van blijdschap springhen,
50 En singhen seer verblijd,
Hoe dat des wereldts dinghen
Verkeeren metter tijd,
Tot troost van die noch lijd
Van minne soet ghewelt,54
55 Eer hem wan-hope quelt,
Die 't ghemoet seer ontstelt.56
Princes ick sal verwachten57
U graci met gheduld,58
En hoop dat ghy myn clachten
60 Noch eens verhooren sult:
Als de maat is vervult
Van uwe wreetheydt straf,62
Die haest moet nemen af;63
Of ghy brenght my in 't graf.

54
56
57
58
62
63

Van minne enz.: de zoete overmacht van de liefde.
ontstelt: uit z'n evenwicht brengt.
Princes: variant op Prins of Prince, in de laatste strofe van een rederijkersgedicht; zie blz.
97 en 111; verwachten: blijven wachten op.
U graci: uw genade, gunst.
wreetheydt straf: strenge wreedheid.
moet nemen af: zal moeten verminderen.
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*XXV

Liedt

Stemme: Als ick laest van Hollandt voer, Ick voer &c.
Na dien ick van mijn trouwe dienst
Het loon langh heb verwacht, etc.
So vind ick my op 't onversienst
Van u dus schots veracht,4
5 Van u dus schots, etc.
Is dit mijn hoop? is dit mijn danck?
Is dit dan mijn waardy? etc.7
Gingh ick hierom myn leven langh
In straffe slaverny?9
10 In straffe, etc.
Te spaed wert ick mijn sotheyt kunt.11
Maer doch het is my leet, etc.
De eer die ick u heb ghegunt
Was aen u niet besteet,14
15 Was aen u, etc.
Had ick u noyt soo wel be-ooght,16
Soo waer ick niet ghequetst, etc.
Soo had ick noyt soo hooch gheboocht,18
Of schadelijck geswetst,19
20 Of schadelijck, etc.

*

4
7
9
11
14
16
18
19

XXV
In 1622 blz. 34-35. In vs. 1 het aanvangswoord in romein kapitaal met grotere initiaal N; in
vs. 51 een woord in romein. In het lied is een jonkman aan het woord.
38 u (met recht) niet waart in 1622: u (niet recht) met waart
schots: schamper, bot.
mijn waardy: de waardering voor mij.
straffe: strenge, harde.
kunt: bewust.
niet besteet: niet goed besteed; hij heeft haar dus overschat.
u noyt soo wel be-ooght: nooit zo mijn ogen op u gericht, zo mijn oog op u laten vallen.
gheboocht: geroemd, gepocht.
schadelijck: jammerlijk, tot mijn schade; geswetst: opgeschept.

G.A. Bredero, Groot lied-boeck

116
Want dees eer, en u groote goedt21
Doen dat u sotte hart, etc.22
Vol op gheblasen hooghemoet
Nu dus hoovaerdich wart,24
25 Nu dus hoovaerdich, etc.
Siet na u nuwe vrijer nu
Daer ghy dus hoofs om pronckt, etc.27
Maer hy en siet niet eens na u28
Hoe ghy loer-ooght en lonckt,
30 Hoe ghy, etc.
Of ghy al schoon hem scheets vertreckt31
Mijn kintse liefde sot, etc.
Daer ghy (soo 't schijnt) dan met my geckt,33
Daer wert ghy selfs bespot,34
35 Daer wert ghy, etc.
Want nu ghy 't hem dus openbaart
t'Geen u toe was vertrout, etc.
Soo acht hy u (met recht) niet waart
Dat hy met u wat kout,39
40 Dat hy met, etc.
Al kruyft ghy 't hayr, en ciert u hooft,41
U kunst dat is maer wint, etc.
Hy veynst het gheen dat ghy ghelooft,
Dat is dat hy u mint,
45 Dat is dat hy, etc.

21
22
24
27
28
31
33
34
39
41

goedt: bezit, rijkdom.
Doen: maken, veroorzaken.
wart: wordt.
dus hoofs: zo statig, zo voornaam.
niet eens: helemaal niet.
Of ghy al schoon: ofschoon gy; en of je nu; scheets: smalend, op minachtende wijze; vertreckt:
vertelt.
Daer: terwijl.
wert: wordt; selfs: zelf.
kout: praat.
kruyft: krult.
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O meysjen! soo ghy and ren doet46
Soo wert u weer gedaen, etc.
Mijn eerste liefde was wel goet,48
Maer die is nu vergaen,
50 Maer die is nu, etc.
Princesse die ick eerst verhief:51
Ick wensch u goeden nacht, etc.
Adieu mijn suure, soete lief,53
Ick soeck dat ghy verwacht,54
55 Ick soeck dat etc.

46
48
51
53
54

soo: zoals.
eerste: vroegere; goet: oprecht.
eerst verhief: tevoren vereerde.
soete lief: zoetelief, als éen begrip.
dat ghy: hetzelfde als wat jij.
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In 1622 blz. 36, rechterhelft
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*XXVI

Avondt-Liedt

Op de Stemme: Als ick laetst van Hollandt voer, Ick voer van Amsterdam
Ach proper dier waer wildy heen1
Dus inde nare nacht?2
'tIs sorghelijck te gaen alleen3
My tot Convoy verwacht,4
5 My tot Convoy verwacht, etc.
Hoe komt dat ghy so schichtich bent,6
En vliedt van my dus vert?7
Geen vyand Lief is u omtrent,8
Waer toe dit loopen hert?9
10 Waer toe dit, etc.
Vreest ghy niet dat de boeven, Vrou11
U sullen randen aen?
En sy u misdeden, ick sou13
Van rou en smart vergaen
15 Van rou en smart, etc.
Ick heb u dit so dick gheseyt,16
Oock vande liefde mijn:
Ghelijck het hout in 't vier gheleyt,18
So leghick inde pijn,
20 So legh ick inde, etc.

*

1
2
3
4
6
7
8
9
11
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16
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XXVI
In 1622 blz. 36-37. Ook in Geestigh Liedt-Boecxken, 1621. In vs. 1 het eerste woord in
romein kapitaal met grotere initiaal A.
proper dier: sierlijk liefje.
nare: donkere, sombere.
sorghelijck: gevaarlijk.
Convoy: begeleiding; dus: aanvaard mij als je geleide.
komt: komt het.
dus vert: zo verre.
Geen vyand: het is niet een vijand die; u omtrent: in uw nabijheid.
hert: hartje.
Vrou: vrouwe, gebiedster.
En: als, indien.
dick: vaak, dikwijls.
gheleyt: gelegd.
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Hoe dickwils heb ick my vermant21
Om u te loopen naer,
Niet eens aensiende eer of schant:23
Ick achtent niet een haer,
25 Ick achtent niet een haer, etc.
So vreemt als gh'u in 't loopen toont,26
So vreemt zijt ghy in als:27
Blijft al mijn moeyten ongheloont,
Soo is de kaart heel valsch.29
30 So is de kaart, etc.
Als ick noch denck om d'oude vreucht,
En om de laetste praat,32
Dan is myn hartje heel verheucht,
Wat sou nu doen de daat?34
35 Wat sou nu doen, etc.
Waarom toont ghy so vreemt een schijn,36
Daer ghy mijn wel meucht sien?37
Ick bid u, troost, ontdecktet mijn,38
De oorsaeck van dit vlien,
40 De oorsaeck van, etc.
Nu ghy my dit te kennen gheeft,
En opentlijck vermont,42
So sal ick u myn Lief beleeft43
Beminnen t' aller stont,
45 Beminnen t' aller, etc.

21
23
26
27
29
32
34
36
37
38
42
43

my vermant: moed gevat.
Niet eens enz.: helemaal niet lettende op.
vreemt: onbegrijpelijk; zo ook in vs. 36.
in als: in alles.
Soo is de kaart heel valsch: dan is het geen eerlijk spel, dan word ik bedrogen.
de laetste praat: ons laatste gesprek.
Wat sou enz.: waarom zouden we het nu niet in praktijk brengen.
schijn: uiterlijk, voorkomen.
Daer ghy enz.: terwijl je mij toch wel mag.
troost: liefste; ontdecktet mijn: deel het mij mee, zeg het mij eerlijk.
vermont: uitspreekt.
beleeft: vriendelijk, liefderijk; wschl. achtergeplaatste bep. bij Lief.
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Princes moet ick scheven alree,46
So beveel ick u d' Heer,47
Die wil dy: my bewaren mee,48
Adieu mijn lief vol eer,
50 Adieu mijn lief vol eer.

46
47
48

Princes: zie blz. 114, vs. 57.
beveel ick u d' Heer: vertrouw ik u toe aan Gods hoede.
Die wil dy: my bewaren mee: Die moge u ook terwille van mij behoeden; of met my als
tweede lijd. vw.: Die moge u beschermen en mij ook.
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*XXVII

Liedt

Stemme: van Pironelle
Wat mach ick dwaes toch minne leggen1
Op een soo hooghen braven stam?2
Ach! elck sou van mijn sotheyt seggen3
Indien mijn liefde te voren quam.4
5 Was ick van meerder doch gheboren,
Off immers maer mijn lieffs gelijck,6
Soo had ick hoop: maer dat's verloren,7
Want ick ben arrem, en sy is rijck.
Nu dan mijn hart, nu dan mijn leven,9
10 Ick sal ten minsten haer dienaer sijn,
Soo den Hemel my 't gheluck wil gheven
Dat ick be-oogen mach haer schoon aenschijn.12
Mocht ick haer aenschijn steeds be-oogen,
Mijn last hoe swaer, veraart in lust,14
15 Ick sou met vreughd mijn smart gedooghen,
Ja noemen al mijn moyten rust.16
Soo veel vermach het soet aenschouwen,
Van dees croon-waerde wijse vrou,18
Om wiens wille ick alle vrouwen19
20 By my in heel groot achtingh hou.

*

1
2
3
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XXVII
In 1622 blz. 37-38. In vs. 1 het eerste woord in romein kapitaal met grotere sierletter W.
40 myn lief, in 1622: myn, lief,
minne leggen: verliefd worden.
een soo hooghen braven stam: iemand van zo hoge eervolle afkomst.
van...seggen: over praten.
te voren quam: aan het licht kwam.
immers: althans.
verloren: tevergeefs.
mijn hart, mijn leven: in dit vs. niet de aanduiding van de geliefde, maar letterlijk.
be-oogen: aanschouwen.
veraart: verandert, zou veranderen.
moyten: moeiten, inspanningen.
croon-waerde: waardig een kroon te dragen.
Om wiens wille: terwille van wie.
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Waant ymant dat mijn groots verkiesen21
Sijn Lichaem vormt uyt haer macht22
Die doolt seer swaer: want ick ben diese23
Verr' boven s'werelts rijckdom acht.
25 'Tis al geen goet dat goet werd g'heten,25
Maer veel een middel tot groot quaad,26
Wee hun, die deughd om gelt vergeten,
En wijsheyd om wat slijcx versmaad.28
De rechte rijckdom werd ghevonden
30 In een vernoeghd en vroom ghemoed.30
Lief, dat u God die kennis jonden,
Dat ghy woud kiesen eer voor goed.32
Ick sou mijn sorgh dan laten varen,33
Maer nu ick twijffel of ick wil34
35 Mijn liefde heelen, of openbaren35
Doch vrees voor schande, seyt swijght stil.36
Als my de min na u gaat sturen,
Terstont vervollicht my 't ghesicht38
Der loose lieden, die my zien gluren,39
40 En loeren na myn lief, mijn licht.40
Mijn lief, mijn licht, wilt hier aenmercken
Hoe dat u beelt'nis in mijn sloop:42
Maer soo ghy siet mijn sotte wercken
Duyt die ten besten, mijn troost, myn hoop.

21
22
23
25
26
28
30
32
33
34
35
36
38
39
40
42

groots: trots, boven mijn stand.
Sijn Lichaem vormt enz.: zijn ontstaan dankt aan haar positie.
ick ben diese: ik ben iemand die haar.
'T is al geen goet: niet alles is goed.
veel: vaak, veeltijds.
versmaad: bij die dat in vs. 27 meervoud is.
vernoeghd en vroom: tevreden en deugdzaam.
eer voor goed: eer boven bezit.
sorgh: vrees.
nu ick twijffel: nu twijfel ik.
heelen: verbergen.
Doch vrees enz.: maar vrees voor schande zegt: zwijg stil.
vervollicht: achtervolgt.
loose: valse, sluwe.
loeren: heimelijk kijken.
in mijn sloop: in mij binnen sloop.
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*XXVIII

Liedt

Stemme: Belle qui m'ave blesse d'un traict, Ce doux. &c.
O Parl! en puyck der vrouwen!1
En bloem van onse tijd!
Twee steden sijn om u in strijd,
Elck wil hier houwen4
5 Den lof van uwe deucht,
Van u vermaertheyt, en u jeught.
Drie en vier Griecksche steden7
Die streden oock aldus
Om de eere van Homerus,9
10 Yder had syn reden10
Dat hy wiert, bleef en quam.11
Soo Hoorn heeft, en Amsterdam.12
Ghy Hoorn meught wel noemen13
Als dat ghy hebt gheteeld14
15 Een wel besneden suyver beeld:
Wy sullen hier roemen
Door 't heele Amstellandt
Van haer vermaert verlicht verstandt.
Sappho door u ghedichten,19
20 En varsen, vol vernuft

*

1
4
7
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XXVIII
In 1622 blz. 38-39. In vs. 1 grote initiaal O. In de vzn. 9, 12, 13, 17 en 19 enkele woorden
in romein.
17 Amstellandt zonder punt; in 1622: Amstellandt. - 25 Wat in 1622: W at
Parl: Latijn margarita; het meisje heet blijkbaar Margriet.
houwen: behouden, bezitten.
Drie en vier: dus zeven.
de eere: de eer nl. van de geboorteplaats te zijn.
reden: argument.
wiert: geboren werd; bleef: verblijfhield.
Soo: evenzo; verwijst naar vs. 10-11.
noemen: zeggen, meedelen.
Als dat: dat.
Sappho: befaamde griekse dichteres, hier erenaam voor het meisje uit Hoorn (vgl. vs. 12-13).
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Sijn veel verwondert, en versuft.21
En door u ghesichte,22
Ghy blixemt ende gheeft23
Het vier daer in myn ziele leeft.24
25 Wat soete sachte vlammen?
Wat walen van ghemoet?26
Wat schielijck wandelen van bloet?27
Wat lieffelijck vergrammen28
Ontsetten myn ghedaent,29
30 Als ghy my moeten onbewaent?30
Te swack soo sijn myn sinnen,
Of heb ick te veel stof
Om van u deughd, om van u lof,
En oock om myn minnen
35 Te uyten met bescheyt,35
Soo schort mijn, laes! welsprekentheyt.
Natuur heeft u ghegheven
Het beste dat ick weet:38
Wilt ghy niet sijn vernaamd voor wreet?39
40 Soo neemt, o mijn leven!40
Al mijn bittere smert
Uyt mijn verteerd verliefde hart.42

21
22
23
24
26
27
28
29
30
35
38
39
40
42

veel: velen; versuft: overweldigd.
ghesichte: ogen.
blixemt: schiet vonken, werpt een vurige blik.
vier: vuur.
walen: onrustig bewegen.
wandelen: heen en weer vloeien, dus blozen en bleek worden.
vergrammen: ontstemd raken.
Ontsetten: bracht uit het evenwicht; ghedaent: wezen.
moeten: ontmoette; onbewaent: ongedacht, plotseling.
Te uyten (van): te spreken over; met bescheyt: met kennis van zaken, op gepaste wijze.
weet: ken.
sijn vernaamd: bekend staan als, de naam hebben van.
mijn leven: geliefde, liefste.
verteerd verliefde: door liefde verteerde.
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*XXIX

Nieuw Liedeken

Stemme: Als 'tbegint
Sondagh, Sondagh lest-leden,1
Op eenen St. Jans-dach2
Ben ick buyten ghetreden,
Daermen veel waghens sach,
5 Met soo veul omme-slach,5
Het volck quam met hoopen
Al by de voer-luy loopen,7
En maeckten daer verdrach.8
De Kneukels en de Boeren9
10 Die hadden 't op ghestelt,10
Sy wilden niemand voeren11
Dan voor ghedronghen gelt,12
Dit (docht mijn) was ghewelt,13
Ick wandelde met lusten,
15 En gingh myn selven rusten15
In 't groen gheschilderd veld.16

*

1
2
5
7
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XXIX
In 1622 blz. 39-41. Ook in Geestigh Liedt-Boecxken, 1621. In vs. 1 het eerste woord in
romein met grotere initiaal S. In vs. 56 twee woorden in romein. Het gedicht speelt zich
kennelijk af in de streek tussen Amsterdam en Haarlem, aan de noordkant van het toenmalige
Haarlemmermeer. Het beschrijft hoe de dichter, aldaar in het gras gelegen, te zien krijgt
dat drommen Amsterdammers van laag allooi St. Jansdag vieren door zich in boerenkarren
naar Haarlem te laten rijden.
Sondagh, Sondagh in 1622: Sondagh, Sondahh drukfout.
St. Jans-dach: feest van Johannes de Doper, 24 juni. In 1610 viel St. Jan op een zondag;
daarna tijdens Bredero's leven niet meer.
omme-slach: drukte, gewoel.
by de voer-luy: naar de mannen met paard en wagen.
verdrach: overeenkomst, afspraak voor een ritje.
Kneukels: kinkels, lomperds.
op ghestelt: vastgesteld, zich voorgenomen.
voeren: laten meerijden.
ghedronghen gelt: het afgedwongen, niet door loven en bieden overeengekomen bedrag.
ghewelt: overmacht, machtsmisbruik.
myn selven rusten: rustig zitten of liggen.
gheschildert: gekleurd.
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De gladde paerden renden17
Langhes de harde slijck,18
De Voerluy diese menden
20 Klatterden vreesselijck.20
De dorre drooghe dijck
Die was besaeyt met Menschen,
Ick sach het al na wenschen23
In mijn begraselt rijck.24
25 Flucx quam daer an rumoeren,
En raesden sonder roy,26
Heele waghens met Hoeren,
Die wierpen vast met hoy,28
Dit dunckt die lieden moy.
30 Sy riepen en sy kreten
Al haddens niet ghegeten31
Dit goore gorle goy.32
Wel eer wouw ick wel weten,33
Waer van, of hoe het quam,
35 Datmen mal plach te heeten
Het volck van Amsterdam:
Maar als ick dit vernam37
Ick barsten uyt van lacchen,
Het schijnt wy komen pracchen,39
40 Der droogers Speck of Ham.40

17
18
20
23
24
26
28
31
32
33
37
39
40

gladde: met glanzende huid.
slijck: modder, grond.
Klatterden: klapten, nl. met de zweep.
na wenschen: op de meest gewenste wijze.
begraselt: met gras begroeid.
sonder roy: ongepast, buitensporig.
vast: voortdurend.
Al haddens niet: als hadden ze niets.
gorle goy: schorremorrie.
Wel eer: vroeger, eertijds.
als ick dit vernam: toen ik dit alles te zien kreeg.
pracchen: afbedelen.
droogers: gierige lui; vgl. WNT III, tweede stuk. kolom 3439; hier een scheldwoord voor
de Haarlemmers.
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Waer heen ghy broetsche lieden?41
Ay lieve, blijft in stadt:
Laet hier u roockt-vleys sieden43
En monckelt hier doch wat,44
45 Tapt eens uyt 't beste vat,
Laet die gulsighe wespen46
Haar geel-garstighe Hespen,47
En haer kranck-hoofdich nat;48
Ghewoonten, en Landts-zeden49
50 Heeft u te seer verleyt:50
Ey luystert na de reden,51
Betoomt u sinlijckheyt:52
Vertoeft, een luttel beydt,53
Wilt my hier in gherieven,
55 Bestelt my dese brieven,55
By Iaap Haas Majesteyt.56
Drogisten uytghenomen,57
Wy sijn dit vollick moe,
Als sy tot uwent komen,
60 Soo sluyt u poorten toe,
Tot ick se open doe,61
Of sydy so bescheyden,62

41
43
44
46
47
48
49
50
51
52
53
55
56
57
61
62

broetsche: dartele, gekke.
hier: nl. thuis; sieden: koken.
monckelt: kauwt, knabbelt; vgl. WNT IX, kolom 1075.
gulsighe wespen: inhalige afzetters, nl. de Haarlemmers.
geel-garstighe Hespen: hammen die geel zijn van de ranzigheid.
kranck-hoofdich nat: drank waar men hoofdpijn van krijgt.
Landts-zeden: tradities.
Heeft: men zou hier een meervoud verwachten.
reden: rede.
sinlijckheyt: neiging, begeerte.
een luttel beydt: wacht een ogenblik.
Bestelt my enz.: bezorg voor mij deze brieven, vertel namens mij het volgende.
Iaap Haas Majesteyt: blijkbaar een spotnaam voor Haarlem of een bepaalde Haarlemmer;
de inhoud van de boodschap is vs. 57-72.
Drogisten uytghenomen: voortreffelijke, altijd dorstige lieden; of: bijzonder dorstige lieden;
aanduiding van de Haarlemmers; vgl. vs. 60 en 63, en lied XL vs. 1 en 105.
Tot ick se open doe: tot ik ze zal openen; dus nooit.
bescheyden: schrander.
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Stiert dit ghespuys tot Leyden,63
Ick neem 't u of in 't goe.64
65 Sanckt Ridders wilt niet pocchen,65
Om dat ghy Meesters bent
Over dees slechte Jochen,67
Diemen u willich sent,68
Warenser maer ghewent69
70 By u gebooren beuken70
En hallif gaeren kreuken71
Die rouw waer al ghe-ent.72
De velden en de stoepen73
Met wijven sijn beseyt:74
75 Waer heen, waer heen sy roepen75
Na Haerlem gilt en meyt,76
Met so veul vrolijckheydt:
Maar als sy weder komen,78
Is haer de vreucht benomen
80 't Alleluya is gheleydt.80
Onder so menich hongdert
Was nau een deeg'lijck Man,82
Ick was blydt en verwongdert
Dat wy'er so raeckten van,84

63
64
65
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
78
80
82
84

Stiert: stuur.
Ick neem enz.: ik zal het u niet kwalijk nemen.
Sanckt Ridders: zandridders, spotnaam van de Haarlemmers.
slechte Jochen: onnozele stumpers, nl. het amsterdamse schorremorrie; vgl. vs. 22.
Diemen u willich sent: die we graag kwijt zijn.
Warenser maer ghewent: hoorden ze er maar thuis, bleven ze er maar voorgoed.
u gebooren beuken: uw uit Haarlem geboortige zotten. Vgl. WNT II, kolom 2271.
kreuken: domheid, gebrek aan hersenen, domme mensen. Vgl. WNT VIII, eerste stuk, kolom
170.
Die rouw waer al ghe-ent: daar zouden we niet lang rouwig om zijn, nl. als wij ze voorgoed
kwijt waren.
stoepen: op- en afritten van de dijken. Vgl. WNT XV, kolom 1774.
beseyt: bezaaid.
sy roepen: roepen ze.
en meyt: een meid.
weder komen: terugkeren van Haarlem.
't Alleluya is gheleydt: het gejuich is verstild.
nau: amper, nauwelijks.
raeckten van: van afkwamen.
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85 Quaemt ghy op een Sint Jan,
Sanckt Ridders ons versoecken,86
Ghy souwt in onse kloecken87
U wel verdwalen dan.88
Ghy Princen en ghy Heeren,89
90 Of nieus-gierighe lien,
Ghy meucht wel weder keeren,91
Want hier is niet te sien,92
Of lustet u misschien
De waghens eens te tellen?94
95 Of die voer-luy te quellen?95
Dat wil ick niet verbien.

86
87
88
89
91
92
94
95

versoecken: opzoeken, een bezoek brengen.
kloecken: flinke, kundige kerels.
U wel verdwalen: de tel kwijtraken, nl. omdat er zo veel kloeke kerels in Amsterdam zijn
en niet alleen dit schorremorrie.
Princen, Heeren: de dichter richt zich nu tot anderen, die daar blijkbaar ook zitten te kijken,
net als hij. In de term Princen zit ook een stukje rederijkerstraditie.
weder keeren: teruggaan, weer omkeren.
niet: niets.
tellen: nl. omdat het er zo verschrikkelijk veel zijn.
die: de; quellen: plagen, pesten.
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*XXX

Liedt

Stemme: Onder de linde groen daer ick laetst, &c.
Bevallijcke schoone maaght
Hoe comt dat ghy dus vlied?
Voor u lief, en dienaer trou,
Daer ghy weet, o brave vrou!
5 Dat hy u garen siet;
Daer ghy weet wat my behaaght,
En hoe seer het my verdriet
Als ick u, of niet anschou,8
Mocht ick u sien als ick wou,
10 Soo sou ick treuren niet.
Nu hoordt // een woord
En blijft wat staen,
En met lust // wat rust13
Vant' gaen,
15 Ghy wilt op u loopen15
Immers niet vercoopen?
Wel hoe sulcken haest!
Waer heen dus verbaest?18
Spreeckt doch een mensch eens aen.
20 Mach my van u lieve mont
Soo veel jonst niet gheschien,21
Dat ghy myn bedroeft ghemoet
Verquickt met een blije groet?

*

8
13
15
18
21

XXX
In 1622 blz. 41-43. In vs. 1 het eerste woord in romein met grote initiaal B. In vs. 77 een
woord in romein. 48 dreuts in 1622: dreut s - 88 rou, in 1622: rou //
u, of niet anschou: u wel of u niet aanschouw; nl. behaaght (vs. 6) indien wel, en verdriet
(vs. 7) indien niet.
En met lust wat rust: en rust voor je plezier wat, rust op aangename wijze wat uit.
Ghy wilt enz.: je bent toch niet als een koopman op pad, die haast heeft om zijn klanten te
bezoeken.
verbaest: onthutst, ontsteld.
jonst: gunst, genegenheid.
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In 1622 blz. 42, rechterhelft
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Laet m'u ten minsten sien,
25 Vertoeft een corte stont
En beyt noch wat mitsdien,26
Selden seytmen doet het goet
Grooten haest of snellen spoet;
Waer toe dan t'yvrich vlien?
30 Hebt ghy // op my
Eenighe nijdt:31
Ghy mijn // aenschijn
Dus mijdt.
Seght uytvercoren
35 Hebt ghy versworen35
Dat ghy nimmermeer
Sult doen mijn begheer?
Want ghy myn vlucht altijdt.
Loopt niet van die u mint, 39
40 Maer vlucht van die u haat,
Had ick uwe eerbaerheyd
Yet oneerlijcx voorgheleyd,42
Soo waert ghy te rechte quaat:
Nu ghy geen schult en vindt44
45 In woorden of in daat,
Want ick heb u noyt misseyt,46
Voor myn dienst en arrebeyd
Werd ick dus dreuts versmaadt.48
Gaet heen // vry treen49
50 Daart u behaaght
Maer siet // dat niet51
Ghy nae beclaaght:52

26
31
35
39
42
44
46
48
49
51
52

beyt: wacht; mitsdien: derhalve.
nijdt: boosheid, afkeer; de dubbele punt na dit vs. kan men opvatten als zodat.
versworen: een eed gedaan.
Loopt niet: loop niet weg.
oneerlijcx: onbehoorlijks; voorgheleyd: voorgesteld.
Nu ghy enz.: maar nu vindt gij geen schuld.
misseyt: beledigd.
Werd: word; dreuts: laatdunkend, hooghartig.
Gaet heen enz.: ga gerust daarheen weg.
siet: let op, denk er aan.
nae: later.
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Ick socht u ter eeren53
Doch het kan verkeeren,
55 Wel en wildy niet?
Soo loopt dat ghy swiet56
Ghy hebt my wel geplaacht.

60

65

70

75

U trotse sotte pracht,
En malle hoovaardy,
Maeckt u soo verwaent, verweend,60
Dat ghy in u selven meent
Dat het u al staet vry:62
Door u uytheemsche dracht,63
En wilde pronckery,
Dunckt u dat ghy zijt verneert65
Als u maer u minnaer eert,
O slimme sotterny!67
Waer door ghy u,68
Noch niemandt kent
Want ghy meend dat
Ghy 't waerdich bent71
U hooghe ghedachten
Mijn slechtheyt verachten,73
Ja als 'k by u stae
Soo dunckt u bynae
Dat u eer is geschend.76

53
56
60
62
63
65
67
68
71
73
76

socht u: dong naar uw hand; ter eeren: op eerbare wijze.
swiet: zweet.
verwaent, verweend: verwaand en hoogmoedig.
Dat het u al staet vry: dat jij je alles kunt veroorloven.
Door: om, vanwege.
verneert: beledigd.
slimme: erge, kwade.
ghy u: jij noch jezelf.
't: het, en dan slaat het terug op de vzn. 58-62, ofwel te; na dit vs. denke men een punt.
slechtheyt: eenvoud.
geschend: aangerand.
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80

85

90

95

Princesse wulps, en wups77
Mijn liefde is vercout,78
En myn min verkeert in spijt79
't Verandert alles metter tijt
Wat dat men hier aenschoud:
Eertijts scheend ghy schoon en hups,82
Ja een Werelt van Goudt
Wat ist of ick mijn tijd verslijd?
Ghy loont my met smaat en spijd 85
Het welck my seer berout:
Wie weet // wat leet,
Wat druck, wat rou
Ick nu // om u
Verdraghen sou,
Liet ghy u tooren,91
En woud aenhooren
't Gheen dat u dienaer seyt
Die u met dienstbaerheyt,
Sou dienen schoon Jonckvrou.

77
78
79
82
85
91

Princesse: zie blz. 114, vs. 57; wulps en wups: grillig en wispelturig.
vercout: verkoeld.
verkeert in spijt: is veranderd in afkeer.
hups: bevallig.
spijd: minachting, afkeer.
Liet ghy u tooren: indien gij naliet boos te zijn.
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*XXXI

Liedt

Stemme: 't Schaep dat voer na Alleckmaer om te comen, &c.
Hout u soo kost'lijck als ghy meucht,1
Hout u soo, etc.
En glorieert me in u vreucht,3
Joffvrou ick macht wel velen:4
5 Ghy sult niet meer mijn blije jeucht
Sijn soete vrijheyd stelen.6
De tochtighe lust van 't wullips hart,7
De tochtighe lust, etc.
Die door het oogh gheboren wert,9
10 En ghevoedt door 't begeeren,
Kan door een spijd, die bitter smart,11
In ooghenblick verkeeren.12
Mijn hartsen liefde was soo groot,
Mijn hartsen liefde, etc.
15 Soo dat my docht dat eer de dood15
Mijn leven sou verslinden,
Eer dat ick u door lust of noot,17
Sou laten, o beminde.18
Maer ick sie dat mijn naarstigheyd,
20 Maer ick sie dat, etc.
En liefde die ick heb gheleyd21

*

1
3
4
6
7
9
11
12
15
17
18
21

XXXI
In 1622 blz. 43-44. In vs. 1 het eerste woord in romein met grote initiaal H. In vs. 67 en 68
een woord in romein.
21 En liefde in 1622: U liefde
Hout u soo kost'lijck: doe maar zo duur, acht je waarde maar zo hoog.
glorieert: praal; me: mee, ook.
ick macht wel velen: ik kan het wel verdragen.
stelen: ontstelen.
tochtighe: hartstochtelijke; wullips: dartel.
door het oogh: door het zien.
spijd: ontgoocheling; smart: pijn doet.
In ooghenblick: in een moment; verkeeren: veranderen.
eer de dood...Eer dat: de dood eerder...dan dat.
door lust of noot: uit vrije wil of uit noodzaak.
laten: verlaten, in de steek laten.
gheleyd: gelegd.

G.A. Bredero, Groot lied-boeck

137
Op u mijn uytvercoren,
Is tijt-verlies en arrebeydt23
In ydel hoop verloren.
25 'K heb liever dat mijn lichaem rot,
K' heb liever dat mijn, etc.
Eer ick van yeder wert bespot,27
Of m' ongheval verweten;28
Dan ick en ben soo niet versot29
30 Of 'k kan u wel vergheten.
Wel an Jofvrou, wel an, ick ga,
Wel an Jofvrou, etc.
Maer doch misschien tot uwer scha:
Hoe schijn hoogh u verkiesen:34
35 Ghy sult, ducht ick, weten hier na
De grootheyt uws verliesen.
Die om het aarts verganck'lijck goet,
Die om het aarts, etc.
Neemt een straf, onwetend bloet;39
40 Die is sich sellifs teghen,
Want my dunckt dat in het ghemoet
De rijckdom is gheleghen.
En of ghy schoon (o meysjen) had,43
En of ghy schoon, etc.
45 De geen die ghy lieft om sijn schat,
En niet om deughd' en eeren
Als ghy in onvree, met hem dat47
In treuren moest verteeren.

23
27
28
29
34
39
43
47

arrebeydt: inspanning.
wert: word.
Of...verweten: of het verwijt te horen krijg dat ik mezelf ongelukkig heb gemaakt.
Dan: maar.
Hoe schijn hoogh enz.: hoe schijnbaar hoog dat wat gij verkiest ook mag zijn.
Neemt: tot echtgenoot neemt; straf, onwetend bloet: barse en onnozele vent.
En of ghy schoon: en indien je al.
Als ghy enz.: wat had je dan nóg, als je; dat: dat alles.
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Ghy hebt my meer als langh beproeft,49
50 Ghy hebt my meer, etc.
Ick heb oock wel te langh ghetoeft,51
Ick mach mijn gaen bereyden:52
In plaetse van te sijn bedroeft,
Sal ick met blijschap scheyden.
55 Adieu moy meysgen quicx, en tjats,55
Adieu moy meysgen, etc.
Ghy mint, u liever, om wat schats,57
En acht mijn clachten, kluchten,
Paeyt and'ren oock soo snar, en bats59
60 Met uwe blaeuw uytvluchten.60
Vaert wel mijn lief, Adieu ick ty,61
Vaert wel mijn lief, etc.
Van hier, en soo ghy yets van my
Somtijdts noch wilt verhalen,64
65 Bevleckt mijn eerelijck gevry65
Bid ick, met geen schandalen.
Princes ick vraacht, eer ick dit sluyt,
Princes ick vraacht, etc.
Dunckt u dat dit wat spijtich luyd,69
70 Wilt d' oorsaeck overlegghen
Dat die uyt u geveynstheyt spruyt
En u ghemaackt afsegghen.72

49
51
52
55
57
59
60
61
64
65
69
72

beproeft: op de proef gesteld.
ghetoeft: gewacht, gedraald.
mijn gaen bereyden: mij gaan gereed maken, nl. voor het vertrek.
quicx, en tjats: kwiek en dartel.
u liever: uw minnaar; de komma's hiervoor en hierna denke men weg.
snar, en bats: vinnig en bits.
blaeuw: zinloze, lege.
ick ty...Van hier: ik tijg, ik ga hier weg.
verhalen, vertellen, mededelen.
Bevleckt enz.: maak mijn eerbare verliefdheid alsjeblieft niet te schande.
spijtich: teleurgesteld, gekrenkt; luyd: klinkt.
ghemaackt: huichelachtig; afsegghen: afwijzen, zeggen dat het verder niet doorgaat.
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*XXXII

Liedt

Stemme: Van een soo loosen boerman, &c.
O on-eenighe sinnen!
O noyt ghehoord gheschil!
Want ick en myn vriendinne
Sijn seer verscheyden van wil.
5 Onghelijck wy van zeden
Van wesen en van schijn
En van gheneghentheden7
Wij over tweedrachtich zijn.8
Min ick haer uytermaten,
10 Gelijck sy merckt en siet,
Sy en macher of hooren praten11
In het alderminste niet.
En als ick schijn te branden
In minne van myn vrouw,14
15 Dan blaest zy in haer handen
Van pure liefde kouw.16
De hette doet verdwijnen17
En smelt mijn vleys en bloet
Zoo dat ick van banghe pijnen
20 Met mijn hooft int kussen wroet.

*

7
8
11
14
16
17

XXXII
In 1622 blz. 44-45. In vs. 1 grotere initiaal O.
27 harte, in 1622: harte. - 33 loop in 1622: loon
van gheneghentheden: wat onze neigingen betreft.
over tweedrachtich: in de hoogste mate uiteenlopend.
Sy en macher of...niet: zij kan er niet van.
minne van: verliefdheid op.
liefde kouw: ironische tegenstelling van liefdesvuur.
hette: vurigheid, liefdesgloed.
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De kouw gaet haer soo plaghen
Dat zy het bedde houwt,
Tis niet om te verdraghen
Soo gants machtich is sy verkouwt.24
25 Mijn hart dat is vol smerten,
Vol koortsen en vol brand.
En sy heeft ys in 't harte,
En loot en steen int inghewand.
Ick ducht sy is ghebooren
30 Int noorden wrangh en wreet,30
Want haer ziel schijnt beswooren31
Van een te strenghen planeet.
Wat vreemde loop der starren
Heeft in mijn ziel gheboet34
35 Dit vier? daer ick in verbarren,35
En dat my noch wonderlijck voed.36
Lief wilt u doch erbarmen
Ick ben schier uytghewoelt38
Ghy sult u proper verwarmen39
40 Soo ghy myn grooten brand verkoelt.

24
30
31
34
35
36
38
39

gants machtich: geweldig; verkouwt: verkild.
wrangh: bitter.
beswooren: onder de bezwering, beheerst.
gheboet: ontstoken, aangewakkerd.
Dit vier: dit vuur, nl. de vurige liefde; verbarren: verbrand, verteer.
noch: toch nog.
Ick ben schier uytghewoelt: ik voel mij vrijwel uitgeput.
proper: behoorlijk.
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*XXXIII

Liedt

Stemme: Ick heb de groene straten, &c.
Die sonder hoop moet minnen,
Dien isser ellendich aan,
Die dwarlen al sijn sinnen3
In Idelheyt en waan.4
5 Ick spreeck laas! uyt versoecken5
Want ick hebt selfs versocht:
Dus mach ick wel vervloecken
Mijn dwaesheyt onbedocht.8
Soumen wel sotheyd vinden
10 Soo groot (helaes!) als mijn,
Die min, en langh' beminde
Die my niet eygen kan sijn?12
Ick min en heb verkoren
Die 'ck met behaghen sach;
15 En ick weet van te voren
Dat ickse niet krijghen en mach.
Nochtans voel ick myn drijven17
Van seecker tocht tot haer,18
De welcke my doet blijven
20 Een hoopeloos minnaar.20

*
3
4
5
8
12
17
18
20

XXXIII
In 1622 blz. 45-46. In vs. 1 het eerste woord in romein kapitaal met grotere initiaal D.
Die: hem.
Idelheyt: leegheid, zinledigheid.
versoecken: ervaring, ondervinding.
dwaesheyt onbedocht: ondoordachte dwaasheid.
my niet eygen: niet de mijne.
myn: mij; drijven: gedreven worden.
Van: door; tocht: hartstocht, drift.
Een hoopeloos minnaar: een minnaar zonder hoop.
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Want veel die my wel gunden21
Ten minsten inden schijn,
In plaats van waare vrunden
Laas! mijn vyanden zyn.
25 Daerom waart wel van nooden25
Dat ick myn doorheyt quaat26
Met reden eens gingh dooden.27
Maar ach! myn hert wat raat.28
Geen dwang en kan afschricken
30 Mijn al verwonnen sin.30
De lusten my verquicken31
In mijn bespotte min.
Die wijslijck niet can delven33
Syn sotten yver snood;34
35 Die martelt, laes, sijn selven
Met een langsame dood.
Die hier sijn sinlijckheden
Den toom gheeft volle ruymt,38
Of die mint sonder reden
40 Sich selfs met my versuymt.40

21
25
26
27
28
30
31
33
34
38
40

veel: velen; wel gunden: goeds toewensten.
waart wel van nooden: zou het wel nodig zijn.
doorheyt quaat: nadelige dwaasheid.
Met reden: door middel van de redelijkheid; dooden: vernietigen.
myn hert: aanspreekvorm tot de dichter zelf; wat raat: wat moet ik doen.
al verwonnen: geheel en al onderworpen.
De lusten enz.: ik schep nog vreugde in.
Die wijslijck enz.: wie niet in staat is om wijselijk te begraven.
yver snood: lage begeerte.
Den toom enz.: de vrije teugel laat.
Sich selfs enz.: die doet zichzelf tekort, net als ik.
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*XXXIV

Der Goden Waertschap-

Stemme: Sal ick langher met heete tranen, &c.
Laetst als de Goden bancketeerden,
En lurckten vanden Nectar soet,
So s' over disch juyst redeneerden
Van 'smenschen alderhoochste goet,
5 D'een sprack 't waer lust // d'ander t' is rust,
D'een sprak 'twaer lust // doen sey den God Jupijn
Waer toe dit kibb'len laet ons vrolijck zijn?
'tIs hier een tijt van quinckeleren,
Het aartsche volck woort-twist, en kijft,
10 Ick wens, en wilt ghy Hemel-heeren,10
Dat yeder juycht, en vreucht bedrijft,
Viert mijn gheboon // o groote Goon,
Viert mijn geboon // singht, springht, hippelt en lacht
Dit was geseyt, gehoorsaemt, voorts volbracht.
15 De salen die als sonnen bloncken,
Waren terstonts met vreughd vervult.
Als sy haer meugh hadden ghedroncken,17
En haer wel sat hadden ghesmult:
Hier gingh den een // daer lach de geen,19
20 Hier gingh den een // daer Venus met haer pol,20
De Nortsche Nydt steegh uyt haer helsche hol.21
Haer fel vergift heeft sy gheblasen
Door den vergulden Hemel wijdt:

*

XXXIV
In 1622 blz. 46-47. Ook in Geestigh Liedt-Boecxken, 1621, en in Het daghet uyt den oosten,
vs, 423-471. In vs. 1 het eerste woord in romein met grotere initiaal L.
1 de Goden volgens 1621; in 1622: Goden
- Waertschap: feestgelag.
10 wilt: wil het.
17 haer meugh: hun bekomst, zoveel zij konden.
19 de geen: de ander.
20 pol: minnaar, nl. Mars.
21 Nortsche: norse.
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De Goden buys raeckten aen 't rasen,24
25 Aen 't wrocken, voort aen twist, aen strijdt,
Want Pluto bits // heeft met een krits,26
Want Pluto bits // heeft Cupido verleemt,27
Sijn booch en Pylen hy hem al beneemt.
De Musen die met Phebo songen29
30 En Pallas, met den Bloedt-God Mars,30
Sijn al vermeestert en bespronghen,
Van den drie-hoofden Cerb'rus bars:32
Men sloecht al doodt, 'twas kleyn of groot,
Men sloecht al doot // de Moeder vande min34
35 Heeft weynig (of schier gantsch geen) leven in.
De Sulpher-Vorst die leert nu minnen,36
Met woorden van silver en gout.
De deucht noch eer, noch ed'le sinnen
Sijn niet geacht van jongh noch oudt:
40 Is 'thoer, of dief // 't is even lief,
Is 't hoer, of dief // sijn sy versien van gheld,
Sy werden voor den vromen nu ghesteld.42
Daermen een Hemel plach te bouwen,
Daer vestmen nu een droeve Hel,
45 Dat doen sy die om 't ghelts wil trouwen,
Een lompen loer, of leelijck vel,46
Dies maeckt de droes // de kop hun kroes,47
Dies maect de droes // selden tijt sonder strijt,48
Daer d' ander als in't Paradijs verblijt.49

24
26
27
29
30
32
34
36
42
46
47
48
49

buys: dronken.
met een krits: in een oogwenk; of uit plagerij?
verleemt: machteloos gemaakt.
met Phebo: met Phoebus, de god van de zon en van de muziek, de leider van de Muzen.
Pallas: Pallas Athene, godin van de wijsheid.
Cerb'rus: Cerberus, de driekoppige hellehond die de onderwereld bewaakt.
Moeder van de min: Venus, moeder van Cupido.
Sulpher-Vorst: zwavelvorst, Pluto, de god van de onderwereld; hier verward met Plutus, de
god van de rijkdom, zilvervorst.
voor den vromen: boven de deugdzame.
Een lompen loer, of leelijck vel: hetzij met een lompe knul, hetzij met een lelijk wijf.
Dies: daardoor; droes: duivel; kroes: driftig.
selden tijt enz.: dat er zelden een dag is zonder ruzie.
Daer: terwijl.
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Liedt

Stemme: Datmen een reys van drincken spraeck, &c.
Waer dat cleyne guytje blint1
G'lijckmen 't uytgeschildert vint
Ick leed dan in mijn ziele niet
Dit lieffelijck en swaer verdriet.
5 Maer 't loose boefje siet seer snel
't Onsichtbaer hertjen raeckt hy wel6
Die Crijghsluy stout hy niet en vreest7
Doch d' onbesorgde treft hy meest.8
Sijn boogh, sijn pijlen, sijn gheweer9
10 Die quetsen diep, maer doen gheen seer,
Sy coomen vaeck al lachend an11
Geen blauw litteecken, blijfter van.
Nu 'tpottertje my heeft ghewond13
Nu biet het my sijn lieve mond,
15 Nu wil hy peys, hy looft en sweerd15
Te geven wat myn hert begheerd.
Cupido: wel dit is mijn Eysch
Tot borrich-tocht van onse peys18
Begheer ick nu gheen ander dingh
20 Als de stoute Jonghelingh.20

*

1
6
7
8
9
11
13
15
18
20

XXXV
In 1622 blz. 47-48. In vs. 1 het eerste woord in romein met grotere initiaal W. In vs. 17 en
vs. 31 een naam in romein. De tekst komt ook voor in Rodd'rick ende Alphonsus, vs. 235-252,
als liefdeslied van jonkvrouw Elisabeth.
28 vermeerdert R & A: verneerdert; in 1622: vernedert - 32 hartenwee in 1622: hart en wee
Waer: ware, was; dat cleyne guytje: Cupido; blint: vgl. lied XVII, vs. 2.
wel: goed.
Die: de; stout: dappere (bij Crijghsluy).
d'onbesorgde: de argeloze.
gheweer: wapen.
coomen...an: treffen; al lachend: terwijl men lacht.
'tpottertje: het schelmpje.
looft: belooft.
peys: vredesverdrag.
stoute: dappere, kloekmoedige.
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Het schelmpje is nu soo voldoent21
Nu 't hier me mach weer sijn versoent,22
Hy seyt my toe, dat ick eer langh
Zal krijghen mijn begheerts ontfangh.24
25 Hierom myn hert, u troost, en denckt25
Dat grooten druck, het leven crenckt,26
En dat de sorgheloose vreughd
Ons macht vermeerdert en verheughd.28
Wel op mijn siel in vreughde leeft,29
30 De droefheyt, stracx zijn afscheyt gheeft,30
En plaetst u Rodd'rick inde stee31
Van uwe minlijck hartenwee.32
Dan waer dat kleyne guytje blint33
Ghelijck men't uyt-gheschildert vint,
35 Ick leed dan in mijn ziele niet
Dit lieffelijck en straf verdriet.

21
22
24
25
26
28
29
30
31
32
33

voldoent: goedgezind, gulhartig.
me: mee.
mijn begheerts ontfangh: de vervulling van mijn begeerte.
u troost: troost u.
druck: bekommering; crenckt: schaadt.
Ons macht: onze vermogens.
mijn siel: aangesproken persoon; leeft: geb. wijs, evenals gheeft (vs. 30) en plaetst (vs. 31).
stracx: aanstonds, onmiddellijk; de komma in dit vs. is misleidend.
u: uw.
minlijck hartenwee: hartepijn uit liefde ontstaan.
Dan: maar.
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Bruyd-Lofs-Gedicht, Ter Eeren
Cornelis Ianszoon Schooneman, Ende Marya Arents de Lange

5

10

15

20

Wilt ghy den Echten-staet in vrede staende houwen,
De twist, en haer oorsaeck, die moet ghy voor al schouwen,2
Waerdighe Bruydegom, gaet voorts u Bruydt wel voor:3
Haer deuchdelijck ghemoet sal volghen in u spoor.
Breeckt ghy dijn korselheyt met wijse raet en reden,5
Sy sal haer spieg'len dan, in u leenighe zeden,6
En printense in haar hart, en leerens' an haer ziel
Door dag'lijcx oeffhen na, op dat, oft soo gheviel8
Dat eenich mis-verstant, van dese wech u leyden,
Sy, dan met lijtsaemheyt, dat buytje mocht of beyden,10
En swyghen voor een wijl, tot dat d'oploop van 't bloed
Besaedt is en ghestilt, ghelijck 't onweder doet12
Dat maer een vlaagje duurt, al tiertet opgheblasen
En buldert hevich uyt met roepen en met rasen,
Met stormen, met gheweldt op eenich klip of bergh,
Die sick niet seer en kreunt an al dat woest ghetergh.16
Soo sal u brave Bruydt de winden van u Toren17
Met een stantvastich hart verduldelijck anhooren.18
Doch wildy al te straf beheerschen, en ghebien,19
Ghy maeckt u licht ghehaat, ghevreest, en seer ontsien,
't Welck luttel vrientschap baart, maer speurt ghy in u sinnen21
Van haer gheliefd' te zyn, soo moet ghy eerst haer minnen,22

*

2
3
5
6
8
10
12
16
17
18
19
21
22

XXXVI
In 1622 blz. 48-52. Tekst geheel gedrukt in romein, met in vs. 1 grote sierletter W. In vs. 3
enz. telkens woorden cursief. Het paar was ondertrouwd op 22 april 1615. Zie Memoriaal
van Bredero, blz. 141.
schouwen: schuwen, vermijden.
voorts: verder; wel: goed.
breeckt: bedwingt; korselheyt: korzeligheid, lichtgeraaktheid.
in u leenighe zeden: aan uw inschikkelijke karakter.
oeffnen na: navolgen; oft: indien het; gheviel: gebeurde.
of beyden: afwachten, doorstaan.
Besaedt: bezadigd, gekalmeerd.
sick: zich; kreunt: bekommert.
de winden van u Toren: de vlagen van uw woede.
verduldelijck: lijdzaam, geduldig.
straf: streng.
vrientschap: genegenheid, liefde; speurt ghy: streeft gij ernaar.
Van haer gheliefd': door haar bemind.
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Gheeft dy de swackheyt toe van u lieve Mannin,23
Soo sal de eene jonst de ander brenghen in,24
So sal uyt d'eene deucht veel and're deuchden vloeyen:25
Soo sal de goedheyt Gods, u doen In liefden bloeyen.26
Soo sal de seghen rijck van voorspoet, en van vree
Den Heer u voeren t' huys: God is de liefde mee;28
Verschoont uyt liefden dan des anderens ghebreken.
Maer wildy juyst een saeck, of een gul-hertich spreken30
Doorkloven tot een hayr, versteurt van bloet en breyn31
Soo ist begrijp wel groot, soo is u liefde kleyn,32
Soo suldy uyt u huys, de vrede gantsch verjaghen,
Soo krijghdy in haer stee de tweedracht, met haer plaghen
Van ongheluck, van ramp, van laster, quaet-vermoe:35
Tot wien de Bulle-back stracx licht sijn fackel toe.36
Dus kan ick u gheen goedt, ghelieven, meer aenprijsen
Als dat ghy wilt u plicht elckanderen bewijsen,
Ghelijck als ghy verstaet uyt 'tGoddelijcke woord
Dat ellick Christen mensch sijn echt-Ghemael behoort:40
T' is buyten mijn beroep hier over disch te preecken41
Doch ist my niet verboon somwijls wat goets te spreecken,42
Maer hier by jonghe lien besonder by de wijn,
Ten dunckt my waerlijck niet dat het sal willen zyn;
Dies ick my nechtelijck, en gantsch eerbiedich keere45
Tot u, ons Bruydegom, die in u hoochste eere
In dese Bruylofts-feest nevens u speelknechts sit,47

23
24
25
26
28
30
31
32
35
36
40
41
42
45
47

Gheeft...toe: zijt gij toegeeflijk jegens.
jonst: daad van genegenheid.
deucht: goede daad.
In liefden bloeyen: toespeling op de zinspreuk van de amsterdamse Rederijkerskamer.
Den Heer: onderwerp; God is de liefde mee: God is tevens liefde; of God is de liefde gunstig
gezind. Vgl. WNT XI, kolom 367.
juyst: nauwkeurig; een gul-hertich spreken: een openhartige uitleg.
tot een hayr: haarfijn; versteurt van bloet en breyn: opgewonden en dolzinnig.
begrijp: verwijt.
laster: schande; quaet-vermoe: achterdocht.
Bulle-back: duivel; stracx: onmiddellijk; licht sijn fackel toe: zijn licht laat schijnen,
voorlichting geeft; vgl. WNT III derde stuk, kolom 4344-4345.
behoort: toebehoort; zie I Kor. 7: 2.
over disch: aan het feestmaal.
wat goets: een stichtelijk woord.
nechtelijck: vlug.
speelknechts: bruidsjonkers.
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En blaackert u int oogh van't bastert bruyne git48
Van u ghekroonde Bruyt: de welcke, ick van varren49
Bekranst sie met een krans van tintelende starren:
Haer Maaghdelijcke kroon, wiens goude lovers fijn
Een glans gheeft an het dof en droeve Roosmarijn,52
Ghevlochten, en gheswiert door het gheswinde sling'ren
Van u speel-maechden schoon haer ted're langhe ving'ren,54
Ay siet Heer Bruydegom hoe dat de Bruyt al prijckt,
En hoe steel-wijs dat sy u syelinghs an-kijckt,56
Al loer-ooghent ter sluyck om 't vollick te bedrieghen,57
Dan 'k sie dijn oogen soet wel lonckend' overvlieghen:58
Met lieffelijcke list. o Minnelijcke vondt!59
Hoe snackt haer heete hart, hoe veynst haar wijse mondt,60
De Alderliefste lust die ghy't saam met verlanghen
Soo dickmael hebt ghewenst in dese staat t' ontfanghen;62
Die blyde tijdt ghenaeckt van u ghewilde wensch,
Die meest begheerde vreucht ter wereldt voor de mensch.
O meer als noem'lijck goedt! voor die u recht verkoosen65
En bruycken op syn maet, ick dool, sien ick niet bloosen66
De Lely-witte Bruydt? ter Silver-blancke krop67
En stijghen anders niet als roode-roosen op,
Die tusschen vel en vleys vast vlammende doordringhen
En schild'ren wangh' en kaack, ô watte wond're dinghen!70
Het dommelt sich in een, haer effen voor-hooft glat71

48
49
52

54
56
57
58
59
60
62
65
66
67
70
71

't bastert bruyne git: ofwel het niet écht donkere git, ofwel het donkere niet echte git. Het
hele vers betekent dan: en die u zont in de als git glanzende maar niet echt donkere ogen.
van varren: van ver.
Roosmarijn: een altijd groene heester met diepblauwe bessen en een wat specerij-achtige
geur, gebruikt voor bruidskransen maar ook voor grafkransen; in dit laatste verband, dus als
symbool van droefheid, doelt het hier op het verlies van de maagdelijkheid; vgl. vs. 98.
Van u speel-maechden enz.: door de...van uw schone bruidsmeisjes. Het bez. vnw. haer heeft
hier de functie van de genitief-uitgang.
syelinghs: van terzijde.
loer-ooghent: lonkend.
Dan: maar; overvlieghen: naar de overkant kijken.
vondt: vinding.
veynst: nl. veinst dat het niet zo is.
dese staat: nl. het huwelijk.
meer als noem'lijck: onuitsprekelijk.
op syn maet: op gepaste wijze; ick dool: ik dwaal af, ik ga te ver.
krop: keel.
schild'ren: kleuren.
dommelt sich in een: vermengt zich, vloeit in-een.
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Heeft van dees hooghe verf een aartjen oock ghevat.72
Ick raas in myn verstant in dien men niet kan lesen73
Al de bevallicheen in haer aanminnich wesen,
Siet nu de schoonheyt an, die ghy wel eer soo preest,
Doch is haer lichaem schoon, noch schoonder is haer gheest,
Die blinckende steeckt uyt, meer als ick kan versieren77
Van d' edelheyt haars ziels bevallighe manieren,
Met deftigheyd bedaart, niet reuckeloos, noch wuft,79
Let hoes' haer woortjens kleynst door 't seeffje van 't vernuft,80
En hoe sy alle dingh ten orber kan besteden,81
Tot nootdruft en tot nut, 't blijckt by d' ervarentheden82
En d'ondervindingh selfs, versocht soo menich Iaer83
Int raadelyck voorsien, waer het van noode waer.84
Vergheeftet mijn Vrouw-Bruydt al gae ick niet beschryven
V deuchden teenemael die onghenoemt noch blijven,86
Door overvloedt van stof: of door ghebreck van kunst
Mits ick my niet ghenoegh, na grootheyt van mijn gunst.88
Speel-meysjes! wildy niet het Bruylofts-bed bereyden89
Daer ghy ons waarde Bruydt ghesint zijt heen te leyden?
Bestroyet doch met palm, met Tuyltjes, en met groen
Ghelijck als men ghewendt na lands-wijs is te doen,
Verciertet op 't verweenst met loovers en met bloemen,93
Met sulcken aardicheyt als ick u niet can noemen;94
Ghy weet dat selver best: of is het al beschickt?95
Ick sie wel 't is al klaar, sy het my toegheknickt.96
Ghenooden rijst wat op, Speel-nootjes tijdt doch heenen97
En helpt de droeve Bruyd haer maaghdom doch beweenen.

72
73
77
79
80
81
82
83
84
86
88
89
93
94
95
96
97

hooghe verf: blos; een aartjen...ghevat: een zweempje meegekregen.
Ick raas enz.: ik moet wel gek zijn, als men.
versieren: verzinnen.
deftigheyd: zedigheid, ingetogenheid; reuckeloos: roekeloos, onbeheerst.
kleynst: zuivert, zift.
ten orber: tot voordeel; besteden: aanwenden.
d'ervarentheden: de ervaring.
selfs: zelf; versocht: beproefd.
raadelyck: welberaden, bezonnen.
teenemael: geheel en al.
Mits ick my enz.: daar ik niet over mijn werk tevreden ben, gezien mijn grote genegenheid.
Speel-meysjes: bruidsmeisjes.
op 't verweenst: zo rijk mogelijk.
Met sulcken aardicheyt: zo kunstig.
beschickt: geregeld, gereed gemaakt.
sy het: zij heeft.
tijdt doch heenen: ga toch weg.
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Gaet volcht nu het ghebruyck van onse maachden t'saart:99
100 Maer diese dus verliest die heeftse best bewaart:100
Dus is het noodeloos te schreyen of te schreeuwen,101
Knoopt Bruyd'gom met u Bruydt De Langhe draat der eeuwen,102
Door teelen van de vrucht en vreughden, langh verwacht,
En boet u lusten wat voor 't eynde van de nacht, 104
105 Op dat ghy na-maels meucht met blijdtschap noch aenschouwen
Van u lien voortghebracht veel Schoone Mans en Vrouwen,
Die ghy door onderwijs alsoo voor-leven meucht,107
Dat sy voorts wassen op als spruyten van u deucht
Dat gun u Israels-Godt! dien ons allen wil gheven,109
110 Na dees Bedroefde tijdt het blyde, eeuwich leven. Amen.

99
100
101
102
104
107
109

t'saart: tedere.
diese dus: die ze zo; nl. de maagdelijkheid.
noodeloos: onnodig; schreeuwen: hetzelfde als schreyen.
De Langhe draat: woordspeling op de naam van de bruid, zoals in vs. 106 op die van de
bruidegom.
boet u lusten: bevredig uw sexuele begeerten.
voor-leven: ten voorbeeld leven.
wil: moge.
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Bruylofts-liedt

Stemme: Ick hebber een uyt verkoren, &c.
O Bruydegom en Heere,
U waerde Bruydt wilt eeren
En beminnen als u ziel.
Wilt ghy wijs'lijck regeeren?
5 Voor-doende, moet ghy leeren5
't Geen ghy gaaren onderhiel.6
Swijgt, en verdraecht // en kreunt noch claecht,
Of u wat swaers voor-viel.8
Wilt Godt u saeck bevelen
10 Die sal u mede deelen
't Gheen sijn Godtheyt kent voor goedt.11
En soeckt niet te krackeelen,
Te twisten noch verscheelen,13
Komt den ander wat te moet
15 Met goed bescheyt // en reed'lijckheyt15
Sacht reckelijck, en soet.16
Vrou Bruydt, die't gildt der Vrouwen
Voortaen sult onderhouwen18
Mits ghy uyt de Maachden scheydt:19
20 Wilt ghy de tweedracht schouwen?20

*
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XXXVII
In 1622 blz. 53. Dit lied sluit aan bij het vorige gedicht en dateert dus ook uit voorjaar 1615.
In vs. 1 een grotere initiaal O; en in de vzn 1, 2 en 17 enkele woorden in romein.
16 en soet. in 1622: en soet, - 55 syn wil in 1622: sy wil
Voor-doende: het voorbeeld gevende; vgl. het voorgaande gedicht, vs. 107; leeren:
onderwijzen.
onderhiel: betracht zou willen zien; vgl. de geboden onderhouden.
Of: indien; voor-viel: zou overkomen.
kent voor goedt: als goed erkent.
verscheelen: geschil te hebben.
Met goed bescheyt: met goed begrip, op verstandige wijze.
reckelijck: inschikkelijk, verdraagzaam.
onderhouwen: mede in stand houden, deel uit maken van.
Mits: aangezien.
schouwen: schuwen, vermijden.
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Ghy moet u Man vertrouwen21
De huys-sorgh en al 't beleyt.22
Doet alst behoort // leeft 't samen voort
In goed' eendrachticheyd.
25 Door eendracht zyn de steden
In alle eenicheden26
Vast vermenghelt en vereent.27
De Landen, en de leden28
En d' Opper-vooghden meden29
30 Is het hof, voor't hooft verleent30
Wat dat ghebied // oock stracx gheschiet31
By goedighe ghemeent.32
Salmen het Oorloch voeren,
Men moet die Crijchs-lien snoeren34
35 Door de wetten van een Prins,
Wiens wijsheyt, kan beroeren36
Dat 't haghel-schut, de boeren37
Noch het volck, verlast gheensins,38
Maer dattet tracht // al na eendracht39
40 Soo gaatet meest na wins.40
De eendracht, hout die dinghen
Des Hemels, onderlinghen

21
22
26
27
28
29
30
31
32
34
36
37
38
39
40

vertrouwen: toevertrouwen, overlaten.
huys-sorgh: de zorg voor het gezin; al 't beleyt: heel het beheer.
eenicheden: eensgezindheid.
Vast: hecht.
Landen: gebieden, gebiedsdelen; leden: standen; vgl. WNT VIII, tweede stuk, kolom 2018.
Opper-vooghden: magistraten; meden: ook.
Is het hof enz.: hun is het hof (dus de vorst) als hun hoofd toegewezen.
dat: nl. dat hoofd; stracx: terstond, zonder uitstel.
By goedighe ghemeent: door de goedwillende bevolking.
die: de; snoeren: samenbinden, in bedwang houden.
beroeren: teweeg brengen.
haghel-schut: uitschot, Jan Hagel.
verlast: overlast aandoet.
tracht: streeft, zich richt.
na wins: naar wens.
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Gantsch verbonden en verstrickt
In vrientschap, die gheringhen44
45 Haer alleen so kan dwinghen45
Datter niemant knort noch kickt.
En morter yet // het gaet tot niet47
Soo heeftet Godt beschickt.
Ghelieven, schickt u sinnen49
50 Tot eendrachtighe minnen50
Die de vrede onderhoudt,51
Soo suldy Gods rijck winnen:
Maer wildy twist beginnen
Soo is het, laes! te vroech ghetroud.
55 Want uyt de mensch // syn wil en wensch,55
Hy Hel of Hemel bouwt.56

44
45
47
49
50
51
55
56

vrientschap: harmonie; gheringhen: aanstonds, in korte tijd.
Haer: hen.
En morter yet enz.: en als er gemord wordt, dan leidt dat tot niets.
schickt: voegt.
minnen: minne, liefde.
onderhoudt: betracht.
de mensch syn wil: des mensen wil.
Hy: nl. de mens (vs. 55).
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Een beklach-Liedt, Ter Eeren
Een welbekende, over 't verlies van sijn Alderliefste
Stemme: van de 5. Psalm
Reden om met recht te claghen
Heb ick, eylaes! deur groot verdriet;
Doch menich weet die oorspronck niet,3
Waerom ick ben dus seer verslaghen4
5 In dese daghen.
Wullipsche Jeucht, vol dartel zeden,6
Waant niet dat ghy dan zijt in rust
Als ghy door liefde boet u lust:8
Een blijen schijn, die kan u hede
10 Bedrieghen mede.
Ick minden een dochter met eeren,
Meer als eenich ander jongh mensch,
By wien ick quam naer lust en wensch13
Seer vriendelijcken te verkeeren
15 Na myn begheeren.
Onghestadich Fortuyn, u winden16
My, onverwacht, hebben verneert,17
Ghy hebt myn Vrucht in smart verkeert,18
Mits dat ick nu 't verlies bevinde19
20 Van mijn beminde.

*
3
4
6
8
13
16
17
18
19

XXXVIII
In 1622 blz. 54. In vs. 1 het eerste woord in romein met grotere initiaal R.
die: de.
dus: zo.
Wullipsche: wellustige.
boet u lust: uw verlangen bevredigt.
quam... te verkeeren: verkeerde.
winden: vlagen.
verneert: terneergeslagen.
Vrucht: vreugde, zo ook in vs. 26.
Mits dat: aangezien; bevinde: ondervind, ervaar.
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Ay wreede doot! heel moortdadich,
Heerscht ghy noch met soo groot ghewelt?
Ghy hebt soo menich mensch gheveldt:
Hadt ghy haer maer gheweest ghenadich,
25 Mijn lief ghestadich.25
Soo waer gheweest myn vrucht volcomen,
So ghyse slechts eerst had besocht,27
Maer neen, haestich, en eerment docht,
So hebt g' haer en myn vreucht ghenomen
30 t' Mijnder onvromen.30
O korte blyschap, 'swerelts vreughde!
Begheerte, wellust, en dat meer32
Teghen de deucht strijt, schu ick seer
En volch mijn voorbeeld vande deuchde34
35 De bloem der jeuchde.
Spieghelt u aen my, ghy Minnaren,
Denckt dattet u oock mocht gheschien,37
't Bedroeft wesen, drijf ick door dien,38
Om dattet met my dus is ghevaren,39
40 't Welck ick verclare.40

25
27
30
32
34
37
38
39
40

ghestadich: standvastige.
besocht: beproefd. Het vs. betekent wschl.: als gij haar alleen maar door een beproeving
(ziekte) gewaarschuwd hadt.
t' Mijnder onvromen: tot mijn schade, tot mijn nadeel.
dat: wat.
volch mijn voorbeelt: ik volg haar na die voor mij het voorbeeld was.
mocht gheschien: zou kunnen overkomen.
wesen: gezicht, gelaat; drijf ick door dien: toon ik daarom; dus: ik ben dáárom zo bedroefd.
dus is ghevaren: zo is toegegaan.
't Welck ick verclare: zoals ik verklaar.
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*XXXIX

Toover-Liedt

Stem: Ach ongeluckighen dach, &c.
O Du Toversche kol,1
Wat karacters ghelol,2
Laest ghy uyt een onsichber rol,
Doen ghy mijn siel belaest, beswoert,4
5 Als sy mijn yligh wert ontvoert.
Ach toomeloose tongh!6
Die mijn besnoert bedwongh:7
Ick twijffel wat u daer toe drongh,
Dat ghy so met u guychellery9
10 Mijn vrijheyt brocht in slaverny.
Naemt ghy uyt hovaerdy,
Over my heerschappy,
Om dat myn slechte Rymery13
Met onvercierd' Poeetsche pen
15 Sou singhen ick u slave ben?
Oft en mocht ghy misschien,
Als die nydighe lien,17
Mijn goedt en groot geluck niet sien,
Of hebdy aen myn ziel ghedacht19
20 Te toonen eens u kunst en kracht?20

*

1
2
4
6
7
9
13
17
19
20

XXXIX
In 1622 blz. 55-56. Ook in Geestigh Liedt-Boecxken, 1621. In vs. 1 grote initiaal O; in vs.
36 de naam in romein.
30 sijn zonder punt, in 1622: sijn. - 55 myn stomme in 1622: mynstomme
Toversche kol: toverheks.
karacters ghelol: bezweringsformule, het opdreunen van wat in geheimzinnige lettertekens
geschreven staat.
Doen: toen; belaest, beswoert: belezen en bezworen hebt, dus behekst en betoverd.
toomeloose: niet in toom te houden.
Die mijn besnoert bedwongh: die mij geketend in uw macht kreeg.
guychellery: bedriegerij, zinsbegoocheling.
Om dat: opdat, met de bedoeling dat; slechte: eenvoudige.
Als die enz.: zoals de afgunstige mensen.
Of hebdy enz.: of hebt gij gedacht, eens aan mijn ziel te tonen.
u kunst en kracht: uw tovermacht.
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In 1622 blz. 55, linkerhelft
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Want voor dees toovery21
Was ick helaes so bly!
So vroom, so vrolijck, en so vry,
Soo redelijck en so gerust,
25 Mijn leven was een lieve lust.
Ick was verheucht van gheest,
Licht-hertich onbevreest,
Ick docht niet eens dat inde Feest28
Daer niet dan jonst was, of't was schijn29
30 Alsulcke Kollen souden sijn
Als die 't Kerck-hof betre'en,31
En der versturven le'en
Met vertwijffelde sno gebe'en,
En grill'ge grepen, stout en straf,34
35 De dooden driesschen antwoord af.35
O Circes! ghy gaeft mijn,36
Een schael met leck're wijn,
Op dat ick wellekom sou sijn,38
De woorden die ghy daer by spraeckt,
40 Die hebben myn te seer vermaeckt.40
O heymelijck verstant!41
Ghy naemt my by der handt.
En brocht my aende Ledekant,
Daer mijn lichaem, als sonder ziel,
45 In slapen van syn selven viel.45

21
28
29
31
34
35
36
38
40
41
45

voor: met sterk accent: eerder dan.
niet eens: helemaal niet.
jonst: genegenheid, goede gezindheid; of 't was schijn: of althans scheen te zijn.
Als die: zoals die welke.
stout en straf: gedurfd en streng.
De dooden: datief, blijkbaar herhaling van vs. 32; driesschen...af: afdwingen.
Circes: Kirke, tovenares die de tochtgenoten van Odysseus herschiep in zwijnen; vgl. Odyssee,
zang X.
Op dat: om te tonen dat.
te seer vermaeckt: helemaal veranderd.
heymelijck verstant: raadselachtige geest.
van syn selven viel: verdoofd en machteloos werd.
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'k En kon noch wit noch swart,46
Ick mommelde van smart,47
Ick was verandert in een hart:48
Ick meende wel te spreecken yet,49
50 Ick had de wil, 't vermoghen niet.
Och dit ghebeurtmen staegh!51
Dus sucht ick alle daegh:
Ick sucht als ick myn droefheyt klaegh,
Ach 't is gheen snuyven van een beest!
55 Maer clachten van myn stomme gheest.55
Ach wijse toveres!
Spreeckt een woord vijf of ses,
En maeckt myn weder fris, en fres,58
Doch woorden sonder herten-gunst,
60 Is groot bedroch en kleyne kunst.

46
47
48
49
51
55
58

kon: kende, onderscheidde.
mommelde: mompelde, mummelde.
hart: hert.
meende: bedoelde, had de bedoeling.
ghebeurtmen: overkomt mij; staegh: gedurig, telkens.
myn stomme gheest: door de betovering was ook de spraak teloorgegaan.
fris en fres: fris, gezond, levendig. Het verder niet bekend woord fres lijkt een (misschien
dialektische) bijvorm van fris, of een contaminatie van fris en vers.
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*XL

Nieuw Liedeken

Stemme: Te brug al binnen de Muren, &c.
Haarlemsche drooghe harten nu,1
Komt toont hier wie ghy zijt,
Wy Amsterdammers tarten u
Te drincken eens om strijt:
5 Ellick die drinckt een volle kan,
Al wart de buyck geswollen dan,6
Soo loopt niet als een dolle man,7
Blijft by den dronck altijd.
W' hebben soo vaste sitters hier,
10 En gladde keelen fris,
'k Verdwael in onse Kitters schier,11
Dat hier soo meenich is:12
Komt, maeckt onse Bier-hanen moe,13
En brengt elckaer met vanen toe,14
15 Ghy verliest na mijn wanen vroe,15
Ons drinckers zyn te wis.

*

1
6
7
11
12
13
14
15

XL
In 1622 blz. 56-58. Ook in het Geestigh Liedt-Boecxken, 1621. In vs. 1 het eerste woord in
romein met grotere initiaal H. Blijkens de term hier (vs. 2 en 9) zijn de haarlemse schutters
op bezoek bij hun amsterdamse collega's.
20 steld in 1622: ghesteld - 42 Het is volgens 1621; in 1622: 't Is - 73 schrijver in 1622
schrijvers - 95 treckers in 1622: streckers
drooghe harten: dorstige mannen.
wart: werd, zou worden.
loopt niet: loop niet weg.
'k Verdwael: ik raak de tel kwijt; Kitters: slempers, drinkebroers.
Dat hier: omdat er hier.
Bier-hanen: tapkranen van vaten bier, ofwel mannen die haantje-de-voorste zijn bij het
bierdrinken.
brengt... toe: drink op de gezondheid van; vanen: kannen bier.
na mijn wanen: naar ik denk; vroe: vroegtijdig, al gauw.
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Een rustich vaandel Vrijers fijn17
Die eysschen u te veld:18
Maer dat 't Wevers noch Snijers zijn,19
20 Die men ons teghen steld.
Roept lustigh al u Baasen vry,21
Segt dat se rustich blaasen by,22
Maer brenght kannen en glaasen by,
En bruyckt vry u gheweld.24
25 Wij hebben een soo vaardigh gast,25
Verkoren tot Cornel,26
Die dese staet seer aardigh past,
Want hy drinckt stijf en snel,28
Als hy de vocht maar schuymen siet,
30 So sal hy hem versuymen niet,30
Niet veel hy op sijn duymen giet,31
Want hy macht al te wel.32
De Capiteyn een stouter Man,33
Die oock gheweldich veeght,34
35 Die dese kunst soo louter kan,35
De kan schier stadich leeght,
Een half vat kan hy stuwen hoort,37
En weetet soo te duwen voort,38
Wie weet hoe menich nuwe woort39
40 Hy daer wel onder pleeght.

17
18
19
21
22
24
25
26
28
30
31
32
33
34
35
37
38
39

rustich: kloek; vaandel: vendel; Vrijers: jonge mannen.
eysschen u te veld: dagen u uit, roepen u op.
Maer dat: maar laat het; Wevers noch Snijers: geen krachteloze burgerlui.
Baasen: beste drinkers; vry: gerust.
rustich blaasen by: zich flink inspannen.
gheweld: kracht, vermogen.
vaardigh gast: handige kerel.
Cornel: overste, kolonel.
stijf: stevig.
hem versuymen: afzijdig blijven.
Niet veel enz.: als hij het glas op zijn duim omkeert, komt er geen druppel meer uit.
hy macht al te wel: hij houdt er bijzonder veel van.
stouter: moedig (geen comparatief).
veeght: drinkt.
soo louter: zo puntgaaf, uitnemend.
stuwen: naar binnen werken.
soo: zo maar, onmiddellijk; te duwen voort: te verzwelgen.
nuwe woort: aardigheid, grap.
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De Luyt'nant sal gheen Molick zyn,41
Het is te nobelen baas42
Hy wil soo garen vrolick sijn
Al by de jonghe Maats,
45 Op allerley manieren klaer,
Drinckt hy de heele bieren daer,46
By drijen of by vieren, maer
Doch sonder veel gheraes.
Ons Vaenderich is dol ghenoegh,
50 Die inde kan soo slooft,50
Drie vier daghen over een boegh:51
'k Haddet schier niet ghelooft,
Daer hy soo trots wil ande kan,
Hy vat die met syn tanden an,
55 En houter oock sijn handen van,55
En slingerts' over 't hooft.
Ghelooft dat het wat wesen moet
Die men kiest tot Sergeans,
Daer een gelach voor vreesen moet,59
60 Zijn immers al wat mans,
Al schijnen 't slechte sullen sneech,61
Sy drincken groote pullen leech,
Sy roepen: laetse vullen veech,63
Aars hebben wy gien kans.64

41
42
46
50
51
55
59
61
63
64

Molick: vogelverschrikker.
te nobelen baas: een heel nobele kerel.
heele bieren: hele bierglazen vol.
slooft: zich inspant.
over een boegh: in dezelfde koers, op dezelfde wijze.
En houter enz.: en houdt zijn handen er van af.
Daer een gelach enz.: mannen voor wie een heel gezelschap drinkebroers moet vrezen.
sullen sneech: snedige knullen.
veech: vlug; misschien verkorting van de uitdrukking: met een veeg; vgl. WNT XVIII, kolom
1052.
Aars: anders.
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65 Ons Korperael wat druystigh is65
En daer by al wat vet
Wonder hy niet meer puystich is,67
Daer hy noyt stort noch set68
Hy sal 't doch niet ontloopen neen:
70 Hy stuert 't met heele stoopen heen,70
Souwer noch wel an knoopen een,71
Was 't anders maar ghewet.
De schrijver seyde noch onlanx
Selven tot ons Forier,74
75 Dat hy ghesoffen had viel dranx,
En dat van Wijn en Bier.
Selden dat desen Broeder pocht,
Nochtans oock al syn goeder vocht,78
Seyd'hy niet in een voeder mocht,79
80 't Offici staet hem dier.80
W' hebben ons Adelborsten vier,81
En Lansmissaten mee,82
Wiens keelen altijdt dorsten schier,
Niet weynich praten mee,
85 Met ons Provoost wy brommen seer,85
Die drinckter so uyt kommen meer,
Hem droncken eer ick omme keer,87
En kent wel laten mee.88

65
67
68
70
71
74
78
79
80
81
82
85
87
88

druystigh: driftig, lichtgeraakt.
puystich: bij zo overmatig biergebruik kon men puisten in het gezicht verwachten.
stort noch set: noch ermee morst, noch het ooit neerzet.
stuert... heen: giet het door zijn keelgat; stoopen: grote bierkannen.
Souwer noch wel enz.: en hij zou er nog wel éen aan toevoegen, als er om gewed was.
Forier: fourier, onderofficier belast met voeding, legering enz.
Nochtans enz.: toch heeft hij ook gezegd dat.
voeder: groot vat; mocht: zou kunnen.
staet hem dier: komt hem duur te staan.
Adelborsten: onderofficieren; dus: en ook de vier onderofficieren, die altijd een dorstige keel
hebben, doen niet zuinig mee.
Lansmissaten: militairen, iets lager in rang dan korporaal.
Provoost: militair die toezicht houdt op de krijgstucht; brommen: pronken, trots zijn.
Hem: zich.
mee: ook, tevens; dus misschien: maar hij kan het ook wel laten, hij is geen dronkelap.
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d' Ouwe soldaten winnen prijs,89
90 Die drincken met verstant,
Haer selven en haer sinnen wijs:
Is dat niet Triumphant?
Nu voort an ghy optreckers treckt,93
Die garen wel wat leckers leckt,94
95 Siet dat ghy nu als treckers streckt,95
En tart het heele Landt.
Beklaagd u niet ghy Princen eel,97
Ick van u naem niet roem,
Want seker daer zijnder soo veel,99
100 Dus so ick yemandt noem:
D'ander die souden schelden my,101
Dat icker hen niet stelden by:
Van op-spraeck is men selden vry:
Wy missen noch een bloem.104
105 Siet hier nu ghy Drogisten droogh,105
Ghy bent het niet alleen:106
W' hebben hier oock kannisten hoogh,107
Die 't oock konen, soo 'k meen,108
Wasser maar geld te winnen mee,
110 O bloed! wy souden minnen mee,110
Wy mosten strax beginnen mee,111
Dan waren wy te vreen.

89
93
94
95
97
99
101
104
105
106
107
108
110
111

winnen prijs: zijn de besten, behalen de overwinning.
optreckers: pierewaaiers, drinkebroers.
leckt: likt, proeft.
nu als treckers streckt: u nu gedraagt als mensen die alles naar zich toe halen.
Princen: ironische betiteling van de Ouwe soldaten (vs. 89).
soo veel: er zijn velen die zich prins achten (in hun dronkenschap).
schelden: berispen.
Wy missen enz.: er zijn altijd mensen die van zichzelf vinden, dat ze niet naar verdienste
geprezen zijn.
Drogisten droogh: dorstige Haarlemmers; vgl. vs. 1.
Ghy bent enz.: jullie zijn niet de enigen die dorstig zijn.
kannisten: mensen die goed met de kan kunnen omgaan.
konen: kunnen.
wy souden minnen mee: dat zouden we ook wel graag willen (?).
stracx: terstond, dadelijk.
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Onse Crijghsraat ghesloten heeft,113
Wat vroom of kloeck soldaat,114
115 Die aldermeest gegoten heeft,115
Te vereeren met staat.116
Maackt de Waardin veel trompe diets,117
En soeckt haer te ontmompen yets,118
En gheeft haer vande lompen niets,119
120 Ghy krijght de hoochste graat.120

113
114
115
116
117
118
119
120

ghesloten: besloten.
Wat... soldaat: welke soldaat ook.
gegoten: gedronken.
met staat: met aanzien, met een hoge waardigheid.
Maackt enz.: als de waardin je veel leugens wijsmaakt, dus bijv. je een hoger bedrag vraagt
dan correct zou zijn.
soeckt haer: voor zich probeert; ontmompen: ontfutselen, aftroggelen.
En gheeft haer vande lompen niets: trek je van haar niets aan, maak je daarover niet druk;
vgl. WNT VIII, tweede stuk, kolom 2663.
graat: graad, onderscheiding.
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*XLI

Liedt

Stemme: Te Mey als alle de vog'len singen &c.
Lichtvaerdige Minne neemt u afscheyt,1
En quelt haer, die door ledicheyt2
Versuymen al haer daghen:3
Sulck lief en leyt // die geen bereyt4
5 Die u pack moghen draghen.5
Becommerde sinnen, alsomen bediet,6
Die en meughen dit soo wel lijen niet:
Brenght die geen liefd' voor ooghen;
Maer lacy! siet // wat myn gheschiet
10 Ick schuws' en moetse doogen.10
Aenmerckt de sotte Minne blint,11
Ick min een dochter, en wert bemint12
Van een ander met beven,
Mijn liefde wint // eer haer begint14
15 Die mijn verkort het leven.15
Niemand en kan in sulcken kas16
Dienen dese twee te pas17
Sonder minnen, of haten,
Ick laet dees ras // maer die 't eerst was
20 Dien sal ick niet verlaten.

*
1
2
3
4
5
6
10
11
12
14
15
16
17

XLI
In 1622 blz. 58-59. In vs. 1 het eerste woord in romein met grotere initiaal L.
neemt u afscheyt: ga heen, vertrek.
haer: hen.
versuymen: te loor laten gaan.
die geen bereydt: bereid dat aan diegene, die.
pack: last; moghen: kunnen.
Becommerde: bezige, ingespannen; alsomen bediet: zoals men verklaart.
doogen: dulden.
Aenmerckt: geef acht op, let op.
dochter: meisje; wert: word.
wint: neemt toe, wordt sterker; haer: de hare, haar liefde.
Die mijn enz.: Die wijst terug op haer of op liefde.
kas: geval.
te pas: op juiste, passende wijze.
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Al syn al mijn oorsaecken goed,21
Nochtans voel ick dat mijn ghemoed
Hier deur is te onvreden23
Men seght my soet // siet dat ghy doet24
25 Als ghy wout dat m' u deden.25
Vliet wech dan ghy minnaers tyrant,26
Flucx vertreckt dan in een ander kant
Want ghy sult hier niet winnen;28
Hier ist u ontmant // deur een jongh quant29
30 Sijn staech-doende sinnen.30

21
23
24
25
26
28
29
30

oorsaecken: aandriften, beweegredenen.
te onvreden: ontdaan.
Men seght my soet: men kan mij mooi zeggen.
wout: wilde; dat m'u deden: dat men u deed; een meervoudsvorm bij men is in de 17de eeuw
heel gewoon.
minnaers tyrant: tiran van de minnaars, dus de liefde.
niet: niets.
Hier ist u ontmant: hier is het u ontnomen, hier bent u machteloos gemaakt.
staech-doende sinnen: altijd bezige geest.
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*XLII

Nieuw Liedeken

Stemme: E Gielle mette
Wat last is liefd' // ja recht een sware last
Voor myn ‘tondiefd’ // dit spreeckwoort gaet vast,2
Dat voel ick nu wel in // myn sin
Want ick moetse nu draghen:4
5 Dus durf ick het claghen // vry waghen
Van dees vervloeckte min.
O Raserny // 't onrecht men u liefd' noemt,7
U dwaeserny // met schoonen schijn verbloemt8
Nu heel het jonghe hert // dat wert9
10 Door uwe glans bedroghen
En door dijn vermoghen // ghetoghen11
In dees siel-sieckt soo vert.12
Dat schijn bedriegt // dat wert ic nu wel waer,13
U faem die vliecht // van u deucht hier en daer
15 Ick gh'loofden u ghelaet // en praet;15
Maer foey myn licht vertrouwen16
Nu mach ick 't onthouwen // dat vrouwen
Sijn te licht van beraet.18
't Scheen of u hert // aen't mijne waer gehecht,
20 Maer wat een pert // hebt ghy nu aengherecht,20

*

2
4
7
8
9
11
12
13
15
16
18
20

XLII
In 1622 blz. 59-60. In vs. 1 het eerste woord in romein met grotere initiaal W; in vs. 34 en
vs. 37 een enkel woord in romein.
3 wel in // myn sin in 1622: wel in myn sin
‘tondiefd’: in het bijzonder; dit... vast: gaat dit gezegde stellig op.
moetse: moet haar, nl. de last (vs. 1).
't onrecht: ten onrechte.
verbloemt: misleidt.
wert: wordt (zo ook in vs. 13).
ghetoghen: getrokken.
vert: ver, diep.
waer: gewaar.
ghelaet en praet: gedrag en woorden.
foey: wee.
te licht van beraet: zeer wisselvallig in hun beslissing.
pert: streek; vgl. parten spelen.
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Ghy verlaet mijn arm bloet // om 't goet21
Moet ick myn Lief verliesen:
Dus moet ick van biesen // nu kiesen
Een dor ghevlochten hoed.24
25 U Mins ghedaant // heb ick te haest gelooft25
Vergheefs gewaant // en voor niet al geslooft26
Geen grooter ongheluck // of stuck27
En mach myn overkomen:28
Want 't is my door schromen // ontnomen29
30 En ick blijf inde druck.
Maer noch Goddin // kan ick u haten // niet31
Door ware Min // al ben ick verlaten / siet;32
Maer weest hier op niet trots // noch spots33
Ick denck het Kan verkeeren,
35 Dat u den tijdt sal leeren // begheeren35
Die ghy nu weyghert schots.36
PRINCE

Princes ick roem // van u groote cracht,
Een Jongebloem // hebt ghy t' ondergebracht,38
Myn voetsel is vercort // verdort39
40 Alleenlijck door u t' derven,
Ick wens menich werven // om 't sterven,
Of dattet beter wort.

21
24

25
26
27
28
29
31
32
33
35
36
38
39

mijn arm bloet: mij, arme stakker; 't goet: het bezit, het geld.
Een dor gevlochten hoed: spottenderwijs schonk men in Waterland een jongeman destijds
een krans van dorre bladeren als zijn aangebedene een ander verkozen had; zie WNT III,
deel 2, kolom 3148.
U Mins ghedaant: het uiterlijk, het voorkomen van uw liefde; te haest: te snel.
gewaant: gedacht; voor niet al: allemaal voor niets.
stuck: voorval, feit.
mach myn: kan mij.
't: algemene aanduiding; of verwijzing naar myn Lief (vs. 22); schromen: vrees,
schroomvalligheid.
noch: toch.
Door ware Min: omdat ik echt van u houd.
spots: spotlustig.
Dat: zodat.
schots: schamper.
Een Jongebloem: nl. de jeugdige minnaar zelf.
vercort: verminderd.
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*XLIII

Amsterdams Klaagh-Liedt

Stemme: Cupido gheeft my raet, &c.
Hier legg' ick af-gheslooft,
Ick Amsterdam vol treuren,
En kan mijn treurich hooft
Door 't kermen nauw opbeuren:4
5 Om dat my komt versteuren5
Een heymelijck verdriet,
Want die ick was te veuren,
Och die ben ick nu niet.
Mijn Susters, Delf en Dort,9
10 Hoe meuchdy my soo vraghen
Wat dat my let of schort?11
Of wat my dus doet claghen?12
Het sijn de bittere plaghen
Die in my sijn gheteeld,14
15 Om dat ick niet kon draghen,
Mijn aengheboren weeld.
Die in weeldt is ghewendt,
En in armoed' moet keeren,18
Die smaeckt de swaarst' ellendt,19
20 't Versoeck met smart doet leeren:20
Mijn kind'ren waren Heeren
Gheacht, en seer ghe-eert:

*

4
5
9
11
12
14
18
19
20

XLIII
In 1622 blz. 60-62. Ook in Geestigh Liedt-Boecxken 1621. In vs. 1 het eerste woord in romein
met grotere initiaal H. In de vzn. 2, 9, 61, 62, 75 en 89 enkele woorden in romein, in vs. 65
klein kapitaal.
Titel Klaagh-Liedt in 1622: Klaagh-Kiedt - 54 't hooft in 1622: 'c hooft
nauw: nauwelijks, helemaal niet.
versteuren: verstoren, uit mijn evenwicht brengen.
Susters: hollandse zustersteden.
let of schort: hindert of mankeert.
dus: zo.
gheteeld: verwekt.
keeren: vervallen, overgaan tot.
smaeckt: proeft, ondervindt.
't Versoeck enz.: de ondervinding, de ervaring leert door smart.
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Sy volchden haer begeeren,23
't Welck haer en my nu deert.
25 Hoe dick heb ick er-kauwt25
Dees myn bedruckte krachten:26
Hoe dick was ick benauwt
In die donckere nachten,
Wanneer mijn kinders brachten
30 Haer ghelt onsinnich deur,30
En ick most sitten wachten
Gantsch vruchteloos nae heur.32
Ick krijt myn ooghen uyt,
Ick moet met wee uytroepen
35 Hoe sy heur Sondachs-duyt
Verquanslen en versnoepen,
An Jotthoon, en an Poepen,37
In kroech, in kuf, in kot,38
Of somwijls inde stoepen,39
40 Door hoere liefde sot.
Als die vermoeyde straat
Wat ruste waant te grasen,42
Menich kroes onverlaat43
Ontweckt haer door het rasen,
45 Of als hy als de dwasen45
Stribblich bevecht de wacht,46
Of bruyckt op broosche glasen
Sijn onbekende macht.48

23
25
26
30
32
37
38
39
42
43
45
46
48

haer: hun.
dick: vaak; er-kauwt: weer nagedacht over.
bedruckte: benarde, verzwakte.
onsinnich: op zinloze wijze.
nae heur: op hen.
Jotthoon: Jutten, onbeschofte vreemdelingen (eig. uit Jutland); Poepen: moffen, scheldnaam
voor Duitsers.
kuf: bordeel; kot: hetzelfde als kuf.
inde stoepen: op de stoepen, waar binnen het hek nl. vaak zitbanken waren.
waant: denkt; grasen: krijgen, genieten.
kroes: opgewonden, dronken.
Of als: hetzij wanneer; vgl. ook vs. 47.
Stribblich: tegendraads, recalcitrant.
onbekende: anonieme; dus niemand weet wie het gedaan heeft; of: onvermoede, hemzelf
niet bewuste (?)
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Doen konnen Herbergiers,49
50 Glaas-makers, Medecynen,50
Pock-meesters, en Barbiers,51
Wel wat te winnen vynen:52
Want als d' hetsighe wynen53
Gheklautert sijn in 't hooft,
55 Werd de Mensch sonder pynen55
Van sijn verstant berooft.
Die soo reuckloos versluymt57
Mijn sorrich-rijck besparen,58
Eng ick zijn wije ruymt,59
60 En leer hem nu bewaren,60
Ja tuchten en bedaren
Door een Heylighe-wech,62
Of, siet, ick laetse varen
Maar eens na Indien slech.64
65 Wel HAERLEM, waerdtste Sus,
Wat doet u so mees-muylen,
Noost u mijn kommers dus?67
Dat belch ick my met pruylen:68
Mijn roode ooghen puylen69
70 Door myn schuerend' gheween,
Als ick lach, sult ghy huylen,
Dat leyt my op myn leen.72

49
50
51
52
53
55
57
58
59
60
62
64
67
68
69
72

Doen: dan.
Medecynen: artsen.
Pock-meesters: heelmeesters voor venerische ziekten; Barbiers: chirurgijns, die bijv.
aderlatingen verrichtten.
te winnen vynen: te verdienen vinden.
hetsighe: ophitsende, prikkelende.
sonder pynen: zonder moeite, zo maar.
reuckloos: roekeloos; versluymt: verbrast.
sorrich-rijck: zorgvuldig.
Eng ick: beperk ik.
bewaren, tuchten, bedaren: opgesloten worden, getuchtigd worden, gekalmeerd worden.
Heylighe-wech: straat in het centrum van Amsterdam waar het Rasphuis stond, een inrichting
voor tewerkgestelde gedetineerden.
eens: dus zonder terugkeer; slech: slechts.
Noost u: spijt u, doet u leed; onpersoonlijk ww. met mijn kommers als genitief; dus: op déze
manier, d.w.z. blijkbaar niet.
Dat belch ick my: daarover maak ik mij boos; met pruylen: met treuren, met mopperen.
Mijn roode ooghen enz.: ik heb rode uitpuilende ogen gekregen door mijn oorverscheurend
(of hartverscheurend) geween.
Dat leyt my enz.: dat voel ik al aankomen.
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Medooghend' ick beclaagh
Myn Susterlingh verheven,74
75 Siet die bedroefde Haach
Schijnd' te lillen en beven,76
Om dat sy heeft ghegeven
De middel tot haer smert,78
Haer kinders wilde leven,79
80 Verdruckt haer moedich hart.
Al die ghelycke leyt81
Met my hier moet besuren,
Werden van my beschreyt;83
Besonder mijn Naburen,
85 Wild uyt mijn droefheyt puren
Een voordeel en een vreughd':86
De jonghe Jeughd wild sturen87
Met reden tot de deughd.88
Om dat ick t' Amsterdam
90 Haer niet en gingh bedillen,90
Maar al mijn vreughde nam
In haer broodt-droncken grillen,
Tot haer dertele willen93
Myn sotheydt geld toe-gaf;
95 Nu lijd ick na 't verspillen,
De recht-verdiende straf.

74
76
78
79
81
83
86
87
88
90
93

Susterlingh: zuster, eig. zusterskind.
lillen: sidderen.
De middel: het middel, datgene wat iets tot gevolg heeft of mogelijk maakt.
wilde: bandeloze, ongeregelde.
leyt: leed.
Werden van: worden door.
Een voordeel: iets gunstigs.
sturen: richten, leiden.
reden: redelijkheid.
Haer: hen; bedillen: vermanen, kritiseren.
Tot haer dertele enz.: en doordat mijn dwaasheid nog geld toelei op hun uitspattingen,
daardoor lijd ik nu.
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*XLIV

Der Musen wellekom

Stemme: Si tanto Gratiose &c.
Ghewapende Goddinne,1
Die uyt het brein uws vaders sijt geboren
Ghy laet uyt ware minne3
En liefd' tot ons de heugelijcke Choren,4
5 U borghery5
De Hem'len bly
d' Onuytdrucklijcke zalen;7
En ghy alwaarde8
Die komt hier opter Aarden
10 By ons dalen.
Dies kruyderen en bloemen,11
De heylicheen, bekent en noch verholen,12
Haer wel gheluckich noemen,13
Door 't voelen van de platten uwer zolen14
15 Waer ghy die stelt
Het gras-rijck velt
De bergen, beemden, bladen
Vieren de treden18
Van u groot achtbaerheden,
20 Vol ghenaden.20

*

1
3
4
5
7
8
11
12
13
14
18
20

XLIV
In 1622 blz. 62. Ook in Nederduytsche Poemata 1632. In vs. 1 het eerste woord in romein
met grotere initiaal G. Waarschijnlijk spreekt éen Muze namens alle negen in een toneelscène
tot Pallas Athene.
Ghewapende Goddinne: Pallas Athene, griekse godin van de wijsheid, in volle wapenrusting
uit het hoofd van Zeus geboren.
Ghy laet: gij verlaat.
heugelijcke: van vrolijkheid vervulde.
U borghery: degenen die onder uw bewind leven.
Onuytdrucklijcke: onuitsprekelijke, onbeschrijflijke.
alwaarde: voortreffelijke.
Dies: daarom.
heylicheen: heilige wezens, goden, meew.vw. bij verholen; noch: tot nu toe.
Haer: zich.
platten: vlakken.
Vieren: vereren, begroeten.
Vol ghenaden: bep. bij achtbaerheden (vs. 19); dus: uw genaderijke voortreffelijkheid.
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De sterffelijcke lieden
Als sy 't gheruys van u vermaertheyt hooren,
Sy wijcken met eerbieden,23
En neyghen deft met nedrich hart en ooren24
25 Voor u te voet
In groot ootmoet,
Dijn majesteyt ter eeren:
Dus by u krielen,28
De sinnen en de sielen
30 Om te leeren.
Vroe-moeder van de Reden,31
Ghy dochter vanden grooten God der Goden,
Ghy Stichsters vande Steden,33
Ghy Koningin van wetten en gheboden.
35 Voochdesse, die
Dees driemael drie36
In u dienst hebt ghenomen:
Daalt af in vreden,
En weest ons hier beneden
40 Welghekomen.

23
24
28
31
33
36

Sy wijcken: dan wijken zij.
deft: statig.
Dus: zo; krielen: zich verdringen.
Vroe-moeder: vroedvrouw.
Stichsters: stichteresse.
Dees driemael drie: deze negen, nl. de Muzen.
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*XLV

Liedt

Stemme: Si cest pour mon Pucellage &c.
Wilt aenschouwen met medoogen,
Naer u heusheyts aert bequaem2
't Gheen dat ick te clagen schaem:
Laes, ghy siet de proef voor oogen4
5 Van 't gheclach, daer ick van raem5
In 't gedicht op uwen Naem.6
Ach, hoe licht is dit te mercken7
Aen myn quynende gelaet,
De waerheyt van dees droeve staet9
10 Als ghy siet myn sotte wercken
Dat 'k u volch, waer dat ghy gaet,
Daer ghy nochtans myn dienst versmaet.12
Laestent ('t is my noch indachtich,)
Steurd ick Neeringh onverhoets,14
15 Doch ick wens u alles goets:
Soud ghy daerom wel waerachtich
Van my begheeren meerder boets17
Als dees gheleden teghenspoets?

*

2
4
5
6
7
9
12
14
17

XLV
In 1622 blz. 63. In vs. 1 het eerste woord in romein met grotere initiaal W; in de vzn. 32 en
43 een woord in romein.
Naer u heusheyts enz.: overeenkomstig de ingetogen aard van uw welwillendheid.
de proef: het bewijs.
daer ick van raem: waar ik op doel, waar ik gewag van maak.
op uwen Naem: het lied heeft een acrostichon, de aanvangsletters van de strofen vormen de
naam Walburc(h), of misschien Walburch Noah.
licht: gemakkelijk.
De waerheyt enz.: bijstelling als verklaring van dit (vs. 7).
Daer: terwijl.
Steurd ick Neeringh: stoorde ik het samenzijn, nl. van u met een ander. Vgl. WNT IX, kolom
1848.
meerder boets: groter boete, meer straf.
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Beeld 't u Vrouwelijck in, mijn vrouwe,19
20 Dat ghy oock de Vrouwen slacht,20
Die van Naturen sijn heel sacht,
Daer ick u oock sal voor houwen,
Maer wanhoop seyt dach en nacht;
Wel ghesien maer weynich gh'acht.24
25 Vliet dan haestich, o myn dachten!
In het herde hart, geveert,26
d' Inwendighe sinnen leert,27
En druckt vry in haer ghedachten
Dat haer deucht mijn ziel verheert,29
30 Op dat haer mijn druck eens deert.30
Ruymt doch u quade wreethede31
Mijn Princes, die 't hert ghebiet,
Hoe wel u slaef u dit hiet,33
Verschoont my doch door myn bede34
35 Soo boven 't behoor gheschiet35
Ghenoeght u aen dit verdriet.36
Coortsen hiet het lichaem schaden,37
Hieter Coortsen quelt myn ziel,
Noyt hittigher vier en viel39
40 Om d' inwendich mensch te braden,40
Als min, die my ontroert hiel41
Het vernuft en 't beckeniel.42

19
20
24
26
27
29
30
31
33
34
35
36
37
39
40
41
42

Beeld 't u Vrouwelijck in: wees het op vrouwelijke wijze indachtig.
slacht: gelijkt op.
Wel ghesien enz.: zij ziet mij wel, maar zij waardeert mij niet.
geveert: als een gevederde pijl.
d'Inwendighe sinnen leert: leer het de ziel.
verheert: beheerst, overmant.
Op dat haer enz.: opdat ze eens deernis krijgt met mijn smart.
Ruymt: doe afstand van.
hiet: opdraagt, beveelt.
door: terwille van.
boven 't behoor: het behoorlijke te boven gaande; het onderwerp is niet uitgedrukt.
Ghenoeght u aen: wees tevreden met.
hiet: vurige, hete.
Noyt hittigher enz.: nooit was een vuur heter.
te braden: door hitte te pijnigen, te roosteren.
Als: dan; ontroert hiel: in voortdurende bewogenheid hield.
't beckeniel: de hersens, het brein.
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Princes, lief, in mijn af-wesen,
Denckt om my als 't komt te pas,44
45 Neemt dit lied in handen ras:45
Willet singhen ofte lesen
Of ick u eens hulp, helas!
Ick wou ick altijdt by u was.

44
45

als 't komt te pas: als het gelegen komt, bij gelegenheid.
Of ick u eens hulp: och, mocht ik u eens behulpzaam zijn.
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*XLVI

Stemme: 't Enghels Schoenlappertjen
Waerom sijt ghy, o wreede schaemt!
Mijn minnaer nu dus tegen?
Dat hy hier niet meer en versaemt,3
Maer soeckt de omme-wegen,4
5 En vliet van my, die hy begheert,
Om datmen soo niet mercken // souw6
Syn wercken // trouw7
Als ghy hem dus turbeert?8
Ach! noch verandert my 't ghelaat
10 't Coleur door 't over peinsen,10
Want als hy my moeten op 't straat11
Wy conden bey niet veinsen,
Daer quam de liefde voor den dagh
Wy wierden beyd bevanghen // bloot14
15 Met wanghen // root
Als hy my, ick hem sach.
Denckt wat u wreetheyt mijn ontreckt
En dieflijck gaet ontrooven,
Als ghy myn suyver min ontdeckt,19
20 En doet yder ghelooven:20
Dit mijt hy; daerom comt hy niet,
Dus derf ick sijn presency // waart,22

*

3
4
6
7
8
10
11
14
19
20
22

XLVI
In 1622 blz. 64. In vs. 1 het eerste woord in romein met grotere initiaal W. In de vzn. 41 en
49 een woord in romein. Het lied heeft geen titel; misschien heeft men een weinigzeggend
woord als Liedt om typografische reden weggelaten. In de tekst is een meisje aan het woord.
2 minnaer zonder komma; in 1622: minnaer,
versaemt: met mij samenkomt.
soeckt de omme-wegen: een omweg maakt.
Om dat: opdat.
Syn wercken trouw: zijn trouwe liefdesdienst.
turbeert: verwart, in verwarring brengt.
't Coleur: de gelaatskleur; lijd vw. van verandert, waarbij 't ghelaat onderwerp is.
als: toen; moeten: ontmoette.
bloot: blode, verlegen; of: duidelijk zichtbaar.
ontdeckt: openbaart.
En doet yder ghelooven: en maakt dat iedereen het weet.
derf: ontbeer.
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D' absency // spaart23
Voor een die u verdriet.
25 Wast een manier oock hier te landt25
Ick wouw op u niet passen;
Mochtmen gaen mommen sonder schant27
Ick souw u wel verrassen,28
Als ick secreetlijck was vermomt29
30 Wat wou 'k op u dan schaffen // meer30
Ay straffen // Heer31
Die dus int root uyt komt?32
O schaamt! o wreede schaamte boos!
Wat doet ghy ons al lijen:
35 Want het is 's nachts soo prijckeloos35
Van 't gheboeft, dat by ontijen
Gaen woen en doen de goen, ghewelt,37
En my verdriet het wachten // langh38
De nacht en // dwangh
40 Van vrees en schaamt ons quelt.40
Voor Cupido ick protesteer41
Van 't onghelijck en schade42
Om den intrest van mijn hart-seer43
Gheleen door u onghenade.

23

25
27
28
29
30
31
32
35
37
38
40
41
42
43

D'absency enz.: bewaar de afwezigheid, o schaamte, voor iemand die u onaangenaam is;
straf met de afwezigheid van de geliefde iemand die geen schaamtegevoel heeft; dus: gun
mij de aanwezigheid.
Wast een manier enz.: als het hier te lande tot de gebruiken behoorde.
mommen: zich vermommen, gemaskerd gaan.
verrassen: te slim af zijn.
secreetlijk: geheimzinnig, onherkenbaar.
Wat wou enz.: waarom zou ik dan nog rekening met u houden.
straffen Heer: gestrenge heer, nl. de schaamte.
Die dus enz.: die zo met een blos te voorschijn komt; vgl. vs. 14-15.
prijckeloos: periculeus, gevaarlijk.
Gaen woen: gaat woeden.
het wachten langh: het lange wachten; na dit vs. leze men een punt.
Van vrees en schaamt: bepaling bij dwangh (vs. 39); de dwang bestaat in vrees en schaamte.
Voor: bij; ick protesteer: dien ik een klacht in.
't onghelijck: de onrechtvaardige behandeling.
den intrest: het verlies; van: gelegen in.
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45 Verlaet my schaemte, 't is u best,45
Of ick sal u doen vanghen // voort,46
Doen hanghen // hoort,
Verliest ghy het protest.48
Princen, de dach is wel soo goedt49
50 Om die minne te tooghen,50
Dat voort-comt wt een reyn ghemoet51
't Lieflijck onthael van d'ooghen52
Ontroert den mensch in al syn bloet,
t'Wellick noch meerder pooghen // doet,
55 Meedooghen // soet
Hebt met myn schaemte vroet.56

45
46
48
49
50
51
52
56

't is u best: dat zou goed voor u zijn.
voort: onmiddellijk.
Verliest enz.: als gij in het ongelijk wordt gesteld.
Princen: Prins, traditionele aanhef van de slotstrofe; dach: vgl. vs. 35: 's nachts.
die minne: de verliefdheid; tooghen: tonen.
Dat: wat; vs. 51 en vs. 52 zijn identiek van betekenis en functie: beide zijn onderwerp bij
Ontroert (vs. 53).
onthael: bejegening.
myn: mij; vroet: wijs, verstandig, wschl. geen bijv. bep. bij schaemte, maar bijw. bep. bij
meedooghen hebben. Het is echter ook mogelijk dat Hebt meedooghen terugwijst op Princen
(vs. 49); in dit geval is myn bez. vnw. en hoort met myn schaemte vroet bijeen.
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*XLVII

Bruylofts-Ghedicht, Ter Eeren
Wynant Bartelszoon Ende Tryntjen Stanssen

5

10

15

20

In ouder eeuwen langh voor vele duysent jaren
Ter werelt driederley gestalt van Menschen waren:
Te weten, Man en Wijf, oock alle-bey te saam,
Die by ons maer bekent alleen zijn met de naam.
Dit volck, dit vreemde volck, (soo de Poëten schrijven)
Had dubb'le hoofden, en vier voeten, met twee lijven,
En handen twee-mael twee, en oogen oock soo veel,
Van alle leden had een yder dubbel deel.
Dit seltsaam Schepsel rondt was ruggelingh ghewassen9
Aan een heel wonderbaar, gantsch sonder naad of lassen.
Dit monster ronde volck dat pratten met haer macht11
Van Sayelingen cloeck en wonderlijck van dracht,12
Die 't banghe Aerden-creyts een groote schrick an-joeghen;
De Hemel trilde self, de Hel had geen ghenoeghen14
Aan dit wanschapen goet, van dubbelt klem en gheest,15
Want onlangh was te voor Iupijn bestoockt gheweest16
Van het verwaant gheslacht der Reusen grof en groot,17
Die 't oorlogh eynde met haer schandelijcke doot.18
Den Opper-hemel-voocht heeft inder ijl ontboden19
Sijn mind're, niet te min, aensienelijcke Goden:20

*

9
11
12
14
15
16
17
18
19
20

XLVII
In 1622 blz. 65-71 i; de acht bln. 65-72 komen in 1622 tweemaal voor, nl. als vel I en daarna
als vel K. Ook in Apollo 1615 en in Thronus Cupidinis 1618, 1620.
Tekst geheel in romein, in talrijke vzn. enkele woorden cursief. In vs. 1 grote sierletter I. De
eerste helft van dit gedicht is gebaseerd op een passage uit Plato's Symposion. Het paar
was ondertrouwd op 6 november 1613. Zie
Memoriaal van Bredero, blz. 122.
83 Brandende in 1622: Brandendende - 140 Vis in 1622: Uis
ruggelingh: met de rug, aan de rugzijde; ghewassen Aen een: samengegroeid.
monster ronde: gedrochtelijk ronde; pratten: pochte, pronkte.
Sayelingen: nakomelingen; dracht: kledij, of gedraging; zie WNT III tweede stuk, kolom
3222.
self: zelfs; ghenoeghen: behagen.
klem: kracht, lichaamskracht. Dus: met dubbele kracht van lichaam en van geest.
onlangh... te voor: niet lang tevoren.
Van: door.
eynde: beëindigde; haer: hun, nl. van de reuzen.
Den Opper-hemel-voocht: Jupiter.
niet te min: maar toch ook.
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25

30

35

40

45

In zijn besonden zaal quam Martem seer verwoedt21
En lickten van sijn swaart het glibberige bloedt,
Om dattet in de schee soud' uytslaen noch verroesten:23
Zijn ooghen branden om te moorden en verwoesten.
Neptunus met zijn vorck, en Liber met geweer,25
Hercules met zijn knods, en Pallas met haer speer,
Apollo dicht bestuwt met neghen zijn Godinnen27
Tradt met dit selschap voort ter gulden Camer inne:28
De geestige Vulcaan' met syn verleemde voet29
Quam. hinckepincken an en roock van róóck en roet,
En zyn verschroockte borst van anxsten dapper trilden,31
Hy meenden datmen weer den Hemel stormen wilden,
Hy droppelde van vrees dat naare koude sweet,
De Goden gants verhit geraeckten voeglijck t' zeet:34
En kort daer op Iupijn is in zijn Troon gestegen,
Dies tot erkentenis sy al eerbiedig negen.
Drie-mael zo hemden hy, versetten sich drie-mael;37
En inde leste schick doen sweech de gantsche zaal.38
Ghy Hemel-vorsten, ghy onsterffelijcke scharen,
Van eeuwich-durend' zaat; d'oorsaeck van dit vergaren40
Is groote swaricheydt, die ick met reden maack,
En roep u rijpen raet in dese sware zaack.
De Mensch, de dubb'len Mensch van zinnen en gedachten,
Van preutscher herten, werd stoutmoedich op sijn krachten.44
Sy dwingen 't Aardrijck vast, sy kruyssen vast de Zee,45
Sy driesschen vast de Hel, ja zelfs den Hemel mee;46
Soo wy haer opzet stout niet breydelen en kneusen,47

21
23
25
27
28
29
31
34
37
38
40
44
45
46
47

Martem: Mars, god van de oorlog; zijn besonden zaal: de zonnezaal van Jupiter.
Om dattet: opdat het; uytslaen: vlekkerig worden.
vorck: drietand; Liber: Bacchus, god van de wijn; geweer: wapen.
neghen zijn Godinnen: zijn negen Muzen.
voort: terstond daarna; of: verder.
geestige: vernuftige; verleemde: mismaakte.
verschroockte: verzengde; dapper: hevig.
voeglijck: behoorlijk; t'zeet: op hun zetels.
hemden: kuchte; versetten sich: ging op een andere manier zitten.
in de leste schick: bij de laatste houding die Jupiter aannam.
Van eeuwich-durend' zaat: van afkomst onsterfelijk; of: met eeuwige scheppingskracht.
Van preutscher herten: trots, hooghartig.
vast: aldoor, voortdurend.
driesschen: tarten.
haer opzet stout: hun stoutmoedig plan; kneusen: van zijn kracht beroven.
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Sal 't arger gaan met hun als met de fortse Reusen.48
Ghy Helden hoog verlicht, almachtich int bestaen,49
Wat middel dunckt u best in dese saack gedaen?
De hoofden gingen t' saem, 't ging op een ondervragen,
Op redeneren, en op wijsselijck raatslagen:
Het meerderdeel heeft nut en noodig oock geacht
Men soude royen uyt het Menschelijck geslacht.54
Het vonnis wiert beweert, met dat sy inne brachten,55
Soo hebben wy van haar geen muytery te wachten.56
De schrandere Mercur' loos van begrip en zin
Weerhield dit oordeel streng: Iupijn viel daar op in.58
Heylige Prinsen, hout; de Goddelijcke wetten59
Vereysschen groot gesicht om op elck punct te letten:60
Merckt: doody nu den Mensch (gelijck ghy-lien besluyt)
Soo is al onsen lof en al de Gods-dienst uyt.
Ick heb gedacht, en sal (doch met u wel-gelieven)
Den drijsten dubb'len Mensch verenckelen en klieven,64
So wert het off'ren meer, en minder hare kracht:65
Dit wiert strax goedt gekent, gheboden, voort volbracht.66
Daer stont den open Mensch van syn weerhelft gescheyden,
Prometheus met een naald de rug weer t' samen neyden,
Herstellende het hooft en alle ding beknopt,69
En heeft een blakend' vuyr voort inde borst gestopt.
Daar was een woest ghesnor, men sach van blijtschap weenen,71
Elck socht (ghelijck als nu) op't naeste te vereenen:72
Sy seyden onderling wy willen wesen stil,
En niet weer-streven meer den Donder-man zyn wil,74

48
49
54
55
56
58
59
60
64
65
66
69
71
72
74

Sal 't arger gaan enz.: zullen wij het met hen nog erger te stellen krijgen; fortse: woeste.
bestaen: wagen, ondernemen.
royen uyt: uitroeien.
beweert: verdedigd, geargumenteerd; met dat: met datgene wat (nl. vs. 56).
van haar: van hen.
Weerhield: weersprak, wees af; na dit vs. leze men een dubbele punt.
hout: houd op, beheers u.
groot gesicht: een brede blik.
drijsten: drieste, overmoedige.
wert...meer, en minder: neemt toe, en neemt af; hare: hun.
stracx goedt enz.: meteen goedgekeurd, bevolen en terstond uitgevoerd.
beknopt: keurig, fraai.
ghesnor: rumoer.
op 't naeste: zo nauw mogelijk.
den Donder-man: Jupiter met zijn bliksem.
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75 Hy mocht ons anderwerf smal-deelen en door-kloven,75
Of met zijn blixem snel dit soete leven roven.
Sy juychten voort van vreughd, sy hippelden om strijt,
Harmophraditus volck dat was te wonder blijdt,78
Als 't aan den and'ren quam te paren en te Echten,
80 Dees comen noch als voor gheheelelijck ten rechten,80
Ick heb dees wetenschap uyt Venus boeck ghehaelt,81
Om dat ghy weten zoudt van wien ghy zijt ghedaelt:82
Brandende Bruydegom, uyt dit gheslacht ghesproten,
Van d'Hemel met gheluck begifticht en begoten,
85 Siet hier u lieve helft, siet hier de schoone ziel,
Siet hier u suyv're Bruydt die u soo wel beviel:
Siet daer u lieve helft die barst van vier'ge voncken,
Sy brant en blinckt van Min, haer ooghen zijn beschoncken;88
Sy voelt dat levend' vuyr vast krieuw'len in haer borst;
90 Sy wenscht en snackt om u, ô! die het segghen dorst.90
Blakende Bruydegom dit vuyr dat deed' u jachten,91
En wenschen om u Lief die leyder-langhe nachten.92
Hoe menichmaal, helaes! ghevoelden ghy de smert,
De soete prickelingh in u ghezaaghde hert?94
95 Hoe menichmael, helaes! en wist ghy wat u deerden,95
Of wat u lusten, ach! veel min wat ghy begheerden?
Hoe menichmael, helaes! ghetuychden u ghemoedt
Die lieffelijcke smart door 't wandelen van 't bloedt?98
ô Pijnelose pijn! beulinne der verstanden,99
100 Hoe dickmael deed'ghy 't hert van Tryntjen Stanssen branden?
Hoe dickmaels branden sy van Maeghdelijcke schaemt
Als Wynant Bartelszoon zijn naem maar wiert ghenaemt?

75
78
80
81
82
88
90
91
92
94
95
98
99

smal-deelen: verdelen, splitsen.
Harmophraditus volck: zij die (vroeger) hermafrodieten, tweeslachtige wezens waren.
Dees comen enz.: dan komen deze ook nu nog zoals vroeger helemaal tot hun recht.
dees wetenschap: nl. het voorgaande; Venus boeck: wschl. Plato's Symposion.
Om dat: opdat.
beschoncken: dronken van liefde.
ô! die het segghen dorst: o, als ik het maar openlijk durfde zeggen.
jachten: rusteloos verlangen naar.
leyder-langhe: vreselijk lange.
ghezaaghde: versaagde, ontstelde.
en wist ghy: wist ge niet.
't wandelen van 't bloedt: het wisselen van de gelaatskleur, het blozen en bleek worden
doordat het bloed zich naar het hart terugtrekt of juist naar de huid stuwt.
beulinne der verstanden: kwelster van de rede.
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Hoe dickmaels woud' sy niet bekennen noch belyen
Haer heymelijcke min, en stille vryeryen.
Hoe dus? Vrou-bruydt, hoe dus verwondert en ontstelt?
Wien my u suyv're jonst soo levend' heeft vertelt,106
En d' eyghenschappen van u swijgende verlanghen?107
(Daer wassen Roosen aan haer silver-witte wanghen)
Dat kleyne kneubesje dat steets zyn Moeder vleyt,109
Dat heeftet my al stil soo eyghentlijck geseyt.110
Vierighe Bruydegom, en siedy niet het loncken
Dat onder 't prijcken u soo minlijck wert gheschoncken?112
By vlaghen snapter oock een hong'rich suchtjen uyt:113
Nu weyd dyn ooghen in de schoonheydt van u Bruydt.114
Siet haer verweende Ziel verciert met goede zeden,115
Hoe lieflijck vloeyt haer mont van aanghename reden.
O deughden sonder tal! ô wel-gheschapen Maacht!
Die op u waerdich hooft de kroon der eeren draacht.118
Bemint u Bruydegom met ware liefd' en trouwe,
Hy sal u neffens Godt in hoogher achtingh houwen.120
Beleeft het geen ghy weet, en doet soo ghy behoort,121
Lieft Godt, u lief, en elck, dit is Gods eygen woort.
Ick wensch u dat ghy wenscht, dat wenschbaer is te wenschen,123
Gerustheydt van gemoedt, en vrede met de Menschen.
Wel Rijmer wat is dit, zydy verrockt of zot?125
Eerst meldy van de Goôn, nu spreeckt ghy weer van Godt.
Sacht Argus wickt u werck: mijn gunst heeft my verleyt:127

106
107
109
110
112
113
114
115
118
120
121
123
125
127

Wien: nl. gij vraagt u af, wie; so levend': zo naar het leven.
eyghenschappen: wezenlijke hoedanigheden.
kneubesje: dreumesje, nl. Cupido.
eyghentlijck: nauwkeurig, betrouwbaar.
't prijcken: het te pronk zitten.
snapter... uyt: ontsnapt er; een hong'rich suchtjen: een zucht van verlangen.
weyd: verlustig.
verweende: rijkbegaafde; zeden: karaktereigenschappen.
de kroon der eeren: de bruidskroon als symbool van de kuisheid.
hoogher: geen comparatief.
Beleeft: leef na, breng in praktijk.
Ick wensch u enz.: ik wens u wat gij wenst, en waarvan te wensen is dat men het wenst.
Wel Rijmer: hier valt quasi een kritisch luisteraar de dichter in de rede; verrockt: gek, dwaas.
Argus: in de griekse mythologie een honderdogige bewaker; hier de alles-ziende criticus; de
dichter beantwoordt nu de kritiek van de vzn. 125-126; gunst: genegenheid, nl. voor het
bruidspaar.
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Ick ben Poët noch Klerck, ick bruyck mijn vryicheyt.128
Schoone Speel-maagden wilt een weynich opwaert rijsen,129
Gelieftet u de Bruydt die heusheyt te bewijsen?130
Denckt by u eygen hart, en is het noch geen tijt
Dat sy begeeft haer tot die minnelijcken strijt;132
Die soete lieve strydt van 't lieffelyck versamen.
Nu Bruydegom gaet aen, vereenicht u Lichamen:
De deelen die so lang verscheyden zijn gheweest.
Helaes! de Bruydt verbleeckt, hoe nu? zydy bevreest
Om sotte clapperny oft malle vollicx praten,137
Dat ghy u Maagdom daer te pant sult moeten laten?
Wat dat de Maagdom is dat heb ick noyt verstaan:
Ist Vis, of Vleys, of niet? ick gis het is een waan.140
Het is dan wat het is: soudy u lieve leven
V waerde Bruydegom niet wel op woecker geven?142
Wat vreesdy voor een ding dat niemant heeft gesien,
Noch zelfs 't waanwijse volck en spitsinnighe Lien,
Die met de vreemde kunst van nieu-gevonden brillen145
Door Hemels driemaels drie doorsichtich kijcken willen,146
En tellen op haer duym de fackels die daer staen,147
Of hoe veel werelden daar leggen inde Maen?148
Of hoemen op een prick met tal van graden meten,149
Der ronder Sterren loop, of grootheydt der Planeten.
Geeft uwen Bruydegom nu uwen Maagdom dan,
Die van een Maagd alleen veel Maaghden maken kan.152
Siet daar Aurora zelfs bedoven inde Rosen153
Stuyft uyt het pluymich bed, en laet den liefdelosen

128
129
130
132
137
140
142
145
146
147
148
149
152
153

Poët noch Klerck: noch een verheven dichter, noch een geleerde; mijn vryicheyt: de vrijheid
van mij als een dichter die zich niet aan regels bindt.
Speel-maagden: bruidsmeisjes.
heusheyt: beleefde dienst.
haer: zich.
malle vollicx praten: dwaze volkspraatjes over pijn bij de eerste coïtus.
niet: niets.
woecker: rente, winst, nl. kinderen.
nieu-gevonden: pas uitgevonden; de zg. Hollandse kijker is van 1608.
Door Hemels driemael drie: door de negen hemelsferen; doorsichtich: er doorheen ziende.
op haer duym: nauwkeurig; fackels: vuren, nl. de sterren.
werelden: werelddelen.
op een prick: uiterst nauwkeurig; met tal van: met het aantal.
Die: nl. de Bruydegom.
zelfs: zelve; bedoven: bedekt, bedolven.
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155 Tyton: sy spant, sy spant de roode Paarden in:155
Siet daer vrou Venus Koets met Anteros en Min156
Die in het Bruylofts bed u comste gaen verbeyden.
Suyv're Speel-maaghden wilt de Bruyd te bedde leyden:158
Ghy Speel-knecht danst noch eens op Bruydegoms begeert,159
160 En draecht haer binnen soo de flaauwe Bruydt haer weert,160
Speelnootjes staet wat af, en wilt met ons niet kyven,161
Voor 't leven van de Bruydt wil ick wel borge blyven,
De Bruydegom die gaet nu in sijn soete dood,163
Daer 't graf sal wesen, ach! sijn lieve liefjes schoot:
165 Och mochten wy ghelijck oock sulcken endt verwerven,
Hoe willich souden wy die soete doot gaen sterven?
Vaart wel gheluckich paer, gheluckich recht gheacht,167
De eyndeloose liefd' verzel u dagh en nacht.
O heyl'ghe Eendracht! comt met Goddelijcke vrede,
170 En zalicht desen stant van eeuw tot eeuwicheden.
Ghelieven denckt op ons wanneer het u wel gaet,
En comt ons morghen by, doch, in een ander staet:172
Siet daer den Bruyloft Vorst, den gheneuchelycken Hymen,
Laet ons (ghelyck als hy) wat boerten, zinghen, rymen.174

155
156
158
159
160
161
163
167
172
174

Tython: Tithonos, echtgenoot van Eos (Aurora), die te oud was voor de liefde, aangezien hij
wel het eeuwige leven maar niet de eeuwige jeugd bezat.
Koets: huwelijksbed; Anteros: de broeder van de Min, god van de wederliefde.
Speel-maaghden: bruidsmeisjes.
Speel-knecht: bruidsjonker.
flaauwe: beschroomde; haer weert: zich verzet.
staet wat af: ga wat opzij.
sijn soete dood: de vergelijking van orgasme met doodgaan komt in de 17de eeuw meer
voor.
gheluckich recht gheacht: terecht gelukkig gevonden.
een ander staet: nl. de stand van de gehuwden.
boerten: grappen maken, vrolijkheid bedrijven.
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*XLVIII

Brvylofts-Liedt

Stemme: Sal ick noch lang met heete tranen &c.
Ghy wack're Nimphjens en Dryaden,1
Raept bloemtjens die hier Flora stroyt
Siet Bachus schut sijn Wijngaert-bladen,3
Hy clucht, hy singt, hy springt, hy poyt.4
5 Io jo, Poean // jo jo Poean
Io, jo, Poean // roept Hymen vrolijck uyt:6
En huwt de zang aan sijn luchtighe Luyt.7
Waer sydy nu ghy Nuery-dillen,8
Die menichmael uyt jonsten quaamt,9
10 Dit schreyend' wicht met singhen stillen,10
En steel-wijs uyt het wiechje naamt,
Met deuntjens soet // wel slecht, maer goet12
Met deuntjens zoet // van 'tsuye nani pop,
Heft nu u stem tot hoogher stoffen op.14
15 De liefdekens die sijn ghekomen15
Met haer bevallick schoon cieraed,16
En hebben haer woonstee ghenomen
In 'tvriendelijck soet ghelaet,
Van onse Bruydt // met deucht vertuyt19
20 Van onse Bruydt // die wijlen was een kint20
Die wert nu vanden Goden selfs bemint.21

*

1
3
4
6
7
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9
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XLVIII
In 1622 blz. 72 i. Ook in Apollo 1615. In vs. 1 het eerste woord in romein met grotere initiaal
G. In de vzn 1, 2, 3, 5 en 6 verschillende woorden in romein. Het lied dateert als het
voorgaande gedicht uit najaar 1613.
Dryaden: boomnimfen.
schut: schudt, zwaait met.
clucht: gedraagt zich kluchtig; poyt: drinkt.
Hymen: de huwelijksgod.
luchtighe: speelse, opgewekte.
Nuery-dillen: neuriënde meisjes; hier Muzen.
uyt jonsten: uit genegenheid.
Dit schreyend' wicht: blijkbaar de bruid toen zij nog een zuigeling was.
slecht: eenvoudig.
hoogher stoffen: verhevener onderwerp.
liefdekens: cupidootjes, minnegodjes.
haer: hun.
vertuyt: vervlochten, verbonden.
wijlen: eens, tevoren.
wert: wordt; van: door; selfs: zelve.
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Heylighe liefde groot van waerden,
U ooghen op dees Lieven slaet:23
Sackt neder op de logge Aerde24
25 En vesticht desen Echten staet,25
Dats aen haer disch // soo goet als fris26
Dats aen haer disch // kints kind'ren moghen zien,
Laet hare wensch en d'onse oock gheschien.
Ghy Vorst des lichts, en Heer der Heeren,
30 Maackt dat de Liefde stadich bloeyt,
Wilt tweedracht, twist, van haer afkeeren,31
Waer door dat alle sonden groeyt:32
O Vader goet // u wille doet
O Vader goet // dien goeden gaven geeft,34
35 Maackt dat dit paer na dijn wille leeft.

23
24
25
26
31
32
34

U ooghen enz.: sla uw ogen op dit liefdespaar.
logge: zware, nl. door de dichtheid van de materie.
vesticht: bevestig, maak standvastig.
soo goet als fris: even goed (van karakter) als gezond (van lichaam.); bep. bij kints kind'ren
(vs. 27).
van haer: van hen.
Waer door dat enz.: waardoor alle zonde toeneemt.
dien goeden gaven geeft: geef die goede gaven, nl. wat in vs. 29-31 gevraagd is; of bijv.
bijzin bij Vader goet.
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In 1622 blz. 65 k, linkerhelft
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*XLIX

Liedeken

Stemme: 'S morghens voor daegh, in't velt al by den wege, &c.
Maar siet! sy sluyt,1
Ach Lief, wilt soo niet sluyten,
Siet eerst eens uyt
Wie dat ghy hier laet buyten
5 U deurtjen gaen,
Compt fleurtjen aan6
Aen 't scheurtjen,7
Een eurtjen8
Aant deurtjen staen
10 Aenhoort mijn kleyn vermaen.10
Ach! wildy niet?
En ist dan u behaghen
Dat ick 't verdriet
Hier op de straet moet klaghen?
15 Voor nijers boos,15
Voor vrijers loos,16
Noch wijder,17
Voor yder,
Voor vrijers loos
20 Of yemant die my siet?
Ick gaf een klop
Met vreesen en met hopen,

*

1
6
7
8
10
15
16
17

XLIX
In 1622 blz. 65-66 k. De bln. 65-72 komen in 1622 tweemaal voor, eerst als vel I, daarna
als vel K. In vs. 1 het eerste woord in romein met sierletter M.
33 die ick in 1622: diei ck - 53 Mach in 1622: Noch - 60 sel. in 1622: sel zonder punt.
sy sluyt: zij doet de deur dicht.
fleurtjen: bloempje, vleinaam voor het meisje.
scheurtjen: kiertje; vgl. WNT XIV, kolom 530.
eurtjen: uurtje.
kleyn vermaan: woordje vol aandrang.
nijers: benijders.
loos: slimme, sluwe.
wijder: meer, verder.
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En seyd doet op,
Sy seyd' ick doe niet open,
25 Wy sorghen // seer25
Koomt morghen // weer,
Wilt borghen27
Tot morghen,
Komt morghen weer
30 En eyscht dan u begeer.
Ick bent, mijn roem!
Mijn waerde uytghelesen!32
Die ick schier noem
Mijn eygen hart te wesen;
35 Sy vluchten toe,35
Ick stichten doe,36
Sy vruchte,37
Ick duchte,38
Ick suchte doe:
40 Hoe wee was ick te moe.
'k En kan voorwaar
De heele nacht niet rusten,
Maar dacht om haar,
En veel verscheyden lusten44
45 Temteerden // my,45
Het deerden // my46
't Ontbeerde,
Begeerde
Dies keerd' ick my
50 Van d'een op d'ander sy.

25
27
32
35
36
37
38
44
45
46

sorghen: zijn bezorgd.
borghen: krediet geven, uitstel geven.
uytghelesen: uitverkorene.
vluchten: verdween; toe: toen. Of is het ww. toevluchten: in huis een toevlucht zoeken?
doe: toen.
vruchte: vreesde, was bang.
duchte: klaagde, was bedroefd.
lusten: erotische begeerten.
Temteerden: kwelden.
Het: de inhoud van dit vnw. is vs. 47-48.
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Wel op mijn hert,
En wilt niet langher treuren,
Mach voor u smart
Haer jonst u niet ghebeuren,54
55 Soo laatse // snel,55
Maer praatse // wel,56
Soo staatse,57
Ter plaatse,
Soo staatse wel
60 Daermen haer eeren sel.60
Princesjen eel!
Als ick by u quam praaten,62
Wast een te veel,63
Daerom sal ick u laten
65 Ghy maacktet // trots,65
Ghy spraacktet // schots66
Ick laacket,67
En staacket,68
Ghy maacket trots,69
70 't Hadt seker niet veel slots.70

54
55
56
57
60
62
63
65
66
67
68
69
70

ghebeuren: te beurt vallen.
laatse: verlaat haar.
praatse wel: als ze goedwillig praat.
Soo staatse enz.: dan krijgt ze een plaats, nl. in mijn hart.
Daermen haer enz.: waar men haar alle eer zal bewijzen.
Als: toen.
Wast een te veel: was er éen te veel, nl. hijzelf; er was dus een andere minnaar.
Ghy maacktet trots: gij deedt hooghartig.
schots: schamper.
laacket: keur het af.
staacket: houd ermee op.
maacket: misschien is deze vorm zónder t een tegenw. tijd.
't Hadt: het hele geval had; niet veel slots: slot noch zin.
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*L

KockjeStemme: Schoon Lief wilt myn troost geven, &c.

Truytje ick moet u loven,
Want ghy weet meer te hoven2
Als d'alderbraefste Kock,3
Met kunsjens te versieren,4
5 Met schicken en schockieren,5
Dat 's seker sonder jock.6
't Sy waer het is besproken,7
In Kamer of in Koken,
Ick vind' u even drock,
10 Met jongen en met oude,
Met vrye en getroude,
Dat 's seker sonder jock.
Met Burgers en met Boeren,
Met Heeren en met Hoeren,
15 Die ghy kent by de schock:15
Met Waerden, en Waerdinnen,
God gheef oock hoese sinnen,17
Dat 's seker sonder jock.
Met Wevers, en met Snyers,
20 Met Voer-luy, met Paert-ryers,
Met Boef, met Bedel-brock,

*

L
In 1622 blz. 67k. Ook in Geestigh Liedt-boecxken 1621. In vs. 1 het eerste woord in romein
met grotere initiaal T. De slotregel van elke strofe in romein.
- Kockje: kookster, of hoertje.
2 hoven: lekkernijen bereiden, als aan het hof; mogelijk dubbelzinnig.
3 alderbraefste: allerknapste.
4 versieren: verzinnen.
5 schockieren: schakeren, afwisselen.
6 seker: uw. deel van het gez., niet bijw. bep. Na seker denke men een komma.
7 't Sy waer enz.: waar de afspraak ook maar gemaakt is.
15 by de schock: bij de vleet; eig. bij zestigtallen.
17 God gheef enz.: hoe ze ook mogen zijn.
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Met Aaterlinghs, met Basters,22
Met luy vol lofs en lasters,23
Dat 's seker sonder jock.
25 Met snoode Duyvel-jaghers,25
Met Broeders en met Swaghers,26
In eenich hoeck of hock,27
Met Botters, valsche Speelders,28
Met Heelders en met Steelders
30 Dat 's seker sonder jock.
Met Schooyers, en Wijn-koopers,31
Met schraepers en laegh-loopers,32
Wel hoe ick krijgh de nock:33
By Armen, en by rijcken
35 Laet ghy u goetheyt blijcken,35
Dat 's seker sonder jock.
Ghy slacht de goede Paerden37
Ghy werpt niemant ter aerden,38
Het valt als in Gods block:39
40 U goetheyt is rechtvaerdich,40
Wel een root rockjen waerdich41
Dat 's seker sonder jock.

22
23
25
26
27
28
31
32
33
35
37
38
39
40
41

Aaterlinghs: onverlaten, ontaarde mensen; Basters: bastaarden.
lasters: kwalijke reputatie.
Duyvel-jaghers: duivelbanners.
Met Broeders enz.: wschl. met Jan en alleman.
hock: schuilhoek.
Botters: oneerlijke dobbelaars.
Schooyers: bierhandelaars.
schraepers: gierigaards; laegh-loopers: klaplopers.
nock: hik; dus: ik kan niet verder.
Laet ghy enz.: toont gij uw bereidheid (scabreus).
slacht: gelijkt.
Ghy werpt enz.: gij gooit niemand van u af.
Gods block: offerblok; Het valt enz.: het gaat van een leien dakje.
rechtvaerdich: terecht; de komma denke men weg.
Wel een root enz.: wel een rood kleed als geschenk. Rood is de kleur van de sexuele passie.
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Maer als sy 't u verwyten,
Seght: die een hont wil smyten,44
45 Die vint wel haest een stock:
Maer kundy u verbyten,46
't Sal haer te meerder spyten,47
Dat 's seker sonder jock.
Die u hier over laken,49
50 Laat sy 't eens beter maken,50
Het zy om ringh of rock:51
Maer ofse schoon wat praten,52
Ghy seltet toch niet laten,
Dat 's seker sonder jock.

44
46
47
49
50
51
52

smyten: slaan.
kundy u verbyten: kun je het verkroppen, ben je in staat er niet op te reageren.
haer: hen; wijst terug naar sy in vs. 43.
Die u enz.: mochten er vrouwen zijn die u.
maken: doen.
Het zy om enz.: hetzij terwille van een trouwring, hetzij terwille van een kledingstuk; dus:
als huwelijksliefde of als min of meer betaalde liefde.
Maer ofse enz.: maar al praten ze nog zo.
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*LI

Liedt
Stemme: Tobias tot sterven gheneghen, &c.

Door jeuchdich, blinde, domme, sinnen,
Begaf ick my oock tot het minnen,
Dies 't hert // verwert3
Meest alle daghen
5 Int treurich claghen.
De Schoon die my dit spel bereyde,
Is d'oorsaeck dat icker uytscheyde,7
Deur 'tschijn // 't welck myn8
Dus had ghetoghen9
10 Heeft my bedroghen.
Ick eenvoudighe slechte Herder,11
Dus reuckeloos en docht niet verder,12
Dan dat // ick hadt
Nu wel te deghen
15 Een Lief verkregen.
Vertreckt ghy malle fantasije,16
Flucx versiet u mijn willich lije,17
Wech voort // 't paspoort18
Wert u ghegeven,19
20 'T is al geschreven.

*

3
7
8
9
11
12
16
17
18
19

LI
In 1622 blz. 68 k. In vs. 1 het eerste woord in romein met grotere initiaal D. De vzn. 53-54
staan in 1622 om typografische reden op éen regel, zonder hoofdletter bij Sich.
verwert: verwart zich, raakt verward.
uytscheyde: ermee ophield, me eruit terugtrok.
Deur 'tschijn: wegens het bedrog; 't welck myn: datgene wat mij; hier begint een nieuwe zin;
de constructie doet echter wat gewrongen aan.
ghetogen: aangetrokken.
slechte: argeloze; Herder: vrijer, minnaar; zie WNT VI, kolom 597.
reuckeloos: roekeloos, lichtvaardig.
malle fantasije: dwaze inbeelding.
versiet u: tref voorzieningen, neem maatregelen voor de afreis; willich lije: door eigen wil
veroorzaakt lijden.
paspoort: bewijs van ontslag.
wert: wordt.
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Ick ban u uyt mijn hart noch vaster,21
Ghy rust-roover, dijn stercke laster,22
Gheveynst // maar peynst23
Het sal u missen24
25 Hier meer te vissen.25
Ach Minne! daer ick dus voor vreese,
Ick kan noch mach sonder u niet wese,
't Hert kout // onthout28
Mijn groeysel hede,29
30 En mijn vreuchd mede.
Mijn klare Son, deur het schoon weder,
Straalden in en op de ooghen teder,32
Van haer // dienaer33
Die heeft ontfanghen
35 Schaem-roode wanghen.
Na dees stuur-Herfst comt den Somer,36
Die mijn gront verwermt ende vromer37
Begon // mijn son
Te laten dalen
40 Haer gulde stralen.
De dorre stam gingh ick soo snoeijen,
Datter nu nieuwe vruchten groeijen,
Ja meer // dan eertijts is bevonden
45 t' Eenigher stonden.

21
22
23
24
25
28
29
32
33
36
37

u: nl. de malle fantasije; vaster: stelliger, resoluter.
laster; wandaad, misdaad; wschl. moet men de beide delen van dit vs. als nevengeschikt
zien, en beide behoren dan bij u (vs. 21).
Gheveynst: bijv. bep. bij laster; peynst: denk eraan.
Het sal u missen: ge zult er niet in slagen.
vissen: behalen, bereiken.
onthout: ontzegt, belemmert.
Mijn: mij; hede: nu; of is groeyselhede éen woord?
Straalden: straalde (Son is onderwerp); in en op: wschl. op omdat de minnaar de ogen
dichtdoet voor dit felle licht; teder: bijw. bep.
haer dienaer: nl. de dichter zelf.
stuur: stuurse, kille,
vromer: gunstiger, krachtiger.
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Mijn vrou, 'tis tijt, wilter op passen,
De vruchten rijp sijn schoon volwassen,
Comt ras // 't ghewas
Mach niet meer toeven,49
50 Tijt stracx an't proeven.50
Alst windich suchten my verdroten51
Heb ick met traanen nat begoten
De stam // die quam
Sich droef vertonen
55 Voor veel personen.
Adieu mijn Son, fleur der Goddinnen,56
Mijn moyten is licht, mach ick verwinnen,57
Mijn leedt // ick weet58
En hout secreter59
60 Wist ghy 't, 't waer beter.

49
50
51
56
57
58
59

toeven: wachten.
Tijt stracx: ga onverwijld.
Alst: toen het; windich suchten: het zuchten van de wind; verdroten: verdroot.
fleur: bloem.
moyten: moeite; de komma na dit vs. denke men weg.
weet: weet het.
hout: houd het; secreter: meer geheim.
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*LII

Liedt

Stemme: Met een Minmlycke sin, Com ick u, &c.
Ach dach! wenschelijcke dach,
Vol schoon gheleghentheyt,
Dat ick menschelijcke mach
Met mijn gheneghentheyt
5 Mijn Goddin doen bescheyt5
Op 't gheen dat sy my seyt
Deur haar praat // of in daat7
Hoe het gaat // in wat staat8
My 't gheluck rechte voort leyt.
10 Sijn dit wrevelinge // niet?10
Neent, droomend Fantasij?11
Flucx, wech revellinge // vliet12
En maeckt u knap van my,13
Wech droeve dampen ghy,14
15 De schoone dach naackt bly
't Suchten vlie // ick door die16
'K weet wel wie // dien ick sie
Hier sitten an mijn groene sy.18
Sijt ghy't, Egtillen // jent,19
20 Ick bid u dat ghy spreeckt;

*

5
7
8
10
11
12
13
14
16
18
19

LII
In 1622 blz. 69-70 k. In vs. 1 het eerste woord in romein met grotere initiaal A.
57 Dat in 1622: Dat is
doen bescheyt: antwoord geven.
of in daat: of door haar handelingen.
Hoe het gaat enz.: inhoud van het bescheyt (vs. 5): hoe het mij gaat en in wat toestand het
lot mij brengt.
wrevelinge: driestheid, vermetelheden.
Fantasij: inbeelding.
revellinge: wartaal, gebazel.
knap: vlot, snel.
dampen: zwaarmoedige stemmingen.
vlie: ontvlied.
an mijn groene sy: aan de zijde van mijn hart.
Egtillen: letteromkering voor Nellitge; jent: lieve, bevallige.
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Sijn't weer dolle grille // blent21
Die de begeert ontsteeckt?
Mijn oogjens onbevleckt23
Sien u, mijn lief perfeckt,
25 Ja voorwaer // schoon en klaer,
En geen aer // het schort maer26
Aen u dat ghy my dit ontdeckt.27
In sulcken cierelijcken staet28
Gheloof ick nauw te sijn,29
30 Dijn soet manierelijcke praet
Die ick staech an u vijn,31
Nochtans is dit geen schijn,
Ick siet voor d'ooghen mijn:
Ick twijffel // met ghequel
35 Of ick wel // die ghesel,
Die ick thans was, wel souw sijn.36
In d'onbegrijpelijcke // vreucht37
Wentelt mijn wuft ghedacht38
Te sien u rijpelijcke // deucht39
40 En jonst dus onverwacht,40
Dat ick my gh'luckich acht
Boven 't mensch'lijck gheslacht:
Want Keyser braaf // Prins noch Graaf
Heeft sulcken gaaf // als u slaaf44
45 Die 't gheluck so soet toelacht.

21
23
26
27
28
29
31

36
37
38
39
40
44

grille blent: blinde grillen.
onbevleckt: zonder waas.
aer: ander; het schort maer Aen u: het hangt maar van u af.
dit: nl. het antwoord op vs. 21-22; ontdeckt: openbaart, meedeelt.
cierelijcken: heerlijke.
nauw; nauwelijks.
vijn: vind; het gehele complex vs. 28-31 betekent: ik kan nauwelijks geloven dat de
welgemanierde woorden die ik voortdurend van je hoor, zo'n heerlijke toestand voor mij
betekenen.
thans: zo-even, zojuist; wel souw sijn: wel werkelijk ben.
onbegrijpelijcke: niet te bevatten, niet te doorgronden.
wuft: wisselend, veranderlijk.
rijpelijcke: volgroeide.
jonst: genegenheid, liefde; dus: zo.
gaaf: gave, geschenk.
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Och of ghy deelachtich // waert
Die vrucht die ick gheniet,47
Die in my soo crachtich // vaert48
Dat my 't vernuft ontvliet,
50 Laes! een dinck my verdriet,
Dat u gheen eer gheschiet51
Deur vreuchden soet // mijn ghemoet52
U niet groet // als 't herte doet
Dat ghy naer wensch ghebiet.
55 Cleen souw de danckbaerheyt // sijn
Indien dat ick verstout;56
Dat inder waerheyt // fijn,57
Te spreecken was goet ront
Met menschelijcker mont,
60 Die weldaet my ghejont
Die 'k wardeer // hooch en seer,
Eeuwich eer // na 't begeer
Ben ick, helaes! te swack ghegront.
Spreeck ick beroemlijck // yet64
65 Princes myn schuit vergeeft:
Voorwaer onnoemelijck // siet
Syn u deuchden beleeft,67
U lof ten Hemel sweeft
Daar 't sonder twijffel leeft.
70 Ick bid Godt // dat hy tot
Volle slot // na 't ghebodt71
Ons met trou liefd 't samen cleeft.

47
48
51
52
56
57

64
67
71

vrucht: vreugde.
vaert: komt.
Dat u gheen eer gheschiet: dat ik u niet openlijk kan eren; de liefde is nl. nog geheim.
Deur vreuchden soet mijn ghemoet enz.: door grote vreugde ben ik in mijn emotie niet in
staat u dichterlijk toe te spreken, zoals...
Indien dat ick verstont: indien ik dat vermocht (nl. wat in vs. 57-60 staat); zijn dankbaarheid
is dus onuitsprekelijk.
Dat inder enz.: dat het in zuivere waarheid mogelijk zou zijn ronduit met menselijke mond
te spreken over de mij gegunde weldaad... daartoe ben ik in verhouding tot wat ik wel zou
begeren, niet in staat.
beroemlijck: pocherig, snoevend.
beleeft: welgemanierde.
tot Volle slot: ten langen leste, of: als voleindiging; na: volgens, overeenkomstig.
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*LIII

Liedeken

Stemme: Pasemede Cicillie. Wilt nu al, groot &c.

5

10

15

20

Ick veracht // heel de nacht;
Doch ick doe 't met rede:
Want mijn gewoonlijckhede3
Was inde nacht, heel laet
Te wand'len by der straet.
Eens 't gheschacht // dat verkracht6
't Ghemoet in eenichede,7
Dat siddrich van lede8
My dese borst noch slaet,
Als 't hart dat dencken gaet,
Lust en begeeren // willen dit beweeren11
Door eyghen wanen // recht,12
Lust tracht te leeren // begeer probeeren13
Mijn cleyn vermanen slecht,14
Dits 't begin // om den sin
Hier van uyt te voeren,16
In speci te roeren17
Het stuck, en volgens dien18
Van 't hooren en het sien19
Dat my beancxst deed vlien.

*

3
6
7
8
11
12
13
14
16
17
18
19

LIII
In 1622 blz. 70-72 k. In vs. 1 het eerste woord in romein met grotere initiaal I. Vs. 51 staat
in 1622 om typografische reden op twee regels.
14 vermanen in 1622: vermoghen maar het dubbelrijm met vs. 12 maakt dit onaanvaardbaar
- 40 exploot. in 1622: exploot zonder punt - 98 Opmerck in 1622: Op merck
gewoonlijckhede: gewoonte.
't gheschacht: gebeurde er iets; verkracht: nog altijd overvalt (vgl. noch in vs. 9).
in eenichede: in eenzaamheid.
Dat: zodat; siddrich van lede: met sidderende ledematen; dus: terwijl mijn lichaam nog
siddert.
beweeren: afweren.
Door eyghen wanen recht: door op de juiste wijze zelf te denken.
probeeren: tracht te toetsen (begeer is ond.).
Mijn cleyn enz.; mijn kleine, eenvoudige woorden.
uyt te voeren: uiteen te zetten.
In speci: in het bijzonder; vgl. WNT XIV, kolom 2631; te roeren: aan te roeren, te behandelen.
Het stuck: wat er gebeurd is; volgens dien: in verband daarmee.
Van: nl. den sin van.
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25

30

35

40

Inde nacht // wert ghewracht21
Al d'onkuysche dinghen22
't Onnut geroep, en singhen23
Van menich droncken vent,
En heeft, so 't schijnt, geen end.
Den dief tracht // dan heel sacht
Met list te weech te bringhen
Dat sloten vast ontspringhen,28
En rooft al soo behendt29
s' Heeren straat wert geschent.
Hier hoortmen crijten // daer hoortmen smijten31
Van 't Goddeloos gheboeft32
De goten en hecken // ter neder trecken
't Welck den vromen bedroeft.34
s' Nachts de nijt // toont met vlijt
Haer moetwillighe grillen,
Placken oock pasquillen,37
En alle boosheyt groot,
Ja den verrader snoot
Kiest den nacht tot 't exploot.40

's Nachts men hoort // aen menich oort
Honden schrickelijck huylen,
Het droef ghekrijt der uylen,
Der Katten naar ghecrol
45 Als 't vervaerlijck gelol45
Men bespoort // en verstoort46
Vander dooder kuylen,47
De Geesten die daer schuylen,

21
22
23
28
29
31
32
34
37
40
45
46
47

wert: wordt; gewracht: verricht, gedaan.
onkuysche: onbehoorlijke.
Onnut; oneerbaar.
vast: sterke, stevige (bij sloten).
behendt: behendig, handig; na dit vs. denke men een punt.
smijten: slaan.
Van: door.
vromen: fatsoenlijke, eerbare mensen.
pasquillen: schimpdichten, schotschriften.
tot 't exploot: voor z'n onderneming.
Als: evenals; vervaerlijck gelol: angstaanjagend, eentonig geluid (nl. toverspreuken). Men
denke na vs. 45 een dubbele punt.
bespoort: zoekt.
Vander dooder kuylen: van de grafkuilen.
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Die verschricken hen oock,49
50 Het waren en 't ghespoock50
't Sijn ijdel schimmen // Wat noch schijnt te glimmen
Als vier is verrot houwt
De vreese klimmen // int hert, en nimmen53
't Hart al sijn stoutheyt stout:54
55 Datmen siet // is doch niet,
Soo men seyt gheloghen,56
Maer van een schijn bedroghen
Staet den mensch heel bevreest,
En loopt alsoo bedeest59
60 Al liep hem nae een Geest.60
Nacht ick haet // u voor quaet,61
Doot-sond' uyt u rijsen
Dat wil ick u bewijsen,
In u bijster heerschappy64
65 Lijt ghy die Toovery,65
Den dach versmaat // sulcken daat
Met recht om of te ijsen;67
De Natuur heeft een afgrijsen68
Ja beeft beancxst in my,
70 Oock in yder wie het sy.
Want daer verschijnen // swaerlijck met pijnen71
d'Onsichtbaer Geesten swart,
Die schielijck verdwijnen // leghe plaets dan vynen73
't Verdoolt menschelijck hart74

49
50
53
54
56
59
60
61
64
65
67
68
71
73
74

Die verschricken hen oock: deze schrikken ook.
Het waren en 't ghespoock: de rondwarende spokerij; in dit vs. begint een tegenargument.
nimmen: ontnemen.
stout: overmoedig (bij stoutheyt, of bij nimmen).
Soo men seyt: zoals men zegt; dus; wat men zelf ziet, kan toch niet gelogen zijn, zegt men.
In vs. 57 begint weer het tegenargument.
bedeest: verbijsterd.
Al: alsof.
voor quaet: als zijnde boosaardig.
bijster: averechts, verbijsterend; heerschappij: gebied.
Lijt ghy: duldt gij; die: de.
of te ijsen: van te ijzen, ijzingwekkend te vinden.
De Natuur: mijn aangeboren wezen; dus: van nature heb ik.
swaerlijck: moeizaam; pijnen: inspanning.
vynen: vinden.
't Verdoolt: van de rechte weg afgedwaald.
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75 Schuwt den dach // soo 't best mach75
Want 's daaghs ist claerder,
's Nachts duyster en naarder
Bequaem, na haren wensch,78
Voor den wanhoopich mensch
80 Die verloochend sijn Prins.80

85

90

95

100

Te veel stof // is hier of,81
Dus wil ick 't kort make
Eer icker diep in rake,
Segh ick in myn besluyt84
Dat de nacht valt te buyt85
Cleyne lof // verachtingh grof,
Ider hoort haer te laken
Want haer eyghe sake88
Die gheven sullicx uyt89
Dat dit die waerheyt duyd.
Seyt hier ymandt teghen // die tijt op weghen91
En gaet des nachts sijn gang,
Die 't snachts-gaen plegen // onversiens kregen93
Som een bacxjen an haer wangh,94
Nu wel an // laet ick dan
Het teghenwerp hooren,96
Ick sal met open ooren
Opmerck nemen vroet98
Mijn werck neemt in 't goet99
Een klerck leeren moet.100

75
78
80
81
84
85
88
89
91
93
94
96
98
99
100

soo 't best mach: zo goed als het kan.
Bequaem: geschikt; haren: hun.
Prins: vorst, in dit geval God.
is hier of: bestaat hiervan, is hier aanwezig; dus men zou hier eindeloos over kunnen praten,
het onderwerp is zó uitgebreid.
in myn besluyt: aan het slot, tot slot.
te buyt: ten deel.
haer eyghe sake: de eigen feiten van de nacht.
gheven...uyt: tonen dat aan, leveren het bewijs daarvan.
die tijt op weghen: die moet er maar op uit trekken.
plegen: een gewoonte maken van.
Som: sommigen van hen; bacxjen: slag, pats; haer: hun.
teghenwerp: tegenargument.
Opmerck nemen vroet: verstandig daar opmerkzaam op zijn.
neemt in 't goet: duid het niet ten kwade.
klerck: schrijver; dus: een schrijver is nooit volleerd.
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*LIV

Liedt

Stemme: O nacht! jaloerse nacht, &c.
De harde winter strengh, met al haer wrede buyen,
Vertrecken met der vaart, de Son vergroot sijn kracht,2
De Mey in overvloet baart schoone bloem', en kruyen:3
Maer, ach! wat baart een Mey al viers in myn gedacht?4
5 Myn diep begraven vier, van kouden schijn bevroren,
Ontdoyt sich van myn Son, of, souwt wel syn van 't weer,6
Ho neen! dat 's misverstant, dus singh ick als te voren
Dees Mey die toont haer kracht, mijn Son noch tienmael meer.
Verwachte Somer soet, die 't swaer hart kan vermaken9
10 V ken ick an u lof, an Oyvaer, Dieck, en Kieft,10
Verquickt myn droomich hart, bid ick voor alle zaken11
't Wellick nu leyt en smoockt, ja brand soo seer van Liefd'.12
Gheneuchelijcke Mey wilt my dit Meyken jonnen,13
Dat Meyken dat myn ziel dus fel bestrijdt en swaar,14
15 Op dat haer schaduw koel voor 't heet broeyen der sonne,15
Mijn groene borst bevry voor dampen bangh en naar.16

*
2
3
4
6
9
10
11
12
13
14
15
16

LIV
In 1622 blz. 72 k-73. Geheel in romein. In vs. 1 grote sierletter D.
Vertrecken: meervoudsvorm ofschoon winter enkelvoud is; verklaarbaar door buyen, of door
met in de zin van en.
kruyen: planten.
een Mey: dit slaat blijkbaar op een meisje; mogelijk heette zij Maaike; al viers: allemaal
vurige verlangens, hartstochten.
van myn Son: door mijn geliefde.
Verwachte: gewenste; vermaken: opvrolijken.
lof: lover; Dieck: pluvier; Kieft: kievit.
droomich: in dromen verzonken.
leyt en smoockt: ligt te smeulen.
Meyken: meisje, of Maaike; jonnen: gunnen.
bestrijdt: bekampt, aanvallen doet op.
koel enz,: die koelheid verschaft tegen de broeiende hitte van de zon.
groene: jeugdige, verliefde; bevry voor: behoede tegen; dampen: zwaarmoedige gedachten.
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Groeyt met het weer de Min, warhooft in heete dagen,17
Ick brant soo veel, ick mach, voorwaer ick weet geen raet,
Erbarmt u koele Mey, erbarmt over myn claghen,
20 Verkoelt myn heeten brand eer 't met my ergher gaet.
Is dit niet arch ghenoech dat dit siel-sieckich quellen,
My't inghewant verteert, verheert myn goe natuur?22
So meuglijck als ghy kent des Hemels sterren tellen,
So meuglijck telt vry mee de vlamme van myn vuur.24
25 Prins, een jong Meyken schoon jont my doch uyt genade,25
Baaden sal ick in vreucht en wislen soo 't verdriet,26
Iont my doch dit gheluck, het kan u weynich schade,
Doch ter eeren van u soo singh ick nu dit liedt.

17
22
24
25
26

warhooft: enz.: dwaas die ik op hete dagen ben; vooruitgeschoven bijstelling bij Ick.
't inghewant: de inwendige organen; verheert; overweldigt, verwoest.
So meuglijck: evenzeer mogelijk, d.w.z. ónmogelijk; mee: ook.
Prins: vorst, hier de Mei; jont: gun.
wislen: inruilen.
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*LV

Liedt
Stemme: O ghy Nimphe hooch vermaart, &c.

Weet ghy Maachden arm en rijck,
Hoe dat ick ben verlieft,
Op een Jonghelinck mijns gelijck,
En die my mint ontdieft4
5 Tis sijn hart, een groote smart,5
Als hy van myn scheyden moet,
En een vreucht, voor ons jeucht
't Selschap valt ons beyde soet,8
Siet wie daar ginder staat
10 Ist myn beminde? jaat,10
Ay siet toch wat hy doet.
Siet sijn graasselijck wesen an,12
Dat soo van schoonheyt blinckt,
Siet die uytghelesen man,
15 Hoort hoe sijn lietje klinckt,
Hoort hoe eel, dat sijn keel,
Draeyende beven kan17
Siet mijn lanst, hoe hy danst,18
Siet hoe hy leven kan,19
20 Siet nae sijn weelicheyt,20
Siet dan sijn eelicheyt,21
Die hy daer nemen can.22

*

4
5
8
10
12
17
18
19
20
21
22

LV
In 1622 blz. 74. In vs. 1 het eerste woord in romein met grotere initiaal W; in vs. 34 een
woord in romein. De sprekende persoon is een meisje. De binnenrijmen in vs. 5 en 7 van
elke strofe zijn maar door een enkele streep aangeduid.
ondieft: heftig, bijzonder.
T'is sijn hart: het is voor zijn hart.
't Selschap: het bijeenzijn; dit woord vat de inhoud van vs. 7 samen.
jaat: ja, hij is het.
graasselijck: gracieus, bekoorlijk; wesen: gezicht.
Draeyende beven kan: met trillers kan zingen.
lanst: jonkman.
leven kan: zich weet te gedragen.
weelicheyt: statigheid, rijkdom.
eelicheyt: edelheid, voornaamheid.
nemen can: als houding kan aannemen.
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Och sijn hergen en het mijn,
Komen wel over een,24
25 Maar ick toon met myn aenschijn25
Al of ick het niet en meen26
Mijn begheer, ick ontbeer,27
Lacy door men veynsen, siet28
Of dees helt, my al quelt,
30 Hy can myn ghepeynsen niet,30
Waer toe salt strecken nu
Al myn bedecken schu,32
De wijlt my selfs verdriet.
Oprecht Prinsselijck ghemoet,34
35 Dat meer van deuchden hout
Als van al het aertsche goet,
En kiest die eer voor 't gout37
Siet mijn geest, mint en vreest,
U uyt goeder minnen weer
40 Ick maack noch, u Hertoch,40
Van myn goet en simaen Heer,41
Wilt nu ghebieden maer,
U wensch sal schieden, vaar,43
Myn roem, myn lust, myn eer.

24
25
26
27
28
30
32
34
37
40
41
43

wel: goed.
aenschijn: gezicht.
Al of: alsof.
Mijn begheer enz.: ik ontbeer de vervulling van mijn begeerte.
men: mijn.
can: kent.
bedecken schu: schuw, angstvallig verbergen.
Prinsselijck: vorstelijk; zij spreekt nu haar minnaar rechtstreeks toe.
die: de; voor: boven.
Hertoch: leidsman.
Van myn goet en sinnen: van al wat ik heb en ben.
vaar: man, vriend.
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*LVI

Nieuw Liedt

Stemme: Daer ick lach en sliep, in een prieel van bloemen, &c.

5

10

15

20

Vart buyten 't volck alleene1
Beweech ick, door myn weenen
De koude harde steenen,
Deur mijn liefs onghenade:4
Ay Goon ghy kent verleene
Ons hulp eer wijt meene6
Want myn is daer verscheene7
Een Maacht in groen ghewade8
Bly-gheestich, schoon, en licht,9
Behaaghelijck voor 't ghesicht,
Een lief, een levendich wicht,
Soo tengher, snocker, en spicht,12
Haer braef, dierbaer cieraden,13
Waren verciert met bladen;
Maar 't schijnt sy was beladen15
Met my, en heeft myn heuslijck opghericht,16
Sprack, u lief die duyt ten quaden
U klachten en weldaden
Ick ghebiese u te versmaden19
Vergeetse in myn lusthof vol en dicht.
Ick sach u worstelen en strijen,21
Tegen 't broot-droncken vrijen22
Ick kreech terstont meelijen

*

1
4
6
7
8
9
12
13
15
16
19
21
22

LVI
In 1622 blz. 75-76. In vs. 1 grotere sierletter V. In vs. 61 een woord in romein.
2 myn weenen in 1622: mynweenen - 17 quaden in 1622: quaden. - 79 gaen in 1622: gaet
Vart: ver.
Deur: wegens, om; onghenade: afwijzing.
meene: verwachten.
myn: aan mij.
Maacht: nl. de meimaand.
licht: stralend.
snocker: flink, welgeschapen; spicht: slank.
braef: fraaie; dierbaer: kostbare; cieraden: in de 17de eeuw lag de klemtoon op de a.
beladen Met: begaan met, bekommerd om.
heuslijck: hoffelijk, vriendelijk.
ghebiese u: gebied u haar.
Ick: nl. de mei.
broot-droncken: uitzinnig.
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In 1622 blz. 75, linkerhelft
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Recht so ghy 't hier siet blijcken;
25 Gaet u nu wat verblijen,
Ghy meucht varen en rijen
Besient aen alle sijen,27
Hier is ghenoech te kijcken,
Kijckt hier of darrewaert,29
30 Siet wie daer rijdt of vaert,
Siet die Koe en dat Paardt,
Siet wat hem openbaart32
Kijckt elck by sijns ghelijcke
Daer gaet een paertjen strijcken34
35 Die willen de Son ontwijcken
In myn groen duyster verholen boomgaart,36
Siet hier lantschappe rijcke,
Casteele, huyse, dijcke,
Laet haer t'uys sitten prijcken39
40 Die haer jonst soo kostelijck hout in waart.40
Ick stelt al in u handen,
Bosschen, wouden en landen,
Mijn wateren en stranden,
Voorts alle myn vermogen44
45 Gheniet ghy 't ghenot vanden45
Beemt, Boomen, Duynen, Sanden,
Maar ay, wat duysent schanden
Mijn tijt is haest vervloghen,
Weest vrolijck bly, mijn Heer
50 Boet danckbaar myn begheer:50
Adieu ick neem myn keer,51
Ick koom noch wel eens weer,

27
29
32
34
36
39
40
44
45
50
51

Besient: gij moogt het bezien.
darrewaert: daarheen.
hem openbaert: zich vertoont; vs. 33 hoort hierbij, Kijckt is een soort tussenwerpsel.
gaet... strijcken: gaat ervan door.
verholen: verborgen.
Laet haer enz.: laat diegene maar thuis zitten pronken.
Die haer jonst enz.: die de prijs van haar genegenheid zoo hoog stelt.
alle myn vermogen: alles waarover ik beschik. Na dit vs. denke men een punt.
Gheniet ghy: geniet maar.
Boet: bevredig; myn begheer: wat ik begeerlijk acht; of drukfout voor uw begheer?
ick neem myn keer: ik keer terug, ik ga weg.
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Nu werd ick u ontoghen,53
Besietet, 't is geen logen,
55 Ick heb u noyt bedroghen
Ghelooft my dan des te seeckerder of meer:
Nu vlie ick uyt u ooghen,
Adieu en wilt u poghen58
Verheffen, roemen, booghen,59
60 Verbreyt vry over al de Mey haer eer.60

65

70

75

80

Princes tot allen stonden61
Blijf ick an u verbonden,
Om dat ghy myn maer jonde63
Dat ick naar lust vermeije,64
Ick sal met sanghbaer monde65
U lof en prijs verconde
Waer toe hielt ghy ghewonden67
Mijn ooghen alle beije?
Dies 't hart verwondert staet,
En vraacht de sinnen raet
Die houwent niet voor quaet
Dat ick dees hooghe daet72
Een yder gaa verbreyen73
En raet van de min te scheyen:
Nu laet ickse pruylen en schraijen75
Die myn eerst verachtelijck heeft ghehaat76
De boomen schudden en weyen77
Sy swieren, swerlen, Sweyen
En gaen d'aerde bespreyen
Met dorre blaaden, nu ghy ons verlaet.

53
58
59
60
61
63
64
65
67
72
73
75
76
77

werd: word; ontoghen: onttrokken.
wilt u poghen: ga u inspannen om te.
booghen: loven, lofprijzen.
Verbreyt: verkondig.
Princes: na door de mei te zijn toegesproken (vs. 17-60) richt de dichter zich weer tothaar.
maer jonde: vergund hebt.
Dat ick enz.: mij naar lust te ontspannen.
Sanghbaer: zanglustige, zingende.
ghewonden: omwonden. De vzn. 67-68 zijn moeilijk te interpreteren; misschien bedoelt de
dichter: waarom hebt ge mij niet eerder de ogen geopend?
hooghe: verheven, edele.
verbreyen: verkondigen.
ickse: ik haar; schraijen: schreien.
heeft ghehaat: vijandig gezind was.
weyen: waaien.
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*LVII

Nieuw Liedt

Stemme: O Keyserlijcke vrouw! verheven en ontsien, &c.
In twijffel en met schreumt soo hef ick op dit liedt1
Beducht zynde voor schant, en of ick wil of niet,
Ondek ick hier myn liefd, 't welck my de schaamt ontraat,3
En een raet-rijck opmerck beschut ons voor veel quaet.4
5 Beschut ons voor veel quaet een raet-rijcke opmerck,
Wat sal ick dan bestaan in dit mijn sinn'loos werck?6
Och! sal ick? ja, ick moet haer klagen in myn noot,
Soo ick myn noot verswijch ick wert een wisse doodt.8
Ick werd een wisse doot soo ick myn noot verswijgh,
10 Soo klaagh ick dan op hoop dat ick noch troost vercrijgh10
Van die my heeft ghewont, van die my heeft gheraackt
Met haer omsichtich ooch, dat my haer volgher maackt.12
Dat my haer volgher maeckt met haer omsichtich oogh
En haer eerbare deucht, ick opentlijck verbooch14
15 Hoe ick met al myn hert vernedert legh en kniel,
En draech myn af Goddin in't binnenst van myn ziel,16

*

1
3
4
6
8
10
12
14
16

LVII
In 1622 blz. 77-78. Geheet in romein; in vs. 1 grotere initiaal I. In vs. 19 twee woorden
cursief.
3 Ondek in 1622: En dat De verbetering is van Knuttel - 4 en 5 opmerck in 1622: op merck
- 18 klachtig in 1622: krachtig De verbetering is van Michels.
met schreumt: beschroomd; soo hef ik op dit liedt: hef ik dit lied aan.
Ondek: beken ik openlijk.
raet-rijck opmerck: weldoordachte opmerkzaamheid.
bestaan: ondernemen, wagen; dit mijn sinn'-loos werck: deze schrijverij van mij zonder zin.
wert: word; doodt: dode.
Soo: dus, daarom; troost vercrijgh: wederliefde ontvang.
omsichtigh: rondziende; of: bedachtzaam; dat: dit woord kan hier een betr. vnw. zijn, in vs.
13 echter niet, misschien doet men goed het in beide gevallen op te vatten als hetgeen.
verbooch: verkondig met trots; bij dit ww. hoort zowel al het voorgaande als al het volgende
van deze strofe.
af Goddin: afgodin, aangebeden vrouw.
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Int binnenst van myn ziel draech ick myn af Goddin
Om noodt van wederliefd', ick aldus klachtich bin:18
Myn lieve Angneets Dei! ten hanght niet op myn borst,19
20 Maer pronckt staegh in myn hert daar sy niet in bemorst.20
Daer sy niet in bemorst maer pronckt staagh in myn hart
Dese afgodery, daar ick in ben verwert,22
Dit is myn soetste vreucht die in myn sinnen speelt,
De liefde van myn lief, myn alderliefste beelt.
25 Myn alderliefste beelt, verkoren Koningin,
Princesje van myn ziel, Bevoochster van myn sin,26
Versteurt u daer niet in soo ghy mijn sotheyt merckt,27
Maar denckt dat liefd en min somtijts veel grillen werckt.28

18
19

20
22
26
27
28

Om noodt van: uit diepe behoefte aan; klach-tich bin: klaag ik nu.
Angneets Dei: woordspeling met Agnus Dei, Lam Gods, devotioneel medaillon; tevens
letterverschikking van de naam Angeniet maar met nog de drie letters d e s erbij; op myn
borst: dus zichtbaar, zoals een reliek gedragen werd.
sy: de beeltenis van de afgodin; bemorst: bezoedeld wordt.
afgodery: afgodendienst, hier hartstochtelijke verliefdheid.
sin: gemoed.
Versteurt u daer niet in soo: word er niet boos om als.
werckt: teweegbrengt, veroorzaakt.
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*LVIII

Liedt

Soet Roosje. Of Ian sloot // bier en broot // een pot vol
Myn sinnen // siet // die minnen // hiet,1
U overschoone Maacht,
Met liefde vast // als een trouw gast,3
Die reyne liefde draacht.
5 U klaer aenschijn // verheuchtet harte mijn
Als u klaarheyt // inder waerheyt
By my slech mach sijn.7
Droefheede // vlucht, de wreede // sucht,8
Met al 't verdriet en pijn9
10 Tot niet ist haest ghebracht10
Myn rouwe // snoot, o vrouwe // groot,11
Als ghy my maer toelacht.
Ick b'nijd // en haet, met spijd // en smaat,
Dat ghy soo bent verkuyst14
15 Met die gesel // ghy kent hem wel,
Die t'uwent dickwils ruyst16
Als ick by u wil gaen // sie ick hem by u staen,
Ick gae weder // op en neder,18
Swaermoedich belaen,19
20 Mijn yver // klaacht, die styver // jaacht,20
En port het hart vast aen21
Dat willend' niet en mach,

*

1
3
7
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LVIII
In 1622 blz. 78-79. Ook in Geestigh Liedt-Boecxken, 1621. In vs. 1 het eerste woord in
romein met grotere initiaal M. De vzn. 57-58 en 59-60 zijn om typografische reden in 1622
telkens op één regel gedrukt, zonder hoofdletters bij En en In.
hiet: vurig.
gast: jonkman.
slech: slechts.
sucht: ziekte.
pijn: na dit woord denke men een punt.
niet: niets.
rouwe snoot: bittere smart.
verkuyst Met: gediend, van, gesteld op.
ruyst: rumoerig aanwezig is.
op en neder: de straat op en neer; heen en weer.
belaen: terneergedrukt.
styver: heftiger.
port... vast aen: spoort voortdurend aan.
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Door teghenheyt, gheleghentheyt23
Verwacht ick nacht en dach.
25 Doch selden // tijt // oft quelt // en spijt,25
My staach in myn ghemoet
Dat ghy hier lijdt // of wert ghevrijdt,27
Van sulcken slechten bloet,28
Wiens roem is syn gheslacht // en is selfs niet geacht,29
30 Van ellick // een // het wellick // gheen,30
Kennis geeft de macht.
De luyden // nu // sien huyden // nu32
Al nae de weytse dracht,33
Doch is sy best bewaart34
35 Die mercken // set // op wercken // let,35
En op goe geest en aart.
Verkoren // schat // te vooren // hadt37
Ghedocht en dan de daat,
Wel voor u siet // alst is gheschiet //39
40 Berouwt het meest te laet,
Al raed' ick u hier toe // ghy meucht wel segghen hoe,41
Dus beladen // met myn schaden,42
Raackt u wat ick doe?43
Dan waarde // maacht // die d' aarde draacht,44
45 Duyt myn goe sorch in t' goe,
U welvaert ick besin,46

23
25
27
28
29
30
32
33
34
35
37
39
41
42
43
44
46

Door teghenheyt: door tegenwerkende omstandigheden; behoort bij vs. 22.
selden tijt oft: zelden is er een ogenblik dat het niet.
lijdt: duldt.
slechten bloet: onnozele vent.
selfs: zelf.
het wellick enz.: en waarvan de macht niet berust op kennis; wschl. hoort dit bij gheslacht
(vs.29).
huyden: heden.
weytse dracht: zwierige kledij.
sy: diegene, dat meisje.
Die mercken set enz.: die opmerkzaam is, die op de daden let.
te vooren hadt Ghedocht: had dan eerst maar nagedacht.
wel voor u siet: zie goed voor u uit.
hoe: hier begint wat het meisje zou kunnen zeggen (tot en met vs. 43).
beladen: bedrukt, bedroefd.
Raackt: raakt het.
Dan: maar.
besin: bedoel, beoog.
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Kend' u letten doch, Annetta, och47
Dat ick u dus bemin?
U waerdigheyt en aardigheyt
50 Heb ick noyt eer ghedaen,50
Als 't wel betaamt, dies ick beschaamt51
Voor u altijt sal staen.
Ick heb u, lief, gelaeckt, en ben selfs niet volmaeckt,53
Ick soud' wel laten, had sijn praten54
55 My eerst niet gheraeckt,
O braven dier, 't begraven vier56
Na u begheeren haackt57
En siet niet na de konst,58
Lief, ick ten deele, my beveele59
60 In goede jonst.60

47
50
51
53
54
56
57
58
59
60

Kend' u letten: zou het u kunnen kwetsen, benadelen.
eer ghedaen: eer bewezen.
Als: zoals.
gelaeckt: misprezen; selfs: zelf.
sijn praten: de praatjes van die gesel (vs. 15).
braven dier: braaf lief meisje; vier: vuur, hartstocht.
Na u begheeren haackt: hunkert naar uw wederliefde; na dit vs. denke men een punt.
En siet niet enz.: let niet op het weinig kunstige van dit gedicht.
ten deele: tot uw deel, als uw bezit.
u goede jonst: uw goedgunstigheid.
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*LIX

Liedeken

Stemme: Wil Paris nu helaes verlaat &c.
Wech segh ick en vertreckt,
Haas op ghy Raaserije2
Die myn 't vernuft bevleckt
Met nieuwe sotternije,4
5 Die 't eyghen komt ontvrije5
Met een lastich gebiet6
Van opperheerschappije
Dats min, die my dit hiet8
En of ick wil of niet
10 Ick moet mijn willich vlyen10
In't aengenaem verdriet,
Om soete smart te lyen
Isser wel meer verblije
Als liefde noemt my iet?14
15 Als sy aen weder sije,15
Trouw en oprecht geschiet.
Ick prijs de min zyn deucht
Vert boven alle dinghen;18
Ken acht geen ydel vreucht19
20 Van spel, van dans, van singhen
Dat sijn maar beusselinghen
By d' eele min deuchtsaam22
Die het ghemoet kan dwinghen,

*

2
4
5
6
8
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14
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LIX
In 1622 blz. 79-81. In vs. 1 het eerste woord in romein met grotere initiaal W.
7 opperheerschappije in 1622: opperheerschappie - 52 Majesteyt in 1622: Majesteyts
Haas op: ga weg; eig. een jachtterm; Raaserije: waanzin, furor.
Met nieuwe sotternije: opnieuw met zottigheid.
't eyghen: de kenmerkende eigenschappen, het ik.
lastich: drukkend; gebiet: gezag, bewind.
hiet: beveelt.
mijn: mij.
Als: dan; noemt my iet: zeg het mij
Als: wanneer; sy: nl. de liefde.
Vert: verre.
Ken: ik en (negatie).
By: in vergelijking met.
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Het leyt maeckt aenghenaam.24
25 Tot grootmakingh zijns faem
Segh ick dat hy kan dringhen26
Twee zielen in een Lichaem
Hy kan te samen minghen28
Die woeste vreemdelinghen29
30 Door sijne deucht bequaem:30
Ick voel veranderinghen
Als ick eens hoor sijn naem.
Lecht my te voren vry33
Wilt gheen matery sparen,34
35 Of's werelts lusten bly35
(Ghenomen) by een waren,36
Soud' men meer vreuchde baren37
En oordeelt niet verkiert,38
Dan die met lust verclaren39
40 Het oogh en hert door-viert,
Soo 't onverstant hier tiert
In sullicx on-ervaren,42
Ten bosch hem stoutelijck stiert43
Dat hy daer siet vergaren44
45 D' een wilde boom met d' aren45
Sich lieffelijck 't samen swiert:46
De Min doet doch al paren47
De mensch, 't vee en ghediert.

24
26
28
29
30
33
34
35
36
37
38
39
42
43
44
45
46
47

leyt: leed, liefdesverdriet.
dringhen: samensmelten.
minghen: mengen, verbinden.
woeste: onstuimige; vreemdelinghen: nl. die twee zielen (vs. 27).
deucht bequaem: liefelijke kracht.
Lecht my enz.; werp mij gerust tegen.
Wilt gheen enz.: laat geen argument, van welke soort ook, ongebruikt.
Of: indien.
Ghenomen: gesteld, verondersteld.
baren: teweegbrengen.
verkiert: verkeerd; dit vs. is een tussenzin.
Dan die enz.: dan de vreugden die het oog en het ontvlamde hart van verrukking doen stralen.
In sullicx on-ervaren: zonder van zulke zaken ervaring te hebben.
hem: die onverstandige persoon (vs. 41); stiert: stuur.
vergaren: samenkomen, paren.
d'aren: de andere.
Sich... swiert: voegt zich; het ond. is boom (vs. 45).
al: allen, alles.
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Loffelijck is de min
50 En sterck daer beneven,
Grootmoedichlijck van sin,
Wiens Majesteyt verheven
Doet vreesen en beven
Menich sijn onderdaen,54
55 Wie is hier in dit leven,
Die hem durf teghenstaen?
Hy grijpt wijs, starck, aen,57
En doet 't ghedachte sweven
Veel hoogher als de Maen59
60 Wat heeft hy niet bedreven?
Van cracht en van 't gheschreven61
Moet hy de lof ontfaen
Hy heeft middel ghegheven
Met lust eer te begaen.64
65 Is Honing-suycker soet65
Marmallaed, Syroop van smaken
'Tgheen so 't overdaet doet67
Den mensch weer uyt moet braken.
De soete Min haer saken69
70 Die sijn van ander kracht
Ay my, myn sinnen raken
In een ghewenst ghedacht
Ghy heerscht by dach en nacht
Vermompt af onder 't laken,74
75 Stroyt 't soetste datmen acht
In het vriendtlijck ghenaken76
Doch Keulen en Aken
Sijn op gheen dach volbracht78

54
57
59
61
64
65
67
69
74
76
78

Menich sijn onderdaen: menige onderdaan van hem.
wijs, starck: wat wijs en wat sterk is.
hoogher als de Maen: in hoger sferen.
Van cracht enz.: van sprekers en van schrijvers.
begaen: verwerven, behalen.
Is enz.: al is... zoet van smaak.
'Tgheen.: datgene wat; so: indien.
De soete Min enz.: de werkingen van de zoete liefde.
Vermompt: verscholen, onzichtbaar.
vriendtlijck ghenaken: verliefd samenkomen, in liefde elkaar naderen.
op gheen dach: niet op éen dag.
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Souw ick 't elck een wijs maken79
80 Dat waer niet in myn macht.
Wil yemand segghen, dat
De Min oock geeft veel pijnen:
't Is waer, proeftet sure wat
Ghy sult het 't soeter vijnen:84
85 Die dampen haest verdwijnen,85
En men verwacht schoon weer,
Die lieve Son coemt schijnen87
Helder en claerder seer,88
En in haer bouten teer89
90 Sal u de Min ontbijnen90
Met noegingh van 't begheer91
Ontlaad u droevich quijnen
In die wellustighe mijnen93
Wel wat begheert ghy meer?
95 Int sluyten ten fijnen95
Gheeft doch de min sijn eer.

79
84
85
87
88
89
90
91
93
95

wijs maken: doen begrijpen, uitleggen.
het 't soeter vijnen: het des te zoeter vinden.
Die dampen: die bekommernissen, nl. het sure (vs. 83); haest: snel.
Die: de.
claerder seer: nog veet stralender.
haer: nl. van de liefde (vs. 90); bouten: armen.
ontbijnen: ontbinden, vrij maken.
noegingh: voldoening, bevrediging; na dit vs. denke men een punt.
wellustighe mijnen: diepten van de wellust.
Int sluyten: om te eindigen; misschien heeft sluyten hier (ook) een erotische betekenis; ten
fijnen: tenslotte.
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*LX

Nieuw Liedeken

Stemme: Daer ick lach en sliep in een prieel, &c.
Ick moet met sangh vertalen1
De Min myns jeughd afmalen,2
Die my treurigh deed dwalen,
Tot dat ick quam te praten
5 By haer, wiens ooghen-stralen5
Mijn ziels krachten ontstalen,
Myn levens lust onthalen,7
Sonder dat sy my haten:8
Want haer lieflijck ghemoet,
10 Is vriendelijck en goet,
Ick had haer wel gegroet,
Ghelijck een Jongman doet,
Maer noyt eenighe reden13
Van myn gheneghentheden,
15 Gebruyckten ick daer mede,15
Maer brochten deur den tijd16
Met boerterije soet.
Daer nae, ist soo ghevaren,18
Dat wy quamen te paren19
20 In een seer soet vergaren,20
Of gheselschap vol vreughden:
Daer anders niet en waren
Als dochters jongh van jaren,23

*

1
2
5
7
8
13
15
16
18
19
20
23

LX
In 1622 blz. 81-82. Ook in Geestigh Liedt-Boecxken, 1621. In vs. 1 het eerste woord in
romein met grotere initiaal I. De vzn. 101-102 staan in 1622 om typografische reden op éen
regel zonder hoofdletter in Alleen.
3 dwalen in 1622: dwale n - 73 ziel van in 1622: zielvan.
vertalen: onder woorden brengen.
afmalen; afbeelden, schilderen.
wiens: wier.
onthalen: weghaalden, ontroofden.
haten: haatte.
reden: woorden.
daer mede: daarbij.
brochten deur enz.: wij brachten de tijd door.
soo ghevaren: zó gegaan.
quamen te paren: naast elkaar kwamen te zitten.
vergaren: bijeenkomst.
Als: dan; dochters: meisjes.
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Ick kan 't niet al verklaren,24
25 Hoe wy ons daer verheughden.
Daer na noch wat ghele'en26
Hebben wy saem gere'en,27
Ick en myn Lief by een,
Wy waren wel te vre'en,
30 Ick docht doe niet dat treuren
Myn blijdtschap sou versteuren,31
Der Minnen wille-keuren32
Die gheven in 't ghemeen
Voor wat vreuchts veel gheween.34
35 Noyt had ick meer verblijen
Als 's winters in het rijen,
Dat wy deden somtijen
Seer lieffelijck en lustich,
Maer als ick wat sou vrijen,39
40 En klaghen haer myn lijen,40
Wierd ick door fantasijen41
Swaer-hoofdigh en onrustigh,42
En mijn ghepeynsen swaer43
Streden tegen malkaer,
45 Mijn schamel hart eerbaer,45
En dorst niet melden daer,
Myn inwendige klachten,
Myn verbayend verwachten,48
En hoe myn ziel ging achten49
50 De reyne ende klaer
Suyverheyd van haer.

24
26
27
31
32
34
39
40
41
42
43
45
48
49

't niet al verklaren: het niet ten volle uitdrukken.
Daer na noch wat ghele'en: later na enig tijdsverloop.
gere'en: schaats gereden; vgl. vs. 36 en 53-55.
versteuren: verstoren, tenietdoen.
wille-keuren: willekeurige gedragingen, grillige beslissingen; of misschien: verordeningen
(?).
wat vreuchts: enige vreugde, geringe vreugde.
vrijen: liefkozen.
lijen: onvervuld verlangen.
fantasijen: mistroostige overpeinzingen.
Swaer-hoofdigh: bekommerd.
swaer: drukkende.
schamel hart eerbaer: beschaamd en zedig hart.
verbayend: verbeidend.
ging achten: achting was gaan voelen voor.

G.A. Bredero, Groot lied-boeck

228
Nu noch onlangs geleden,
Heb ick met haer gereden
Hier binnen deser Stede,
55 Op de geveegde banen,55
Soo ionstigh wy dat deden,56
Soo minnelyck vol vreden,57
Het bedroeft my noch heden,58
Als ick hier van vermane,59
60 Hoe snelle dat de tyd
Ons lieve vreughd afsnyd,
Ons geluck werd benyd,
Van die 't sagen met spyt,
Met afgunst en met smarten,
65 Haer boos en valsche harten,65
Toonden haer oude parten66
Wt scheldens nyt67
Met schamperlyck verwyt68.
Met al myn hert en sinne
70 Ick dees Dochter beminne,
Maer ick durf 't niet beginne
Myn liefde te ontdecken.72
Dus kermt myn ziel van binne,
En mis-trout te verwinne74
75 Het hart van myn vriendinne
Die ick met ionst wil trecken,76
Och wou dees weerde Vrou
Als ick wel wil en wou,78
Wt goeder harten sou
80 Sy antwoorden myn trou,

55
56
57
58
59
65
66
67
68
72
74
76
78

de geveegde banen: het door de baanvegers schoongemaakte ijs.
ionstigh: vol genegenheid; wy dat deden: deden wij dat.
minnelyck: liefelijk.
Het: dat het (behoort bij Soo vs. 56 en 57).
vermane: getuig, spreek.
Haer: hun.
parten: streken.
Wt scheldens nyt: uit begeerte om te krenken.
verwyt: smaad.
ontdecken; bekennen.
mis-trout: durft er niet op vertrouwen.
ionst: liefde; trecken: aantrekken, naar mij toe halen.
Als ick: net zoals ik.
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Al derf ick't niet klagen,81
Sy siet meest alle dagen
Al myn verliefde vlagen,83
Myn innerlycke vreucht,
85 En heymelycke rou.85
Princesse, Lief verheven,
Wt ziel yver gedreven,
Met erenst en met beven,88
Versoeck ick u genade,
90 Waer is u ionst gebleven
Die ghy my placht te geven,
O Sonne van myn leven!
Beschuttet doch de schade,93
Die my wan-hoop voorstelt,94
95 En doet Natuur geweld,95
Vloeckt, en veracht het Geld,
Daer mennich om verseld97
By een, die hen met pynen98
Het leven doet verdwynen,
100 Laet Lief u ionste schynen,
Als my myn geest101
Alleen te voren spelt.102

81
83
85
88
93
94
95
97
98
101
102

derf: durf.
vlagen: buien.
heymelycke: verzwegen.
erenst: ernst, inspanning.
Beschuttet doch: weer toch af.
voorstelt: voor ogen stelt.
En doet Natuur geweld: en die de natuur geweld aandoet; of: doe uw natuur geen geweld
aan; En is dan de negatie.
verseld: samenkomt, huwt.
By een: met iemand.
Als: zoals.
Alleen: enkel, alleen; in werkelijkheid is het dus ánders; te voren spelt: voorspelt.
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*LXI

Bruylofts-Ghedicht, Ter Eeren
Gvillebert de Flines, Ende Anna Cornelis van Grootewal
Corts als de vaack en slaep mijn ooghen sacht bestreden,1
Bestormden sy mijn hert, bestormden sy mijn leden;2
Mijn slappe lichaem liet zijn ampteren bevreest:3
Als my de vaack verwan, vervloogh mijn vlugge gheest,4
5 Recht als de Toover-riem de Collen doet verscheppen,5
Die vlieghen inde schijn, en 't doode lijf niet reppen:6
Soo lach mijn aartsche block, soo lach mijn laffe romp7
Onweerbaer, af-gheslooft, verstandeloos en plomp.8
Een labber-koele-wint die heeft mijn gheest gheheven9
10 Van d'aarde flucx om hooch, en door de Lucht ghedreven
Tot in de hooghste plaats, tot inde hoochste tip,11
Van waer ick over-sach 't onmetelijck begrip;12
Van waar ick over-sach den grooten Raadt der Goden,
Die juyst op dese tijdt daar waren t' saam ontboden:
15 Een yeder heeft sich in zijn setel neer-gheset;
Sy keurden daar een keur; sy stemden daar een wet.16
Een lieffelicke wet, dat al de Dochters souwen
De eerbaer Ionghmans reyn vry vriendelick aanschouwen;18
En wie uyt bellich-sieckt dat weygherde te doen,19

*

1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
16
18
19

LXI
In 1622 blz. 83-88. Tekst geheel in romein. In vs. 1 grote sierletter C. Het gedicht komt ook
voor in Apollo, 1615 en in Thronus Cupidinis, 1618 en 1620. Het huwelijk vond plaats op
25 maart 1612.
20 boeten of, ten in 1622: boeten, of ten - 28 nieuwsgierich volgens Thronus 1618; in 1622:
nieuws-gierighe - 29 lust (sprack hy) o Goon! in 1622: lust (sprack hy, o Goon!)
Corts: kortgeleden, onlangs; als: toen.
sy: nl. de vaack en slaep.
liet zijn ampteren: liet zijn werkzaamheid na; bevreest: in vreze.
verwan: overwon; vervloogh: vloog weg.
Recht als: juist zoals; Toover-riem: tovergordel; Collen: heksen; verscheppen: een andere
gedaante aannemen.
vlieghen in de schijn: schijnen te vliegen; doode: door de geest verlaten.
laffe: krachteloze.
Onweerbaer: machteloos.
labber-koele-wint: koeltje, labberwindje.
tip: punt.
begrip: domein; dus: het heelal.
keurden, stemden: vaardigden uit: keur: verordening.
De eerbaer Ionghmans reyn: de fatsoenlijke en nette jongemannen.
bellich-sieckt: belgzucht, neiging tot twist.
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20 Die sou dat boeten of, ten minsten met een soen:20
Wie op een goede vraagh antwoorde dreuts of koentjes,21
Die mocht dat coopen af met vyf en twintigh soentjes.
De Goden hielden dit den mensch te wesen nut,23
Op dat voor alle twist sy souden zijn beschut,24
25 En dooden soo door Liefd' het nydich fel vergrimmen.25
Cupido 't cleene wicht gingh op een heuvel climmen,
Met Boogh en Coocker vol van Pijlen hardt verstaalt,
Die hy eerst vande Smits nieuws-gierich had ghehaalt.28
Gheeft lust (sprack hy) o Goon! g'hebt recht in u ghesetten;29
30 Maar reden ist dat ghy voldoet u eyghen wetten.30
Sy deunden met het Kind, en namen't niet in't goedt,31
Dat Venus haren Soon soo stout had opghevoedt,32
Dit speet hem euvel seer, hy nam een van zijn pylen,33
Die hy op voordeel had drie-cantich laten vylen,34
35 Hy sleep het vinnich punt, en leydse op zijn boogh,35
Die door zyn styve treck hem snorrende ontvloogh,36
Tot in Iupijn zyn borst, daerse vast schuddend' lilden;37
Syn wel-ghetroffen hert stont als de pijl en trilden.38
Hy voelden in zijn ziel een jeuckerige pijn,
40 Die maar van Iuno cost alleen genesen zijn.40
De jeughdelijcke Godt (begaeft met't licht der Sonnen,41
Die Python 'tysselick Serpent had overwonnen)42
Drang door de dichte schaar, tradt met een trotse tred,

20
21
23
24
25
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
40
41
42

boeten of: boeten, afkopen.
een goede vraagh: een eerbaar verzoek, hier dus een liefdesverklaring; dreuts; spijtig;
koentjes: overmoedig.
hielden: beschouwden als, achtten; nut: nuttig.
sy: nl. de mensen.
dooden: tenietdoen, afschaffen; het nydich fel vergrimmen: het boosaardig felle toornig-zijn.
eerst: juist; Smits: smidse, nl. van Vulcanus; nieuws-gierich: belust op iets nieuws.
Gheeft lust: geef acht, luister aandachtig; g'hebt recht: gij hebt gelijk; ghesetten: wetten.
reden ist: het ligt in de rede; voldoet: gehoorzaamt, nakomt.
deunden: spotten, gekscheerden; niet in't goedt: kwalijk.
soo stout: zo overmoedig, tot zo iets brutaals.
euvel seer: heel erg.
op voordeel: bij voorbaat.
het vinnich punt: de punt scherp; leydse: legde ze.
zyn styve treck: zijn krachtig spannen.
vast schuddend' lilden: bleef sidderen.
hert: hart; stont als enz.: was aan het trillen als de pijl.
van: door; cost: kon.
Sonnen: Apollo is de zonnegod.
Python: draak nabij Delfi, door Apollo gedood; zie Ovidius, Metamorfosen I, vs. 430 e.v.
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En heeft zyn grootsche gangh nae Cupido gheset:44
(Hy sprack:) douw Hoeren-soon, gheeft hier dyn gulde boghen,45
Dijn handen zijn te weeck, te kindts is dijn vermoghen;46
Soo groote gaven zyn aan dy doch niet besteed;47
Ick hebbe clem en kunst die die te hand'len weet.48
Cupido nam zijn wraack, van 't smadelick verachten,
Twee pylen scherp en spits, doch van verscheyden crachten;50
De een ontstack in Min wie hy daar mede schoot;
Den ander, wien hy trof, de Min met angsten vloot.
Den Ionghen sprack, wel-aan, ghy sult tot voor-beelt strecken,
Der ghener die met mijn, of met de cleyne gecken;54
Met schoot hy d'eerste pijl in Phoebus herte diep;
Maar Daphne kreegh de schicht die voor de Minne liep.56
Hy moes-janckt, claaght en bidt, die eerst soo dapper swetste.57
Soo haast Cupido cleyn den braven Schutter quetste,58
Sant hy een heeten straal na Pluto bles en grijs,59
Die zynde gantsch verdoort, sich elck een waant te wijs.60
Het oud' verkleumde bloed en cost dit niet verdraghen,
Hy socht door 't eene vyer het ander te verjaghen:62
Hy woelden te vergheefs, hy woelden al om niet,
Tot Proserpina quam hem blusschen zyn verdriet.64
De grillighe Neptun Cupidoos Toortsen puften,65
Hy spotten met de Goon dat sy soo schielick suften.66

44
45

46
47
48
50
54
56
57
58
59
60
62
64
65
66

grootsche: indrukwekkende, fiere.
douw: jij; Hoeren-soon: Cupido gold als de zoon van Venus en Mars, ofschoon Venus (gr.
Afrodite) gehuwd was met Vulcanus (gr. Hefaistos); de griekse en romeinse mythen hierover
lopen uiteen.
weeck: zwak.
doch: toch.
clem en kunst enz.: kracht en vaardigheid om deze gaven (nl. de boog) te hanteren.
Twee pylen: nl. nam (vs. 49) twee pijlen; verscheyden: tegengestelde; crachten: vermogens.
de cleyne: kleine jongens zoals ik; gecken: spotten, gekscheren.
liep: deed weglopen, afkerig maakte.
moes-janckt: loopt haar verliefd na.
haast: gauw; Schutter: Phoebus.
Sant: zond; straal: pijl; Pluto: griekse god van de onderwereld; bles: aan de voorkant kaal.
verdoort: verdwaasd; sich elck een enz.: wijzer meent te zijn dan iedereen.
vyer: vuur; dus: hij was telkens op een ander verliefd.
Proserpina: latijnse naam van de griekse godin Persefone, godin van de onderwereld, door
Pluto daarheen gebracht.
Neptun: romeinse god van de zee; puften: minachtte.
suften: weerloos werden, zich gewonnen gaven.
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Maar desen snorcker stracks oock klaaghden van een wee,67
Die hy niet lesschen con met water vande Zee.68
Hy dompelde zyn hooft, hy is geheel ghedoken,
Syn brand de koude vloedt deed' preutelende koken.
Dewyl dat dit gheschach, soo gluurden over dwars71
Den forschen Wapen-heer, den strenghen Strydt-god Mars:
Maar als Vrou-Venus hem eens lieffelick belonckte,
Syn Krijghs-bloet-dorstigh hert vlam vyerigh hem ontvonckte.74
De lachende Goddin, als sy vermerckte dit,
Bewees hem meerder jonst als haar beroockte Smit.76
De sachte Venus door de Troetel-kunst verkeerde77
De handen die wel eer de Worstel-grepen leerde.78
De handen die wel eer lobberde in het bloet,79
Die creghen doen de weet van 't minne-stroken soet.80
De Moeder nam haar Kint, de Moeder nam haar sluyertje,
Blint-hockte soo zyn hooft, en sant hem om een kuyertje.82
Doe schoot hy blindelingh zyn pylen inden hoop;
Daar baten niemants vlucht, daar baten niemants loop.84
Wat wasser een krioel! men snobbelde, men kusten;85
Den Diamanten Saai die brande vande lusten,
Het was my daar te heet, jae dat ick door de vlam87
Beangst en wel verhetst weer tot my selven quam.88
Cupido riep my nae met vriendelicke woorden,
Die 'k tuymelende nauvv, maar dit nochtans wel hoorden.90
Seght uwen Bruyd'gom doch, dat hy zyn lieve Bruyt91
Myn Moeders Wonder-boeck heel naacktelick beduyt:92

67
68
71
74
76
77
78
79
80
82
84
85
87
88
90
91
92

snorcker: opschepper; stracks: al spoedig.
met water: met al het water.
Dewyl dat: terwijl; gheschach: geschiedde; over dwars: van terzijde.
vlam vyerigh: in vuur en vlam.
meerder jonst: groter gunst, genegenheid; Smit: Hefaistos, de smid onder de griekse goden.
Troetel-kunst: minnekunst, ars amandi; verkeerde: veranderde.
leerde: leerden.
lobberde: graaiden, ploeterden.
doen: toen; minne-stroken: liefderijk strelen.
Blint-hockte: blinddoekte; sant: zond, stuurde.
baten: hielp.
snobbelde: knuffelde.
jae dat: ja, zo zeer dat.
verhetst: verhit, geprikkeld.
nauvv: nauwelijks; dit: nl. het volgende.
uwen Bruyd'gom: die bruidegom waar je het over hebt.
naacktelick: onomwonden; met toespeling op de letterlijke betekenis; beduyt: uitlegt.
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En seght de nieuwe Bruyd dat sy nu moet begheven93
Den Maaghdelicken staat om een veel soeter leven,94
Hy sprack; Ick coom beneen; met daalden hy seer licht95
In 't lieflijck gheslacht haar minnelick ghesicht.96
Nu Bruydegom siet op, siet op 't loer-ooghend gluren,
Die steel-wys u de Bruyd soo heymelick gaat sturen.98
Siet hoe de suyv're Maaghd met schaamte sit en prijckt,99
Haar held're schoonheyd nu met aandacht wel bekijckt:
Hoe tockelt haar ghelaat, hoe stryen in haar sinnen101
De koude vreese en de soete brand van minnen:
Haar hertje springht van vreucht, haar hertje angstich trilt,
Als sy ghedenckt dat sy moet in het Vrouwen-gilt,104
Soo murmelt haar ghepeyns met een bedwonghen swyghen,
Om dat sy die niet mach dan om haar Maaghdom kryghen,106
Wat is den Maagdom doch? Niet anders als een woord,
Datmen van ouder Eeuw eens segghen heeft ghehoord.
Vrou-Bruyd weest niet beducht, en twifelt niet, want diese
Dus eerelijck besteet, en canse niet verliesen:110
Maar ghy krijght voor uw'gunst nu we'er een heele Man,111
‘Die van een Maaght alleen veel Maaghden maken kan.
Den witten dach die dringht door glasen en door spleten,113
Wilt doch Speel-maaghden niet u plicht noch ampt vergheten:114
Leyd die ghecranste Bruyd na het gheluckigh bedt,
De jonghe-lieven doch haar lusten niet belet.116
Staat op, o waerdigh Volck! staat op, staat op Iofvrouwen
En wilt ons waerde Bruyd niet langher teghen-houwen:
Sy staat, sy gaat, sy staet; sy schoor-voet, sy staet stil,
Ach! haar eergierigh hert en weet niet wat het wil.120

93
94
95
96
98
99
101
104
106
110
111
113
114
116
120

begheven: verlaten.
om: terwille van.
met: tezelfdertijd; licht: gemakkelijk.
In 't lieflijck enz.: in het beminnelijk gezicht van een lieflijke vrouw.
Die: nl. de blikken, aangeduid in het slot van vs. 97; gaat sturen: toezendt.
sit en prijckt: te prijken zit.
tockelt: lokt; sinnen: gemoed.
Vrouwen-gilt: gilde van de gehuwde vrouwen.
om haar Maaghdom: ten koste van haar maagdelijkheid.
eerelijck: eervol, eerbaar; niet verliesen: de maagdelijkheid gaat niet teloor, maar wordt op
rente gezet.
voor uw' gunst: in ruil voor uw liefde.
witten: bleke.
Speel-maaghden: bruidsmeisjes; ampt: taak.
haar lusten: hun genoegens.
eergierigh: op haar eer (d.i. kuisheid) gestelde.
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Sy gaat na 't lieflijck endt, van al ons bitter lyen,
Sy gaet na 't lieflijck end, van al ons heftich vryen;
‘Speel-nootjes maacktet cort, gheeft haer de leste soen;
‘Het ander dat ghy laat dat sal de Bruydgom doen.124
125
De Bruyd'gom sit en peynst met een inwendigh malen,125
Hoe hy syn lieve Bruyd op 't soetste sal onthalen.
Daar zyn de Maaghden weer: nu Bruydegom gaat voorts,
En sweet met vreuchden uyt u sonderlinghe Coorts.128
Nu Bruydegom treet aan en pluckt de soete vruchten
130 Van 't daghelicks gheklagh, van u verliefde suchten.
Nu Bruyd'gom saeyt en plant in u ghewenste Oest,131
Op dat het vruchtbaar land verwellickt noch verwoest.132
Vaart wel en leeft met vreucht ghy twee vereende menschen;
Onseg-baar is de gunst die wy u beyde wenschen,
135 Maar als ghy 't loon gheniet van uwe soete pijn
Ons arme strijers wilt dan eens ghedachtich zijn.136

124
125
128
131
132
136

laat: nalaat.
malen: mijmeren.
sonderlinghe: bijzondere.
plant... Oest: plant uw gewenste oogst in.
het vruchtbaar land: nl. de vrouw; verwoest; verwildert.
arme strijers: verliefden die zo ver nog niet zijn.
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*LXII

Bruylofts-Liedt

Stemme: Ghy lodderlijcke Nimphen soet, &c.
De reden door de Tijd bevijnd,1
Dat niets so vreemt alhier verschijnd,
Noch immer is verschenen,
Of't streckt om te vereenen.4
5 Natuur heeft alles wel beschickt,5
Der dinghen wesen soo verstrickt,6
Vermaeghschapt aen de Vrede,7
Door eendrachtige zede.
Hoe stribb'ligh, oock nochtans vergaert,9
10 Vyer, Water, Lucht, de swarte Aerd10
Door onderlinghe krachten,11
Haer al tot paren trachten.12
De Visschen inde wilde Zee,
En 't geyle menigh-formigh Vee
15 Dat joockt al na den ander,15
En menght sich met malkander.

*

1
4
5
6
7
9
10
11
12
15

LXII
In 1622 blz. 89. Ook in Apollo, 1615. In vs. 1 het eerste woord in romein met grotere initiaal
D. In de vzn. 25, 27 en 39 enkele woorden in romein. Het lied sluit aan bij het voorgaande
gedicht en dagtekent dus ook uit voorjaar 1612.
door de Tijd: mettertijd; of krachtens de ervaringen die de tijd verschaft; bevijnd: bevindt,
constateert.
streckt: richt zich, neigt.
wel: goed; beschickt: geregeld.
soo: nl, op de in vs. 4 genoemde wijze; verstrickt: verstrengeld.
Vrede: eensgezindheid, concordia.
stribb'ligh: onwillig, tegenstrijdig; men denke de komma weg; vergaert: bijeen, verbonden.
Vyer, Water enz.: de vier elementen, volgens de klassieke leer.
Door onderlinghe krachten: door onderlinge aantrekkingskracht.
Haer al tot paren: om zich allen twee aan twee te verbinden; trachten: zijn erop uit.
joockt: voelt prikkeling.
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Den over-hooft van al 't gediert,17
De Mensche, met vernuft verciert
Door harts-tocht, en beweghen,19
20 Tot minnen is geneghen.
De Wereld souw haest ydel zijn,21
Ten waer de lieve-leyde pijn,22
Die wy soo tochtigh voelen,23
In onse herten woelen.
25 Ghy Bruygom hebt oock wel gesmaeckt25
Hoe dat de min de herten raeckt.
De Bruydt kan 't oock getuyghen,
Hoe hy ons sin kan buyghen.
Gaet aen, gaet aen, geliefde Lien,
30 Ter plaetse daer 't ghevecht sal schien,30
Daer niemand van u beyden
Sal roepen om te scheyden.
Gaet dringht twee zielen in een lijf,
En komt dan uyt als Man en Wijf,34
35 En weest so de voor-beelden
Van ons verhoopten weelden.36
Be-yvert doch soo desen staet,37
Op dat de Wereld niet vergaet.
Blijft ghy In liefde bloeyen,39
40 Gods heyl sal u toe-vloeyen.

17
19
21
22
23
25
30
34
36
37
39

over-hooft: opperhoofd, gebieder.
beweghen: ontroering.
haest: spoedig; ydel: leeg.
Ten waer: als er niet was; lieve-leyde: geluk en leed brengende.
tochtigh: verlangende, als een aandrift.
gesmaeckt: ondervonden.
't ghevecht: de worsteling, nl. de coïtus.
komt dan uyt: kom weer te voorschijn.
ons: het bruiloftslied wordt nl. in de mond gelegd van de ongehuwde bruiloftsgasten; weelden:
geluk, wellust.
Be-yvert: doe uw best in; desen staet: de toestand van het gehuwd-zijn.
In liefde bloeyen: toespeling op de zinspreuk van de rederijkerskamer D'Eglantier, waarvan
Bredero (of de bruidegom) in maart 1612 lid moet zijn geweest.
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*LXIII

Liedeken

Stemme: Poolsch Amanje, &c.
De lieve, waerde, soete Mey1
Die toont haer vruchten menigerley,2
En pronckt haer op so hups en frey,3
In 't lieflijck groen gekleed:
5 Mijn ooghe dien ick vluchtigh drey,5
Sien uyt de hard' en schrale cley,6
En grasigh groeysaem, vette wey,7
Daer 't hong'righ vee van eet,
Het dorre Bos // seer haestelijck begos,9
10 En schielijck bewos // vol bladeren en Mos10
Wt d'aerde kout // dies 't waerde Wout11
Is duyster van 't beblaerde hout
Dat sich soo wild verspreedt.
Denckt hoe 't de schoone Mey verciert,14
15 Die haer so lustigh went en swiert,15
En ons so rustigh send en stiert16
Haer gaven onbeloont,17
Kijckt hoe hy 't velt met bloemtjes ciert:
Siet hoe 't gevoghelt en 't ghediert

*

1
2
3
5
6
7
9
10
11
14
15
16
17

LXIII
In 1622 blz. 90. In vs. 1 het eerste woord in romein met grotere initiaal D. Om typografische
reden is vs. 62 in 1622 op twee regels gedrukt.
24 siet // te in 1622: siet / te - 40 het in 1622: hoe't - 50 valcken in 1622: balcken - 64 verneder
mijn in 1622: verneder maar zowel het rijm als de zin vereist de toevoeging van mijn. Mogelijk
heeft er gestaan: verneerder mijn
waerde: aangename.
vruchten: voordelen, gunstige resultaten.
haer: zich; hups: sierlijk; frey: fraai.
ooghe: ogen; drey: draai; dus: in een oogwenk zie ik uit...
Sien uyt de: zien te voorschijn gekomen uit; zien de... veranderd in.
En: een.
begos: begon, nl. te groeien.
bewos: bewies, begroeide.
dies: en daardoor.
't: het woud, zie vs. 11.
haer: zich.
rustigh: krachtig, flink.
onbeloont: gratis, zonder vergoeding.
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20 Vermenighvuldight en vermiert,20
En hoes' alle dingh verschoont:21
Haer jonste soet // stoote wy mette voet,22
Namen wy in 't goed // gelijck sy 't ons wel doet,23
Wy verghelden, siet // te selden yet,24
25 T'onrecht mach zy ons schelden niet25
Voor ondanckbaer van gemoed.
Langs 't waterigh moras en poel,
Onder de frissche schaduw koel
Ontvluchtmen Son en hette swoel,
30 Die 's somers vinnigh steeckt:
D'een kiest het Bosch, d'ander de Doel,31
Den derden die mijd het ghewoel,32
Voorts deur naturelijck ghevoel
Is tot grooter brand verweckt,34
35 Wt oorsaeck, want // de Minne somers brant35
Heftigher dan 't // 's winters, na mijn verstant:36
Dat breeder is // soo 't weder is,37
De mensch die swack en teder is38
Van gemoed en ingewant.
40 Ey siet; het vrolijck versch gewas
Van 't dierbaer kruyt, schoon bloemen, gras,
En hoord der honden fel ghebas,42

20
21
22
23
24
25
31
32
34
35
36
37
38
42

vermiert: zich vermeerdert.
verschoont: verfraait.
stoote wy mette voet: versmaden wij.
Namen wy enz.: aanvaardden wij het maar, zoals zij het goed voor ons doet.
verghelden: waarderen... op de juiste wijze.
T'onrecht enz.: niet ten onrechte kan zij ons berispen als.
Doel: de doelen, de schietbaan.
die mijd het ghewoel: vermijdt het gewoel, of: die het gewoel vermijdt; i.v.m. de
zinsconstructie in de vzn. 32-34 verdient deze laatste opvatting de voorkeur.
tot grooter brand: tot groter vurigheid.
Wt oorsaeck: niet zonder oorzaak; want: immers.
't 's winters: des winters; na mijn verstant: voorzover ik weet.
Dat breeder is, soo: en meer nog, zoals.
De mensch enz.: zo is ook de mens, die toegankelijk is voor allerlei atmosferische invloeden.
der honden fel ghebas: de fel blaffende honden. Dus: en hoor de fel blaffende honden het
wilde zwijn, het hert en de das op hun vlucht achtervolgen.
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Vervolghen 't inde vlucht
't Wilde Swijn, 't Hart, of Das:
45 Hoe slingert de Jagher met zijn tas,45
En 't water schijnt als spiegel-glas.46
De mensch, 't geboomt', en lucht,
Ey siet toch, siet // hoe daer de wey-man schiet,48
De visscher vanght niet // de hanghelaer heeft yet,
50 De valckenier // met valcken hier,50
Ey siet; hoe dat zijn schalcke dier51
Die voghels hoogh bespiet.
Jeughdighe Mey, Princes vermaert,
Ghy verquickt 't herte seer beswaert,
55 Ghy verquickt out en jong bejaert55
Door u bevalligheyd soet,
Ghy doet dat het gheveughelt paert,57
Ghy maeckt datmen rijd of vaert
In plaets daer wullips of bedaert59
60 De soete malligheyd doet.60
O Meye eel // u deughden zijn so veel,
Ick noemer maer een deel; Laets' andere noemen heel,62
Die meerder zijn // gheleerder zijn.
Seer garen ick verneder mijn
65 Onder hooge Gheesten waert.65

45
46
48
50
51
55
57
59
60
62
65

tas: weitas.
schijnt: weerspiegelt. Na dit vs. denke men de punt weg.
wey-man: jager.
valckenier: lijd. vw. bij siet (vs. 48).
schalcke: sluwe, slimme.
bejaert: van jaren.
doet: veroorzaakt; gheveughelt: gevogelte.
In plaets: naar een plek; wullips of bedaert: jong of oud.
soete malligheyd: prettige gekheden, verliefdheid; doet: bedrijft, verricht.
heel: geheel, ten volle.
hooge Gheesten waert: geachte hoge talenten; wschl. de oudere, gevestigde leden van de
rederijkerskamer, de hoofdlieden.
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*LXIV

Cupidoos Liedt

Stemme: Als ick uyt wandelen gae, &c.
Ic hadde noyt gevoelt in mijn voorleden wylen1
De schichten noch het vyer, noch de vliegende pylen,
De hongerighe vlam, noch 't woeden, noch de wind,
Noch oock de fackel heet van 't wreede Schutter-kind.4
5 Ick hadde door 't gesicht geleppert noch gesoopen,5
Dat schadelijck vergift, de smaeck van 't lieflijck hopen
Dat in mijn ingewant soo nestelde met kracht,7
En heeft my duysentigh krackeelen toe-gebracht.8
Ia duysent stryden straf, en duysent soete vrede,9
10 Die in mijn jong gemoed schermutste ende strede,
Ick wist niet of mijn hart (soo minneloos en kout)11
Sou lyden wel den brand, die elck onlijdlijck hout.12
Ick waende, 't dwase wicht most swack onmachtig wesen,
En dat zijn kindsche kracht was noodeloos te vresen,14
15 Maer als ick heb gesien dat hy de hooge Goon,15
De Hemel en de Aerd so dwang met zijn geboon,

*

1
4
5
7
8
9
11
12
14
15

LXIV
In 1622 blz. 91-92. Tekst geheel cursief. In vs. 1 grotere sierletter I. Ook opgenomen in
Tragedische ofte klaechlijke Historien, deel IV, waarschijnlijk 1612.
5 gesoopen in 1622: geloopen - 36 dat mense in 1622: datmense - 50 In mijn in 1622: En
mijn
wylen: tijden.
Schutter-kind: Cupido.
' t gesicht: de ogen; geleppert: met kleine teugjes gedronken, in tegenstelling tot gesoopen.
ingewant: innerlijk, hart.
duysentigh: duizend.
stryden: moeilijkheden, innerlijke tegenstrijdigheden; straf: heftige.
minneloos: zonder liefde (nl.tevoren).
lyden: kunnen doorstaan; onlijdlijck: onduldbaar, niet te verdragen; hout: acht, beschouwt
als.
noodeloos: onnodig.
als ick heb gesien: toen ik zag; hiermee correspondeert doe (vs. 21); de vzn. 17-20 vormen
enige tussenzinnen.
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In 1622 blz. 91, linkerhelft.
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De Bodem vande Zee, en d'afgrond vande Helle,
Die beven voor zijn macht, die schricken voor zijn quelle,18
Een yder zéverbeckt voor dese kleene Godt,19
20 Die 't al in all's bestiert, met zijn dwingend' gebodt.20
Ha! wreede (seyd' ick doe) die met u felle smarten
De Lichamen verkracht, verdruckt de vrome harten22
Die alle macht verniet, die 't al is onderdaan,23
Laet my mijn vrydom vry, sonder my dus te slaan.24
25 Bedeckt ô stoute! niet mijn geest, noch oock mijn oogen,25
Noch die levende kracht der Zielen groot vermogen,26
En roof mijn oordeel niet, mijn vryheyd of mijn schild,27
Als ghy mijn vaste sin streng'lijck beproeven wild.28
Maar laas! doen ick hem bad met ootmoedige beden,
30 Heeft hy geschoten los (heel buyten recht of reden)30
Van zynen esschen boogh, so vluchtigh en so ras,
De doodelijckste schicht die in zyn koker was.
Hy heeft hem af-gelost en in myn hert gesonde,33
Daer het verstaalde punct boorde so groot een wonde,34
35 Een grondeloose wond, een wonde onbekent,
VViens smarte niet gedooghd dat mense tast of end.36

18
19
20
22
23
24
25
26
27
28
30
33
34
36

quelle: kwelling, pijn.
zéverbeckt: kwijlt.
Die 't al in all's enz.: die alles in alle opzichten beheerst; de punt na dit vs. denke men weg.
verkracht: krachteloos maakt; vrome: moedige.
verniet: vernietigt; die 't al is onderdaan: aan wie alles onderdanig is.
vry: hetzij bijv. bep. bij vrydom, hetzij bijw. bep.: gerust; dus: zo; slaan: treffen.
Bedeckt: blinddoek, verblind; stoute: vermetele.
die: de; na kracht denke men een komma.
mijn vryheyd of mijn schild: wschl. is dit een bijstelling bij oordeel.
mijn vaste sin: mijn standvastig gemoed.
los: hetzij van losschieten, hetzij bijw. bep.: zo maar, losweg; buyten recht en reden: tegen
alle recht en redelijkheid in.
af-gelost: afgeschoten.
Daer: waar.
tast of end: aanraakt of ten volle peilt; van enten; zie WNT III, derde stuk, kolom 4144.
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Het yser soude my een snelle dood bereyde,
Indien de Minne niet de hand daar aen en leyde,38
En quetste met een schicht op een gelijcke stond,
40 Der gener die mijn hert gerooft heeft en gewond.40
Dees schoone klaarheyd hel, dees Cupido, dees stralen
Die my in haar gesicht so levendigh af malen:42
Dat syn de mid'len van mijn eenigh groot geluck;43
Maar zy herkennen niet myn trouheyd noch mijn druck.44
45 Ach zy herkennen niet de trouwe van mijn Ziele!
En ick gevoele wel haar wreedheyd my verniele:46
Sy kennen niet mijn dienst, noch 't herte dat dus vlampt,47
Geen van mijn sinnen vijf, voldoen haer eygen ampt.48
Also het vonckend' vier, de vleugelen, de schichten,49
50 In mijn beroerde geest so woesten brand gaan stichten,50
Met yser en met vlam, en met een styve wind,
VVaar toe myn suffe hert gantsch geen remedy vind.52

38
40
42
43
44
46
47
48
49
50
52

de hand enz.: ingreep, de zaak ter hand nam.
Der gener: nl. het hart van degene, die.
my: voor mij; gesicht: ogen; levendigh: naar het leven; af malen: uitschilderen, nl.
uitgeschilderd staan.
van: voor, tot.
zy: nl. de ogen van het meisje (vgl. gesicht, vs. 42); herkennen: erkennen, begrip hebben
van.
haar: hun, nl. van de ogen.
dus: zó; vlampt: vurig verliefd is.
Geen: nl. dat geen (sluit aan bij dus, vs. 47); voldoen enz.: doen hun taak ten volle; dus: ik
ben mezelf niet meer meester.
Also: en zo komt het dat; de vleugelen: nl. die van Cupido.
beroerde: ontroerde, bewogen.
VVaar toe: waarvoor; suffe: verslagen, ontmoedigde.
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*LXV
Een soete stryd // tot kortingh van tijd,Is om een Ruyckertjen geresen,
Van een lief paar // die de Minne daer,
Bloems-gelijck tuyghden bewesen.
IONGHMAN
O Leyder Minne!1
Ghy quelt mijn sinne:
Want dien ick min die gaet mijn hate,3
Hier tegen en baet mijn geen schoon prate,
5 De liefd' is sonderlingh:5
't Is wel een selzaem dingh6
Of ick myn al bedwingh,7
't Mach mijn niet baten.
DOCHTERDOCHTER: MEISJE.
Benaeuwde harte,
10 Tot boet van smarte,10
Gebruycken die eele Medecyne,11
Tot verlichtinge van haer pyne,12
So doen dees Bloemtjes goet
Deur haare reucke soet,
15 In mijn bedroeft gemoet
D'onlust verdwynen.16

*

LXV
In 1622 blz. 92-93. Het gedicht heeft titel noch wijsaanduiding, maar een berijmd opschrift
in romein. In vs. 1 grotere initiaal O. In de vzn. 22, 65 en 73 enkele woorden in romein.
13 Bloemtjes goet in 1622: Bloemtjes soet maar eenzelfde rijmwoord in vs. 13 en vs. 14 is
onwaarschijnlijk.
- Van: bij; die de Minne enz.: die de liefde met bloemen zinnebeeldig verklaarden.
1 Leyder: droevige, tot droefheid stemmende.
3 die gaet mijn hate: die krijgt een afkeer van mij.
5 sonderlingh: wonderlijk.
6 selzaem dingh: vreemde zaak.
7 bedwingh: beheers.
10 Tot boet: ter genezing.
11 Medecyne: geneesmiddelen.
12 haer: hun, nl. van de harte (vs. 9).
16 D'onlust: de gevoelens van onbehagen.
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IONGHMAN
Mijn lief gepresen,17
Moet welkom wesen,
Wat 's d'oorsaeck van u droevigh suchten,
20 Daer ick van merck u klachtigh duchten?20
Wat bedien dees Bloemtjes veel,21
Die ghy Princesse eel
Gebonden hebt te deel?23
Spreeckt sonder vruchten.24
DOCHTER
25 Ick sal de rede
Van mijn droefhede
t' Uwen geval, u gaen verkonde:27
Gelijck dees sachte zijd houd gebonde
Seer hard dees Bloemtjes jent,29
30 So houd myn in torment30
De soete liefde blent,31
Dit 's mijn vermonden.32
IONGHMAN
Maar dese fleure,33
Schoon van koleure,
35 Verdorren haestelijcke en verdwyne:
En d'op-rechte liefde is vol pyne,
Sy duurt en blijft altijd,37

17
20
21
23
24
27
29
30
31
32
33
37

gepresen: vereerde; men denke de komma na dit vs. weg; het meisje wordt aangesproken
via een onderwerp en een werkwoordsvorm in de derde persoon.
Daer ick van merck: waardoor ik bemerk; klachtigh duchten: klagend vrezen.
bedien: bedieden, beduiden, betekenen.
te deel: tot een hoeveelheid, tot een bosje.
vruchten: vrezen.
t'Uwen geval: terwille van u, om u een genoegen te doen.
hard: strak; jent: lieftallige.
torment: kwelling.
blent: blinde.
mijn vermonden: mijn mededeling, wat ik te zeggen heb.
fleure: bloemen.
Sy: nl. de pijn.
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Sy vermeerd, en wast subijt,38
Dat dit een Minnaer lijd,
40 Voel ick an 't myne.40
DOCHTER
U reden wennen41
My tot bekennen:
Hoe wel sy haest verdorren seere,43
d'Aerde, haer moeder, brenghtse weere,
45 Ander inde plaetse daer,
De liefd is oock vruchtbaer:
Verlaet ons een pijn swaer,47
Sy dubbeltse weder.48
IONGHMAN
Dat's praet verlore49
50 Mijn uytverkore,
Want sulcke nieuwe baringh van bloemen,
Kund ghy in uwen bond niet roemen,52
Na dien ghy 't niet bewijst,53
't Geen ghy op 't hooghste prijst,
55 Want in u niet verrijst
't Geen wy weer-lieft noemen.56
DOCHTER
Ick gelijck 't byde57
Band, sacht van syde,
Die dese bloemtjes by een kan houde,

38
40
41
43
47
48
49
52
53
56
57

subijt: plotseling, snel.
an 't myne: aan wat mijzelf overkomt; 't wijst terug op dit (vs. 39).
wennen: wenden, richten, nopen.
sy: de bloemen; haest: spoedig.
pijn swaer: drukkende smart.
Sy: nl. de liefd (vs. 46); weder: het rijm is onzuiver, maar weere staat ook in vs. 44.
praet verlore: lege praatjes.
bond: bundel, boeket.
Na dien: aangezien; 't: nl. 't Geen enz. (vs. 54).
weer-lieft: wederliefde.
gelijck 't byde: vergelijk het met de.
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60 Oock wel kenne diene soude60
Tot bosjes meniger hand,
So houd der Minnen band
In een beroert verstant63
Het langh vertroude.64
IONGHMAN
65 Och Prinçes aerdigh!65
Ghy sluyt te vaerdigh,66
Want dees Bloemtjes lieflijck ruycken,
Schoon en behaeghlijck om te pluycken,68
En de liefd is, dunckt mijn,
70 Een wreet gevoel met pijn,
Hoe souse haer gelijck zijn?71
Wilt re'en gebruycken.72
DOCHTER
Prins, alle saken,
Die bly of droef maken,
75 Die van beminde persoone komen,
Die werden altijd in 't soet genomen76
Vande Minnaer wel verwacht:77
Waar van dat hem 't gedacht,78
Veel soeter is ick acht,79
80 Dan dese Bloemen.

60
63
64
65
66
68
71
72
76
77

78
79

Oock wel enz.: en die ook wel zou kunnen dienen.
beroert: door emoties bewogen.
Het langh vertroude: dat wat men sinds lang kent, nl. de smarten van de liefde.
aerdigh: lieftallige.
sluyt te vaerdigh: komt te snel tot een besluit.
pluycken: plukken, het gehele vs. is een bijv. bep. bij Bloemtjes.
haer: hun, nl. de bloemen.
re'en: verstand.
werden: worden; genomen: opgevat.
Vande: door de; dit gehele vs. is of een bijw. bep. of een nieuwe hoofdzin na Die werden;
dus: door de wel verwachte (zeer gewenste) minnaar; ofwel: en die worden door de min naar
zeer gewenst.
Waar van enz.: en de gedachte daaraan is; de komma na dit vs. denke men weg.
ick acht: naar ik meen.
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*LXVI

Liedeken

Stem: Nu spreyd u kapjen nedere, Het is so moyen wedere, &c.
Mocht ick verwerven 't geen ick wouw,
Of soo 't na wensch gevil,2
Ick kreegh een schoone wyse Vrouw:
Maer hoe-wel dat ick niet en trouw,
5 't Schort my niet aende wil.
De angst die in 't verkiesen leyd6
Beswaert mijn hart soo seer,
Dat mijn arme geneghentheyd8
Seer selden siet geleghentheyd,
10 Soo ick die wel begeer.10
Sie ick een aenschijn lief en soet,
Slecht, nedrigh, ongeacht,12
Doch vroom, en eerbaer van gemoed,
Maer sonder eenigh haef of goed,14
15 De liefd' en heeft geen kracht.
Soo ick dan nae een rijcker sie
Van schat, van pracht, en staet:17
't Is noodigh dat ick dan van die
Soo seer als van de arme vlie,19
20 Wil ick niet zijn versmaet.

*

2
6
8
10
12
14
17
19

LXVI
In 1622 blz. 94. Het gedicht komt ook voor in Geestigh Liedt-Boecxken, 1621, en eveneens
in de Grooten Bron der Minnen, de tweede afdeling van Bredero's Liedboek; zie lied CXXIX
(blz. 429). In vs. 1 het eerste woord in romein met grotere initiaal M.
gevil: gebeurde, uitviel.
leyd: ligt.
arme geneghentheyd: weinig succesrijke neiging.
Soo: zoals.
Slecht: eenvoudig; ongeacht: onopvallend.
haef: bezit.
Van: wat betreft; staet: stand.
Soo seer: evenzeer.
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Verkies ick dan een schoone Maeghd,
Bevalligh, hups en snel,22
Die my in alles wel behaeght:
So ist oock al om niet gevraeght,24
25 Geval ick haer niet wel.25
So ick (als veel) om 't loose geld26
Een leelijck wijf ansla,27
So sie ick staegh 't geen dat my queld:
De liefde door af-keer versmeld,29
30 Geen treck heb ick daer na.30
Vaert wel die ouwe weeuwen vrijdt,31
Ick bender veur vervaert,
En die zijn soetste jonge tijdt
Met sulcken ouwe Queen verslijt,34
35 Die is geen eere waert.
Vry ick een jeughdigh wacker dier,36
Die ben ick schier te ouwt,37
Want die waent in haer sinnen schier,
Dat in my al het minnen-vyer
40 Is uyt-gedooft en kouwt.
De quade die begeer ick niet,
Het by-zijn is onsoet,42
Van die met een wellust aensiet43
Haer goede vrome mans verdriet,44
45 Voor die ben ick te goed:45

22
24
25
26
27
29
30
31
34
36
37
42
43
44
45

hups: aantrekkelijk; snel: knap.
om niet: tevergeefs.
Geval: beval, behaag; wel: goed.
als veel: zoals velen; loose: bedrieglijke.
ansla: aan de haak sla.
versmeld: smelt weg, verdwijnt.
daer na: daarin.
Vaert wel die: weg jij die, elk die.
Queen: wijf.
Vry ick: vraag ik, ben ik verliefd op; dier: liefje.
schier: al gauw; ook in vs. 38.
Het bij-zyn... Van: de omgang met.
wellust: genoegen.
Haer goede enz.: het verdriet van haar rechtschapen en deugdzame man; na dit vers denke
men een punt.
die: nl. de quade (vs. 41).

G.A. Bredero, Groot lied-boeck

251
Maer hoord deugd-rijcke Vrou, beleeft,46
Voor-sichtigh, goed en wijs,47
Mijn hart u alles over-geeft,48
Door dien het u genomen heeft49
50 Voor zijn aertsch Paradijs.
Die mijn hier voor neuswijs beschempt,51
Of lastert trots met lust,52
Die doet noch goed, al luyd het vreemt,53
Want t'wijl dat hy mijn eer beneemt,54
55 So heeft een ander rust.55

46
47
48
49
51
52
53
54
55

beleeft: een juist oordeel hebbende.
Voor-sichtigh: met vooruitziende blik.
u alles over-geeft: geeft u alles in bezit.
Door dien enz.: aangezien het u gekozen heeft als.
neuswijs: een betweter.
lastert: smaadt, kwaad spreekt van; trots: hoogmoedig.
luyd het vreemt: klinkt het absurd.
mijn eer beneemt: mij mijn eer ontneemt.
So heeft enz.: wordt een ander met rust gelaten.
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*LXVII

Liedeken

Stem: Amaril de deken sacht, vande nacht, &c.
Die sich veynst, waent of vermeet,1
Dat hy weet
't Geen hy niet en weet te weten,3
Werd met recht van elck bespot,4
5 Ja een sot,
Of goed-dunckende geheeten.6
Die alleen zijn oogen slaet
Op 't gewaet,
Sonder eens na deughd te kijcken;9
10 Machmen die door dit gebreck,10
By een Geck
Om zijn geckheyd niet gelijcken?
Die boven alle dingen acht
Het geslacht,14
15 Sonder de persoon t'aenschouwen;15
Machmen die oock niet wel voor
Dwaes of Door17
Om zijn grove sotheyd houwen?
Die by een leelijck mensch verselt,19
20 Om het geld,

*

1
3
4
6
9
10
14
15
17
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LXVII
In 1622 blz. 95. Hetzelfde lied komt ook voor in Geestigh Liedt-Boecxken, 1621, en eveneens
in de Grooten Bron der Minnen; zie lied CXXXI (blz. 433). In vs. 1 grotere initiaal D.
Stem deken in 1622: decken
vermeet: aanmatigt.
't Geen hy enz.: waarvan hij niet weet of hij het weet; ofwel: waarvan hij zich bewust is dat
hij het niet weet.
Werd: wordt.
goed-dunckende: zelfingenomen, verwaand.
eens: zelfs maar eens.
door: om.
geslacht: afkomst, familie.
t'aenschouwen: rekening te houden met.
Door: zot.
verselt: verenigd, getrouwd.
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Met een weer-sin gaet vernachten,21
Machmen die met alle recht
Niet voor slecht23
Of voor eenen gouwt-nar achten?24
25 Die al waent, en houwt voor goedt25
't Geen hy doet,
En eens anders acht voor leuren,27
Datmen die in sulck geval
Noemde mal,
30 Souwmen daer oock an verbeuren?30
Die staegh op een ander siet,31
Scheld en schiet32
Met veel spitse woorden vinnigh,33
En die sich selfs niet en kan34
35 Recht sien an,
Noemt men die oock niet uytsinnigh?
Die men klaer voor oogen leyd
Zijn dwaesheyd
Sonder omslagh of bewimpel,39
40 Die zijn trouwen vrunden raed40
Grootsch versmaed,41
Die acht ick noch nesck en simpel.42

21
23
24
25
27
30
31
32
33
34
39
40
41
42

vernachten: de nacht doorbrengen.
slecht: halfwijs, dom.
gouwt-nar: goudgek.
al: alles; waent, en houwt: ten onrechte houdt.
eens anders: de daden van een ander; leuren: beuzelingen.
verbeuren: misdoen.
Die staegh enz.: die een ander voortdurend op de vingers zit te kijken.
Scheld en schiet: berispt en schimpscheuten maakt.
spitse: scherpe.
En die sich enz.: en die zijn eigen gebreken niet ziet.
Sonder enz.: rechtstreeks en onbewimpeld.
Die: en die dan.
Grootsch: hoogmoedig.
noch: ook, eveneens; nesck: dwaas.
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Ghy waert so quaed doen ick sey,43
Dat de key44
45 U achter 't oor leyd en lottert:
't Is mijn schult, 't is waer, ick kent,46
Want ghy bent
Maer een onbeschaemde spottert.
Spiegeld in dees spiegel wel,49
50 Niet u vel,50
Om dat cierlijck op te toyen,
Vind ghy eenigh vuyl of swart
In u hart,
Soeckt dat wijslijck uyt te royen.54
55 Als ick (Lief) in mijn selfs ga,
En sie na
Al mijn eygen liefdsche trecken,57
So dunckt my dat ick in mijn58
Alles vijn59
60 Dat ick in and're wil begecken.60

43
44
46
49
50
54
57
58
59
60

Ghy waert enz.: deze strofe is opeens persoonlijk.
Dat de key enz.: dat je gek bent.
ick kent: ik erken het, ik geef het toe.
dees spiegel: nl. dit bespiegelende gedicht; wel: goed, nauwkeurig.
vel: uiterlijk.
royen: roeien.
eygen liefdsche trecken: karaktertrekken van eigenliefde.
in mijn: in mijzelf.
vijn: vind.
begecken: bespotten.
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*LXVIII

Rhetoricaas Lof-Liedt

Op de Stemme: Si tanto gratiose, &c. Of: O schoonste Personage! &c.
Ghy drye-mael dry Godinnen,1
Apollos bloed, Mercuri naeste Nichten,2
Schrandert en spitst mijn sinnen,3
Heldert mijn breyn, en leert my deftigh dichten,4
5 Hoe wonderlijck
De Redenrijck6
Met Pallas is geboren,7
Doe Vulcaan kloofde8
Iupijns bevruchten hoofde
10 Hier te voren.10
Als dit de Rymers singhen,
En gheestigh hier van vernufteliseren,12
Men achtet dolle dinghen,
't Belul-loos volck weet van geen redeneren,14
15 Noch darmen kan
Wt d'herssen pan
Veel puyck van lessen smeden:17
De suyv're breynen

*

1
2
3
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LXVIII
In 1622 blz. 96. In vs. 1 het eerste woord in romein klein kapitaal met grotere initiaal G; in
de vzn. 2, 8 en 9 enkele woorden in romein.
25 reden-konst zonder punt, in 1622: reden-konst.
Godinnen: nl. de Muzen.
Apollo's bloed: bloedverwanten van Apollo, de god van o.a. het zonlicht en de muziek;
Mercuri: van Mercurius, hier de god van de welsprekendheid; Nichten: bloedverwanten.
Schrandert: scherp (geb. wijs).
deftigh: passend, overeenkomstig de normen van de poëzie.
Redenrijck: rhetorica, dichtkunst.
Pallas: Pallas Athene, de griekse godin van de wijsheid, dochter van Zeus (Jupiter), uit wiens
hoofd zij in volle wapenrusting te voorschijn kwam.
Vulcaan: god van het vuur en van de smeed-kunst.
Hier tevoren: lang geleden.
gheestigh: intelligent.
Belul-loos: onbenullig, onwetend; redeneren: spreken overeenkomstig de rede.
puyck van lessen: voortreffelijke leringen.
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Sijn kloecke kond-fonteynen19
20 Vande reden.
Dit was 't geluyt der snaren
Van Orpheus Lier, die stillen kon de stromen,22
Dien oock wist te vergaren23
De beesten bot, ja beemden, berghen, bomen,24
25 De reden-konst
Vind kracht en gonst26
Om Landen te versetten27
Sy kan de lieden,
Hoe wilt, hoe woest, gebieden
30 Met haer Wetten.
Scepters en heerschappye
Vonnis onthiet, en 's werelts grootschen handel32
Die gnocken haer vooghdye33
Van u wijsheyd, hooghe Princes verstandel,34
35 Ghy weet de schijn
Van 't ware zijn
Te schiften, en te scheyen,
En door u tolcken38
Kund ghy verweende volcken39
40 Te recht leyen.
Lof Reden-rijcke konste!
Lof weet-Godin, van wien de Rymen vloeyen!42
Ghy baert 't leven der jonsten,43

19
22
23
24
26
27
32
33
34
38
39
42
43

kond-fonteynen: kennisbronnen.
Orpheus: zanger en lierspeler, die heel de natuur met zijn muziek betoverde.
vergaren: samenbrengen.
bot: redeloze.
kracht en gonst: de liefderijke kracht.
Landen: staten; versetten: veranderen.
Vonnis onthiet: rechtspraak; 's werelts grootschen handel: wschl. de krijgskunde.
gnocken: bedelen, afsmeken; dus: smeken hun gezag af van uw wijsheid.
verstandel: verstandige.
u tolcken: nl. de dichters als vertolkers van Pallas Athenes wijsheid.
verweende: buitensporige, trotse.
weet-Godin: godin van de kennis.
Ghy baert enz.: gij brengt de genegenheid voort; deze versregel bevat een toespeling op de
zinspreuk van de Brabantse Kamer: Wt levender ionst.
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Ghy stiert tot deught, en doet in liefde bloeyen,44
45 Ghy leerd met vreught,
Ghy sticht de Jeught,
Ghy blinckt van glans op glanssen,47
Dus wy vercieren
U hooft met Lauwerieren49
50 Varsche kranssen.

44
47
49

stiert: stuurt, richt; en doet in enz.: deze versregel bevat een toespeling op de zinspreuk van
de Oude Kamer: In liefd' bloeyende.
van: door.
met Lauwerieren enz.: met frisse lauwerkransen; Lauwerieren is een genitief.
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*LXIX

Loff-Liedeken

Stemme: Aenhoord doch mijn geklagh, ghy Ruyters, &c
O Roem van Amsterdam!
O Trots van alle Steden!
O Hooft-tack van u Stam!
O Dochter! die daer quam4
5 Van Phoebus! en die nam5
U voedsel uyt de vlam6
Van zyne Godd'lijckheden.
O Schoon! ja Sonne schier,
Die mildelijck laet dalen,9
10 U jonsten, goedertier10
Op my, u Dienaer hier,
Met sulcken soeten swier,
Dat ick brand van een vier
Geboren uyt u stralen.
15 Wanneer u klaerheyd groot15
Met blixem, en met blaken
Haer voor mijn oogh ontbloot:17
Ick schaem mijn in mijn doot:18
't Hart word so kouwt als loot:
20 Nochtans een bloosend' root
Dringt door mijn wang' en kaken.
Als ghy (o mijn Vriendin!)
U levendige lichten23

*

4
5
6
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LXIX
In 1622 blz. 97. In vs. 1 grotere sierletter O. In de vzn. 1, 5, 32 en 41 telkens een woord in
romein.
10 U jonsten in 1622: Wt jonsten
Dochter: meisje.
Phoebus: dichters werden zonen van Phoebus Apollo genoemd; het meisje is dus dichteres.
voedsel: inspiratie.
mildelijck: weldadig.
goedertier: welwillend, genadig.
klaerheyd: schittering.
Haer...ontbloot: zich vertoont.
in mijn doot: dood, tot mijn dood toe.
lichten: de blik uit uw ogen.
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My slaet ter zielen in,
25 So schrickt mijn hart en sin:
Doch met een lieve min,
Door dien ick groot bevin
De kracht van u gesichten.28
O kracht! die alle kracht
30 Mijns lichaems kan verplanten!30
Van waer komt u die macht?
Of heeft u Venus, sacht,
Wt het kleed vande nacht33
Twee Starren schoon gebracht
35 U hooft tot Diamanten?35
O Licht van onse Tijd!
O Gloor voor duysend Eeuwen!37
O Glans, gebenedijd!
Wie u siet, hem verblijd,39
40 En werd zijn selven quijt:40
Att'lanta werd gevrijd41
Van Hollanders en Zeeuwen.
Wie dat u eens aenschouwt,
En kan de dood niet vresen:
45 Maer werd moedigh en stouwt,45
Om met u in het Wouwt
Te loopen, ick vertrouwt47
Hadd' ick 't bekoorlijck gouwt48
Ick sou verwinner wesen.

28
30
33
35
37
39
40
41
45
47
48

gesichten: ogen.
verplanten: uit mij weg doen gaan.
het kleed vande nacht: de nachtelijke hemel.
U hooft enz.: als diamanten voor uw hoofd.
Gloor: schittering.
hem verblijd: die verblijdt zich.
werd...quijt: verliest.
Att'lanta: griekse prinses die slechts wilde huwen met wie haar in een wedloop overwon.
Zie Ovidius, Metamorfosen VIII: 260; X: 560; werd gevrijd: wordt het hof gemaakt.
moedig en stouwt: stoutmoedig.
vertrouwt: weet het zeker.
't bekoorlijck gouwt: het verleidelijke goud; toespeling op de drie gouden appels die
Hippomenes listig liet vallen om Atalanta ertoe te brengen ze op te rapen, waardoor hij haar
inderdaad overwon.
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*LXX

Liedeken

Stemme: Aenhoort doch mijn geklag ghy Ruyters, &c.
Die voor een dooven preeckt,
Wat schoons brengt voor een blinde,
Hem selfs in moeyten steeckt,3
Daer hy zijn hooft me breeckt,4
5 Want hoe hy't klaeght of smeeckt,
Te vergeefs ist wat hy spreeckt,
So ick't nu waer bevinde.7
Ick souw eer 't yser koudt,
En rotzen hart bewegen,9
10 't Wilt-gediert in het woudt,
Of 't ruygh-bewossen hout,11
Verand'ren steen in goudt,
Eer sy die op haer bouwt,13
Tot my souw zijn genegen.
15 Want sy bespot, belacht
Smaed'lijck mijn waerde minne,16
Bescheldt 't verwaent gedacht,17
Mijn dienst sy oock veracht,18
Maer waer ick groot van macht,
20 Uytheems en weyts van dracht,20
Sy souw my wel besinne.21

*
3
4
7
9
11
13
16
17
18
20
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LXX
In 1622 blz. 98. In vs. 1 grotere initiaal D.
Hem selfs: zichzelf.
me: mee.
So: zoals; waer bevinde: bewaarheid vind.
rotzen hart: harde rotsen.
ruygh-bewossen: ruig begroeide.
die op haer bouwt: die op zichzelf steunt; dus: in haar zelfverzekerdheid.
waerde minne: eerbare liefde.
Bescheldt enz.: laakt mijn gedachte als verwaand.
dienst: dienstbetoon, dienstwilligheid.
Uytheems...dracht: droeg ik een uitheems en zwierig gewaad.
besinne: liefhebben.
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Mijn Lief heeft 's werelts aert,
Sy geeft de slechste 't meeste23
Geluck, schat en wel-vaert,
25 Voor't eel vernuft vermaert,25
Dat met recht 't hoochst' is waert
Geeft sy het minst, en spaert27
Het eelst' voor grove geesten.
Maer ghy die u niet kreunt29
30 Aen mijn seer droeve klachten,
Daer schier u huys van dreunt,
Dat ghy wel boeten keunt,32
Trots op u schoonheyt steunt,33
Maer daer ghy dus op leunt,34
35 Verliest so haest zijn krachten.35
U dreutsich weyg'ren sult36
Ghy, sorgh ick, noch beklagen,37
Als verblick door u schult38
U blondigh hayr vergult,
40 Ja net en braef gehult,40
Hoe wel 't nu dartel krult,
Het mocht u noch wan-hagen.42
Als 't laat-onnut-berouw
U 'tharte knaeght, met reden,
45 Over mijn Liefd getrouw,

23
25
27
29
32
33
34
35
36
37
38
40
42

slechste: slechtste; zie vs. 28.
vernuft: talent, geest.
spaert: houdt ter beschikking.
ghy: onderwerp bij steunt (vs. 33); kreunt: bekommert.
Dat: wat, hetgeen; boeten: genezen.
Trots op enz.: gij steunt trots op uw schoonheid.
daer ghy: datgene waar gij.
so haest: heel gauw.
dreutsich: laatdunkend.
sorgh ick: vrees ik.
verblick: verbleekt, zal verbleken; schult: nl. het afwijzen van de liefde.
braef gehult: zorgvuldig gekapt.
mocht: zou kunnen; wan-hagen: mishagen; na dit vs. gaat de zin verder.
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Dien ick u droegh, myn Vrouw,46
Ghy verliet my, doen ick wouw,47
Als ghy wel willen souw,48
Sal ick u verlaten mede.49
50 Eer ghy verliest u fleur50
Door wreede wraax onthalen:51
Eer noch u tijdt gaet deur,52
Ick raad u als een Breur,53
Neemt nu ghy hebt de keur,54
55 De vruchten soet van geur,
En rijp uyt gulde schalen.
Eer betrens-Tijt onbreckt,57
Bid ick, weest op u hoede,
Het be-vliesde oogh ondeckt,59
60 En luystert doch perfeckt,
Dubbeld nut het verstreckt61
Voor u, en die u treckt,62
En raed tot alle goede.63

46
47
48
49
50
51
52
53
54
57
59
61
62
63

Vrouw: meesteres.
wouw: lief wou hebben.
Als ghy: maar wanneer gij.
mede: eveneens.
Eer: voordat; u fleur: de bloem van uw jeugd.
onthalen: ontroven, wegrukken; dus: doordat de strenge straf (voor uw weigering) u die
ontrooft.
gaet deur: voorbijgaat.
Ick raad u: raad ik u; Breur: broer.
keur: keuze.
betrens-Tijt: de tijd om z'n verzuim goed te maken.
bevliesde: befloerste; ondeckt: open, doe het vlies er af.
verstreckt: verschaft.
die: voor hem die; treckt: richt, aanzet.
tot alle goede: tot alles wat goed is.

G.A. Bredero, Groot lied-boeck

263
*LXXI

Liedeken

Stemme: Fortuyn, helaes! bedroeft, &c.
En had ick noyt bemint de witte reyne Deuchd,1
So waer ick niet verliefd op u Maeghd'lijcke Ieucht,
So waer mijn hart noch vry van quelling en verdriet,
So voelden ick in my oock dese vreuchde niet.
5 Och! wat een blyschap ist wanneer als ick aenschouw
V suyver schoon Aenschijn? O eer-waerdige Vrouw!6
Ghy! die met u gesicht u eerbaerheyd verrijckt,7
Waer door mijn hart in't zien van vreuchde gants beswijckt.
In wat een droeven stroom werd ick gedompelt dan;9
10 Als ghy, mijn lieve helft, u aengesicht draeyt van
V Minnaer, die u mindt, so u wel is bekent,11
Maer u af-keerlijckheyt veroorsaeckt mijn ellent.12
Dat al de werelt eert, is van my niet geacht:13
Ick haet de hoovaerdy. Maer u eerlijcke dracht,14
15 En stille statigheyd, en nederigh gelaet,15
Verçiert u Lief veel meer als 't prachtige gewaet.
't Op-sichtigh poppen-goed geeft wel een schoone schijn,17
Doch die blinckende deughd kan in geen kleeren zijn,18

*
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LXXI
In 1622 blz. 99-100. Het lied is ook opgenomen in de Grooten Bron der Minnen; zie lied
CXLVIII (blz. 483). Tekst geheel in romein. In vs. 1 grote sierletter E.
11 Minnaer, in 1622: Minnaer?
En: negatie; witte: blanke, stralende.
Aenschijn: gelaat.
verrijckt: rijker maakt.
werd: word.
wel: goed, met zekerheid.
af-keerlijckheyt: afkerigheid, afwenden.
Dat: wat; is van: wordt door.
eerlijcke dracht: eerbare kledij.
gelaet: doen en laten.
't Op-sichtigh poppen-goed: de aandacht trekkende opschik.
die: de.
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Maer in een Eer-rijck hart, en deughdelijck gemoed,
20 O Maeghdeken! dit is het alder-beste goed.
Waart ghy niet op-gepronckt met dees heerlijcken schat,21
Ick hadd' u in mijn ziel soo lief oock niet gehadt:
Ick hadd' u nimmermeer soo achtbaar aengesien,23
De gaven van 't gemoed ick meer als 't lichaam dien.
25 De gaven van 't gemoed, en 's lichaams schoonheyd schoon
Stelt ghy voor 't keurlijck oogh wel rijckelijck ten toon:26
Dies blijft ghy mijn Prinçes in vreughd, en in gequel,27
Ick offer u mijn hart, 't welck snackt na u bevel.
Ick hoor u, Lief, geheel, ick ben niet langer mijn,29
30 Mijn ziel kan langer niet van u verscheyden zijn,30
Smeld onse herten t'saam, vereend ons wille nu,31
Of laat ons metter daad gaan mengen my in u.

21
23
26
27
29
30
31

op-gepronckt: getooid.
soo achtbaar aengezien: voor zo achtenswaardig gehouden.
keurlijck: keurend, kieskeurig.
Dies: daarom; gequel: pijn, kwelling.
hoor u: behoor u toe; mijn: van mijzelf.
verscheyden: afgescheiden.
vereend: verenig.
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*LXXII

Klaagh-Lied

Stemme: Vyt Liefden siet // Lijd' ick verdriet, &c.
Myn sinlijckheyd // heb ick geleyd // op een die ick moet derven,1
Die my onthoudt // 'twelck myn so rout // dat ick vaak wensch om sterven:2
Niet dat ick haar // mijn Lief eerbaar // yet quaets souw willen gunnen,
Ja woud' ick al // (dat ick niet sal) 'k en souw voorwaer niet kunnen.
5 Want d'oogjens bly // die sy tot my // eertijts so lieflijck keerde,
Die heeft sy noch // waer door ick, och! haer hertelijck begeerde.6
En haer wel-vaert // is lief en waert // in mijn getrouwe sinnen,7
Souw 't hart van mijn // wel konnen zijn // sonder haer te beminnen?8
Neen't, seker neent // het sucht en weent // als het mijn Lief siet lijen,
10 En in haer vreucht // schep ick geneucht // en over groot verblijen,10
Want sy besint // die haer bemint // soo't onberoemt mach blijcken,11
Geen last of noot // sal voor de doot // my van mijn Lief doen wijcken.12
Hoe soud' ick // siet, beminne niet // die so men mach bemercken;13
Is wijs van Raad // arrem van praat // en rijck van goede wercken:
15 Hier door 't oogh viel // op d'ed'le Ziel // van mijn Lief uytgelesen,15
In wien ick, ach! docht dat ick sach // het alder-schoonste wesen.

*

1
2
6
7
8
10
11
12
13
15

LXXII
In 1622 blz. 101. In vs. 1 het eerste woord in romein kapitaal met grote sierletter M. In vs.
23 de zinspreuk in romein. De binnenrijmen zijn in 1622 vijfmaal aangegeven door een
dubbele, verder door een enkele gotische komma, en vijfmaal in het geheel niet, nl. na het
haakje in vs. 4, na de uitroeptekens in vs. 6 en vs. 16, en na sach in vs. 16 en sie in vs. 18.
De dubbele strepen zijn aangebracht behalve waar in de tekst een uitroepteken of een haakje
staat.
sinlijckheyd: genegenheid; geleyd: gelegd; dus: ik heb mijn zinnen gezet op; moet derven:
moet missen, niet kan krijgen.
'twelck: datgene wat, nl. waarvan het gemis; rout: verdriet doet.
hertelijck: van harte.
wel-vaert: voorspoed.
zijn: leven.
over groot: bijzonder groot.
besint: heeft lief; onberoemt: zonder pocherij.
voor de doot: voordat ik sterf.
die: diegene, die; so: zoals; de puntkomma na dit vs. denke men weg.
uytgelesen: uitverkoren.
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Kleyn is mijn roem // of ick schoon noem // haer wel-geschickte zeden,17
Want d'Ouders die // gaen so ick sie // haer aen Rijcker besteden.18
En die haer eerst // scheen wel begeerst // gaat vluchtigh sy verlaten,19
20 Maer die aen-neemt // voor eygen, vreemt // laet sich door 't geld bepraten.20
Het duyvels Geld // heeft oock geweld // sie ick in 's menschen ziele,21
Want die quaat doet // kan metter spoet // de Liefde licht verniele.22
Geen Liefd maer schijn // want siet an mijn // of het my Kan verkeeren,23
Daermen Jonst koopt // hoe dat afloopt // sal ons de Tijd wel leeren.24

17
18
19
20
21
22
23
24

Kleyn is mijn roem: ik bereik er weinig mee; wel-geschickte zeden: fijnzinnig gedrag.
Rijcker: een rijkere man; besteden: uithuwelijken.
begeerst: de meest begeerde; vluchtigh: snel en zorgeloos.
die: wie; voor eygen:. vreemt: een vreemde in de plaats van de eigene, de vertrouwde.
geweld: grote macht; sie ick: naar ik zie.
die: wie, hier speciaal het meisje, sy (vs. 19); licht: gemakkelijk.
Geen Liefd maer schijn: niet de echte liefde maar de schijnbare; my: voor mij, met mij.
Daermen: daar waar men; Jonst: genegenheid, liefde.
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*LXXIII

Stemme: Si tanto gratiose, &c. Of: O schoonste Personage! &c.
Ach! blije Jongelingen,1
Kondy mijn liefd aen mijn ghelaet niet merken?2
So luystert na mijn singen;3
Of liever ooght op mijn verwonnen werken:4
5 Den Hemel wil,5
Ick krijt, ick gil,
Hoe ick ben overwonnen,
Waer zijn mijn krachten?
Mijn levende gedachten
10 Zijn verslonnen.10
Den Basilisq doet sterven11
Wie hem ontmoet, of anders komt aenschouwen,12
So moet ick oock verwerven
De dood, door 't sien van u al-waerde Vrouwe,14
15 O machtigh volck,15
Die mijn harts-kolck16
So swoeler swoelt doet glooren,17
'k Heb uyt so menigh
Alleen een eenigh eenigh
20 Uytverkoren.

*

1
2
3
4
5
10
11
12
14
15
16
17

LXXIII
In 1622 blz. 102. Het lied heeft geen titel. In vs. 1 het eerste woord in romein klein kapitaal
met grotere initiaal A. 39 U schoon in 1622: Uschoon
blije: dit in tegenstelling tot de gemoedsgesteldheid van de jonkman die in het lied aan het
woord is.
ghelaet: gedrag, doen en laten.
singen: dichten; of zingen van dit lied.
verwonnen wercken: handelingen van wie door liefde overwonnen is.
Den Hemel wil: het is de wil des hemels.
verslonnen: verslonden, verdwenen, nl. in het ene gevoel van verliefdheid.
Basilisq: in de griekse mythologie een zeer giftige monsterslang waarvan de blik al het
levende doodde.
ontmoet: tegemoet gaat; anders: op een andere wijze, toevallig.
al-waerde: voortreffelijke.
volck: nl. de vrouwen.
harts-kolck: het diepe binnenste van het hart.
So swoeler enz.: zo van een zwoele zwoelte doet blaken.
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Schoon Lief wilt u niet storen,21
Dat u mijn hart ootmoedigh soeckt te dienen,
Ick bender toe geboren,
Maer, waerde Vrou, wat kan ick u verlienen,24
25 Ick heb geen macht,
Ick heb geen kracht,
Of isser yets te vinden,27
Uyt harts begeeren,
Sal ick't u strax ver-eeren,29
30 O beminde!
Mijn Ziel-gelijcke zeden,31
Verselschapt van u goede hooge sinnen,
Leert my Natuur en Reden
Verr' boven al 's werelts pracht te minnen,
35 Ick vraagh na bloed,35
Na praal noch goed,
Na hoogheyd, noch Na-magen,37
Mijn Lief! mijn vreuchde,
U schoon gepronckte deuchde,39
40 My behagen.
O Sleutel van mijn leven!41
O Lust-hof van mijn cuysche lieve lusten!42
't Geen ick u heb gegeven,43
Laet dat so lang in mijn plaets by u rusten.44

21
24
27
29
31
35
37
39
41
42
43
44

u...storen: verstoord zijn.
waerde: verheven; verlienen: verlenen, schenken.
isser yets: als er maar iets is.
strax: onmiddellijk.
Mijn Ziel-gelijcke zeden: mijn gelijkmoedig gedrag (naar stoïcijnse opvatting).
na: naar; bloed: afkomst.
Na-magen: bloedverwanten.
schoon gepronckte: die schoon te pronken staan.
Sleutel enz.: die voor mij de toegang tot het leven opent.
lieve lusten: liefdesbegeerten.
gegeven: wschl. dit gedicht.
in mijn plaets: in plaats van mij.
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45 Lief zijt niet norts,45
Ick hoop noch korts46
U hart gemoet te buygen,
Wilt uyt mijn dichten,
Die ick uyt liefde stichten,49
50 Geen quaet suygen.

45
46
49

norts: nors, stuurs.
korts: binnenkort.
stichten: vervaardigde.
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*LXXIV

Stemme: Ick kan nu niet bedwinghen mijn uytgelaten vreught, &c,
Hoe lustigh is 't te spreken1
Met verstandighe Lie'n!
Die geen ooghen gebreken,3
Noch kennis om te sien
5 Op yder dingh // soo sonderling5
Als 't mooghlijck kan geschie'n.
Want die gemeene wetten7
Van een scherp-sinnigh hooft,
Is; met op-merck te letten9
10 Eer 't toe-stempt, of gelooft
Der boosen vond // of loosen mond,11
Die 't sot hart licht gelooft.12
De Kloeckaarts onderscheyden13
Het wesen vande schyn:
15 Geen schaduw kan haar leyden15
Van het waarachtigh zyn,
Haar oordeel sift // het schilt, het schift,17
En schuymtet grof van 't fyn.18
Naar een beslepen schrand're19
20 Heb ick alt'sints bespeurt,20

*

1
3
5
7
9
11
12
13
15
17
18
19
20

LXXIV
In 1622 blz. 103. Het lied heeft geen titel. In vs. 1 grotere initiaal H; in de vzn. 25, 57 en 59
enkele woorden in romein.
lustigh: aangenaam, plezierig.
Die...gebreken: aan wie ontbreken.
sonderling: nauwkeurig
gemeene: gewone; wetten: gedragsregel, gebruik.
Is: bestaan hierin; met op-merck: opmerkzaam.
vond: list, verzinsel.
licht: al te vlot, lichtzinnig,
Kloeckaarts: scherpzinnige, wijze mensen.
schaduw: verschijningsvorm; haar leyden: hen afleiden.
het schilt: het neemt de schil, het oppervlak weg; het schift: het maakt onderscheid.
schuymtet: scheidt het; eig. schept met een schuimspaan af; grof van 't fijn: dit hoort bij alle
vier ww. die ong. synoniem zijn.
een beslepen schrand're: een door ervaring scherpzinnige vrouw.
alt'sints: alom, overal.
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En, onberoemt, uyt and're21
Een sulcken een gekeurt,22
Die mijn gemoed // so heel voldoet
Als 't nau van duysent beurt.24
25 Myn Sappho kan stracx mercken25
De grontvest, en het wit26
Van alle ed'le wercken,
De zenuwen, en 't pit,28
En waar de kracht // van het gedacht
30 In rauwe bolster sit.30
Haar snelle geest kan dringen
Tot in het ingewant32
Van d'alderfynste dingen
Diemen op aarden vant,34
35 Of vinden sal // 't Sy van wat stal,35
Sy kleynstet door 't verstant.36
O spits-zinnige zinnen!37
Geleerd, en op-gevoed
Om zielen t'overwinnen
40 Van 't alder-klaarste bloed.40
Hoe haast naamdy // u heerschappy41
Over mijn swack gemoed?

21
22
24
25
26
28
30
32
34
35
36
37
40
41

onberoemt: het zij zonder grootspraak gezegd; uyt and're: uit een aantal.
Een sulcken een gekeurt: er één als zo iemand uitgekozen.
Als 't nau enz.: als het nauwelijks bij éen op de duizend gebeurt.
Sappho: griekse dichteres van het eiland Lesbos, ca. 500 v.C.; hier erenaam voor een
dichterlijk begaafd meisje; stracx: terstond.
wit: bedoeling.
zenuwen: kracht; pit: kern.
rauwe: ruwe.
ingewant: binnenste.
vant: vond.
stal: vorm, gedaante.
kleynstet: zeeft het.
spits-zinnige: scherpzinnige.
bloed: de ziel werd geacht te zijn gevormd uit het allersubtielste bloed.
haast: snel.

G.A. Bredero, Groot lied-boeck

272
U gesicht doet beswymen,43
Men sach 't aan mijn geschie'n:44
45 Ghy toovert met u rymen45
De voor-barighste lie'n,46
Die ghy versuft // als zy 't vernuft47
Van u besinnigh zien.48
Ghy puft de school-geleertheyd49
50 Met u vloeyend gedicht,
Want 't is niet dan verkeertheyd51
Dat dwinght, en niet en sticht,52
U Poësy // of rymery
Is innerlijck verlicht.
55 Ons vriend'lijck redeneren55
Vol heusheyd, sonder maat,56
Dat sal, noch Kan verkeeren,
Het gaat hoe dattet gaat.
Maar siet, dat ghy // o Sappho! my
60 U Phaon niet verlaat.60

43
44
45
46
47
48
49
51
52
55
56
60

U gesicht: uw blik.
aan mijn: bij wij.
toovert: betovert.
voor-barighste: voortreffelijkste.
versuft: perplex doet staan.
besinnigh: op bezonnen wijze.
puft: trotseert, spot met.
't: het (voorlopig onderwerp dat vooruitwijst naar vs. 52); verkeertheyd: averechtsheid,
ondeugdelijk geschrijf.
dwinght: zich opdringt.
vriend'lijck redeneren: welwillende conversatie.
heusheyd: wellevendheid.
U: uw; Phaon: volgens de legende de geliefde van Sappho; hier aanduiding van de
dichter-minnaar, my (vs. 59).
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*LXXV

Liedeken

Stemme: Het daget uyt den Oosten, &c.
Waer vlucht ghy Liefde henen?
Waer streckt de loop dus heen?2
Wat proefdy nu u beenen3
En wack're vlugge le'en?4
5 Of u schichten moordadigh,5
En genadigh?6
Treet vry so ghy wilt treden,7
En gaet vry-moedigh voor,
Ick schrije in u schreden,
10 En stappe in u spoor,
Al soud' ick tot de Polen,11
Met u dolen.
Ick volge sonder vreesen
V wreet, en soet gesicht,14
15 Dat sal mijn Noord-Ster wesen15
En 't licht dat my verlicht,
Myn bolwerck hooch verheven,17
Ia mijn leven.

*
2
3
4
5
6
7
11
14
15
17

LXXV
In 1622 blz. 104-105. Geheel in romein. In vs. 1 grotere initiaal W.
streckt: richt zich.
proefdy: beproeft gij; dus: waarom loop je nu zo snel?
le'en: leden, ledematen.
schichten: pijlen (van Cupido); moordadigh: nl. als er geen wederliefde is.
genadigh: nl. als er wel wederliefde is.
Treet vry so: ga gerust zoals.
Polen: noord- en zuidpool.
V: uw; wreet, en soet: dezelfde tegenstelling als in de vzn. 5 en 6.
Noord-Ster: poolster.
bolwerck: sterkte, beveiliging.
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't Sy ghy het windigh Oosten
20 Of 't luwe Westen kiest,
'k Salt my geduldigh troosten21
Hoe seer't int Noorden vriest,
Als onse twee Lichamen23
Blyven t'samen.
25 De vlam-vierige linie25
Of 's middaegs heeten brandt,
Noch 't Zuyen, noch Oostinie
Dat warme Sonne-landt,
En sal my niet af schricken
30 Maer verquicken.30
Als ick maer mach aenschouwen
Dat blinckend Starrelijn,32
Dat licht van alle vrouwen,
Wiens klaerheyt schoon van schijn34
35 Ick nimmer kan genaken
Noch aenraken.
Ach! klaerheyt hel, en heyligh
Die sacht is, en so soet
Mijn waerde vryheyt veyligh,39
40 Dus rooft uyt mijn gemoedt:40
Ach! geeft mijn weer mijn krachten,
En gedachten.42

21
23
25
30
32
34
39
40
42

'k Salt my enz.: ik zal er mij geduldig in schikken.
Als: indien maar.
vlam-vierige: vurig vlammende; linie: evenaar.
verquicken: na dit woord denke men geen punt.
Starrelijn: sterretje; nl. de geliefde.
schijn: schittering.
Mijn waerde enz.: (en die) de verheven, mij behoedende vrijheid.
Dus: aldus, zo.
gedachten: denkvermogen.
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Want dit lief-oogen, wijsen43
Dit locke-broodt, dit aes44
45 Kan my niet langer spijsen
Yet beters wensch ick, laes!
Hoe wel 't my in droefheden47
Stelt te vreden.
Mijn hartje woeldt in lusjes,49
50 En snackt vast in zyn grondt50
Na die soet-sape Kusjes51
Van u beminde mondt,
Daer ick wensch aen te kleven
Al mijn leven.54
55 Om so mijn lust te blussen55
Aen u, o mijn Vriendin!
Met een gesuyckert kussen.
Maer wondert u mijn Min?58
Ick soeck naer 't geen de Goden
60 Selfs na vloden.60
Komt ghy my niet bespoelen61
Met uwen adems vocht,
Noch desen brand verkoelen;
Voorseker, Lief, ick mocht64
65 Wel op de aerde sacken,65
En verswacken.66

43
44
47
49
50
51
54
55
58
60
61
64
65
66

lief-oogen: lonken; wijsen: dit gebaren maken, een teken geven.
aes: voedsel om te lokken.
't: wijst terug naar vs. 43-44.
woeldt in lusjes: is vol heftige liefdesbegeerten.
vast: voortdurend.
soet-sape: zoet smakende.
leven: de punt na dit woord denke men weg.
mijn lust te blussen: mijn verlangen te bevredigen.
wondert u: verwondert u.
Selfs na vloden: zelve najoegen.
my niet bespoelen: mijn vuur niet blussen.
mocht: zou kunnen.
sacken: zinken, neerstorten.
verswacken: krachteloos worden.
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Ick ben, laes! die haert-stede:67
Ghy 't vier dat mijn verteert:68
Ach! ghy kund uyt mijn smede69
70 Het geen dat ghy begeert.
Helaes! ick sal ontmenschen71
Wildy 't wenschen,
En in een beest verkeeren,73
Of heel te niete gaen,
75 Gevoel, en spraeck ontberen,
En sonder reden staen;76
Ist dat ghy weer mijn klachten
Wilt verachten.
Ach! hebt dan mede-lyen
80 Heylige vriendschap soet,80
Met mijn begeerlyck vryen,81
Met mijn verliefd gemoed,
Wild mijn siel met den uwen
t'Samen huwen.

67
68
69
71
73
76
80
81

die: de.
vier: vuur.
uyt mijn smede: uit mij maken (smeden).
ontmenschen: ophouden mens te zijn.
verkeeren: veranderen.
reden: geest, verstand.
vriendschap: vriendin, geliefde; vgl. uwen (vs. 83).
mijn begeerlyck vryen: mijn aanzoek vol verlangen.
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*LXXVI

Liedeken

De blijdscap komt van mijn:1
Een yeder juyghd van vreughd,
Een woningh vande pijn3
Is, laes! mijn jonghe jeughd.
5 Ay! hoe bochten mijn gedachten // wild5
Om d'ontrouw die ick doe,6
Ay Hemel! al mijn klachten // stild,7
't En quam by my niet toe.8
Speelt, springht, en quinckeleert,
10 Vervrolijckt, u verblyd:10
Myn droevigh hart begeert
Wat vryheyd, en wat tijd.
Ay! hoe bochten mijn gedachten // wilt
Om d'ontrouw die ick doe,
15 Ay Hemel! al mijn klachten // stild,
't En quam by my niet toe.
Besadight u, mijn hart,17
Hoe holdy dus ontoomt?18
Helaes! van enckel smart
20 't Gesicht van tranen stroomt.
Ay! hoe bochten mijn gedachten // wild
Om d'ontrouw die ick doe,

*

1
3
5
6
7
8
10
17
18

LXXVI
In 1622 blz. 105-106. In vs. 1 het eerste woord in romein kapitaal met grotere initiaal D. De
tekst komt ook voor in Bredero's Griane, vs. 1592-1627, als lied van de prinses.
In de vzn. 7 en 15 is // toegevoegd.
van mijn: door mij, om mij; nl. wegens het huwelijk van Griane met Tarisius.
pijn: smart, verdriet.
bochten: woelen.
ontrouw: nl. jegens Florendus, haar vroegere geliefde, van wie zij een kind verwacht.
stild: kalmeer, maak stil.
't En quam by my niet toe: het is niet mijn schuld.
u verblyd: verblijd u.
Besadight: kalmeer, kom tot rust.
ontoomt: tomeloos, zonder teugel.
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Ay Hemel! al mijn klachten // stild,
't En quam by my niet toe.
25 De leckernye soet,
Die, proevende, vermaeckt,26
In mynen mond als roet,
Of bitt're galle smaackt,
Ay! hoe bochten mijn gedachten // wild?
30 Om d'ontrouw die ick doe,
Ay Hemel! al mijn klachten // stilt
Ten quam by my niet toe.
De blije sang en spel,
Luyd-klagend' in mijn oor,
35 My dunckt dat ick seer hel35
Mijn Lief daer suchten hoor.36
Ay! hoe bochten mijn gedachten // wilt!
Om d' ontrouw die ick doe,
Ay Hemel! al mijn klachten // stilt
40 Ten quam by my niet toe.
De lieffelijcke Lucht,
Dat is my niet dan stanck,
De Reuck die and'ren helpt,43
Die maackt my flauw en kranck,44
45 Ay! hoe bochten mijn gedachten // wilt!
Om d' ontrouw die ick doe,
Ay Hemel! al mijn klachten // stilt
Ten quam by my niet toe.

26
35
36
43
44

proevende: als men ze proeft; vermaeckt: genoegen doet, aangenaam is.
hel: duidelijk.
Mijn Lief: nl. Florendus; vgl. vs. 6.
Reuck: geur; helpt: dienstig is; aan bepaalde geuren schreef men een zuiverende werking
toe.
flauw: krachteloos, slap.
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Ick doe niet dan ick suf,49
50 Afwysich, schuw, en koel,50
'k Heb in mijn Man geen puf,51
Noch lieffelijck gevoel.52
Hoe bochten mijn gedachten // wilt?
Om d' ontrouw die ick doe.
55 Ach Hemel! al mijn klachten // stilt,
Ten quam by my niet toe.

49
50
51
52

niet dan ick suf: niets anders dan piekeren.
Afwysich: afwerend, stuurs; schuw: eenzelvig; koel: onverschillig.
mijn Man: nl. Tarisius; geen puf: geen trek.
lieffelijck gevoel: een gevoel van liefde.
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*LXXVII

Liedeken

Wat onvertel'bre vreucht, en wat verwonderingen,
VVat lieffelijck onthael, wat heughelijcker Feest,2
Mach komen onbewaant met een getuymel dringen3
En ploffen plotselijck op mijn verdeelde geest?4
5 O vriendelijcke vreucht van uytghenomen krachten!5
Hoe sweefdy van mijn Ziel tot in mijn harssen-pan,
Die ghy also beroert, dat ick met mijn gedachten
V niet begrypen, noch veel min uytdrucken kan.8
Ach! d'oorsaek van mijn vreucht zijn u vergode sinnen9
10 En u gebleyckt vernuft, en hel versont gemoet,10
VVaer met ghy zijt gewent in wijsheyt te verwinnen
De oordeel-rijckste en de suyverste van bloet.
De klaarheyd van u geest, en u verstandelheden,13
Die blincken in u werck gelijck een sonne-schijn,
15 O volheyt van mijn vreucht! O sonne vande reden!15
VVaer voor het klaerste licht schijnt duysternis te zijn.
Hoe dickwils sou mijn tong u groote kennis loven,
Indien ick waer versien, goddinne na mijn wensch,18
Maer u waerdijen gaen de aertsche lof te boven,
20 Hoe veel te meer dan van mijn onvermogen mensch.20

*

2
3
4
5
8
9
10
13
15
18
20

LXXVII
In 1622 blz. 106. Tekst geheel cursief. Het gedicht komt ook voor in Bredero's Angeniet, vs.
499-526. In vs. 1 grotere initiaal W.
11 verwinnen in 1622: ver winnen
heughelijcker: een heuglijk (geen comparatief)
onbewaant: onverwacht, plotseling; getuymel: rumoer.
verdeelde: door tegengestelde krachten verscheurde.
uytghenomen: uitnemende.
V: u, nl. de vreucht (vs. 5).
u: uw, nl. van het meisje; vergode: goddelijke.
gebleyckt: verhelderd; versont: als tot een zon geworden.
verstandelheden: scherpzinnigheid.
reden: verstand, intellect.
versien: voorzien, toegerust; na godinne denke men een komma.
van mijn onvermogen mensch: de lof van mij, machteloze mens die ik ben.
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En dese schoone Ziel, rust in so lieve leden,21
Van omme-treck so net, so poeslich en so sacht22
Van goddelijck gesicht, en so vol proper-heden,23
Als immermeer de kunst sou toonen in haer kracht.24
25 Te kunstigh heeft u hand mijn slechte stijl gepresen,25
Dies ick met Hector spreeck (hoe-wel uyt soeten dwang)26
Van geloofden gelooft ist loffelijck te wesen,27
Maer, ick heb anders niet als ick van u ontfang.28

21
22
23
24
25
26
27
28

so lieve leden: zo'n lief lichaam.
omme-treck: vorm, gestalte.
Van goddelijck gesicht: met goddelijke blik; proper-heden: sierlijkheid, liefelijkheid.
immermeer: ooit; in haer kracht: op haar best.
Te kunstigh: als zeer kunstig; u hand: dus op schrift.
Hector: trojaanse held, een van de grote figuren uit de Ilias, hier echter de hoofdpersoon van
het overigens vrijwel geheel verloren gegane epos van Naevius: Hector proficiscens.
Van geloofden gelooft: enz.: het is loffelijk geprezen te worden door mensen die zelf geprezen
zijn.
anders niet als: niets anders dan wat.

G.A. Bredero, Groot lied-boeck

282

*LXXVIII

Liedeken

Stemme: Nachtegael kleyn wilt vogelken, &c.
Vraaght ghy, waerom sucht ghy so seer,
Dat doet my wel nu:2
En ben ick u Lief, ben ick u niet veer?3
Ja Vriendinne // mijn sinnen // die minnen
5 Alleenigh u.
U by-zijn mishaeght my niet, ach!
Noyt liever stond;7
Maer dat ick niet by u blyven mach
Doet mijn suchten // ia vruchten // en duchten9
10 O rooder mond!10
Ick wensch dat ghy genieten meught
't Geen ghy my geeft,
Dat is een over-soete vreught,
Die begeerlijck // en heerlijck // doch eerlijck14
15 Om 't herte sweeft.
De vreese van 't verand'ren haest16
Doet my suchten soo,
Soo dat mijn blijdschap suft verbaest,18
U uytghelesen // ghepresen // eel wesen19
20 Derf ick seer noo.20

*

2
3
7
9
10
14
16
18
19
20

LXXVIII
In 1622 blz. 107. In vs. 1 het eerste woord in romein met grotere initiaal V. In vs. 31 een
woord in romein. 3 Lief, ben ick in 1622; Lief, ick ben
nu: nieuw; dus: dat benieuwt me, dat bevreemdt me wel.
En ben ick: ben ik dan niet; veer: verre.
Noyt liever stond: er bestaat geen heerlijker uur (dan bij u te zijn).
vruchten: vrezen; duchten: treuren
rooder: rode (geen comparatief).
eerlijck: eerbaar.
't verand'ren haest: de snelle verandering.
suft: kwijnt; verbaest: verbijsterd.
wesen: gelaat.
Derf ick seer noo: kan ik moeilijk missen.
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U lodderlijck wesen braef en fris21
Verheught my 't hart,
Maer ick weet wat my nakende is,23
Door u derven // te erven // een sterven24
25 Daaglijcks met smart.
Is dan dit suchten soo sonder reen,
Seght liefste dra?27
Ick acht wel ghy sult seggen neen:28
Op mijn jaghen // en klaghen // of vraghen,29
30 Seght daer op ja.
Prinçes, mijn liefde is soo groot,
Sy neemt niet af,
Sy blijft by my tot inder dood,
S'wil lijen // verblijen // of glijen34
35 Met my in 't graf.

21
23
24
27
28
29
34

lodderlijck: aanminnig.
nakende: naderende, dreigend nabij.
Door u derven enz.: door u te missen, als deel te krijgen, elke dag met pijn te sterven.
Seght: zeg het; dra: gauw.
acht: meen, veronderstel.
mijn jaghen: mijn pogen om uw liefde te winnen.
S'wil: zij zal.
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*LXXIX

Liedeken

Al ben ic schoon Liefje niet machtig rijck,
Ick ben ten minsten als mijns ghelijck,
Wat geef ick om 't goet,
Wat geef ick om 't goet,
5 De beste rijckdommen leggen in 't gemoet.
Ick laet den gierigaert na schatten sien,6
En den staet-suchtigen na het gebien,7
Ick geer, o mijn schoon!8
Ick geer, o mijn schoon!
10 Geen Konings scepter, noch Keysers kroon.
Want de rust en opperste wel-lust leyt11
In een onbekommerde vernoegelijckheyt,12
En niet in het geld,
En niet in het geld,
15 Dat staegh zijn meester met sorgen queld.
Daerom Princesse so acht ick aldermeest
De gaven van u doorluchtigen geest,17
En u hooch vernuft,
En u hooch vernuft
20 Dat al de werelt braveert en puft.20

*

6
7
8
11
12
17
20

LXXIX
In 1622 blz. 108. In vs. 1 het eerste woord in romein kapitaal met grotere initiaal A; in vs.
16 een woord in romein. De tekst komt ook voor in Bredero's Stommen Ridder, vs. 280-295.
na schatten zien: uitzien naar schatten, zich richten op rijkdom.
staet-suchtigen: naar macht strevenden: gebien: gebieden, heersen.
geer: begeer.
wel-lust: geluk, vreugde; leyt: ligt, is gelegen.
vernoegelijckheyt: tevredenheid.
doorluchtigen: verheven.
braveert en puft: trotseert en tart.
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*LXXX

Aen Ian Iacobsz Visscher, Schilder en Glaes-Schryver-

Stemme: vanden xxiiij. Psalm, De aerd is onses Gods voorwaer, &c.
Die op het Rus-land stil,Leyd zijn vernoeghde leven,
VVerd dees brief (so God wil)In eygen hand gegeven.
Met vriendt die God bewaer.V vraegh ontfaen, gesien, bedacht,1
Heeft in een twyffel my gebracht,
Die schielijck stoof in mijn gedachten:
Te weten, of ick uwe kunst,
5 Of uytgenome goede gunst5
Voor 't grootst sal oordeelen en achten.
Cort om, ick wil pluymstrijcken niet,7
't Is gulle gunst 't geen ghy hier ziet,
Geen diep verstant noch schrand're spreucken,9
10 Maer ondervinden, niet uyt waen,10
Dan seecker weten, en verstaen11
Van waere en van valsche breucken.12

*

1
5
7
9
10
11
12

LXXX
In 1622 blz. 108-109. De voorafgaande vijf regels cursief, de tekst in fractuur met in vs. 1
grotere initiaal in omein en in de vzn. 13, 36, 49 en 50 een woord in romein. Van de afsluitende
vier regels drie cursief en éen in romein. De toegevoegde vijf regels (blz. 288) in romein.
21 De oude in 1622: Deoude - 23 yver-loos; in 1622 geen komma-punt.
Glaes-Schryver: graveur op glass.
Rus-land: straat in Amsterdam tussen Oudezijds Achterburgwal en Kloveniersburgwal; stil:
wschl. bijv. bep. bij Rus-land.
VVerd: wordt.
Met vriendt: door bemiddeling van een vriend.
ontfaen: ontvangen; bedacht: overwogen.
Of: dan wel; uytgenome: uitnemende; gunst: genegenheid, vriendschap.
pluymstrijcken: vleien.
diep verstant: diepverborgen zin; spreucken: zinrijke gezegdes, sententiën.
ondervinden: ervaring.
Dan: maar; verstaen: begrip.
breucken: gebreken.
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Waerom het Eglentiertjen, ach!13
Niet bloeyt gelijck het voormaels plach?
15 Is Vrundt u vriendelijcke Vrage:
De meeste mangel die ick weet,16
Dat is: dat elck zijn plicht vergeet,
Want niemant wil den ander dragen.18
Dies d'Eendracht vlucht nu voor de twist,
20 De Eenvoud' voor de schalcke list,20
De oude trouw is gantsch gebroken,
De Liefde van de kunst is sieck,22
Of yver-loos; door spijt of pieck23
En wert gedicht noch rijm gesproken.24
25 Daer d'Overheyt niet wel en staet,25
En d'ongeregeltheyt toe-gaet26
Van bengels woest, en grootse gecken,27
Daer ellick voert het hooghste woort,
Daer niemandt doet als hy behoort,
30 Daer moet het al ten quade strecken.30
Dies wertmen wette-loos, en slof,31
De goede zeden raecken of,32
En die't hem schoon te recht wil moeijen:33
Die wert beguygelt en belacht,34
35 Gelastert, en smaedlijck veracht,
Hoe sou den Eglentier dan bloeijen?

13
16
18
20
22
23
24
25
26
27
30
31
32
33
34

het Eglentiertjen: de oude amsterdamse rederijkerskamer die in de jaren 1612-1617 door
onderlinge ruzies geteisterd werd.
De meeste mangel: de grootste tekortkoming.
dragen: verdragen.
Eenvoud: rechtschapenheid; schalcke: sluwe.
van: voor.
yver-loos: lui, inactief; pieck: onmin, wrok.
En: negatie; gesproken: voorgedragen.
Daer: waar; d'Overheyt: het bestuur, de leiding; niet wel en staet: niet standvastig is.
ongeregeltheyt: tuchteloosheid; toe-gaet: te keer gaat.
grootse: hooghartige, zichzelf overschattende.
het al... strecken: alles slecht aflopen.
slof: nalatig, laks.
of: in onbruik.
't hem... wil moeijen: zich ermee wil bemoeien; schoon te recht: ofschoon op goede gronden.
wert beguygelt: wordt bespot.
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Heeft yemant nu een Spel gemaeckt,
Daermen (doch lachend' niet) aenraeckt38
Met moeyten, en met rijdt verliesen,
40 Alsmen de rollen dan uyt-deelt,
Den een die wrockt, d'ander krackeelt,
Elck souse selfs wel willen kiesen.
And're brengen haer rollen weer.43
And're willen niet spelen meer.
45 't Valt swaer veel hoofden te besturen,
And're willen, en kunnen niet,
Zo hier geen beterschap geschiet,47
Zo mach ons Rijck niet langer duren.48
Ghy Princen rijck van goed verstant,49
50 Die 't Eglentiertjen hebt geplant,50
Wilt inden noot niet van ons wijcken,
Mijn Vriendt, God geef u blije rust,
Laet ons te samen, als't u lust,
Met stichtingh geest'lijck Reden-rijcken.
De feylen die, helaes! op onse Kamer groeijen,
Heb ick, met krancke kunst, bewesen en geseyt,Nu wacht ick, van mijn Heer, op dese vaers bescheyt,Dan sal de Reden-Rijck in ware Liefde bloeijen.'t Kan verkeeren.

doch lachend' niet: niet zo maar lachenderwijs, het is echt geen grapje; aenraeckt: aan komt,
in slaagt.
43 haer: hun; weer: terug.
47 Zo: indien.
48 Zo mach: dan kan; ons Rijck: nl. onze kunst.
49 Princen: de hoofdlieden, de leiders; rijck van goed verstant: begaafd met veel inzicht.
50 't Eglentiertjen: eig. een wilde roos.
- met krancke kunst: met geringe kunstwaarde; bewesen: aangewezen.
- bescheyt: antwoord.
- Reden-Rijck: deederijkerskunst.
38
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Hier siedy 't werck // van een jong Klerck,Doch 't is uyt jonst gheschreven,Soo ghy hier siet // 't geen u verdriet,
Mijn slechtheyt wilt toe-geven.V vriendt blijft al zijn leven
G.A. BREDERO.

- Klerck: schrijver.
- jonst: genegenheid.
- slechtheyt: eenvoud; toe-geven: toegeeflijk zijn voor.
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*LXXXI

Liedeken

Stemme: Lavagotte, &c.
Schoon Eerbaer Maeght, gepresen,
Ick min u alsoo seer,
In 't hart zij t ghy geresen3
Boven al d'ander veer,4
5 Want u persoon // die spant de kroon
Voorwaer op deught en eer.6
Altoos sal ick beminne
U eerbaerheyd en deught,
Op u soo staen mijn sinne9
10 Nu in mijn jonge Jeught,
U klaar aanschijn // keerd doch tot mijn,11
En mijn jonck hart verheught.
Wat sucht ick bitter suchte
Inwendigh, met verdriet,14
15 t'Uwaerts doen ickse vluchte,15
Maer, laes! ghy weet het niet,
Och! mocht ick nu // verhalen u
Het gheen dat my gheschied.18
Soo soud ick my verblijen
20 Noch eens in mijn torment,20

*

3
4
6
9
11
14
15
18
20

LXXXI
In 1622 blz. 110. Ook in het Geestigh Liedt-Boecxken, 1621. In vs. 1 het eerste woord in
romein met grotere initiaal S; in vs. 37 een woord in romein.
geresen: uitgestegen.
veer: verre.
op: in, op het gebied van.
soo staen mijn sinne: heb ik mijn zinnen gezet.
keerd doch: keer toch.
Inwendigh: innerlijk.
doen ickse: doe ik ze, nl. de zuchten; vluchte: snellen.
gheschied: overkomt.
torment: kwelling.
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Mocht ick tot een'gen tijen
Mijn liefd' maken bekent,
Met soete reen // soud' ick verbreen23
Mijn vreught en groot ellent.
25 Ick neem dickmael mijn ganghe,25
En ga verby u deur,
Doch sonder troost t'ontfanghe
Van u, wel reyne Fleur!28
Het hart verflouwt // want ghy mijn houwt29
30 Alleen in dit getreur.30
Niemand mach mijn vermaken31
Dan ghy, wel eerbaer Maeght!
Ghy weet, en kend mijn saken,
Geen liever mijn behaeght,34
35 Men seyd seer goed // na 't suur komt 't soet,
Verhoord de geen die klaeght.
Oorlof Prinçes verheven,37
Van my werdy bemind,38
Mocht ick den dagh noch leven39
40 Dat ick oock word besint40
Van u alleyn // o Maghet reyn!
Versint eer ghy begind.42

23
25
28
29
30
31
34
37
38
39
40
42

reen: woorden; verbreen: uiteenzetten, bekend maken.
neem... mijn ganghe: kies mijn wandeling; dickmael: dikwijls.
Fleur: bloem.
verflouwt: wordt moedeloos.
Alleen: bijv. bep. bij ghy (vs. 29).
mach mijn vermaken: kan mij verheugen.
Geen liever mijn: er is geen meisje dat mij meer.
Oorlof: adieu.
werdy: wordt gij.
leven: beleven.
besint: geliefd.
Versint: bezin u.
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*LXXXII

Genomen uyt de Fablen AEsopvs-

VVie dat sich belght an dit, geloof ick niet dat schranckdigh is,Hy stoot sich an een stroo, die sot en onverstanckdigh is.
Een plompen Esel sagh met oogen, dwars verkeert,1
Hoe dat de vvyse Leeuw van yder vvas ge-eert,2
Van yder vvas bemind, van yder vvas gepresen:
Dit sotte Beest, dat socht gesien oock soo te vvesen.4
5 Hy trock na 't Diepe-land, daar men van ouder eeuw5
De dieren licht vervormt in Aecxters, Vos, of Leeuw.6
Het geld, het loose geld deed hem in schijn verand'ren.7
Soo quam dit domme Dier hier als een Leeuw an-wand'ren,8
Verkleydet inden huyt van een spits-sinnigh beest.9
10 De neske Esel, trots, van op-geblase geest,10
Kon vvesen, noch gelaat recht na de kunst bestieren:11
Bekend zijn sotheyd vverd van die vernufte Dieren,12
Want d'erge Vogels, kloeck, en 't redelijcke Vee13
Die dreven haren spot, en haren deun daar mee.14
15 Sy schreden an de vvanckt, en gingen daar an schryven:
VVie dat een Esel is die moet een Esel blyven.
Flucx Garen-wat gaat wegh, wegh Weet-niet met u schijn,17

*

LXXXII
In 1622 blz. 111-112. Gedrukt in civilité, behalve de regels vooraf, de vzn. 16-18 en de
zinspreuk. De tekst is een bladvulling op de laatste pagina's van katern P. In vs. 1 het eerste
woord in romein kapitaal met grote sierletter E. Men neemt aan, dat deze tekst gericht is
tegen Theodoor Rodenburg.
15 schreden in 1622: schreven
- Aesopus: grieks fabeldichter, wschl. 6de eeuw v. Chr.
- schranckdigh: schrander.
1 dwars verkeert: scheel, van jaloersheid.
2 van: door.
4 gesien: in aanzien.
5 't Diepe-land: Nederland (fr. Pays-Bas), wschl. de zuidelijke Nederlanden. Of Spanje?
6 Aecxters: eksters.
7 loose: bedrieglijke; in schijn: in uiterlijk.
8 hier: nl. te Amsterdam; an-wandren: aanlopen.
9 spits-sinnigh: scherpzinnig.
10 neske: dwaze.
11 vvesen noch gelaat: noch zijn gezicht, noch zijn doen en laten; na de kunst: naar behoren.
12 Bekend: begrepen.
13 erge: slimme; kloeck: wijs, verstandig.
14 deun: spotternij.
17 Garen-wat: iemand die graag heel wat zou willen zijn.
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*
Iy bint een Plompaart, en jy wild een Kloeckaart zijn.18
Met quam daar een krioel van Jongen en van Ouwen,19
20 En juighden uyt den Nar met hondert duysent jouwen.20
't Kan verkeeren.
Misschien een vvrockend Geest, of een swaarhoofdigh bloed1
Sal, schrollende met schemp, dit mijn versieren // laken,2
Deur dien hy, als te vvijs, gelooft, noch en bevroed3
Dat een-maal is geschied, dat stomme Dieren // spraken:4
5 Men moet koer-Ossen fel: oock vveer als Stieren // raken:5
Ghy Helden vveest getroost, noch moet ick tot besluyt seggen:6
Men kan somtijds een Man met moye klieren // maken,
Mijn Heeren, 't is mijn schuld kan ick mijn sin niet uyt-leggen.8
G.A. BREDERO,
't Kan verkeeren.
Eynde van 't Boertigh Liedt-boeck.

*
18
19
20
1
2
3
4
5

6
8

Toevoeging onder de voorgaande fabel. Gedrukt in civilité; in vs. 1 grotere sierletter M; vs.
7 in romein.
Plompaart: domoor; Kloeckaart: wijs man.
Met: direkt, tezelfdertijd.
juighden uyt den Nar: jouwden de dwaas uit; jouwen: kreten.
swaarhoofdigh bloed: sombere, zwaartillende stakker.
schrollende: scheldende; versieren: verzinsel.
bevroed: begrijpt.
Dat: dat het.
koer-Ossen: woordspeling met oerossen en met koer in de betekenis van Hof (fr. cour).
Rodenburg was als diplomaat in zekere zin een hoveling en noemde zich Ridder. Dus: men
moet ook vinnige hofossen te lijf gaan als stieren. Of zijn het keurossen?
Helden: moedige, eerlijke mannen, in tegenstelling tot de koer-Ossen.
mijn sin: de strekking van mijn fabel.
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In 1622 blz. [A1]r. Oorspronkelijke grootte 12.6 x 14.3 cm. Op de keerzijde opnieuw het Extract uyt
het Privilegie, hier niet herdrukt; zie blz. 12.

De
Groote Bron
Der Minnen.
Van
G.A. Brederoo
Amsterdammer.
T'AMSTELDAM,
Voor Cornelis Lodewijcksz vander Plasse/ Boec-verkooper/ woonende op de Beurs in d'Italiaensche Bybel. 1 6 2 2 .
Met Privilegie voor ses Iaren.
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In 1622 blz. (3). Oorspronkelijke grootte 11,3 x 16,1 cm. Aangezien deze illustratie, in kleiner formaat
en in spiegelbeeld, ook al voorkomt in het Geestigh Liedt-Boecxken (Amsterdam 1621) maar zonder
het onderschrift, is het niet waarschijnlijk dat dit afkomstig is van Bredero zelf.
Komt klimt op Idalus blijgeestigh, en aenschouter1
De Ieugd, die nederknielt voor Venus heiligh outer,2
En offerhanden brengt voor haer en voor de Min3
Die't al set na sijn hand, en heeft de werreld in.4

1
2
3
4

Idalus: Idalium, voorgebergte en stad op Cyprus, met een tempel van Venus.
outer: altaar.
offerhanden: offerandes, offers; voor de Min: voor Cupido.
heeft... in: beheerst, in bezit heeft.
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*LXXXIII

Amoureus nieu Liedtjen

Op de Stem: Als ick uyt wandelen gae, &c.
O Keyserlijcke Vrouw, verheven en ontsien1
Geboren soo ick hou om Zielen te gebien2
Niet van 't ghemeene volck onaerdich grof van bloet3
Maer van, maer van, maer van, de grooste van ghemoet.
5 De cloeckste van verstant en wijsheyt wel gheleert5
Die door het heele Landt gheacht zyn en gheeert6
Die knielen voor u neer eerbiedich en bevreest
Met schrick, met schrick, met schrick, voor dijn alwaerde geest.8
O Goddelijcke Ziel! vervult met Hemels goet9
10 Hoe ootmoedelijck viel, mijn Hertjen u te voet
Doen ick u schoonheyt sach uyt glinst'ren als de Zon11
Daer ick, daer ick, daer ick niet teghens zien en con.12
U klaerheyt en u Glans mijn ooghen sloeghen neer13
Maer inderlijck nochtans erkenden ick niet eer14
15 U hooghe achtbaerheyt en heusheyt, doch ick kint15
Dat ghy, dat ghy, dat ghy, veel meerder waerdich sint.16
Wanneer ick u waerdy gae schatten in mijn breyn
Waerachtich dan dunckt mijn de Werrelt al te cleyn18
En t' Aerd'rijck al te Arm van Rijckdom en van Pracht
20 En ick, en ick, en ick, te lomp in mijn ghedacht.20

*
1
2
3
5
6
8
9
11
12
13
14
15
16
18
20

LXXXIII
In 1622 blz. 5. In vs. 1 grotere sierletter O.
ontsien: geëerbiedigd.
soo ick hou: naar ik meen.
Niet... volck: bep. bij Zielen; onaerdich: slecht van aard, de menselijke aard missend.
wel gheleert: goed onderricht.
door: door... heen.
schrick: eerbied, ontzag; alwaerde: verheven.
Hemels goet: hemelse schatten.
Doen: toen.
niet... con: niet tegen in kon kijken.
sloeghen neer: maakten dat ik... neersloeg.
niet eer: pas toen.
heusheyt: beleefdheid, fijne beschaving; kint: beken het.
sint: zijt.
Werrelt: heelal.
lomp: onbehouwen; ook: dom. Men denke de punt achter dit vs. weg.
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Om u na wil en wensch te toonen al mijn gonst21
Doch meerder als een Mensch en Menschelijcke const22
Soud' ick daer toe besteen, indien ick had' de macht23
Ghy zout, ghy zout, ghy zout dan zien hoe ick u acht.
25 Vaert wel mijn Keyserin van herten grootsch en braef,25
Ziet dan meer op de Min, alst middelen van u slaef26
Hoe wel zyn moedich Hert veel groote dinghen laet27
Zoo neemt, zoo neemt, zoo neemt zyn jonste voor de daet.

21
22
23
25
26
27

gonst: genegenheid, liefde.
const: vermogens.
besteen: besteden, aanwenden.
grootsch: aanzienlijk, fier; braef: edel.
alst middelen: dan op de mogelijkheden.
laet: nalaat, niet in staat is te verrichten.
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*LXXXIV

Amoureus - Liedtjen

Op de Stem: Indien het claghen can
Ay schoone Dochter Blont, die 'tHulzel en Paruycken,1
Des Gouden Dagheraets verwelickt en verdooft,2
Die den Snee witten melc en Lelyen doet duycken3
Voor 'tSilver blancke vel, van u Eerwaerdich Hooft.4
5 O Margarieta schoon, o uytghelesen Bloeme
Stroyt uyt u braef vergult en lang Goudt dradich Haer6
Dat de Sonne beschaemt verwondert is en hoe me7
De Roosen, en 'tYvoor zoo Marmelt door malcaer.8
Ontdect mijn Lief ontdect t'Meester stuc der natuiren9
10 Dit sonderlinge werck, dit uytnemende raeck10
Dees Appel Borstjens hert dees lieve naghebueren11
Die het lustgierich oogh beloven soet vermaeck.
Cust mijn: mijn soete: Ha cust my en cust my weder
Ha ha: ick sterf ick sterf de Ziele my ontvlooch14
15 Na uwen adem soet mijn Hert springt op en neder15
En swoecht noch na de cracht die my u vier ontsooch.16

*

1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
14
15
16

LXXXIV
In 1622 blz. 5-6. In vs. 1 grotere sierletter A. Ook opgenomen in Tragedische Historien, deel
IV, waarschijnlijk 1612.
3 doet in 1622: doen - 4 Voor volgens Trag. Hist.; in 1622: Van - 18 ontsuiget idem; in 1622:
ontsinget
'tHulzel: het kapsel; Paruycken: haardos.
verwelickt: doet verwelken; verdooft: dof maakt.
duycken: onderdoen, tekort schieten.
Eerwaerdich: eerbiedwaardig.
Stroyt uyt: spreid, maak los; braef: fraai.
Dat: zodat; en: en ook over het feit; hoe me: hoe men.
Marmelt: vermengt; dit vs. duidt op het gelaat.
Ontdect: toon, openbaar.
sonderlinge: bijzondere; raeck: kunstgewrocht; zie WNT XII, derde stuk, kol. 74.
hert: harde.
my ontvlooch: ontsnapte mij; dit vs. loopt wschl. over in vs. 15a.
Na: naar; springt op en neder: is in heftige beroering.
swoecht: snakt; die my u vier: die uw vuur mij.
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Ick swym ay my ick swym t'leven wil my ontslippen
Ach ghy ontsuiget mijn dat lieffelijck Ghebloemt18
Dat ick te plucken plach van u Purpere Lippen
20 Van 't Corael Rijcke Hooft, en Roosen velt voornoemt.20
Paeyt doch mijn groot verdriet, en wilt genae gebruycken21
O schoone die myn Ziel volcomelijck bezidt
Geeft my de Bloemkens weer die so soet geurich ruycken
Gheeft my haer oude cracht haer leven en haer pit.24
25 Mijn oogen syn verstaart, met schimmer blint geslagen25
Belamphert zoete Lief u Goddelijck ghesicht26
O Vriendelijcke Mont ick en can niet verdraghen
U Flonckerighe brant, en vonckend' ooghen licht.
Omhelst my waerde Lief en laet my troost verwerven29
30 Bluscht uyt mijn glimment vier, bluscht uyt mijn heete vlam30
Die my op eenen stondt doen leven ende sterven31
't Waer scha dat onse Vreucht int midden eynde nam.32

18
20
21
24
25
26
29
30
31
32

mijn: mij; dat... Ghebloemt: nl. de kussen.
Corael Rijcke: blozende, blosrijke; voornoemt: nl. in vs. 8.
Paeyt: bevredig, troost.
pit: kern.
verstaart: door een floers (staar) bedekt; schimmer: glans, schittering.
Belamphert: befloers, bedek met een floers.
troost verwerven: wederliefde vinden.
Bluscht uyt: blus, doof, nl. door dat verlangen te bevredigen.
op eenen stondt: tezelfdertijd.
't Waer scha: het zou jammer zijn; int midden: onvoltooid, halverwege.
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*LXXXV

Klaegh-Liedt

Stem: Van d'Engelsche Fortuyn
Edele siel verheven, groots en schoon,
Die u cieraet en huysingh stelt te toon,2
Voor 't brave volc van ongemeen verstant,3
Dat u aenbidt, als Goddin van ons Lant.
5 Gheluckich, ach! gheluckich zijn de lien,
Die u schoonheyt gestadich moghen sien:
Niet salich slecht, maer heylich was de dach,7
Doen ick u geest eerst door syn vensters sach.8
Diens Godlijckheyt heeft my terstont ontroert9
10 En uyt zyn troon mijn siel tot slaaf vervoert,10
Ja gants berooft, daer en bleef niets in mijn11
Als d'yle romp of d'uyterlijcken schijn.12
Mijn siel-loos lijf dat eerst te voorschijn quam,
In 't Graefrijck groot vermaerde Amsterdam,14
15 Leyt nu geschept recht voor de schans, en beeft,15
Vermits myn siel so arm in't Tessel leeft.16

*

2
3
7
8
9
10
11
12
14
15
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LXXXV
In 1622 blz. 6-7. Ook in Geestigh Liedt-Boecxken, 1621. In vs. 1 het eerste woord in romein
met grotere initiaal E; in vs. 14 de naam in romein. Het gedicht zal als weerslag van een
mislukte toenadering tot Maria Tesselschade Visscher, uit ong. 1616 dateren.
15 beeft in 1622: bieeft - 24 Maer ick ben laes in 1622: Ma er ick benlaes
cieraet en huysingh: sierlijke behuizing (hendiadys); huysingh: behuizing van de ziel; dus:
lichaam.
brave: edele; ongemeen: meer dan gewoon.
slecht: slechts.
eerst: voor de eerste maal; syn vensters: de ogen, als vensters van de geest.
Diens: nl. van de geest (vs. 8).
zyn troon: zijn zetel, hetzij behorend bij u geest (vs. 8), hetzij bij mijn siel (vs. 10); tot slaaf
vervoert: tot slavernij gebracht.
berooft: geroofd.
d'uyterlijcken schijn: de zichtbare verschijningsvorm.
Graefrijck: grachtenrijk.
geschept: gescheept; schans: stadswal.
arm: ellendig.
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Wat ist of elck het schip-rijck Eylandt prijst,17
Myn arme siel en wert daer niet gespijst18
Als slechts met sien: oft nauwelijcx ter noot19
20 Met water brack, en sober daeglijcx broot.
De Vader grijs, den grooten Oceaen:21
Komt ongevraecht myn schip aen stucken slaen:22
Daer is geen hoop! ick wend' 't wel vande wal,23
Maer ick ben laes! aldaer ick sterven sal.
25 Een ander lijt schip-breuck van gelt en goet,25
Dan ick laet meer, ick laet haer myn gemoedt,26
Tijd'lijcke schat daer geef ick weynich nae,27
Want siel verlies is wel de grootste scha.28
Daer sinck ick del, gebooren is myn tijdt,29
30 Ick raack mijn siel, mijn lijf, mijn leven quijt,
Helaes! ick smoor, mijn adem gaet so flauw,31
Van anxst en sorgh, syn nu mijn hayren grauw.
Ghy Visschers die de dooden pluyst op 't strant,33
Vindt ghy mijn lijf geworpen op het landt,
35 Wascht my van 't sant, en graeft my inden schoot,35
In 't Tessel self, de oorsaeck van mijn doot.

17
18
19
21
22
23
25
26
27
28
29
31
33
35

Wat ist: wat heb ik eraan.
wert: wordt.
Als slechts met sien: behalve alleen met kijken.
Vader: nl. Okeanos, in de griekse mythologie de oerkracht waaruit alles is voortgekomen.
ongevraecht: tegen mijn wens.
't: het schip (vs. 22).
schipbreuck... goet: toespeling op het verlies van handelsschepen nabij Tessel in 1594, dat
de aanleiding was tot Maria Tesselschade's tweede naam.
Dan: maar; laet: verlies.
nae: om.
siel verlies: nl. bij onbeantwoorde liefde.
del: terneer; gebooren: gekomen.
smoor: stik.
pluyst: berooft.
schoot: grond, schoot der aarde.
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Vint ghy mijn rif, of d'uyt gebrande asch,37
Soo 't yet ghelijckt van dat ick voormaels was,
En brenghdy 't voor niet datelijck by heur,39
40 Soo sal mijn geest staech waaren voor u deur.40
Goddinnen rijck van't schreyer hoec en Ty,41
Verhaelt myn doot aen al de werelt vry,
't Sy waer ghy treckt, het sy met schip of vloot,
Vereert myn lijck ten minsten met een schoot.44
45 Velt-Nymphjens die tenBurrich op de plaets45
Te samen singht u deuntjens met de Maets:46
Ghedenckt myn doot, gedenckt myn groote pijn,
En hoe dat ick verscheyden doch moet syn.48

37
39
40
41
44
45
46
48

rif: geraamte; d'uyt gebrande asch: het stoffelijk overschot waarin de levensvlam is gedoofd.
brenghdy't voor niet datelijck: brengt ge het niet onmiddellijk weg.
staech waaren: voortdurend rondwaren; u deur: nl. van de vissers (vs. 33).
Goddinnen rijck: machtige waternimfen, mogelijk aanduiding van de amsterdamse meisjes;
van 't schreyer hoec en Ty: van de hoek bij de Schreierstoren en van het IJ.
schoot: rustplaats.
Velt-Nymphjens: mogelijk aanduiding van de tesselse meisjes; tenBurrich: in Den Burg, de
hoofdplaats van Tessel; plaets: marktplein.
Maets: vrienden, mogelijk matrozen.
verscheyden...syn: immers gedoemd ben geweest te sterven.
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*LXXXVI

Amoureus Lied

Op de Voys: Est ce Mars le grand Dieu des Allarmes
VVaar is nu dat hart? waer de gedachten?
Waer 't gemoet?
Dat so Mannelijck conde verachten
's Weerelts goet
5 Dat de Croon
En de Heerlijckheen6
En de scepters schoon
Sou trots vertreen.
Dat Staten, en Steden, en Vorstendommen
10 En t' gewelt,10
En t' rammelen in Riddelijcke somme11
Van hart gelt,
Jae t' Cieraet!
En 's Aartrijcx hooghste pracht
15 Vaack heeft versmaet15
En groots veracht.16
Dat hart, kan sich breydelen noch bedwingen
In syn leet,
Dat soo groot moedelijck alle dinghen19
20 Eerst versmeet.20
O verdriet!
O pijn! o quaal! o smart!
Ghy maalt tot niet23
Dit groote Hart.

*

6
10
11
15
16
19
20
23

LXXXVI
In 1622 blz. 7-8. In vs. 1 grotere initiaal VV.
2 Waer in 1622: Waert - 3 Dat so in 1622: Datso - 7 de scepters in 1622: de/s'Cepters - 12
gelt, in 1622: gelt? - 15 versmaet in 1622: versaet
Heerlijckheen: titels van macht.
gewelt: macht.
Riddelijcke somme: grote schatten.
versmaet: gesmaad.
groots: hooghartig.
groot moedelijck: hoogmoedig.
Eerst: tevoren.
maalt: vergruizelt; niet: niets.
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25 Dat alle hoocheden heeft versmeten
Inde Wint:
Dat kan loshartich niet vergeten27
't Geen 't bemint
T'is te sot!
30 En al te langh gevrijt30
Die met my spot,
En deunt altijt.32
Op wien sal ick meer wrocken en wrijten33
Dan op mijn!34
35 En sal ick het oock myn oogen wijten,35
Of de schijn
Vande gunst37
Die my wel is geschiet?
Ach! 'twas maer kunst39
40 En anders niet.
Betoont nu de cloeckheyt van u sinnen
O myn hart?
Int wel vermeesteren, en verwinnen43
Van u smart,
45 En volcht raat
Met vlaagjes wat vervreemt46
Ten is so quaat
Niet als gij't meent.48

27
30
32
33
34
35
37
39
43
46
48

loshartich: onthecht.
gevrijt: gedongen naar de hand van.
deunt: de draak steekt.
wrocken en wrijten: boos zijn en kritiek hebben.
mijn: mijzelf.
En sal ick enz.: is het de schuld van mijn ogen, nl. doordat het zien mij verliefd maakte.
gunst: liefde.
kunst: geveinsdheid.
wel: goed; vermeesteren: beheersen.
Met vlaagjes enz.: neem bij stukjes en beetjes wat afstand.
als gij 't meent: als gij denkt dat het is.
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Ach! het valt myn so swaer te verlaten
50 Myn Vriendin!
Al had ick oorsaeck om u te haeten
Niet te min
O Joffrou!
Ick blijf in lust of noot54
55 U noch getrou55
Tot inder doodt.

54
55

in lust of noot: in voor- of tegenspoed.
noch: toch.

G.A. Bredero, Groot lied-boeck

307
*LXXXVII

Op de Voys: Daar ick lach en sliep, in een Prieel &c.
Mocht ick de Goude Zaalen1
Doen op der aarden daalen:
En dat my niets mocht faalen3
Noch waardicheyt, noch staaten:4
5 Lief! ick sou u doen haalen,
Met Fackelen, met straalen,6
Met Pronckerij, met Praalen,
Van Heemelsche Soldaaten:
Van Sol nam ick de schijn,9
10 De Blixem van Jupijn,
Ghy sout de sonne zyn
En aldernaast aan mijn12
Hoe souden wy gaan streeven13
In dat vergoode leeven?14
15 De Nichten en de Neeven15
Van Jove souden slechts onse dienstbooden syn.16
Of mochtet noch gheschieden
Dat ick maer mocht ghebieden
De Landen ende lieden
20 Met opper Heerschappije,
Ick souder stracx ontbieden21
En inder yl uyt wieden
Dat oncruyt, die u rieden23

*

1
3
4
6
9
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LXXXVII
In 1622 blz. 8-11; in werkelijkheid is dit blz. 8-10, bij de paginering zijn de cijfers 10 en 11
verwisseld. Het lied heeft geen titel. In vs. 1 grotere initiaal M.
32 In in 1622: En - 51 vierdaachse in 1622: vier d'aachse - 53 En u in 1622: En
Goude Zaalen: hemel.
faalen: ontbreken.
staaten: hoge, invloedrijke posities.
straalen: glanzen.
Sol: de zonnegod.
aldernaast aan mijn: zo dicht mogelijk bij mij.
streeven: ons bewegen.
vergoode: god-gelijke.
De Nichten en de Neeven: de bloedverwanten, dus ook goden en godinnen.
Jove: Jupiter.
stracx: dadelijk, aanstonds; ontbieden: gebieden te komen.
Dat oncruyt, die: de mensen die als onkruid zijn omdat ze.
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Mijn gheselschap te mye24
25 Maar laas! dits veer van daar25
Mijn ongheluck is te swaar,
De vreesen bangh, en naar,27
De wanhoop, en tghevaar
Die volghen my met drachten29
30 Maar ick puf al haer crachten30
En Spieghel mijn ghedachten
In d'eedel groote gheest, en 'tclaar verstant van haar.
Van haar die Ziel en zinnen
Ghewoon is te verwinnen,
35 Hoe preutsch oock datse binnen35
Sy gheevent haast verlooren.36
Voochdesse der Goddinnen37
U neghen ghesellinne:38
Ghy moedighe Heltinne!
40 Wt Jupijns Hooft ghebooren40
Mijn Pallas onvertsaacht41
Het schijnt dat u behaacht
Te blyven eewich Maacht
Dat naemaals wert beclaacht44
45 Wanneer de Jeucht, en Jaaren45
Syn snellijck door ghevaaren46
En weet ick niet hoe gaaren47
Ghy! leevent afghedruckt u beeltenisse saecht?48

24
25
27
29
30
35
36
37
38
40
41
44
45
46
47
48

mye: vermijden.
dits veer van daar: het is verre daarvan; dus: mijn situatie is totaal ánders.
naar: beklemmend.
met drachten: met hele vrachten.
puf: tart, veracht.
preutsch: trots, overmoedig; binnen: zijn.
haast: al gauw.
Voochdesse: heerseres; Goddinnen: Muzen.
U neghen enz.: dit vs. is een bijstelling bij Goddinnen.
Wt Jupijns enz.: volgens de griekse mythologie kwam Pallas Athene in volle wapenrusting
uit het hoofd van Zeus te voorschijn.
Pallas: hier erenaam voor de vereerde vrouw.
Dat naemaals wert: maar dit wordt later; na dit vs. denke men een dubbele punt.
de Jeucht, en Jaaren: de jaren van de jeugd.
door ghevaaren: voorbij gegaan, verdwenen.
En: negatie.
leevent afghedruckt: in een levend kind weergegeven.
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Den Heemel heeft met reeden,
50 Met Goddelijcke zeeden,
Als met vierdaachse kleeden51
U ziele gaen vercieren.
En u volmaackte leden
Wel juyst, en jent besneden,54
55 Versien met aardicheeden55
En gheestighe manieren.
Dit aansienlijck ghelaat,57
Dees schoonheyt sonder maat
Syn u ghejont (verstaat)59
60 Op woecker, en om baat60
O Hooft van alle Vrouwen!
Als ick u wil beschouwen
Ick kan myn soo niet houwen63
Of mijn hart (door dyn oogh getrocken) my ontgaat.64
65 De Vorsten en de Heeren
By u souden verkeeren
Indien de lust van leeren
Haar prickelde om maatich68
En wel te redeneeren
70 Van wat dat zy begheeren70
Te weeten, en beweeren
Verstand'lijck en staatich72
Want alsmen hier krackeelt73
U sinrijck breyn dat speelt
75 Opt dinghen selfs, en t'eelt,75

51
54
55
57
59
60
63
64
68
70
72
73
75

vierdaachse: zondagse, als voor een feestdag.
jent: lieftallig.
aardicheeden: lieftalligheid.
aansienlijck: aangenaam om te zien.
verstaat: denk eraan.
Op woecker enz.: terwille van de rente en het nut.
myn...houwen: mij beheersen.
my ontgaat: ontglipt mij.
Haar: hen; maatich: met de juiste indeling, volgens de beginselen van de Rhetorica.
Van: over; begheeren: nl. Te weeten en (te) beweeren.
staatich: beheerst.
krackeelt: twist, disputeert.
Opt dinghen selfs: op de eigenlijke zaak; en t'eelt: en veredelt die.
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Soo dattet niet verscheelt76
Ghelijck de klaarste kloecken77
(Versleeten inde Boecken)78
Bekende int versoecken79
80 Dat zy haar noyt soo veel en hadden inghebeelt.80
princesje Lief verheeven
Met ziel yver ghedreeven82
Met errenst, en met beeven
Versoeck ick u ghenaade.
85 Waar is u jonst ghebleven
Die ghy myn pleecht te gheeven?86
O Sonne van mijn leeven!
Beschuttet doch de schade88
Die mijn wanhoop verstelt89
90 En doet natuur ghewelt90
Ach! sout ghy om het ghelt
By eener syn verselt92
Die u noch sal met pynen
Het leeven doen verdwynen
95 Met quellen, en met quynen
Ghelijck als my de Geest uyt voorsicht nu al spelt.96

76
77
78
79
80
82
86
88
89
90
92
96

Soo dattet enz.: zo dat het geschil is opgeheven.
klaarste kloecken: helderste en scherpzinnigste mensen.
Versleeten: die hun leven hebben doorgebracht.
Bekende enz.: erkenden nadat ze de uitspraken van deze jonge vrouw hadden ervaren.
haar...inghebeelt: zich voorgesteld.
Met ziel yver enz.: gedreven door de aandrift van mijn ziel.
pleecht: placht.
Beschuttet: voorkom, wend af.
verstelt: ? Misschien drukfout voor bestelt: bezorgt.
En doet: enz.: en die de natuurlijke verhoudingen geweld aandoet. Of, met een punt na vs.
89: doe uw natuur geen geweld aan.
By...verselt: met iemand worden verbonden.
uyt voorsicht: vooruitziende, in de toekomst ziende.
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*LXXXVIII

Amoureus - Liedt

Op de Stem: Schoon Liefjen jent seer excellent
Lief weest ghegroet // ghy die mijn ghemoet
Soo sachjes kunt streelen
En lecker voet // met meer als Hemels goet
En lieve lonckjens soet
5 Die u ooghjens my beveelen.5
Als ghyse slaat // en lieflijck gaat
Daer lodd'rend me speelen7
In mijn ghelaat // soo voel ick inder daat
Een Vreuchde sonder maat
10 In al mijn Lichaams deelen.
Want door u leen // soo vloeyen heen
Lieffelijcke straalen
Soo onghemeen // mijn verstant is te kleen13
Om levendich, met reen14
15 Mijn blytschap af te maalen.
Mijn bloet dat walt // dat bruyst, dat bralt16
Met innich kryoelen17
In dier ghestalt // mijn hart van vreucht ontvalt18
Maer 'trecht sich weder bald19
20 Door 'thueghelijck ghevoelen.20

*

5
7
13
14
16
17
18
19
20

LXXXVIII
In 1622 blz. 11-10 (foutief voor 10-11). In vs. 1 grotere initiaal L.
Stem Schoon in 1622: Shoon - 8 voel ick in 1622: voelick - 17 In dier in 1622: Indier
beveelen: geven, toevertrouwen.
lodd'rend: verleidelijk kijkende; me: mee.
onghemeen: bijzonder.
met reen: in woorden.
walt: golft; bralt: kolkt (?)
innich: heftig.
In dier ghestalt: op zodanige wijze dat; ontvalt: mij ontzinkt, mij begeeft.
'trecht sich: het richt zich op; bald: spoedig.
ghevoelen: de punt na dit woord denke men weg.
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In 1622 blz. 11 (foutief genummerd 10) linkerhelft
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Dat ghy hier bent // doch ick bekent
Voor u myn Vriendinne
Als ghy afwent // u ooghjens, en die sent
Na yemant, hier ontrent24
25 Soo mis ick schier mijn sinne.25
O daagheraat // wanneer ghy staat26
En and'ren hoort spreecken
Of met haer praat // 'tvermoeden dat is quaat28
Mijn dunckt ick wert versmaat29
30 Dies wil my 'thartje breecken.30
Als op u schoot // door vryheyt groot31
De Jonglinghen vielen
En kusten bloot // u Roose Lipjens root33
Ick sacht, en socht myn doot34
35 Met bitterheydt der Zielen.35
Ghebenedyt // sy uur en tydt
Want mijn uytverkooren
Heeft mijn verblyt // en van Wanhoop bevryt
Vermits sy (wien het spyt)39
40 Haer trouw myn heeft gheswooren.

24
25
26
28
29
30
31
33
34
35
39

hier ontrent: hier in de buurt.
Soo mis ick enz.: dan word ik bijna zinneloos.
daagheraat: erenaam voor de geliefde vrouw, zonne.
met haer: met hen; 'tvermoeden enz.: dan vermoed ik iets kwaads.
wert: word.
Dies wil: daardoor zal.
Als: toen; door vryheyt groot: nl. binnen de zeer vrije spelsituatie.
bloot: openlijk; op dit vs. slaat de illustratie.
sacht: zag het; en socht myn doot: wenste dood te zijn.
der Zielen: van de ziel.
Vermits: aangezien; wien het spyt: wie het ook leed doet, wie het ergernis geeft.
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*LXXXIX

Amoureus - Liedtjen

Op de Voys: Phebus die is lang over die Zee
Nu dobbert myn Liefje op de ree
Op de woelende springhende baaren
Vande wytluchtighe groote Zee3
Dien hy elacy! nu sal bewaren:4
5 Vaart heen, vaart heen vaart voorde windt
En denckt altoos waar datje sint6
Op haar die u bemindt.7
Och had ick twee ooghen als de Son
Die de gantsche Werelt beschouwen
10 Of dat ickje troosje volghen con10
Ick souw u steets gheselschap houwen:11
Maar of't lichamelijck niet gheschiet
Vermits de eerbaarheyt 'tmijn verbiedt
Mijn Ziel en latet niet.14
15 En al mis ick Dedalus kunst15
Die door de Lucht syn Lief con draghen16
Ick sal u gheleyden: met mijn gunst17
Mijn waarste Lief, mijn wel behaghen
Waar ick ontslaghen vant lodsich vleys19
20 Myn Geest trock met u op de reys
Nu doetet mijn ghepeyns.

*

3
4
6
7
10
11
14
15
16
17
19

LXXXIX
In 1622 blz. 10-12 (feitelijk 11-12). In vs. 1 grotere initiaal N. De tekst is de uiting van een
jonge vrouw.
19 ontslaghen in 1622: outslaghen - 27 in druck in 1622: u druck - 44 t'Hart in 1622: t'Haar
wytluchtighe: weidse.
bewaren: houden. Vgl. nog zee houden: op zee verblijven.
sint: bent.
Op haar: aan haar.
troosje: liefste.
of: indien.
en latet niet: laat het niet na.
Dedalus: Daedalus, op Kreta gevangen gehouden, wist te ontsnappen door vleugels te maken
en deze met was te bevestigen.
con: daar een vlucht van Daedalus mét zijn geliefde in de griekse mythologie niet wordt
vermeld, moet con zoiets zijn als: had kunnen.
gunst: liefde.
lodsich: trage.
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Waar ick versien met Stentors stem,22
Ick souw ghedurich met u spreecken
Maar laas! mijn keeltjen te cleen by hem24
25 Kan door de Wolcken soo niet breecken
Dan doch al vaardy noch eens soo vart26
Ick sal nochtans in druck en smart
U spreecken met mijn hart.
Had ick Medeas Tovercracht29
30 Ick sou Aeolus in syn Klippen30
Bekollen met syn volle macht31
Dat niet een wintje hem sou ontslippen
Of borster een stoocker uyt syn sack33
Die sou ick in u seylen strack
35 Gaan stuuren met ghemack.35
De winden 'twater en de vloet
Hipplende Starren en vaste Polen37
Die worden nu mijn hoochste goet38
Mijn Lief, mijn licht, mijn leven bevolen
40 O goedertieren Gode vermaart40
O regheerders van Hemel en aart
Mijn waarde Ceyx bewaart.42

22
24
26
29
30
31
33
35
37
38
40
42

Stentor: griekse held voor Troje, met een bronzen stem; vgl. Ilias V, vs. 785.
by hem: met hem vergeleken.
Dan doch: maar toch; vart: ver.
Medea: tovenares, dochter van koning Aietes van Kolchis; zij was Iason behulpzaam toen
hij het gouden vlies kwam halen.
Aeolus: in de griekse mythologie de gebieder van de winden; toen Odysseus bij hem vertoefd
had, bond hij bij diens vertrek terwille van hem de winden in een zak; Klippen: rotsen.
Bekollen: beheksen.
borster: barstte er; stoocker: straffe bries.
met ghemack: zonder veel moeite.
Hipplende: dansende.
Die: datief, daaraan; bevolen: toevertrouwd, opgedragen.
Gode vermaart: beroemde goden.
Ceyx: koning van Trachis, die tijdens een zeereis naar het orakel schipbreuk leed en verdronk;
bewaart: bescherm; geb. wijs; dus in tegenstelling met het lot van Ceyx.
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Alcyone u lieve Bruyt die schreyt43
t'Hart wil heur van droefheyt scheuren
45 Om dattet dus buldert, stormt, en wayt45
Doet u Tortelduyfje niet dan treuren
O Ceyx! o Ceyx! waardighen Man!
Wat hartseer gaat u Vroutjen an,48
Die van u niet syn en can.49
50 Nu dobbert mijn Liefje op de ree
Op de woelende springhende baaren
Vande wytluchtighe groote Zee
Die hy Elacy! nu sal bewaaren
Vaart heen! vaart heene! vaart voorde wint
55 Maar denckt altoos waar datje bint
Om haar die u bemindt.

43
45
48
49

Alcyone: echtgenote van Ceyx; zij zag zijn ongeval in een droom en vond later zijn lijk aan
het strand.
dus: zo.
gaat...an: overvalt.
Die van u enz.: die het niet verdraagt van u gescheiden te zijn; of, met sterker accent op u:
die nu niet de uwe kan zijn.
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*XC

Amoureus Liedeken

Op de Vojs: Edel Carsou, &c.
Wel op met Vreught, met blyschap moet ick loven
Eerwaarde wijse Maaght!
U groote deugt, en vrienschap daer en boven
U schoonheyt mijn behaaght.
5 Wat mijn hier jaecht: kunt ghy hier uyt versinnen5
Tis jonst, die u mijn hartje draacht uyt sonderlinge minne.6
Deuchd'rijck, beleeft, zedich, en goedertieren,
Gheleerde Dochter braaf8
U eel ghemoet, u schoonheyt van manieren!
10 U hooghe Zaarheyts gaaf10
Die doen u slaaf (helaas!) woorden ghebreecken11
Om hier een volcomen Lof, van u verstant te spreecken.12
Och mocht mijn hart! het roemde t'aller uren13
Van u jonst, o Vriendin!
15 Ick moet met smart, af synde veel besuuren,15
Maar als ick by u bin:
'K stelt uyt mijn sin, ick gaa mijn ooghen weyden17
En went'len in't schoon gesicht van Ziel en lichaam beyden.
Gods mogentheyt // en crachten onvolpreesen19
20 Die syn te mercken licht
In de volheyt // vant meer als mensch'lijck wesen

*

5
6
8
10
11
12
13
15
17
19

XC
In 1622 blz. 12-13. In vs. 1 grotere sierletter W. De aanduiding van de binnenrijmen is niet
consequent.
jaecht: heen drijft; na dit woord leze men een komma; versinnen: begrijpen.
jonst: liefde; sonderlinge: bijzondere.
Dochter braaf: edel meisje.
U hooghe Zaarheyts gaaf: de gave van uw hoge tederheid; wschl. drukfout voor Zaartheyt.
ghebreecken: ontbreken, missen.
verstant: geest.
mocht: kon, was in staat.
af synde: afwezig zijnde; besuuren: lijden.
'K stelt uyt mijn sin: ik zet het terzijde, ik vergeet het weer.
mogentheyt: macht.
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Dat in u is ghesticht:22
Ach aengesicht! vol son-ghelijcke straalen
Hoe kundy mijn arme Ziel haar levens lust onthaalen.24
25 Dit jaaght mijn hier, dit doet mijn vierich joocken25
En jancken, ach ick brant,26
Ick moet u Lief wat kussen, streelen, stroocken27
En drucken aen de hant,
Of mijn verstant gaat t'eenemael verlooren.
30 Soudy om mijn soeticheyt u konnen wel verstooren.30
Mijn grage wil // myn verborghen gedachten,31
Mijn yverich ghemoet:
Die pooghen stil // al hoopende te wachten
Nae uwe weerliefd' soet,34
35 Mijn troost mijn goet! laet ons de jeught ghebruycken35
Eer de Roosjens door den tijt verdroge op haer struycken.36

22
24
25
26
27
30
31
34
35
36

ghesticht: verwezenlijkt.
onthaalen: afnemen, ontroven.
mijn: mij; joocken: popelen.
jancken: klagen.
stroocken: liefkozen.
Soudy: is het denkbaar dat gij; soeticheyt: verliefdheid; u...verstooren: ontstemd worden.
grage: begerige.
Nae: op.
troost: liefste.
de Roosjes: gewone erotische aanduiding.
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*XCI

Klaegh-Liedt

Stem: Hoe lang sal ick met heete tranen, &c.
Moy Aeltjen is't soo haest vergheten,1
Myn lang vervolg van dagh en nacht?2
De schoone tijd die 'k heb versleten,
En met u wil heb door ghebracht:4
5 In vriendelijckheydt // in vrolijckheydt,
In vryicheydt// en soeticheydt van praet,6
Van 's nachts tot 's morghens en des avonts laet?
Myn Vrienden smaet, en 's Vaders toren,8
Die heb ick om u, in't begin,
10 Met sware dreyging moeten hooren:
Maer't gingh soo haest my uyt als in,11
Dat bleeck soo dick // wanneer als ick12
Een blinck of blick // van u schoon oogen sach13
Soo bleef ick by u den geheelen dach.14
15 Hoe dick nam ick u ted're handen,
En drucktens' aen myn slincker borst?16
Daer my het binnenst' scheen te branden,17
Van t' geen dat ick nauw spreken dorst:18

*

1
2
4
6
8
11
12
13
14
16
17
18

XCI
In 1622 blz. 13-14. Ook in Geestigh Liedt-Boecxken, 1621. In vs. 1 de eerste twee woorden
in romein met grotere initiaal M. Het lied past geheel in de situatie van Bredero's Moortje,
speciaal vs. 329-337 en 357-388. De binnenrijmen in de vzn. 5 en 6 van elke strofe zijn in
1622 niet consequent aangegeven.
55 met in 1622: men.
haest: spoedig, gauw.
vervolg: aandrang, toenadering, vrijerij.
met u wil: met uw instemming.
vryicheydt: vrije omgang, situatie waarin veel was toegestaan.
Vrienden: familieleden.
soo haest: even gauw.
dick: dikwijls.
blinck: glinstering, glimp.
Soo: dan.
slincker: linker; dus: de linkerkant van mijn borst, waar het hart is.
Daer: waar.
nauw: nauwelijks.
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Daer wenst' ick myn // een vensterkijn,
20 Van Kristalijn // of van fijn spieghel glas,
Dat ghy mocht sien hoe ick te moede was.
So'k by myn hart had konnen komen,
Ick hadd' het met eerbiedicheyt
Stracx uyt syn legher-stee genomen,24
25 En in u lieve schoot gheleyt,25
Soo lief waerd dy // de siel van my,26
Docht ick dat ghy // so wulleps waert van sin,27
En so lichtvaerdich oock in uwe min.28
Daer ick ter Weerelt heb genooten,29
30 De vreucht diemen verkrygen kan:
Daer wert my nu de deur gesloten,
En men hout daer een ander an.32
Hoe sydy nuw // voor my soo schuw?33
Of wien heeft u// so schandelijck gheraen,34
35 Dat ghy my hebt dees trots en spijt ghedaen?35
Wat moochdy in u selven dencken,36
Wanneer als ghy eens over siet:
Myn leurtjens en kleyne gheschencken?38
Of't geender by ons is geschiet?39
40 Soo hier, so daer // ghy weet wel waer,40
Met wat gebaer // en gantsch verslingert hert,
Was ick gestaech in uwe min verwert.42

24
25
26
27
28
29
32
33
34
35
36
38
39
40
42

Stracx: dadelijk, aanstonds; legher-stee: de plaats waar het gelegen is.
gheleyt: gelegd.
waerd dy enz.: waart ge voor mijn ziel.
Docht ick: hoe kon ik denken; wulleps: dartel, lichtzinnig.
lichtvaerdich: wispelturig.
Daer: daar waar.
hout...an: houdt men het contact aan met; verwelkomt men geregeld; vgl. WNT Suppl. kolom
76.
nuw: nu.
so schandelijck gheraen: zo'n schandelijke raad gegeven.
trots en spijt: hooghartigheid en hoon.
moochdy: kun je.
leurtjens: nietigheidjes, aardigheidjes.
by ons: tussen ons. Deze versregel loopt over in vs. 40.
waer: na dit woord denke men een punt.
verwert: verward.
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Wat woorden synder wel gesproken,
Bedencktse eensjens in uw geest?44
45 Wat Eden hebje myn ghebroken?45
't Is wonder datje niet en vreest:
Dat ick u eens // met vry wat reens,47
Yet ongemeens // sal spelen op een tijd,48
Is dat myn liefde noch verkeert in nijdt.49
50 Gaet heen geveynsde Kourtesane,50
Begoghelt d'oogen, en het breyn:
Met uwe Kokedriele trane,
Van den verdwaesden Kapiteyn:
Dien blooten bloet // van wien ghy't goedt54
55 Meer als't ghemoedt // en dat met reden acht,55
Versteurt my niet, vaart wel en voort genacht.56

44
45
47
48
49
50
54
55
56

eensjes: toch eens.
Eden: heilige beloften; myn: tegenover mij.
vry wat reens: vrij veel reden.
Yet ongemeens enz.: op een ongewone manier wraak zal nemen.
Is dat: indien het gebeurt dat; nijdt: vijandigheid.
Kourtesane: hoer, lichte juffer.
blooten bloet: bange sukkel.
en dat met reden: en. wel terecht; de man had dus meer geld dan karakter.
Versteurt my niet: laat mij met rust; voort: verder; genacht: goeie nacht.
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*XCII

Liedt

Op de Wyse: O schoonste Parsonagie. Ofte Si tanto Gratiose
Ha! licht vervlooghen wyllen1
'tHerdencken van u weelde maact my druckig2
Wat nyt doet u soo yllen?3
Laas! tot mijn ramp, daer ick scheen soo gheluckich,4
5 Ja soo verweent5
Dat de ghemeent6
My Loffelijck verhieven,7
Als ick met Dichten
Een yder soght te stichten9
10 En believen.10
Doe was my d'Hemel gunstich,11
De Werelt loegh op my soo Vriendelijcke,12
Ghy Lief noemde mijn kunstich13
Om dat myn lust, een reeden te verrijcke,14
15 U heusheydt wast15
Die wel, en vast,16
Mijn harde Rymeryen17
Wist te versmeden,18
En op syn rechte steeden19
20 Juyst te vlyen.

*

1
2
3
4
5
6
7
9
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14
15
16
17
18
19

XCII
In 1622 blz. 14-16. In vs. 1 grotere initiaal H.
17 Mijn harde in 1622: Mijnharde - 22 ghelucken in 1622: gheluc ken - 26 gifte in 1622:
giste - 52 niet in 1622: met - 87 myn in 1622: my
wyllen: uren.
weelde: geluk, verrukking; druckig: bedroefd.
nyt: afgunst; yllen: voortjagen, zich haasten.
ramp: ongeluk; daer: terwijl.
verweent: luisterrijk.
de ghemeent: de mensen.
Loffelijck: lovend.
stichten: leren.
believen: behagen.
Doe: toen.
loegh op my: lachte mij tegen; Vriendelijcke: goedgezind.
kunstich: artistiek begaafd.
Om dat myn lust enz.: omdat het mij behaagt als rederijker bezig te zijn.
heusheydt: welwillendheid; wast: was het.
wel, en vast: goed en zeker.
harde: ritmisch niet vloeiende.
versmeden: veranderen, herzien.
op syn rechte steeden: op de passende plaatsen.
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Daar mijn de vroome wenschen21
De troost van Lief, met ontelb're ghelucken:22
Het schuymsel van de Menschen
Soeckt daar myn Heyl nu nydich te ontrucken,24
25 Want Out, en Jongh
Met gifte tongh
Mijn Eere my berooven,
Seer licht, de lieden28
Het goed ten quaaden dieden,29
30 En ghelooven.
Dit pynnight mijn mit smarte,
En martert laas! mijn afgemende Ziele32
Lief magh dit van u harte
Dat ghy u Vrient onschuldich laat vernielen,34
35 Om s' vollicx praat35
Of ymants haat36
Vol enckel snoode looghen?37
Mijn troost, mijn vreughde38
Ach! hebben nu de deughde
40 Gheen vermoghen.40
Soo g'lijck ghelijck doet Minnen,41
Wat doetje dan my van u deur afwysen!42
Helaas! d'eedele sinnen
Die ghy voor sulcx uyt jonsten pleeght te prijsen44

21
22
24
28
29
32
34
35
36
37
38
40
41
42
44

Daar mijn: terwijl mij enerzijds (tegenover daar in vs. 24); de vroome: de deugdzamen.
De troost van Lief: de wederliefde van mijn liefste.
nydich: afgunstig; vgl. vs. 3.
licht: gemakkelijk, lichtvaardig; de komma denke men weg.
dieden: duiden, uitleggen.
martert: martelt; afgemende: afgematte.
Vrient: minnaar; onschuldich: onverdiend; vernielen: te gronde richten.
Om: door (en dan zijn de vzn. 35-37 een bijw. bep. bij vernielen), ofwel: terwille van (als
de vzn. 35-37 de reden zijn waarom het meisje dit vernielen stilzwijgend toelaat).
haat: naijver.
enckel snoode looghen: louter boosaardig bedrog.
troost: liefste (aangesproken persoon).
vermoghen: kracht; na dit vs. denke men een uitroepteken.
Soo g'lijck enz.: indien gelijkheid een grond is voor liefde.
Wat doetje dan: wat brengt je er dan toe.
voor sulcx: als zodanig; uyt jonsten: uit liefde; pleeght: placht.
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45 Sullen sy mijn
Een oorsaack syn
Van ballingh steets te blyven?47
Soo magh ick vloecken
Pampieren, Pen, en Boecken
50 En het schrijven.
Want had ick niet gheschreven
Soo sou mijn naam nu niemant niet Trompetten:52
Ick waar oock niet verheeven53
Noch niemant sou op my soo nauwe letten,54
55 De achterclap,
Noch lachtertap,56
En sou my nu niet quellen:
Men sou mijn treeden,
Mijn passen, noch myn schreeden59
60 Dus niet tellen.60
'tSchijnt dat de groote Gooden
(Vermoeyd van mijn haer troetelkint te speelen)62
Deese strenghe ghebooden,63
En leyder wet, u lieve Mont beveelen:64
65 Om dat mijn druck65
En ongheluck
Te lichter my sou vallen67
Nu't can verkeeren,
Want Boeren werden Heeren69
70 Berghen dallen.70

47
52
53
54
56
59
60
62
63
64
65
67
69
70

ballingh: uitgestotene.
Trompetten: uitbazuinen.
verheeven: in de hoogte gestoken; vgl. vs. 7.
nauwe letten: nauwlettend toezien.
lachtertap: smaad.
passen: voetstappen.
Dus: zo.
van mijn enz.: van mij als haar troetelkind te behandelen; of: van het feit dat ik mij voorgedaan
heb als haar troetelkind.
Deese strenghe ghebooden: nl. dat hij afgewezen wordt.
leyder: pijnlijke; u lieve Mont beveelen: aan uw lieve mond opdragen om mee te delen.
Om dat: opdat, met de bedoeling dat.
Te lichter: nl. doordat ze uit háar mond komen.
werden: worden.
dallen: dalen.
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'tGheluck dat stuurt in staaten71
Weet-nieten Rijck, en overstoute plompen:72
Haar onbescheyden maaten73
Doet dees mijn Borst met diepe suchten pompen74
75 De traantjens al
Die by gheval
Bevroosen van mijn schieten,77
Als fijne Parlen78
Die ick hou voor het dwarlen79
80 Van Margriete.
Vaart wel, vaart wel Joffrouwe
Ick dool op't Lant by't hooghe Huys te Muyen82
Mijn Liefd' sal niet verkouwen83
Al loost de Wint stormwinden Haghelbuyen84
85 Ja vloeken grijs
Jaght Sneeu en Ys86
Smelt voor myn vier met schande87
Kunt ghy niet rusten
Soo denckt onder u lusten89
90 Op Garbrande.90

71
72
73
74
77
78
79
82
83
84
86
87
89
90

'tGeluck: de fortuin, het lot; in staaten: tot voorname posities.
Weet-nieten Rijck: rijke domoren; overstoute plompen: brutale lomperds.
Haar: nl. van de fortuin; onbescheyden maaten: onverstandig toemeten, onredelijke bedéling.
pompen: schokkend omhoog brengen (nl. de tranen).
bevroosen: voor de weersgesteldheid zie vs. 84-86; van mijn schieten: mij ontvallen.
Parlen: vgl. lied XXVIII, vs. 1 (blz. 124).
Die ick hou voor: die voor mij vergelijkbaar zijn met; dwarlen: wispelturig-zijn, vlinderen.
't hooghe Huys te Muyen: het Muiderslot.
verkouwen: verkillen.
loost: lost, brengt voort. Na dit vs. denke men een punt, of liever nog na vs. 85.
Jaght Sneeu: sneeuwjacht.
myn vier: mijn hartstocht; met schande: de nederlaag lijdende, overwonnen.
onder u lusten: bij uw genoegens, tijdens uw vreugden.
Op: aan.
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*XCIII

Amoureus Liedtjen

Op de Voys: Van Coridon
Vyt Liefden com ick dagelijcx nu
By u deur dus henghelen,2
En soeck myn hartje met het u3
Heel in een te strenghelen,
5 Want u ghestalt
Myn schoon bevalt6
Van al de aartsche Enghelen.
V levendighe Gheest gheswind8
Munt uyt seer eel, en vvaardich
10 Ick sie dat ghy de deught bemint
Dies syt ghy recht eervvaardich:11
Voort vvat ghy doet12
Dat is al goet,13
Bevallich, soet, en aerdich.14
15 Ia gheen Penceelen, tongh, noch Pen,
Sou u schoonheyt vvel treffen,16
De gunst die ick u schuldich ben17
Is niet te bootsen effen:18
Doch mijn hart sal
20 Meest over al20
Standich u Lof verheffen.21

*

2
3
6
8
11
12
13
14
16
17
18
20
21

XCIII
In 1622 blz. 16-17. Tekst geheel in romein. In vs. 1 grotere sierletter V.
21 Lof verheffen in 1622: Lofverheffen
henghelen: rondhangen, drentelen; zie WNT VI, kolom 572-573.
het u: het uwe.
Myn schoon bevalt: bevalt mij als bijzonder schoon, dus als de schoonste.
gheswind: vlugge, snelle.
recht: met recht; of zeer.
Voort: voorts, bovendien.
al: allemaal.
aerdich: liefelijk.
vvel treffen: volmaakt uitdrukken, weergeven.
gunst: genegenheid.
te bootsen: na te bootsen, af te beelden; effen: juist, in evenredigheid.
Meest over al: altijd en overal.
Standich: standvastig, voortdurend.
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Om u ist dat ick svverf, en svvier
Als sinneloos, en droncken;
En somtyts coom ick vveder hier
25 Dan als een Pau aenproncken,
En ghy slaat neer
V ooghjens teer
Met oversydts beloncken.28
Ick vveet dat niemant en vernoecht29
30 Een onbeschaamt aankycken,
By schoonheyt gants niet vvel en voecht
t'Onvvaardich, smaalich prycken32
Een reyn ghesicht33
Niet trots noch licht,34
35 Can d'eerbaarheydt verrycken.35
Och vvaer de Liefd' in u soo groot
Als sy in my is crachtich:
Soo hoopten ick noch voor myn doot
V Ionst te syn deelachtich:39
40 Maar of ick Mensch
Wel bidt en vvensch41
Dat vveet de Heer almachtich.
Och soo men my delft int aartryck43
Door een troost'loos verscheyen,44
45 Een droeve sleep myn rouwich lijck45
Sal volleghen met schreyen:

28
29
32
33
34
35
39
41
43
44
45

oversydts: van terzijde.
en: negatie; vernoecht: prettig aandoet (vs. 30 is onderwerp).
Onvvaardich: vernederend; smaalich: smadelijk; prycken: zich opzichtig gedragen. Na dit
vs. denke men een punt.
ghesicht: blik.
licht: lichtzinnig.
verrycken: verhogen.
V Ionst: uw wederliefde.
Wel: goed, op de juiste wijze.
soo: indien; delft int aartryck: begraaft.
Door een enz.: nadat ik van ellende omgekomen ben.
sleep: stoet; rouwich: droevig, beklagenswaardig.
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En naat ghehuyl47
Sal men myn cuyl
Met Bloem, en Palm bespreyen.
50 Doch soo een onverhoopt gheval50
Myn u noch stelt in handen,51
Wie vveet vvat vreught dat vvesen sal
Dan in myn Vaaderlanden:53
Een heugh'lijck vier54
55 Sou yder schier55
Om myn noch gaeren branden.56
Vergunt ons beyen Prins het best,57
En vvilt u vvil uytrechten:58
Nu bid ick u Lief noch int lest
60 Helpt myn knoopen, en hechten60
Ons Zielen t'saam
In s'Heeren naam:
O vvel gheluckigh vlechten.63

47
50
51
53
54
55
56
57
58
60
63

naat ghehuyl: na het geween.
een onverhoopt gheval: een lotswisseling waarop ik niet dúrf hopen.
Myn u noch enz.: u nog aan mij ten deel doet vallen.
Vaaderlanden: wellicht is de datief Vaaderlande bedoeld; het meervoud, hoe vreemd ook,
is misschien denkbaar met het oog op de federatieve republiek van de zeven gewesten.
heugh'lijck vier: vreugdevuur.
yder schier: bijna iedereen.
gaeren branden: graag ontsteken; woordspeling op Bredero's voornaam.
Prins: gebruikelijke rederijkersterm in de aanhef van de laatste strofe; hier blijkbaar een
aanroep tot de godheid.
uytrechten: ten uitvoer brengen.
knoopen: verbinden.
vvel gheluckigh vlechten: zeer gelukbrengende verbintenis.
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Sonnet

Van dat Aurora vroech den dach begint te kippen,1
En toomt haar Paarden woest, met teughel en ghebit,2
En viert haer Standaart uyt, van Rosen root en wit,3
De Torens schoon vernist, en schittert op de Clippen.4
5 Dan schijndy O mijn Lief! my crachtich te ontslippen,5
Wanneer ick waande meest te raaken int besit6
Van Min, van lust, mijn Hart, mijn Troost, wel hoe, wat's dit?7
En cleefden ghy niet stracx u Lippen aen mijn Lippen.8
Laas 'tis gheswinde droom nu ick het wel bekijck,9
10 Wat doet de layder Dach de Nacht al onghelijck,10
Want ick en kon mijn vreucht ten vollen niet betoomen.11
Vervormt my soo de schim, van een vermeynde schijn?12
O Goon, hoe zoet souw dan, het eyghen wesen syn:13
Vergunt my dat Iuppijn, of laat my eeuwich droomen.14

*

1

2
3
4
5
6
7
8
9
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XCIV
In 1622 blz. 18. In vs. 1 grotere initiaal V. De namen Aurora (vs. 1) en Iuppijn (vs. 14) in
romein.
3 Rosen in 1622: Rossen - 6 int in 1622: uyt - 13 zoet in 1622: zoet!
Van dat: vanaf het ogenblik dat; al de verdere werkwoordsvormen in de vzn. 1-4 zijn
opgenomen in de aldus ontstane bijzinsconstructie; Aurora: in de romeinse mythologie de
godin van de dageraad; kippen: doen uitkomen, doen aanbreken.
toomt: de toom aanlegt; haar Paarden woest: haar wilde onstuimige paarden.
viert... uyt: ontplooit.
vernist: met glans bestrijkt; Clippen: rotsen; na dit vs. denke men een komma.
crachtich: onweerstaanbaar; ontslippen: ontglippen.
Wanneer: juist op het ogenblik dat.
lust: liefdesvervulling; na dit woord denke men een punt-komma; hierna begint met een
dubbele aanroep een nieuw zinscomplex.
En: negatie; stracx: zo juist nog.
gheswinde: snelvervlogen; wel: goed.
doet... onghelijck: doet onrecht; vgl. WNT X, kolom 1614; layder: hatelijke.
betoomen: beheersen.
Vervormt: verandert; de schim enz.: een schimmige schijn van iets dat enkel in mijn geest
bestaat.
het eyghen wesen: de echte werkelijkheid.
Iuppijn: Jupiter, de oppergod in de romeinse mythologie.
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Bruylofts-Dicht
Ter eeren Daniel Vorstens Ende Cornelia Michiels
T'is Musen u bekendt, datmen sich niet kan gheven1
Tot Dicht of Rymery, ten sy men vvort ghedreven
Van eenigh God of Geest, die's menschen hart en breyn3
Optrecken van de snoo en aardsche dinghen kleyn,4
5 Tot hooger stoffen groots: Want anders is't verkeertheyt,5
Hoe vvel gevvoont en lust, met hulpe van geleertheyt,6
Somtyts verrichten yet dat helder staet en bromt,7
Soo ist de beste kunst die van den Hemel komt.8
Daarom, roep ick u aan, ô Dochters alle Negen!9
10 Die tot u vvoonplaats hebt den dubbel-top gekregen,10
Bevveeght Apollo selfs, dat hy bestiert myn handt,11
En reynicht myn vernuft van't lompe onverstant12
Op dat ic mach met kracht, en klaarheyt, schoon beschryven,
De dinghen die ick vvensch in heugenis te blyven
15 Van eeuw tot eeuwicheyt. Want ick en kan niet soecken,
De ouwde zielen uyt de aal versturven boecken,16

*

1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
16

XCV
In 1622 blz. 19-25. Geheel in romein; in vs. 1 grote sierletter T; een aantal woorden cursief
in de vzn. 11, 26, 31, enz. en klein kapitaal in de vzn. 34, 35, 41, enz. De bruiloft van Daniel
Vorstens en Cornelia Michielsd. vond plaats op 16 april 1618; het gedicht en het liedeken
zijn ook bewaard gebleven in een aparte gelegenheidsuitgave (unicum KB 's-Gravenhage).
In dit gedicht dat geheel het karakter heeft van een tafelspel, zijn de sprekende personen
achtereenvolgens: de dichter (vs. 1-24a), Jupiter (vs. 24b-40), Pallas Athene (vs. 41-64),
Hymen (65-88), Venus (vs. 89-119a), Cupido (vs. 119b-136a) en de dichter (vs. 136b-154).
30 moet in 1622: moeten - 63 volseyt in 1622: volscheyt - 92 ongemeene in 1622:
ongemeende - 99 siet de suyvre in 1622: siet (de suyvre) - 101 u waarde sit in 1622: (u
waarde) siet - 119 Vaart wel. in 1622 geen punt.
sich... gheven Tot: zich wijden aan.
Van: door.
snoo: lage.
groots: verheven; is't verkeertheyt: loopt het op een mislukking uit. Na dit vs. denke men
een punt.
gevvoont: gewenning, oefening; lust: aandrift.
verrichten: tot stand brengen; staet en bromt: te pronken staat.
Soo: toch.
Dochters alle Negen: negen Muzen.
den dubbel-top: de Parnassus.
Bevveeght: haal... over, breng... ertoe; Apollo: in de griekse mythologie de god van de kunsten;
selfs: zelve.
onverstant: onbegrip.
De ouwde zielen: de wijsheid van de auteurs der Oudheid; aal versturven: geheel tot het
verleden behorende.
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Als de geleerde doen, dus komt my leeck te baat,17
Die toch niet liever schrijft dan dat hy selfs verstaat.18
Genade, ach wat kracht slaet in myn svvacke ooghen!
Ick kan de blinckentheyt des Godtheyts niet ghedoogen;20
Ick sie wat flonckerings van verre, ach het licht21
Dat valt te schichtich op myn sterffelijck gesicht!22
De onverwachte slach des donders, en het blicken,23
Verbasen my gheheel. Wat mach den suffert schricken,24
Daar hy de hoochste vvensch der bester nu geniet:25
Dat's dat hy't heylich Choor der Hemel Vorsten siet,26
Die uyt haer selfs beweegt tot goedtheyt en tot deuchden,27
Nu sacken nedervvaerts om hondert duysent vreuchden
En vrolijckheden bly te menglen inde Wijn,
Die op de Bruyloft-Feest nu moet genutticht zyn.
Ick ben Iupijn, siet op! Mijn schencker komt u schincken31
De soete Nectar, die de Goden sober drincken.32
Dan nu ick selver kom, dat ick doch selden doe,33
So brengh ick u al t'saem de BRUYTS gesontheyt toe.34
En u Heer-BRUYDEGOM geluck, en vvel te varen35
Tot in den ouderdom van u ghevvenschte Iaren,
Dit is de Bruyloofts-Gaaf die ick u meen te doen:37
Nu moet ick my om hoogh vve'er naer den Hemel spoen,
Ick treck onsichtbaar heen: Mijn Dochter! lief komt nader;39
En vuldt de plaatse van u eyghen Heer, en Vader.
Zalige IONGE-LIEN, die niet met vvel-lust blindt41
Maer die met Eer en Deucht u Echt met GOD begint.

17
18
20
21
22
23
24
25
26
27
31
32
33
34
35
37
39
41

te baat: te hulp.
niet: niets; dan dat: dan wat.
ghedoogen: verdragen.
wat flonckerings: iets stralends; op dit ogenblik komt Jupiter op.
schichtich: plotseling.
blicken: bliksemen.
Verbasen: overweldigen; Wat mach enz.: hier begint Jupiter te spreken; den suffert: nl. de
ontstelde dichter; schricken: doen schrikken.
Daar: terwijl; der bester: van de besten.
Choor: gezelschap.
uyt haer selfs: uit zichzelf; beweegt: bewogen.
Iupijn: de oppergod in de romeinse mythologie, Jupiter; Mijn schencker: Ganymedes, die
blijkbaar in het gevolg van Jupiter is meegekomen.
Nectar: godendrank; sober: met matigheid.
Dan: maar; dat ick doch: wat ik maar.
brengh... toe: breng een dronk uit op.
vvel te varen: voorspoed.
meen te doen: wil schenken.
komt: kom, gebiedende wijs.
Zalige: gelukkige, of godvruchtige. Hier begint Pallas Athene te spreken.

G.A. Bredero, Groot lied-boeck

332

45

50

55

60

65

Ick sal u van dees tijdt tot in u stramme grijsheyt
Begiften met een gift van onbesproken vvijsheyt,44
Onthout dit tot een les, lieft God in u gemoedt,45
En doet u naasten als ghy vvilt datmen u doet,
En schuvvt de eerste saak daar on-min mocht uyt rijsen,47
En vvilt malcanderen ionst en vrientschap steets bewijsen;
So suldy sien u lust, en alle dingh na vvensch,49
De Zegen van u Godt, en liefde by den mensch.
Maer of het Avontuur u qualijc quam te slagen,51
Ic sal de tegenspoet u leeren lijdtsaem dragen:
Neemt met ghelijck-gemoedt u Heyl en ongeluc,53
En maticht met bescheyt u blydschap en u druck,54
Want alles heeft zyn tydt, en wilt g'u daer na schicken,
So sult ghy niet te seer bedroeven noch verquicken56
In 't tyttelyc geval, dat doch niet vast en staat,57
Maar dat sich beurts-gewijs bequaam verschuyven laat.58
En soect ghy gantsch getroost in u voorval te wesen?59
So mooght ghy Senecam zyn brave brieven lesen;60
Daar vindy in van als, so wel van leyt als lust,61
Hy wijst met Reden aan der zielen soetste rust.62
Ick heb voor eerst volseyt, en datter mach gebreken.63
Sal ic u door de Tijdt met wijsheyt inne spreken.64
Brandende BRUYDEGOM, vvie waant ghy dat ghy siet,65
Ic ben de Bruylofts-Godt, wel kendy Hymen niet?
Dat geeft my al te vreemt: En siedy niet het blaken67

44
45
47
49
51
53
54
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
67

onbesproken: onberispelijke.
lieft: bemin.
schuvvt de eerste saak daar: pas op dat er nooit iets gebeurt waar.
lust: verlangen, vreugde.
of: indien; Avontuur: lot, fortuin; u qualijc... slagen: slecht voor u uitviel.
ghelijck-gemoedt: gelijkmoedigheid.
bescheyt: inzicht, oordeel des onderscheids.
verquicken: blij zijn.
't tyttelyc geval: het tijdelijke, aardse lot.
bequaam: gemakkelijk.
getroost: gelaten, berustend; u voorval: dat wat u overkomt.
Senecam: de latijnse literator en wijsgeer Lucius Annaeus Seneca (5 v. Chr. - 65 n. Chr.),
aanhanger van de stoïsche filosofie; brave: edele, deugdzame.
van als: van alles, over allerlei onderwerpen.
met Reden: met redelijke argumenten.
heb voor eerst volseyt: ben voorlopig uitgesproken.
door den Tijdt: in verloop van tijd.
Brandende enz.: bij deze emfatische aanroep begint Hymen te spreken, in de griekse
mythologie de god van het huwelijk; waant: denkt.
geeft my: komt mij voor; En: negatie.
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Van myne fackel heet? en siedy niet de daken68
Met heugelycke vlam, van glans en gloor vervult,
Hoe stady dus en dut? het is u menscheyts schult,70
Want vleesch noch bloed, noch breyn dat wy niet selfs doen rypen,71
En kan de Godheyt noch zyn vvesen niet begrypen,72
Siet! van myn klaarheyt nu de kamer blinct en blaackt.
Waar ick hier niet Vrou BRUYT de vreucht waer niet volmaect,
Ic sal u dese nacht, en al de nachten schencken
So veel soetheyts en lusts, als ghy niet kunt bedencken,
Dus gae ic na u bedt, waer ic u sal doen spre'en77
Lieflijcke Eenicheyt van Lichaem en van Le'en,78
Van onbegryplijc goedt, van anders-ziel te suygen,79
Waar van ghy morgen best sult kunnen af getuygen.80
Ic gae, want ginder komt de schoone Venus bly
Met haere lieve soon Cupido aan haar zy.82
Lodd'rende Ionge-lien, die met verliefde sinnen83
Bemantelt en bemopt u heymelijcke minne,84
Staat op eerbiedelijc, en haalt met heusheyt in85
De Hemelsche Venus, de moeder vande min,86
Die met haar groote schulp komt door het Ye swieren,87
Om met haar aansien groots de Stacy te vercieren.88
Hoe is de leught dus kouwt, (dat kan ic niet verstaan)89
Dat sy myn te gemoet niet feestelijc en gaan?90
Maar koele BRUYDEGOM! die t'ansjens scheen te branden91

68
70
71
72
77
78
79
80
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91

de daken: aanduiding van het huis, hier waarschijnlijk zelfs van het binnenhuis, de zaal.
Hoe stady dus en dut: wat sta je daar te suffen; u menscheyts: van het feit dat u mens bent.
doen rypen: tot volle wasdom brengen.
zyn wesen: Diens wezen.
spre'en: spreiden, gereed maken.
Lieflijcke Eenicheyt: van liefde vervulde eenwording.
onbegryplijc: ondoorgrondelijk; anders-ziel: elkanders ziel.
af: van, over; af is eig. overbodig na het voorgaande van.
Cupido: in de romeinse mythologie de godheid van de liefde, meestal beschouwd als de zoon
van Venus.
Lodd'rende: vriendelijk, verliefd kijkende.
bemopt: bedekt, verbloemt.
heusheyt: hoffelijkheid, eerbied.
Venus: in de romeinse mythologie de godin van de liefde.
schulp: schelp; Venus werd geacht uit het schuim van de zee te zijn geboren.
groots: verheven; Stacy: plechtigheid.
Hoe is enz.: hier begint Venus te spreken; verstaan: begrijpen.
myn: mij.
t'ansjens: zo juist.
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Van ongemeene lust, als ghy soo water-tanden.92
Hoe sydy nu soo traach, nu ghy myn hoocheyt siet,
Dat ghy myn niet meer eers noch wellekooms en biet?
Daar ick u heb de BRVYT de lieve BRVYT gegeven;95
En koom u leeren hoe dat ghy met haar sult leven96
In alle vriend'lijcheyt, en soetheyt onbesmet,
Op't onbesoedelt en gewenschte Bruylofts-bedt.
Ay slaat u oogen op, en siet de suyvre kycken,99
Siet wat een zedicheyt laat sy op't voorhooft blijcken,
Met wat een staticheyt, u waarde sit en pronct,101
En immers is heur borst wel levendich ontfonct.102
O Go'on! wat is't een smart van binnen jonst te dragen,
En daar't de schaamt verbiet de noot eens uyt te clagen,104
Ic hebbet selfs versocht. Strijt vromelijc Vrou-BRVYT,105
O BRVYDEGOM! daar snapt een hartlijc suchjen uyt:106
Ghy hebt geen ongelijc. Vrou-BRVYT nu eens gedroncken,107
Want den benauden is de Wijn nodich geschoncken.108
Die trec heb ic versiert, want brengdyt eensjes om,109
Soo mooghdy vry en bly besien u BRVYDEGOM,
Die lang ter sluyp vvel sach u zyelincxse loncken,111
So brandend' als myn Smits vierige goude voncken.112
Wel aan, ic gaan voorheen. Maar DANIEL peurt vvat aan,113
En bidt CORNELIA, myn daadlijc na te gaan,114
Want ic vrees, seyd' ic hier de minnelijcke saken,115
Ic sou misschien de Ieught belust of nydich maken,116

92
95
96
99
101
102
104
105
106
107
108
109
111
112
113
114
115
116

als: toen.
Daar ick u: terwijl ík het toch ben die u.
sult: behoort te.
de suyvre: de kuise bruid.
u waarde: uw dierbare, uw geliefde; sit en pronckt: te pronken zit, nl. onder de bruidskroon.
immers: toch.
En daar 't: terwijl.
Ick hebbet selfs versocht: ik heb dat zelf ervaren; vromelijc: moedig.
een hartlijc suchjen: een uit het hart komend zuchtje.
Ghy: nl.de bruid.
den benauden: voor wie zich benard, beklemd gevoelt; is... nodich: is het nodig dat.
trec: list, kunstgreep; versiert: verzonnen; brengdyt eensjes om: als ge de beker eens laat
rondgaan.
ter sluyp: tersluiks.
mijn Smits: van Vulcanus, de god van het vuur, de echtgenoot van Venus.
voorheen: voor u uit; peurt vvat aan: schiet wat op.
bidt: verzoek.
minnelijcke: de liefde betreffende.
nydich: jaloers.
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Van uvven Echten-stant. Wilt ghy my ionst aan doen,117
Soo geeft uyt Venus naam u Na-gebuur een soen.118
Vaart vvel. Nu is't myn beurt. Ghy brave iongelingen,119
Siet myn niet aan voor kints, ic doe geen kintsche dingen,120
Al schijnt dit uyterlijc een kinderlijc gevveer,121
Ic vel hier me de Goon, en stoute Reusen neer,122
De Helden hooch gemoet, de Ridderlijcke borsten,123
Dat vveet den Bruydegom, myn slave DANIEL VORSTEN,
Die ic heb met een Pyl in't hart gheraect vvel juyst,125
Ic tem, ic breec, ic dvvingh, vvat my komt voor de vuyst.
Maar hier koom ic met vreucht my by u neder voegen,
Om nu met blyde lust u zieltjens te vernoegen.
Ay vriendelijc geslacht! O Venus borgery!129
Myn Nichjes, en myn Neefs van myn Vrou-moeders sy,130
Weest vrolijc en verheught, vvil kussen, stroocken, streelen131
En Minne-deuntjens, en lieflijcke Liedjens queelen.
Bruydegom en Vrou-Bruyt ghy lieden vvert vervvacht133
Selfs vande Bruylofts-Goon, van my, en vande nacht.134
Gespeeltjens vvilt doch stracx de BRUYT te bedde leggen.135
Nu Dichter ryst, ic gae: Segt kort dat ghy vvilt seggen.136
Gesegende TVVEE-EEN, ic ben so opgenomen,137
Door 't schricken, dat ic niet kan tot vvel-spreken komen,
De Goden hebben u, dunct my, genoech geseyt,
Nu schorter anders niet als myn genegentheyt.140
Vaart vvel, vaart Eeuvvig vvel, met al datmen can vvenschen
Dat zalich is en nut voor alle goede Menschen,

117
118
119
120
121
122
123
125
129
130
131
133
134
135
136
137
140

Van: op, vanwege; ionst: gunst.
u Na-gebuur: wie naast u zit.
Nu is 't myn beurt: hier begint Cupido te spreken; vgl. vs. 82.
kints: alsof ik een kind ben.
uyterlijc: om te zien; geweer: wapen, de boog.
hier me: hiermee; stoute: overmoedige.
hooch gemoet: edel van inborst; borsten: mannen.
vvel juyst: heel precies.
Venus Borgery: diegenen die onder de heerschappij van Venus staan.
Myn Nichjes, en myn Neefs: mijn bloedverwanten.
stroocken: liefkozen.
vvert: wordt.
Selfs: zelve; behoort bij Goon.
Gespeeltjens: bruidsmeisjes; stracx: onmiddellijk.
dat: wat.
Gesegende enz.: van hier af spreekt opnieuw de dichter; opgenomen: opgetogen, buiten
mijzelf.
schorter: ontbreekt er.
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Dat KORNELIA van u mach vverden voort gebracht,143
Een soo deughdsaem en groot een heerlijc braef Geslacht
145 Dat ghy daar mede meught braveren alle Vrouvven,145
Wanneer als sy u doen haer kostelijc tuygh aenschouwen:146
Gelijck de Dochter van de Roomsche Schypio deet.147
Niet hooger voor dees tydt ic u te gunnen vveet;148
Dan dat ghy met een sleep van VORSTEN en van Heeren149
150 Hier op het marrect-veldt mooght comen aan brageeren,150
Met ionge VORSTEN hoogh, en godlijck van gemoet,
Die niet verbastren, noch veraarden van haar bloet,152
Maar die met VORSTEN cunst haar vveten te generen153
Haar selfs, en't landt te nut, en GOD en u ter eeren.154

143
145
146
147
148
149
150
152
153
154

van u: door u; mach: moge.
braveren: naar de kroon steken.
kostelijc tuygh: kostbare sieraden.
Roomsche: romeinse; Schypio: Scipio's dochter Cornelia was de moeder van de Gracchen.
Niet hooger: niets verheveners.
sleep: stoet.
brageeren: pronken.
haar bloet: hun afkomst, hun afstamming; dus: die hun afkomst eer aandoen.
met Vorsten cunst: in vorstelijke stijl; haar... generen: zich gedragen.
Haar selfs: zich zelf.
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*XCVI

Bruylofts-Liedeken

Op de Stemme: Onder een Linde groen, &c.
G'luckige Jonge L'ien, wy wenschen u met vreught
Al het geen dat ghy begeert,
Of dat u kan zyn vereert,3
Van's Hemels milde deught,4
5 Daar by, dat ghy mooght sien, van uwe lichaams Jeught
Jonghe Vorsten van u zaat,
Soo van macht, en sulcke staat7
Als ghy haar wenschen meught.8
Daniel Vorstens siet eens an9
10 De Vorstin die u verwan,10
Met haar groot gemoet // Met haar schoonheyt soet,
Met haar wijsheyt vroedt // en al 'tander goedt12
Dat ick niet noemen kan.
Speel-nootjens bly van gheest, ay Loddert eens ter zy!14
15 Met u ooghjens lief en schoon,
Hoe dat sy malkander noon16
Op ander leckerny,
Diemen pluckt in't groen Foreest van Venus borgery,18
Wie dat daar maer eens af eet,19
20 Al zyn leven hem vergeet20

*

3
4
7
8
9
10
12
14
16
18
19
20

XCVI
In 1622 blz. 25-26. Dit lied is met het Bruylofts-Dicht hiervoor, ook bewaard gebleven in
een aparte gelegenheidsuitgave voor de bruiloft op 16 april 1618 (unicum KB 's-Gravenhage).
In vs. 1 grotere initiaal G; in de vzn. 9, 10, 14, 18, 35, 37, 40 en 48 enkele woorden in romein.
19 maer in 1622: meer - 37 Bruydegom in 1622: Brnydegom
vereert: geschonken.
Van 's Hemels enz.: door de mildheid van de hemel.
staat: gesteltenis.
haar: hen.
siet eens an: aanschouw eens, zie eens naar.
verwan: overwon.
wijsheyt vroedt: schrandere wijsheid.
Speel-nootjens: bruidsmeisjes en bruidsjonkers; Loddert eens: kijk eens lieftallig.
noon: uitnodigen.
Foreest: woud; misschien met een toespeling op de naam van de bruidegom, via het woord:
vorst of voorst.
af: van.
hem: zich.
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In soete fantasy.
Speel-Meysjen wilt ghy't bestaan?22
'k Wil met u oock wel eens gaen
Daarmen soent, en kust // Daarmen soetjes rust
25 Daar een mensch zyn lust // Wel een weynich blust,25
Maar nimmer kan versaan.26
Is dat geen groote saak, gheen vreuchde sonder ent,
Dat een mensch een smaak geniet,
Die hem nimmermeer verdriet,29
30 Hoe zeer men't hem gewent?30
Och't is een zoet vermaack! doch't is my onbekent,
Maar ick heb somtijts gehoort,
Hier en daar somwijls een woort,
Van daar of daar ontrent.34
35 Nu Vrouw-Bruyt gaat an, ay gaat!35
Daar dat soete Lief-kruyt staet.36
Siet de Bruydegom! // Siet so dickwils om,37
Siet, hy wencktje stom // Komt myn Liefje kom,38
Komt gaan wy't is al laat.
40 Vaart wel, vaart wel Vrou-Bruyt, wy wenschen u goe nacht,
Met de grootste vriendlijckheyt.41
Ach daar wertse ons ontleyt!42
En voort te bed ghebracht.
Ay Speel-nootjes krijt niet luyt! maar maacktet doch wat sacht,
45 Als ghij haar Maagdom beschreyt,45

22
25
26
29
30
34
35
36
37
38
41
42
45

bestaan: wagen, aandurven.
lust: liefdesverlangen; blust: bevredigt.
versaan: verzadigen.
verdriet: verveelt, teleurstelt.
men 't hem gewent: men er zich aan went.
Van daar of daar ontrent: daarover of daarmee verband houdende.
gaat an: ga heen.
Daar: waar; Lief-kruyt: liefde-kruid, liefdesgewas.
Siet: zie (tussenwerpsel, zo ook in vs. 38); het tweede Siet in vs. 37 is gezegde bij Bruydegom
als onderwerp.
stom: stilzwijgend: hierna volgt de inhoud van wat de bruidegom stilzwijgend zegt.
vriendelijckheyt: hetzij bij wenschen: in alle vriendschap; hetzij bij goe nacht: met alle
liefdesbettuigingen.
wertse ons ontleyt: wordt ze van ons weggeleid.
Maagdom: maagdelijkheid.
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Want het is een mallicheyt,
Daar ellick een om lacht.
Komt Bruygom, komt, drinckt met myn
Eerst een frissche Roemer Wijn.
50 Wat ghy zyt te stil // Drinckt een halve gril:50
Wat so, doet myn wil // Treckt nu opter tril,51
Ghy sult te vryer zyn.52

50
51
52

Drinckt een halve gril: drink je een lichte roes (?).
Wat so: vooruit; opter tril: erop uit.
te vryer: des te vrijmoediger; maar ook: des te meer een echte vrijer.
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In 1622 blz. 27, linkerhelft
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*XCVII

Den Droevigen Vryer

Stem: Arent Pieter Gysen, met Mieuwes, Iaep en Leen
Wat baat my den dranc daer ellick vreughd uyt suygd?1
En dit lief gheselschap dat nu dus singht en juyghd,
Met bly en soet gelach?
Als't oogh hier niet // de liefste siet,
5 Die ick so gaeren sach.
Speelt ghy, en danst vry de lieve lange nacht,
Laet my myn selven vermaken met myn clacht,7
Die't hart uyt droefheyt dicht:
Ick sal in myn // smart vrolijc syn
10 Of ten minsten wat verlicht.10
Ach! daer een ander gheluckich hem bevindt,11
Nevens de gene die hy van herte mint,12
Daer sit ick hier alleen:
Diens groot gheluck // vermeert myn druck14
15 Met droeve treuriche'en.
Niet dat ick yemant syn voorspoet hier beny,
Maer ick beklaegh het wreet geval, dat my17
Dus dompelt in't verdriet:
Hierom ben ick // niet in myn schick,
20 So ghy hier merck'lijck siet,20

*

1
7
10
11
12
14
17
20

XCVII
In 1622 blz. 26-27. In vs. 1 grotere initiaal W. Ook in Geestigh Liedt-Boecxken, 1621.
De binnenrijmen in de vierde regel van elke strofe zijn in 1622 niet, zoals gebruikelijk,
aangegeven door een dubbele gotische komma maar door een enkele, en in vs. 4 in het geheel
niet.
daer: waar.
vermaken: troosten, opbeuren.
verlicht: opgelucht.
daer: terwijl; hem: zich.
Nevens: naast.
Diens: nl. van die ander (vs. 11).
het wreet geval: het wrede lot.
So: zoals; merck'lijck: duidelijk.
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Gaet hene Speelnoot, verheucht de jonge lien,21
Ick sal myn selven van binnen wat besien,22
En dromen van myn Vrouw,23
Al ist bedroch // het sal my noch24
25 Verquicken in myn rouw.25
Gaet hene, gaet hene, wat hebdy noch al praets,26
Misschien sal u een ander afwinnen nu de plaets,27
En't Meysjen oock daer by:
Ick danck u seer // van al de Eer,29
30 Die ghy bewijst aen my.
Helaes Princesje! helaes waer sydy nu?31
Helaes myn leven! wat ben ick sonder u?32
Een schaduw' en een schijn,
En geen ding min // als die ick bin,34
35 Als ick by u mach zijn.

21
22
23
24
25
26
27
29
31
32
34

Speelnoot: vriend, bruidsjonker.
Ick sal myn enz.: ik keer tot mijzelf in.
Vrouw: geliefde.
noch: toch.
rouw: verdriet.
wat hebdy noch al praets: wat blijf je hier toch staan praten.
plaets: nl. naast het meisje aan de feestdis.
van: voor.
Princesje: erenaam voor de geliefde, en tegelijk markering van de laatste strofe.
myn leven: mijn liefste.
En geen ding min als die: en wel allerminst degene die.
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Amoureus-Liedtjen

Op de Wyse: O schoonste Parsonagie
O lichten brant van Minne
Die met u vlam, soo weerlicht blick'rend flonckert2
In inijn verliefde sinnen
Daer u de schaemt met groot gewelt verdonckert4
5 U straelen heet
Syn lief en leet6
Heel grillich wanghelatich7
Ick wil u crachten
Nu stracx in mijn ghedachten9
10 Dompen statich.10
Waer aen weerhaect mijn willen11
Hoe comt t'opset, soo haest verydelt nietigh12
Natuyr, sus, wilt u stillen13
Hoe raesdy dus onlustich of verdrietich14
15 'kHebt maer ghedocht15
Doch niet volbrocht
Stelt u mijn Jeught te vreeden17
Nu, nu, wilt rusten
En breydelt uwe lusten19
20 Door de reden.

*

2
4
6
7
9
10
11
12
13
14
15
17
19

XCVIII
In 1622 blz. 27-28. In vs. 1 grotere initiaal O. Dit lied, door een vrouw gezongen, komt ook
voor in Rodd'rick ende Alphonsus, vs. 1183-1230.
51 Mijn in 1622: Mij u
weerlicht blick'rend: flikkerend als een bliksemschicht.
gewelt: macht.
Syn lief en leet: zijn nu eens liefelijk, dan weer pijnlijk.
grillich wanghelatich: onberekenbaar van gedrag.
Nu stracx: nu direkt.
Dompen: bedwingen; statich: fier, a.h.w. uit de hoogte van mijn meerderheidsgevoel; of
bijvorm van stadich: voortdurend.
weerhaect: blijft haken.
Hoe compt t'opset enz.: hoe kan het plan zo snel vernietigd worden.
Natuyr: de emotionele zielsgesteldheid; sus: st (tussenwerpsel, aanmaning tot stilte).
onlustich: bedroefd.
'kHebt: ik heb het, nl. het plan dat in de vzn. 8-10 staat.
mijn Jeught: vocatief: jonge vrouw die ik ben.
lusten: begeerten, liefdesverlangens.
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Wat mach my dus vervoeren21
Wat doet mijn vreucht soo schielijck diep bedelven
Dat ick met groot beroeren23
Dus loop, en pleyt, met mijmmeren in myn selven24
25 Maer holla sacht
Dat met de nacht
Hem niemant en verduystert27
Die al dit maelen28
Dus treurich hoort verhaelen
30 My beluystert.30
Mijn Mont die moet steets booghen31
Van u mijn Lief: mijn Ridder uytgheleesen
t'Hert kibbelt met mijn ooghen
Of yewers wel sou schoonder mooghen weesen34
35 Waer door ghy mijn,
Gantsch maect te zijn
Den al gheheelen uwen,
Myn Ziel van weelden38
Die danst door het inbeelden39
40 Of vernuwen.40
Laes! by mijn soete vreuchden
Quelt my een dingh te pynelijcke smertigh42
Dat ghy by al u deuchden
Seer haestich syt oploopend' en groot hertich44
45 Waer door ghy stout,45
Te veel vertrout

21
23
24
27
28
30
31
34
38
39
40
42
44
45

vervoeren: op de verkeerde weg brengen.
met groot beroeren: in heftige emotie.
loop, en pleyt: loop te pleiten, te redetwisten.
hem...verduystert: zich verbergt.
maelen: verward praten.
My: en die mij.
booghen: prijzend spreken, lofprijzen.
yewers: ergens.
weelden: vreugde, groot geluk.
danst: springt op van vreugde.
vernuwen: zich weer voor de geest roepen.
te: erg, zeer.
oploopend: driftig, snel toornig; groot hertich: overmoedig.
stout: trots.
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U eyghen selfs vermooghen
Door sulck vertrouwen
Soo wertmen wel met rouwen49
50 Vaeck bedrooghen.
Mijn herten Prins vercooren
Ghy hasardeert u leven, en het mijne52
Want wert het u verlooren53
Ick sal van louter hertseer haest verdwynen54
55 Ach Rodderick
Mijn tweede ick
Mijn lust, mijn Ziel, mijn leven
Cost ick beloopen58
U jonst, ick souse coopen59
60 En u gheven.

49
52
53
54
58
59

wertmen: wordt men; rouwen: verdriet.
hasardeert: waagt.
het u: het uwe, nl. uw leven.
haest: spoedig; verdwynen: vergaan.
beloopen: verwerven.
jonst: gunst. Binnen het zinsverband en in de spelsituatie van R & A kan U jonst niet
betekenen: uw liefde voor mij, enkel: gunst voor u, nl. een gunstige afloop van het komende
tweegevecht.
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Amoureus-Liedt

Op de Voys: Ick bender een arme Pellegrim siet
De Minne die in mijn hartje leyt,1
Die sal niet eynden noch sterven,
Al schijntet dat ick door teghenheyt,3
Mijn Lief sal moeten derven.
5 Al reys ick te Landt, en over Zee,
En swerf in vreemde Steede,6
Mijn Liefs Beeltenis draach ick mee,
In mijn gheneeghenthede.8
Al ben ick daer my veel jonst gheschiedt,9
10 Het buycht gheen van mijn crachten,10
Maar als 'thart op mijn Lief eens siet,
Soo juyghen mijn ghedachten.
Al syn meer andere schoon en Rijck,
Sy kunnen my niet verwinnen,
15 Doch alsic mijn Jufvrous duechd' bekijc,15
Aan bidden haar mijn sinnen.16
Tsint dat mijn oogh op haar schoonheyt viel,17
So socht ick haar te behaaghen,
En heb met eerbaerheydt in mijn Ziel,
20 Haer reyne jonst ghedraghen.20

*

1
3
6
8
9
10
15
16
17
20

XCIX
In 1622 blz. 29. In vs. 1 grotere initiaal D.
11 siet in 1622: sient - 31 redenkavelt in 1622: reden kavelt - 34 Goddinne in 1622: Goddin
ne
leyt: ligt.
teghenheyt: tegenslag, tegenstand.
in vreemde Steede: in den vreemde.
gheneeghenthede: gevoelsleven.
daer: waar; jonst: genegenheid, liefde.
Het buycht enz.: verandert mijn neigingen niet.
mijn Jufvrous: van mijn geliefde, mijn jonge gebiedster.
mijn sinnen: al mijn geestvermogens.
Tsint dat: sedert.
Haer reyne jonst enz.: haar een zuivere genegenheid toegedragen.
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Heylich en eerelijck syn gheweest,21
Ons Minne, kusjes, boerteryen,22
Want haar ghesuyverde goede Gheest,23
Gheen dorperheyt kan lijen.24
25 Haar heusheyt en ooc mijn Liefde groot,25
Ons Vrientschap daer beneven,26
Die sullen duuren tot de doodt,
Ja mueg'lijck na ons leven.
Of by ghevalle dees rasery,29
30 Mijn Liefjen quam in handen,
Haar Wysheyt redenkavelt my,31
Ten konfer of ten branden.32
Mijn ruwer begrip, en stompe styl,33
Verwerckt die, o mijn Goddinne!34
35 Met die sneedighe scharpe vyl,35
Van u gheleerde sinnen.36

21
22
23
24
25
26
29
31
32
33
34
35
36

Heylich en eerelijck: onbedorven en kuis.
boerteryen: scherts, onstspanning.
ghesuyverde: van alle onzuiverheid bevrijde.
dorperheyt: onfatsoen, onbehoorlijkheid.
heusheyt: welwillendheid.
Ons Vrientschap: onze eensgezindheid.
Of: indien; dees rasery: deze dwaasheid, nl. dit gedicht.
redenkavelt my: argumenteert t.a.v. mij het vonnis; my: de dichter, d.w.z. dit gedicht.
Ten konfer enz.: om in het komfoor of in het haardvuur te worden verteerd (?).
begrip: gedachtenwereld; dit slaat dus op de inhoud.
Verwerckt: fatsoeneer, bewerk.
sneedighe scharpe: snijdend scherpe.
u gheleerde sinnen: uw geletterde geest.
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*C

Liedeken
Stem: Si tanto Gratiose

Ghekroonde Keyserinne,
Veroveres der snedichste verstanden,2
Die d'alderkoutste sinnen3
Slechts met een wenc doet blaeckeren en branden,4
5 Ghy die bespringht,5
En't leeger dwinght,
Der Menschelijcke krachten,7
Ghy schrickt de volcken8
Met dese stomme tolcken,9
10 Der gedachten.
O overgoude Sonne!11
Geen sterflijck ooch kan u ghesicht verdraghen,12
Een yeder geeft verwonnen,13
Als weerloos hem ghevanghen en gheslaghen,14
15 Wie niet en vlucht,
Moet met een sucht,
Sijn sieltjen stracx op gheven,17
De wel ghesienste,18
Die acht veel meer u dienste,19
20 Als syn leven.

*

2
3
4
5
7
8
9
11
12
13
14
17
18
19

C
In 1622 blz. 29-30. In vs. 1 grotere initiaal G. Ook in Geestigh Liedt-Boecxken, 1621.
7 krachten, in 1622: krachten. - 13 verwonnen in 1622: 'tverwonnen - 34 bloemen, in 1622:
bloemen.
snedichste: scherpzinnigste.
d'alderkoutste: de koelste, de minst emotionele.
wenc: blik uit uw ogen.
bespringht: overvalt.
krachten: vermogens.
schrickt: geeft een schok, imponeert.
stomme: zwijgende; tolcken Der gedachten: ogen.
overgoude: meer dan gouden; of (met de klemtoon op de derde lettergreep) gulden, stralende.
ghesicht: blik.
verwonnen: overwonnen.
hem: zich; gheslaghen: verslagen.
stracx: direkt; op gheven: afstaan, overgeven.
wel ghesienste: aanzienlijkste, hoogst geplaatste.
u dienste: u te mogen dienen.
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Ick sie de gulde waghen21
Met u ghepronckt, met Cranssen van Laurieren,22
Daer achter komen klagen,
Veel slepen van geboeyde Batavieren,24
25 De eelst van bloet,25
De grootst van moet,
De alder preutst van allen,
Comt met gebeden
Uwe ghenadicheden
30 Te voet vallen.
De doorluchtighste Gheesten,31
Daer Nederlant groothertich op mach roemen,32
Die offren u geen Beesten33
Noch Stieren wit, verciert met gout en bloemen,
35 Maer Vaersen soet35
Dat u ghemoedt36
Sich niet ghenoech verwondert,
Mits sy die slachten38
Op't Altaer der ghedachten,
40 Meer als hondert.40
Ghy acht noch vuyr noch bylen,41
Noch roomsche pracht, noch heydensche manieren42
Ghy wilt wanden noch stylen,43
Met Schilt noch Helm van u verwonnen cieren,44

21
22
24
25
31
32
33
35
36
38
40
41
42
43
44

de gulde waghen: de triomfwagen.
Met u ghepronckt: waarop gij pronkt.
slepen: stoeten; Batavieren: Hollanders.
De eelst van bloet enz.: de edelste van afkomst, de dapperste van gemoed, de fierste.
doorluchtighste: verhevenste, schitterendste.
Daer... op: op wie; groothertich: fier.
Beesten: koeien.
Vaersen: verzen; woordspeling met vaarzen, jonge koeien, als offerdieren; na dit vs. denke
men een punt.
Dat u enz.: u moet zich daarover niet al te zeer verwonderen.
Mits: aangezien, daar.
hondert: toespeling op hekatombe, offer van honderd runderen.
acht noch: hecht geen belang aan; vuyr: offervuur; bylen: offerbijlen.
roomsche: romeinse; manieren: zeden, gebruiken.
stylen: zuilen (van een tempel).
van u verwonnen: van hen die door u overwonnen zijn; cieren: tooien.
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45 Noch Vaen, noch Lans,45
Noch Croon, noch Crans,
En steldy op u Vesten.47
Maer ghy doet stichten48
De eerelijckste dichten49
50 Vande besten.
Verwinster aenghebeden,51
Wanneer ick laest sou in u handen stellen52
De sleutels vande steden,
Laes! van myn siel, ick kent u niet vertellen,54
55 Want dan ick souw,
O brave Vrouw!
My gheven als ghevanghen.
Och! aen de tipjes
Van uwe lieve lipjes
60 Bleef ick hangen.

45
47
48
49
51
52
54

Vaen: vaandel.
steldy: plaatst gij; Vesten: vestingmuren, vestingwallen.
stichten: vervaardigen.
eerelijckste: waardigste.
Verwinster: overwinnares.
laest: tenslotte.
van myn siel: d.w.z. de sleutels van mijn ziel; bij het veroveren van een stad werden de
sleutels van de stadspoorten aan de overwinnaar ter hand gesteld; ick kent u niet vertellen:
dát kan ik u niet zeggen, dat moet ik voor u verzwijgen; de reden hiervan ligt in de vzn.
55-57: de dichter weigert zich de gevangene te noemen van haar superieure geest; hij is
immers op een heel andere wijze aan haar gebonden, nl. door zijn verliefdheid (vs. 58-60).
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Amoureus-Liedtjen
Op de Wijse: Demophon, de wijl de Son
O Valschen droch vol droch vol loch, vol ongetrou beloven,1
O snooden boef door wien ic proef de saussen van de Hoven,2
O Hem'len bly, ic clage dy mijn ongemeene rouwe3
En vreeckt u van de slimste Man, en alderslechste Vrouvve,4

5 Die ghy hier siet. gedenckt u niet, gedenct u geender vvijsen,5
Verrader boos geveynst en loos hoe ghy my pleecht te prysen,6
Met woorden soet, die myn gemoet opt heftichst noch door snijden,
Myn Maeghd'lijc hert creegh met u smert bevveechlijc medelijden.8
En vveet ghy dan nu nergens van? van t'helsen noch vant strelen,9
10 Noch hoe dat ghy met dievery de cuskens pleecht te stelen,10
Doen u gesicht so valsch als licht myn aenschijn stijf aenschouden,11
Doen ghy my hat so lief gevat, en myn de vinghers douden.12
Doen stroyde ghy / de boevery / in onse soete koutjens,13
Ick lietet toe, en namt int goe, dat maeckten u so stoutjens,14
15 Dat ghy ontdeet, 'tis my nu leet, de haken van mijn Lijfjes,15
Mijn Borsjes ront, hert en gesont, verschickte ghy de schijfjes.16

*

1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16

CI
In 1622 blz. 31-32. Geheel in romein; in vs. 1 grotere initiaal O. Dit lied wordt door een
vrouw gezongen. De binnenrijmen zijn in 1622 deels niet, deels onvolledig aangegeven, nl.
door een enkele gotische komma. In die gevallen waar een komma storend zou werken, is in
dit lied de voorkeur gegeven aan een /.
4 Vrouvve, in 1622: Vrouvve. - 5 siet. in 1622: siet zonder punt. - 27 in in 1622: en
droch vol droch: bedrieger vol bedrog; loch: leugen.
door wien enz.: door wie ik heb geproefd hoe men in hofkringen de zaken opdist.
ongemeene rouwe: buitengewone verdriet.
En vreeckt u van enz.: en (ik bezweer u) neem wraak in het geval van de meest verdorven
man en de meest argeloze vrouw die gij (nl. de Hem'len) hier ziet.
gedenckt u: heugt u; geender vvijsen: helemaal niet.
pleecht: placht.
bevveechlijck: aandoenlijk, ontroerd.
t'helsen: het omhelzen.
met dievery: steels.
so valsch als licht: even vals als lichtzinnig; stijf: strak.
myn de vinghers douden: en uw vingers mij betastten.
boevery: oneerbare voorstellen; koutjens: gesprekken.
namt int goe: nam het niet kwalijk; stoutjens: overmoedig.
ontdeet: losmaakte; Lijfjes: keurslijf en ondergoed.
Mijn Borsjes: meew. vw.; hert: stevig; verschickte: bewoog, streelde; schijfjes: wschl. de
tepelhof.
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Ten vvas nau'los, oft roode blos / quam op myn vvangen dringen,17
Hoe sot was ic, maer in u schick, vvaert ghy te sonderlingen,18
Ghy vvaert so groen, cond'ick vermoen / op de verborgen netten,19
20 Die ghy beleyt, vol schallicheydt, voor myn onnoosle vvetten.20
O litsert schalck, gelijc een Valck / een Duyfjen vangt int vliegen,21
So quaemdy my / met loosheyt by, myn slechtheyt te bedriegen,22
Bedriegen fiel, guyt sonder Ziel, hoe hebdy aengehouvven,23
Maer tvvou niet zyn, doen gaefdy myn / u houwelycksche trouvven.24
25 Waerom helaes, ic sucht ic raas, en ic en cant niet keeren,25
Ghy hebt gerooft / t'geen dat myn hooft / by ider een deed' eeren,26
Myn crans myn Croon, vvel eer so schoon, en crachtich in het blincken27
Dat selfs de Son / daer noyt op vvon, maer liet syn stralen sincken.28
Dan nu de lust / vvat is geblust, u geylheyts onvernoegen,29
30 Die gaet u zin, met nieuvve min, vveer op een ander voegen,30
En ghy laet myn / in smart en pijn, in duysent svvaricheden,31
O vvreede och, en heb ic noch / niet leets genoech geleden.
Siet vast myn schult, ick heb gedult, dat ghy een ander minden,33
Maer vvat ghy doet, in myn gemoet / zuldy geen misdaet vinden,34
35 Doch so ghy gaet, en d'ooch eens slaet / int binnenst van u sinnen,35
Daer zuldy snel / sien claer en hel / de lichtheyt uvver minnen.36

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
33
34
35
36

nau: nauwelijks.
te sonderlingen: heel in het bijzonder.
groen: heet, geil; cond'ick vermoen op: hoe kon ik een vermoeden hebben van.
beleyt: spande; schallicheydt: slechtheid, sluwheid; onnoosle wetten: argeloze levensopvatting.
litsert schalck: sluwe schelm.
quaemdy my... by: benaderde je mij om; slechtheyt: argeloosheid.
fiel: fielt, schoft; guyt: schelm; aengehouvven: aangedrongen.
Maer twou niet zyn: maar het lukte niet; doen: toen; houwelyksche trouvven: huwelijksbelofte.
raas: ga te keer; keeren: ongedaan maken.
t'geen dat: datgene wat.
crans, Croon: zinnebeelden van de maagdelijkheid.
daer noyt op vvon: daar nooit de meerdere in was; liet...sincken: boog neer, nl. uit eerbied.
Dan: maar; onvernoegen: onbevredigdheid.
voegen: richten.
laet myn: laat mij achter.
Siet vast mijn schult: onderzoek nauwkeurig of ik schuld heb (?); minden: lief kreeg.
vvat ghy doet: wat gij ook doet; zuldy geen: zul je niets vinden waarin ik heb misdaan.
so ghy gaet enz.: indien gij uw blik eens gaat richten.
lichtheyt: lichtzinnigheid.
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En oft geviel, dat hier myn ziel / van t'lichaem sich wou scheyden,37
Ick sou myn doot / dan maken groot, door myn gestadicheyden,38
Ick sturft zo lief, als ghy eerdief, te leven sonder rusten,39
40 Dats sonder trou, met lang berou, in vleyschelijcke lusten.40

37
38
39
40

oft geviel: indien het zou gebeuren.
maken groot: lofwaardig maken; gestadicheyden: standvastigheid.
Ick sturft enz.: ik zou het liever besterven dan zoals gij, eerrover, te leven zonder (innerlijke)
rust.
Dats: namelijk.

G.A. Bredero, Groot lied-boeck

354
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Sonnet

Orsus Adieu Amour, adieu Espoir & Crainte,1
Vous troubleras non plus mon Ame ni mon Coeur.
Alors, je prie toy mon Dieu & mon Sauveur!
Allumez mon Esprit d'Amour devot & Saincte:
5 l'Amour du Monde n'est que tromperie & fainte
Leger & inconstant, vollant, & sans valleur
Sans rayson, sans Conseil, accompangie de peur,
En amitie faus, contrefaict par contrainte.
Mays l'Amour de vertu est seulement fondée
10 A l'unique de la Divine Trinitée,
Qui gouverne le Ciel, qui gouverne la Terre!
O Pere eternel scrivez avecq tes doicts
Au millieu de mon Coeur, tes belles bonnes Loys
Que je t'en puis servir d'un amour volontaire.
Faict par Garbrant de Brederode.

*
1

CII
In 1622 blz. 33. Geheel in cursief. In vs. 1 grotere initiaal O.
Crainte in 1622: Crainté - 8 contrainte in 1622: contraintè - 11 Qui gouverne in 1622: Qui
gouvernc
Vertaling
Welaan, Liefde, vaarwel, vaarwel dan hoop en vrezen,
Gij zult mijn hart niet meer vertroeblen noch mijn ziel.
Tot U mijn God en Heiland bid ik nu, en kniel:
Verlicht mijn geest met heilge Liefde onvolprezen.
Der wereld liefde kan maar waan en veinzen wezen,
Lichtzinnig, wankelbaar, rondwentlend als een wiel,
Redeloos, radeloos, in vriendschap vals en schriel,
Verzeld van angst, misvormd door dwang, nooit te genezen.
Maar liefde tot de deugd, gegrondvest als op rots,
Staat in d' unieke Liefde der Drie-eenheid Gods
Die in de hemel heerst en alzo heerst op aarde!
O eeuwge Vader, grif uw wetten schoon en goed,
Grif met uw eigen hand z' in 't diepst van mijn gemoed,
Opdat ik U te dienen vrij in liefde aanvaarde.
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*CIII

Amoureus-Nieu-Liedt

Op de Wyse: O schoonste Parsonagie, &c.
V vriendelijcke ooghen
Sijn seer seltsaem, en dubbelt van vermeughen!2
Sy doen mijn smart ghedoghen,3
En wederom heel hartelijck verheughen,4
5 Wanneer als ghy
U oogjens bly
My toeschiet van tersyen,7
Dan kan ick voelen
Mijn hart cryoelend' woelen,
10 Door't verblyen.
Maar als ghy die gaat stuuren
Uyt lust, of vrees, afkeerich tot een ander:12
En veynst voor u ghebuuren,
Of ghy niet saaght, hoe treurich dat ick wander,14
15 Laas dan tuyght mijn15
Bedroeft anschijn
Mijn heymelijcke smarte,
Die ick by vlaghe18
Soo gants vermomt moet draghe,19
20 In mijn harte.
Als ghy my laast ghemoeten21
Kost ick van vreuchd' mijn wesen niet bedwinghen,22
In plaats van u te groeten,
Begost mijn tongh van blyschap schier te singhen:24

*

2
3
4
7
12
14
15
18
19
21
22
24

CIII
In 1622 blz. 34. In vs. 1 grotere initiaal V.
39 Ziel in 1622: Zeel - 41 uytspreecken in 1622: uytspeecken
seltsaem: uitzonderlijk, nl. van vermeughen.
mijn: mij; ghedoghen: lijden, verdragen.
hartelijck: van harte.
My toeschiet: plotseling op mij richt.
afkeerich: u van mij afwendend.
wander: ronddool.
tuycht: toont.
by vlaghe: van tijd tot tijd.
vermomt: verborgen.
ghy my... ghemoeten: ik u tegenkwam.
Kost: kon; wesen: natuur, aard.
Begost: begon.
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25 Ick had dier tijdt25
Soo harden strijdt,
Ick dorst u niet anranden27
Mijn hart met lusten28
Soo seer smackmondent kusten,
30 Uwe handen.
U Kars blos roode lippen31
Ontsloot ghy Lief soo lieffelijck t'was wonder,
Ick sagh u oock ontslippen33
De soete gunst, die daar noch schuylden onder:34
35 U goede luym35
Mijn plomp versuym,
Doet mijn in mijn selfs praaten
Wrocken, eerkauwen!38
Dit gaat mijn Ziel benauwen
40 Uyter maeten.
Och kost mijn Mont uytspreecken
Het lief lijden van mijn verliefde sinnen,42
Een steenen hart sou breecken
Door mijn seer groot, ja meer als trouwe Minnen,44
45 Ach soo't u noost45
Mijn Lief mijn troost,46
Mijn hartje, mijn beminde,
Ick soeck met schromen
Tot uwent eens te comen
50 Laat u vinden.50

25
27
28
31
33
34

35
38
42
44
45
46
50

dier tijdt: op dat ogenblik.
anranden: benaderen; na dit vs. denke men een komma.
Mijn hart enz.: in mijn gevoel kuste ik (dus niet echt).
Kars blos roode: rood als blozende kersen.
ontslippen: ontglippen.
gunst: genegenheid; daar: nl. de lippen, en dan heeft de: na dit vs. de waarde van een; ofwel
daar: er, en dan loopt dit vs. over in vs. 35; schuylden onder: onder schuil ging; of schuil
ging onder.
U goede luym: uw gunstige gezindheid; dit hoort óf bij vs. 34 óf bij vs. 36.
eerkauwen: herkauwen, piekeren.
Het lief lijden: vgl. een woord als bitterzoet.
meer als trouwe: onvergankelijke.
noost: verdriet doet.
troost: geliefde.
Laat u vinden: wijs mij niet af.
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Princesse
Alwaarde starcke Vrouwe51
Ghy vangt, ghy wint de harten van de Mannen
Alleen met u aenschouwen53
Soo kunt ghy haar an u ghekeetent spannen:54
55 Ghy brenght tot niet55
Ons vryheyt siet56
An mijn het eyghen Beelden:57
Ons droeve pynen
Noch door de Minnen schynen59
60 Blye weelden.60

51
53
54
55
56
57
59
60

Alwaarde: uitmuntende, voortreffelijke.
aenschouwen: blik.
haar: hen; spannen: binden.
niet: niets; brenght tot niet: vernietigt.
vryheyt: na dit woord denke men een komma.
An mijn: in mij; het eyghen Beelden: het voorbeeld zelf.
Noch: toch; ondanks alles; Minnen: minne, liefde.
weelden: geluk.
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Amoureus-Nieu-Liedt

Op de Voyse: Van de Furiliere
VVie sou hem niet verblyen1
In u aenschijn verheught,2
Ick wilt voor u belyen3
Ghy syt mijn troost, mijn Vreucht4
5 Mijn stam, mijn Heer5
Mijn Afgodt teer,6
Mijn lust, en mijn geneucht.
Ick sal voor waarheyt houwen
Dat mijn ghesicht u siet9
10 Och Lief stelt u betrouwen,
Op t'wanckelbaare niet,11
Eer u t'gheluck12
Bereyt veel druck,13
En my een swaer verdriet.
15 Wat hert sou niet beweeghen15
Door u mistroosticheyt,16
Ick was stracx soo gheneeghen,17
En behulp'lijck bereyt,18
O Jonghelingh
20 Of ick schoon singh,20
Mijn hart inwendigh schreyt.

*

1
2
3
4
5
6
9
11
12
13
15
16
17
18
20

CIV
In 1622 blz. 35. In vs. 1 grotere initiaal VV. Dit lied wordt door een vrouw gezongen. Het
moet in afwisseling met lied CLII worden gezongen, blijkens een mededeling aldaar; zie blz.
493. De man begint; de vrouw eindigt dan met de laatste twee strofen direkt na elkaar.
12 Eer in 1622: Eeer.
hem: zich.
aenschijn verheught: vreugdevol gezicht.
voor u: jegens u; belyen: bekennen.
troost: geliefde.
stam: steun, stut.
teer: tedergeliefde.
Dat mijn ghesicht enz.: dat ik u in werkelijkheid zie.
Op t'wanckelbaare niet: niet op 't wisselvallige.
Eer: opdat niet; 't gheluck: het lot, de fortuin.
druck: leed.
beweeghen: ontroerd worden.
mistroosticheyt: neerslachtigheid.
stracx: zo pas.
behulp'lijck bereyt: bereid om te helpen.
Of ick schoon singh: ook al zing ik.
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'k Sal my te vreden stellen
Nu ghy't op mijn begheert,23
Lief wilt u niet meer quellen,
25 Dewijl't mijn hartje deert
Dat ghy om myn,
U bly aenschyn
Soo droeffelijck verkeert.28
Ghy kent soo veel uytbeelden29
30 Ja Schilderen int claer,30
U ghebreck, en u weelden31
U vreuchden, en misbaer,32
Dat sie ick licht
In u ghesicht,
35 En Spieghel my aldaer.35
Had my niet seer verdrooten36
U ellend' en u smert,
Ghy had nu lang ghenooten
De jonst al van mijn hart,39
40 U eel ghemoet
En heusheyt doet
Dat ick gants moe werd'.42
Hertogh van myn ghedachten,43
Mijn Prins van mijn ghemoet44
45 Met u wil ick verwachten,
Gheluck en teghenspoet
Wat ons Godt gunt,
Mijn Lief en Vrunt
Het sy dan suer oft soet.

23
28
29
30
31
32
35
36
39
42
43
44

op mijn: van mij.
Soo droeffelijck verkeert: zo verandert in droefheid.
kent: kunt.
Schilderen int claer: duidelijk vertolken.
ghebreck: wat je ontbreekt; weelden: overvloed.
misbaer: verdriet.
Spieghel my aldaer: zie er zelfs mijzelf in(?)
Had my niet enz.: had ik geen tegenzin gehad in.
jonst: genegenheid, liefde.
moe: op metrische grond verwacht men moede.
Hertogh: leidsman.
Prins: vorst.
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Stem: Phoebe qui ce mesme Iour, &c.
Als ick in myn gedacht
Der scheps'len aart deur-schouw,
'k En vind geen meerder macht3
Als 't vermogen van de Vrouw,4
5 Die met haer ghesicht5
's Mans moed verlicht, die met, &c.6
Van haer last, van haer leyt,7
Van haar smart, van haer smaet,
Van haer quael, van haer quaet,9
10 Van haer hoon, van haer haet10
Die sick ter vlucht verspreyt,11
Door een swenkje van haer vriendelijcheyt.12
O Vrou! o's werelts pracht!
O Aerd-rijckx prael en pronck!
15 Ghy smoort der Reusen cracht,15
Met een minlijcke lonck:
De moedichste Heldt,
Of man in't velt, De moedichste, &c.18
Die verschrickt, die verschiet,19
20 Die verblickt, die verblauwt,20
Die verloomt, die verlauwt,21
Die verflout, die verflaauwt,22
En sackt in soet verdriet,
So haest als hy u schoone oogen siet.

*

3
4
5
6
7
9
10
11
12
15
18
19
20
21
22

CV
In 1622 blz. 36. Dit lied heeft geen titel. Geheel in romein; in vs. 1 grotere initiaal A.
De tekst komt ook voor in het Geestigh Liedt-Boecxken, 1621.
10 hoon volgens 1621; in 1622: schoon - 12 swenkje in 1622: senwkje.
meerder: groter.
Als: dan.
ghesicht: blik, ogen.
moed: gemoed.
haer: hun, nl. van de mannen; last: zwarigheden; leyt: leed.
quael: narigheden.
hoon: vernedering.
sick: zich; ter vlucht: snel vluchtende.
swenkje: wenkje, blik; haer: nl. van de vrouw.
smoort: verstikt, overwint.
man in 't velt: soldaat, strijder.
verschiet: verliest z'n kleur, wordt bleek.
verblickt: verbleekt; verblauwt: wordt bang, nl. blauw van vrees.
verloomt, verlauwt: wordt loom en willoos.
verflaauwt: wordt moedeloos: het verschil met verflout is niet duidelijk.
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25 De Koningh vol ghewelt,25
Of d'aldergrootste Prins26
Van moghentheyt, en gelt,27
Is nietich, kleyn, en kints;28
Al schijnt hy verwoet,29
30 Of groots van moet, Al schijnt hy, &c.30
Op syn macht, op't gebien,
Op syn staf, op syn staet,32
Op zyn rijck, op zyn raed,
Op zyn deughd', op zyn daed,
35 Op zyn land, op zyn lien,
Hy word gedweeg door't Vrouwe-Beeld te sien.36
Ist te verwond'ren dan
Dat ick verwonnen ben,
Daer dwinger noch Tyran39
40 Geensins bestaen en ken?40
Al waer ick een Graaf,
Ick wierd een slaaf, Al waer ick, &c.
Van de Vrouw die ick min,
Die ick lief, die ick loof,44
45 Die ick stroock, die ick stoof,45
Die ick huys, die ick hoof46
In myn ziel, in mijn sin:47
Want in mijn hart daer vvoont een Ionghvrou in.

25
26
27
28
29
30
32
36
39
40
44
45
46
47

ghewelt: macht.
Prins: vorst.
moghentheyt: macht.
kints: gelijk een kind.
verwoet: toornig.
groots van moet: trots, hovaardig.
staf: symbool van heerschappij; staet: hoge stand.
gedweeg: gedwee; 't Vrouwe-Beeld: de vrouw.
Daer: daar waar; dwinger: heerser.
bestaen: standhouden; ken: kan.
loof: prijs, eer.
stroock: streel; stoof: koester.
Die ick huys...hoof: die ik huis en hof verleen.
sin: geest.
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Amoureus-Liedt

Op de Stemme: Psalm 23
Bedaart en toeft1
Mijn verbysterde sinnen
Hoe wel ghy proeft,3
Veel lydens door dit Minnen
5 U wel besint,5
Weest verduldich int lyen,6
Aanstaan verwint7
Soo't blijckt tot alle tyen,
Dus weest te vreen,
10 Wilt u tot hoope stellen,10
Laat sorghen gheen
Noch pyne u meer quellen.
U starcke cracht
O Minne uwe zeeden14
15 Verheert met macht,15
Mijn ted're swacke leden,
Vernielt met pijn.17
Door't groot ghebreck van lusten18
Can't ghedacht mijn,19
20 Nauwelijcx laaten rusten,
Soo dat mijn Ziel
Hier seer is mee becommert

*

1
3
5
6
7
10
14
15
17
18
19

CVI
In 1622 blz. 37-38. In vs. 1 grotere initiaal B.
17 pijn. in 1622: pijn zonder punt. -24 jonck hert in 1622: jonckhert - 28 storten in 1622:
storten. - 31 Naar in 1622: Naat
Bedaart en toeft: kom tot rust en wacht.
proeft: voelt, ondervindt.
U wel besint: bezin u goed.
verduldich: lijdzaam, gelaten.
Aanstaan: volharden.
Wilt u tot hoope stellen: koester hoop.
zeeden: gedraging, manier van doen.
Verheert: beheerst, overweldigt.
Vernielt met: vernield door, krachteloos gemaakt door.
ghebreck: het ontbreken.
mijn: mij; lijd. vw. bij laaten rusten.
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Met treuren hiel23
Is mijn jonck hert beslommert.24
25 T'sal aen mijn niet
Maar lief aan Liefde schorten?26
O Minne siet27
Wilt toch u Minne storten
In myn liefs gront,29
30 Op dat weer-liefd' mach groeyen
Naar t'recht verbont,31
Laat reyne Minne bloeyen,
Soo sal myn hart
Veel beter syn te vreden,
35 So sal de smart
Oock lichter syn geleden.36
Maar siet o Heer!
Het is veer vant verwerven,38
T'schijnt nu wel eer39
40 Dat ick haer nu sal derven,
Sy vliet, wanneer
Ick haar coni te ontmoeten
Of vriend'lijck Eer,43
En heusselijck wil groeten44
45 Door t'hart geneycht45
Tot dienen en tot eeren,
Dus wantrou dreycht47
Om metter yl te keeren.

23
24
26
27
29
31
36
38
39
43
44
45
47

hiel: geheel, helemaal.
beslommert: bezwaard.
lief: mijn liefste.
siet: zie, oorspr. geb. wijs maar verzwakt tot een tussenwerpsel van algemene betekenis.
gront: gemoed, ziel.
Naar t'recht verbont: tot de juiste verbintenis.
syn geleden: verdragen worden.
veer: verre.
wel eer: veeleer.
Eer: haar wil eer, eer bewijzen.
heusselijck: beleefd.
geneycht: genegen, wijst terug op Ick, vs. 42.
Dus wantrou enz.: zo dreigt wantrouwen ertoe te leiden snel rechtsomkeert te maken; men
moet aannemen dat het de dichter-minnaar is die rechtsomkeert maakt; het meisje heeft zich
immers al eerder afgewend (vs. 41).
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Maar schrick of noot
50 Can mijn Liefd' niet verkouwen50
De bleecke doot
Sal t'Lichaam eer behouwen52
Int doncker graf,
By de verrotten dooden,
55 Gheen wreetheyt straf,55
Gheen soo ancxtighe nooden,56
Gheen suur noch soet,
Kan mijn Liefde vermind'ren
Doch haar ghemoet59
60 Dat kan my meest behind'ren.60
'tHart van mijn Vrou,
Was eertijts vol medoogen,
En van mijn rou63
Schreyden haar teere Ooghen,
65 Sy hiel mijn druck65
In haar hartje met vreesen,
En myn geluck,
Scheen haar geluck te wesen,
Maar doch den tijdt69
70 Die't alles kan verkeeren,
Verkeert in nijt71
Haar lieffelijck begeeren.72

50
52
55
56
59
60
63
65
69
71
72

verkouwen: verkillen.
behouwen: bezitten.
wreetheyt straf: stuurse wreedheid.
Gheen soo enz.: geen benarde situaties, hoe angstwekkend ook.
ghemoet: gezindheid.
behind'ren: tegenhouden.
van mijn rou: om mijn verdriet.
hiel: hield, bewaarde.
Maar doch: maar evenwel.
nijt: vijandschap.
lieffelijck begeeren: liefdesverlangen.
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*CVII

Amoureus - Liedeken

Op de Voys: Van Spaininielette
Kon ick eens recht bedwingen1
Mijn vliegend' wilt gesicht2
Maar ick misbruyck dees dingen,
Daarom is t'hart so licht:4
5 T'lust altijt na wat varsch,5
Verandering is goet,
T'nieuw maackt my t'oude warsch,7
T'verand'ren is so soet,
Voor een die't doet
10 Dat werd' ick vroet,10
Door wanckelbaar gemoet.
'tOogh doet mijn cort beminne12
Een frisse suyv're Maacht,
Een bruynooghd' Coninginne14
15 Heeft dees weer haast verjaaght,15
Heur Hair was langh, en blont,
Heur Oogjens swart als Git,
Heur lachend' roode Mont,
Heeft tandetjens snee wit,19
20 Soo blanck als dit20
Is elcken lit21
Dat an haar Lichaam sit.

*

1
2
4
5
7
10
12
14
15
19
20
21

CVII
In 1622 blz. 38-39. In vs. 1 grotere initiaal K. Het is niet verantwoord dit lied als strikt
biografisch op te vatten. 41 willend' in 1622: wil lend'
recht: op de juiste wijze.
gesicht: het zien, de ogen.
licht: wispelturig; of opgewekt?
T'lust: het hunkert; wat varsch: iets nieuws.
warsch: afkerig van.
Dat werd' ick vroet: dat ondervind ik.
cort: voor een korte tijd.
bruynooghd': met donkere ogen.
haast: snel.
snee wit: sneeuwwitte.
als dit: als die sneeuw (vs. 19).
lit: deel, gedeelte.
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Als t'hart schier heeft vercreghen,
t'Gheen mijn oogh garen siet,
25 De reeden seyt daar teghen25
Voorwaar ten dient u niet,26
Anmerckt wat ghy verkiest,
Ansiet wat ghy begheert,
Hoe haest een Mensch verliest
30 Daar ghy s'om mint en eert,30
Schoonheydt verkeert31
Versochtheydt leert,32
Ghy mint dat u meest deert.
Doe heb ick uyt verkooren
35 'T geen my wel nut syn sou,35
Een deuchd-rijck, wel gebooren,
Bescheyde wyse Vrou,37
Recht is het dobble rou38
Als het komt anden dagh,39
40 Die mogend' niet en wou40
En willend' niet en mach:
Ick wou wel siet
Maar sy wou niet
Doe bleef ick int verdriet.
45 Dit duurden eenige poosen
Dat ick dus was belaan46
Men siet soo schoone Roosen
Wassen, als daar vergaan,48
De Schepen of, en aan49
50 Syn vast in een waardy,50

25
26
30
31
32
35
37
38
39
40
46
48
49
50

reeden: rede, redelijkheid.
ten dient u niet: het is niet dienstig voor u.
Daar ghy s'om: datgene waarom gij haar.
verkeert: verandert.
Versochtheydt: ondervinding, ervaring; dit vs. hoort bij het vorige, dus: zo leert de ervaring.
my: voor mij; nut: nuttig.
Bescheyde: verstandige.
Recht: maar eerst recht.
Als het komt enz.: wanneer het blijkt.
Die mogend' enz.: nl. dat iemand niet wou toen hij het kon en niet kan als hij het wil.
belaan: bedrukt, beklemd.
Wassen: groeien; er is dus altijd evenwicht tussen bloei en verdorren.
of, en aan: die uitvaren en die aankomen.
Syn vast in een waardy: zijn steeds van éen en dezelfde waarde.
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Wat wil ick mijn verslaan.51
t'Versoecken staat doch vry52
Een goet ghesel,
Dus denck ick snel54
55 Wil d'een niet, d'ander wel.
Ick koos een Meysjen aardich
Van minnelijck ghelaat,57
Van leeven heel eerwaardich,
Van middelbare staat,59
60 Beleeft en heus van praat,60
Oprecht, vriend'lijck, en trou,
Maar buyten Vrienden raat62
Sy gantsch niet doen en wou,63
En 'twas haar sin,64
65 Maar niette min
Soo derf ick mijn Vriendin.66
PRINCEN
Al moet ickse verliesen,
Ick set daerom geen smart
Ick maack door myn verkiesen69
70 Een Gast-Huys van myn hart,70
Verandering van spijs
Maackt lust en appetijt,
T'verand'ren ick seer prijs.
k'Verander metter tijt,74
75 Daar syn soo veel
Schoon, Rijck, en Eel
Ick crijgh oock licht myn deel.

51
52
54
57
59
60
62
63
64
66
69
70
74

Wat wil ick enz.: waarom zou ik treuren?
t'Versoecken: het proberen, het pogen; bij dit vs. hoort vs. 53 als meew. vw.
Dus: en daarom.
minnelijck ghelaat: innemend gedrag.
Van middelbare staat: niet te rijk en niet te arm.
heus: beschaafd.
Vrienden raat: het advies van haar familie.
niet: niets.
haar sin: haar wens, haar geneigdheid; zij zelf wou dus wel.
derf: mis.
myn verkiesen: het feit dat ik kies.
Gast-Huys: gastenhuis, verblijf voor de gaande en komende ‘vrouw’.
metter tijt: van tijd tot tijd.
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*CVIII

Amoureus - lied

Op de Stem: Schoon Lief wilt my troost geven
Myn brosche ted're sinnen1
Die dwinghen my te Minnen
Een mannelijcke Maaght3
Soo wijs en uytghenomen4
5 Als immermeer mach comen:5
Of als de aarde draacht.
Het gheen my eerst becoorde7
En plotselijck verdoorde8
De Ziel en sin te saam,
10 Dat was het deftich prysen,10
Soo dat in gheender wijsen,11
Ick vraaghde haaren naam.
Want 'tcunstich cloeck verclaaren13
Deed' my ghedachten staaren
15 Op haar volmaackte jeucht15
En schoonheyts crachtelheden16
Versiert met rijcke reden17
Vol onvolpresen deught.18

*

1
3
4
5
7
8
10
11
13
15
16
17
18

CVIII
In 1622 blz. 39-40. In vs. 1 grotere initiaal M.
2 dwinghen in 1622: d'winghen - 8 plotselijck in 1622: ploltselijck - 22 Gheknurrift in 1622:
Gheknurrist - 36 en de in 1622: ende.
brosche: onvaste, zwakke.
mannelijcke: met de geestelijke kwaliteiten van een man.
uytghenomen: uitnemend.
immermeer: ooit; mach comen: geboren kan worden.
eerst: direkt.
verdoorde: verdwaasde.
deftich: bezadigd; prysen: beoordelen.
Soo dat: zó dat; dit slaat terug op verdoorde (vs. 8); de dichter was dus te zeer geïmponeerd
om kennis te durven maken.
cunstich: kundig; cloeck: bekwaam.
volmaackte jeucht: jeugdige volmaaktheid.
crachtelheden: vermogens.
Versiert: getooid.
Vol onvolpresen enz.: waaruit haar onvolprezen deugd blijkt.
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'tIs wonder! boven wonder!
20 Ick hoorde noyt ghesonder
Noch onverlemder reen,21
Gheknurrift, noch ghebroocken22
Maar gheestich, glat ghesproocken,23
Met alle voeg'lijckheen.24
25 In't onderscheydt der dinghen25
Soo blinckt sy sonderlinghen26
Als punt van Dyamant,
Natuur had lust te baeren28
In groene jonghe Jaeren,
30 Een grijs en grauw' verstant.30
Haar Ziele die can siften31
De Bloem uyt de gheschriften,32
Die sy andachtich leest:
Met gauw en goet opmercken34
35 Pickt sy uyt schoone wercken,
Het merrich en de Gheest.36
Haar oordeel is doorsichtich!37
Dat wickt, en weeght, hoe wichtich38
De eyghenschappen syn:
40 Van uytghelesen kunsten
Van veynsery, en gunsten
Van wesen, en van schyn.

21
22
23
24
25
26
28
30
31
32
34
36
37
38

onverlemder reen: krachtiger betoog.
Gheknurrift: onevenredig, eig. met knobbels.
gheestich: vol geest; glat: vlot.
alle voeg'lijckheen: alles wat pas geeft, alles zoals het behoort.
't onderscheydt der dinghen: het onderscheiden van de dingen.
sonderlinghen: in het bijzonder.
had lust: begeerde; te baeren: voort te brengen.
grijs en grauw': wijs en rijp.
siften: uitzeven, scheiden.
De Bloem: het beste, fraaiste.
gauw en goet: schrandere en juiste; opmercken: opmerkzaamheid.
Het merrich: de pit, de kern.
doorsichtich: scherpziende.
wichtich: zwaar.
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Oock weet sy wel te spreecken43
De deughden, de ghebreecken:
45 Het goed', en quaad' beleydt,45
Van alderhande daden,
Ick can my niet versaaden47
Van haar bescheydentheyt.48
Maar hoe sal ick haar noemen,
50 De Moeder van my roemen50
'tIs Juno: neen tis niet51
'tIs Venus aan haar wesen,52
Of Pallas is verresen53
In schijn van Margariet.

43
45
47
48
50
51
52
53

wel te spreecken: goed te formuleren.
beleydt: bestuur, wijze waarop gehandeld wordt.
my niet versaaden: niet genoeg krijgen.
bescheydentheyt: kundigheid, bekwaamheid.
De Moeder van my roemen: de oorzaak van mijn roemen.
Juno: de voornaamste godin uit de rom. mythologie, echtgenote van Jupiter, dezelfde als de
griekse godin Hera; tis niet: dat is het niet.
Venus: in de rom. mythologie de zeer schone godin van de liefde; wesen: uiterlijk,
verschijning.
Of: ofwel; Pallas: Pallas Athene, in de griekse mythologie de godin van de wijsheid; verresen:
herrezen. De drie genoemde godinnen, als incarnaties van deugd, schoonheid en wijsheid,
corresponderen met de vzn. 16-18: schoonheyts crachtelheden, rijcke reden en deught.
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*CIX

Amoureus - Liedt

Opde Voys: Meester Clement, ghy vuyle vent, &c.
Soo haest als ick u (lief) aen sach1
Soo sloop ghy in myn sinne,2
Daar ghy vermeught, wat ick vermach,3
Ghy syt mijn vreucht, en myn geclach,
5 O wonderlijcke Minne.5
Het huys daar ghy vriendin in sat
k'Sach van boven tot onder,
O dacht ick dit vervallen gat,8
Bevanght soo hooghen schoonen schat:9
10 O wonderlijcke wonder.
Och u verweende schoonheyts glants,11
En u vermogen crachten,12
Vermeesterde myn sinnen gants13
Al ist myn leet, ick moet nochtans14
15 U voor een wonder achten.
Wat ist of ick u schoonheyt vier16
Met bidden en met smeecken,17
Vergeefs so com ick dickwils hier,
Want met u jonst bent ghy te dier,19
20 En wonderlijck te spreecken.20

*

1
2
3
5
8
9
11
12
13
14
16
17
19
20

CIX
In 1622 blz. 40-41. In vs. 1 grotere initiaal S.
5 Minne in 1622: Minnne - 25 verwonderingen in 1622 verwonderingen zonder punt
Soo haest: zodra.
sinne: innerlijk.
Daar ghy enz.: de innerlijke vermogens van het meisje en van de dichter vallen dus samen,
zijn identiek, ten gevolge van de liefde.
Minne: liefde.
vervallen gat: bouwvallig huis.
Bevanght: bevat.
verweende: verrukkelijke.
vermogen: sterke, tot veel in staat zijnde.
Vermeesterde: overmeesterden.
Al ist myn leet: al spijt het mij, nl. dat het meisje een wónder is en dus meer dan menselijk.
vier: huldig.
smeecken: vleien.
jonst: genegenheid, liefde; te dier: te zuinig.
En wonderlijck enz.: en (je bent) moeilijk te benaderen.
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In 1622 blz. 41, linkerhelft
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Ghy wonderlijcke lieve Beelt,21
Die soo licht kant bedwingen,22
t'Hart dat ghy sonder schande steelt23
Het welck al doet wat ghy beveelt
25 Met groot verwonderingen.25
Wanneer myn hartge sucht en claacht
Dat schijnt u te vermaaken,
'T is wonder uytvercooren Maaght
Hoe dat u Vroulijck hart behaaght
30 Dees alte wreede saecken.30
U schoonheyts waerde Lof en eer,
Kan ick na wensch niet uyten!32
Maar het verwondert myn noch meer.
Hoe uyt soo soeten Maghet teer
35 Kan sulcken strafheyt spruyten.35
Ghy syt Princesse die my doet36
In mijn ghepeyns bedelven,
Besitster van mijn hart en goet,
Bestuurster van mijn jongh ghemoet
40 Ick min u als mijn selven.40

21
22
23
25
30
32
35
36
40

Beelt: meisje.
licht: gemakkelijk; kant: kunt.
sonder schande steelt: nl. door de liefde.
Met groot enz.: tot zijn grote verwondering.
alte wreede: zeer wrede; saecken: meervoud, hoewel het onderw. is bij behaaght.
na wensch: naar wens, zoals ik wel zou wensen.
strafheyt:hardheid, strengheid.
die my doet enz.: die maakt dat ik als bedolven ben in mijn gedachten.
Ick min u enz.: vgl. vs. 3.
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*CX

Klachtich Maeghden-Liedt

Stem: Het daghet in den Oosten, &c.
Helaes! ick heb verlooren
De Vorst van myn ghemoet,
Den Ridder hoogh ghebooren
Van klaer en Prinslijck bloedt,4
5 Dus mach ick zijn verscheyen // wel beschreyen.5
Nu sal ick niet meer hooren
Dat lieffelijck gheluydt,
Dat my de siel ten ooren
Soo soetjes troonden uyt,9
10 Met aartigh minlijck smeken // en schoon spreken.10
De Spieghel sal verdwynen,
Daer ick myn aengesicht
Soo helder sach in schynen:
O lief, en vriend'lijck licht,
15 U luyster en u brallen // sal vervallen.15
U wel ghedane wanghen,16
Van my soo vaeck ghekust,17
Met hartelijck verlanghen
En sonderlinghe lust,19
20 Die sullen wormen, Slanghen // nu ontfanghen.20

*

4
5
9
10
15
16
17
19
20

CX
In 1622 blz. 42. In vs. 1 grotere initiaal H. Het lied wordt door een vrouw gezongen. Het
komt ook voor in het Geestigh Liedt-Boecxken, 1621, en in Het daget uyt den Oosten, vs.
1734-1763.
5, 20 en 25 // in 1622: / - 40 u volgens Het daget; in 1622: myn - 45 belijen volgens 1621;
in 1622: verblijen
klaer: on vermengd, zuiver.
verscheyden: heengaan, overlijden.
troonden uyt: uitlokte.
aartigh: bevallig; smeken: vleien.
brallen: pralen.
wel ghedane: schoon gevormde.
Van my: door mij.
sonderlinghe lust: bijzondere begeerte.
ontfanghen: krijgen; de punt na dit vs. is storend.
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En met een smaeck op eten
U tongh en kuysche mondt,
Die inde leckere beten23
Een lieve wellust vont,24
25 Sy sullen met behaghen, knauwen, knagen.25
De neus daer ghy te vooren
Me roockt u spijs en dranck27
Die weet nu van geen smooren,28
Noch sticken van de stanck,
30 Sy sal nu inder kuyle // gants vervuyle.30
Ghy syt sonder gevoelen
Van lichaem en van hart,
Ach, kon ick so verkoelen33
Myn ongemeene smart,
35 So souw ick nu niet weenen // noch niet steenen.35
Nu wil ick my begheven
In een kleyn kloosterkijn,
En eynden daer myn leven
En heymelijcke pijn,39
40 En sal u doodt beklagen // al mijn dagen.
Doch ick sal u doen bouwen
Hier op dit Graf een Huys,42
Daer ick my met vertrouwen
In eenicheyt myn kruys44
45 In myn rampsalich vrijen // mach belijen.45

23
24
25
27
28
30
33
35
39
42
44
45

beten: hapjes.
Een lieve wellust: een heerlijk genot.
Sy sullen: die zullen zij, nl. de wormen en slangen (vs. 20).
Me roockt: mee geroken hebt.
smooren: benauwd raken.
inder kuyle: in de grafkuil; vervuyle: verrotten.
so: op dezelfde wijze, nl. door te sterven; verkoelen: stillen.
So: dan.
heymelijcke: verborgen.
Huys: kapel.
eenicheyt: eenzaamheid.
vrijen: verliefdheid.
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Nu moet ick my gaen ylen,46
En decken myn aenschijn,
En draghen swarte wylen48
Ter eer de lietste myn,
50 Ick sal hem noch vereeren // met rouw kleeren. 50

46
48
50

ylen: haasten.
wylen: sluiers.
Ick sal hem enz.: ik zal om hem te eren een rouwkleed dragen.
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*CXI

Bruylofts - Liedeken

Stem: O schoonste Parsonagie.
Gheluck vereende Menschen,1
Den Hemel wil u staet ghebenedijen:2
Ghelijck als wy u wenschen,
Om tydelijck en eeuwich te verblijen,
5 Met soo veel goets // Met so veel soets,
Met soo veel vrolijckheden,
Met soo veel eeren // Als ghylien kundt begeeren,
Hier beneden.8
De Goddelijcke Minne
10 Die door haar kracht vereenichden u beyden,
Die maack u ziel en sinnen
Tot inder doot in alles onverscheyden.12
Geliefjens hoort // Leeft na Gods Woort
In Eendracht, en in Vreden,
15 Als u in't trouwen // Te noen is voorghehouwen,15
Met goe reden.16
Soo sal de rijcke zeghen
U Echten-Standt gheluckelijck doen bloeijen:
Ghelijck een dichten Reghen
20 Het groene Gras bevochticht en doet groeijen.

*

1
2
8
12
15
16

CXI
In 1622 blz. 43. In vs. 1 grotere sierletter G. In de vzn. 9, 13, 18, 28, 29, 33, 49 en 55 enkele
woorden in romein.
Waarschijnlijk behoort dit lied bij het Bruijlofts-Dicht, nr. CXXXVI, blz. 445; het zal dan
dagtekenen uit 1618.
28 met duysent in 1622: metduysent
vereende: door het huwelijk verbonden.
wil: moge; u staet: uw toestand, nl. het huwelijk.
Hier beneden: in dit aardse leven.
onverscheyden: gelijk, eensgezind.
Als: zoals; Te noen: vanmiddag, nl. tijdens de kerkelijke huwelijksvoltrekking.
Met goe reden: terecht; of in vrome woorden.
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Of als een Boom // Die by den Stroom
Hem uytschiet 't allen zijen:22
Soo sal u handel // U leven, en u wandel23
Oock ghedijen.
25 Nu is de Tydt gheboren,25
De uyr ghewenscht komt met veel duysent vreuchden26
Siet daar u uytverkoren,
En brave Bruyt gheciert met duysent deuchden,28
O Bruydegoom! // Nu ken gheen Toom29
30 Haar lieve Oogjes dwinghen,30
Wy sien de lonckjes // Als barrenende vonckjes31
Haar ontspringhen. 32
Vrou-Bruyt ay staackt u suchtjes!
U duchjes, en al u verliefde kunsjes.34
35 Maer watte soete kluchjes!35
De Bruydgom dwaalt in zyn verwonnen gunsjes36
Wat soeticheyt // Is u bereyt37
In den anstaanden morghen?
Wel waarom lachje? // Of ist om 't leste nachje
40 Van u sorghen?40
Gaat aan, en wilt niet vresen,41
Daar is geen noot, laat varen alle klachjes,
Het sal veel soeter wesen
Alst immer oyt verscheen in u gedachjes.44

22
23
25
26
28
29
30
31
32
34
35
36
37
40
41
44

Hem uytschiet: ontbot, jonge takken krijgt.
handel: handelingen, daden; wandel: gedragingen.
de Tydt gheboren: het ogenblik aangebroken.
De uyr ghewenscht: het verlangde tijdstip.
brave: voortreffelijke.
ken: kan; Toom: beheersing.
dwinghen: in bedwang houden.
barrenende: brandende, vurige.
Haar: hun, nl. de ogen.
duchjes: angstjes.
kluchjes: aanstellerijtjes.
dwaalt enz.: is buiten zichzelf door de genegenheid die hem ten deel valt.
u: nl. de bruid.
sorghen: onzekerheden, dat waar zij tegen op ziet.
Gaat aan: laat u niet weerhouden; dit is gericht tot bruid en bruidegom beiden.
Alst: dan het.
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45 Soetertjes soet // Weest wel ghemoet,45
Gaat aan en houwt u koentjes,46
En boet u lusjes // Met hondert duysent kusjes,47
En met soentjes.
Rijst op, rijst op Speelnootjes,49
50 Het is gheen tijdt om langher hier te blijven.
De Bruyt die wort soo rootjes,51
Sy is beschaamt, of sou sy willen kijven?52
Dat denck ick niet // Ay siet! zy siet
Dan op, en dan weer neder,
55 Vaart wel Getroude // En komt als Nieu-Gehouwde55
Morghen weder.

45
46
47
49
51
52
55

Soetertjes soet: lief bruidspaar.
houwt u koentjes: wees een beetje flink.
boet u lusjes: bevredig uw verlangens.
Speelnootjes: bruidsmeisjes en bruidsjonkers.
die wort soo rootjes: krijgt zo'n kleur.
kyven: ruzie maken.
Getroude: ambtelijk of kerkelijk getrouwden; Nieu-Gehouwde: feitelijk gehuwden; in Nieu
wordt uitgedrukt dat de bruid nog maagd was.
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*CXII

Amoureus - Liedtjen

Op de Voyse: Schoon Liefien jent, seer excellent, &c.
De Liefde doot // mijn schaemte root.1
Door t'fel bedwinghen
Dwingt my de noot // nu aen een twijffel groot,3
Merckt o Mondeken root4
5 Met een voordacht, op mijn singhen.5
Mijn hart voorwaer // dat sucht seer swaer,
Met inwendich my claaghen7
O lief eerbaer // Isset u wille maer
Ghy moet, dit haest van daer,9
10 Met u lieve jonst, verjaeghen.10
Wilt ghy myn leyt // en mijn droefheyt11
Ghy sout met reeden12
Haest syn bereyt // met troostelijck bescheyt13
'tWelck van my wert verbeyt,14
15 Met grooter Lytsaemheden.
Och tis mijn pijn // van u te syn16
Waerde Vriendinne,
Soo wert ghy mijn // die u oprecht en fyn18
En niet met valschen schyn
20 Maer met mijn hart beminne.

*

1
3
4
5
7
9
10
11
12
13
14
16
18

CXII
In 1622 blz. 44. In vs. 1 grotere initiaal D.
8 eerbaer in 1622: eerbar - 16 pijn // in 1622: pijn / - 24 u (Lief) in 1622: (u Lief) - 39 dien
in 1622: dien,
doot: brengt ten onder; mijn schaemte root: mijn rode schaamte; gezien vs. 4 lijkt root een
drukfout, wellicht voor bloot: blode.
Dwingt... aen: legt op.
Merckt: let.
een voordacht: bijzondere aandacht.
inwendich: innerlijk; my claaghen: zelfbeklag.
haest: snel, spoedig.
Met: door; jonst: genegenheid, wederliefde.
Wilt ghy: wilt gij verjagen; leyt: leed.
met reeden: terecht.
troostelijck: troostende door wederliefde; bescheyt: woord, antwoord.
wert verbeyt: wordt ingewacht.
mijn: mij; van u: van u verwijderd.
Soo wert ghy mijn: dan wordt gij de mijne.
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Dat ghy o Maecht // de Vlammen saecht21
Die mijn verteeren
Of t'geen my plaeght // antwoort soot u behaecht,23
En soud u (Lief) ick vraeght24
25 Mijn droeve smart niet deren.
Ick meen wel jaet // Maechdelijck saet26
Bloemptje der Vrouwen,
Met raet en daet // u dienaer comt te baet28
In dees bedroefde staet,
30 Soo ick u deught vertrouwe.30
Voorts ick begheer // met u in eer31
Vreetsaem te leeven,
Al nae de leer // van onse Godt den Heer,33
Dat hy ons Menschen teer34
35 Tot stichtingh heeft ghegheven.
Mocht ick dit sien // nae wensch gheschien
O Vrouw vol waerden,37
Hier voor de lien // sou ick u Liefste bien38
Mijn trouwe als ghy dien
40 In t'goet wilde aenvaerden.40

21
23
24
26
28
30
31
33
34
37
38
40

Dat: als, indien.
antwoort soot u behaecht: antwoord zoals (of indien) het u behaagt; dit is een tussenzin.
En: negatie, behoort bij niet (vs. 25).
Maechdelijck saet: jonkvrouw (rederijkersterm).
u dienaer comt te baet: kom uw dienaar te hulp.
Soo ick enz.: zoals ik van uw deugd verwacht.
Voorts ick begheer: verder begeer ik.
Al nae: geheel overeenkomstig.
ons Menschen teer: ons, zwakke mensen.
vol waerden: deugdrijke.
voor de lien: openlijk, met deze mensen als getuigen; bien: bieden.
In t'goet: in een goede gezindheid, welwillend.
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*CXIII

Amoureus - Liedtjen

Op de Wyse: O schoonste Parsonagie
Lof Moeder vande Minne1
Met u gheswind en schutterlijcke jonghen,2
Die mijn verneerde sinnen,3
Wel eer // met eer en achtbaerheyt ontfonghen,
5 Ghy die t'ghemoet
Soo vroolijck voet,
En salicht steeds met vreuchden7
Comt daelt hier bymen8
En leert my konstich Rymen,9
10 Mijn Liefs deuchden.
O Schoonheyt net besneden11
Van leest, van schic, van swier, van stal, van standen12
Van uytghelesen leden,
Van Hooft, van Hals, van heupen en van handen
15 Niet rangh noch vet15
Maer wel gheset,16
Bevallich en behendich
Doch grooter gaven
Sijn in u Ziel begraven,19
20 Noch inwendich.20

*
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CXIII
In 1622 blz. 44-45. In vs. 1 grotere initiaal L. Dit lied komt ook voor in Lucelle (vs. 1027-1096)
en in Het daget uyt den Oosten (vs. 295-350). Het wordt door een vrouw gezongen.
Titel Amoureus in 1622: Amourens - 12 leest volgens Lucelle; in 1622: leeft - 15 rangh idem;
in 1622: vangh - 37 Geesten Lucelle geesten; in 1622: Geest en
Moeder van de Minne: Venus, godin van de liefde, moeder van Cupido.
schutterlijcke: als een schutter, met pijl en boog.
verneerde sinnen: nederige geest.
salicht: zalig maakt.
bymen: bij me.
Rymen: berijmen, in dichtvorm prijzen.
net besneden: fraai gevormd.
schic: bouw; swier: beweging; stal: gestalte.
rangh: mager, schraal.
wel gheset: goed in 't vlees.
begraven: besloten; de komma denke men weg.
Noch: nl. nog groter (vs. 18); inwendich: innerlijk, van binnen.
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Och wat volmaeckte reden21
De wyse Mont met val en vlot ontslippen,22
Die met verstandelheden,23
Eerst syn ghecleynst door t'breyn en lieve lippen,24
25 Insonderheydt
Met onderscheyt,26
En kennisse der dinghen
Door dit opmercken28
Geen woorden nochte wercken,
30 Hem ontspringhen.30
Syn hooghe gheest doorluchtich
Weet met de Pen te Schild'ren, en te schrijven
Soo aerdich en soo cluchtich,33
Dat ons ghemoet en sinnen t'samen kyven,34
35 Of t'waere zyn35
Of stoffloos schyn,36
Voor onse Geesten sweefde
Hy maelt het vryen38
Het rechten en het stryen,39
40 Of het leefde.40
Ick prijs Lief u manieren
Ick roem in Rijm van u hoochdraghend wesen42
Al wat ghy cont versieren,43
En wat ghy looft, het wert van my ghepreesen,44

21
22
23
24
26
28
30
33
34
35
36
38
39
40
42
43
44

reden: woorden.
met val en vlot: bevallig en vloeiend.
verstandelheden: wijsheid.
ghecleynst: gezeefd, gezift.
onderscheyt: oordeel, inzicht.
dit opmercken: deze opmerkzaamheid.
Hem ontspringhen: ontsnappen aan zijn aandacht; het lied gaat over van de tweede naar de
derde persoon.
aerdich: gepast; cluchtich: grappig.
kyven: twisten.
t'waere zyn: de concrete werkelijkheid.
schyn: de komma denke men éen regel lager.
maelt: schildert, geeft weer; het vryen: wat op de liefde betrekking heeft.
het rechten: wat op de rechtspleging betrekking heeft; het stryen: wat op de krijgsvoering
betrekking heeft.
Of het leefde: geheel natuurgetrouw.
u hoochdraghend wesen: uw fiere aard (of gelaat).
versieren: verzinnen.
het wert van my: dat wordt door mij.
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45 Ick lees en schrijf
Om tijdt verdryf,46
Lust my te Redenrijcken47
Ick soeck in veele48
Maer hoope dy ten deele,
50 Te ghelijcken.
Ghy die my placht te leeren
Het Gout gemynt, uyt t'Lichaem vander aerden,52
Loshertich te ontbeeren,53
En t'sienlijck goet te achten nae syn waerden,54
55 Maer boven al
Int aertsche Dal,
Het Hemelsche te wenschen
Want sulck verkiesen
En baert gheen swaer verliesen
60 Voor de menschen.
Wat baet my nu dit weten
Mijn cloecke cunst, u leerelijcke lessen,62
Als ghy my wilt vergheten,63
O Toveraer van Joffers en Princessen
65 Die mijn bekolt65
Jae nolt en solt,66
Besweert en keunt beleesen67
Moochdy my haeten68
Of dus ellendich laeten,69
70 In dit weesen.70

46
47
48
52
53
54
62
63
65
66
67
68
69
70

tijdt verdryf: de komma denke men éen regel lager.
Lust my te Redenrijcken: vind ik het prettig een gedicht te schrijven.
soeck in veele: poog in veel, nl. in veel opzichten u te gelijken.
gemynt: gedolven.
Loshertich: met een onthecht hart.
t'sienlijck goet: de tastbare aardse dingen.
cloecke cunst: gedegen vaardigheid (in het dichten); leerelijcke: leerzame.
wilt vergheten: vergeet, geen aandacht waardig keurt.
bekolt: betovert, behekst.
nolt en solt: heen en weer schudt, in heftige beroering brengt.
beleesen: betoveren, aan uw wil onderwerpen.
Moochdy: kun je.
dus: zo.
dit weesen: deze toestand.
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Eenicheydt is Armoedt

Stem: Als ick uyt vvandele gae, &c.
Wat baat u de voochdy van Landen en van Steen?1
En't prachtighe ghebouw vol duure kostel-heen,2
Daer ghy in woont verseldt met princelijcke stoet,3
Als ghy des nachts alleen in't bedde slapen moet?
5 Wat baat de groote sleep der Joff'ren blanck en bly?5
En't Vorstelijck ghevolch der Princen groot en vry?6
Wat baat dat yeder u als Godd'lijck bidt en groet7
Als ghy des nachts alleen in't bedde slaepen moet?
Wat baat dat ghy een myl van Musck en Amber rieckt?9
10 En dat ghy leckerlijck met Wijn zijt op ghequieckt?10
En dat de dertelheyt u jonckheyt heeft ghevoet11
Als ghy des nachts alleen in't bedde slaepen moet?
Wat batet of ghy schoon uyt gulde vaten eet?13
En dat ghy aanden disch de hoochste plaets bekleet?
15 En of u al de lust vaeck kittelt, sacht en soet15
Als ghy des nachts alleen in't bedde slaepen moet?

*
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CXIV
In 1622 blz. 46. In vs. 1 het eerste woord in romein kapitaal met grotere sierletter W. De
vierde regel van elke strofe in romein. Het lied komt ook voor in Geestigh Liedt-Boecxken,
1621.
8 moet? in 1622: moet. - 15 of u in 1622: ofu - 28 moet. in 1622: moet?
voochdy: heerschappij; Steen: steden.
kostel-heen: kostbaarheden.
princelijcke: vorstelijke, zoals een vorst betaamt; stoet: hofstoet, schare van volgelingen en
dienaren.
sleep: gevolg; Joff'ren: hofdames.
Vorstelijck: van een vorst; Princen: hoge edelen.
bidt: aanbidt, vereert.
een myl: op een mijl afstand; van Musck: naar muskus, oosters parfum.
leckerlijck: weelderig; op ghequieckt: verkwikt, verfrist; of: grootgebracht.
dertelheyt: weelderigheid; u jonckheyt: u in uw jeugd, ofwel: u nu gij jong zijt.
of ghy schoon: zo gij al.
lust: genoegen, vermaak.
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Wat baat de schoonheydt die ten ooghen uyt u blinckt
Soo edel, dat de Son, de gulde Sonne sinckt,18
En deckt sijn glansich hooft met purper en swart bloet19
20 Als ghy des nachts alleen in't bedde slaepen moet?
Wat baat dat u verstant soo wijs is en gheleert
Dat al de werelt dat verwondert acht en eert?22
En dat de Fame u ontsterflijckheydt aen doet23
Als ghy des nachts alleen in't bedde slapen moet?
25 Behalven alle de vreucht, soo slaeptmen soet en warm,
Ick wensch gheen meerder schat, als mijn Lief in den arm:26
Ghy syt de armste mensch, al sydy rijck van goet,
Als ghy des nachts alleen in't bedde slapen moet.

18
19
22
23
26

sinckt: neerbuigt, ondergaat; uit eerbied.
met purper en swart bloet: met een rode en donkere bloedkleur.
verwondert: vol be- en ver-wondering.
aen doet: verleent.
gheen meerder schat, als: geen grotere rijkdom dan.
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Amoureus - Liedt

Op de Voys: Esprits qui soupirez
Adieu schoonheden preuts vol sachte tooveryen,1
Terwijl ick segh adieu verhoort mijn droeve klacht:
'Tis nu niet meer gheveynst mijn doot sal u belyen,3
Dat ick mijn sterven soet en scheyden bitter acht.4
5 Adieu Godlijck ghesicht een oorsaeck van mijn ende,5
Dat om mijn heete vlam te coelen tranen schept6
d'Ondanckbaer tranen gaen, mijn ziel blijft vol elende,7
Dit maeckt mijn sterven zoet, dewyl gh'er lust aen hebt.8
Adieu gebloosde Mont, daer in verscheyden woonen,9
10 Soo soete lieve reen, en daer ick uyt bespeur10
De teghensangh van mijn bedroefde dootsche toonen?11
Daerom ick deur t'adieu meer als om sterven treur.
Adieu handen die bint met onghemeene banden,
Mijn handen, oogen, hert, mijn leven, en mijn spraeck,
15 Die al mijn vryheyts vreught in slavernije spanden,15
Waerom ick deur t'adieu mijn leven oock versaeck.16
Adieu verheven stem, vermoghend' om t'onsteken,17
Van herde rotsen hert den alderhertsten hoeck18

*
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CXV
In 1622 blz. 47. In vs. 1 grotere initiaal A. Ook opgenomen in Apollo, 1615.
15 al in 1622: ick.
schoonheden preuts: fiere, trotse schoonheden.
gheveynst: voorgewend, overdreven; belyen: openlijk tonen, ervan overtuigen.
scheyden: het afscheid nemen.
ghesicht: ogen.
schept: doet ontstaan (nl. bij de dichter).
Ondanckbaer: vergeefse, niets bereikende.
dewyl: omdat.
gebloosde: rode; verscheyden: allerlei, vele.
reen: woorden; en daer ick uyt: en waaruit ik.
teghensang: antwoordzang; of: tegendeel.
spanden: brachten, ketenden.
versaeck: opgeef, prijsgeef.
vermoghend': bij machte, in staat; t'onsteken: te doen ontbranden, te ontroeren.
hoeck: punt.
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Hoe is dees lieve lust mijn hert dus hert ghebleken,19
20 Dat ick den sachten doot voor't bitter scheyden soeck.20
Adieu Yvooren hals daer ick mijn leven hoopte,21
Dewyl ick sterven moet weest my zoo veel te wil22
En graeft beneen u borst, het hert dat ghy soo noopte,23
Soo siet ghy dan hoe soet dat my mijn sterven vil.24

19
20
21
22
23
24

dees lieve lust: deze liefelijke vreugde, nl. de stem (vs. 17); mijn hert: voor mijn hart.
voor: boven, liever dan.
daer ick mijn leven hoopte: waar ik voor mij het leven verwachtte.
te wil: terwille.
graeft: begraaf; beneen u borst: binnenin uw borst; het hert: dit hart van mij; noopte: pijnigde,
kwelde; of: dwong, in bedwang had.
vil: viel.
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Amoureus - Liedeken

Op de Wyse: Verheven hoochste Ziel
Maer waerom is myn hert niet uytgebrant tot asschen?
Van waer comt t'water dat myn oogen steets bespoelt,
De Stroomen van de Zee en souden niet afwassen
De brant de heete brant die t'jonger Hert gevoelt.4
5 Waerom wilt ghy myn doot, segt uytvercooren Vrouwe
Hoe zydy doch so wreet, waer toe dees felle straf,
Ick brande in u min en die sal niet ophouwe
Voor dat ic Geesteloos legh uytgerect int Graf.8
Mijn tong vergeet zijn ampt, myn oogh durft niet aenschouwen9
10 De Hemelsche schoonheyt die men in u beschout,
Mijn herte vlieght om hooch, met vleugels van myn trouwe
Tot dat zy in u Hert mijn Ziel een zetel bout.12
Helaes! can myn verdriet, en ernste gebeden13
Niet stillen u gemoet niet buygen uwe zin,14
15 Mijn ooge waer ghenoecht om u myn zoete wrede15
Te toonen door gesicht hoe seer ick u bemin.16
De diepe suchten die uyt bange Borst opsteegen,
Getuygen van myn smert Trompetten van myn rouw18

*
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CXVI
In 1622 blz. 47. In vs. 1 grotere initiaal M.
14 zin, in 1622: zin.
't jonger Hert: het jeugdige hart.
Geesteloos: ontzield; uytgerect: uitgestrekt.
ampt: taak.
mijn Ziel: mijn geliefde, dus aangespr. persoon, ofwel meew. vw.: voor mijn ziel.
ernste: ernstige.
zin: gezindheid.
ghenoecht: tevredengesteld.
gesicht: de manier van kijken.
Getuygen: hetzij ww. hetzij meervoud van getuige; zo ook Trompetten; in het eerste geval
kan men na dit vs. een punt denken, in het andere geval zijn het bijstellingen bij suchten en
hoort alles bij het ww. cunnen (vs. 19).

G.A. Bredero, Groot lied-boeck

390
Mijn waere tranen heet cunnen u niet bewegen
20 Tot medelyden Lief, so doetet om myn trouw.20
Siet myn belast gemoet, vermast van Druck en lyen21
Neemt acht op myn elent, en jammerlijcke pijn,
Wilt ghy my gansch de wech, van uwe gunst afsnyen23
Het sal u dienaers doodt, en syn verderven zyn.
25 Jouffrou tot uwen dienst, is Hert en Ziele vaerdich25
Bruyckt my waert u belieft, ick volligh u gebien,26
Maackt my door uwe deught, doch so veel eere waerdigh
Dat ick u nacht en dach, nae myn vermogen dien.
Helaes! myn waerde Vrou, belet myn droevich sterven29
30 Mijn leven is het lest, myn lyen is te groot,30
Soo'k van u lieve mont, geen troost en mach verwerven31
So spreeckt het vonnis van myn leven of de doodt.32

20
21
23
25
26
29
30
31
32

so doetet: doe het dan, nl. bewogen worden tot medelijden.
belast: bedrukt; vermast: overladen.
de wech van uwe gunst: de weg naar uw genegenheid.
vaerdich: bereid.
u gebien: uw bevelen.
waerde: geëerbiedigde.
het lest: het laatste wat ik nog heb; te: zeer.
Soo: indien; troost: wederliefde; dit vs. sluit aan bij het vorige en zou met een punt afgesloten
kunnen worden.
So spreeckt: spreek dan.
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Liedt

Op de Wyse: Al van een eerbaar vrou en hare Man
Seght my, seght my Vriendinne
Waarom verbercht ghy u?
Om dat ick u beminne
Syt ghy daarom soo schuu?4
5 Het schijnt ghy crycht een gruu,5
Als ghy my siet aencoomen
Laat my toch weeten nu,
Wat u voor my doet schroomen.8
Heb ick buyten t'behooren9
10 Teghen u sin ghedaen?10
Dat u verweckt tot tooren,
Ay doet my dat verstaan,12
Een valsche Tongh of waan
Kan somtijts veel quaats wercken:14
15 Daarom wilt u beraan,
En op de waarheydt mercken.16
Is dit dat ghy bekende17
Doe ghy my hebt gheseyt18
Dat nimmermeer sou enden,
20 U trouwe sinlijckheyt,20

*
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CXVII
In 1622 blz. 48. In vs. 1 grotere initiaal S.
22 syn maar in 1622: syn maaar - 40 winnen in 1622: winnnen
schuu: schuw.
gruu: gruw, afschuw.
schroomen: bevreesd zijn.
buyten 't behooren: op ongepaste wijze.
ghedaen: iets gedaan; het vraagteken na dit vs. zou ook na vs. 11 kunnen staan.
Ay doet enz.: ach, laat mij dat weten.
wercken: teweeg brengen.
mercken: acht slaan.
Is dit enz.: is wat je nu doet datgene wat je verklaard hebt.
Doe: toen.
sinlijckheyt: genegenheid.
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Die ghy hadt doen gheleyt21
Op my maar t'syn maar vlaghen:22
Want die lichtvaardich scheyt
Wat Liefde can die draaghen.24
25 Immers wist ghy te vooren25
Hoe hooch dat ick u hiel,26
Voor tgroost by my vercooren
Jae als mijn hart mijn Ziel:
Och oft noch soo gheviel29
30 Dat ghy u eens wout wenden.30
Om my die voor u kniel
Te troosten in d'ellenden.
Ist u Lief al vergheeten,33
Dat ghy in mijn ghedacht
35 Mijn werelt plach te heeten,
Mijn ick, mijn al, mijn cracht
O goude Mensch gheacht
In myne jonghe sinnen,
Hoe onghesien verwacht39
40 Ick noch u jonst te winnen.
Soo langh sal ick u dienen
Met eerbaarheyt en schaamt,42
Als Godt my sal verlienen
t'Leven dat in my aamt:44
45 Och of ghy selfs quaamt45
U Dienaars smart aanschouwen,

21
22
24
25
26
29
30
33
39
42
44
45

hadt doen gheleyt Op my: mij toen geschonken had; na my denke men een leesteken.
vlaghen: bevliegingen.
Wat Liefde enz.: die kan toch geen liefde hebben gevoeld.
Immers wist enz.: je wist immers zeker.
hiel: achtte.
oft... gheviel: mocht het gebeuren.
u... wenden: van gevoel veranderen.
al: allemaal, helemaal.
onghesien: onwaarschijnlijk ook; verwacht Ick noch: toch verwacht ik.
schaamt: deemoed.
aamt: ademt.
of: als, indien; selfs: zelve.
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Ghy sout werden ghepraamt47
Met deerenis mijn Vrouwe.
Maar als my quam bestraalen
50 Het vlick'ren van u ooch,
Sou dan mijn kracht verhaalen51
Alleen door u vertoogh:52
Al comt my laat en vrooch,
U beelt in mijn ghedachten,
55 Ick kan de schyn soo hooch
Niet als het weesen achten.56
Princesje Lief verheeven
Doot u verborghen haat,58
En laat de Liefde leeven
60 Weer in syn eersten staat,
U rijpelijck beraat,61
En wilt gheen waan ghelooven,62
Noch snoode clappers quaat63
Die d'eere van my rooven.

47
51
52
56
58
61
62
63

ghepraamt Met: overweldigd door.
Sou dan: dan zou; verhaalen: zich herstellen; vgl. op z'n verhaal komen.
door u vertoogh: doordat gij u vertoonde.
het weesen: de werkelijkheid.
Doot: vernietig, leg af.
U... beraat: beraad u.
En wilt enz.: hecht geen geloof aan een waan.
clappers quaat: boosaardige roddelaars.
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Amoureus-Liedeken

Op de Wyse: Adelijn, Bruynsmadelijn, ghy bent so hups en fijn
Myn tongh die moet nu boogen1
Van t'geen my hart behaacht,2
Want met bekoorde ooghen
Heb ick ghezien een Maacht,
5 Becnopt van dracht,5
En rendelijcken6
Niet met pracht
Wt wendichlijcken,8
Gelijck men't nu wel draacht.
10 Sy weet haer wel te cieren10
Met degelijck gelaat,11
Met bequame manieren12
Met cort, en heusche praat,13
Niet lichtvaardich,
15 Wangelaatich,15
Maar eer waardich,
Ende statich17
Een Maachdelijck cieraat.
Met vierige dienst en willicheyt,19
20 Vult sy het hart van mijn,20
Door haar stemmige stillicheyt21
En suyver soet aanschijn,

*
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CXVIII
In 1622 blz. 49-50. In vs. 1 grotere initiaal M.
9 draacht. in 1622: draacht zonder punt - 15 Wangelaat ich in 1622: wangelaatich
boogen: roemen, met lof spreken.
my hart: mijn hart.
Becnopt: keurig; van dracht: van kleding.
rendelijcken: netjes.
Wt wendichlijcken: wat het uiterlijk betreft.
haer: zich.
gelaat: gedrag, optreden.
bequame: passende.
cort: beknopte; zij is dus niet praatziek.
Wangelaatich: ongepast.
statich: deftig; na dit vs. denke men een dubbele punt.
vierige dienst en willicheyt: vurige dienstwilligheid.
mijn: mij.
stemmige stilligheyt: stille ingetogenheid.
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Oock als haar mont
My seer lieftalich24
25 Een cus my jont
Ick acht my salich,26
En vol gelucks te syn.
Sy nayt met lust seer sinnelijck,28
De traacheyt haar verdriet29
30 Och als ick denck hoe minnelijck
Dat somwijl sy op siet,31
En siet sy my
Ver by gaan wand'ren33
So moeten wy,
35 Van cleur verand'ren,35
Soo dickwils alst geschiet.
Con ick met kunst en vreuchden
Verhaalen al haar Lof38
Maar haer rijckheyt van deuchden
40 Is myn doel, en lust Hof,40
Daar ick niet weet,41
Wt te raacken42
En ick vergeet,43
My door t'vermaacken
45 In d'overvloet van stof.
Dees die in alle punten46
Soo graas'lijck is bedeelt47
Dat men haar siet uytmunten
Als spiegel en voorbeelt,

24
26
28
29
31
33
35
38
40
41
42
43
46
47

My seer lieftalich: mij lieve woordjes zeggend; of: vriendelijk gezind.
Ick acht my: dan acht ik mij.
sinnelijck: netjes.
De traacheyt enz.: zij is afkerig van luiheid.
Dat somwijl sy: dat zij soms; na dit vs. denke men een punt.
Ver by gaan wand'ren: langs komen.
Van cleur verand'ren: bleek worden en blozen.
Verhaalen: meedelen, beschrijven.
doel: plaats van vermaak; zoals de Doelen.
Daar: waar.
Wt te raacken: de uitweg uit te vinden.
ick vergeet My: ik raak buiten mezelf.
Dees die: Deze - nl. deze maagd - is het die.
graas'lijck: bevallig, vol gratie.
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50 Van ware deucht
En rype reden,
Die in haar jeucht
So grijpe steden53
Dat syer myn hart mee steelt.54
55 De Maaght die my doet roemen,55
En is niet wijt van hier
Maar ick en durf niet noemen57
Dit reyn en eedel Dier,58
Want ick vrees haer,
60 Te versteuren60
En t'sou voor waar,
My gebeuren62
Waar sy niet goedertier.63
Ick sal met vriend'lijck spreecken
65 Haar leggen t'vier so naar65
Tot dat wy door myn smeecken66
Te samen syn een paar,
Of so t'gevalt,68
Den Heer der Heeren
70 Hoemen kalt,70
Het kan verkeeren
Den mensch is wanckelbaer.72

53
54
55
57
58
60
62
63
65
66
68
70
72

So grijpe steden: zo plaats vinden, zo aanwezig zijn.
syer: zij er.
die my doet roemen: die de oorzaak is van dit loflied.
noemen: de naam vermelden van.
Dier: meisje, jonge vrouw.
Te versteuren: ontstemd te maken.
gebeuren: overkomen.
goedertier: vergevensgezind.
t'vier: het vuur; vgl. iemand het vuur na aan de schenen leggen.
smeecken: vleien, vleiend vragen.
Of so t' gevalt: of liever zoals het behaagt aan; na vs. 69 denke men een punt.
kalt: praat.
wanckelbaer: onstandvastig.
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*CXIX

Liedeken, op een Franse Voyse:

Phebe qui ce mesme Iour
O schoonste schoonheyt wreet!
Hoe pynicht ghy myn hert
Met quelling van lief en leet,
Met sacht en strenge smert?
5 Wat bitterde pijn, mach soeter syn? Wat, etc.5
O pijnbanck van mijn rust,
O Beulin van myn bloet!
O Goddin van't gemoet!
O myn waerdichste goet!
10 Dat myn hier is gewust,10
Ick brandt en blaeck van aengename lust.
O ghy lieffelijck ghesicht!
Vol blixems en vol glants,13
Als ghy maer u luyckjes licht,14
15 Myn zieltje wort vol brants.
O wonderlijcke brant, voor myn verstant, O etc.
Lieve brant die myn geest
So beset, so beschroeft,18
So bepuert so beproeft,19
20 So verheucht, so bedroeft,
Soo verblijt, so bevreest,21
Waer ick sonder u, ick waer dood geweest.

*

5
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CXIX
In 1622 blz. 50 (ten onrechte genummerd 51). In vs. 1 grotere initiaal O. Het lied is ook
opgenomen in het Geestigh Liedt-Boecxken, 1621.
31 Heel volgens 1621; in 1622: veel - 33 al waer idem; in 1622: alwaer
bitterde: bittere.
Dat myn enz.: dat mij hier (op aarde) bekend is.
blixems: genitief enkelvoud, na vol; zo ook vol brants (vs. 15).
u luyckjes licht: uw oogleden opheft.
beset: vervult; beschroeft: beknelt.
bepuert: loutert.
bevreest: doet vrezen.
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't Is een monster of een hout,23
Die noyt en voelde vlam:24
25 En offer alsoo kout25
Ter Wereld yemand quam,
Dat hy meerder scheen, een beeld van steen, Dat etc.27
Ja een mensch heel van loot
Heel van tin, heel van stael,
30 Heel van glas, heel metael,
Heel van ijs altemael,
Sach hy u schoonheyd groot,32
Hy wierd wel levendigh al waer hy doodt.33
Dees levend-makende kunst34
35 Van Goddelijcke kracht,
Bestaet in goede gunst36
Van u minnelijcke macht.37
Maer vertrout dit deel, niet al te veel. maer etc.38
Nu vaert wel myn Chlorint,39
40 Nu vaert wel soete mont,
Nu vaert wel schoonheyt blont,
Nu vaert wel, blijft gesont,
En als ghy u wel vint,43
So denckt om hem die u te seer bemint.44

23
24
25
27
32
33
34
36
37
38
39
43
44

een hout: een stuk hout.
Die: hij die.
En offer enz.: en indien er zó'n koud iemand ter wereld kwam.
meerder: eer.
Sach hy enz.: als hij uw grote schoonheid zag.
al waer: ook al was.
kunst: vermogen.
gunst: gezindheid.
u minnelijcke macht: uw liefelijkheid.
dit deel: nl. uw liefelijke schoonheid.
Chlorint: meisjesnaam uit de pastorale literatuur.
wel vint: wél bevindt, behaaglijk voelt.
So denckt om hem: denk dan aan hem; te seer: zo zeer.
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*CXX

Amoreus Liedeken

Op de Voys: Galiarde tortellerie, Ofte reyn van manieren, is den Echten
Staat
Getrou van zeeden
Is der minnen // bant
Voel ick door u reeden3
In myn sinnen // want
5 Die binnen // brant5
Int hert oock so gevoelt
Dat syn verstant
Inwendich leyt en woelt.8
Door 't soet // begeeren // swaar,
10 Noch moet // ontbeeren // haar,10
'T is goet // om leeren // maar,11
Langsaam t'vercoelt.12
Alsmen gebonden // is
In gelijcken // graat,14
15 Die Bloem gevonden // is15
Die't blijcken // laat16
Op rijcke // staat

*

3
5
8
10
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CXX
In 1622 blz. 50 (foutief voor 51) en 52. In vs. 1 grotere initiaal G; in vs. 71 een woord in
romein. De inzet van de strofen 1-4 vormt het acrostichon GARBrant. In de zesde strofe
ontbreken twee regels voor (ofwel tussen of na) de vzn. 65 en 66. In vs. 9, 10, 32 en 35 is //
genormaliseerd uit /, in vs. 37 en 68 toegevoegd.
20 Als in 1622: Al - 35 is in 1622: jis - 36 Kiest in 1622: Kust - 55 dwange in 1622: d'wange
- 75 leven in 1622: leveu - 81 Met myn in 1622: Met myn
Voel ick: dat voel ik; u reeden: uw woorden.
Die: hij die, met de bet. van ik die; het ww. van de hoofdzin is moet (vs. 10); binnen:
inwendig, innerlijk; brant: vurige liefde.
leyt en woelt: ligt te woelen; men denke de punt na dit vs. weg; vs. 9 is bijw. bep. bij vs. 8.
Noch moet enz.: ik (vs. 5) moet haar toch missen.
'T is goet om leeren: het is wel een leerzame ervaring (?).
Langsaam t'vercoelt: die vurige liefde koelt langzaam af; misschien met de bet.: hoewel er
geen wederliefde is, gaat mijn verliefdheid toch maar heel langzaam over.
graat: mate.
Die Bloem: het meisje, de geliefde.
Die 't blijcken laat: die er duidelijk blijk van geeft; vs. 15-16 is óf hoofdzin als conclusie
van vs. 13-14, óf bijzin, ook aansluitend bij Als (vs. 13). In het eerste geval begint bij vs. 17
een geheel nieuwe zinsgroep, in het tweede geval begint dáar de conclusie: dan denkt enz.
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Sulck minnaar niet en denckt,
Die wijcken // gaat19
20 Als doot het Lichaam crenckt:
Merckt int hantieren // veel21
'Twelck doet vercieren // heel22
Dat syn manieren // eel23
Die Zielen mengt.24
25 Redelijck en matich25
En Godvruchtich // net,26
Haar wesen statich27
Sy heel tuchtich // set28
En luchtich // tret29
30 Over haar cootgens // gaat30
Eersuchtich // met31
Haer reyn Speelnootjens // praat32
Dat soet // en aardich // is,33
Sy doet // dat waardich // is
35 Dat goet // rechtvaardich // is
Kiest sy voorbaat.36
Brant ick dan // binnen
In mijn jonge // hart
Want ick vant // minnen39
40 Dus gedwongen // wert,
Gedrongen // smart,41
My op te leggen // slecht42

19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
36
39
41
42

Die wijcken gaat enz.: wiens liefde pas bij de dood verdwijnt; vs. 19-20 is bijv. bijzin bij
Sulck minnaar (vs. 18).
Merckt: ga dan na, merk dan; int hantieren veel: in de veelvuldige praktijk.
vercieren heel: ten volle beseffen.
syn: nl. van der minnen bant (vs. 2).
Die: de.
matich: evenwichtig.
Godvruchtich net: oprecht vroom.
wesen: gezicht, gelaat.
tuchtich: beheerst, ingetogen.
En luchtig tret: en lichtvoetig.
Over haar enz.: loopt, schrijdt.
Eersuchtich: op haar eer gesteld.
reyn Speelnootjens: kuise vriendinnen.
Dat: wat; dit vs. is lijd. vw. bij praat (vs. 32).
voorbaat: als het beste.
Want ick... wert: immers ik word; de vzn. 39-42 kunnen worden opgevat als tussenzin.
Gedrongen: wschl. geen bijv. bep. bij smart, maar variant van gedwongen.
slecht: eenvoudig.
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De tonge // tart43
U tot dit seggen // recht44
45 So ghy't // goedaadich // quijt45
My toch genadich // zijt,
Die dus gestadich // lijt47
Ick ben u knecht.48
Nadien dus heftich,49
50 My t'verlangen // quelt,
En ghy dus deftich51
U gevangen // velt,52
Laas bange // helt53
Wat sult ghy maacken // gaan,54
55 Laas dwange // t'gelt55
Ick sie myn saacken // aan,
En t'onderwinsel // vroet,57
'Twas een beginsel // soet58
God wil myn binsel // goet59
60 Hecht binden aan.
Belieft u Vrouwe61
Meerder teecken // nu,62
Van myn getrouwe
Mins treecken // nu64
65 Als beecken // nu,

43
44
45
47
48
49
51
52
53
54
55
57
58
59
61
62
64

De tonge tart: dan daagt mijn tong u uit.
dit seggen: nl. de vzn. 1 en 2.
goedaadich: goedgunstig; quijt: vergeeft, kwijtscheldt, nl. zijn tarten.
Die dus enz.: die zo standvastig belijd; bijv. bijzin bij My (vs. 46).
knecht: onderdanige dienaar.
Nadien: aangezien.
deftich: ernstig.
U gevangen velt: uw gevangene machteloos maakt.
bange helt: aangesproken persoon, gericht tot de dichter-minnaar zelf.
maacken gaan: gaan doen.
Laas dwange t'gelt: als het geld, helaas, zou dwingen; dit vs. sluit direkt aan bij vs. 54.
t'onderwinsel: de poging, de onderneming.
beginsel: begin, aanvang.
God wil: moge God; binsel: verbintenis.
Belieft u: behaagt u; verlangt gij.
Meerder: groter.
treecken: manieren. De twee vzn. die in deze strofe ontbreken, kunnen in aansluiting bij vs.
65 en als overgang naar vs. 66-67 ongeveer geluid hebben als volgt:
Als beecken // nu
Stroomen myn traanen // nat
En smeecken //u: -
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Streckt om vermanen // wat,66
Toont meerder jonsten // vry,
Slecht is de Const van // my,68
Het schiet uyt gonste // by,69
70 Reyn Eed'le schat.
Princes myn claagen
Is verdreven // toch,72
Ick hoop die dagen73
U beneven // noch,74
75 Te leven // och,
Dit is het winschen // mijn,
Verheven // doch77
Meer als het Prinschen // schijn,78
Want nae myn weynich // leyt79
80 Sal noch myn kleynicheyt,80
Met myn Liefs reynicheyt,
Vergolden zijn.82

66
68
69

72
73
74
77
78
79
80
82

Streckt om enz.: wees genegen mij toe te spreken.
Slecht: eenvoudig, kunstloos.
Het schiet enz.: maar er vloeit uit genegenheid een reine edele schat bij. De liefde maakt in
dit lied dus goed wat er aan kunst ontbreekt. Of: het komt voort uit liefde; en vs. 70 is dan
aangesproken persoon.
verdreven: voorbij.
die: de.
U beneven: naast u.
Verheven: hoog, edel; hoort bij winschen (vs. 76).
het Prinschen schijn: de schittering van vorsten.
leyt: leed.
myn kleynicheyt: aanduiding van de dichterminnaar zelf: ‘mijne geringheid’, tgo. ‘uwe
hoogheid’.
Vergolden zijn: beloond worden.
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*CXXI

Amoureus - Liedeken

Op de Wijse: O Schepper fier, hoe lustich ist om vvesen, &c.
Granida schoon
Oorspronck van myn quellagie,2
Zyt ghy suyver imagie3
Mijn Coninginne soet?4
5 Een slecht persoon5
Verwacht van u de gagie,6
Dus u Slaaf en pagie7
Te meer u minnen moet,
Toecomend' lief doet my verblijen,9
10 Dese druck of duldich lijen:
Want ick u voorwaer
Nu kies en laat een aar.12
Den lastige last,13
Van mijn versotte sinnen,14
15 Willich ick beginne15
Door hoop te dragen // wel,

*

2
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CXXI
In 1622 blz. 52-53. In vs. 1 grotere initiaal G: in vs. 61 een woord in romein. De naam
Granida (de nadruk valt op de i) verwijst naar het spel van Hooft. Het lied past precies bij
de situatie van Daifilo aan het einde van het tweede bedrijf.
6 Verwacht in 1622: Vewacht - 18 aanstaand in 1622: aanfaand - 32 verwonnen in 1622:
verwinnen - 34 u in 1622: n - 50 overwegen in 1622: overgeven - 69 Inwendich in 1622:
Indenwendich - 69 t'saamen in 1622: t'saomen
quellagie: kwelling; bij dit vs. sluit Zyt ghy (vs. 3) direkt aan.
suyver imagie: vlekkeloos beeld; aangesproken persoon, erenaam van Granida.
soet: lieve; het vraagteken na dit vs. is storend; het heeft kennelijk de waarde van een
uitroepteken.
slecht: onaanzienlijk, nl. de spreker zelf; Daifilo was maar een herder.
gagie: beloning.
Dus: daarom.
Toecomend' lief: toekomstige geliefde; my: voor mij; verblijen: in blijdschap overgaan.
laat een aar: doe afstand van een ander, nl. de herderin Dorilea.
lastige: zware.
versotte: verdwaasde.
Willich: gewillig, lijdzaam.

G.A. Bredero, Groot lied-boeck

404
Vertrou oock vast17
Op het aanstaand verwinnen18
Hoe wel ick binnen
20 Dien tijt seer clagen // sel20
Die Fortuyn sal ick verwachten21
En door deughd naer u te trachten22
Met een reyn gedult
Sal't wel worden vervult.
25 Geen druck hoe groot
Sal my van u Liefd' trecken,26
Dat seg ick sonder gecken27
In myn begonnen // min:
Of ziet de doodt
30 Sal myn begeerten decken,30
Ay wilt toch verwecken
Lust in verwonnen // sin,32
Siet naa t'aanschijn nat van traanen
Die u tot de min vermaanen34
35 Rou en onbeschaamt,35
Gelijck u recht betaamt.36
Meer lofs voorwaer
Sal u u dienaer geven38
Als een Prins verheeven39
40 Van Hooch beroemden // stam40

17
18
20
21
22
26
27
30
32
34
35
36
38
39
40

Vertrou: ik vertrouw; vast: stellig.
Op het aanstaand verwinnen: op de komende overwinning, nl. door de liefde.
sel: zal; hierna denke men een punt.
verwachten: afwachten.
En door deughd enz.: en door te trachten u door deugd te verwerven; er staat in het vs. dus
eenmaal door te weinig.
Sal my enz.: zal mij ervan weerhouden u lief te hebben.
sonder gecken: in ernst.
decken: bedekken, nl. in het graf.
Lust in verwonnen sin: vreugde in mijn door u onderworpen geest.
vermaanen: aansporen.
Rou en onbeschaamt: onverbloemd, openhartig, en zonder mij ervoor te schamen.
Gelijck u recht enz.: zoals voor u echt gepast zou zijn; dit vs. hoort bij min (vs. 34).
u dienaer: uw dienaar, dus Daifilo zelf.
Als een Prins: dan een vorst.
stam: afkomst; na dit vs. denke men een punt.
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Wiens minne maar41
Tot boellen is gedreven42
Schijnen heel te streeven43
Doch met verbloemde // vlam:44
45 Dus Princes wilt wijss'lijck kiesen,
Wilt het goed om liefd verliesen,46
t'Goet baart veel onrust,
En Liefde baart veel lust.
Daar is verscheel49
50 Soo veel int overwegen
So ghy bent genegen51
Tot het bescheyden // recht,52
Siet Princes eel53
Op t'onderscheyd te deegen
55 Datter is ghelegen
Tusschen ons beyden // segt,56
Al syt ghy slecht, ick sal u beminne57
U Liefd oprecht, vernoecht u sinne,58
Die ghy toont en draacht59
60 Het Heerschen my mishaacht.60
Princes gentiel61
Soo dit eens mocht geschieden,
Maar myn slecht eerbieden63
Is van te cleene // macht,64

41
42
43
44
46
49
51
52
53
56
57
58
59
60
61
63
64

Wiens: diegenen van wie.
boellen: lichte vrouwen, minnaressen.
heel: met hart en ziel, met volle overgave.
Doch met enz.: maar zij doen dit met een te mooi voorgestelde vurigheid.
het goed: het bezit; verliesen: prijs geven.
verscheel: verschil, nl. tussen t'Goet (vs. 47) en de Liefde (vs. 48).
So: indien.
het bescheyden recht: het juiste oordeel.
eel: edele.
segt: zeg dan; de vzn. 57-60 vormen de tekst van wat Granida dan zou zeggen.
slecht: eenvoudig, van gewone afkomst.
vernoecht u sinne: vervult uw innerlijk.
Die ghy enz.: dit vs. is bijv. bijzin bij Liefd (vs. 58).
Het Heerschen my mishaacht: in Hoofts toneelstuk spreekt Granida in het begin van het
vijfde bedrijf haar afkeer van het heersen uit.
gentiel: lieftallige.
slecht eerbieden: eenvoudig eerbetoon.
macht: vermogen.
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65 Och mocht myn Ziel
Verhuysen Granide66
Diet' tuycht te dieden67
Dat tot vereenen // tracht
Inwendich ons Zielen t'saamen69
70 Syn gewassen die Lichaamen70
Syn geworden een
Seer qualijck om te scheen.72

66
67
69
70
72

Verhuysen: bij u haar intrek nemen; indien liefde door wederliefde beantwoord werd, namen
de zielen van de gelieven elkanders plaats in; Granide: aangespr. persoon.
Diet' tuycht te dieden Dat enz.: die (nl. de Ziel) getuigenis aflegt om dat wat naar vereniging
streeft uiteen te zetten; na vs. 68 denke men een punt.
Inwendich: innerlijk.
gewassen: gegroeid; na dit woord denke men een komma; die: de.
qualijck om te scheen: moeilijk te scheiden.
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*CXXII

Nieu - Liedeken

Stem: Ach ongeluckighe dach! Die'k wel beclagen mach
Ick wil Juffrouw (vertrout,)1
Om al het Weerelts gouwt
U prysen met geen logens stout3
Want deed' ick dat, het soude myn
5 En u, tot een beschamen sijn.5
Ick sal met valsche vondt6
Niet seggen ongegrondt,
Als dat u lieve kleyne mondt8
So veel Parfuyms en Ambers heeft,
10 Als ons Saba en Injen geeft.10
Noch dat u hayren schoon,
Veel grootscher staan ten toon12
Als d'alderbraefste goude kroon:13
Noch dat ick in u oogen vin
15 Een woonplaets voor de geyle min.15
Ofdat haer glans verwon16
De starckheyt van de Son,17
Daer noyt klaerheyt by komen kon:18
Want al het licht dat ons bestraalt
20 Syn levend' luyster van haer haelt.20

*
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CXXII
In 1622 blz. 53-54. In vs. 1 grotere initiaal I. Ook opgenomen in het Geestigh Liedt-Boecxken,
1621. 3 stout in 1622: stou: - 39 is, in 1622: is.
vertrout: wees daarvan overtuigd.
logens stout: onbeschaamde leugens.
tot een beschamen sijn: tot schande strekken.
vondt: bedenksel.
Als dat: dat.
Saba: deel van Arabië; Injen: Indië.
grootscher: trotser.
d'alderbraefste: de allerverhevenste.
de geyle min: de oneerbare verliefdheid.
haer glans: hun glans, nl. die van de ogen (vs. 14).
starckheyt: kracht.
by komen: het bij halen, evenaren.
haelt: verkrijgt, ontleent.
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Noch dat u Lipjens soet
Vol suyver blinckend' bloet
Een schant an Kraal en Karsjes doet:23
Noch dat u Tantjes, Parlen fijn
25 Gheset syn in brandend' Robijn.
Noch dat u hooge ze'en,26
Of treffelijcke re'en,27
De mensch verkeeren kan in steen,28
Of dat ghy met u groote Geest
30 De wijste maeckt een botte beest.30
Ghy syt so hups een Tas31
Als hier in lang oyt was,
Dit segh ick als het komt te pas:33
Ja so, dat om een soete soen
35 Een Heremijt sou sonde doen.
Maer dat is niet geseyt,
Van u onsterflijckheyt,
Ghelijck ghy't hier en daer verbreyt:38
Doch so u lichaem god'lijck is,
40 Struylt Rooswater in plaets van pis.40
Dus spreeck ick, o Joffrou!41
Op datmen mercken souw
Hoe veel ick van u schoonheyt houw,
Waar aen myn lust syn tijdt besteet44
45 Wanneer ick niet te doen en weet.45

23
26
27
28
30
31
33
38
40
41
44
45

Een schant...doet: te schande maakt; Karsjes: kersen.
hooge ze'en: verheven gedragingen.
treffelijcke re'en: voortreffelijke woorden.
verkeeren kan in steen: verstomd kan doen staan.
maeckt: doet zijn, nl. in vergelijking met haar.
so hups een Tas: zo'n aardige meid.
als het komt te pas: zoals het is.
verbreyt: meedeelt, verkondigt.
Struylt: urineer dan.
Dus: zo.
lust: plezier.
niet: niets.
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Ghy siet wel mijn Vriendin
Hoe seer dat ick u min,
Al gae ick hier vast uyt en in:48
Maer kosten elcken tree een duyt,
50 Ic quam termaent misschien eens uyt.50
Al segdy soete dier,51
Dat ick segh: dat ick schier52
Om u verteer in't minne-vier:
Het is wel waer het is geschiet,54
55 Ic hebt geseyt, maer 'k meenden't niet.

48
50
51
52
54

Al gae ick enz.: al loop ik hier je drempel plat.
termaent: per maand; uyt: naar buiten, hierheen.
dier: meisje, liefje.
schier: bijna.
het is geschiet: dat is gebeurd.

G.A. Bredero, Groot lied-boeck

410
*CXXIII

Amoureus-Liedt

Op de Voys van Susanna: Ofte, Esprits qui souspirez
Ia mijn bedroefden geest cund ghy in vreuchd herscheppen
Ach langh geliefde, en mijn wel beminde Vrou:2
Wanneer als ghy maar wilt de lieve oogjens reppen3
En drayen die met jonst naar u Dienaar getrou.4
5 So stuyft flucx inde wint mijn siecten, en het suchten,5
En snapt een troostbaar woort dan uyt u soete mont:6
Den wissel van myn staat doet mijn in twyffel duchten7
Of ick dan ben de gheen, die ick noch was terstont.8
Hoe meuchdy waarde Lief dat soete aanschijn wenden
10 Van my? die ghy hier door so wonderlijc vermaect:10
En keunt, wan ghy maar wilt my t'leven of doot senden11
Na u t'erbarmen in u wreede sin gheraackt.12
Wist ghy het vast opset, of het besluyt mijns harten13
In't lieven van u eer, en 'tminnen van u jeught:
15 De weer pijn van mijn druck sou u meelyd'lijck smarten15
En gunnen om mijn trou my een veel blyder vreugd.

*

2
3
4
5
6
7
8
10
11
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13
15

CXXIII
In 1622 blz. 55. In vs. 1 grotere initiaal 1.
6 troostbaar in 1622: troostbaar - 13 opset in 1622: opset - 27 beminner in 1622: bevinner
Vrou: vrouwe, meesteres.
reppen: bewegen.
jonst: liefde, gunstige gezindheid; u Dienaer getrou: uw getrouwe dienaar.
So: dan; stuyft: verstuift, verwaait; siecten: ziekte, nl. de liefde.
En snapt: en als...valt; troostbaar: troostbrengend.
Den wissel: de ommekeer; staat: toestand; mijn: mij; duchten: vrezen.
de gheen: dezelfde; terstont: tevoren, zo juist.
Van my: van mij af; hier door: nl. door dat soete aanschijn (vs. 9); vermaect: vreugde bereidt.
En keunt: en gij kunt; wan: wanneer.
Na: al naar, naargelang; sin: geest; gheraackt: komt.
opset: plan, bedoeling.
weer pijn: terugslag, nl. de door het zien van mijn verdriet bij u ontstane pijn.
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Meestres ist u een vreughd mijn pynelijcke quaalen17
Soo doet en leeft met my na u lust en ghebien,18
Al sou ick tot myn doodt dus Hoofdeloos gaen maalen:19
20 Maar dese strengheyt Lief kan ick uyt u niet sien.20
Wout ghy myn trouheyt eens met uwe gunst beloonen?
Ick leede met verdrach op hoop van 'tsoet dit zuur22
Ick sou myn staticheyt, soo heel volmaeckt vertoonen23
En leeven in ghenaa van u, en 'tavontuur.24
25 Weygert ghy my de naam, of't weesen van verwinner,25
Van hulp, van Vrient, van troost, van Lief, van hooft, of Prins26
Mijn blijft de tytel doch van een getrou beminner,27
U wreetheyt, tyt, noch doot, ontvoert my die gheensins.28

17
18
19
20
22
23
24
25
26
27
28

quaalen: kwellingen.
na: volgens.
dus Hoofdeloos gaen maalen: zo verbijsterd rondlopen.
uyt u niet sien: van u niet verwachten, van uw gelaat niet aflezen.
leede: zou lijden; met verdrach: met geduld, lijdzaam.
staticheyt: standvastigheid; hier een variant van stadicheyt.
in ghenaa van: zich toevertrouwend aan; 'tavontuur: het lot.
't weesen: de realiteit.
troost: geliefde.
de tytel: de erenaam; doch: toch.
ontvoert: ontneemt.
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*CXXIV

Amoureus - Clacht - Liedt

Op de Wijse: Esprits qui souspirez. Ofte: Indien het clagen can
Och snelle winden wilt mijn overdroeve klachten1
Gaan draagen nu te vlucht, in d'ooren van mijn Vrou,2
Van daar tot in haar hart, de borne der ghedachten,3
Op dat ick voor myn doot haar Beelt noch eens anschou.4
5 Klaaght haar weemoedelijck mijn ongemaackte suchten5
Mijn seer benaut verdriet, en mijn aanstaande noot,6
En hoe vertwyffelt my wanhoop het quaast doet duchten7
En hoe mistroostich ick verwacht, en roep de doodt.
Maact mijn beklach heel groot, en mijmmert hare sinnen9
10 Tot dat haar Maagd'lijc hart deur 'tkarmen sy beweegt10
My met volmaackte Liefd' volcomentlijck te minnen,
En datse voort an my haar waare heusheyt pleeght.12
O winden swetst en sucht, seer heftich onder't klaghen,13
En daar ick my versuym voeght daar van t'uwe by,14
15 Gelijck zy cunstich doen die jets wat over draghen,15
Verhaalt dus op het grootst, het geene dat ick ly.16

*
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CXXIV
In 1622 blz. 55-56. In vs. 1 grotere initiaal O.
30 ghy in 1622: hy - 41 kort nu in 1622: komt u - 42 naa in 1622: uaa
overdroeve: diep bedroefde.
te vlucht: in vlugge vaart; mijn Vrou: mijn geliefde, mijn meesteres.
borne: bron, bijstelling bij haar hart.
haar Beelt: haar uiterlijk, haar zoals zij is.
weemoedelijck: smartelijk; ongemaackte: ongeveinsde.
Mijn seer benaut verdriet: het verdriet dat mij zeer benauwt; aanstaande: naderende, op
handen zijnde; noot: uitzichtloze toestand.
het quaast: het ergste.
mijmmert: doe mijmeren; sinnen: gemoed.
sy beweegt: worde bewogen.
datse: totdat zij; voort: van nu af aan; pleeght: betoont.
swetst: tiert.
daar ick my versuym: waar ik tekortschiet.
cunstich: volgens de regels van de rhetorica; jets wat over draghen: iets overbrengen, nl. als
boodschapper, als gezant; of als toneelspeler.
dus: aldus, op de volgende manier; de vzn. 17-44 vormen de boodschap, zoals die door de
snelle winden gesproken moet worden; op het grootst: zo indrukwekkend mogelijk.
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Ha wreede sult ghy noch u Dienaer langher proeven17
Die ghy soo hebt ghetoetst, die ghy soo hebt versmaat?18
Soo sal u eyghen daat eer langh u Ziel bedroeven
20 Soo haast als ghy syn doot, en u hulp siet te laat.20
Salt' niet een schoone roem voor u o Vrouwe weesen
Dat ghy den oorspronck syt, dat hy soo deerlijck sturf?22
Doch soo't gheschiet, syn Graf, salt yder een doen leesen
Hoe dat hy voor syn tijdt de doot van u verwurf.24
25 Ghy sult een oorsaack syn, door u felle manieren:25
En door syn trouheyt hy, dat langhe naa syn tijdt26
Veel Dichters cloeck in Rijm wonder sullen versieren27
Tot syn leevendich Lof, en u eeuwich verwyt.28
Al de Werelt sal u hertneckicheyt misprysen,
30 Dat ghy die u soo bat, niet eens en hebt verhoort:30
De Kinders sullen u met vingheren na wysen
En sult van alle man voorts raacken op het woort.32
Hy seyt u nu adieu, hy gaat soo heughlijck sterven,33
Om dat hy heeft ghedaen soo een minnaar betaamt,
35 Hy sal een goede Faam noch naa syn doot verwerven,
Als ghy kenschuldich sult veracht syn en beschaamt.36
En of de bleecke doot nu dobbert op syn lippen,37
Soo noch u lieve mont (seer Heemels van gheluyt)38

17
18
20
22
24
25
26
27
28
30
32
33
36
37
38

proeven: op de proef stellen.
ghetoetst: beproefd.
Soo haast: zodra.
oorspronck: oorzaak.
van u verwurf: door u verwierf, ondervond.
felle manieren: onbarmhartig optreden.
hy: nl. zal hij een oorzaak zijn.
Dichters cloeck: begaafde dichters; ofwel Dichter cloeck in Rijm: zeer rijmvaardige dichters;
wonder: bewonderenswaardige gedichten; versieren: verzinnen.
leevendich: onsterfelijke.
die u soo bat: degene die u zo smekend naderde; niet eens en: helemaal niet.
En sult: en gij zult; voorts: bovendien; raacken op het woort: over de tong gaan.
heughlijck: blijmoedig.
kenschuldich: van schuld bewust.
En of...nu dobbert: en al aarzelt nu.
Soo: indien.

G.A. Bredero, Groot lied-boeck

414
Wat woortjens soet van troost, geseegent, laat uyt slippen39
40 Soo gaat wanhoop of doot haar Heerschappije uyt.40
Doch dorst u na syn doot? soo kort nu in syn leven41
En laaft u met syn bloet, naa uwe wreede wensch,
Of deert u syn verdriet, soo wilt hem hulpe gheeven,
En sallift met u jonst thart vande kranckste mensch.44
45 O winden als ghy haar dus hebt ghestelt in roeren45
Soo brengt haar hier by my, of t'geene dat sy seyt:46
Wilt op u Vleughels fluck mijn bootschap over voeren,47
En t'vonnis van mijn doot, of eens ghewenscht bescheyt.48

39
40
41
44
45
46
47
48

uyt slippen: ontvallen.
Soo gaat wanhoop enz.: dan eindigt de heerschappij van de wanhoop of van de dood.
kort nu in: verkort nu.
jonst: wederliefde; kranckste: stervenszieke, de dood nabij zijnde.
dus: aldus, nl. als in de vzn. 17-44; ghestelt in roeren: in innerlijke beroering gebracht.
haar: haarzelf.
fluck: snel, of snelle (bij Vleughels).
t'vonnis van mijn doot: mijn doodvonnis; eens ghewenscht bescheyt: het antwoord dat ik
eens wens te ontvangen.
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*CXXV

Liedeken

Stem: O lyden en pijn, droefheyt is mijn
Al waert dat mijn // de Godt Jupijn,
Of yemandt vande Goden,
Haer glants, of schijn // of gants haer sijn3
Van Godlijckheyt aenboden,
5 Dat ickse mocht verkiesen,5
En ick u most verliesen,6
Ick gingh tot haer met dese reen,7
Ick blijf veel liever hier beneen
In myn armoed opter aerden,
10 In becommeringh, en verdriet,
Eer ick wouw die last anvaerden.11
En hebben daer myn liefste niet.12
Of lieten sy // de toom eens vry13
Van't Coninghlijck ghebieden,
15 En gheven my // de heerschappy15
Van Landen en van Lieden,
Dat ickse most beheeren17
Dat sou ick wel begheeren,
Niet om rijck, Landt noch gelt,
20 Niet om aensien noch ghewelt,20
Niet om scepters noch om kroonen
Noch om al het Werelts goet,
Maer om dat ick u sou toonen
Mijn gunst, en grootheydt van ghemoet.24

*
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CXXV
In 1622 blz. 56-57. Ook in Geestigh Liedt-Boecxken, 1621. In vs. 1 grotere initiaal A. Het
binnenrijm in het eerste en derde vs. van elke strofe is in 1622 alleen aangegeven door éen
gotische komma.
12 liefste volgens 1621; in 1622: lifste
Haer: hun; gants haer sijn Van Godlijckheyt: heel hun goddelijk bestaan.
Dat: zó dat; ickse: ik ze, nl. die goddelijkheid.
En: en zó dat.
reen: woorden.
die last: het gewicht van de goddelijkheid.
daer: nl. in de hemel.
sy: nl. de goden; de toom: de teugel.
gheven my: aan mij zouden geven.
Dat: zodat; beheeren: regeren.
ghewelt: macht.
gunst:liefde.
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25 Ick sou de lien // wel grootsch gebien25
U achtbaerheyt te eeren,
Op bloote knien // u doen ontsien27
By Princen, en by Heeren,28
Ick sou der Keyseren Vrouwen,
30 Voor u staet-dochters houwen,30
Mijn Koningen de grootst van lof,
Die souden u steets in mijn Hof
Met eerbiedigheyt gheleyden,
En setten in u setel sacht,34
35 Die ick eerst sou doen bereyden35
Met de kostelijcke pracht.36
Van Elpen-been // vol vremdiche'en37
Soud' ick u troon doen maken
U vloer bespreen // met ed'le kle'en,39
40 Van Turcks, en goude laken,40
Met beelden en met bloemen41
So schoon alsmen kan noemen.
Ick sou bewijsen door u dracht,43
Hoe dat ick u deuchden acht,
45 Hoe dat ick u hooghe zeden45
Meer bemin als 't lieve gout,
Dat ick rustich sou besteden,47
Daer, en waer ghy't hebben wout.48
Maer'k weet dat ghy // geen hovaerdy49
50 Hebt in dees malle dinghen,

25
27
28
30
34
35
36
37
39
40
41
43
45
47
48
49

wel grootsch: zeer vorstelijk.
op bloote knien: deze bep. behoort bij vs. 26.
By: door.
Voor u enz.: als uw hofdames beschouwen en behandelen.
u setel sacht: uw zachte zetel.
bereyden: gereed maken.
kostelijcke: kostbare.
vremdiche'en: uitheemse sieraden.
bespreen: bespreiden, bedekken; kle'en: tapijten.
Turcks: oosters.
beelden: afbeeldingen, figuren.
dracht: kledij.
hooghe zeden: edel karakter.
rustich: vrijgevig.
Daer, en waer: overal waar.
geen hovaerdy Hebt: geen trots behagen schept.
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Oock draagh ick bly // meer goets by my,
Als al de Hovelinghen,
Al syn sy rijck van goede,53
Ick ben't in den ghemoede:
55 Ick weet wel liefje datje weet,
Dat onder een verwurpen kleet56
Wel wat grooters kan verschuylen.
Als syn meerder wel vermoet,58
En datmen vaeck wel slechte uylen,59
60 Hier bevinden seer begoedt.60

53
56
58
59
60

van goede: van bezit.
verwurpen: armelijk, schamel.
Als: dan; syn meerder: degene die maatschappelijk boven hem staat.
slechte uylen: onnozele domkoppen.
bevinden: aantreft; de meervoudsvorm bij men is niet ongewoon; begoedt: welgesteld.
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In 1622 blz. 58, rechterhelft

G.A. Bredero, Groot lied-boeck

419
*CXXVI

Liedeken

Stem: Fortuyn eylaes bedroeft
Princessen preutsch en prat met al u pronckery1
Van noode-loose pracht: staet op en wijct ter sy,2
Maer groet eerbiedelijck met neygingh en ghekniel,
De triumphante Vrou van myn verwonnen ziel.4
5 Waer toe dit marren? ach! ghy jonge Jufferschop5
Spreyt die Tapyten neer, en stroyt daer soetjes op6
Ghemalen gout, oock zy, op dat de harde aerdt,7
Haer ted're voetjes niet en quetse noch beswaert.8
Ghy grooten dicht bestoet met Vorstelijck gesnor9
10 Gebiet de Volcken, dat sich niemant drijft, en por10
Te naken aen haer kleyt, te stooren haren gangh,
Op dats haer niet verblaes, noch quade lucht bevang.12
Sy komt, o Goon! sy komt: de Princen staen als stom:
De verslagen gemeent stort van een swenckjen om:14
15 Als met haer wyse tong basuynt een helder woort,15
Het dondert, en het wert met wonderingh ghehoort.16

*
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CXXVI
In 1622 blz. 57-58. In vs. 1 het eerste woord in romein met grotere sierletter P. Dit lied komt
ook voor in het Geestigh Liedt-Boecxken, 1621.
29 Voordees in 1622: Voordeel - 31 geslacht in 1622: geslacht. - 33 jeucht in 1622: jeucht.
Princessen: edele meisjes; aangesproken persoon; preutsch en prat: trotse en fiere.
noode-loose: overbodige.
triumphante: zegevierende; verwonnen: overwonnen.
marren: talmen, aarzelen.
die: de.
Ghemalen gout: goudvijlsel, stofgoud; zy: zijde.
quetse: verwonde; beswaert: last veroorzaakt.
bestoet: omgeven, begeleid; gesnor: gevolg.
dat sich niemant enz.: dat niemand zich opdringt en het waagt haar kleed aan te raken.
Op dats haer niet verblaes: opdat zij niet in ademnood kome(?); noch quade lucht bevang:
en dat geen ongezonde lucht haar overvalle.
de verslagen gemeent: het (door haar schoonheid) overwonnen volk; swenkjen: wenk, blik.
Als: als zij, wanneer zij; of is woort onderwerp?
Het dondert: dan dondert het; wert: wordt; wonderingh: eerbiedige vrees.
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Een yeder riep met my wat vruntschap en wat jonst,
Wat Goddelijcker glans, wat wijsheyt en wat konst18
Heeft Jupijn oock gebruyckt, wanneer hy heeft verlicht,19
20 Dit schepsel dat ons sloech met blixem int gesicht?20
'tIs Venus, Venus ist, daer ick wel eer of las,21
Die van het pekel-schuym der Zee geboren was22
Die met een holle schulp door vloeden vlet en vlot23
Ick hielt voor narrery, en beuselingen sot.24
25 Ach Heyl'ghe rymery, ick vonnisten verkeert,25
Want eenich geest, of God heeft dit gepropheteert,26
Op dat de werelt en myn tijt gelijcke lien,27
Haer gulde Godtheyt niet onwaerdich souden sien.28
Voordees in't gulde jaer van't suytsche Cipres quam,29
30 Mijn soete Cithera in't schip-rijck Amsteldam,30
Daer sy den rouwen hoop van't graeu en groots geslacht31
Heeft aen een sachten aert door les en leer gebracht.32
Der ouden boosheydt snoot en d'ondanckbaere jeucht
Vergolden na met spijt de wel-daet en de deucht,34
35 Mijn Venus die vertrock, o leydt! o quaet! o doot!35
Sy sturf indiense kon in't Dorp van Ackersloot.36

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

30
31
32
34
35
36

Goddelijcker: goddelijke; konst: talent.
oock: toch; verlicht: glans verleend aan.
dat ons sloech enz.: dat onze ogen verblindde.
of: van, over.
van het pekel-schuym: de griekse godin van de liefde, Afrodite, is uit het schuim van de zee
geboren; zo ook de romeinse godin Venus.
schulp: schelp; vlet en vlot: vaart en drijft.
hielt: hield het, beschouwde het; beuselingen: praatjes.
rymery: dichtkunst; vonnisten: oordeelde.
gepropheteert: voorspeld.
myn tijt gelijcke lien: mijn tijdgenoten.
gulde: stralende; niet onwaerdich: in haar volle waarde.
Voordees: tevoren, eertijds; 't gulde jaar: het eeuwjaar 1600 (?); Cipres: het eiland Cyprus,
waar een tempel van Venus was. Of de dichter hier doelt op een eiland waar de vereerde
vrouw vandaan kwam, is onzeker.
Cithera: bijnaam van Venus.
Daer: waar; den rouwen hoop: de ruwe, onbeschaafde troep; wschl. betekent dit gehele vs.
enkel: de mensen zoals ze zijn.
Heeft aen... gebracht: bekeerd heeft tot zachtmoedigheid.
na: daarna, later; spijt: hoon.
leydt: leed.
indiense kon: als zij sterven kon, maar zij is onsterfelijk; Ackersloot: dorp ten z. van Alkmaar.
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*CXXVII

Claech-Liedt

Op de Wijse: Het daget uyt den Oosten, &c.
Met Edel hooch begheeren
Mijn Ziele wert gevoet2
Ick wille my verheeren3
In mijn gedachte soet,
5 Ick smaecke onder t'lijen
Een verblijen.
Den lof van d'oude daden7
Is my soo lief en waard,8
Dat sy my doen versmaden9
10 Den druck die myn beswaart10
Hoe wel dat my de pijnen
Doen verdwijnen.12
Die'ck ly met goeder harten,13
Cloeckmoedich ick verdraach
15 Haar strafheyt en myn smarten15
In dees myn nederlaach,16
Can d'eer van myn begheeren17
Niet verkeeren.18

*
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CXXVII
In 1622 blz. 59-60. In vs. 1 grotere initiaal M. Ook opgenomen in Tragedische ofte
Klaechelijcke Historien, deel IV, waarschijnlijk 1612. Het lied wordt door een man gezongen,
de forestier van Vlaanderen, die de prinses van wie hij houdt, alleen in bedekte vorm zijn
liefde kenbaar kan maken.
73 sonder in 1622: souder
Mijn Ziele wert: wordt mijn ziel.
my verheeren: mij als heerser gedragen.
d'oude daden: de vroegere daden, wschl. de heldendaden van het voorgeslacht.
waard: dierbaar.
versmaden: gering achten.
die myn beswaart: die mij pijnigt.
verdwijnen: wegkwijnen; men denke de punt na dit vs. weg, en plaatse er een na vs. 13.
met goeder harten: zonder protest.
Haar strafheyt: hun hardheid, nl. van de pijnen (vs. 11); na dit vs. denke men een punt.
dees myn nederlaach: deze nederlaag van mij, nl. het overwonnen-zijn door de liefde.
d'eer van myn begeeren: mijn eervolle begeerte.
verkeeren: veranderen, zich wijzigen.

G.A. Bredero, Groot lied-boeck

422
Laet vry een ander singhen
20 Van Wapens en ghewelt
Van Crijghs-tochten bespringhen21
In het bestoven velt:22
Ick sie van and're machten23
My vercrachten.24
25 Want hare flucxse handen25
Soo forts zyn inde strijdt:26
Als sy my croes vermanden27
En vlack ter neder smijdt.
Haar aanval op myn sinnen29
30 My verwinnen.
d'Onsiennelijcke wonden
Veel schaadelijcker zyn:
De quetsuer onverbonden
Int Lichaam smelt met pijn34
35 De Sotten Artz door't doolen35
Helpt aan Koolen.36
Koolen die glommend' gloeyen37
In mijn hart en verstant
Ick voel myn siele broeyen
40 Door sweeler swoele brandt,40
En schaamt maackt my een swijger41
Vanden Crijger.

21
22
23
24
25
26
27
29
34
35
36
37
40
41

Crijghs-tochten: trekkende legers; bespringhen: overvallen.
bestoven: in stofwolken gehulde.
van: door.
vercrachten: overweldigen.
hare: hun, nl. van de machten (vs. 23).
forts: krachtig.
sy: de handen (vs. 25); croes: vurig; vermanden: bedwongen, of misschien: bedwingen;
opmerkelijk is de overgang van meervoud naar enkelvoud: smijdt.
Haar: hun, nl. van de handen, of de machten; vandaar ook het meervoud verwinnen.
smelt: neemt af; met pijn: met moeite; dus: geneest maar moeilijk.
De Sotten Artz: een dwaze dokter; door 't doolen: in zijn dwaling.
Helpt aan Koolen: werpt brandstof op het vuur van de liefde.
glommend': glimmend.
sweeler: gloeiende (?).
En schaamt enz.: en schaamte maakt dat ik de naam verzwijg van de krijger, de overwinnaar,
dus Cupido ofwel de prinses.
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Ach Crijch Heer die myn leven
Soo sacht en ruych aantast44
45 En soo veel lusts cundt geven
Als myn verdruckte last,46
Hier doet myn swacke leden47
Sacken heden.
Aanhoort de droeve clachten
50 Myns commer-leyd, ghy sult50
Meelyelijcken achten
Op't afgesloofd ghedult,
Veel liever wil ick sterven
Als u derven.54
55 Verwerpt niet myne gave
O Crijch-Heer als te slecht:56
Ick noeme my u slave
En overtrouwe knecht
Mijn gheest buycht ond'r u stamme59
60 Torts en vlamme.
Rooft, Brandt, en Moort mijn Ziele
Soo wrev'lich als ghy wilt,62
Ick salse naa't verniele63
Noch toeheylighen milt64
65 U soet en straf begheere65
Tot een eere.

44
46
47
50
54
56
59
62
63
64
65

ruych: heftig, onmeedogend.
Als: wijst terug op soo veel (vs. 45); myn verdruckte last: de last die mij verdrukt.
doet...sacken: de kracht ontneemt.
Myns commer-leyd: van mijn kwellend leed.
u derven: u missen; verwijst naar de Crijch Heer (vs. 43), dus naar Cupido en via hem naar
de prinses.
slecht: onaanzienlijk.
buycht: buigt zich; stamme Torts en vlamme: de drie delen van de toorts die tot de attributen
van Cupido behoort; stamme is dan wschl. het houten handvat.
wrev'lich: boosaardig.
salse: zal haar, nl. de Ziele (vs. 61); 't verniele: het vernietigen.
milt: zachtaardig, vergevensgezind.
straf: streng; begheere: wens, beslissing.
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Als ick u slechs mach prijsen
Met dees myn offerhandt
Die my alleen mach spijsen69
70 Met lust en leven, want
Wat sou ick sonder minnen
Doch beghinnen.
Con sonder minne dwalen,73
Mijn vreuchdeloose hart,
75 Den Hemel met zyn stralen
Souw duyster zyn en swart:
Hoe wel sy inder waerheyt
Is vol claerheyt.
d'Aarde becleet met bloemen79
80 Van veelderleye kleur
Wiens schoonheyt veel beroemen81
Maar laas haar soete geur
Doet my niet anders proeven83
Als bedroeven.84
85 Doch myn begheerten rusten85
In den Apolle braaf,86
De Sleutel van myn lusten
Ick sie syn aanschijn gaaf:88
Ick hoor zijn stem uyt breecken89
90 Tot my spreecken.

69
73
79
81
83
84
85
86
88
89

Die: wijst terug naar u (vs. 67); mach: kan.
dwalen: ronddolen.
becleet: bekleedt zich.
Wiens schoonheyt enz.: waarvan velen de schoonheid prijzen.
proeven: smaken.
Als: dan.
rusten: vinden hun rust.
den Apolle braaf: de edele Apollo, de zon, hier aanduiding van de geliefde.
aanschijn gaaf: volmaakte gelaat.
uyt breecken: de stilte verbreken, en.
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Ach doorschijnende claarheyt91
Die myn gheluck verclaart92
Ach stercke wanckelbaarheijt93
Die my de Siel beswaart
95 Wilt dese myn ellenden
Haastich enden.96
Wat baat dat my het leven97
Wt u instort en spruyt
Als ghy myn Hert wilt gheven
100 De wreede doot tot buyt,100
Wilt my u min ontdecken101
En vertrecken.102
Wat berghdy, o myn schoone:103
't Gheen men niet veynsen moet,104
105 Wilt de claarheyt vertoone
Van u weer-liefde soet,
Soo sullen lief wy beyden
Nimmer scheyden.
De Helften te vergaaren109
110 Wt reynder jonste naackt110
En 't Siel vereenicht paaren
Volmaeckte vrientschap maackt:112
Soo wijse t'samen smeede113
Met de vreede.114

91
92
93
96
97
100
101
102
103
104
109
110
112
113
114

doorschijnende claarheyt: stralende helderheid, nl. de zon, dus de prinses.
verclaart: verheldert.
wanckelbaarheijt: aarzeling, onstandvastigheid.
Haastich: snel, spoedig.
Wat baat enz.: wat baat het dat mij het leven vanuit u wordt ingestort en tot ontluiking komt.
De wreede doot: aan de wrede dood.
ontdecken: openbaren.
vertrecken: te kennen geven, vertellen.
berghdy: verbergt ge.
veynsen: verheimelijken.
Helften: twee bijeenbehorende delen.
naackt: enkel, niets dan.
maackt: veroorzaakt, brengt tot stand.
Soo: indien; wijse: wij ze, nl. de Helften (vs. 109).
Met de vreede: in eendracht.
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*CXXVIII

Aen mijn Heere I. Rutgers, Raedt van den Coninck van

Sweden,
Wenscht G.A. Brederoo gheluck op de reyse.
Voyse: Phebe quy le mesme Iour
Ghy stroom Goddinnen gladt1
Die met u snellen vloet
+
De Bataviersche Stadt
Maeckt Rijck, en mild'lijck voet,
5 Wiens Vader de Rijn // met eed'len Wyn // Wiens etc.5
Met syn Garst, met syn Graan6
Met syn Steen, met syn Staal
Met syn Hout, en Metaal
Gants de Wal, gants de Waal9
10 Bestapelt, en doet staen,10
Ist u om roem, stelt Rutgers boven aen.11
O Eer van t'Vaderlandt
Cieraet van't groot gheslacht
Door wiens begaaft verstant
15 Batavy is vol Pracht,15
Want Heerlijcker Man // noyt Moeder wan // Want etc.16
Voor wiens raat, voor wiens Gheest
Selfs de Turck, sels de Tart18

*

1
5
6
9
10
11
15
16
18

CXXVIII
In 1622 blz. 61. In vs. 1 grotere initiaal G; in de vzn. 11, 22, 33 en 44 de naam Rutgers in
romein. De eerste reis naar Zweden van de heer Rutgers vond plaats in 1614 (Vgl. Memoriaal
van Bredero, blz. 240).
27 nu in 1622: uu - 48 Koningh in 1622: Kouingh
gladt: glanzend, nl. van het water.
Wiens: wier; wijst terug op stroom Goddinnen (vs. 1).
Garst: gerst.
de Waal: de belangrijkste aftakking van de Rijn, waarvan het water deels, zij het onder andere
namen, langs Dordrecht stroomde.
Bestapelt: vol stapelt; met toespeling op het ‘stapelrecht’ van Dordrecht; doet staen: in stand
houdt, een bestaan verschaft.
Ist u om roem: is het u om roem te doen.
Batavy: Holland.
Heerlijcker: uitnemender; wan: baarde, kreeg.
Tart: krijgshaftig volk uit centraal Azië dat zuidelijk Rusland veroverd had, Tataren.
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Dordrecht.
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Selfs de Pers, selfs de Parth19
20 Selfs de Pool, en Sarmart,20
De minst en oock de meest21
Vol angst, vol schrick, des Rutgers syn bevreest.22
Maer ghy betraent, bedoudt23
Nu bos Goddinnen syt,
25 Zilvanus in het Woudt,25
Wert nu syn vreuchde quyt:26
Al 'tspringende goet, heeft nu geen moet, al 'tspringende, etc.27
Pan die sucht, Pan die schreyt,
Pan die roept, Pan die raast,29
30 Pan die bloet, Pan die blaast,
Pan verdwynt, Pan verdwaast,31
De Satyrs is het leyt32
Dat Rutgers uyt, haer soet gheselschap scheyt.
Ghy Gooden vander Zee
35 Ghy Heylicheytjens goet35
En ghy Sirenen mee36
Comt singhet hem te moet,
Komt Hemels gheclanck // comt soeten sanck // Comt etc.
Verdryven syn verdriet
40 Speelt op Lier, speelt op luyt
Speelt op Schulp, speelt op fluyt
Speelt om 'tSchip, speelt om schuyt,
Een hooch, en God'lijck Liedt
Op dat Rutgers gheen ongheneucht gheschiet.44

19
20
21
22
23
25
26
27
29
31
32
35
36
44

Parth: aziatisch ruitervolk, ten z. van de Kaukasus.
Sarmart: volk uit Zuid-Rusland.
De minst en oock de meest: de kleinste en de grootste volken, dus allen.
vol schrick des Rutgers: vol ontzag voor Rutgers.
Maer ghy enz.: maar gij bosgodinnen zijt nu; bedoudt: bevochtigd; synoniem van betraent.
Zilvanus: een bosgod, hier Pan.
Wert...quyt: verliest.
'tspringende goet: de saters.
raast: is buiten zichzelf.
verdwynt: kwijnt weg.
De Satyrs is het leyt: het doet de saters verdriet.
Heylicheytjens: godjes.
Sirenen: zeemeerminnen.
ongheneucht: tegenslag, verdriet.
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45 Ick sie hy is ghelandt45
Ick sie hem moedich gaen,
Op 'tRijcke Sweetse strandt
Den Koningh spreecken aen,48
Den machtighen Heldt // den Vorst van't Velt // Den etc.
50 Hooch van hart, hooch van handt50
Schoon van lijf, schoon van leen
Eel van Ziel, eel van zeen
Wijs van raet, wijs van reen53
Nu synd' in ons verbant54
55 Om Mosch en Pool te brenghen heel tot schandt.55

45
48
50
53
54
55

Ick sie: nl. voor het geestesoog van de dichter; de rest van het gedicht is dus een
toekomstvisioen.
Den Koningh: Gustaaf Adolf van Zweden.
Hooch van hart: grootmoedig; hooch van handt: dapper
reen: rede, geest, ofwel: taal.
in ons verbant: in bondgenootschap met ons.
Mosch: Rus, uit Moskou. Mogelijk doelt vs. 55 op de politieke situatie in de winter van
1617-1618.
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*CXXIX

Liedeken

Stem: Nu spreyt u kapjen nedere, Het is so moyen wedere, &c.
Mocht ick verwerven't geen ick wou,
Of soo't na wensch geviel,
Ick kreegh een schoone wyse Vrouw:
Maer hoewel dat ick niet en trouw,
5 't Schort my niet aen de wil.
De anxt die in't verkiesen leyt
Beswaert myn hart soo seer,
Dat myn arme gheneghentheydt
Seer selden siet gheleghentheydt,
10 Soo ick die wel begheer.
Sie ick een aanschijn lief en soet,
Slecht, nedrich, ongheacht,
Doch vroom, en eerbaar van ghemoedt,
Maar sonder eenich haaf of goedt,
15 De liefd' en heeft gheen kracht.
Soo ick dan nae een rijcker sie
Van schat, van pracht, en staet:
't Is noodich dat ick dan van die
Soo seer als van de arme vlie,
20 Wil ick niet zijn versmaet.
Verkies ick dan een schoone Maeghd,
Bevallich, hups en snel,
Die my in alles wel behaacht:
Soo ist oock al om niet gevraecht,
25 Gheval ick haer niet wel.

*

CXXIX
In 1622 blz. 62. In vs. 1 grotere initiaal M. Dit lied komt ook voor in het Boertigh Liedt-boeck,
als nr. LXVI. Voor de woordverklaringen zie blz. 249.
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Soo ick (als veel) om t loose ghelt
Een leelijck wijf ansla,
Soo sie ick staegh't gheen dat my quelt:
De liefde door af-keer versmelt,
30 Gheen treek heb ick daer na.
Vaart wel die ouwe weeuwen vrijt,
Ick bender voor vervaert:
En die syn soetste jonghe tijdt
Met sulcken ouwe queen verslijt,
35 Die is gheen eere waert.
Vry ick een jeuchdich wacker dier,
Die ben ick schier te ouwt,
Want die waant in haer sinnen schier,
Dat in my al het minnen-vier
40 Is uyt gedooft en kouwt.
De quaade die begeer ick niet,
Het by-zijn is onzoet,
Van die met een wellust aensiet
Haer goede vrome mans verdriet,
45 Voor die ben ick te goet:
Maer hoort deuchd-rijcke Vrou, beleeft,
Voorsichtich, goet en wijs,
Mijn hart u alles overgheeft,
Door dien het u ghenomen heeft
50 Voor syn aertsch Paradijs.
Die myn hier voor neus-wijs beschempt,
Of lastert trots met lust,
Die doet noch goed, al luyd het vreemd,
Want t'wijl dat hy myn eer beneemt,
55 Soo heeft een ander rust.
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*CXXX

Liedeken

Stemme: Esprits qui souspireez
De moeyelijcke strijt, en d'Amoureuse tranen,
Die'k biggelende stort, al rokende vol damp,2
Kunnens' u teder hart, bewegen noch vermanen
Tot de Siel-meestery, van myn benaude ramp.4
5 D'ijd'le hartstochten wuft, en vruchteloose pijnen5
En d'onrust inde slaap, en 'tsuchten van myn geest
Doen my als 'twas voor 'tvier, versmelten en verdwijnen7
Ick swijm de gene niet, die'k voormaals ben geweest.8
Dies laster ick de min, om uwe wreede handel:9
10 Ick wissel van verkies, met eenen dolle sin.10
De wispeltuere keur, ick weder cnaps verwandel11
En schenck myn dienstbaar hart, myn pruytsche schoon Goddin.12
Ick vollech u Goddin, met ioock ende verlangen13
Meestresse die myn Siel, kerckert in u gewout,14
15 Ick hoope door myn dienst, u hartgje noch te vangen,
In gijssel voor het myn, dat ghy ghecluystert hout.16

*

2
4
5
7
8
9
10
11
12
13
14
16

CXXX
In 1622 blz. 63. In vs. 1 grotere initiaal D. In de vzn. 12, 13, 20, 21 en 22 in 1622 telkens
een woord in romein. De komma in het midden van elke versregel heeft blijkbaar een metrische
betekenis; in syntactisch opzicht is ze vaak storend.
6 geest in 1622: geest? - 10 sin. in 1622: sin? - 21 verruylen in 1622: vervuylen - 33 het in
1622: (het - 34 hert in 1622: hert)
al rokende vol damp: dampende, bepaling bij tranen (vs. 1).
Tot de Siel-meestery enz.: om mijn ziel te genezen van mijn benauwende rampspoed.
wuft: wisselvallige.
'twas: was, bijenwas; 'tvier: het vuur.
swijm: zweem naar, lijk op; voormaals: vroeger, tevoren.
laster: keur ik af; de min: Cupido; handel: gedrag.
verkies: voorkeur.
cnaps: vlot; verwandel: verander.
pruytsche: trotse, fiere.
ioock: begeerte.
gewout: macht.
gijssel: onderpand.
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Maar laas de schildery, verschrickt al myn gedachten17
Vervloecte maalcunst die, myn lust vervormt in smart,18
O spiegel-rijcke Leer: o wonderlijcke crachten?
20 Door een ghesicht verkeert, Acteon in een Hardt.20
'T lust myn Diana oock, myn wesen te verruylen21
Want myn stuersche Goddin, de blijdschap van my bant:22
S'herschept mijn vreucht in rou, myn lachen laas in huylen
Myn edel hooch vernuft, in beestich onverstant.24
25 Wanneer mijn oogjens maar, eens steelwijs nechtich guwen25
Na d'afgod van myn hert, daar ick dus laach voor kniel26
Als myn dwarsche Jofvrou, my helpeloos gaet schuwen27
Dan stijcht de vlamme in, myn leucker-laauwe Siel.28
Sout ghy o wreede wel, in mynen doodt verheugen?
30 Ach ghy martelt met lust, dit troosteloose hert:30
Helaes myn trouwe dienst, is nietich van vermeugen
Want u ijscoude Siel, niet eens ontfonckt en wert.32
Princes
'K wil dat u eygen mont het vonnis van myn sterven
Ter vierschaar van u hert vrypostich stout uyt spreeck34
35 Of laat my door u hant, het hellep-cruyt verwerven35
Van u gewenschte gunst, daar ick u steets om smeeck.36

17
18
20

21
22
24
25
26
27
28
30
32
34
35
36

schildery: geschilderde mythologische voorstelling.
maalcunst: schilderkunst.
Door een ghesicht: door te zien; verkeert: verandert; Acteon: de jager Aktaion zag bij toeval
hoe de griekse godin Artemis (in de romeinse mythologie Diana) zich baadde; uit woede
veranderde zij hem in een hert, waarna hij door zijn eigen honden werd gedood.
'T lust myn Diana oock: zo behaagt het ook mijn Diana; wesen: gedaante; verruylen:
verwisselen, veranderen.
de blijdschap enz.: bant de vreugde ver van mij.
edel hooch: algemeen menselijk bedoeld.
steelwijs: steels, heimelijk; nechtig: begerig, verlangend; guwen: verliefd kijken.
hert: hart; laach: nederig.
dwarsche: tegenstrevende, afkerige; helpeloos: reddeloos, zodat er geen hulp mogelijk is.
leucker-laauwe: laauw-warme.
met lust: voor uw plezier.
niet eens...wert: wordt niet eenmaal ontvonkt, vat geen enkele keer vuur.
vrypostich: openhartig.
hellep-cruyt: geneesmiddel.
gunst: genegenheid, wederliefde.
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*CXXXI

Liedeken

Stemme: Amaril de decken sacht, vande nacht.
Die sich veynst, waent of vermeet
Dat hy weet
't Geen hy niet en weet te weten,
Werd met recht van elck bespot,
5 Ja een sot,
Of goed dunckende gheheeten.
Die alleen syn ooghen slaet
Op't ghewaet,
Sonder eens na deughd te kijcken,
10 Machmen die door dit ghebreck,
By een Geck
Om syn geckheyt niet gelijcken?
Die boven veel dinghen acht,
Het gheslacht,
15 Sonder de persoon t'aanschouwen,
Machmen die oock niet wel voor
Dwaas of door
Om syn grove sotheyt houwen?
Die by een leelijck verselt,
20 Om het ghelt,
Met een weer-sin gaet vernachten,
Machmen die met alle recht
Niet voor slecht
Of voor eenen Gout-nar achten?

*

CXXXI
In 1622 blz. 63-64. In vs. 1 grotere initiaal D. Hetzelfde gedicht is ook opgenomen in het
Boertigh Liedt-boeck, als nr. LXVII. Voor de woordverklaringen zie blz. 252.
1 waent in 1622: want
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25 Die al waent, en hout voor goet
't Geen hy doet,
En eens anders acht voor leuren,
Datmen die in sulck geval
Noemde mal,
30 Soumen daer oock an verbeuren?
Die staech op een ander siet,
Scheldt en schiet
Met veel spitse woorden vinnich,
En die sich selfs niet en kan
35 Recht sien an,
Noemtmen die ooc niet uytsinnich?
Diemen klaar voor oogen leydt
Syn dwaesheydt
Sonder omslach of bewimpel,
40 Die syn trouwe vrunden raet
Grootsch versmaet,
Die acht ick oock nesck en simpel.
Ghy waert so quaet doen ic sey,
Dat de key
45 U achter't oor leyd en lottert:
't Is myn schuld, 't is waer, ic kent,
Want ghy bent
Maer een onbeschaemde spettert.
Spiegeld in dees spiegel wel,
50 Niet u vel,
Om dat cierlijck op te toyen,
Vind ghy eenigh vuyl of swart
In u hart,
Sceckt dat wijslijck uyt te royen.
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55 Als ick (Lief) in mijn selfs gae,
En sie nae
Al myn eygen liefdsche trecken,
Soo dunckt my dat ick in myn
Alles vyn,
60 Dat 'k in and're wil begecken.
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*CXXXII

Een Liedt

Op de Wijse: Het was een Rijck Burgers kint
Ach strenghe Liefd ghy schijnt seer soet1
En lieff'lijck int beginne
Maer die u vind in teghespoet,3
Die moet met smarte Minne
5 Soo ghy aen my mach't leeren5
Die door te seer begheeren
Van Liefde sterf
Om dat ick derf8
Mijn Lief soo menich werf.
10 Als ick des daachs verby haar gaa
En meen in Huys te snappen11
Een yghelijck die siet my naa12
Dies vrees ick dan voor 'tklappen,13
Mijn opset moet verand'ren14
15 En ick gaa dan vast wand'ren15
Ja gins en weer16
Op ende neer
Tot dat ick 'thuys waarts keer.
Wil ick des avens by haar gaan19
20 Om met haar wat te spreecken
Soo sie ick imant by haar staan
Of wert van die bekeeken,22

*

1
3
5
8
11
12
13
14
15
16
19
22

CXXXII
In 1622 blz. 65-66. In vs. 1 grotere initiaal A.
43 Daer Liefde siet in 1622: D'aer Liefdesiet - 59 Dat in 1622: Die
strenghe: wrede.
in teghespoet: nl. zonder wederliefde.
Soo: zoals; mach't leeren: kunt ervaren.
derf: mis, ontbeer.
te snappen: snel even binnen te gaan.
Een yghelijck die: iedereen.
'tklappen: het geroddel.
opset: plan, bedoeling.
vast: maar; of voortdurend.
gins en weer: heen en weer.
by haar gaan: naar haar toe gaan.
van: door; bekeeken: aangestaard.
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'tDoet mijn wel heele nachten
In een stoep sitten wachten,24
25 Ghekreuckt, ghekromt25
Wel dicht vermomt,26
Tot dat dander uyt komt.27
Als ick in mijn eenigheyt streef28
In mijn bedroefde klachten
30 Och t'is gheen leeven dat ick leef30
Maar swaare doot te achten,
Want mijn Liefgiens afweesen
Doot mijn door duysent vreesen,33
Dus t'herte raast34
35 En denckt verbaest35
Een ander is de naest.36
Wel opentlijck ick hier beken
Dat ick haar niet kan laaten38
En als ick schoon al by haar ben39
40 'K en kan niet metter praaten,40
Noyt kunst sy van myn hoorden41
Maar veel ghebrooken woorden,
Daer Liefde siet43
t'Vernuft ghebiet
45 Is de reden te niet.

24
25
26
27
28
30
33
34
35
36
38
39
40
41
43

In een stoep: op de stoepbank.
Ghekreuckt: ineengedoken.
dicht: onherkenbaar.
uyt komt: naar buiten komt.
eenigheyt: eenzaamheid; streef: mij voortbeweeg, ga.
dat ick leef: zoals ik leef; onderwerpszin bij is te achten: moet beschouwd worden als.
mijn: mij.
raast: is van streek.
verbaest: onthutst.
de naest: degene die zij liefheeft.
Dat ick haar enz.: dat ik geen afstand van haar kan doen.
als ick schoon al: indien ik al.
metter: met haar, tegenover haar; praaten: uit mijn woorden komen.
kunst: iets welsprekends.
Daer Liefde enz.: waar liefde het verstand overheerst, zie, daar is de rede (of de
welsprekendheid?) zoek.
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Och Lief hoe dick heb ick versocht46
Mijn Minne te bedecken47
Dus nam ick voor te doen een tocht
Om buyten t'Slans te trecken,
50 Doen ick de Zee aenschoude
Terstont het mijn beroude,
Ick kreech berou
Dat ick soo sou
Verlaaten mijn Jonckvrou.
55 Als ick haer bruyne Oghen sie55
Soo moet ick mijn vergaapen56
In haar soo schoone schoonscheyt die
Soo Heerlijck is gheschaapen,
Dat my niet kan verveelen59
60 Het ghesicht of het streelen60
Van haar aenschijn
Och wou sy mijn
Soo trou als ick haar syn.
En of't mijn schoon na wensche ghingh64
65 Na langhe trouwe proeve65
Dat sy my tot haar Lief ontfingh,66
Een dingh sou ons bedroeven,
Want siet ons ghesintheyden68
Syn int gheloof verscheyden,69
70 Dit maeckt altijdt
Een harden strijdt
Op 't laast of haat en nijt.

46
47
55
56
59
60
64
65
66
68
69

dick: vaak; versocht: getracht.
bedecken: verbergen.
bruyne: donkere.
mijn vergaapen In: sprakeloos staan door.
verveelen: tegenstaan, te lang vallen.
Het ghesicht of het streelen: het verliefd bezien.
En of 't mijn schoon...ghingh: en al ging het mij.
langhe trouwe proeve: een lange proeftijd van trouw.
Dat: zodat.
ghesintheyden: overtuigingen.
verscheyden: verschillend.
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Al wat de Heere heeft versien73
Kan gheen mensche beletten
75 En ist Goods wil het sal gheschien,
Na schickingh syner wetten76
Wat wil ick mijn dan quellen
'K sal mijn betrouwen stellen,
Op God diet al
80 Best schicken sal80
In allerley gheval.81

73
76
80
81

versien: voorzien.
Na schickingh syner wetten: volgens Zijn ordening.
schicken: regelen.
gheval: omstandigheden.

G.A. Bredero, Groot lied-boeck

440
*CXXXIII

Een Liedt

Op de Wyse: Ghy Lodderlijcke Nimphe soet
Ay Gulde Maan hout op u jacht1
Laat ick mijn Lief in deese nacht,
Mijn afscheyt gaen berayen3
Op dat ick bly mach schayen.4
5 Goddin de wyl ick schayde moet5
Ghedoocht dat ick mijn lusten boet,6
En jont mijn dat de reeden7
Gheniet de leste beeden.
Ick bid indien het weesen mach
10 Dat ghy vertoont den klaren dach,10
Van u vercierde Ooghen11
Die nu de Son vertooghen.12
Gheluckich sal ick schayden dan
En achten ooc gheen sterflijck Man,14
15 Onder veel duysent lieden
Soo waard' oyt kan gheschieden.16
Maar neen u hert blyft hart als steen
Als wint en damp syn mijn ghebeen,

*
1
3
4
5
6
7
10
11
12
14
16

CXXXIII
In 1622 blz. 66. In vs. 1 grotere initiaal A.
hout op u jacht: vertraag uw snelheid.
berayen: bereiden.
schayen: scheiden.
Goddin: aanduiding van de geliefde; de wyl: aangezien.
mijn lusten boet: mijn verlangen bevredig, nl. wat in vs. 7-8 wordt gevraagd.
En jont mijn enz.: en gun mij dat de rede kans krijgt tot een laatste verzoek.
dach: stralend licht; de komma denke men weg.
vercierde: schone.
nu: nl. nu het nacht is; vertooghen: tonen; dus: er uitzien als.
achten ooc gheen: menen dat ook aan geen.
Soo waard' oyt enz.: ooit iets zo verhevens kan ten deel vallen.
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Voor u verstaelde Ooren19
20 Die niet syn om becooren.20
Jofvrou ic ga ick schay van hier
En Laat tot pant u een Revier,22
Van uytghestorte traanen
Waar in mijn Ziel moet baanen.24
25 Nu slaapt indient u slaepen lust25
Blyft langh ghesont in soete rust,
Adieu adieu Goddinne
Mijn Vrou en Coninghinne.

19
20
22
24
25

verstaelde: verharde.
Die niet syn enz.: die zich niet laten verleiden.
Revier: rivier; de komma na dit vs. denke men weg.
baanen: zich baden; zie WNT II, kolom 967.
indient u slaepen lust: als het u behaagt te slapen.
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*CXXXIV

Een Liedt

Op de Wijse: Nu leef ick in't verdriet
Goddin o Venus schoon verwect in mijns Liefs hert
Een soet gherechte loon voor mijne droeve smart,2
Ick kan doch langher niet leeven in dit ellent
Ick brant, ick brant int vier der minne sonder ent.
5 Eer ick u schoonheyt kon, of oyt met Ooch aensach
So docht mijn nieuwers Son, ter werelt scheen geen dach,6
De Lucht was sonder Gout of sonder braef cieraat7
Daar sy, daar sy, nu op het hoochst verheeven staat.8
De Nevel en de Mis, de dagheraat verjoech9
10 Dampen en duysternis, de schoone middach sloech,
Het aarderijck dat lach ghewentelt in een klomp
Ten had gheen ooch, het scheen een maxselloose romp.12
Het Hemels vier docht mijn, was doof en gans ontgloort13
Het scheen wel doot te syn, of gans en al versmoort,
15 De vlammen sterck vol schyn, vol leevens en vol brands
En sagh ick niet, of nau, wat flick'ring van haer glands.16
En 'twaater wel eer bly, en quix en snel ter loop17
Dat stont bedroeft ter sy ghestaapelt over hoop,18
Met Wolleken en wint verselschapt en door sprenght
20 Want Aart, want Lucht, en vier, was t'eenemaal vermenght.20

*

2
6
7
8
9
12
13
16
17
18
20

CXXXIV
In 1622 blz. 67. In vs. 1 grotere initiaal G. In vs. 39 een woord in romein. De komma
halverwege de versregel is blijkbaar meestal een teken voor het middenrijm, zonder
syntactische waarde.
gherechte: gewettigd, passend.
mijn: mij; nieuwers Son enz.: dat er nergens ter wereld ooit een zon geschenen had; het vs.
heeft een dubbele ontkenning: nieuwers: nergens, en geen dach: nooit.
braef: edel.
Daar sy: waar zij (nl. de zon).
Mis: mist; verjoech: enkelvoud, hoewel het onderwerp meervoud is: Nevel enMis.
een maxselloose romp: een vormloze massa.
doof: dof; ontgloort: glansloos geworden.
nau: nauwelijks; wat flick'ring: lijd. vw. bij sagh.
quix: levendig.
over hoop: in een ordeloze hoop.
Aart, Lucht, vier: met waater (vs. 17) de vier klassieke elementen; t'eenemaal: helemaal.
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Maar even alsoo vaack, als ghy o Son verscheen21
De groote Heemel brack, 'tlicht quam met u beneen,22
De aarde neech en stroyde Lovers en groen kruyt23
En waar ghy gingt of stond quam een versch Bloempjen uyt.24
25 De wyde lucht ghekleet, met Starren Son en Maan
Die stelden haar ter zeet, om op u dienst te staan,26
Doch eer sy sitten gingh soo schonck sy u dat licht
Dat licht, dat licht, dat my betoovert int ghesicht.28
Het heyligh vier bevreest, doch suyverlijck en reyn29
30 Vereerden met syn Geest, u Lichaem en u breyn
Dus quam de wackerheyt in u verheeven Ziel31
Daar eerst mijn Oogh, en mijn ghenegentheyt op viel.32
De wilde blancke Zee, aenziende dit ghebruyck33
Die quam oock seer ghedwee, aenbieden u de Pruyck,34
35 Die op u eedel-Hooft soo hel en glinstrich straalt
Dat noch Goddin, noch Nimph, int minste by u haalt.
O Lief! o nieuwe Son! ick Offerden u op
Mijn Zieltje soo ick kon met deese Goude Kop,38
Drie Roemers dronck ick uyt, hoe kranck oock dat ick schijn,39
40 Als ick dan mocht u slaaf, en u lijfeyghen zyn.

21
22
23
24
26
28
29
31
32
33
34
38
39

even alsoo vaack als: zo vaak als.
De groote Heemel brack: brak de grote hemel open; beneen: naar beneden, op aarde.
neech: boog, uit eerbied.
versch: fris ontloken.
stelden haar ter zeet: maakten zich op om te gaan zitten; op u dienst te staan: tot uw dienst
te zijn.
int ghesicht: in de ogen.
bevreest: vol eerbied.
Dus: zo, aldus; wackerheyt: geestkracht, levendigheid.
eerst: in eerste instantie.
ghebruyck: gebeurtenis, wijze van doen.
de Pruyck: de haren golfden en glansden als de zee.
Kop: beker.
Roemers: wijnglazen; misschien toespeling op de drie dochters van Roemer Visscher, althans
op éen daarvan; kranck: zwak, machteloos.
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*CXXXV

Sonnet

Hoe wondert u mijn smart, en moeyelijcke vlaghen,1
Die't innerlijcke deel op't alderswaartste praamt,2
Met onvernoegen groot? ja grooter als ghy raamt,3
Of als my moog'lijck is om immer uyt te claghen.4
5 Wat mach myn jongh gemoet, met meerder strafheyt plagen,5
Als dat een ander hier dus wel ghesien versaamt?6
Of datmen my, O druck! om mijn geringheyt schaamt?7
Of dat ghy laes verheelt u minne voor u maaghen.8
Dit raast en rammelt my ghestadich door het hooft,9
10 So dat ick al gheheel van zinnen schijn berooft,
En vat een Mooker swaar van droefheyt en van trueren.11
Ist dat ghy waarde Lief, na wensch hier in versiet,12
Soo wart mijn Hart ontlast van quellingh en verdriet,13
Soo niet het sal myn Ziel! tot inde gront verstueren.14

*

1
2
3
4
5
6
7
8
9
11

12
13
14

CXXXV
In 1622 blz. 68. In vs. 1 grotere sierletter H.
2 Die in 1622: die - 11 En in 1622: Eu
moeyelijcke vlaghen: neerslachtige buien.
't innerlijcke deel: het hart; praamt: beklemt.
onvernoegen: onvoldaanheid; raamt: veronderstelt.
immer: ooit.
mach: kan; meerder strafheyt: groter wreedheid.
dus wel ghesien: zo welkom; versaamt: bij u komt.
dat men my...schaamt: dat men zich voor mij wegens mijn geringe afkomst schaamt.
verheelt: verbergt; maaghen: bloedverwanten.
ghestadich: voortdurend.
En vat: het onderwerp bij dit gezegde kan zijn Dit (vs. 9) ofwel ick (vs. 10); in het eerste
geval staat er: en dit is alsof er een zware moker van droefheid en treuren gegrepen wordt
(om mij te treffen); in het andere geval: en zodat ik een zware moker grijp.
versiet: voorziet, maatregelen treft.
Soo wart: dan zou...worden.
verstueren: verstoren, vernietigen.
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*CXXXVI

Bruylofts-Dicht, Ter eeren
Dieryck Greaerts Doots-Hooft, ende Harminia Pietersdr. Vinckx
Doen laestmael alle sorgh en angst my vvas ontoghen,1
Verleyt door het ghedacht, dat gins, en vveder svveeft,2
Is myn vermoeyt ghemoet, door mymeringh, ghevloghen3
Ter plaetsen daer't vvat vreemts, en nieus vernomen heeft:4
5 De goude SON vertrock, om van't ghe-ren te rusten,5
De schaduw vverde groot, vvant, siet, den avont viel,
Het Purper-root verschoot, den droom-God yling susten7
Al juyterend in slaep. Des Wint-heers vvoeste siel,8
Die sweem, hy valt, hy vat, en knelt syn sack met vvinden,9
10 Tot datse tocht, noch storm, maer swoele suchtjens snoof:10
Voort quam de swarte nacht de open locht verblinden,11
Vermits sy't bruyne kleet voor al de Wolcken schoof.12
Doen gaven sich in rust 't ghevoghelt, en de dieren,
De redelycke mensch, en't onvernufte vee,14
15 De hard-geschubde-vis, de raesende revieren,15
Iae selfs den grooten AL was in syn legher-stee.16
Maer de verliefde Maen, verselschapt met haer sterren,

*

1
2
3
4
5
7
8
9
10
11
12
14
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CXXXVI
In 1622 blz. 69-77. Geheel in romein, met in vs. 1 grotere sierletter D, en in de vzn. 5, 16
enz. enige woorden in klein kapitaal; in de vzn. 19, 21, 41, enz. talrijke woorden cursief.
Het huwelijk van Dieryck Geraerts Doots-hooft en Harmina Pietersdr. Vinck vond plaats
op 3 oktober 1619, dus meer dan een jaar na Bredero's dood. Wanneer hij dit gedicht en het
waarschijnlijk hierbij behorende lied (nr. CXI; blz. 377) precies heeft geschreven (wellicht
eerste helft 1618), en waarom dit huwelijk zoveel later voltrokken werd, is niet bekend. (Vgl.
Memoriaal van Bredero, blz. 187).
52 aertrijc in 1622: aetrijc - 102 Loc-Vinck in 1622: Loc-Vïnck - 106 zyn die (als in 1622:
zyn (die als - 128 gedenck, en in 1622: gedencken, - 154 Al waer in 1622: Alwaer
Doen laestmael: toen onlangs; vvas ontoghen: had verlaten.
Verleyt: meegesleept; gins, en weder: heen en weer.
mymeringh: dromerij.
vernomen: waargenomen.
ghe-ren: snelle vaart.
susten: het lijd. vw. is verzwegen, dus: alles.
Al juyterend: neuriënd; vgl. WNT, eerste stuk, kolom 527, maar met vraagteken; Des
Wint-heers: van Aeolus, de god van de wind.
sweem: werd krachteloos.
tocht: bries; snoof: uitblies.
Voort: direkt daarna; verblinden: verduisteren.
Vermits: doordat; bruyne: donkere.
onvernufte: redeloze.
raesende revieren: kolkende rivieren.
Al: god Pan, de heelalgod.
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20
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35

40

Die nam dees schoonen tydt, so wel gheleghen, waer,18
Sy scheen haer bloode lief, Endimeon, te serren,19
Om dat hy soude eens verneuckelen met haer.20
Maer wat? Den droomaert liep en is verbaest verscholen,21
Om dat sy dede dat de minnaer best betaemt,22
Waer over de godin heel hoofdeloos ginck dolen,23
En çierde't blonde licht met root-verwige schaemt.
Strackx quam daer een gekrack van blixem ende donder,25
Van balderend gebarst die scheurde't groot gewelf:26
Ick hoordent, ende sacht, ô goden, ist niet wonder!27
Dat ick schier hallif doot, noch raeckte tot myn self?28
Den Hemel glom als vyer, de schitterige stralen29
Bemisten't doncker velt, versilvert door den douw:30
Met sagh ick Venus Koets al sachtjens neder dalen,31
Waer op sy selver sat, wel statigh inden rouw,32
De Min, haer Soon, die socht zyn Moeder te verquicken
Met troetel-treckjes, en met scharsery en boert,34
Met duysent Fabeltjens, met kussen, sabbren, licken,35
Dan het was al om niet, sy was te seer ontroert.36
Terwijl den Iongen haer naer wenschen niet kon paeyen;37
Soo heeft hy lange-vvyl al stommeling ghepruylt,38
En als hy sagh zyn Mem soo bitterlijcken schraeyen,39
Heeft hy luyd, op zyn kints, geballickt, en gehuylt,40

18
19

20
21
22
23
25
26
27
28
29
30
31
32
34
35
36
37
38
39
40

so wel gheleghen: zo geschikt daarvoor.
bloode: bedeesde; Endimeon: in de griekse mythologie was Endymion een bijzonder knappe
jonkman op wie de Maangodin verliefd werd en over wie zij een eeuwige slaap deed komen;
serren: sarren, tarten.
Om dat: opdat; verneuckelen: zich vermaken.
droomaert: dromer; liep: ging ervan door; verbaest: onthutst.
sy: met nadruk evenals minnaer; best betaemt: beter past voor.
Waer over: met het gevolg dat; hoofdeloos: verbijsterd.
Strackx: al gauw.
balderend: bulderend.
sacht: zag het.
noch: toch nog weer; raeckte: kwam.
vyer: vuur.
Bemisten: bedekten met een waas van glans.
Met: tegelijk, tezelfdertijd.
wel statigh: heel stemmig, ingetogen.
troetel-treckjes: liefkozerijtjes; scharsery: scherts; boert: idem.
Fabeltjens: verhaaltjes; sabbren: sabbelen.
Dan: maar; ontroert: ontsteld.
paeyen: tevreden stellen, in een goede stemming brengen.
al stommeling: zwijgende.
Mem: moeder.
geballickt: gekreten.
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Vrou Venus om zyn druck een vveynigh te versachten,
Geveynsende haer leet, verbloemdent vvat voor hem.42
Doen't nocken vvas gestilt, heeft sy dees haere klachten43
Al vveenend' voortghebracht, met een ghebroken stem;
Myn Soon, myn lieve Soon! myn eenigh vvelbehaghen,
Waer is u scherp gesicht? vvaer is u groot ghemoet?
Hoe mooghdy doch dien trots, en kleynicheyd verdragen;47
Diemen u Majesteyt, en my u Moeder doet?
Siedy niet, slechte Kindt, hoe dat vvy zyn verschooven?49
Hoe Pallas ons vervolght met den beslanghden schilt?50
Eylaes ick vrees, ick vrees, men schopt ons haest van boven51
Op't aertrijc, daer geen mensch ons mind, noch hebben wilt.52
Ten is haer niet genoegh de goden af te locken53
Van onsen dienst en eer, maer maecken ons verdacht54
By't vveeligh vverelts volck, die sy soeckt aen te focken55
Tot grondigh onderganck van't menschelijck geslacht.
Sy prijst de eensaemheyd, en haet het vrindlijck paren.57
Sy is waer datse kan u Hoocheyd inde vveegh.58
So ghy dit niet belet, sal min als hondert Iaren,59
Het Lieden-rijcke ront zyn menscheloos en leegh.60
Hier toe heeft sy den Boef Mercurium verkregen,61
Die door zyn pratery een yeder schier vervvint,
Dees staen my alle bey vyandelijcke tegen,
En schrollen al te bits op u myn kleyne kindt.64
Siet daer mijn Soon, siet daer, het puyck der jongelingen,
Is door 'ken vveet niet wat tot eenigheyd verleydt,66

42
43
47
49
50
51
52
53
54
55
57
58
59
60
61
64
66

Geveynsende: zich ontveinzend.
nocken: snikken.
trots, en kleynicheyd: hoogmoedige minachting.
slechte: onnozel; verschooven: opzij geschoven, achtergesteld.
Pallas: Athene, godin van de wijsheid, dochter van Zeus, wiens schild, dat kunstig bewerkt
was met een afschrikwekkend hoofd met slangen, zij ook vaak droeg.
haest: weldra.
daer: waar.
Ten is haer: het is haar (nl. Pallas).
onsen dienst en eer: de eredienst voor ons.
vveeligh: weelderig; aen te focken: op te voeden.
vrindlijck: liefderijk.
is... inde vveegh: dwarsboomt.
min als: in minder dan.
ront: aardbol.
Boef: sluwe deugniet; Mercurium: bij de Romeinen de god van de welsprekendheid;
verkregen: overgehaald.
schrollen: schelden.
eenigheyd: eenzaamheid, de ongehuwde staat.
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Hy die nu in zyn fleur ons Lof-Lied hoort te singen,
Die lacht, ja schimpt met ons, ô vvat een bitterheydt!
Waer is u taeyen Boogh? waer zyn u vvisse Pylen?69
En hebt ghy klem noch konst, vvat isser daer't aen faelt?70
'tMoer-Liefje, seyde Mem ick hebse laten vylen,71
Sy zyn nu vvel versien, getempert, en verstaelt,72
Dat Pallas hem beschut, en keere myne schichten73
Nu metten beucklaer van door-sichtich Kristalyn,74
Sy neme nu tot hulp haer schotse Negen Nichten,75
Die by den Heynsten-Bron met singen besig zyn.76
Maer ken ick haer te recht, sy sal haer dat vvel vvachten,77
Haer spiegelende inde mislach vande Son,78
Die overdvvaels vervvaent stont op syn eygen krachten,79
En snorckte smaedelijck op't schamperst dat hy kon.80
Myn kroese bloed is my uyt myn teentjen geronnen81
Tot in myn hooftjen, dat vast yvrigh is om wraeck,82
Ick heb in arren-moet den trotsen overvvonnen,83
Die selfs verwonnen had den vreesselijcken draeck.84
Sint is den bitsen Nijt ter sinnen in gevaeren,85
Vanden gekransten god, en zyn gekroont geslacht86
Van groene Rymelaers, die konstelijc verklaren87
My minder inde mont, maer meerder inde macht.88

69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88

vvisse: trefzekere.
klem noch konst: kracht noch vaardigheid; faelt: ontbreekt, schort.
'tMoer-Liefje: het moederskindje, troetelkind; de komma denke men weg.
versien: voorzien; getempert: sterk verhit, snel afgekoeld, weer verhit; een bewerking van
bepaalde metalen.
hem: nl. degene over wie van vs. 65 af gesproken wordt, de bruidegom.
metten beucklaer: met het schild.
schotse: hoogmoedige; Negen Nichten: de negen Muzen.
den Heynsten-Bron: op de berg Helikon bevond zich de bron Hippokrene, de Hengsten-bron.
sy sal haer dat: zij zal zich daarvoor.
mislach: vergissing, vergrijp; de Son: Apollo, de god van het licht; Bredero zinspeelt op de
geschiedenis van Apollo en Daphne (vgl. Ovidius, Metamorphosen I).
overdvvaels: al te vermetel; stont op: vertrouwde op.
snorckte: snoefde.
kroese: driftige.
vast: in hoge mate.
in arren-moet: in mijn boosheid.
selfs: zelve; draeck: Python, de draak die door Apollo gedood werd.
Sint: sindsdien.
gekransten god: Apollo met de lauwerkrans, de god van de dichters.
groene: verliefde; dus minnedichters; konstelijc: in hun gedichten.
My minder inde mont: dat ik minder welsprekend ben (dan Apollo).
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Hy nam zyn Boogh, en Pyl in bey zyn soete vuysjes,
90 Hy staet, hy mict, hy trect so hartich als hy mach,90
Het peesje snapten los, en 't pijltje dat vloogh iuysjes91
Recht in de slincker borst, daer hy het hartje sach.
Den Ionghman voelende de ongewone krachten
In zyn verloeyde borst, veranderde van hoot,94
95 En heeft zyn hart, zyn ziel, zyn snackende gedachten,95
Gedweegh, gelyc een Lam, geworpen in haer schoot.
Den schoot van de Vooghdes, die hem had overwonnen97
Door sonderlinge macht, door krachten van het kindt,98
Door trecking, door gelock, door tint'len vande Sonne,99
100 En duysent stricken meer die m'inde minne vindt.100
Onnosel, die noyt was het lose net ontvlogen101
Des vangers, die hem had een LOC-VINCK voorghestelt.102
Die hem door koosery in swym'ling heeft getogen,
Mits sluyt hy't gaeren toe, hy was in haer gewelt.104
105 Willighe slaverny! seer licht wort hy gevangen105
Die wilt gevangen zyn, die als een graege Mus106
Verbeten op het saet, verlust is op de wangen107
Syns Nimphs, om eenmael te genieten 'tsoet ghekus.
Doen sprack Venus, myn Soon, myn glory, myn vermogen,
110 Myn kleynen dwingelant, wiens handen loos en fel,110
Des Hemels grooten troon soo dickmael hebt verbogen,111
En naer u sin verwrickt de stoelen van de hel.112
Ghy die het hofgesin der Kroon-dragende Goden113
Met slaverny, en last van soeticheyt beswaert.

90
91
94
95
97
98
99
100
101
102
104
105
106
107
110
111
112
113

hartich: flink.
snapten: flapte, sprong.
verloeyde: verlooide, verharde; hoot: hoofd, gedachten.
snackende: hunkerende.
de Vooghdes: de bruid.
sonderlinge: buitengewone, bijzondere; het kindt: Cupido.
gelock: het aanlokken.
m'inde minne: men in de liefde.
Onnosel enz.: O argeloze bruidegom die helemaal niet in staat bent geweest om.
een Loc-Vinck: lokvogel, met toespeling op de naam van de bruid; voorghestelt:
voorgehouden.
Mits: meteen; hy: Cupido; 't gaeren: de draad, hier het net; gewelt: macht.
Willighe: gewenste, overeenkomstig de wil.
graege: gretige.
Verbeten op: begerig naar.
loos: sluw.
Des Hemels grooten troon: de machtige hemel-goden; verbogen: doen afwijken.
de stoelen van de hel: de heersers van de onderwereld.
het hofgesin: het gehele hof, de hele kring.
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115 En praelt met uwen sleep van beçepterde Boden,115
Die ghy met eenen winck sent op en neder-waert.
Gedenckt het Godlyck ampt, en uwer heyligheden
Genadigh oud ghebruyck door goetheyt van u geest.
Erbermt u zyner doch, myn Sone, het is reden119
120 Dat die ghy hebt gewont, dat ghy die oock gheneest.
Den strengen weest gestreng, maer handelt sacht den sachten,121
Aenschout syn dweegh gemoed gants leenich en bereyt,122
Om tot een offerhand zyn sinnen u te slachten,123
Tot teecken van zyn dienst, en u groot achtbaerheyt.
125 Hoe moogdy grooter saeck, en straffer straffe vvenschen,125
Syn herte trild, en smilt, zyn dolheyt is hem leet,126
Daer gaet een edel spreuck by d'alderbeste menschen,127
Dat is, weldaet gedenck, en euvel doen vergeet.
Hoe? sullen nu de gôôn van land en vvater-lieden129
130 Gaen leeren eene les? dat's ons te veel verneert,
Wy die op't alderhoochst' de schepselen ghebieden
Tot die goetdadicheyt, doen selven gants verkeert;
Waert dat u Godheyt noyt van hen en had genoten,133
Eerbiedicheyt noch gift van duyf, of swanen bloet,134
135 Ick ston't u wreetheyt toe, maer dick heeft hy begoten135
U heylichjen, u beelt, met tranen van 't ghemoet.136
Ach of u eens de kracht van d'onroerlycke tranen137
Met haer beweechlyckheen, als my, om 't herte voer,138
Ghy soud, en sult nu naer u moederlyck vermaenen139
140 Zyn Ee-gaed ionnen hem. Doen sprack de Minne-broer,140

115
119
121
122
123
125
126
127
129
133
134
135
136
137
138
139
140

beçepterde Boden: scepterdragende afgezanten.
zyner: over hem, nl. de bruidegom; reden: een redelijke zaak.
handelt: behandel.
dweegh: gedwee; leenich: buigzaam.
u te slachten: aan u op te offeren.
straffer straffe: strenger straf.
dolheyt: dwaasheid, nl. de vroegere dwaasheid van ongehuwd te willen zijn.
gaet: is in omloop.
sullen: moeten, behoren; land en vvater-lieden: de gewone aardse mensen.
Waert dat: indien het zó ware dat.
gift: offergave; duyf, of swanen: aan de liefde gewijde vogels.
Ick ston't u wreetheyt toe: ik stond het aan uw wreedheid toe; dick: vaak.
U heylichjen, u beelt: uw heiligenbeeld, het beeld van u als heilige.
onroerlycke: zeer roerende, of onvergankelijke(?); of moet men lezen: ontroerlycke?
beweechlyckheen: aandoeningen; om 't herte voer: aan het hart ging, in het hart trof.
naer: volgens.
de Minne-broer: Anteros, de god van de wederliefde, de broer van Eros.
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145

150

155

160

165

Salige Moedertjen, ist saecke dat myn krachten141
Van sulck vermogen, als die van myn broeder zyn,
So sal ick THEODOOR syn weedom doen versachten,
En quetsen oock zyn lief met een gelycke pyn;
So sal de eene wondt des anders salve wesen,
Soo sal de eene min de and're brengen voort.
Doen heeft hy uyt den tros een pyltjen uytgelesen.147
En heeft daer me de borst HARMENIAE doorboort.148
Het boefjen stond en loegh, ja knipten op syn duympjen,149
Om dat het schutterlyc, en doel-recht had gemict.150
De blonde Venus lach terwylen op haer luympjen,151
En heeft haer droevich hart een vveynichjen verquict.
Ach soete schuttertjens! hoe crachtich syn u schichtjes!153
Al vvaer de borst van stael oft diamant gevveest,
Ghy breect de hardicheyt met uvve dopjens lichtjes,155
En jaechtse door het vlees tot binnen in den geest.
Ghy hebt de soete VINCK aen't roer voor u gestellet,157
Tot lockaes van de geen die ghy gevangen hebt,
Nu hy is in u macht het Vincjen ghy beknellet,
En spantse in't gareel, daer ghy u vreuchde schept.
Hoe vvonder is u cracht! ghy doet het Doots-hooft bloeyen,
Ghy maect hem dvveeg als vvas, die voor vvas als verstaelt.162
Ghy doet door uwe cracht uyt Doots-hooft aaren groeyen,163
Waer van het Vinckjen nu seer graegh haer voedsel haelt.164
Sy vloogh alleen in't bos van velen wel gevryet,165
Doch door verborgentheyt voor dese man bespaert.166
Sy sprong van tac op tac, den keur haer dic bestryet,167

141
147
148
149
150
151
153
155
157
162
163
164
165
166
167

ist saecke: als het een feit is.
tros: bundel; uytgelesen: uitgezocht.
daer me: daarmee.
Het boefjen stond en loegh: het knaapje stond te lachen; knipten op syn duympjen: maakte
met de duim een knappend geluid, als vreugdeteken na bereikt succes.
schutterlyc: als een volleerde schutter.
terwylen: intussen; op haer luympjen: op de uitkijk.
schuttertjens: Eros en Anteros.
dopjens: pijlpunten; lichtjes: gemakkelijk.
roer: stok of touw waaraan bij de vinkenjacht de lokvogel is vastgemaakt.
dvveeg: buigzaam, kneedbaar; voor: tevoren.
aaren: korenaren.
graegh: gretig.
gevryet: aangezocht.
verborgentheyt: een ondoorgrondelijke oorzaak.
den keur enz.: door te moeten kiezen is zij vaak in tweestrijd.
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Doch ghy hebt in haer hert tot Doots-hooft lust gebaert.168
Mits namse ernstich voor haer nestjen te gaen bouvven169
Op't Doots-hooft, tot den tyt, oft dood haer dat ontvvringt.170
Hier op staet haeren sin, hier op is haer betrouwen.
Hier is haer hart, haer lust, hier sitse staeg en singt,
Dit doet de soete kracht van u door-togen Ionge,173
Die stadich vlecht, en bindt de waerde Zielen t'saem.
Die stadigh vleyt, en koost met geconfyte tonge,
En dwinght dien die u haet, te prysen uvven naem.
Dat vveet ghy Bruydegom, op vvien noyt Flitz en hefte,177
En spotte van te voor met u, en u gevvaet,178
Tot dat de deughd des Bruyts hem inden boesem trefte
Het middel-punt zyns harts, daer sy noch vast in staet.
Geen grillery, noch kracht heeft u ziel overvvonnen,181
Maer't komt van hoogher hant u sacken in het bloet.
De Godheyt doet u zien twee oogen als tvvee Sonnen,
Een onbesproken Maecht van Goddelijck ghemoet.184
Van treffelijc geslacht, van vvelgebooren maghen.185
Gebonden aende eer in allen deuchden rijck,
Wiens heusche, lieve Ziel de uvve sal behagen.187
Want't kan niet anders, als, gelijc bemint gelijc.
De Maar borst schielijck uyt, nam haer trompet in handen,189
En blies met vollen mont HARMINIAES deugden uyt,190
Dit nam den Bruydegom geboeyt in starcke banden,191
Ick heb u selfs bereyt dese vermaerde Bruyt,
Ick Venus ben vvaer voor de reyne minnaers knielen,
Myn heylicheyt en is met geylheyt niet besmet,194
Ick splits en rijgh aen een de alderschoonste Zielen,195

168
169
170
173
177
178
181
184
185
187
189
190
191
194
195

ghy: nl. Eros en Anteros.
Mits: meteen daarop.
ontwringt: ontrukt, afdwingt.
de soete kracht van u: uw liefelijk vermogen; door-togen Ionge: sluwe jongen; aangesproken
persoon.
Flitz: pijlspits; hefte: hechtte, vast bleef haken.
spotte: die spotte, nl. de bruidegom; u gevvaet: uw wapenrusting, nl. van Eros.
grillery: grilligheid.
Goddelijck ghemoet: edele, deugdzame inborst.
maghen: bloedverwanten.
heusche: grootmoedige.
De Maar: de Faam; borst... uyt: barstte uit.
met vollen mont: met bolle wangen.
nam...geboeyt: boeide, nam gevangen.
geylheyt: onkuisheid.
splits: scheid, zonder af.
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En smiltse 't samen in een onbesoetelt bed,196
Gerechticheyd en trouvv, myn lieve Gesellinnen,
Die zijn gekommen vanden hoogen Hemel af,
Op dat ghy trou en recht malkand'ren sout beminnen,
200 Met vvaere kuysse Liefd, die u myn godheyt gaf.
Wel aen de Liefdekens, en de bevallikheden,201
Die gaen ter Sale-vvaert tot aen de Ledekant,
Die sy met maachde-palm en soete roosjens spreden,203
Mijn Soontjens vvarmen't bet gaet aen eer dattet brant.204
205 Ghevrinden rijst, en gaet, om immers niet te letten205
De lievers in de lust van haer so lang vervvacht.206
Ic kom u selver by, en sal my neder setten,
En blyven hier in huys de lieve lange nacht.
Leeft langh ver-eenicht paer in verghenoechden vrede,
210 Wy vvenschen u gheluc, en heyl, in desen staet,210
En dat ghy naemaels moocht des Hemels-sael betreden,
Daer vreuchd op vreuchde is, die nimmermeer vergaet.
'tKan verkeeren.
Doot synde, leeff ick.-

196
201
203
204
205
206
210
-

onbesoedelt: kuis, eerbaar.
Liefdekens: liefdegodjes; bevallikheden: gratiën.
spreden: bespreiden.
Mijn Soontjens: Eros en Anteros; gaet aen: begin, vang aan.
rijst: sta op; immers: bepaald, toch; letten: belemmeren, vertragen.
lievers: gelieven; van haer: door hen.
staet: toestand, nl. de huwelijke staat.
Doot synde, leeff ick: deze zinspreuk, toegevoegd onder de normale van Bredero, kan een
toespeling zijn op de naam van de bruidegom, maar ook op het feit dat de dichter a.h.w. nog
leeft in dit gedicht, hoewel hij al meer dan een jaar dood is.
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In 1622 blz. 78, rechterhelft
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*CXXXVII

Adieu - Liedt

Stemme: O schoonste Personagie, &c.
Vaert wel mijn Lief, mijn leven:
Hoe kranck is, laes! 'tvermoghen by de Menschen,2
In Godt bestaet het geven3
Van 'tluck en heyl, dat wy den and'ren wenschen.4
5 'kWensch dat de Heer
U wint en weer,
En voorspoet gheef in't varen,
'k Hoop Gods ghenade,
Sal u voor alle schade
10 Wel bewaren.10
O ghy weeldighe vloeden,11
Brootdroncken, licht, en neetlich vol beroeren,12
Wilt met dit buyich woeden,
Des noorden wints, geen strijt, noch oorlog voeren:
15 O Zuyer Zee,
Van liever lee16
Laat doch u rugh doorsnyen,
Wat sy door seylen,
Sal weer sonder verdeylen19
20 'tSamen vlyen.20
Voor d'Amsteldamsche palen21
Lach 'tbruyne Schip, met swarte taeckel Touwen,22

*

2
3
4
10
11
12
16
19
20
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22

CXXXVII
In 1622 blz. 78-79, In vs. 1 grotere sierletter V. Ook opgenomen in het Geestigh
Liedt-boecxken, 1621.
kranck: zwak; 'tvermoghen by: de macht van.
In Godt bestaet: in Gods hand ligt.
den and'ren: elkaar.
Wel: goed, ten volle.
weeldighe: weelderige, overmatige; vloeden: golven.
Brootdroncken: dartel; licht: onberekenbaar; neetlich: hachelijk.
Van liever lee: op kalme wijze.
sonder verdeylen: zonder breuk.
'tSamen vlyen: zich samen voegen.
palen: de haven was door een lange rij palen in het IJ afgezet.
bruyne: donkere.
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Dat mijn Goddin quam halen,23
In plaets van koets, voor 'tpuyck van alle Vrouwen,
25 Was 'tvunstich ruym,25
Het witte schuym,
De voor-boech nat bevochten:27
Maer als ghy scheyden,28
Mijn ooghen u gheleyden,29
30 Soose mochten.30
De Son met goude Stralen,
Brack met ghewelt door blauwe Wolcken henen,
De Winden my ontstaelen33
Het Schip, en lijf, die allenghs vast verdwenen,34
35 'tHert wiert als loot,
Roer-loos als doot,
Door in-beeldinghs bewelven,37
Naer langh af-sond'ren,38
Soo quam ick met verwond'ren
40 Tot myn selven.
U seer verlichte zinnen,41
De myne Lief, in alles overstreven,42
Behalven in het minnen,
Daer moet ghy my de volle prijs af gheven,44
45 Ick wint in gunst,45
Ghy lief in kunst,46

23
25
27
28
29
30
33
34
37
38
41
42
44
45
46

mijn Goddin: mijn geliefde.
'tvunstich ruym: het bedompte ruim.
bevochten: bevochtigde.
als: toen.
Mijn ooghen enz.: geleidden mijn ogen u.
Soose mochten: zo ver als ze maar konden.
my ontstaelen: ontroofden mij.
lijf: haar persoon; allengs vast: geleidelijk al meer en meer.
Door... bewelven: overstelpt door de verbeelding.
Naer langh af-sond'ren: na een lange tijd van bewustzijnsvernauwing (black-out).
zinnen: geest.
overstreven: gaan te boven.
Daer... af: daarvan.
gunst: genegenheid, liefde.
lief: liefste; aangesproken persoon.
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In wijsheyt en in reden,47
In aengheboren,
En eyghen selfs vercoren,49
50 Brave zeden.50
Ghy die uyt soute baeren51
'tVlam-vierich hooft onuytghedooft liet blijcken,52
Schift doch de gryse schaeren,53
Voor 'tdriftigh Schip, laat golven angstich wijcken,54
55 Blancke Goddin55
Voert mijn lief in
De wel ghewenschste steden,57
En brenght mijn Vrouwe
Gheluckich, en benouwe
60 'tHuys met vreden.60
Al wat een Mensch can dencken
Om aen syn Vrient, of waarde lief te gonnen,
Dat soud ick, troost, u schencken63
Waer't Godes wil het selfde my te jonnen.64
65 Ach! denckt om my,
Als ick aen dy66
Met yverich verlanghen:67
Al mijn ghedachten,
Die snacken en verwachten
70 U 'tontfanghen.

47
49
50
51
52
53
54
55
57
60
63
64
66
67

reden: het spreken, de rhetorica.
eyghen selfs vercoren: door eigen verkiezing verworven.
Brave zeden: uitnemende eigenschappen.
Ghy die: nl. Venus, uit het schuim van de zee geboren.
onuytghedooft: zonder dat het water de vuurgloed kon doven; liet blijcken: toonde.
Schift doch: scheid toch, doe toch uiteen gaan; gryse schaeren: menigten van grauwe golven.
'tdriftigh: het snel voortdrijvende.
Blancke Goddin: Venus.
wel gewenschte: de zeer begeerde; steden: plaats, of plaatsen.
'tHuys: bij haar familie waar zij thuis hoort; of terug in Amsterdam?
troost: liefste.
jonnen: gunnen.
Als: zoals.
yverich: hartstochtelijk.
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*Sonnet
Vroegh in den dageraet, de schoone gaet ontbinden,
Den Gouden blonden tros, Citroenich van coleur2
Gezeten inde Lucht, recht buyten d'achter deur,3
Daer groene Wijngaert loof oyt louwen muer beminde.4
5 Dan beven Amoureus de lieffelijckste Winden,
In 'tgheele zijdich hayr, en groeten met een geur
Haer Goddelijck aenschijn, op dat sy dese keur7
Behielt, van dagelijcx haer daer te laten vinden.8
Gheluckich is de Kam, verguldt van Elpen been,
10 Die dese vlechten streelt, dit waerdich synd' alleen:
Gheluckigher het snoer, dat in haer dicke tuyten11
Mijn Ziele mee verbint, en om 'thooft gaet besluyten,12
Hoe wel ick 'tliever zie wilt golvich na syn jonst,13
Het schoone van natuur passeert doch alle const.14

*

2
3
4
7
8
11
12
13
14

In 1622 blz. 80. In vs. 1 grotere initiaal V. Ook opgenomen in Apollo, 1615, blz. 73 als Het
eerste van de Schoonheyt. Het auteurschap van Bredero is discutabel, aangezien dit sonnet
in 1615 geen ondertekening of zinspreuk heeft, evenmin als de overige elf van de cyclus; het
is bovendien opmerkelijk dat deze elf in 1622 ontbreken. Voor de problematiek en voor de
tekst van de gehele cyclus worde verwezen naar het deel Verspreid Werk.
7 sy volgens Apollo; in 1622: hy - 11 dicke idem; in 1622: dickte - 11 tuyten zonder punt
idem; in 1622: tuyten. - 12 mee idem; in 1622: my - 13 golvich idem; in 1622: geluich
tros: haarwrong.
inde Lucht: in de open lucht; recht: juist.
Daer: waar; oyt: altijd, zoals het altijd gedaan heeft.
keur: voorkeur.
haer: zich.
snoer: lint, band; tuyten: vlechten.
mee: tevens, mede; en om 'thooft gaet besluyten: en haar hoofd omsluit.
na syn jonst: zoals het maar wil.
passeert: overtreft.
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*CXXXVIII

Sonnet

Dat ic u nacht en dach mijn groot geween laet hooren
Dat ghy des morgens vint mijn tranen voor u deur
En dichten die daer syn vervult met myn ghetreur,3
Mijn Lief daer gaet ghy u te dapper om verstooren.4
5 Maer laes! wat sal ic doen, wie sal mijn brant dan smooren5
Als ick aen u mijn Lief geen Hoop van hulp bespeur,
Ghy neemt het al te hooch dat ick by nacht versteur
In uwen eersten slaep, met mijn gheschrey u ooren.8
Dan soo hier in u gheest soo dapper is ghequelt9
10 Ick bidd' u om ghenaed', laet zincken het ghewelt10
Van uwen toorn verwoet, wilt my dan Lief vergheven,11
Dat ick u schoon gesicht heb al te seer bemint,12
Want zoo ghy al mijn doen te rechten wel verzint13
Dit is alleen mijn schult meest teghen u bedreven.14

*
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CXXXVIII
In 1622 blz. 80. In vs. 1 grotere initiaal D. Ook opgenomen in Apollo, 1615.
4 Lief daer in 1622: Liefdaer
dichten: gedichten.
te dapper: heel hevig; u... verstooren: u boos maken, verstoord worden.
brant: vurige liefde; smooren: doven.
gheschrey: gejammer.
Dan soo: maar als; dapper: ernstig.
ghewelt: kracht.
toorn verwoet: heftige toorn.
u schoon gesicht: uw schone ogen.
te rechten: op juiste wijze; verzint: bezint, overweegt.
Dit is alleen enz.: dit alleen is het ergste van dat waaraan ik mij jegens u heb schuldig gemaakt,
nl. een al te grote liefde voor uw schone ogen (vs. 12).
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*CXXXIX

Nieu - Liedeken

Op de Voyse: Aenhoort doch mijn gheklach, ghy Ruyters, &c.
Ooghen vol Majesteyt
Vol grootsche Heerlijckheden:
Hoe komt dat ghy nu scheyt3
Van u Eerwaerdigheydt
5 En soete aerdigheyt:5
Laas! wat lichtvaerdigheyt6
Aanneemdy sonder reden?
Van waar komt dit versmaan?
Voorwaar ick kant niet sinnen,9
10 Noch geenerwijs verstaan
De oorsaak van dit gaan:11
(U quelt misschien, een waan)
Soo ic u heb misdaan
'T is met te veel te minnen.
15 Die Waan quelt u misschien
Dat ic u soeck te vryen16
'K heb noyt soo hoogh gesien17
Of ic wist wel op wien:
Want die machtighe Lien19
20 Die soecken te ghebien20
En dat can ic niet lijen.

*
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CXXXIX
In 1622 blz. 81. In vs. 1 grotere initiaal O. Het lied is geschreven voor Magdalene Stockmans,
in de eerste helft van 1618. Een handschrift waarschijnlijk uit juli 1618, maar waarvan niet
volstrekt vaststaat dat het een autograaf van Bredero betreft, is bewaard gebleven (Gem.
Archief Amsterdam; facsimile in Memoriaal van Bredero, blz. 169-173). Dit handschrift geeft
de strofen 6 en 7 in omgekeerde volgorde.
komt: komt het; scheyt Van: ontrouw wordt aan.
aerdigheyt: bevalligheid, lieftalligheid.
Laas! wat lichtvaerdigheyt enz.: helaas, wat voor lichtvaardige bewering neem je zonder
grond als waar aan.
sinnen: begrijpen.
gaan: heengaan, zich afwenden.
te vryen: naar uw hand te dingen.
'K heb noyt enz.: ik heb mijn oog nooit geslagen op iemand boven mijn stand zonder me
ervan bewust te zijn wie ik voor me had.
die: de.
soecken: zijn erop uit.
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Ick ben te groot van moedt22
Om yemandt yet te achten23
Om Rijcdom, of om goedt
25 Sot is hy die't ooc doet:25
Ic prijs u Edel bloedt;26
Dat God'lijc is ghevoedt
Met Hemelsche ghedachten.
Daar ghy, myn vaack met speest29
30 Als ic hier quam verkeeren30
Ootmoedich, en bevreest31
Voornaamlijck aldermeest
Om u geswinde gheest!33
'K heb noyt soo stout geweest34
35 Dat ic u dorst begheeren.35
Maar lieve oogjens bly
En heught u niet het wencken?
En t'gluuren van ter sy?
En t'loncken teghens my?
40 Soo vriendelijc als vry?40
Nochtans op vryery41
Heb ick noyt willen dencken.
Hoe sou eender van staet,43
Als ick, dat dencken kunnen?

22
23
25
26
29
30
31
33
34
35
40
41
43

groot van moedt: fier, nobel. Dus: ik voel me er te goed voor.
yet: ook maar enigszins.
ooc: wel.
u Edel bloedt: uw bloed als drager van uw edele zielskracht.
Daar... met: waarmee; speest: gespijzigd hebt.
quam verkeeren: op bezoek kwam.
bevreest: vol ontzag.
geswinde: vlugge.
stout: overmoedig.
begheeren: nl. tot vrouw.
Soo vriendelijc als vry: even welgezind als vrijmoedig.
op vryery: aan een huwelijksaanzoek; vgl. vs. 16.
eender van staet, Als ick: iemand van mijn stand.
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45 Hy mocht: door feyl van raat,45
Oft om syn eygen baat:
O Vrouwelijck Cieraat!47
Ick sou u soo veel quaat
Om myn niet mogen gunnen.49
50 Ghy ziet mijn Liefde in,50
Met inderlijck meedooghen,51
Ick kent, dat ick (Vriendin)52
U als myn Ziel bemin,
Maer eer ick meer begin,54
55 Ghy sluyt my uyt u sin,55
En bandt my van u ooghen.56
Ooghen! ist dat ick dan,
Myn lantwinning moet derven?58
So bid ick ziet eens an,
60 My! d'alderdroefste Man
Die oyt Moeder ghewan:61
Overmits dat ick van62
De braefste ziel moet swerven.63

45
47
49
50
51
52
54
55
56
58

61
62
63

Hy mocht: hij zou het alleen kunnen; feyl: ontbreken.
Vrouwelijck Cieraat: pronkjuweel van een vrouw.
Om myn: om mijnentwil; mogen: kunnen.
Ghy ziet... in: gij hebt begrip voor.
inderlijck: innig.
kent: beken het.
meer begin: verder ga, iets meer onderneem.
uyt u sin: buiten uw genegenheid.
bandt: verbant.
lantwinning: het recht om in een bepaald land te verblijven; meestal juridisch t.a.v. iemand
die verbannen is geweest; zie WNT VIII, eerste stuk, kolom 1004. Hier wschl. dat wat ik
gewonnen dacht te hebben.
ghewan: ter wereld bracht.
Overmits dat: omdat, aangezien; van: ver van, gescheiden van.
braefste: edelste.
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*CXL

Liedeken

Stem: Als ick uyt vvandelen gae, &c.
Goddinne die de naam van 'tschip-rijck Eylant voert1
Die met geen Tooverkracht Hemel en aart beroert2
Maar die met u ghesicht en Goddelijcke kunst3
De grootste man beweegt doet snacken na u gunst.4
5 De grootheyt van u macht ick noyt soo hooch en hiel5
Als ick de hoocheyt doe van u verheven ziel
Die op den top des Lofs ten pronck des werelts staat
Sulcx dat de Zon beschaamt syn ooghen neder slaat.8
Als hy eerbiedich u eerwaerdicheyt aenschout
10 Hy schimmert en hy staart: en 't ciert syn hooft met gout10
En bromt soo voor u deur daer hy een lonckje pracht11
Waar met dat hy volnoecht voldoet syn groote jacht.12
Smorgens voor dauw voor dach, en in den dagheraat
Wanneer hy opghetoyt uyt syn slaepkamer gaet
15 Als ghy noch legt en slaapt met al u Huysghesin15
Dan komt den brallert aen door glasen Vensters in.16

*

1
2
3
4
5
8
10
11
12
15
16

CXL
In 1622 blz. 82. In vs. 1 grotere initiaal G. Het lied is blijkens de aanhef geïnspireerd door
Maria Tesselschade Visscher.
30 Heerlijckheden sien in 1622: Heerlijckhedensien
Goddinne: vereerde vrouw; 'tschip-rijck Eylant: Tessel.
met geen: niet met.
u ghesicht: uw ogen.
De grootste man: zelfs de machtigste man, dus: alle voorname mannen; beweegt: bewogen,
van zijn stuk gebracht.
ick noyt soo hooch en hiel: achtte ik nooit zó hoog.
Sulcx: zodanig.
Hy schimmert: dan wordt hij ietwat verblind; en 't ciert: en dan siert hij.
bromt: praalt; pracht: afbedelt.
Waar met dat hy volnoecht: waarmee tevreden hij; voldoet syn groote jacht: zijn grote tocht
volbrengt.
al u Huysghesin: al uw huisgenoten.
brallert: praler.
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Hy kyckt hy wederkyckt en siet u schoonheyt door17
U Silverblancke vel vergult hy met syn gloor18
Ghy voelt de luwte van syn straalen soet en sacht
20 En toont hem al het t'gunt hy meest op Aarden acht.20
Hy doet al wat hy wil en wat hem best behaaght
Dan gaet den snoepert deur hy schent so menich Maagt22
Waer dat die Vrouwe Man maer steelwys eens insluypt23
Hy vint gheen Vrouwtje die hy niet in slaap bekruypt.
25 De leste reys Goddin als hy u wel besach25
Doen ghy in diepe rust en onbekommert lach
Doen stal hy uyt u Hooft op 'taardichst dat hy kon27
U ooghen en hy liet voor elcken Ooch een Son.28
Soo komet by Goddin dat ick en alle lien29
30 Die dese Majesteyt vol Heerlijckheden sien30
Door 'tblincken van u snel en weesselijck ghesicht31
Waar met dat ghy myn siel inwendich noch verlicht.
Dit is myn hooghste vreucht daer ick my in verbly
Dat ghy u ooghjens slaet uyt goetheyt eens op my
35 Als u ghenade my eens vriendelijck aensiet
Ick ruylden dat gheluck om al de Werelt niet.

17
18
20
22
23
25
27
28
29
30

31

wederkyckt: kijkt nog eens; siet... door: beziet ten volle.
gloor: glans, gloed.
al het t'gunt: al hetgeen; hy meest enz.: nl. de schoonheid van de vrouw.
deur: weg, verder; hy schent: hij randt aan.
Vrouwe Man: vrouwengek; steelwys: steels, heimelijk.
leste reys: laatste keer.
op 'taardichst: op de vaardigste wijze.
voor: in plaats van.
komet by: komt het.
Die: hetzij hier, hetzij bij de inzet van vs. 32 lijkt de tekst foutief, tenzij men Die dese opvat
als een versterkte vorm van dese; een eenvoudige oplossing is Die te vervangen door Nu;
deze Majesteyt: de heerlijkheid van uw ogen.
snel: schoon; weesselijck: wezenlijk, het wezen weerspiegelend (?).
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*CXLI

Dochters Klach-Dicht Van de ongetrouwicheyt van een die
sy bemintOp de Wyse: Alst begint
Mach ter werelt eenighe pijn
Hier des menschen herten quellen?
Macher eenighe droefheyt sijn
Die ons altijdt gaat versellen?4
5 Om onsen grooten ongheluck5
Te doen kennen door de druck.
Soo de smarten ons nemen af7
En de menschen vast aencleven8
Tot int verrotte stinckend' graf,
10 Soo aenschouwt mijn droeve leven10
En hoe dat de Fortuyne snoot11
Mijn Jonckheyt spysset metter doot.12
Het Jaar verjaert sich alle Jaars13
Steedts vernieuwen haer de dinghen,14
15 Latende hier gheheuchnis schaars15
Door de buerts veranderinghen16
Sleept soete Lent de Somer heet17
En gure Herfst de winter wreet.

*

CXLI
In 1622 blz. 83-84. In vs. 1 grotere initiaal M. Ook opgenomen in Tragedische ofte
Klaechlijcke Historien, deel IV, waarschijnlijk 1612. Het lied wordt gezongen door een
vrouw.
48 trouwe plicht in 1622: trouweplicht - 67 wapen, cruyt in 1622: wapen cruyt - 73 beloofde
volgens 1612; in 1622: bedroefde
- Dochters: van een meisje.
Van: over.
4 Die ons enz.: die voorgoed bij ons blijft.
5 onsen grooten ongheluck: ons zeer ongelukkig lot, de droevige toestand van de mens in het
algemeen.
7 Soo: zoals de smarten nu eenmaal enz., zo is ook, naar men kan zien, mijn droeve leven; ons
nemen af: ons onze kracht ontnemen, ons verzwakken.
8 vast aencleven: onverminderd bijblijven.
10 Soo: dan, of zo ook; vgl. vs. 7.
11 de Fortuyne snoot: het boosaardige lot.
12 spysset: voedt.
13 verjaert sich: wordt herboren.
14 haer: zich.
15 gheheuchnis schaars: weinig herinnering; na dit vs. denke men een punt.
16 buerts veranderingen: beurtwisselingen.
17 Sleept: heeft in haar gevolg.
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De ys-keeghels van cleyne vreucht19
20 Die de koude vorst mach senden:
Die werden vervormt en verjeucht
Haar wranghe kild' slist int ende,22
Als des goude Sons blond ghesicht
De Ram vergult met glantse licht.24
25 Maer eylacy myn banghe last25
Is geplaatst soo gants stantvastich,
En myn ongheluck blyft oock vast27
Mits 'tghevalle overlastich28
My flucx ontrooft de soetste vreucht
30 Van myn tedere groene jeucht.30
'Tonweer noch de gillende wind
Becrijcht soo niet de Zeebaren.32
Niemandt hem soo beangst en vindt
Om ghevaerlijck snachts te varen,34
35 De Zee niemant soo seer en schent35
Als my dit ongheluck vol ellent.
Soo de schaduw'de Ziel verbeeldt37
Een ontgloorde doove koole.
Myn klaarheyt ghy oock soo ontsteelt39
40 Dies moet ick int duyster doolen:
Wech doode hoop vol valsch bedroch
Wat pluymstrijckt ghy mijn harte noch?42

19
22
24
25
27
28
30
32
34
35
37
39
42

van cleyne vreucht: vreugdeloze, droevige.
Haar wranghe kild': hun bijtende koude; slist: neemt af, vermindert.
De Ram: het sterrenbeeld Aries of Ram; dat het lentepunt zich in de Ram bevond, gold voor
de klassieke oudheid; glantse licht: lichte glansen.
banghe last: kwellende verdriet.
vast: constant.
Mits: daar, aangezien; 'tghevalle overlastich: het al te zwaar drukkende lot.
groene: prille, jonge; of verliefde.
Becrijcht: bestrijdt.
ghevaerlijck: met levensgevaar.
schent: doet schade.
Soo de schaduw' enz.: zoals de schaduw de ziel voorstelt, nl. als een uitgedoofd vuur (?); de
punt na vs. 38 denke men weg.
Myn klaarheyt enz.: zo ontrooft gij mij ook mijn helderheid; ghy: nl. de ontrouwe minnaar.
pluymstrijckt: vleit, paait.
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Indien het vervolch van myn smart43
Waar ghebouwt op hoop of reden44
45 Ick leed' gherust, ghetroost van hart
Seer wel ghenoeght, ja te vreden46
Ghy soudt myn seer schuldige vlyt,47
En trouwe plicht mercken altyt.
Maar Hope is syn sterckheyt quyt
50 Dies moet ick het onrecht lyen,
Want voor mijn liefde crijch ick spijt51
Voor mijn trouwheyt een vermyen:52
Ach! ick onschuyl het claar ghesicht53
Van't doorluchtich heldere licht.54
55 Eylacy! recht als ‘truyghe cruyd’55
Op 'tghebercht, en diepe dalen
Niet sonder vocht, voort en spruyt:57
Soo loop ick lusteloos dwalen
Als haar dat werelts ooghe rept59
60 Dat alle maanden sich verschept.60
Had ick Medeas Rieme cracht61
'K souw die Toverkunst gaan leeren
Ick sou haast crijghen in myn macht63
Myn ontroofde lief en Heere
65 Ick soude hopen dat ick dan
Hem sou ghenieten voor myn Man.66

43
44
46
47
51
52
53
54
55
57
59
60
61
63
66

het vervolch enz.: wat er na mijn smart komt.
Waar: zou zijn.
te vreden: vol tevredenheid; na dit vs. denke men een punt.
myn seer schuldige vlyt: het dienstbetoon dat ik u verschuldigd ben.
voor: als dank voor; spijt: afkeer.
een vermyen: gemeden worden.
onschuyl: verberg mij voor.
doorluchtich: schitterend; licht: nl. de zon.
‘truyghe cruyd’: het wilde struikgewas.
Niet... voort en spruyt: niet langer groeien kan.
haar...rept: zich haast; dat werelts ooghe: de maan.
sich verschept: als herschapen herleeft.
Medea: tovenares in de griekse mythologie; Rieme cracht: vermogen van de tovergordel,
nl. van Medea.
haast: spoedig.
hem ghenieten voor: met hem leven als.
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Maar ic heb wapen, cruyt, noch kunst67
Noch verboden gogel-weten68
Om u te trecken tot mijn gunst
70 Ach hoe meuchdy my soo vergheten?70
In dees myn troosteloose noot
U liefde voert my in de doot.72
Laas waar is de beloofde trouw73
Waar is de naam van u vrouwe:74
75 Siet hoe heylich dat ickse houw75
En u trouw, is onghetrouwe
Gants meyneedich heel gheveynst
En myn eed is noch op het reynst.78
Ach moet ick claghen dus om u!79
80 Moet ick met myn laauwe tranen
De rulle aarde sprenghen nu?81
Ach ick smelt door het vermanen,82
Maar ghy wreede, scharst en lacht83
Met myn droefheyt, en myn clacht.
85 Sal ick soo heel schots syn versmaat85
Sal ick soo verlaten werden?
Sonder schult van eenigh misdaat?87
Ach lief siet myn trouw volherden,88
Verleden jonst of deught en eer89
90 Ghedenckt ghy liefste die niet meer?

67
68
70
72
73
74
75
78
79
81
82
83
85
87
88
89

cruyt: toverkruiden; kunst: kennis van magische formules.
gogel-weten: toverkunst.
meuchdy: kunt ge; het vraagteken na dit vs. hoort eigenlijk éen regel lager.
U liefde: mijn liefde voor u.
Laas: helaas.
de naam van u vrouwe: de tijd dat ge mij uw vrouw noemde.
ickse: ik haar, nl. de trouw (vs. 73)
noch op het reynst: nog geheel ongeschonden.
dus: zo.
sprenghen: besprenkelen.
door het vermanen: terwijl ik het zeg.
scharst: schertst.
schots: uit de hoogte.
Sonder schult: zonder schuldig te zijn; misdaat vergrijp.
trouw volherden: standvastige trouw.
Verleden jonst: vroegere liefde.
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Ick ben niet slingerliefd, noch licht91
Noch van weyffelbare sinnen.92
Noyt en becoorde myn ghesicht93
Een ander lief, als u te minnen,94
95 Als u: door wien myn jonge Ziel
Hem wel eer gheluckich hiel.96
'Tqaatste lief dat ick begeer,97
Is dat ick u myn trouw wil gheven
Myn eenighe troost, naast God den Heer
100 Hier in myn beschreylijck leven100
Och can u myn commerlijck leyd
Niet brenghen tot medogentheyd?
Dat ghy my om een minder laat103
Dat en can ick niet verdraghen
105 Waar sy noch van een hoogher staat105
Soo sou ick soo seer niet claghen!
Of my toe-schick, of nood-lod raackt107
Myn trouheydt blyft even volmaackt.
Comt myn Lief, myn hart, myn vreugt
110 Comt omhelst ons oude minnen110
Als ick u sie, myn Ziel verheucht111
Dan vernieuwen haer myn sinnen112
Myn hart syn cracht by een vergaart
Myn leven wert voor u bewaart.114

91
92
93
94
96
97
100
103
105
107
110
111
112
114

slingerliefd: veranderlijk in de liefde; licht: onstandvastig.
van weyffelbare sinnen: wispelturig van aard.
ghesicht: ogen.
als u: dan u.
Hem... hiel: zich achtte.
'Tqaatste: het allerergste; lief: liefste; aangesproken persoon.
beschreylijck: rampzalig.
een minder: iemand van geringer afkomst.
Waar sy: indien zij zou zijn.
toe-schick: beschikking, hetzelfde als nood-lod.
omhelst: keer terug tot.
myn Ziel verheucht: verheugt zich mijn ziel.
vernieuwen haer: verjongen, verjeugdigen zich.
wert: wordt.
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*CXLII

Amoureus-Liedeken

Op de Stem: Alst begint
De Liefd' die myn begeert beveelt1
End' oorsaec van myn smerten teelt,2
Ja van myns Ziels genuchten,3
Ontsteeckt int midden van myn Hert
5 Een vyer een oorsaeck van myn smert
End' van soo heete suchten.6
Dat't blint verstant 't welc is in myn,7
Hoe wel het lijdt een vreemde pijn,8
Niet merkct zyn eygen lijden,
10 Want siet het queelt, het sterft daer heen,10
Het can gantsch geen gheluck betreen11
End' 'tnoemt dit noch verblyden.12
Helaes! ick voel niet dat de smert
Begint te mind'ren in myn hert,
15 Als ick by u mach wesen
'k Moet in u teghenwoordicheyt
Noch 'tselfde vreucht, end' 'tselfde leyt
Als in u afsijn vreesen.18

*

1
2
3
6
7
8
10
11
12
18

CXLII
In 1612 blz. 85-86. In vs. 1 grotere initiaal D. Ook opgenomen in Tragedische ofte
Klaechlijcke Historien, deel IV, waarschijnlijk 1612. Het lied wordt gezongen door een
jongeman voor zijn ongenaakbare geliefde Eleonore.
beveelt volgens Trag. Hist.; in 1622: verveelt -18 afsijn in 1622: af sijn
teelt: teweegbrengt, doet ontstaan.
genuchten: vreugden.
heete: vurige; suchten: verlangens, begeerten; de punt na dit vs. denke men weg.
't blint verstant: de verblinde geest.
vreemde: ongekende.
queelt: kwijnt; daer heen: weg.
betreen: bereiken.
dit: dit alles.
u afsijn: uw afwezigheid.
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Hoe soud' dit Hert dan van syn quaet19
20 Ghenesen, d'wijl het selfs de staet,20
Nau van syn lyen kennet,21
Ach Lief, ghy wetet maer alleen
Die deur u schoone trotse zeen23
Al myn gedachten mennet.24
25 Want dit Hert dat wel eer was mijn25
Is't nu niet meer, maer gantschlijc dijn
Het heeft van u zijn leven,27
Het voedt hem in u gonst altijdt28
End' als het wreetheyt van u lijdt
30 Begint het voort te beven.30
Dus my doch nu niet meer verbaest31
Maer om my te vertroosten haest,32
Hoort doch ws Slaefs gebeden,33
Verlicht dit Herte dat ghy hout34
35 In u gebiedt, end' staech benout35
Stelt het doch weer te vrede.36
Siet wat ick doe om vasticheyt
Mijns hoops te sien in't Hert geheyt38
Van de gheen dien ick eere.
40 Siet hoe myn Hert om gonste slooft40
Om Liefd' end' om te syn ghelooft41
Van myn Eleonore.

19
20
21
23
24
25
27
28
30
31
32
33
34
35
36
38
40
41

syn quaet: zijn ellende.
selfs: zelve; staet: gesteldheid; de komma na dit vs. denke men weg.
Nau: nauwelijks; kennet: kent, bewust is.
zeen: zeden, karakter.
mennet: ment, leidt, beheerst.
mijn: het mijne.
heeft: bezit.
hem: zich; zo ook in vs. 47.
voort: onmiddellijk.
Dus: daarom; my... verbaest: ontstel mij.
haest: haast u.
ws: uws, van uw.
Verlicht: steun, ontlast.
ghebiedt: heerschappij; benout: beklemt, verontrust.
Stelt het enz.: breng het toch weer tot rust.
geheyt: geheid, vastgestampt.
slooft: zich inspant.
ghelooft: geprezen.
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'T vermetel Mahometisch heyr
Gewapent in haer vol geweyr44
45 Sou myn Ziel niet verschricken,
Nochtans soo gaet het zitt'ren staech46
Om hem naer uwen dienste graech47
(Ach lieve lief) te schicken.
Ten is gheen bloote vrees van pijn49
50 Dien ick voel in myn hert te zijn:
Maer 'tis een yvrich haecken,51
Ick voel my sonder sterckte neer
Gheslagen, sonder dat ick weer
Hulp van myn vrouw genaecke.54
55 Stelt weer u Ridder in zijn cracht
End' hem doch voor u Krijger acht56
Want hy dient u getrouwe,
Soo ghy hem meer in twijffel hout58
End' niet zyn laffe geest herbout59
60 Men sal voor wreet u houwen.
Wreet salmen u noch noemen dan
End yeder een sal weten van
Myn trouheyt end' u strafheyt,63
Dan salmen my staech geven prijs
65 Maer van u singen dese wijs65
Een trotsert hier in't graf leyt.66

44
46
47
49
51
54
56
58
59
63
65
66

haer vol geweyr: hun volle wapenrusting.
het: nl. de Ziel (vs. 45); zitt'ren: sidderen, beven.
hem: zich; graech: gewillig.
bloote: blode, laffe; van pijn: voor pijn.
haecken: verlangen.
genaecke: bereik.
hem doch voor u Krijger acht: beschouw hem toch als uw strijder.
meer: langer.
laffe: onmachtige; herbout: herstelt.
u strafheyt: uw hardvochtigheid.
dese wijs: dit liedje; na dit vs. denke men een dubbele punt. Het liedje blijft overigens beperkt
tot vs. 66.
trotsert: ongenaakbare vrouw.
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Het was een soete schoonicheyt67
Vermengt met bitt're strafficheyt
Een vrientschap loos, bedeckt doch,69
70 Neen, neen sal myn geest seggen juyst
(Wanneer sy uyt dit Lijf verhuyst)71
Haer Liefde na my treckt noch.72
Maer Gods wil was ons in de weech73
End'de Fortuyn en wou gheen deech74
75 Om ons beyd' te vereenen.
Want sy en wilde niet de hit76
Van dese kool dus maecken mit77
Haer coude hert gemeene.

67
69
71
72
73
74
76
77

Het: nl. dat wat er tussen ons geweest is; schoonicheyt: schoonheid.
loos: geveinsde; bedeckt: idem.
sy: nl. de geest.
Haer Liefde enz.: haar liefde gaat toch naar mij uit.
was ons in de weech: dwarsboomde ons.
en wou gheen deech: was niet behulpzaam.
hit: hitte, vurigheid.
dese kool: dit als kolen brandende hart; mit: met.
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*CXLIII

Liedt

Op de Engelsche FortuynHou, Herder slecht // waar treckt de loop dus heen?1
(De Liefst oprecht // te Off'ren myn gebeen
Ja hert en sin // in will'ghe slaverny)
Wech met de Min // t'is niet dan kasserry.4
5 Het is wel waar // ick ken myn cleene macht,
Dat niet een haar // Ick, by heur ben geacht,
Maar t'out gepeys // van dese schoon Goddin7
Siet int Fourneys // myn Ziel door heete Min.8
Want als ick weer // aensie dees waarde Vrouw
10 Vermeert 'tbegeer // en 'tverdubbelt myn rouw,10
Haar schoone glans // en lieffelijck ghedaant
My nu althans // tot d'ouwe Liefd' vermaant.12
Door u ghesicht // so lijd ick Garen Brandt,13
Wiens Fackels licht // verlicht myn dom verstant14
15 Hoe wel ick swerf // na 't geene dat myn schaat15
Ja leevend' sterf // veel duysent dooden quaat.

*

CXLIII
In 1622 blz. 86. In vs. 1 grotere initiaal H. In de vzn. 13, 27 en 29 enkele woorden in romein.
21 Maar in 1622: Waar
- Op: op de wijze van.
1 Hou: wel, wacht, kom; uitroep met velerlei betekenis; Herder slecht: eenvoudige herder;
met deze woorden spreekt de jonkman zichzelf aan. Het is ook mogelijk dat vs. 1 en vs. 4
door een ander worden gezegd.
4 niet: niets; kassery: bedrog.
7 t'out gepeys: het herdenken van vroeger.
8 Siet: ziedt, kookt; Fourneys: smeltvuur, smidsvuur.
10 rouw: verdriet, leed.
12 nu althans: nu, op dit ogenblik; vermaant: aanspoort.
13 u ghesicht: uw ogen; lijd ick Garen Brandt: duld ik gaarne te branden; met woordspeling op
Bredero's voornaam.
14 Wiens: waarvan de; wijst terug naar ghesicht; Wiens fackels licht: waarvan de lichte vlam.
15 swerf: dool, op zoek ben naar; dat myn schaat: wat mij schaadt.
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Doch in ootmoedt // werp ick my sellifs neer
Voor u te voet // verschoont myn trots begeer18
U heuschen aardt // laat blijcken op het minst19
20 Ick bendt niet waardt // al wens ick dese winst.
Maar belght myn Vrouw // dat een so slechten slaaf21
Als ick my houw // staat na de waartste gaaf:22
Maar niet dat ghy // maer ick sal u ontsien23
Heerscht Liefste vry // wat wilt ghy my gebien.24
25 Wat u Hert lust // ghy crijcht wat u behaacht
Van die d'Aard kust // die uwe Voeten draacht26
K'droech u op d'hand' // nam ghy't Princes int goet:27
Komt sulcken brand' // ws dienaers te gemoet.28
Princes te hooch // ick myn begeer gevoel
30 Voorwaar sat ooch // waart ghy myn wit myn doel,30
Och soot syn mocht // maar soot niet mach geschien?31
Nemt u genocht // in my dat ick u dien.32

18
19
21
22
23
24
26
27
28
30
31
32

verschoont: verontschuldig.
heuschen: hoffelijke, vriendelijke; laat blijcken: toon, bewijs.
belght: wordt boos; of maakt het boos; slechten: nederige.
my houw: mij acht; staat na: dingt naar, streeft naar: de waartste gaaf: nl. haar wederliefde.
Maar niet dat ghy: echter niet zodat gij mij moet ontzien, want ik zal u ontzien (ontzag
hebben voor).
Heerscht: heers, oefen uw macht uit; gebiedende wijs; Liefste: aangesproken persoon.
Van die: van hem die; die: welke, behoort bij Aard.
nam ghy't int goet: nam jij het niet kwalijk, als jij het zou toestaan.
ws: uws, van uw.
sat ooch: donker oog, meisje met je donkere ogen.
Och: uitroep van groot verlangen; O, als dát eens werkelijkheid mocht worden!
Nemt u genocht in: schep vreugde in, heb welgevallen aan.
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*CXLIV

Sonnet

Ghy Moeder van de Min, die met u held're lichten1
Verjaagt de woeste Wint, end' 'trasende tempeest,2
U boorte plaets de Zee, u leven is geweest3
Om hier int groote ront, u soeticheydt te stichten.4
5 O Venus waarde Vrou, doet doch de Winden swichten,5
Diens bulderent gewelt, verschricken mynen gheest,6
En maacken 'twater vadt, end' mynen vaart bevreest.7
Want haer spuwend' gewelt, myn verderf schijnt te dichten.8
Geleydt myn Schip, myn Vrou, end' ghy gunstige Star,9
10 Drijft van den Hemel wech dees duyster Wolcke var.10
Op dat ic lichteloos niet heel en ga verloren,11
Sonder u blinckend' hooft, end' glinsterich Aenschijn
Schijn ic in wanhoops Zee, begraven schier te syn,
Wiens water-ad'ren my, gantsch driegen te versmoren.14

*

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
14

CXLIV
In 1622 blz. 87. In vs. 1 grotere initiaal G. Ook opgenomen in Tragedische ofte Klaechlijcke
Historien, deel IV, waarschijnlijk 1612.
Moeder van de Min: Venus, godin van de liefde, geboren uit het schuim van de zee (vgl. vs.
3).
tempeest: storm.
de Zee: is de zee geweest.
int groote ront: overal; te stichten: te doen ontstaan, tot stand te brengen.
waarde: verheven; doet...swichten: beteugel, bedwing.
Diens: waarvan het; wijst terug op Winden (vs. 5), vandaar ook het mv. verschricken.
'twater vadt: het watervat, de hele zee.
haer: hun; myn verderf schijnt te dichten: schijnt mijn ondergang te beramen.
myn Vrou: Venus, de godin: Star: Venus, de ster.
var: verweg.
lichteloos: in de duisternis, zonder leidstar.
Wiens: waarvan de; water-ad'ren: golven, vloeden; driegen: dreigen.
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*CXLV

Sonnet

Ick twijfel lieve Lief wat my eerst mocht vercrachten1
De schoonheyt van u Ziel: of van u rijpe Jeucht:2
Of u verlicht verstant, of u volmaakte Deucht
Of wat ick sal voor 't Eelst van dese dingen achten.
5 O soete straffe strijt! o stribblighe gedachten5
Hoe stoot en stommel dy Garbrande inde vreucht6
Die van syn selven nau een trisseltje en heucht7
Want siet vergetel dranc, dronck hy verscheyen nachten.8
Door de beschouwing van niet Werelts noch niet cleyns9
10 Maer, van u schoone ziel! die waerlijcx niet gemeyns,10
Heeft, met dit aertsche volck van logge lompe sinnen.
O soetheyt! laet my noch een weynich nuchter Breyns12
Op dat ick in myn hart met erenst overpeyns13
Of ymandt meer als ick haer deuchden mach beminnen?14

*
1
2
5
6
7
8
9
10
12
13
14

CXLV
In 1622 blz. 87. In vs. 1 grotere initiaal I; in vs. 6 de naam in romein.
mocht vercrachten: kon overweldigen.
rijpe: ervaren, tot wijsheid gekomen.
straffe strijt: harde tweestrijd; stribblighe: tegenstrijdige.
Hoe stoot en stommel dy enz.: wat beweegt gij de dichter met rukken heen en weer; inde:
temidden van de.
Die van enz.: die nauwelijks meer weet wat hij geweest is; een trisseltje: een schijntje.
vergetel dranc: drank waardoor men het bewustzijn van zichzelf verliest, nl. de verliefdheid;
de punt na dit vs. denke men weg.
niet Werelts: niets van deze aarde.
niet gemeyns: niets gemeen; de komma na dit vs. denke men weg.
laet my: gun mij, laat mij behouden.
erenst: ernst.
mach: kan, zou kunnen.
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Liedeken

C'estoit une Fillie de noble coeur
Deur myn verschalckte ooghen1
Is aangenaam myn smert
Sou ick myn onwil dooghen,3
Seyt, myn verwonnen Hert4
5 T'is een soet strengh ghebiedt5
Van myn Princes ghepreese
Die ick ghehoorsaem vreese
Waart anders, t'waar my liedt.8
Ick ben met Liefd ghevangen
10 Met een bedeckte list10
Int hertelijck verlanghen11
Schuylt, inwendich, een twist12
Behalven dit soo ist13
Noch onbekent die gheene
15 Die my hulp kan verleenen
Ick wout wel dat sy't wist.
Een twist om strijdt te maacken17
Tusschen myn schaamt, en Min
D'een tracht, nae het genaacken19
20 D'ander vreest, het begin

*

1
3
4
5
8
10
11
12
13
17
19

CXLVI
In 1622 blz. 88. In vs. 1 grotere initiaal D. In vs. 6 en 49 een woord in romein. De editie-1622
geeft onder de zevende strofe Bredero's zinspreuk; de zes regels daarna, opnieuw met een
grotere hoofdletter beginnende en met de zinspreuk eindigende, zijn blijkbaar een bladvulling
die naar de vorm in het geheel niet en naar de inhoud maar ten dele aansluit bij het Liedeken.
26 Verborghen in 1622: verborghen
verschalckte: listig gevangen (vgl. vs. 9); dus: doordat mijn ogen misleid zijn.
onwil: leed, smart; dooghen: dulden, lijden.
Seyt: zo spreekt; de komma denke men weg.
ghebiedt: gezag, bevel.
liedt: leed.
bedeckte: heimelijke.
hertelijck verlanghen: verlangen van mijn hart.
inwendich: van binnen; twist: tweestrijd, tegenstrijdigheid.
Behalven dit: bovendien.
twist: wijst terug op vs. 12.
tracht, nae enz.: streeft naar toenadering; de komma's in vs. 19 en vs. 20 denke men weg.
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Wel hoe verwerde sin21
Ledt toch eens op u zaacken
Daar ghy niet uyt sult raacken
Maar wort'len dieper in.24
25 Waar toe dan lang verborgen25
Verborghen, groote strijt
Waarlijck het is te sorghen27
Dat haar een ander vrijt28
Ondeckt t'is over tijdt29
30 T'is lang genoech gheleede30
Kiest doch voor morghen, heede31
Eert u berout, en spijdt.32
Laast, had ick voorgenomen
Myn noot te klagen koen
35 Helaas! int by een komen
Sonck my t'Hert inde Schoen!
Fy! ick dorstet niet doen,
d'Ov'rhand heeft schaamt gehouwen38
Bloot hart minde noyt Vrouwe:39
40 Ick wil my anders spoen.40
Al moet ick dus veel lijen,
Ick reekent voor gheluck
En treek een groot verblijen
Wt dees vrolijcke druck

21
24
25
27
28
29
30
31
32
38
39
40

verwerde sin: verwarde geest.
wort'len dieper in: dieper in vast raken.
Waar toe dan enz.: waarom wilt ge uw grote tweestrijd dan nog langer verborgen houden?
sorghen: vrezen.
Dat haar enz.: dat een ander naar haar hand dingt.
Ondeckt: openbaar het; over tijdt: meer dan tijd.
gheleede: geduld.
Kiest enz.: geef aan vandaag toch de voorkeur boven morgen.
Eert: voordat het.
schaamt: de schaamte, onderwerp.
Bloot: bleu, schroomvallig; Vrouwe: een vrouw, onderwerp.
Ick wil my enz.: ik wil op een andere wijze voortgaan.
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45 De lust maackt t'sware, licht,
d'Onlust t'licht, swaar doet schijne:
'Verbly my in myn pijne47
Deurt waardich aangesicht.48
Princes wie sou uyt spreecken
50 U Deuchden, of aan val50
Myn smert daer by geleecken
Is grooter van getal52
Op hoop ick leven sal
En denck de tijdt sal leeren:
55 t'Gheluck dat kan verkeeren55
'Tgeen iny is teghen al.56
*
Secht wiens gebruyck, hout ghy voor 'tpuyck
En eerlijcxst, soo sy faalen
Die door schaamte swijcht, of te stout vercrijcht
Belach'lijcke schandaalen?
U oordeel rijp met reen, van gewichte wilt vertaalen
Wie van haer stoot de scheen, om licht een kous over te haalen.

47
48
50
52
55
56
*

'Verbly: ik verblijd.
Deurt: om het, vanwege het; waardich: verheven.
aan val: aanvalligheid.
van getal: in aantal.
t'Gheluck: Fortuna, het lot.
'Tgeen... al: dat nu helemaal tegen mij is; bijv. bijzin bij t'Gheluck (vs. 55).
- gebruyck: handelwijze; 'tpuyck: het allerbeste
- eerlijcxst: het meest eervol, het minst blamerend; soo sy faalen: indien zij niet hun doel
bereiken.
- te stout: door al te stoutmoedig optreden; vercrijcht: teweegbrengt.
- reen: argumenten; van gewichte: gewichtige (behoort bij reen); vertaalen: onder woorden
brengen.
- Wie van haer enz.: wie van hen zó een blauwtje loopt, dat het gemakkelijk kan worden
bedekt.
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*CXLVII

Liedeken

Op de Wyse: Wellustige jongelingen, dat eedele
Snachts rusten meest de dieren,1
Oock menschen goet, en quaat,
En mijn Lief goedertieren
Is in een stille staat:4
5 Maer ick moet eensaam swieren,5
En cruysen hier de straat.6
Ick sie het swierich dryven,7
Ick sie de claare Maan
Ick sie dat ick moet blyven
10 Alleen mistroostich. staan,
Ach lief wilt my gheryven11
Met troostelijck vermaan.12
Ach Lely hoogh verheeven
Verheven in mijn sin,14
15 Mijn hoope van mijn leven,
Ghewenste, schoon Vriendin,
Wilt my u jonstich gheven17
Een lieve weder min.
Met hoop en vrees bevanghen
20 Met een ghestaeghe stryt
Van sorghen en verlangen21

*
1
4
5
6
7
11
12
14
17
21

CXLVII
In 1622 blz. 89. In vs. 1 grotere initiaal S; in vs. 37 een woord in romein.
meest de dieren: de meeste dieren.
staat: toestand.
swieren: rondzwerven.
cruysen enz.: heen en weer lopen.
het swierich dryven: de beweging van de wolkenlucht; misschien is swierich een zetfout
voor swerrich (zwerk).
gheryven: van dienst zijn, te hulp komen.
troostelijck vermaan: troostgevende woorden.
mijn sin: mijn geest.
u jonstich: die u zo genegen ben; bijv. bep. bij my.
sorghen: vrezen, bezorgd zijn.
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Verwacht ick nu ter tijdt
Van u myn troost t'ontfangen23
t'Woort, daar men lang om vrijt.24
25 Myn vruchteloos verwachten
Myn commer niet en blust,26
Sult ghy my heel verachten27
Och voester van mijn lust28
Maer siet ick onbedachte29
30 Claagh nu, sy leyt en rust.30
Och slaapt ghy myn behagen,
Dewyl ick doe myn clacht?32
Wat baat my dan myn claagen
Nu ghy den dooven slacht,34
35 Ick salt gheduldich draagen,
Ick wensch u goede nacht.
Adieu Prinsesge jeughelijck37
Mijn Vrou van mijn gemoet:38
Adieu en droomt gheneughelijck,39
40 En slaapt gerust en soet:
Ach tis my soo onmeuchlijck,
Te rusten als ghy doet.42

23
24
26
27
28
29
30
32
34
37
38
39
42

myn troost: mijn liefste; aangesproken persoon.
vrijt: werft.
niet en blust: doet niet te niet.
verachten: versmaden.
voester: voedster, degene die doet groeien; na dit vs. denke men een vraagteken.
ick onbedachte: onnadenkende die ik ben.
leyt en rust: ligt te rusten.
Dewyl: terwijl.
slacht: gelijkt.
jeughelijck: jeugdig, jong.
Vrou: meesteres, gebiedster.
gheneughelijck: prettig, onbezorgd.
als: zoals.
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Liedeken

Op de Wijse: Fortuyn, eylaes bedroeft ben ick tot &c.
En had ick noyt bemint de witte reyne deughd,
So waar ick niet verlieft, op u Maagd'lijcke jeught
Soo waar myn hart noch vry van quelling en verdriet
Soo voelden ick in my oock dese vreuchde niet.
5 Och welcken blyschap ist wanneer als ick aanschou
U suyver schoon aanscijn, o eerwaardighe Vrou,
Och die met u ghesicht, u eerbaerheyt verrijckt,
Waar door myn hart int sien van vreuchde gantsch beswijckt.
In wat een droeve stroom wart ick gedompelt dan,
10 Als ghy mijn lieve helft u aanghesicht drayt van
U minnaar die u mint, soo u wel is bekent,
Maar u afkeericheyt, veroorsaackt mijn ellent.
Dat al de Weerelt eert, is van my niet gheacht,
Ick haat de hovaardy, maar u eerlijcke dracht,
15 En stille staticheyt, en nedrich ghelaat,
Verciert u Lief veel meer, als Prachtighe ghewaat.
'Topsichtich Poppen goet, geeft wel een schoone schijn
Dan die blinckende deught can in geen cleeren zijn,
Maar in een eerlijck hart en deuchdelijck gemoet
20 O Maaghdeken dit is het aldeibeste goet.
Waart ghy niet opghepronckt met dees Heerlijcken schat,
Ick had u in mijn Ziel oock niet soo lief ghehadt,
Ick had u nimmermeer, soo achtbaar aanghesien:
De gaven van't ghemoet ick meer als t'Lichaem dien.

*

CXLVIII
In 1622 blz. 90 (foutief genummerd 70). In vs. 1 grotere initiaal E. In vs. 27 een woord in
romein. Dit lied komt ook voor in het Boertigh Liedt-boeck, als nr. LXXI. Voor de
woordverklaringen zie blz. 263.
5 wanneer in 1622: wanner - 12 Maar in 1622: Waar - 16 ghewaat in 1622: ghe waat.

G.A. Bredero, Groot lied-boeck

484
25 Den gaven van't ghemoet, en Lichaams schoonheydt schoon,
Stelt ghy voort keurich oogh, in't licht rijck'lijc ten toon
Dies blijft ghy myn Princes, in vreugd', en in gequel,
Ick offer u mijn hart, t'welck snackt na u bevel.
Ick hoor u Lief gheheel ick ben niet langher mijn,
30 Mijn hart kan langher niet van u verscheyen sijn,
Smelt onse harten t'saam, vereent ons wille nu,
Of laat ons metter daet gaen mengen my in u.
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Nieu droef-schey Liedeken-

Op de Voys: Ic peyns om een persoone, nacht ende dach
K'heb u noyt lief geheeten1
Om u kost'lijck gheweyt:2
Noch ooglust, of waan weeten3
En heeft myn niet verleyt:
5 Maar om u deugd', en reynicheyt
Maar om u deugd', en reynicheyt
Mijn quaat gheluck7
Druckt myn in druck8
Deur dient my van u scheyt.9
10 Ach scheyden bitter scheyden,
Scheyden met droefheyt groot:
Ghy gaet myn Jeugd' bereyden
Een overdroeve doodt
Ach comt o troost aen siet myn noot,14
15 Ach comt o troost aensiet etc.
Siet hier mijn hart
Vol pijn en smart
Van lief en hulp ontbloot.18
Viert Maagden Jongelingen
20 Met schreyen myn uytvaert,
Myn lof met rou wilt singhen21
Alsmen my stopt in d'aart,

*

CXLIX
In 1622 blz. 91-92 (foutief genummerd 71-72). In vs. 1 grotere initiaal K. De vzn. 25-27
geheel in romein.
32 mistroostigh in 1622: mistrootigh' - 33 mistroostigh in 1622: mistroogh' - 37 doodt moet
in 1622: doodtmoet
- droef-schey Liedeken: droevig afscheidsliedje.
1 lief geheeten: liefste genoemd.
2 kost'lijck gheweyt: kostbaar gewaad.
3 ooglust: uiterlijke aantrekkelijkheid; waan weeten: schijnkennis.
7 quaat gheluck: boosaardig lot, ongeluk.
8 in druck: in verdriet.
9 Deur dient: doordat het.
14 troost: geliefde.
18 Van lief en hulp: van de hulp der geliefde; ontbloot: beroofd.
21 rou: verdriet.
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Stelt op myn graft dees woorden waert,23
Stelt op mijn graft, etc.
25 Dees Steen bevat
Die te Lief hadt,
En sturf van Liefd beswaart.27
Wil d' doot mijn leeven spaaren,
Soo sal k' indien ick kan
30 T'eynde der werelt vaaren,30
Soo sie'k mijn leyt niet an:31
Maar ick mistroostigh' jonge Man
Maar ick mistroostigh' etc.
Waar dat ick gae,
35 Waer dat ick staa,
Het volght my achteran.36
Soo ick de doodt moet smaacken
Begeer ick dese beed',
De Huysen met swart Laacken
40 Rouwich en statich cleet:40
Luyd op het droefste dat men weet41
Luyd op het droefste etc.
O draaghers hoort
Gaat niet ras voort
45 Maar droeve schreeden treet.
Ben ick hier toe gheschapen
Te lyden deese strijt,47
Kunt ghy met rust noch slapen
Lachen, of syn verblyt?

23
27
30
31
36
40
41
47

graft: graf; waert:plechtige.
sturf: stierf; van Liefd beswaart: onder de zware druk van de liefde.
T'eynde: tot het einde; vaaren: trekken, gaan.
Soo: dan; leyt: leed, smart.
Het: nl. het leyt (vs. 31).
Rouwich en statich: met plechtige rouw; cleet: bekleed; geb. wijs.
Luyd: luid de klok; op het droefste enz.: zo droevig mogelijk.
Te lyden: om te doorstaan.
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50 Mijn bleecke schim met naar ghecryt,50
Mijn bleecke schim etc.
Sal u voorwaar
Noch volghen naar,53
Na't eynde van mijn tijdt.54
55 Adieu ick schey met smarten
Van u die ick verhief56
Adieu seg ick van harten,
Adieu ontrouwe Lief:
Denckt om myn treurige Minne-brief
60 Denckt om myn etc.
d'Welck was beklat61
Met traantgens nat,
Tuygende t'ongerief.63
Adieu Vriend' en Vyanden
65 Die m' gunnen goet of quaat
Ick treck in vreemde Landen:
En troosteloos verlaat
Mijn gheboorte Stadt ende staat
Mijn gheboorte Stadt etc.
70 Adieu ick ty70
Lief denckt om my
Alst wel, of qualijck gaat.72

50
53
54
56
61
63
70
72

naar ghecryt: akelig geklaag, geschrei.
volghen naar: achtervolgen.
Na 't eynde enz.: na mijn dood.
verhief: vereerd heb.
beklat: bevlekt.
Tuygende: getuigende, tonende, bewijzende; t'ongerief: de smart.
ick ty: ik ga weg, ik ga op reis.
wel, of qualijck: goed of slecht; dus in alle omstandigheden.
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In 1622 blz. 93 (foutief genummerd 73), linkerhelft
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Voor-sangh-

Stem: Hansje sneed dat kooren was. &c.
Ick sieje wel, al gaeje snel,
U in het bosch vertrecken,2
O Maechdekijn! u klaar aenschijn,
En kundy niet bedecken.4
5 Voor die u mint, mijn Lief! ick bint,
Ay! went u snelle voetjes:6
En ist u wil, so staet wat stil,7
Of gaet ten minsten soetjes:8
Laet mijn doch yet, verwerven siet,9
10 Op mijn lieve gebeetjes,
En schort u gang, die my te langh11
Valt, door u vlugghe treetjes:
Komt vlyt u weer, by my hier neer,
In dese groene blaatjes,
15 Als wy verle'en, de Sondach de'en,15
Des avonts al wat laetjes.
Als ick noch denck, om het ghewenck,17
Om al ons blije kuurtjes,18
Van ons ghevry, en hoe dat wy
20 Vertelden avontuurtjes:

*

CL
In 1622 blz. 92-94 (foutief genummerd 72-74); de illustratie is dezelfde als bij lied XXX in
het Boertigh Liedt-boeck; zie blz. 132.
22 dansjes, in 1622: dansjes.
- Voor-sangh: dansliedje.
2 vertrecken: terugtrekken, verschuilen.
4 En kundy niet: kun je niet; bedecken: verbergen; de punt na dit vs. denke men weg.
6 went: keer, laat zich omwenden.
7 ist u wil: als je wilt.
8 soetjes: zachtjes, wat langzaam.
9 siet: toe, zeg.
11 schort: houd in; langh: lastig.
15 verle'en, de Sondach: de vorige zondag; de'en: deden.
17 ghewenck: gelonk.
18 kuurtjes: invallen, grillen.
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Daer wy den tydt, met wierden quyt,21
En van die nieuwe dansjes,
En was daer geen, dan ghy alleen,
Die wan de Roose-Kransjes.24
25 Komt weest niet schuw, t'is hier so luw,
Vol dichte Eglentiertjes:26
Mijn hart verheught hier door de vreucht,
Van die vrolycke diertjes:28
'tWildt danst en springt, 'tghevoghelt singt,
30 'tIs hier vol blije lusjes,
Waert ghy hier nu, ick segghet u,
Ghy kreecht wel duysent kusjes.
Ick gis ghy vliet, uyt vreese niet33
Voor dese dreygementjes:
35 Maer wilt misschien, na hooger sien,35
Of na de ionge ventjes,
Die ghy bekoort, en licht verdoort37
Door u beveynsde grilletjes,38
Daer ghy uyt suycht u lust, en buycht39
40 Haer hertjes na u willetjes.
Wie eens aenschout // u hayr als gout,
Of u ghebloosde wanghen,
En roode mont, die is terstont,
Al eer hy 'tweet, gevanghen:

21
24
26
28
33
35
37
38
39

met wierden quyt: mee doorbrachten; blijkbaar in een groter gezelschap.
wan: won.
Eglentiertjes: wilde rozen; al sinds de middeleeuwen een zinnebeeld van de liefde.
die: de.
vliet: vlucht.
na hooger: naar iemand van hoger afkomst.
verdoort: het hoofd op hol brengt.
beveynsde: vol geveins.
uyt suycht u lust: uw plezier uit puurt.
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45 Want u ghesicht, boeyt ons seer licht,45
In onsichtbaere kluysters:
En u schoonheyt, ons voort verleyt,47
Door haer besond're luysters.48
t'Hert dat ghy neemt // ghy flucx vervreemt49
50 Van alle sijn vriendinnetjes:
Mits ghy ons stelt, in 'tsoet ghewelt,51
Van uwe lichte sinnetjes.
Die troertigjes // en boertigjes,53
Vloeyen van soete kluchtjes:54
55 Daer ghy wel weet // dat ghy me smeet55
Soo veel verliefde suchtjes.
En 'tis genoech // ick hijgh en swoegh.
Mijn uytverkooren Troosje!58
Ick ben so moe, doet als ick doe,59
60 En rust u hier een poosje.60
Hoe moochdy mijn // so hatich sijn,61
So strafjes, en soo fiertjes?62
Ick sieje wel, al gae-je snel,
'tZijn u dreutsche maniertjes.64

45
47
48
49
51
53
54
55
58
59
60
61
62
64

ghesicht: ogen.
voort: dadelijk; verleyt: bekoort.
luysters: schitteringen.
vervreemt: ontvreemdt, ontfutselt.
Mits: aangezien, vermits: ghewelt: macht, gezag.
troertigjes en boertigjes: guitig en grappig; de term troertigjes is verder niet aangetroffen.
Vloeyen: overvloeien.
me: mee; smeet: smeedt, teweegbrengt.
Troosje: liefste.
doet als: doe zoals.
rust u: kom wat rusten.
mijn so hatich: zo afkerig van mij.
strafjes: stuurs; fiertjes: uit de hoogte.
dreutsche: trotse, hooghartige.
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*CLI

Amoureus-Liedeken

Op de Wijse: Esprits qui Souspirees. Ofte van Susanne
Ay hooch verheven Ziel, en overschoone Vrouwe
Godinne vande Goon, ghebiester van mijn hoop,2
Waerom vliet ghy van mijn, is dit oprechte trouwe3
Soo smelt mijn bradent hert, dat ick met traenen droop.4
5 Mijn Vrou mijn teer gemoet, vermeestert met gepeynsen5
Jaecht my nu nae de deur, van u gheluckich Huys,6
Ick coom hier raesent heen, ick kan niet langer veynsen,7
Maer laes de deur is toe, dat is mijn t'meeste cruys.8
Ach deur, ach wreede deur, is dit dan u vermaecken9
10 Behaecht u mijn verdriet, en onghemeene smart,
Laet my ten minsten toe, dat ick eens mach ghenaecken,11
Het straalen van haer ooch, dat mijn ghemoet verwart.
Gheluckich zyt ghy huys, die in u hebt beslooten
Des werelts hooghe roem, en sijn ghecierde pracht,14
15 Al dees ghewenste lust, hebt ghy alleen ghenooten,
Gheluckich sijt ghy wel, maer meerder niet gheacht.16

*

2
3
4
5
6
7
8
9
11
14
16

CLI
In 1622 blz. 94 (foutief genummerd 74). In vs. 1 grotere initiaal A. Dit lied komt ook voor
in Den Bloemhof van de Nederlantsche leught (tweede druk, 1610), maar met drie strofen
meer, en zonder naam of zinspreuk. In 1622 hebben alle 16 versregels // na de zesde syllabe,
dus bij de cesuur, echter zonder de gewone functie als aanduiding van een binnenrijm; dit
dubbele teken is daarom geheel weggelaten ofwel vervangen door een komma.
4 bradent hert volgens 1610; in 1622: braadent
Godinne vande Goon: oppergodin, dus Juno; of is in deze vergelijking Venus bedoeld?
vliet: vliedt, vlucht.
braadent: gloeiend; droop: bedruip.
Vrou: vrouwe, meesteres; aangesproken persoon; teer gemoet: gevoelig hart; onderwerp;
vermeestert met: overmeesterd door.
nae: naar; gheluckich: bevoorrecht; vgl. vs. 13.
raesent: buiten mezelf, uitzinnig.
laes: helaas; t'meeste cruys: de grootste ellende.
u vermaecken: uw genoegen.
Laet... toe: vergun mij, sta mij toe; of letterlijk tot de deur: laat mij tenminste binnen;
ghenaecken: naderen.
ghecierde: schone, sierlijke.
maer meerder niet gheacht: de dichter voelt verder geen achting voor het huis, omdat dit de
aangebeden vrouw voor hem verbergt.
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*CLII

Een nieu Liedeken

Op de Voyse: Het vryde een Wals Walinneken
En moet met het Lietje vers om vers ghesongen worden,Wie sou hem niet verblijden. Fol. 35.
K'en kan u niet bedwinghen
Mijn uytghelaten vreucht
Van blijdtschap moet ick singhen,
En roemen van u deucht,4
5 O schoon Jonckvrou,
Die ick noch hou
Voor t'puyckjen van de jeucht.7
Ick leef op hoop en vreesen
En twijfel in mijn sin9
10 Oft waer sou moghen wesen10
Dat ick hier by u bin,
Tis waer ick siet,12
Maer loof het niet13
Mijn soete Coningin.
15 Voor u gheluckigh ooghen15
Ghy zijt de schoone Maeght
Ghy zijter vol medoghen17
Ghy doet dat my mishaecht18

*

CLII
In 1622 blz. 95 (foutief genummerd 75). In vs. 1 grotere initiaal K. De verwijzing naar het
andere Lietje betreft Lied CIV (blz. 358).
30 vant in 1622: int
- vers om vers: strofe om strofe. De man begint met de eerste strofe van het bovenstaande lied.
4 deucht: voortreffelijkheden.
7 t'puyckjen: het toppunt, de allerbeste.
9 sin: geest.
10 moghen: kunnen.
12 ick siet: ik zie het.
13 loof het niet: kán het niet geloven.
15 Voor: om, vanwege? De vzn. 15-16 maken de indruk ergens corrupt te zijn. Betekenen ze:
Je schoonheid zit in je van geluk stralende ogen?
17 Ghy zijter vol medoghen: je bent te gevoelig.
18 Ghy doet: gij maakt; dat my... leet: dat mij uw wrede pijn, uw jammer en leed mishagen.
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U pijne wreet
20 Jammer en leet
Dat ghy soo t'schijnt beklaecht.21
Enghelken weest te vreden
Want ick heb dese smert
Verduldelijck gheleden24
25 Stilswijghent in mijn hert
Hoe wel t'aenschijn,26
Door druck en pijn
Somtijdts verandert wert.
Het aenschijn wordt gheleecken29
30 Een spieghel vant ghemoet
Siet hier in wordt ghekeecken31
Watmen inwendich doet
Of hy het lijdt //33
Of hem verblijdt
35 Of hy quaet is of goet.35
Prince
Glory van mijn ghepeynsen
Soo ghyt van herten mient
Hoe kan hem een mensch veynsen38
Voor syn recht waerde vriendt39
40 Ghy sult van my,40
Hebben voochdy,41
Van tgheen ons Godt verlient.42

21
24
26
29
31
33
35
38
39
40
41
42

Dat ghy enz.: waarover je blijkt te klagen.
Verduldelijck: geduldig, lijdzaam.
t'aenschijn: het uiterlijk, het gelaat.
gheleecken: vergeleken met, gelijkgesteld aan.
ghekeecken: waargenomen.
het: misschien drukfout voor yet.
quaet is of goet: boosaardig of deugdzaam is.
hem veynsen: zich anders voordoen dan men is.
Voor: tegen, jegens.
van my: van mijnentwege
voochdy: heerschappij.
Van: over; verlient: verleent, schenkt.
Na deze strofe, door de man gezongen, volgen er in lied CIV nog twee van het meisje; men
mag daaruit afleiden, dat er in het bovenstaan de lied een strofe ontbreekt.
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*CLIII

Een Liedeken

Op de Wijse: Alst begint
Hoe soet singht ons de Nachtegaal1
Elck Vogeltje singt zijn eyghen tael
Hoe sou ick my bedwinghen3
Mocht ick met mijn schoonliefste smal4
5 Spanceren in het Roosendal,5
Spanceren // lief twas mijn begeeren.
Haer Oochgens bruyn, haer mondetgen root7
Haer Borsgens ronder dan een cloot8
Sy doet mijn Vleys verteeren,9
10 En ben ick niet wel in lyden groot10
Sy heeft mijn Hooft in haren schoot,
Ghegreepen // dat block dat moet ick sleepen.12
Haer handetjens wit, haer vingertjens broos13
Mijn docht sy waeren my veel loos,14
15 Doen ick haer laest aenschoude
Sy toonden my een seer lieflijcken gloos16
Doen ickse tot mijn soete lief koos,
Met luste // Lief mocht ick by u ruste.18

*

1
3
4
5
7
8
9
10
12
13
14
16
18

CLIII
In 1622 blz. 96 (foutief genummerd 76). In vs. 1 grotere initiaal H.
26 schrijfter in 1622: schijfter
de Nachtegael: al sinds de middeleeuwen de vogel van de liefde.
Hoe sou ick enz.: en hoe zou ik mij dan kunnen bedwingen.
Mocht ick: o, mocht ik; mijn schoonliefste smal: mijn slanke schone liefste.
Spanceren: wandelen; Roosendal: de roos was van ouds een zinnebeeld van de liefde.
bruyn: donkere.
cloot: bol.
verteeren: verkwijnen.
wel: echt.
in haren schoot, Ghegreepen: overmeesterd; dat block enz.: die gevangenschap moet ik
verduren.
broos: tere.
my veel loos: heel speels voor mij (als erotisch spel).
Sy toonden: zij (het meisje, vgl. vs. 17) toonde; gloos: glans, gloor; vgl. WNT V, kolom 149.
mocht ick: zou ik willen.
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Een troostelijck woort, moet icker ontfaen19
20 Al eer ick hier van daen zal gaen
Al sout ghy my ontlyven21
Ick laeter soo meenighen natten traen
Al over mijn bloosende wanghen gaen23
Met rouwe // wel eelder schoon Kersouwe.24
25 Schoon lief doet mijnder toch eens gherief,25
En schrijfter my toch een minnebrief,
Als ick van u moet scheyden27
Want ghy beroofter mijn sinnetgens vijf28
Daer toe hebt ghy der mijn jonghe lijf,29
30 Bedurven // Liefste waer ick nu ghesturven.30
O Venus weest my nu ghetrou
Bespronckelt my met den koelen dou,32
Gaarbranden al mijn leeden33
Snijt nu ontween, dat minne tou34
35 Ick hebt ghedragen op mynnen mou,35
Soo suyre // dat block wil ick verhuyre.36

19
21
23
24
25
27
28
29
30
32
33
34
35
36

troostelijck woort: woord van troost, van wederliefde; moet icker ontfaen: moge ik, zou ik
wensen te ontvangen.
ontlyven: het leven ontnemen.
bloosende: gloeiende.
rouwe: verdriet; eelder: edele; Kersouwe: madeliefje, vleinaam van de liefste.
mijnder: mij er; doet... gherief: wees mij toch eens ter wille.
moet scheyden: gescheiden moet zijn.
Want ghy enz.: want gij berooft mij van al mijn vijf zinnen.
Daer toe: in die mate; lijf: leven; de komma na dit vs. denke men weg.
Bedurven: te gronde gericht.
Bespronckelt: besprenkel.
Gaarbranden enz.: al mijn lichaamsdelen staan in vuur en vlam; met een woordspeling op
Bredero's voornaam.
ontween: in tweeën, stuk; dat minne tou: die harde band van de liefde.
op mynnen mou: om mijn arm.
suyre: wreed, pijnlijk; verhuyre: aan een ander overdragen; dus: laat een ander het nu maar
eens ondervinden.
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*CLIV

Nieuw - Liedeken

Stem: Engelsch Schoenlappertjen
Ghy weet mijn lief wie u bemint
Met waer en reyne minne,2
Ick ben lichtvaerdich noch verblint,
Wispeltuurich van sinnen,4
5 Mijn liefde groot // sal totter doot,
So ghy my wilt, ghenadich sijn,6
Gestadich sijn,7
In vreuchden en in noot.
Geen winter kout, geen Somer hiet,
10 Geen reghen, wint noch donder,
En konnen my beletten niet11
Mijn liefd (en ist niet wonder?)
Mijn liefd' staet vast // in lust of last,13
Door kracht van mijn genegenheydt,14
15 Geen tegenheydt15
Heeft oyt mijn Liefd' verrast.16
De langhe wech mijn gewoone gangh17
Verdriet my niet met allen,18

*

2
4
6
7
11
13
14
15
16
17
18

CLIV
In 1622 blz. 96 (foutief genummerd 76) en 97. In vs. 1 het eerste woord in romein kapitaal
met grotere initiaal G.
Ook in Geestigh Liedt-Boecxken, 1621.
Bij het binnenrijm in het vijfde vers van elke strofe staat in 1622 steeds een enkele schuine
streep.
waer en reyne: echte en reine; in zulke combinaties blijft het eerste bijv. nw. vaak onverbogen.
Wispeltuurich: noch wispelturig.
wilt, ghenadich sijn: men denke de komma weg.
Gestadich sijn: standvastig zijn; dit sluit aan bij sal (vs. 5).
beletten: tegenhouden; na dit vs. denke men een komma.
staet vast: is standvastig.
genegenheydt: neiging, voorkeur.
tegenheydt: tegenslag, tegenstand.
verrast: overvallen, overwonnen.
De langhe wech: de moeilijke weg; hierna denke men een komma; gangh: tocht; bijstelling
bij wech.
niet met allen: helemaal niet.
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Geen naer gekrijt en maeckt my bangh,19
20 Noch wat my mach voorvallen,20
In 'tghevecht op straet // van boeven quaet,
Mijn liefd' leert my sorchvuldich sijn22
Gheduldich sijn,
Met voorsicht en beraet.24
25 Geen smert, geen druck en geen hartsweer,25
Geen nijdt of spijt, geen quellen,26
En konnen mijn dit lief begeer27
Niet uyt mijn hert ghestellen,28
Want dus ondieft // ben ick verlieft,29
30 Maer of dit langh sal blyuen staen30
Of dryven gaen,31
Ick doe wat v belieft.
Wat dat u lust, dat lust oock mijn,
Vereent so sijn ons willen:
35 Ghy wilt dat ick gerust sal sijn35
En dese moeyten stillen,36
En dat met reen // ick ben te vreen,37
So lief als mijn 'tverwerven is38
Oock 'tderven is,39
40 Ghy benter niet alleen.40

19
20
22
24
25
26
27
28
29
30
31
35
36
37
38
39
40

naer gekrijt: akelig gekrijs; en: negatie.
voorvallen: overkomen; de komma na dit vs. denke men weg.
sorchvuldich: behoedzaam, voorzichtig.
voorsicht: vooruitzien; beraet: overleg.
hartsweer: hartzeer, hartepijn.
nijdt of spijt: bittere afgunst.
mijn: mij; dit lief begeer: dit liefdesverlangen.
ghestellen: stellen, doen gaan.
dus ondieft: zo hevig.
blyuen staen: stand houden.
dryven gaen: voorbij gaan, verdwijnen.
gerust: rustig, kalm.
En dese moeyten enz.: en deze inspanningen zal laten varen.
met reen: terecht.
So lief: even lief.
'tderven: het verliezen, het missen.
Ghy benter enz.: jij bent niet de enige.
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Ick set mijn hart op een goe stee,41
Ick macher niet van praten:42
Alsoo ghy wilt so wil ick mee43
Al wouw jy my verlaten,
45 Of'k u ontbeer // daer sijnder meer45
Ay hout u dan so trotsjes niet,46
So schotsjes niet,47
Adieu ick kom niet weer.

41
42
43
45
46
47

op een goet stee: op een goede plaats: dus: ik richt mijn liefde op iemand die het waard is.
Ick macher enz.: ik wil er niet verder over praten.
Alsoo: zoals; mee: ook.
Of'k u ontbeer: indien ik jou moet missen.
hout u: gedraag je; dus: neem niet zo'n trotse houding aan.
schotsjes: stuurs, uit de hoogte.
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*CLV

Een Klach-Liedtjen

Op de Wyse: Hansje sneed dat Kooren vvas lanck
O Droeve tijdt // die ick verslyt
Met vruchteloos beclaghen
O aertsche Hel // doot mijn ghequel,3
Door t'snoeyen van mijn daghen.4
5 Ick ben alleen // verd van de geen5
En tegen danck gebannen,6
Helaes! van die // ick 't liefste sie
Van alle jonghe Mannen.
Ach ongheluck // ach leyde druck9
10 Sult nimmer ghy ophouwe,10
Dit hart ghewelt // dat nu dus knelt,11
Dees teer benaude Vrouwe?12
O schraele doot // comt en door stoot13
Dees vrouwelijcke Borsten,
15 Ach! strengh gemoet // dat so verwoet,15
Na u Kints bloet gaet dorsten.
Mijn Moeder wreet // doet my dit leet
En ghy versufte Grijser:18
Een Keysers kint // om dat het mint,
20 Besluytmen straf int Yser.20

*

3
4
5
6
9
10
11
12
13
15
18
20

CLV
In 1622 blz. 97-98. In vs. 1 grotere initiaal O. Deze tekst komt als klacht van de prinses ook
voor in Griane, vs. 1169-1208.
11 hart volgens Griane; in 1622: haer - 27 bevreest idem; in 1622: bedreest.
aertsche Hel: de gevangenis waar prinses Griane is opgesloten; doot: maak een eind aan.
t'snoeyen: het inkorten; daghen: levenstijd.
verd: verre; de geen: degene; dit vnw. wordt aangevuld door vs. 7-8.
tegen danck: tegen mijn wil.
leyde: treurige; druck: ellende, verdriet.
ophouwe: tegenhouden, beletten.
Dit hart ghewelt: lijd. vw. bij ophouwe.
teer benaude: tere, benarde.
schraele: magere.
strengh gemoet: nl. van Grianes vader, de keizer.
Grijser: grijsaard.
straf: hardvochtig; int Yser: in boeien.
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U fel ghegrim // u wreetheyt slim21
U dreyghen, noch u sweeren,22
Geen schric noch noot // noch duyvel doot23
En can myn Liefde deeren.
25 Maer als ick sal // int traenen dal
Door ongheneught verdwynen,26
Mijn schim bevreest // of bleecke gheest,27
Sal nae myn doot verschynen.
En quellen swaer // myn Ouders maer
30 Mijn Echte Man ghepreesen,30
Die sal ick dan // waer in ick can,
Noch even dienstich weesen.32
Mijn Prinsch vertoeft // weest niet bedroeft33
Bedaert, u wilt verlanghen,34
35 Mijn hart blyft u // al ist lyf nu,35
In een Kercker ghevanghen.
De trou en eed // dien ick u deed37
Die zullen geen sints lieghen38
Hoopt, en vaert wel // de dinghen snel,39
40 Op aerden licht vervliegen.40

21
22
23
26
27
30
32
33
34
35
37
38
39
40

ghegrim: toornigheid; slim: erge.
sweeren: vervloeken.
noch duyvel doot: noch de duivel noch de dood.
ongheneught: ongeluk; verdwynen: wegteren.
bevreest: schuwe, angstige.
Mijn Echte Man enz.: mijn geëerde echtgenoot.
dienstich: behulpzaam.
Mijn Prinsch: nl. prins Florendus, van wie Griane een kind verwacht; vertoeft: wacht.
Bedaert, u enz.: in dit vs. denke men de komma weg.
u: het uwe; na dit vs. denke men de komma weg.
trou en eed: de eed van trouw.
geen sints: geenszins, nooit; lieghen: onwaar worden.
snel: vluchtige.
licht: gemakkelijk.
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*CLVI

Een Maechden klagh Liedetjen

Op de Voyse: Amaril de decken sacht, vande nacht, &c.
O Maechden die met wond'ren siet1
Mijn verdriet,
Mijn woorden t'martelend' lyen,3
Dat nu pynicht mijn ghemoet
5 Is mijn soet,5
Door mijn ongheluckich vryen.6
Ghelijck de wilde witte Swaen7
Doet verstaen,8
Haere doot met droevich singhen,
10 Soo queel ick nu oock uyt noot,10
Van myn doot
Door syn dreutsche weygheringhen.12
Het quaet dat my steets quelt en knaecht,
En dus plaecht
15 Is van syn schoonheyt ghecoomen,15
Doch de quellingh van myn sin16
Heeft begin,17
Wt myn trouwicheydt ghenoomen.
De lust tot syn ghecroonde deucht19
20 Drongh mijn jeucht,
Om syn vroomheydt te beminnen21

*

1
3
5
6
7
8
10
12
15
16
17
19
21

CLVI
In 1622 blz. 98-99. In vs. 1 grotere initiaal O. Het lied komt ook voor in Stommen Ridder
als klacht van prinses Aardighe, vs. 1751-1798.
wond'ren: verwondering; siet: bemerkt.
Mijn woorden: tweede object bij siet (vs. 1); na dit woord denke men een komma.
Is mijn soet: is aangenaam voor mij; nl. omdat zij haar dood nabij weet.
Door: wegens; dit vs. sluit aan bij pynicht (vs. 4).
Swaen: volgens een oud volksgeloof gaat de zwaan zingen als hij zijn dood voelt naderen.
Doet verstaen: doet kennen, aankondigt.
uyt nood Van myn doot: in mijn doodsnood.
Door: tengevolge van; dreutsche: hooghartige.
van: door.
sin: geest.
Heeft begin... ghenoomen: is begonnen.
ghecroonde: uitnemende.
vroomheydt: dapperheid, edele eigenschappen.
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Die my toch soo wel beviel,
Maer zyn Ziel,
Is te coel en cout van sinnen.
25 Wat ick hem treck, wat ick hem troon25
Tuych en toon,26
Met ghesichten en met suchten,27
Hoe dat hem myn hert bemint
Tis al windt,29
30 Hy doet niet dan van my vluchten.
Ongheluckighe als ick ben
Ick en ken
Hem niet volghen noch begheven,33
Dies moet ick met pynen wreet
35 En met leet,
Eynden laes mijn druckigh leven.36
Wat can op aerden swaerder syn
Als met pyn,
Het gheliefde lief te derven
40 En dat is met strengicheyt40
My ontseyt,
Daerom wensch ick om mijn sterven.
Want het leven is dunckt myn43
Maer een schyn,44
45 En een staeghe doot te achten45
Nu gaet heen myn lusjens sot46
Ick wil Godt,
En myns levens eynt verwachten.

25
26
27
29
33
36
40
43
44
45
46

Wat: hoe zeer; troon: aanlok.
Tuych: betuig.
ghesichten: blikken.
Tis al windt: alles is tevergeefs.
begheven: opgeven, verlaten.
druckigh: smartelijk.
dat: nl. het lief, de geliefde.
is: hoort bij te achten (vs. 45): moet beschouwd worden als.
een schyn: een zaak die meer schijnt dan ze is.
een staeghe doot: een voortdurend sterven.
myn lusjens sot: mijn dwaze begeerten.
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*CLVII

Amoureus-Liedeken

Op de Wyse: Maaghdeken jent, Princesken suyverlijcke, &c.
O soete tyt ay schoone Soomer vlaaghen,1
Hoe haast verkeert u blat?2
Want met jolyt leefden ick eens dry daaghen3
Dat ick mijn lusten hadt,4
5 Doen ick by haar sadt,
Maar laas, t'is te beclaaghen,
Ghy reeckent nu mijn dat7
Soet wel voor duysent plaaghen.
Mijn sinnen vyf souden niet connen vinden
10 Gheen liever tijdt noch stont,
Of tyt verdrijf als doen mijn beminde11
Haar jonst my heeft ghejont.12
Wt een goede gront13
Docht ick sy my besinde,14
15 Nu thoonse haar goet ront15
Of sy my niet en kinde.16
t'Gesicht vant Bos of wel geswierde Mayen17
Daart vlietend' Water ruyst,

*

1
2
3
4
7
11
12
13
14
15
16
17

CLVII
In 1622 blz. 99-100. In vs. 1 grotere initiaal O. In de vzn. 57-61 enkele woorden in romein.
19 of in 1622: af
Soomer vlaaghen: onbestendige zomer.
Hoe haast verkeert: hoe gauw verandert.
met jolyt: in vreugde.
Dat ick mijn enz.: dat mijn begeerten vervuld waren.
Ghy reeckent... wel voor: je brengt mij nu die vreugde wel in rekening met; je laat mij nu
die vreugde wel betalen met.
doen: toen.
jonst: liefde; ghejont: gegund, geschonken.
Wt een goede gront: op goede gronden.
Docht ick enz.: dacht ik dat zij mij liefhad.
thoonse haar: toont ze zich; goet ront: ronduit, openlijk.
Of: alsof; kinde: kende.
wel geswierde: fraai golvende (?); Mayen: hooilanden; vgl. WNT IX, kolom 83. Of zijn wel
geswierde Mayen: fraai zwierende takken? Deze strofe is de eerste van vijf, die elk een
zintuig behandelen; achtereenvolgens het gezicht, het gehoor, de reuk, de smaak en de tastzin.
In de vzn. 57-61 is de volgorde enigszins anders.
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Geen wilde Mos of aenghenaam vallayen19
20 Van Berghen onbesuyst20
Is niet ick ben verkuyst,21
t'Ooch na haar te drayen
Die my met weenen kruyst:23
Doch als sy wilt kan payen.
25 Geen woest ghetier, van blye Vogelskeelen25
Hoe vrolijck wel ghebeckt
Jaa Harp of Lier, Bondol Luyt noch Veelen27
Hoe wel ghespeelt coreckt,
My sulcken Vreucht verweckt
30 Als dit vermakelijck queelen,30
Dat meer reeden ontdeckt31
Als het ghewayt en speelen.32
Wat reucken secht is t'liefelycxt en hoe men33
Die aygentlijck beduyt,34
35 Ist wel gevlecht een crans van schoone bloemen35
Ghesochte ruyckers uyt,36
Muskus Noot of Cruyt37
Is soo waart niet om roemen
Als d'asem van een spruyt39
40 Die ick niet darf noemen.40
Geen wyn hoe eel, geen leckere bancquetten
Hoe groot van overdaat,

19
20
21
23
25
27
30
31
32
33
34
35
36
37
39
40

Geen: dubbele ontkenning; Mos: poel, moeras.
onbesuyst: woeste.
Is niet: dat alles is niets; hierna denke men een puntkomma; verkuyst: verlangende.
Die my enz.: die mij tot schreiens toe pijnigt.
woest ghetier: wild geluid.
Bondol: snaarinstrument, soort luit; misschien is Bondol Luyt éen woord; Veelen: vedels,
violen.
dit vermakelijck queelen: dit verrukkelijk zingen, nl. van háar stem.
reeden: redelijke inhoud, ontdeckt: openbaart.
het ghewayt: alles wat in de wind hoorbaar is(?).
Wat reucken: welke geur; secht: zeg eens.
aygentlijck: volgens hun aard.
Ist wel gevlecht een: is het een goedgevlochten.
Ghesochte enz.: nl. of zijn het uitgezochte ruikers die de liefelijkste geur hebben? Na dit vs.
denke men een vraagteken.
Cruyt: kruiden.
d'asem: de adem; spruyt: kind, nl. de geliefde.
darf: durf. De naam van de geliefde te noemen werd niet oorbaar geacht.
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Die Dienaers veel ordentelijck op setten43
Gout Silver tot cieraet44
45 'tGraach begheer versaat45
Van d'inwendighe hetten46
Als haar goeden raat47
Voor dees strenghe wetten.48
Wie sou hier voor onder 'tVee willen woelen49
50 Hoe sacht van Wol of Pluym50
Had' ick mijn keur ick koos schoone boelen51
In plaats van sulck schuym,52
Die naar kostuym53
Ons haer sachtheyt doen voelen
55 Met soete kusjens ruym
Die nochtans niet en koelen.56
Prinses ick Sie u over schoone gaven
Ick Hoor u grooten Lof,
Ick Smaack troost die my een weynig can laven
60 Ick Ruyck u Deuchtlijck Hoff,60
Ick Voel slechts en groff61
Mijn eyghen kleynheyt draven,62
Al sterft ghy mijn off,63
'tHart leyt by u begraaven.

43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
56
60
61
62
63

veel: hoort misschien bij Dienaers, wellicht bijw. bij ordentelijck: heel, zeer.
Gout enz.: met gouden en zilveren tafelversiering.
'tGraach enz.: verzadigt de gretige begeerte... zó zeer.
Van d'inwendighe hetten: van de hete honger.
haar: nl. van het meisje.
Voor dees strenghe wetten: ten aanzien van het natuurlijk dwingende zingenot.
hier voor: ter bevrediging hiervan.
Wol of Pluym: blijkbaar schapen en duiven.
Had' ick mijn keur: als ik mijn zin kreeg; boe len: minnaressen.
schuym: minderwaardige schepselen.
Die: wijst terug op boelen (vs. 51); kostuym: gewoonte.
niet en koelen: niet bevredigen; hun kussen maken de begeerte nog vuriger.
u Deuchtlijck Hoff: de hof van uw deugden.
slechts en groff: eenvoudig en lomp.
draven: zich inspannen.
off: af; Al sterft enz.: ook al ontvalt gij mij, al moet ik u verliezen.
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*CLVIII

Nieuw Liedeken

Stem: 'tEerste gebodt eer Adam wert, &c.
Als d'ooghen schoon,
Die myne siel besworen,2
Mijn steel-wijs noon3
Met anminnich bekoren,
5 Soo moet ick doon,5
Soo moet ick doon6
Mijn wrevle moet, gheboren
Wt spijt en hoon.8
Soo veel vermach
10 De waertste Vrou der Vrouwen,10
Dien ick aensach
Met al te groot betrouwen:
O hart ghelach!13
O hart ghelach!
15 Vervloeckt, soo moet ick houwen15
Die layde dach.16
Doen ick verkoor17
Om eeuwelijck te minnen,
De glans en gloor19
20 Der Amstelsche godinnen.20

*

2
3
5
6
8
10
13
15
16
17
19
20

CLVIII
In 1622 blz. 100-101. Ook in Geestigh Liedt-Boecxken, 1621. In vs. 1 het eerste woord in
romein kapitaal met grotere initiaal A.
71 al volgens 1621; in 1622: ick
besworen: betoverden, aan hun macht onderwierpen.
Mijn: mij; steel-wijs: op steelse wijze, heimelijk; noon: uitnodigen.
doon: doden, teniet doen.
wrevle moet: wrevelmoedigheid, ontstemming.
spijt en hoon: teleurstelling en smaad.
waertste: uitnemendste.
hart ghelach: hard gelag, bitter lot.
soo: wijst terug op Vervloeckt; de komma is overbodig; houwen: achten.
layde: droevige, treurige; het vs. loopt door in de vzn. 17-20.
Doen: toen.
De glans en gloor: de stralendste, de edelste.
godinnen: schone jonge vrouwen.
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Nu is te loor,
Nu is te loor
'tGoetduncken van mijn sinnen,23
Dat mijn quam voor.24
25 Want doen quam my25
Met holle hoopen asen26
Pluymstrijckery,
Vol wints en opgheblasen
Van Hovaerdy,
30 Van Hovaerdy,
En licht gheloof, der dwasen31
Aarts Kettery:
Dit is de seckt,33
En dwaling van de wysen:
35 Die 't breyn vergeckt35
Van jonghe en van grysen,
Dien sy bedeckt,37
Dien sy bedeckt,
Beveynst, weet aen te prysen.39
40 Daar 'thert na treckt.40
Ach ydelheydt!
Ach nietich overmoghen42
Door't onderscheyt
Van waerheyt en van loghen:
45 Ben ick bekeyt,45

23
24
25
26
31
33
35
37
39
40
42
45

'tGoetduncken: het oordeel.
Dat: wijst terug op Goetduncken; mijn quam voor: mij voor de geest kwam.
doen: toen.
Met holle hoopen: met ijdele verwachtingen; misschien is het enkelv. hoope(n) bedoeld;
asen: voeden.
licht gheloof: lichtgelovigheid.
Dit is de seckt enz.: dit is wat de wijzen sectarisme en dwaling noemen (?)
vergeckt: benevelt, verdwaast.
bedeckt: op verbloemde wijze.
Beveynst: op veinzende wijze. De punt na dit vs. denke men weg.
Daar: datgene waar; object bij aen te prysen; na: naar.
nietich overmoghen: nietswaardige overmacht; na dit woord denke men een uitroepteken.
bekeyt: bekaaid, teleurgesteld.
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Ben ick bekeyt,
En vind my selfs bedroghen47
Door 't quaet beleyt.48
Wel die met raet49
50 De saken overweghen,
En voor de daet51
Afmercken eens te deghen52
Het goet en quaet,
Het goet en quaet,
55 En watter is gheleghen
An't schoon ghelaet.56
Dat was dat mijn57
Soo licht'lijck kon verleyen:58
Ach schoone schijn!
60 Ach troetelen! ach vleyen!60
Ach Maechdekijn!
Ach Maechdekijn!
Hoe bitter doet ghy scheyen63
Den Dienaer dijn?
65 Al waer verwoedt65
Van nijt mijn hart ontsteken,66
Al soodt mijn bloedt67
Wt lust, om my te wreken:
Een lonckje soet,
70 Een lonckje soet
Sou al de gramschap breken71
Van mijn ghemoet.

47
48
49
51
52
56
57
58
60
63
65
66
67
71

selfs: zelf.
't quaet beleyt: ondoordacht gedrag.
Wel die: wel hem die; met raet: met rede, met overleg.
voor de daet: alvorens te handelen.
Afmercken: bepalen, tegen elkaar afwegen; vgl. WNT I, kolom 1199-1200.
't schoon ghelaet: het fraaie gedrag, uiterlijk.
Dat was dat mijn: Dat was het wat mij.
licht'lijck: gemakkelijk.
troetelen: liefkozen.
scheyen: scheiden, heengaan.
verwoedt: woedend.
ontsteken: ontstoken, ontbrand.
soodt: ziedde, kookte.
al: heel.
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*CLIX

Requeste

Lief uyt verkooren // Lief tryumphant.
T'vertoont sich Vrouwe // in alder ootmoet1
U Lief ghetrouwe // en Dienaar goet,2
Met weenend' ooghen // bedenckt, beschaamt3
Versoeck meedoogen // Prinses vernaamt,4
5 Mijns lyder smart5
Dees wetten hart6
Sijn veels te vart,7
Van een goed Maacht befaamt.8
Ick onderdanen // heb nacht, op nacht9
10 Veel sucht en traanen // ja clacht, op clacht,10
Ghestort, ghegooten // met bitter getreur
Maar noyt ontslooten // u wreede deur,12
Dit claach ick Godt
Want treed' ick tot14
15 Het staale slot,
En grendels synder veur.
Koom ick behendich // ontrent u gelas17
My ontmoet schendich // snel het ghebas18

*

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
14
17
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CLIX
In 1622 blz. 102. In vs. 1 grotere initiaal T. In de vzn. 33 en 34 een woord in romein.
34 Stelt in 1622: 't Stelt - 36 eergierich // soo in 1622: eergierich soo.
T'vertoont sich: voor uw ogen verschijnt; ootmoet: nederigheid.
U Lief ghetrouwe: uw trouwe minnaar. Na dit vs. denke men een punt.
bedenckt: let wel, bedenk dit eens.
Versoeck: vraag ik; vernaamt: vermaarde.
Mijns lyder smart: met mijn jammerlijke smart; hoort bij meedooghen (vs. 4). Na smart
denke men een punt.
Dees wetten hart: dit strenge vonnis.
Sijn...vart Van: gaan veel te ver voor, passen helemaal niet bij.
een goed Maacht befaamt: een meisje dat bekend staat als goedhartig.
onderdanen: onderdanig, op onderdanige wijze.
sucht en traanen: zuchten en tranen.
maar noyt ontslooten: maar ik heb nooit kunnen openen.
tot: toe, nader; na dit vers denke men een komma.
behendich: omzichtig; ontrent: bij; gelas: glas, venster.
schendich: verschrikkelijk; bijw. bep. bij snel; ghebas: getier.
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En t'gerucht der mensche // dat ick seer haat
20 Mijn Vrou ick wensche // en bid ghenaad20
O quamt // ick namt21
Vant t'hart dat vlamt22
Gheeft dat dit ampt,23
Maar voor my oopen staat.24
25 Soo uyt ghenaade // dees jonst gheschiet,25
Ick sal die weldaade // vergheeten niet,
Maar die beloone // met danckbaarheyt27
Met Lof betoone // ben ick bereyt,28
Tot alder stont29
30 Doort Heyl verbont,
Met hert en mont
Wert uwen naam verbreyt.32
PRINSES

Voor u wel vaare // Prinses eerbaar33
Stelt hy t'syn Gare // brand u Dienaar
35 In jonst dus vierich // wech arech vermoen35
Syt ghy eergierich // soo wilt u spoen36
Na dit request37
Soo doet u best38
Ick sech int lest:
40 Dus doende sult wel doen.40

20
21
22
23
24
25
27
28
29
32
33
35

36
37
38
40

wensche en bid: smeek en bid om.
quamt: kwam het, mocht het komen; t wijst terug op ghenaad (vs. 20).
Vant t'hart dat vlamt: van het hart dat dan blijkt lief te hebben; de t in Vant is overbodig.
dit ambt: deze positie, nl. die van minnaar.
Maar: toch; of: alleen(?); oopen staat: beschikbaar is.
Soo: indien; jonst: gunst; liefde, wederliefde.
beloone: ik zal die belonen; na dit vs. denke men een punt.
Met Lof betoone: tot het betonen van eer.
Tot alder stont: op ieder uur; wellicht hoort deze bep. bij vs. 28, maar ook de verbinding met
vs. 30-32 is mogelijk.
Wert: wordt.
Voor u wel vaare: terwille van uw welzijn.
Stelt hy t'syn Gare: stelt hij gaarne het zijne, dus: wil hij gaarne zijn welzijn opofferen; brand:
en vlamt; ook deze zin met vs. 35a sluit aan bij Voor u wel vaare (vs. 33); arech vermoen:
argwaan.
eergierich: belust op eer; wilt u spoen: haast u.
Na; volgens; request: verzoek.
Soo: dan; best: het beste.
Dus: zó; sult: zul je; wel: goed.
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*CLX

Liedt

Op de stem: Iets moet ick u Laura vraghen
Ach Florinde! mijn beminde?
Wanneer sal ick t'loon eens vinden
Die myn dienst van u verwacht?
Dat mijn hart op hoop doet leven4
5 Kunt ghy aen u Dienaar gheven,
Soo ghy wilt, ghy hebt de macht.
g'Hebt de volheyt van u jaaren
Waerom sout ghy niet vergaaren,8
In het hartje van u tijdt!9
10 Ghelooft mijn Liefje dat de oude10
Ons gheluck, en trou weerhoude11
Niet om u maar haar profijt.12
Princes syt ghy by u sinnen13
Waarom soudy niet beminnen
15 Dien ghy aldermeest verkiest?
En op t hoochste pleeght te setten,16
Saaghdy aan eens anders wetten17
U geliefde, ghy verliest.18
Keurvorstin van u ghedachten,19
20 Cundy beeter Heyl verwachten

*

4
8
9
10
11
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16
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CLX
In 1622 blz. 103-102. In vs. 1 grotere initiaal A. In de vzn. 55 en 60 een woord in romein.
3 myn in 1622: my - 22 Vrienden in 1622: Vriendin - 63 Dat's in 1622: Da'ts
Dat: datgene, wat.
vergaaren: u verbinden, huwen.
u tijdt: uw levenstijd; dus: in uw jeugd.
de oude: de oude generatie.
trou: huwelijk, trouwen; weerhoude: tegenwerken.
om u maar haar: om uw maar om hun.
syt ghy by u sinnen: als je er goed over nadenkt.
op t hoochste pleeght te setten: boven alles waardeert; na dit vs. denke men het vraagteken.
Saaghdy aan: als je je richtte naar; van het ww. áanzien; eens anders: van iemand anders,
nl. van een oude (vs. 10).
U geliefde enz.: dan verlies je je liefste.
Keurvorstin: jij die heerseres bent over je eigen gedachten.
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Als vernoegingh van u Ziel?21
Om u Vrienden te behagen22
Reedt u self gheen eeuwich klaaghen23
t'Sou mijn deeren soo t'gheviel.24
25 Coningin van mijn begeeren
Pleeghdy my niet wel te sweeren26
Dat gheen ander boven mijn,
En sou sitten in u harte?28
Maar (helaas!) ick sie met smerte
30 Dattet niet dan woorden syn.30
Heemel! mocht mijn seecker vresen31
Slincx en loghenachtich wesen:32
Dat mijn Hoop schielijck verrees!33
Die nu Ziel tocht om te sterven34
35 Mits ick wantrou te verwerven,35
Ach! dit is mijn grootste vrees.
Dat ghy hebt voor mijn verkooren37
Een van hoogher stam ghebooren,38
En driedubbele wel soo Rijck:
40 Een van langher lijf en leeden40
En van goonscher grootsche zeeden,41
Doch in Liefd' gheen mijns ghelijck.42

21
22
23
24
26
28
30
31
32
33
34
35
37
38
40
41
42

Als vernoegingh: dan tevredenheid.
Vrienden: familieleden.
Reedt u self: bereid uzelf.
mijn deeren: mij leed doen; soo t'gheviel: indien het gebeurde.
Pleeghdy: placht gij; wel: duidelijk, zeker.
En: negatie ter versterking van gheen (vs. 27); sitten: zetelen.
niet: niets.
mijn seecker vreesen: mijn constante vrees.
Slincx: onjuist.
Dat mijn Hoop enz.: mocht mijn hoop snel verrijzen.
Die: nl. de hoop; Ziel tocht om te sterven: zieltoogt en stervende is.
Mits: aangezien; wantrou: er niet meer op reken.
voor mijn: boven mij; de gehele strofe 37-42 sluit aan bij vrees (vs. 36).
stam: afkomst.
Een van langher enz.: iemand die langer is dan ik ben.
goonscher: stuurser; grootsche zeeden: trotse aard.
Doch in Liefd' enz.: maar niet iemand die mijn gelijke is in liefde.
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Heeft natuur mijn niets geschoncken
t'Geen voor 'tvolc weyts doet proncken44
45 Van Erfgoen, noch van gheboort,45
Dat wil ick gheduldich draghen,
t'Is maar schijn en valsch behagen
Dat de Sotten licht verdoort.48
Laat u sullicx niet beweghen,49
50 Doch mijn Rijckdom is gheleghen
Niet in ghelt maar int ghemoet:
Dat sal u o lief wel gheven
Een gheruster liever leven
Dan al 'taarts, en't Werelts goet.
55 Sou Iupin soo licht bewegen55
Met een cleene Goude reghen
d'Ysere Grendels van dit Huys?57
De wachter op hoop van winnen58
De schender sou laaten binnen?59
60 By de saerte Danae cuys?60
Die om t'gelts wil hier verkiesen61
t'Alderbeste goet verliesen
Dat's de smaack van alle dingh,63
De vreed', en de soete ruste
65 De Vrientschap en lieve luste,
d'Onverdeyld' vereenegingh.66

44
45
48
49
55

57
58
59
60
61
63
66

t'Geen voor enz.: dat in de ogen van de massa groot aanzien verschaft.
Van Erfgoen: dit hele vs. is bep. bij niets (vs. 43).
verdoort: het hoofd op hol brengt.
sullicx: dit alles; onderwerp bij Laat.
Iupin: Jupiter of Jupijn, oppergod in de romeinse mythologie, zoals Zeus in de griekse.
Verliefd op Danae, prinses van Argos, die door haar vader in een onderaardse kerker was
opgesloten, kwam Zeus als minnaar bij haar in de gedaante van een gouden regen.
dit Huys: het huis van de geliefde.
wachter: bewaker; op hoop van winnen: in de hoop op winst.
schender: aanrander; sou: dit ww. is vreemd geplaatst; bedoeld is: sou de wachter.
saerte: tedere.
verkiesen: de huwelijkskeuze bepalen.
Dat's de smaack enz.: namelijk wat aan alles z'n smaak verleent.
d'Onverdeyld' enz.: de twee-eenheid.

G.A. Bredero, Groot lied-boeck

515
Hier op volghen statigh knaghen67
Nae berou, en droeve daghen,68
Harten leet, en langh ghequel:69
70 Twisten straf, en quaade vloecken70
Overspel, en t'boos versoecken,71
Rasery, opt lest de Hel.72

67
68
69
70
71
72

Hier op: hier na, nl. na wat er in vs. 61-62 staat; statigh: voortdurend.
Nae berou: berouw.
Harten leet: harteleed.
straf: vinnige; vloecken: vervloekingen.
versoecken: verleiden.
Rasery: waanzin; opt lest: tenslotte, na de dood.
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*CLXI
Daer is gheen Mensch hy vverct een kuer,Want sy syn al seer vvispeltuer,Elck het syn lusten en invallen.COORENHART looft de Vangenis,Seght datse zoet en Salich is.
En ERASMUS prijst de Sotheyt.ROEMERT de Muts en blaeuvve-Scheen.SPIEGHEL de Kunst van vvel te Réén.HEYNSIUS Bachus en de Godtheydt.'tKan Verkeeren.
Eynde vanden Bron der Minnen

*

-

-

-

-

CLXI
In 1622 blz. (104). Kennelijk twee kleine bladvullingen; het eerste als inleiding tot de tweede
afgedrukt op de ongenummerde laatste pagina van De Groote Bron der Minnen. Geheel in
romein, de vijf eigennamen in klein kapitaal en gespatieerd.
hy vverct een kuer: of hij heeft kuren.
al: allen.
het: heeft; invallen: grillen.
Coorenhart: Dirck Volckertszoon Coornhert (1522-1590), notaris en secretaris van Haarlem,
zat op last van Alva in 1567-1568 in Den Haag gevangen, en schreef in die tijd een uitvoerige
moraliserende Lof der Gevangenis; looft: prijst.
Erasmus: Desiderius Erasmus (1469-1536), filoloog en humanist, schreef in 1509 zijn
wereldberoemde Laus Stultitiae, tientallen keren herdrukt en vertaald: De lof der zotheid.
Roemert: Roemer Visscher (1547-1620), koopman en dichter, schreef tientallen epigrammen,
sonnetten en andere korte gedichten, maar ook enige langere, waartoe 't Lof van een blaeuwe
scheen, en 't Lof van de mutse behoren; Muts: verliefdheid; blaeuvve Scheen: een blauwtje,
een afgewezen aanzoek.
Spieghel: Henrik Laurenszoon Spiegel (1549-1612), koopman en dichter, schreef in 1584
zijn Twespraack vande Nederduitse Letterkunst, en in 1587 een Rederijck-kunst in Rijm opt
kortst vervat.
Heynsius: Daniel Heinsius (1580-1655), classicus, sinds 1603 hoogleraar te Leiden, schreef
in 1614 een uitvoerige Lof-sanck van Bacchus, en in 1616 een nog uitvoeriger Lof-sanck van
jesus Christus.
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In l622 blz. [1].
Op de keerzijde opnieuw het Privilegie; zie blz. 12.
Aendachtigh: vroom, ernstig.

Aendachtigh Liedt-Boeck
van
G.A. Brederode,
Amsterdammer.

-

t'AMSTELREDAM,
Voor Cornelis Lodowijcksz: vander Plasse,
Boeck-verkooper, wonende op den hoeck vande Beurs,
in d'Italiaensche Bybel. Anno 1 6 2 2 .
Met Privilege voor ses Iaren.

- Aendachtigh: vroom, ernstig.
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*CLXII

Een Sekere Harts-tocht oft ontroeringe,
vvaer genomen uyt mijn vvoelende gedachten,
rechts voor mijn Op-trecken met het Vaandel
De Eeren-Ampten zijn wel wens'lijck by de menschen,1
Doch d'op-spraak acht ick meer als 't geen de and're wenschen:2
Dies ballanst mijn gemoed, dat vast met Reden wickt,3
Het geen een ander kloeckt; mijn moedigh harte schrickt.4
5 De glori daer elck een met moeyten om sou loopen,5
Die soeck ick, laas! met schaamt, met anxst-sweet af te koopen.6
Wel hoe Garbrande, hoe! waar is u sin? u wit?7
Waer is dat stoute hart dat in u boesem zit?8
Wat heeft u fiere moed soo moedeloos verslaghen?
10 Schroomt ghy met eeren hier de Prinçe-Vaan te draghen?10
Puft swavels licht geblick, en 't bald'ren vande Roers,11
't Is sotte flauwigheyd; van bloodheyd werdmen boers.12
Recht op dijn eerlijck hoofd, al mochtet yemand laacken:13
Wie kan 't Ian-alleman doch recht te passe maacken?14

*

1
2
3
4
5
6
7
8
10
11
12
13
14

CLXII
In 1622 blz. 3. Tekst in romein. In vs. 1 grote sierletter D; in vs. 7 de naam cursief. Het
gedicht zal waarschijnlijk dagtekenen uit de eerste helft van 1613; vgl. Memoriaal van
Bredero, blz. 119.
- vvaer genomen uyt: ervaren in.
- rechts: juist.
- Op-trecken: opmarcheren.
Eeren-Ampten: eervolle functies, ambten die eer verschaffen.
d'op-spraak: het over de tong gaan; acht ick meer: beschouw ik als belangrijker.
Dies ballanst enz.: daarom is er geen evenwicht in mijn gemoed; vast: voortdurend; met
Reden: op redelijke wijze.
kloeckt: moedig maakt; mijn...schrickt: dat schrikt...af.
moeyten: inspanning.
af te koopen: te ontloopen, te ontgaan.
wit: kennis, verstand.
stoute: trotse, fiere.
Prinçe-Vaan: het vaandel van de schutterij.
Puft enz.: trotseer het felle flitsen van het kruit en het geknal van de vuurwapens.
van bloodheid enz.: door lafheid wordt men lomp, onbeschaafd.
Recht op: richt... op; eerlijck: eervol, eerbaar; laacken: afkeuren.
recht te passe: helemaal naar de zin.
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In 1622 blz. 4.
Originele grootte van de prent 11,6 × 16,2 cm. De gravure toont, naar men mag aannemen, Bredero
in zijn schildersatelier, met onder zijn rechterknie het schuttersvaandel en in zijn linkerhand de
schrijfpen; de plaat is natuurlijk het spiegelbeeld van de oorspronkelijke tekening. Op de tafel ziet
men een doodshoofd als zinnebeeld van de vergankelijkheid, en een opengeslagen bijbel, rondom de
tafel drie vrouwen met een anker, een kruis en een paar kinderen: symbolen van hoop, geloof en
liefde. Venus en Cupido, zinnebeelden van de erotiek, verlaten links het vertrek.
De auteur van het vierregelige bijschrift, stellig niet Bredero zelf, is onbekend. Dit bijschrift kan ook,
en misschien beter, gelezen worden met eerst de twee bovenste, daarna de twee onderste regels van
de gravure; maar bij de tweede prent (zie blz: 295) is zoiets onmogelijk.
Wanneer de mensch bedenkt sijn Ydelheid met leet,
Hy Venus oorloff geeft, en 's vveerelds prael vertreed,
En leent demoedig 't oor der Deugden heilge leering,
En offert dankbaer Gode het wierook van bekeering.
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*CLXIII

Een gerust leven

Stem: D'Engelsche Fortuyn, &c.
Garbrande, wilt ghy leven recht gerust?
So lieft uyt liefd' den lieven God met lust:2
Schuwt het misbruyk van d'algemeene lien,3
Die meer op elck als op haer selven sien.4
5 Wilt dat ghy meugt, en wenst geen sotten wens:5
Genoegh vernoeght den licht-vernoeghde Mens:6
Armoe van wil die salight het gemoed,7
Meer als de vreck en rijcken overvloed.8
Bedenckt u lang, weest vry in 't hooren snel,9
10 Haet achterklap, spreeckt weynigh, en dat wel:10
Siet om of swijght, dijn oordeel schick dijn woord,11
Naer eysch van saeck, na 't vrund of vyand hoord.12
In boecken-kijf, en woorden spitse strijd13
Verwaerloost niet u kostelijcken tijd:14
15 Leeft slecht en recht, leest de suyvere Schrift,
Maer kloeckaerts kunst met rype sinnen sift.16

*

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16

CLXIII
In 1622 blz. 5. Geheel in romein, met in vs. 1 grotere sierletter G. In vs. 1 en vs. 41 de naam
cursief. Het gedicht is vol bijbelse ontleningen. Het is ook opgenomen in Geestigh
Liedt-Boecxken, 1621.
23 stanck, in 1622 geen komma.
lieft: bemint; met lust: blijmoedig.
d'algemeene lien: de mensen in het algemeen.
elck: elkaar; haer selven: zichzelf; sien: letten.
dat: datgene wat; meugt: kunt.
Ghenoegh: voldoende; onderwerp; vernoeght: stemt tevreden.
Armoe van wil: onthechting; die: herhalend onderwerp.
vreck en rijcken: inhalige en rijke; in zulke combinaties blijft het eerste lid soms onverbogen.
vry: gerust.
en dat wel: maar dat dan ook goed.
Siet om: wees omzichtig; schick: bepale.
na 't enz.: en al naar vriend of vijand het hoort.
boecken-kijf: polemiek, vinnig twistgeschrijf; woorden spitse strijd: strijd van scherpe,
kwetsende woorden.
Verwaerloost niet: breng niet zoek.
kloeckaaerts kunst: het geschrijf van spitsvondige lieden.
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Mont-wetenschap het domme vollick prijst,17
Harts-wijsheyd steets haer inde daed bewijst,18
Niet in vernuft noch kibbeligh verstaen,19
20 De werelt dwaelt in onverstand, en waen.
Ghy weet wel veel, so ghy dijn selven kend,21
Wat dat ghy waert, wat dat ghy word in 't end,
Slijm, stof en stanck, der wormen aes, en aert:23
Dees kennis baert geen eer-sucht, noch hoovaert.24
25 Leeraert u self eer ghy een ander leert,
Of't is om niet wat ghy Philosopheert:26
't En doet geen nut datmen op yemand smaelt:
En siet niet uyt, maer in u harte daelt.28
Daer is genoegh dat noodigh dient vervormt,29
30 Dijn Tempel Gods (doch geestelijck) bestormt,30
Werpt d'af-Goon uyt van qua gewoont en lust,
Van lief en leed, en van gewaende rust.32
Van boeldery met Mammon, of den buyck,33
Van Duyvels dienst, van 't ouwe snood misbruyck
35 Van poppen-goed, van guychel-spel, van schijn,35
Van lippen-liefd, en watter meer mach zijn.36

17
18
19
21
23
24
26
28
29
30
32
33
35
36

Mont-wetenschap: waanwijsheid, verbalisme; lijd. voorwerp.
haer: zich.
kibbeligh verstaen: betweterig begrip.
so: indien.
Slijm: slijk; aes: voedsel; aert: aarde, grond.
hoovaert: hovaardij.
om niet: tevergeefs, zinloos.
siet niet uyt: richt uw aandacht niet naar buiten.
vervormt: herzien, verbeterd.
Tempel Gods: lichaam; bestormt: bestrijd, overwin; dus: bestrijd het lichamelijke, maar met
geestelijke middelen.
gewaende rust: niet-echte, schijnbare rust; in plaats van een punt denke men na dit vs. een
komma.
boeldery: zich afgeven; vgl. boeleren: hoereren.
poppen-goed: waardeloos aards bezit; guychel-spel: zinsbegoocheling.
lippen-liefd: alleen met de mond beleden liefde; vgl. lippendienst.
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Sulck kercke-slaen, en heyligh stormery37
Is Christelyck, en staet een yder vry:
Maer 't leecke-boeck is lang veel eer verjaeght39
40 Als 't beelde-werck dat elck van binnen draeght.40
Garbrande, wilt ghy leven recht gerust?
So lieft uyt liefd' den lieven God met lust:
Schuwt het misbruyck van d'algemeene lien,
Die meer op elck als op haer selven sien.

37
39
40

kercke-slaen: kerkschenderij; heyligh stormery: beeldenstorm; Sulck wijst terug naar de vzn.
30-36.
't leecke-boeck: de beelden en schilderijen in de roomse kerk, waaruit leken het evangelie
leerden; lang veel eer: heel wat eerder.
Als: dan; 't beelde-werck enz.: het beeldhouwwerk van de zelfaanbidding.
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*CLXIV

Geestigh Liedt-

Stem: Ick schou de Wereld an
Wat dat de wereld is,
Dat weet ick al te wis2
(God betert) door 't versoecken:3
Want ick heb daer verkeert4
5 En meer van haer geleerd
Als vande beste boecken.6
Want of ick schoon al las7
Het geen soo kunstich was8
Als Goddelijck geschreven;
10 Ten gingh ter ziel, noch sin
Soo nyver my niet in11
Als 't eygen selfs beleven.12
Nu heb ick 't al versocht:13
Soo dol, als onbedocht,14
15 Soo rauw als onberaden.
Och Godt! ick heb te blind
En al te seer bemind
De dingen die my schaden.18
Een hooft vol wind en wijn,
20 Een hart vol suchts en pijn,20
Een lichaem gants vol qualen

*

CLXIV
In 1622 blz. 6. In vs. 1 het eerste woord in romein kap. met grotere sierletter W; in vs. 22 de
naam in romein.
16 blind in 1622: blind;
- Geestigh: geestelijk.
2 al te wis: maar al te goed.
3 versoecken: ondervinden, beproeven.
4 daer verkeert: mij daar bewogen.
6 Als: dan.
7 of ick schoon al: ofschoon ik; of ik al.
8 kunstich: dichterlijk; ter onderscheiding van Goddelijck: bijbels (vs.9).
11 nyver: ijverig, vlot.
12 selfs: zelf; dus: als wat ik zelf aan den lijve heb ondervonden.
13 't al versocht: alles beproefd.
14 onbedocht: ondoordacht.
18 schaden: schaden, ofwel schaadden.
20 vol suchts: vol ziekte.
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Heeft Venus, en de kroes,22
Of selfs die leyde droes,23
My dickwils doen behalen.
25 Och! een bedroeft gemoet,
En een hert seer verwoet26
Van duysent na berouwen,27
Van overdaet en lust,
Met een ziel ongerust29
30 Heb ick in 't lest behouwen.
Hoe strengh breeckt my dit op:31
Mijn kruijfde krulde kop32
Die brenght mijn voor de jaren,33
In mijn tijds Lenten voort34
35 Op 't swart, en 't swetigh swoort35
Veel gryse graeuwe hayren.
Wanneer een ander leyt
Gestreckt en uytgespreyt,
En rust met lijf en leden:
40 Dan plaeght my aldermeest
De quellingh van mijn Geest
Met beulsche wredicheden.42
Dan dringht my door de huyt
Het bange water uyt44
45 Door kommerlijcke sorgen,

22
23
26
27
29
31
32
33
34
35
42
44

Venus: de omgang met vrouwen.
Of selfs enz.: of de lelijke duivel zelf.
seer verwoet Van: uitzinnig door.
duysent na berouwen: duizendvoudig berouw.
ziel ongerust: verontruste ziel.
strengh: heftig, ernstig.
kruijfde: kroezige.
mijn: mij; voor de jaren: voortijdig.
mijn tijds Lenten: in de eerste bloeitijd van mijn leven.
Op 't swart enz.: op mijn zwartbehaarde, bezwete hoofdhuid.
beulsche: als van een beul, pijnigende.
bange water: angstzweet.
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Dies my het herte barst,
En wenscht alsoo gheparst47
Den ongeboren morgen.48
En nimmer ick den dagh
50 Alsoo geluckich sagh50
Dat sy my vol verblyden:51
Voorwaer 'k heb uur noch tijd,
Of ellick heeft syn strijd,53
Sijn lief, zijn leed, zijn lyden.
55 Al 't gene dat de Lie'n
Ter Wereld mogen sien;56
Of immermeer verwerven,57
En wensch ick niet soo seer,
Als saligh inden Heer
60 Te leven en te sterven.

47
48
50
51
53
56
57

gheparst: benard.
ongeboren morgen: nieuwe dag.
Alsoo: zó.
vol verblyden: ten volle verblijdde.
ellick: elk daarvan, elk van die uren.
mogen: kunnen.
immermeer: ooit.
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*CLXV

Aendachtigh Liedt

Stem: Mijn ziel maeckt groot den Heer
Die God in zijn gemoed1
Houd voor het hooghste goed,
Die sal niet anders wenschen
Als sijnder zielen rust,4
5 En wel doen met een lust5
Aen alle goede menschen.
Wat is hier meer gequel,
Of aerdscher droever Hel8
Als 't knagen vande sonden?
10 Die als sy zijn begaen,
De ziele eeuwigh slaen
Veel geestelijcke wonden.
Wat is hier meerder vreughd,
Als die heylsame deughd14
15 Met waerheyd te beleven?
En sich naer een gemoed,16
Dat niet nae hoogheyd wroet,17
Vreedsamich te begeven?
Ick trots de grootste mensch!19
20 Die nae zijn wil en wensch,
In hoogheyd is verheven:

*

1
4
5
8
14
16
17
19

CLXV
In 1622 blz. 7. In vs. 1 het eerste woord in romein kap. met grotere sierletter D.
Het lied bevat talrijke ontleningen aan de bijbel.
28 treckt noch in 1622: treckt; noch
Die: wie; hij die.
Als: dan.
met een lust: op blijmoedige wijze.
aerdscher droever Hel: droeviger hel op aarde.
die: de.
sich naer... te begeven: te streven naar.
wroet: zich inspant.
trots: trotseer, tart; grootste: machtigste.
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Ghy die in 't hartjen hoord22
Gods eygen suyver woord,
Gantsch ongevalscht gedreven.24
25 Niet door verweent verstant,25
Maer door de Predicant
De Geest des Heeren heyligh,27
Die treckt noch kiest geen sy,28
En maeckt de zielen vry29
30 Van sonden vranck en veyligh.30
Hoe salich is die man31
Die met God spreken kan
In 't tempeltjen der eeren!33
In 't Kerckjen gebout
35 Van silver noch van gout
Maer van den Heer der Heeren!36
Daer Godt vaeck selver set37
En schrijft syn waerde Wet38
Met Goddelijcke vingers:
40 Daer weetmen van geen twist,
Van vonden noch van list,41
Van felle bitt're dringers.42

22

24
25
27
28
29
30
31
33
36
37
38
41
42

Ghy die: het zinscomplex waarvan die het onderwerp is, omvat de vzn. 22-30; de hoofdzin
waarvan Ghy het onderwerp zou moeten vormen, ontbreekt. Misschien moet men het zó
opvatten dat Ghy een voortzetting vindt in de vzn. 31-36, echter met overgang van de tweede
in de derde persoon.
gedreven: geprent, ingedrukt; de punt na dit vs. denke men weg.
verweent: verwaand, hoogmoedig.
De Geest enz.: de Heilige Geest van God; dit vs. is een bijstelling bij het vorige: de Heilige
Geest zelf is de prediker.
Die: wijst terug op Geest; treckt enz.: is onpartijdig, ziet geen persoon aan.
vry Van sonden: hierna denke men een komma.
vranck: vrijmoedig, zelfbewust.
die man: de man, zulk een man.
tempeltjen der eeren: het deugdzame hart zelf.
van: door.
Daer: waar.
waerde: eerbiedwaardige.
vonden: spitsvondigheden.
dringers: drijvers, fanatici.
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Daer soecktmen staet noch eer,
Maer de heylsame leer
45 Met kinderlijcke vreesen:
Met waer berou en boet,46
Meer deughdelijck en goet47
Dan wereld wijs te wesen.48
Heer! als ghy my aenspreeckt,
50 En innerlijck bepreeckt50
't Geheym van mijn gewissen:51
Soo opent mijn gesicht,52
En brenght mijn in het licht53
Wt duysent duysternissen.

46
47
48
50
51
52
53

boet: boetedoening. De vzn. 46-48 vormen de inhoud van de heylsame leer (vs. 44).
deughdelijck: deugdzaam.
wereld wijs: wijs in het oog van de mensen.
bepreeckt: vermaant.
't Geheym van mijn gewissen: mijn verborgenste geweten.
Soo opent: open dan; gesicht: ogen.
mijn: mij.
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*CLXVI

Liedt

Stemme: Esprits qui souspirees, &c.
Als 't oogh van mijn gemoed aendachtigh gaet aenschouwen1
De vvereld en de mensch die hier soo dwerligh sweeft,2
So moet ick, en ick kan 't, met reden staende houwen
Dat in een stage dood het arme schepsel leeft.
5 Het arme schepsel leeft gestadigh in zijn sterven,
Grenst aen zijn laetste nacht, gaept na de laetste sucht,
En moet, eer hy dat denckt, het vvaen-schijn-leven derven,
Hoe mach 't een leven zijn dat schichtigh van ons vlucht?8
Recht als 't speel-siecke kind, met pijpjens gaet op-blasen9
10 Zijn bellen rond en hol tot inde dunne vvind:10
So is dit leven hier. Daerom ghy aerdsche dwasen
Tast, grijpt, en siet hier na vvat dat ghy dan al vind!
Och arm! een groote Niet is al het smenschen leven.13
Een schaduw en een droom, een vertooning, een spel,
15 Een schijn-ried, een onrust, een kruyce, daer beneven15
Een heel onseecker ding, een doodelijck gequel.
De Werelt fraey vermomt, hoe schoon dat sy mach schynen, En is niet anders als een dool-hof,
een vvoestijn,

*

1
2
8
9
10
13
15

CLXVI
In 1622 blz. 8-9. Geheel in civilité; in vs. 1 het eerste woord in romein kap. met grote sierletter
A; in vs 29 de naam in romein.
31 en in 1622: in - 33 genade-stralen in 1622: genade stralen
aendachtigh: met aandacht; of: op gelovige wijze.
dwerligh: onstandvastig; sweeft: zich in onzekerheid bevindt.
mach: kan; dat: dat wat; schichtigh: snel.
Recht als: juist als.
dunne: ijle.
een groote Niet: éen groot niets.
schijn-ried: iets dat riet schijnt maar nóg minder kracht heeft(?)
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Een rasery, een kuyl, een pijnbanck om te pynen19
20 Haer sotte Lievers die noch in haer kercker zijn.20
Al die door lust of dwangh haer dienen gaen, of eeren,21
Die haet die vvaerheyt eel, en liefd' de loghen snoot,22
Die niet en mindt den Heer, den Heere alder Heeren,
En is die niet (o mensch!) een levendige doot?24
25 Ghy die dit singht of leest, of die dit hoort verhalen,
Bedrieght u selven niet met dese ydelheyt:
Maer soo ghy hebt gedoolt, en vvilt niet blyven dwalen,
En soeckt den vvaren vvech die tot den leven leyt.
Christus die is de vvech, de vvaerheyt, en het leven,
30 Bidden vvy onse God, zijn al-hulp-rijcke handt,30
Sal ons van alles veel en overvloedigh geven,
En een blijf-soete vreughd in 't eeuwigh Vaderlandt.32
O opper Prins, en Heer, laet u genade-stralen33
Op u verloren zoon, op mijn bedroeft aenschijn:34
35 Nae uwe goedtheyd groot, uyt medelyen dalen,
Soo sal ick door u dood in 't vvare leven zijn.36

19
20
21
22
24
30
32
33
34
36

pynen: pijnigen.
Lievers: minnaars, nl. van de Werelt (vs. 17); haer kercker: de gevangenis van de wereld.
haer: de wereld.
haet: enkelvoud, hoewel gaen (vs. 21) meervoud is; die vvaerheyt eel: de edele waarheid;
lijd. vw. bij haet; liefd': bemint.
En is die niet: is die dan niet; een levendige doot: een levend lijk.
al-hulp-rijcke handt: Gods hand tot alle hulp bereid; de komma na dit vs. denke men weg.
blijf-soete: duurzaam zoete.
opper Prins: hoogste vorst.
aenschijn: gelaat; de dubbele punt denke men weg; het gezegde is laet... dalen.
Soo: dan; u dood: uw dood.
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In 1622 blz. 10; pentekening en tekst zijn geplaatst in de lengte van de bladzijde, dus haaks, op de
tekst van blz. 11. De tekening van de zwaanridder komt ook voor bij Lied CXC, maar met een ander
onderschrift (zie blz. 598).
Cupido reyst van hier ghy zyt hier niet bescheyden,1
Vkrachten zijn hier dof, ghy zyt hier onbekent.
De G O D , der trouwen G O D vereenighde haar beyden3
Met Liefde. Niet met Min, die qualyck loont int ent, 4

1
3
4

bescheyden: ontboden.
der trouwen: van de trouw, van het huwelijk.
Liefde: zedelijke liefde, verbonden met trouw; Min: zinnelijke liefde, verbonden met genot.
De tegenstelling tussen Liefde en Min, ook aanwezig bij Hooft, is geformuleerd door
Coornhert in zijn Wellevenskunste (1586).
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*CLXVII

Bruyd-Lofs-Gedicht
Ter Eeren Nicolaas van Sitteren, Ende Hendrickje Pieters Dr.

5

10

15

20

Siet hier gesegent paar! siet hier vereende Menschen!
U alderhooghste staat, die ghy hebt konnen wenschen.
O ghy wel saligh paar! Heer Bruygom en Vrou Bruydt,3
Die uwe vryery geluckelijck besluyt;4
En inde reyne Echt u willigh hebt gegeven,5
Om inde vreese Gods eendrachtelijck te leven
In ware heylicheydt, Gods vruchtich, en vreedsaem
Tot lof, en pryse van Iehova groote naam.
En denckt niet Ionge-lien: dat ghy uyt het bewegen9
En neygingh uws natuurs die harts-tocht hebt gekreghen
Tot u vereenigingh: maer dat het is beleydt11
Door d'Opper-Hemel-Voochts wyse voorsienicheydt:
Waer uyt d'Antreck'lijckheydt (ô Lievers!) eerst ontspruyt13
Dat d'Albestierder voert nae zijn behagen uyt.14
Heer Bruygom en Vrou Bruydt u zielen onderlingen
Die waren al gepaart, al eer sy Lijf ontfingen.16
(O wonder schickingh Gods!) u jonst was voor den tijd,17
U Houwlyck was gemaackt eer dat ghy hebt gevrijd.
Al eer ghy hebt gemint waardy van Godt verkoren19
Tot wettich Man en Wijf. Al eer ghy waart geboren

*

3
4
5
9
11
13
14
16
17
19

CLXVII
In 1622 blz. 11-15. Geheel in romein; in vs. 1 het eerste woord in kapitaal met grote sierletter
S; in de vzn. 3, 8, 15, 23, 25, 26, 29, 31, 53, 54, 83, 95 en 110 enkele woorden cursief. De
ondertrouw van het bruidspaar Van Sitteren vond op 20 september 1616 plaats; zie Memoriaal
van Bredero, blz. 149.
95 verkiesen, in 1622 geen komma.
wel: heel, zeer.
vryery: verkering.
willigh: verlangend.
En: negatie, behorende bij niet; bewegen En neygingh: aandoeningen.
beleydt: beschikt, geregeld.
d'Antreck'lijckheydt: het gevoel van tot elkaar aangetrokken te worden; Lievers: gelieven.
Dat: wijst terug op Antreck'lijckheydt; voert... uyt: verwezenlijkt.
Lijf: lichaam.
u jonst enz.: uw liefde bestond al vóor de tijd een aanvang nam.
waardy van: waart ge door.
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Met vleys en bloet gheformt dus uyterlijck van schijn,21
Soo waardy dat ghy syt, en sultet voortaen zijn:22
Ghy Twee waart Een voor God, die doet u weer vereenen
Nu ghy op aerden hier den ander zyt verschenen
In lijflijcke gedaent. Gelijck hy Adam heeft
Sijn Eva toegebracht, soo ist oock dat hy geeft26
Het Christelijck getal haer Echt en Ee-genoten,27
Na hy in zijn besluyt voorsienich heeft besloten.28
Ghy saacht ô Bruydegom! doen eerst u liefde viel,29
Op 't lichaem niet soo seer, als op de schoone ziel
Van u beminde Bruydt; die met soo hooge zeden31
En sinnen is versien. Die met welsprekentheden32
(Een Goddelijcke gaaf van helder klaar verstant)
Den yver heeft vernieuwt die in u was geplant.34
Ghy loecht, ghy loecht haer toe: ghy sweemt in duysent vreugden,35
Als ghy den Dool-hof saaght van haer waardige deughden:36
Haar innicheyd tot God, haar liefde tot de Leer,37
Haar lichaams voeglyckheyt, haar suyverheyt, haer Eer,38
Haer goedicheyt des Geests, haar recklyckheyt van sinnen,39
Haar vroomheyt van gemoed, haar vriendelijcke minnen,40
Haar lieffelijck gelaet, haer minnelijck gesicht,41
Doen wiert ghy teenemael ten lichaam uytgelicht,42
En smolt met ziel en sin so heugelijck te samen,
Datmen geen onderscheyt in beyden en kost ramen.44
Gelijck als d'eene vrundt den ander helsent groet,45

21
22
26
27
28
29
31
32
34
35
36
37
38
39
40
41
42
44
45

dus uyterlijck van schijn: zoals ge er nu uitziet.
Soo waardy dat: waart ge al wat.
toegebracht: bezorgd.
Het Christelijck getal: aan alle christenen; Echt en Ee-genoten: echtgenoten en
huwelijkspartners; Ee: huwelijk.
Na: naar, zoals; besluyt: raadsbesluit; voorsienich: vooruitziende en voor alles en allen
zorgende.
saacht: zag.
soo hooge zeden En sinnen: met zulke voortreffelijke karaktereigenschappen.
versien: voorzien, toegerust.
yver: liefde; geplant: vgl. vs. 15-22.
loecht: lachte; sweemt: zwijmde, duizelde.
Dool-hof: lusthof waarin men kan dwalen; waardige: uitnemende.
innicheyd: devotie.
suyverheyt: kuisheid.
goedicheyt: welwillendheid; recklyckheyt: verdraagzaamheid.
minnen: hartelijkheid.
gelaet: gedrag, optreden; gesicht: blik, ogen.
uytgelicht: ontheven, nl. in extase.
kost ramen: kon waarnemen.
helsent: omhelzende.
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Als hy hem onverwacht in vreemde landen moet:46
Sy houden en sy sien, en staaren op melkander,
En staan gelijck gegroeyt (van vreughden) an den ander,48
Vermits de oude jonst, voor wylen wel gehadt:49
Al even en alleens soo waart ghy oock omvat,50
Verwondert, en verblydt door't luckich overkomen51
Der zielen, want ghy stont gelijck als opgenomen.52
Gekroonde waarde Bruydt, verwonnen u niet meest53
De groote gaven van u wyse Bruygoms Geest?
d'Oprechtheyt synes ziels, de krachten syner reden,55
Sijn weselijck gelaet, syn rechte deeghlyckheden,56
Sijn ongemeene deughd, sijn kennis en syn raet,57
In saken die de staat van zijn persoon aengaat?58
Syn errenst in 't geloof, die door een goe-gesintheyt
De blinden yver haat der menschelijcker blintheyt,60
En waren dit niet meest de trecken, waar hy mee
U zieltjen in syn ziel volkomen komen dee?
Of sloeght ghy meer dyn oogh op zijn volmaackte leden,
En wel gestelde jeucht, en haar bequamicheden64
Als op zijn edel hart? o neen! dat kan niet zijn,
U oordeel is te goet, ghy siet wel door de schijn:66
Of wel zijn schoon gestalt des lichaams wort gepresen,67
Soo mach het voor zijn ziel doch niet gerekent wesen.68
Wats lichaams schoonheyt doch? niet dan een yd'le roem!69
Niet anders als een bel! of als een fraeye bloem!

46
48
49
50
51
52
53
55
56
57
58
60
64
66
67
68
69

moet: ontmoet.
gelijck: als het ware.
Vermits: wegens; jonst: genegenheid; voor wylen wel gehadt: die men eertijds krachtig heeft
gevoeld.
Al even en alleens soo: precies op dezelfde wijze; omvat: gegrepen.
luckich: door het lot bepaalde; overkomen: overeenkomst; of ontmoeting.
opgenomen: opgetogen, in extase; vgl. vs. 42.
Gekroonde: de bruid droeg een bruidskrans, of zij zat onder een krans van groen en bloemen;
verwonnen: overweldigden.
reden: woorden.
weselijck gelaet: eerbare houding; rechte: waarachtige.
raet: inzicht.
staat: plaats in de samenleving; aengaat: betreft; sake(n) is wschl. enkelvoud.
blinden yver: fanatisme.
wel gestelde: welgeschapen; bequamicheden: bevalligheden.
door: door... heen.
Of wel: indien al.
voor zijn ziel: boven zijn ziel, als méer dan zijn ziel.
Wats: wat is; yd'le roem: vgl. Psalm 90: 5-6; Spreuken 31: 30; Jesaja 40: 6-8.
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Die voor een korte tijd wel wat te wesen schynen;
Doch in een kleyne wijl verdorren en verdwynen.
Of hebt ghy als het volck u sinlijckheyt gestelt73
Wt woecker, niet van liefd', maer van 't vervloeckte gelt?74
Dat hoop ick nimmermeer. Die om 't gelts wil verkiesen,75
De ware rust, en lust, en 't beste goet verliesen.76
Hoewel het goet is goet, gebruycktmen recht en wel,77
Maer 't misbruyck leyt de mensch gemeenlijck inde Hel.78
Wat vraagh ick te vergeefs? de Heere heeft u lieden
Vereenight, en verknocht, en alst die wil gebieden80
Wie kan zijn wille en geboden wederstaen?
En wat syn Godheyd doet, is dat niet wel gedaen?
Gaet aan Heer Bruydegom! de liefde die u beyden
Gekoppelt heeft an een, die blijft tot u verscheyden,84
Met waare Ionst en min, woonachtigh in u Huys,
Op dat ghy met verdragh draaght d'een des anders kruys.86
Indien zijn goetheyt u dat immer mocht toestuuren,87
Gedenckt het sal altoos niet eeuwelijcke duuren.88
Verslaat u niet te seer soo u het ong'luck treft,89
En in u voorspoet u niet sottelijck verheft,
Gelijck de menschen doen, die door Rijckdom van have
Haar hart trecken van God, en bidden an zijn gaven,92
En dryven groote pracht, met tijdelijcke goet93
Het welck het Schepsel doch ter wereldt laten moet.94
Heer Bruygom en Vrou Bruydt ick wil u voorts vertrouwen,95
Hoe ghy u tegen een na Christus woord sult houwen:96

73
74
75
76
77
78
80
84
86
87
88
89
92
93
94
95
96

sinlijckheyt: begeerte.
Wt woecker: op winst.
verkiezen: de huwelijkskeuze doen.
De ware lust enz.: die verliezen de ware rust, en de vreugde en het beste bezit.
gebruycktmen: als het men het... gebruikt.
Maer 't misbruyck enz.: het misbruik evenwel leidt de mens enz.
alst die: als Die het.
verscheyden: dood, overlijden.
verdragh: geduld.
zijn goetheyt: Gods goedheid; dat: nl. het kruis, het leed; immer: ooit.
altoos: in elk geval.
Verslaat u niet: wees niet verslagen.
bidden an zijn gaven: Zijn gaven, dus de aardse zegeningen, aanbidden.
dryven groote pracht: pronken uitdagend.
laten: achterlaten.
wil u... vertrouwen: vertrouw erop dat gij u ervan bewust bent.
tegen een: tegenover elkaar; na: naar; houwen: gedragen.
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Want soo'ck my niet bedriegh, soo is u dat verstant97
Door voorgangh, tucht, en leer van kintsheyt ingeplant.98
En of, dat niet en is, u yets noch waar ontbroken,99
100 Dat is u t'achternoen door Gods Geest ingesproken100
En andermaels vernieut, door syn heyligh Gesant101
Als ghy den ander gaaft u trouwe rechterkant.
Wilt die beloften, en de Ionsten steets gedencken103
Die u voor desen de'en u Trouw elck ander schencken.104
105 Godt geef dat ick u gun, en u van herten wensch,105
Soo salt u gaan so wel als eenigh levend mensch:106
Ick wensch dat u de Heer gestadigh wil byblyven,
En dat ghy met geluck u handelingh moocht dryven.108
En dat ghy meucht u lust aen al u kind'ren sien,
110 En wat ghy meerder wenscht, Amen, dat moet geschien.110
Soo ghy dit mede wenscht, Maeghden, en Iongelingen
Soo wilt nu al gelijck dit Bruylofts-liedtje singen:112
En verciert met u sangh 't geselschap, en de Feest,113
En toont met eerbaarheyt de blydschap van u Geest:

97
98
99
100
101
103
104
105
106
108
110
112
113

verstant: begrip.
voorgangh: voorbeeld; tucht: opvoeding; leer: onderwijs.
En of, dat niet en is: en indien, hetgeen niet het geval is; waar ontbroken: zou hebben
ontbroken.
t'achternoen: vanmiddag.
vernieut: herhaald; syn heyligh Gesant: nl. de predikant tijdens de huwelijksinzegening.
de Ionsten: de gunsten, de genadeblijken.
voor dezen: vroeger; of: ten overstaan van die predikant.
dat ick: datgene wat ik.
wel: goed.
u handelingh moocht dryven: bezig moogt zijn, moogt leven.
moet: moge.
nu al gelijck: nu allen samen.
verciert: luister... op.
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Bruylofts-Liedeken

Op de Stem: O schoonste Personagie!
Gheluckigh, overluckigh,
Gesegent paer! die op den dagh van heden:
Nae al u lyden druckigh3
Syt inde Echt (door Gods beschick) getreden4
5 Want eer de grond // Des werelts stont,5
Of eer ghy waert in wesen;6
Heeft God u beyden //
Door zijn voorzienicheyden
Wt gelesen.9
10 Wt soo veel duysent zielen,
Gelijck hy sach, als daer toekomend' waren.11
Want eer u sinnen vielen12
Besloot de Heer u beyden te vergaren.13
En nu ghy t'saem // Inden lichaem14
15 Den ander zijt verschenen;
Heeft God almachtigh //
U herten seer eendrachtigh
Gaen vereenen.
Recht als hy Adam dede;
20 Die hy toebrocht zijn uytgenomen Yve,20

*

3
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CLXVIII
In 1622 blz. 16. In vs. 1 grotere sierletter G. In de vzn. 19, 20, 29 en 56 een woord in romein,
in vs. 59 twee woorden klein kapitaal. Dit lied sluit aan bij het vorige gedicht. De ondertrouw
van dit bruidspaar vond op 20 september 1616 plaats; zie Memoriaal van Bredero, blz. 149.
Titel Bruylofts in 1622: Bruylofst
druckigh: kwellend.
beschick: beschikking, raadsbesluit.
Want eer enz.: want voor de aarde geschapen was.
waert in wesen: bestond.
Wt gelesen: uitverkoren; de punt na dit vs. denke men weg.
toekomend' waren: in de toekomst zouden zijn.
u sinnen vielen: nl. op elkaar.
te vergaren: samen te brengen.
Inden lichaem: als lijfelijke mensen.
toebrocht: bezorgde, schonk; uytgenomen: uitnemende, voortreffelijke; Yve: Eva.
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Soo doet den Vorst der Vrede
Nu huyden oock, met u waerde gelieve!22
Die dese Staat // Met God aengaat:23
En vollight zijn gebieden.
25 Ghy mooght in eeren //
Nu wassen en vermeeren
Jonge Lieden.
't Sijn geen Lycurgus Wetten28
Die Haydens woest tot huwen plegh te dringen29
30 Noch geen menschen insetten,30
Vol beusel-marckt, van sotte vreemde dinghen.31
Maer 't is 't gebodt // Van onsen Godt
En Heere alder Heeren;
Om dat wy souwen //34
35 De gayle sonden schouwen,
En afweeren.
Veel beter ist te trouwen
Dan door Wellust onkuyschelijck te branden,
Doch die hem kan onthouwen39
40 Is d'Eenicheyt geen sonden noch geen schanden40
Die suyver leeft // En niet en sneeft,41
Die zijn in bey te prysen:42
Dan sulcke menschen //43
Die zijn hier wel te wenschen,
45 Niet te wysen.45

22
23
28
29
30
31
34
39
40
41
42
43
45

huyden: heden; gelieve: meervoud, gelieven; het uitroepteken beduidt geen onderbreking
van de zinseenheid met vs. 23.
dese Staat: de huwelijke staat, het gehuwd-zijn; met God: samen met God; aengaat: begint.
Lycurgus: wetgever in Sparta, mogelijk in de negende eeuw voor Chr.
Haydens woest: wilde heidenen; plegh: placht.
insetten: verordeningen.
beusel-marckt: beuzelarijen.
Om dat: opdat; bijbelse toespeling evenals vs. 37-40; vgl. I Kor.: 7-9.
hem kan onthouwen: in onthouding kan leven.
d'Eenicheyt: de ongehuwde staat; na dit vs. denke men een punt.
sneeft: ten val komt, zondigt.
zijn: meervoud, ondanks de enkelv. vormen in vs. 41; in bey: in beide situaties, nl. gehuwd
of ongehuwd.
Dan: maar.
te wysen: aan te wijzen, te vinden.
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Doch onder alle staten46
Hoe grootsch, hoe hooch, hoe heerlijck datse schynen,
Is geen soo uytermaten48
Als d'Echten-stant in 's werels ront te vynen.49
50 Geluckich dan // Is Wijf en Man
Door 't Huwelijck besloten;51
Daer sy met sinnen //52
En Goddelijcke minnen
Wert genoten.
55 De God die 't eerste wonder55
In Canaan deed', moet stadich met u wand'ren.56
Die druck u Tweedracht onder,57
En doet in Wijn u Water droef verand'ren.58
BRUYDEGOM HEER // VROU BRUYT vol eer,
60 God laet u t'samen leven60
In soo veel vreughden //
Als hy een mensch, vol deughden
Hier kan geven.

46
48
49
51
52
55
56
57
58
60

staten: levensstaten, situaties.
uytermaten: buitengewoon, uitzonderlijk.
vynen: vinden.
besloten: omvat.
Daer: waar; sy: wijst terug op Echten-stant, vs. 49.
't eerste wonder: zie Joh. II: 1-11: dit beginsel der tekenen.
moet: moge.
druck... onder: onderdrukke, voorkóme.
droef: troebel; beeldspraak voor de droefheid.
laet: late, moge laten.
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Nieu-Jaer-Liedeken

Stem: 't Is huyden een dagh van vrolijckheyd &c.
Rijst uyt den slaep, der sonden snoot,1
Weest wacker en voorsichtigh:2
Siet op, o mensch! 't is hooge noot,
Want die saeck is soo wichtigh,
5 Van d'aertsche schat sy niet belanght,5
Maer daer u saligheyd aenhanght,6
Het hooghste goet verkoren,7
Den oude mensch willigh versaeckt8
Wilt ghy zijn als een kind naeckt
10 Vernieut ende herboren.
De oude tijdt is soo snel voor heen11
Gelijck een windt gedreven,
Maer d'oude mensch berooft van reen13
Is oud en boos gebleven:
15 Waer in dat hy verhard, verstijft,15
Door d'oude lust die hem soo drijft
In 's werelds vals behagen,17
Die moetwilligh in sonden blijft,
En met God niet is ingelijft,19
20 Die salt te laet beklagen.

*
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CLXIX
In 1622 blz. 17. In vs. 1 het eerste woord in romein kap. RIIST, met grotere sierletter R. Van
welk jaar dit lied dagtekent, is niet bekend. Een andere publikatie dan in dit Liedboeck is
niet teruggevonden.
slaep, der sonden: de zonden waarin men niet waakzaam is; snoot: boze.
Weest... voorsichtigh: zie vooruit.
sy: wijst terug op die saeck, vs. 4; Van...sy niet belanght: zij heeft niets te maken met.
Maer daer: maar zij heeft wél te maken met datgene waar.
verkoren: uitverkoren; dit hele vs. is een bijstelling bij saligheyd, vs. 6.
willigh: gewillig; versaeckt: verzaak; geb. wijs.
De oude tijdt: het voorbije jaar.
reen: redelijkheid.
Waer in: wijst terug op het oud en boos blijven; verhard, verstijft: verhardt, vast raakt.
vals behagen: bedrieglijke gerichtheid op; na dit vs. denke men een punt of dubbele punt.
en met enz.: en die niet met God is vergroeid, die geen deel uitmaakt van het corpus Christi.
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Tracht nu de nieuwe tijd begint21
Nae nieuwe goede sinnen,22
Den nieuwen mensch God seer bemint23
Die met nieuwe liefd' beminnen24
25 Sijn waerheyd, sijn woord, sijn leer
Met nieu vertrouwen inden Heer
Die mensch mach hem verblijen,27
Want Godes gunst, Gods heyl vol eer
Gods zegen sal na syn begeer,
30 Hem seer gebenedijen.30
Die d'oude boosheyd staegh behaeght31
En kiest tot zijn vermaken,
Die werd in 't leste hert geplaeght33
Met klagelijcker wraecke,34
35 Een verschrickelijck loon van 't quaed
Sal volgen nae de boose daed:
Och menschen laet het quade,
Bekeert u nu eer 't is te laet,
Dewijl den toegangh open staet,39
40 Tot den troon der genade.
Die voor d'oude valscheydt gruw't,41
En 't oude quaet recht haten,42
Die werden inden Geest vernuwt,43
En Gods nieuwe lidtmaten.44
45 De Heer vernieut dan haer gedacht,45
De Heer die geeft haer versche kracht,

21
22
23
24
27
30
31
33
34
39
41
42
43
44
45

Tracht... Nae: streef naar.
sinnen: geest, gezindheid.
God: onderwerp; na dit vs. denke men een punt.
Die: zij die.
hem: zich.
gebenedijen: zegenen.
Die: aan wie; maar in vs. 32, waar dit Die in gedachten moet worden toegevoegd: hij die;
boosheyd is eerst ond., daarna lijd. vw.
hert: hard, fel.
klagelijcker wraecke: akelige straf.
Dewijl: zolang nog.
voor... gruw't: een afkeer heeft van.
recht: oprecht, waarachtig.
werden: worden; vernuwt: vernieuwd.
lidtmaten: zie vs. 19.
haer: hun.
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De Heer vervormt haer wenschen,47
De Heer heeft op dit nieu volck acht,48
De Heer beschermt dit nieu geslacht,
50 Wel salig nieuwe menschen.
Geeft Heer dat wy dit Nieuwe Jaer
In nieuwe deughd besteden,
En verleent ons menschen te gaer53
Een nieu salige vreede.
55 Vader geeft dat ons hert en Geest
U kinderlijcken eerd en vreest,56
Ootmoedigh en bequame,57
En maeckt ons Heer van nieuwen wil58
Godvruchtigh, heyligh ende stil,
60 Als nieuwelingen Amen.60

47
48
53
56
57
58
60

vervormt: wijzigt, verandert.
heeft... acht: let op, heeft aandacht voor.
te gaer: gezamenlijk.
kinderlijcken: met een kinderlijk gemoed.
bequame: op waardige wijze.
Heer: aangesproken persoon.
nieuwelingen: vernieuwde mensen; vgl. I Petrus II: 2.
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*CLXX

Aendachtigh Liedt

Stemme: O nacht jaloursche nacht, etc.
Ick sal u stucxgewijs, nae 't leven gaen afmalen1
Dat heel seltsame dier, datmen hier Ellick heet,2
Het welck de groote grond, van swerelds wyde palen3
Op een gelijcke tijdt, en oogenblick betreet.4
5 Het veel hoofdige Elck is over al geboren,
Ellick leeft hier en daer, elck is verr' ende hent,6
Elck schuylt in 't Nederlandt, en by de swarte Moren,
En ellick woont in elck, maer ellick onbekent.
Elck slooft om schat en goud, elck jaegt na 't goet archlistigh,9
10 Elck heeft sich selfs lief, elck doet syn selfs leyt,10
Elck strijdt met ellicken, elck is met elck twistigh,
Iae elck waent hem wijs, en elck is vol sotheydt.12
Ellick snact veel van deughd, en ellick werrickt sonden,13
Ellick is averechts, als elck van buyten veynst:14
15 Elck heeft een goeden schijn, en wordt vol quaets bevonden,
Ellicx tongh klapt het geen zijn herte niet en peynst.
Elck poght met zijn gebreck, vermetel en hoovaerdigh,17
Elck is een ander wijs, en meest zijn selven sot,18

*

1
2
3
4
6
9
10
12
13
14
17
18

CLXX
In 1622 blz. 18-19. Geheel in romein; in vs. 1 het eerste woord in kap. met grote sierletter
I; in vrijwel alle versregels een of meer woorden cursief.
stucxgewijs: deel voor deel, volledig, nauwkeurig; afmalen: uitschilderen, beschrijven.
Ellick: elk, iedereen, ‘Elckerlyc’.
palen: grenzen.
Op een enz.: nu, op dit moment.
hent: heinde, nabij.
archlistigh: op arglistige wijze.
leyt: leed.
hem: zich.
snact: praat, babbelt; werrickt: bedrijft.
averechts, als: tegengesteld aan dat wat.
poght: pronkt, gaat prat op.
een ander: voor een ander, jegens een ander; meest: meestal.
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Elck acht hem schoon en groot, en veel waerdyen waerdigh,19
20 Elck geckt met ellick, en elck wert van elck bespot.20
Elck loopt, elck vloeckt, elck smijt, elck doet veel quade dingen,21
Elck maeckt van eere schand, elck soeckt van schande eer,22
Elck is ontrou en licht, en vol veranderingen,23
Dat elck huyden pryst, veracht hy morgen weer.24
25 Elck mint het wereldts goet, en haet Gods rijcke gaven,
Elck doet met lust het quaet, en doet uyt vrees het goet,
Elck heeft zyn aerdsche hart, in 't tydelyck begraven,27
En ellick loopt de doodt onwetend', te gemoet.28
Ick waerschuw' Elck nu, dat willigh hy gaet derven29
30 Dit aerdsch getuymel, en zijn snoode sonden vuyl.30
Och! Elck bidt en waeckt, gedenckt dat ghy moet sterven,31
Beveelt u ziel den Heer, en 't lichaem hier den kuyl.32
O groot en goede God! ghy die 't al Kan verkeeren,33
Vervormt Elcx gemoet, en vernieut Ellicx hert,
35 Wilt Ellick u gebo'on, soo onderhouwen leeren,35
Dat u heylige naem van Elck gepresen wert.36

19
20
21
22
23
24
27
28
29
30
31
32
33
35
36

hem: zich; waerdyen: eerbetoon.
geckt: spot.
loopt: nl. achter vrouwen aan; smijt: slaat.
van eere schand: nl. bij de ander; van schande eer: nl. bij zichzelf.
licht: onberekenbaar, onbetrouwbaar.
Dat: wat; huyden: heden.
aerdsche: aardsgezinde; 't tydelyck: de vergankelijke goederen; begraven: helemaal gewijd
aan.
onwetend': zonder te weten wat hij doet.
willigh: gewillig; derven: afstand doen van
getuymel: gewoel.
Elck: aangesproken persoon.
den kuyl: het graf.
verkeeren: veranderen; toespeling op Bredero' zinspreuk.
gebo'on: geboden.
wert: worde.
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*CLXXI

Aendachtigh Liedeken

Stemme: Maximilianus de Bossu. &c.
Mijn sieltje schreyt, dat sucht en weent,1
Mits ick met aerdsche dinghen2
Meer, als met Gode ben vereent;
En nimmer recht kan dwingen4
5 Mijn ongebonde sotte wil.5
Heer, maeckt my selve-loos en stil,6
Als u verkorelingen.7
En laet my toch door voorsicht sien8
Hoe grootsch ghy sult verrysen,
10 En wat ten jonghsten dagh sal schien,10
Als ghy 't oordeel sult wysen:
Op dat ick door 't schricken bevreest
De sonden geessel uyt mijn Geest,
En u grootheyd mach prysen.
15 Leert my (o Godt!) mijn boose lust
Bestrijen en verwinnen.
Gheeft my inden gemoede rust,
En Christelijcke sinnen,18
Die noch de werelt, noch haer vreughd
20 Maer die d'oprechte ware deughd
Oneyndelijck beminnen.21

*

1
2
4
5
6
7
8
10
18
21

CLXXI
In 1622 blz. 20. Ook in Geestigh Liedt-Boecxken, 1621. In vs. 1 het eerste woord in rom.
kap. MIIN, met grotere sierletter M.
dat: het.
Mits: aangezien.
recht: goed, tenvolle; of: in de juiste richting.
ongebonde: wispelturige, bandeloze.
selve-loos: onzelfzuchtig.
verkorelingen: uitverkorenen.
door voorsicht: met een vooruitziende blik.
ten jonghsten dagh: op de laatste dag, de dag des oordeels; schien: geschieden.
sinnen: geest, gezindheid.
Oneyndelijck: onbeperkt, eindeloos.
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Gaet selfs tot mijnder sielen in,22
Of geeft my te doorgronden,
Met stagen erenst in mijn sin24
25 U goetheyt, en mijn sonden:
Op dat ick in dit jammer dal
Aen siel noch lichaem niet en val27
Meer geestelijcke wonden.
Mijn hert, als ghy u kindsheyt siet,29
30 U jonckheyd, en u leven,
Ghy en bevind daer anders niet
Als boosheyd in bedreven:
Soo ghy u selven nu verlaet,
En waerdelijck in Gode gaet,34
35 Hy sal u alles geven.
Geeft my (o God!) doch wyse raet,
En menght mijn vreught met vresen:
Doet my gedencken an de staet38
Van dit vergancklijck wesen,
40 Dat soo kort als de wint verkeert,40
En maeckt mijn siel meer God-geleerdt41
Als door letters te lesen.42

22
24
27
29
34
38
40
41
42

selfs: zelf.
stagen erenst: voortdurende ernst.
val: al vallende opdoe.
kindsheyt: kinderjaren.
waerdelijck: ernstig, waardig.
staet: toestand.
kort: snel; verkeert: verandert.
God-geleerdt: vervuld van Godskennis.
Als door enz.: dan men uit boeken kan opdoen.
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CLXXII*
Stem: De vijfde Psalm
Gedenct mijn siel uws scheppers krachtich,1
Die al wat is eerst schiep uyt niet,
En door zijn woord als noch gebiet,3
Troost u in hem hy sal waerachtich4
5 U sijn gedachtich.
Verdraegt u leet, en syt geduldigh6
In kommer-kans of tegenspoet.7
Erleght in al wat u ontmoet,8
Dat uwe sonden menichvuldigh,
10 Noch meer sijn schuldigh.10
Mijn ziele wilt toch overwegen
De schoonheydt Gods, en 't groote goet
Dat hy gestadigh aen u doet.
En hoe ghy sijt (voor danck) daer teghen,14
15 Tot quaet genegen.
Ist wonder dan dat Gods goetheden
Haer wenden van u boosheydt af,17
En die beloont met straf op straf?
God haet de sonden, en qua zeden,19
20 En dat met reden.

*
1
3
4
6
7
8
10
14
17
19

CLXXII
In 1622 blz. 20-21. Het lied heeft geen titel. In vs. 1 grotere sierletter G.
mijn siel: aangesproken persoon; uws scheppers: genitiefvorm bij Gedenct; krachtig: machtige
(bij scheppers) of op krachtige wijze (bij Gedenct).
als noch: nog steeds.
Troost u: zoek bijstand bij.
geduldigh: lijdzaam.
kommer-kans: dreigende zorgen.
Erleght: overleg, bedenk; ontmoet: overkomt.
sijn schuldigh: straf verdienen.
voor danck: als dank, ironisch; daer teghen: in ruil daarvoor; of daartegen in; de komma
denke men weg.
Haer: zich.
qua zeden: slechte gedragingen.
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Nochtans al schijnt, dat hy zijn ooren21
Voor u verstopt, en dickwils dreyght,
Soo is sijn goetheyt, eer geneyght23
Om u gebeden te verhooren
25 Als tot zijn tooren.25
De Heer soeckt u niet te bedroeven26
Met ballinghschap, met kruys en noot,
Met ouders, of met vrunden doot,28
Met achterklap van snoode boeven,29
30 Maer te beproeven.30
Draeght gelijckmoedigh al u spoeden,31
Want vanden Hemel komt ons af
De bedel-nap, de Conincx staf,
De rijckdom en de arremoede
35 Yder ten goede.35
Laet my o Heer! niet langer swerven
Met een gemoet dus ongerust,37
En geeft mijn ziel geen hooger lust,38
Als in mijn hert u te verwerven,
40 En wel te sterven.40

21
23
25
26
28
29
30
31
35
37
38
40

schijnt: schijnt het.
Soo: toch.
tooren: gramschap.
soeckt u niet: beoogt niet u.
Met ouders, of enz.: met de dood van ouders of van familieleden.
achterklap: laster.
Maer te: nl. maar soeckt u te (vs. 26); te beproeven: op de proef te stellen.
spoeden: lotgevallen.
Yder ten goede: zoals voor ieder goed is.
dus: zo.
lust: verlangen.
wel: goed, godvruchtig.
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*CLXXIII

Aendachtigh Liedt

Stem: Het was een jonger Heldt. Of de Lofsangh Maria
Vintmen by oudt of jongh
Soo saligh wel een tongh,2
Die Gods wond'ren kan spreken?3
Ick hout voorseker neen,4
5 Want kunst, woorden, en reen5
Die souden eerst gebreken.6
Hoe sou het slijm en stof7
Heylige Godt u lof8
En grootheydt dan verhalen?9
10 Dat al de Eng'len schoon10
En dienaers van u troon
In mogentheyt moet falen.
Wie sal u Majesteyt
U groote waerdicheyt
15 U eygenschap uytroemen?15
U waerde borgery:16
Als niemandt wie 't oock zy
Sijn woordingh niet kan noemen.18

*
2
3
4
5
6
7
8
9
10
15
16
18

CLXXIII
In 1622 blz. 21-22. In vs. 1 grotere sierletter V.
saligh: hemels.
spreken: uitspreken, uitdrukken.
hout: meen, denk.
reen: argumenten.
eerst: onmiddellijk; gebreken: tekort schieten, falen.
slijm: slijk; slijm en stof: een stoffelijk, aards wezen.
u: uw.
verhalen: tot uitdrukking brengen.
Dat enz.: wat aan het vermogen van al de schone engelen en de dienaren van Uw troon niet
kan lukken; dus: waartoe zij niet in staat zijn.
eygenschap: wezen; uytroemen: ten volle prijzen.
borgery: hemelburgers; dit vs. is wschl. een soort retorische vraag.
Sijn: wijst terug op Majesteyt (vs. 13); dus: die majesteit niet onder woorden kan brengen.
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Nochtans niet soo ick wensch!19
20 Maer als een danckbaer mensch
Soo sal ick Heere boogen21
U goetheyd, en het goet
Dat my van u gemoet23
En dag'lijcx komt voor oogen.
25 Ghy hebt mijn lijf bereyt
In mijn moeders geweyt,26
Daer toe een ziel gegeven:27
En onsichtbaer gevoet,
Als ghy nu sichtbaer doet,29
30 En doen sult al mijn leven.
Ick danck u Heer daer van,
Dat ghy my schiept een man
En brocht in tijdt en stede33
Daermen u eer bewijst
35 En geen Afgoden prijst,
Gelijck de Heydens deden.
Slae ick mijn oogen op
Ten Hemel inden top,39
U Son schittert van verre,
40 Des daeghs, maer inde nacht
Soo drijft de Maen haer pracht41
Met goud en silv're Sterren.42
En schou ick nederwaert
Op die vruchtbare aert,44
45 Soo sie ick 't meeste wonder45

19
21
23
26
27
29
33
39
41
42
44
45

Nochtans enz.: toch zal ik als een dankbaar mens, zij het ook niet zó als ik wel zou wensen,
enz.
boogen: loven, prijzen.
gemoet: ten deel valt.
geweyt: ingewand; vgl. Psalm 139: 13.
Daer toe: daarbij, bovendien.
Als: zoals.
in tijdt en stede: in een tijd en op een plaats.
Ten Hemel enz.: naar de hoogste hemelen.
drijft...haer pracht: praalt, pronkt.
goud: gouden.
die: de.
't meeste: het grootste.
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Van schepsels en van Vee,
Van monsteren der zee,
En het gewas daer onder.48
Dan barst ick dickwils uyt,49
50 En roep wel overluyt
Dat my die dingen leeren
Niet slecht op haer te sien,52
Maer dat ick met eerbien53
Der wond'ren God moet eeren.54
55 Ick siet, o Heer, wel an,55
Maer wat ist? ick en kan
Ten vollen niet vol-loven,
U goetheyt is soo klaer,
Soo hoogh soo wonderbaer,
60 En mijn verstant te boven.
Want u weldaden al
Sijn talleloos van tal,
Ghy blijft die noch volharden63
Aen een onwaerdigh mensch,
65 Maer goede Godt ick wensch
Dat ickse waerdigh werde.66
Geeft Heer dat mijn Gebedt
Geschiede sonder smet,68
Van onsuyvere sinnen,69
70 En vliegend' woest gedacht,70
En dat ick door u kracht
Mijn selven mach verwinnen.

48
49
52
53
54
55
63
66
68
69
70

daer onder: daartussenin.
barst ick uyt: kan ik mij niet inhouden.
slecht: slechts; op haer te sien: ernaar te kijken.
eerbien: eerbiedigheid.
der wond'ren God: de God Die deze wonderen schiep.
siet: zie het.
volharden: bij voortduring schenken.
werde: zou worden.
smet: vlek; de komma denke men weg.
onsuyvere sinnen: onreine verlangens.
vliegend' woest: onbeheerst uitzwermende.
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*CLXXIV

Christelijcke Ridder-

Stem: Esprits qui souspirez. Of van Susanna.
Wat staet ghy dus en suft? waer toe dit tril gecidder?1
T'sa! t'sa! en rust u toe, en wapent u ter strijt,2
Ghy bent van Godt gemaeckt een Christelijcke Ridder,3
Quist niet dus ydel (mensch) u over duren tijt.4
5 Treet aen en grijpt een moet, en volligt na de bende5
Vanden Opper-Velt-Heer, d'eeuwige Sone Gods;
Laet u geen liefd' of straf, van zijn Velt-teycken wenden,7
Maer blijft hem steets getrou soo syt ghy buyten schoots.8
Vat den Schild des geloofs, en 't Swaert des Geests in handen,
10 Dat is dat Godlijck woort. En u lendens begort,10
VVeest nuchteren en waeckt, op dat (van u vyanden)11
Door reuckeloos versuym ghy niet verrast en wort.12
VVy hebben niet alleen met vleysch en bloet te kempen,13
Maer met den ouden Slangh, den helschen hooft-vyant,14
15 VViens inspreecken wy ten gronde moeten dempen,15
En doen hem door 't geloof een manlijck wederstant.16

*

CLXXIV
In 1622 blz. 23-24. Geheel in cursief; in vs. 1 het eerste woord kapitaal met grotere sierletter
W.
- Christelijcke Ridder: christen-krijgsman, strijder voor God.
1 staet ghy dus en suft: staat gij zo verbijsterd; tril gecidder: bevend sidderen.
2 T'sa: vooruit; rust u toe: maak u gereed, nl. ter strijt.
3 van: door.
4 Quist: verkwist; ydel: leeghoofdig, zinloos; over duren: zeer kostbare.
5 grijpt een moet: vat moed; bende: legercorps.
7 Velt-teycken: banier; wenden: afwenden, afkeren.
8 buyten schoots: buiten schot, veilig.
10 dat: het; begort: omgord, geb. wijs; eig. het lange oosterse kleed opnemen en met een gordel
vastbinden.
11 van: door.
12 reuckeloos: roekeloos; verrast: plotseling overvallen.
13 kempen: kampen, strijden.
14 Slangh: duivel; vgl. Genesis III: 1-4.
15 inspreecken: inblazingen; dempen: tenietdoen.
16 doen: nl. wij moeten hem doen.
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In 1622 blz. 23, linkerhelft
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Al is den vyant loos, geswint en spits van sinnen,17
Hoe listigh hy versoeckt, zijn kunst is al om sonts,18
VVant wie in God vertrout, kan door 't gebed verwinnen
20 En blyft den Heer ons by, wie mach dan tegens ons?20
Hoewel den drangen noot somtijts ons gaet verstellen21
Door des vyants aenloop, en onverwachten slagh,22
De Heer die is soo goet, hy kan den lidsart vellen,23
Hy laad niet op den mensch meer als hy dragen mach.
25 Beproeft u selven recht ghy vromen karsten knechten,25
Siet oft oock in u schuylt, 't geen garen overvliet;26
Al u begeerten quaet die moet ghy strengh bevechten,
Slaet inden vuylen hoop dat Godt zijn lust daer siet.28
Ghy die een ander leert, leert sellifs oock soo stryden,
30 En strydet met den Heer een Ridderlijcken strijt,30
Dat ghy den zegen wint, soo sult ghy oock in ryden,31
Op den Eer-wagen schoon int rijcke Godts verblijt.32
Opperste Prins en Heer, leytsman van u krijgsknapen33
Stelt my inden slachoord daer ick niet en beswijck;34
35 Beschickt mijn (o mijn God) soo overfyn een wapen,35
Dat het mijn eeuwigh maeckt by u onsterffelijck.36

17
18
20
21
22
23
25
26
28
30
31
32
33
34
35
36

loos: sluw; geswint: snel; spits van sinnen: scherpzinnig.
versoeckt: verleidt; om sonts: tevergeefs.
mach: vermag, kan.
drangen: drukkende; ons gaet verstellen: ons van ons stuk brengt.
aenloop: stormloop, aanval.
lidsart: sluwe schelm, hier de duivel.
karsten knechten: christen-dienaren, christenstrijders.
garen: vlot, gemakkelijk; overvliet: de perken te buiten gaat.
Slaet inden enz,: doe een aanval op het leger van uw vuile begeerten, opdat; lust: vreugde.
met den Heer: met Gods hulp.
in ryden: binnenrijden.
verblijt: bep. hetzij bij ghij en rijder, dus: met vreugde, hetzij bij rijcke Godts, dus: dat zich
daarover verheugt.
Prins: vorst.
slachoord: slagorde.
Beschickt mijn: verschaf mij; overfyn: volmaakt.
mijn: mij.

G.A. Bredero, Groot lied-boeck

556
*CLXXV

Liedeken van mijn selven

Stemme: Esprit qui souspirez, &c.
Hoe star-ooght mijn gesicht? wat mach 'tgepeyns bedelven?1
Wat isser in mijn breyn dat tot den Hemel klimt?
O klare Spiegel van de kennis van mijn selven.
Ghy toont my't kundich quaet dies my het herte krimpt.4
5 Ick selve sie mijn self met schricken en met schreumen,5
Mijn siel is soo bebloet, dat icker selfs of schurck,6
Ach etterachtigh beeldt! mijn krachten die verkleumen,7
Ick vrees meer voor mijn self als voor den quaetsten Turck.8
Ick selve ben mijn self, en God den Heere tegen:
10 Ick selve haet mijn self, en lief my in de schijn:10
Ick selve die ben self tot mijn verderf genegen,
Hoe wel mijn selven ick schijn vorderlijck te zijn.12
Want my verleyt en vleyt het vleyschelijck verkiesen,13
Als ick na wensch en wil my lodder inde lust:14
15 Doch als ick die geniet, so doetse my verliesen
Mijn naem, mijn goede faem, en mijnder sielen rust.

*

1
4
5
6
7
8
10
12
13
14

CLXXV
In 1622 blz. 24. In vs. 1 grotere sierletter H. Het woord self in talrijke versregels cursief. In
verschillende versregels is de komma in het midden kennelijk alleen een metrische aanduiding.
Dit lied heeft een duidelijke verwantschap met Lied CLXX. Ook in Geestigh Liedt-Boecxken,
1621, en in Het daget uijt den Oosten, vs. 1472-1507.
gesicht: blik, ogen; 'tgepeyns: het denken; bedelven: overstelpen.
kundich: erkende, mij bekend zijnde; dies: zodat.
met schricken enz.: met angst en vreze.
of schurck: van terugschrik, voor ineenkrimp.
verkleumen: verkillen.
Turck: niet-christen.
lief my in de schijn: heb iemand lief die ik enkel in schijn ben.
vorderlijck: dienstig, goedgezind.
het vleyschelijck verkiesen: de voorkeur voor de vleselijke lusten.
my lodder: mij koester.
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Hoe dickwils heb ick self mijn selven gaen bekyven17
Van sonden, die ick self voor God den Heer beken,
Ick neem wel dickwils voor de boosheyt uyt te dryven,
20 Maer wat ick doe of laet, ick blijf vast die ick ben.20
Helaes, dat ick mijn self geen wetten en kan maken,
Die mijn verpenen straf, of locken tot het goedt,22
Dat doet mijn droeve ziel vaeck bitt're tranen braken,23
Met suchten die gepranght, geparst syn uyt mijn bloedt.24
25 Maer wien sal ick mijn leet meer als mijn selven klagen?
Die selve heb verschult door 't boeten van mijn wil:26
Dus moet ick met gedult mijn smart oock selver dragen,
En klagense aen God, en swygen voorder stil.28
Ist dat yemant syn self noch niet en kan bekennen,29
30 Die treet in zijn gemoet, en biechte hem voor God,30
Met waer berou en boet: so sal hem Christus wennen,31
En brengen door de deught tot dienst van Gods gebod.
O groote Coningh die de gulde heyl'ge rijcken
Der Hemelen besit, en alles over-heert:34
35 Laet in mijn selven doch u lieve goetheyt blijcken,
En van den dwael-wegh my genadelijck bekeert.36

17
20
22
23
24
26
28
29
30
31
34
36

bekyven Van: berispen over.
vast: voortdurend.
mijn verpenen straf: mij streng doen boeten.
braken: storten.
gepranght, geparst: gedrongen, geperst.
verschult: schuld opgelopen, mij schuldig gemaakt; boeten: bevredigen.
voorder: verder.
Ist dat: indien; bekennen: ten volle kennen.
treet: trede; biechte hem: ga biechten.
hem: nl. die berouwvolle zondaar; wennen: wenden doen, keren.
over-heert: beheerst.
my...bekeert: wend mij af.
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*CLXXVI

Aendachtigh Liedt

Stem: Van Susanna
Daer synder nu soo veel, die haer seer gaen beklagen1
Van 't swerelds valsch bedrogh, en wonderlijck verraet;2
Diens doode weet-kunst, niet soud' seggen op dat vragen3
Wat dat de Wereld is, en waer sy in bestaet?
5 't Vernuft en reden sal hier klarelijcke afbeelden5
Mijn meeningh op de vraegh, hier boven voor gemelt,
Och of mijn God met kunst soo rijckelijck bedeelden,7
Dat ick het wit wel trof van 't geen hier is gestelt.8
De boose wereldt is alleen het boose leven
10 Vanden wereldsche mensch, die wereldts en verdoort10
Hier voor dit wereldts goet, het eeuwige gaet geven,11
Om dat des Werelds Prins met goedtheyds schijn bekoort.12
Dit wast dat Salomon, den wysen Coningh, seyde13
Van 's wereldts woest gevaer, soo syn spreuck-boeck verbreyt,14
15 Ydele ydelheyt, wiens lichte lichticheyden,15
En vaste vastigheydt, is sek're onsekerheyt.16

*

1
2
3
5
7
8
10
11
12
13
14
15
16

CLXXVI
In 1622 blz. 25-26. Geheel in romein. In vs. 1 het eerste woord in kap., met grote sierletter
D. In verschillende versregels is de komma in het midden kennelijk enkel een metrische
aanduiding.
haer: zich.
wonderlijck: verbijsterend.
Diens: van wie de; doode weet-kunst: dorre geleerdheid; niet: niets; dat: het.
't Vernuft en reden: de geest en het verstand; klarelijcke: duidelijk.
mijn: mij; kunst: kundigheden; bedeelden: wilde bedélen.
wit: doel; wel: goed, raak; hier: nl. in vs. 4.
wereldts: aardsgezind; verdoort: verdwaasd.
voor: om, terwille van.
Prins: vorst, nl. Satan; bekoort: verleidt.
wast: was het; Salomon: Salomo, zoon van David, van 972 tot 932 voor Chr. koning van
Juda en Israël.
gevaer: gewoel, drukte; spreuck-boeck: Spreuken, een der boeken van het Oude Testament;
verbreyt: verkondigt.
Ydele ydelheyt vgl. Prediker I:2; ook Psalmen 62:10, en 144:4; lichte lichticheyden:
luchthartige veranderlijkheid.
vaste vastigheydt: stellige standvastigheid. Zowel van de veranderlijkheid als van de
standvastigheid is dus niets zeker dan het onzekere.
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De wereld is vyand, al schijnd sy vrient te wesen
Haer vollick troetelt sy, en lockt door lust de vreemt,18
Sy mint de boosen seer, de vrome doet sy vresen,
20 Het leven ende dood, sy naem en faem beneemt.20
Sy verheught haer in 't quaet, de sonden syn haer vreughden,21
Sy steld ons duren tijdt, en voert ons in het wildt,22
Sy is een moorderin, een beul van alle deughden,
Sy is vreck met haer goet, en met het onse mildt.24
25 Doch den verwaenden Nar, die schenckt sy staet van eeren.25
Den gierigaert rijckdom, den gulsigen gebraet,
En den verwijfden bloet, vergunt sy zijn begeeren,27
Den pronckert pracht en prael, met kostelijck gewaet.28
O wereld boos van aert! hoe lustigh kondy venten,29
30 V seer goed-schynend' quaet, dat ghy soo hoogh verkoopt,30
Dat het de bruyckers, laes! syn seer sware ziel-renten,31
Want u niet-wesend goet, hun in 't verderven doopt.32
O ghy der eeuwen God! en Heer van alle glory,
O Vader alles goedts! Verlosser van mijn siel!
35 Geeft 't menschelijck geslacht, doch over haer victory,35
Gunt dat ick de wereld, in my dood en verniel.36

18
20
21
22
24
25
27
28
29
30
31
32
35
36

lust: begeerte, verlangen; de vreemt: de vreemde, dus die nog niet tot haar volgelingen (Haer
vollick) behoort.
Het leven ende dood: aan de levenden en de doden; men denke de komma weg; beneemt:
ontneemt.
haer: zich.
steld ons duren tijdt: bezorgt ons een tijd van duurte; voert ons in het wildt: leidt ons in de
chaos.
vreck: gierig, schriel.
staet van eeren: een eervolle positie.
bloet: stumper.
kostelijck: kostbaar.
lustigh: vrolijk; kondy: kunt gij; venten: aan de man brengen.
hoogh: duur.
de bruyckers: voor de gebruikers; syn: betekenen; sware ziel-renten: hoge prijs aan zielsgeluk.
niet-wesend goet: schijngoed; doopt: dompelt.
Geeft...victory: laat de mensheid toch over haar (d.i. de wereld) zegevieren.
verniel: vernietig.
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*CLXXVII

Stemme: Op de voyse vanden 68. Psalm
Wat raestu dolle mensch verwoet?1
Wat klampstu dus met arremoet2
In aver oude twisten?3
't Is ydelheyd (o schepsel blind!)
5 Dat ghy dijn selven soo vast bind
Aen 't wanen of sectisten:6
Want de erf-leer en voorgangh port,7
Datmen onstuymigh toornigh wort,
Oock vadsich, en versuymel.9
10 War-geesten kloeck, en kibbel sieck10
Verwecken uyt een wrock, of pieck,11
Veel nickers woest getuymel.12
Hoe derfstu schim met koener kop,13
Soo stijgen hen ten ladder op14
15 In Gods geheymenissen?
Meest 't komt die steets op d'Hemel staert,16
Sijn selfs vergetend', ende aert,17
In vuyle val te glissen.18
Wat wilstu dan, o aerden worm!19
20 Gods hoogen raet, en schoener form20
Met aerts vernuft doorgronden?
Het blind verstant, schermutst en mist22

*

1
2
3
6
7
9
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22

CLXXVII
In 1622 blz. 27. Het lied heeft geen titel. In vs. 1 het eerste woord in romein kapitaal met
grotere sierletter W.
verwoet: redeloos.
klampstu: klemt gij u vast; met arremoet: in boosheid.
aver oude twisten: oeroude twistpunten.
't wanen of sectisten: betweterij en sectarisme.
erf-leer: geërfde leer; voorgangh: voorbeeld; wschl. met toespeling op de leer van de erfzonde
en op de felle kerkelijke voorgangers; port: dringt aan.
vadsich: lui; versuymel: nalatig.
kloeck: spitsvondige.
pieck: wrevel.
Veel nickers enz.: veel duivels woest gewoel.
derfstu: durft ge; schim: nl. het sectarisme; met koener kop: brutaal-weg.
hen: heen, vanhier.
Meest 't komt: meestal overkomt het hem, die; nl. wat in vs. 18 staat.
aert: aarde.
vuyle: afschuwelijke; te glissen: uit te glijden.
aerden worm: aardworm, uit stof gevormd nietswaardig wezen.
raet: raadsbesluit; form: schepping.
schermutst: vecht zo maar wat.
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Gedenckt, o mensch! hoe dat du bist
Bewentelt in dijn sonden.24
25 Wie sich tot sulck hert-spieg'len went,25
Sijn eygen snootheyt eerst bekent,26
Dees doet hem Gode kennen,27
En zijn verwende qua natuur28
Leert hy (met Christ) al valt het suur
30 Door tegen-wenst ontwennen.30
Ach God, hoe dick en menigh reys31
Weer-streeft dit stribblich weelich vleys32
Mijn redelijck vermogen?
Wel duystmael (leyder!) op een dach;34
35 Heer geeft dat ick verwinnen mach35
De Vader vande logen.36
O Schep-Heer my tot dy bekeert,37
Ick bid dat ghy mijn bidden leert,38
Oock sterven, en wel leven;39
40 Eer dat mijn jaren rollen af,
En my den doodt het stinckend' graf41
Sal tot een proije geven,
Gelijck het lijf hier heeft van noot
Huys, kleedingh, wijn, water en broot:
45 Soo heeft de ziel van noode
Gesont geloof, verlicht verstant,
O Heer u Geest, u woord, u hant
Die treckt ons uyt den doode.48

24
25
26
27
28
30
31
32
34
35
36
37
38
39
41
48

Bewentelt: verstrikt, vastgesnoerd.
hert-spieg'len: zelfonderzoek; toespeling op het dichtwerk van Henrik Laurensz. Spiegel
(1549-1612): Hertspieghel (postuum, 1614).
snootheyt: boosheid; eerst: als het eerste, dadelijk.
Dees: en dit.
verwende: ontaarde.
tegen-wenst: tegengestelde gewenning.
dick: dikwijls; reys: keer, maal.
weelich: lustzoekend.
duystmael: duizendmaal; leyder: helaas.
verwinnen: overwinnen.
Vader vande logen: de duivel.
Schep-Heer: Heer en Schepper; my tot dy bekeert: bekeer mij tot u.
mijn: mij; zo ook in vs. 50.
wel leven: goed, deugdzaam leven.
den doodt: onderwerp.
den doode: de dood.
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O Bou-Heer van 't menschlijck geslacht,49
50 Suyvert mijn hert, en geeft mijn kracht50
U wegen te bewand'len:
Maeckt my alleen niet letter-wijs,52
Maer geeft dat ick u goetheyt prijs
By vromen en verstand'len.54
55 Wel hem die 't geen hy kent voor goet
Recht wel beleeft, en daed'lijck doet56
Met ware goede daden,
En niet op sijn verdiensten siet:58
Gods segen hier, en nae geniet59
60 Den Hemel uyt genade.60

49
50
52
54
56
58
59
60

Bou-Heer: bouwer; vgl. vs. 37.
mijn kracht U: mij de kracht om uw.
alleen niet: niet slechts; letter-wijs: geleerd.
verstand'len: verstandige mensen.
Recht wel: helemaal goed; daed'lijck: in feite.
sijn verdiensten: zijn eigen verdiensten, deugden.
nae: later, hierna.
uyt genade: door de genade Gods.
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*CLXXVIII

Brvylofts - dicht, Ter Eeren
Adriaen vanden Heeden, Ende Christyna Gerrits Westerhofs
O ongeboren GOD! drievuldigh onverscheyden,1
Vol onbegrijplijckheydts van u selfstandigheyden.2
O ongeboren GOD! voor eeuwigh, en voor Tijt,3
Die nieuwers buyten, noch oock ingesloten zijt.4
5 O ongeboren GOD! O oorsaeck aller dingen!
Leerd my den aenvangh van den Echten-stant eens singen:
En reynight mijn verstant, en geeft my kracht, en klem7
Van reden en begrijp, op dat mijn swacke Stem8
Gevoegelijck met maet de sangerige kelen9
10 Door myne sangh beweegh, u lof-sangh t'helpen quelen:10
Iae dat de Engeltjens met onsen lagen toon11
De boven sangh ontroert uytschatren voor u Troon.
O driemael Heylich GOD! ick en wil niet beschryven
Wat ghy voor 's wereldts gront mocht maken, of bedryven,14
15 Want dat is my te hoogh, al doen 't sommige lien,
Ick heb op Iacobs Leer 't verborgen niet gesien.16
Ick wil maer slecht en recht soo veel mijn oogen mercken,17

*

1
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CLXXVIII
In 1622 blz. 28-32. Geheel in romein, het woord God steeds in kapitaal. In vs. 1 grote sierletter
O. In de vzn. 6, 16, 36 enz. enkele woorden cursief, evenals vs. 102 geheel en vs. 122 bijna
geheel.
Het huwelijk van het bruidspaar Vanden Heeden-Westerhof vond plaats op 1 mei 1618: zie
Memoriaal van Bredero, blz. 163, met verbetering aldaar van Westerhout in Westerhof.
116 leeren. in 1622: leeren,
ongeboren: niet geschapen; onverscheyden: een en ondeelbaar.
selfstandigheyden: wschl. de drie personen van de godheid.
voor eeuwigh: vóor de eeuwigheid.
nieuwers: nergens; buyten: wschl. buyten gesloten; dus waarbuiten niets bestaat maar die
ook niet besloten blijft daarbinnen.
reynight mijn verstant: maak mijn geest zuiver.
reden en begrijp: argumenten en begrip.
Gevoegelijck: gepast, op een juiste wijze; met maet: volgens de maat van de melodie; de
sangerige kelen: de bruiloftsgasten, speciaal de meisjes.
beweegh: bewege, overhale.
lagen: zowel letterlijk, als figuurlijk: aardse, en onvolmaakte.
voor 's wereldts gront. vóor de grondvesting van de wereld.
Iacobs Leer: de ladder van Jacob; toespeling op Genesis XXVIII: 12.
Ick wil: de zin is: Ick wil...getuygen; na kan (vs. 18) denke men dus een komma; slecht en
recht: eenvoudig-weg.
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En soo veel als ick kan getuygen van u wercken:
Het menschelijck vernuft dat doch niet vart en siet,19
Heeft vyantschap met GOD, en vat het Godlijck niet,20
Maer na de gaven Heer die ghy mijn hebt gegeven,21
En naer het gene dat door u Geest is geschreven,22
So ty ick dan te werck, op 't geen ghy myn in geeft:23
Nae dat de groote GOD op 't water had gesweeft,24
En dat hy nae zijn lust, en Godlijck wel behagen25
Alles geschapen hadd' in ses verscheyde dagen,
Soo schiep hy voor het laetst de aldereerste Man,27
Waer aen zijn wysheyt deed een wonder proef-stuck an,28
Hy nam een klomp of kluyt die hy soo leïch kneden,29
En bieck daer af een mensch, een mensch met al zijn leden,30
Een mensche hem gelijck, en nae zijn Godheydts sin,
En blies hem door de neus het levend adem in: 32
Soo wiert den eerste mensch met lijf en ziel geschapen,
Die sonder Godes kracht noch in het stof sou slapen.34
Soo wert den eerste Mensch met lijf en Ziel gemaeckt,
Soo is den Adam eerst an lijf en Ziel geraeckt.36
Soo wiert de eerste Man tot eeuwigheyd geboren,37
Die tot een Coningh selfs van GOD was uytverkoren.38
Die tot een Coningh selfs van GOD werdt voortgebracht,
Tot Heerscher, en tot Heer van 't dierelijck geslacht.40
Het lustigh Paradijs, de wereldsche waranden41
Stelt hem der Heeren Heer als eenigh Heer in handen.42
Gelucksalige Man! die soo veel wert vereert43
By wien der Hem'len God soo minnelijck verkeert.44

19
20
21
22
23
24
25
27
28
29
30
32
34
36
37
38
40
41
42
43
44

vart: verre.
Heeft vyantschap met: voert strijd met.
na: overeenkomstig; hetzelfde als naer (vs. 22).
door u Geest is geschreven: nl. de bijbel.
ty: tijg, ga; op: uitgaande van.
op 't water had gesweeft: vgl. Genesis I: 2.
dat: nl. Nae dat; lust: wil, wens.
voor het laetst: als allerlaatste.
an: herhaling van aen.
leïch: op ledematen lijkende, in lichaamsvorm; zie WNT VIII, tweede stuk, kolom 1232;
kneden: kneedde.
bieck: bakte, schiep; daer af: daarvan; vgl. Genesis II: 7.
het levend adem: de adem des levens.
noch...sou slapen: nog niet ontstaan zou zijn.
eerst: als eerste.
tot eeuwigheyd: om eeuwig te leven.
selfs van God: door God zelf.
't dierelijck geslacht: alle dieren, al wat dier is.
lustigh: verrukkelijk; waranden: lusthoven.
der Heeren Heer: de hoogste heerser.
die: aan wie; vereert: geschonken.
By wien: met wie; verkeert: omgaat.
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45 Hoe hoogh is u geluck? O Vader aller menschen!45
Och soudy wel, seght my, yet grooters konnen wenschen
Als Gods aenschijn te sien? O neen ghy, waerlijck niet;
Want wie dat eens aenschout, het grootste wonder siet.48
De schoone Godheyt is soo hoogh, soo groot van krachten,
50 Datse geen sterflijck mensch kan sien dan met gedachten,50
Zijn goedheyt is soo goed, sulcx dat sy niet en doet51
Dan dat wel wenschelijck en heylsaem is en goet.52
De onbegonnen GOD, begon zijn groote wercken,53
Met zyne wijsheyd selfs wel grondigh aen te mercken:54
55 Hy vandse alle goed, bequaem en nae zijn wensch,55
Behalven als alleen de Gade-Loose mensch,56
De Schepper deed een slaep over syn schepsel komen,
En heeft een Ribbe uyt de slapers rugh genomen,58
En schiep daer af een Vrou, ô sonderlinge kracht!59
60 Een Vrou werdt uyt een Man ter wereld voort gebracht,
En Adam toegevoeght: Die sy nau was verschenen,61
Of hy riep, met een schreeuw, Dit 's been van mynen beenen,62
En vleesche van mijn vleesch. O heymelijck gemoedt!63
Hoe krachtigh is de treck, en kennis van ons bloedt?64
65 Hoe dickwils propheteert de Geest ons van te voren,
Wat ziel tot onse ziel van Gode is geboren?66
Vol-doende-groote-God, doen hebdy ingeset67
Den Heyl'gen Echten-Standt, de Goddelijcke Wet.
Ghy gaeft de mensch zijn Gay, en voorts was 't u begeeren69
70 Dat hy hem met zijn zaet mocht wassen en vermeeren.70

45
48
50
51
52
53
54
55
56
58
59
61
62
63
64
66
67
69
70

geluck?: het vraagteken hier, en evenzo in vs. 64, 66 e.a. betekent niet dat er een echte vraag
is bedoeld; het is een uitroep.
dat: nl. Gods aenschijn.
Datse: dat Haar, nl. de Godheid; met gedachten: in de geest.
sulcx: zodanig; niet en doet: niets verricht.
wel: zeer; zo ook in vs. 54.
onbegonnen: Die geen begin heeft; eeuwige.
aen te mercken: kritisch te beschouwen; vgl. Genesis I: 4, 10, 12, 18, 21 enz.
bequaem: geschikt, gepast.
Gade-Loose: zonder gade, zonder evenbeeld.
Ribbe: vgl. Genesis II: 21-23.
sonderlinge: wonderlijke, uitzonderlijke.
Die: aan wie; Die sy...verschenen: en nauwelijks was zij hem verschenen, of.
beenen: gebeente.
heymelijck gemoedt: geheimzinnige emotie.
de treck, en kennis van ons bloedt: de begeerte en het weten dat in ons bloed gelegen is.
tot: voor; van: door; geboren: geschapen.
Vol-doende: alles vervullende; ingeset: ingesteld.
Gay: gade, echtgenote.
hem...wassen en vermeeren: zich vermenigvuldigen.
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O goetheydt sonder endt! al wat ghy hebt geplant71
Stelt ghy (o Maker!) selfs in uwe maecksels hant:
Ghy maeckt hem u gelijck, O wat genadigheden!
Ghy set hem tegen 't Oost, inden Lust-hof van Eden,74
Toch met een peen des doodts, indien hy hem vergaet75
In 't eten vanden boom des wetens goed en quaet:
Maer List en Licht-geloof die doen ons GOD-vergeten77
Noch alle daegh de vrucht daer wy de dood aen eten,
En dat was Adams val in 't lustigh Paradijs,
Leerdt nu met anders scha, O Bruydgom! sydy wijs.80
O Bruydgom! sydy wijs, soo leerdt aen Adams schade
En bruyckt doch danckbaerlijck de volheyd der genade,
Die u de Heere doet. Aensiet u lieve Bruyt
Hoe blinckt haer schoone Deughd ten kuysschen oogen uyt:
Haer zeden en gelaet de grootste ziel sou troonen85
Beweeghlijck uyt syn borst om steets by haer te woonen.86
En voeldy niet een kracht, en tuygingh in u bloet,87
Dat dit u halve ziel u eygen wesen moet?88
Ick houd gewis en vast. En siedy daer niet blaken?89
Daer wassen Roosen op haer Lely-witte Kaken,
Haer soete roode mont die toont u seer verblyt,
Dat ghy haer hooghste goed, en al haer leven zijt.
O lieffelijcke Bloem! van d'alderbester lof,93
In 't oosten niet gezaeyt, maer in 't soete VVester-hof,94
Dat d'Opper Bou-Heer selfs den Bruydegom van Heeden95
Tot eeuwigh gunnen wil in wenschelijcker vreden.96

71
74
75
77
80
85
86
87
88
89
93
94
95
96

geplant: geschapen.
tegen 't Oost: in het oosten.
een peen des doodts: een straf van te zullen sterven; hem vergaet: zich vergrijpt.
List en Licht-geloof: de listigheid van de slang en de lichtgelovigheid van Eva; vgl. Genesis
III: 6; doen: bezorgen; hoort bij vrucht (vs. 78); God-vergeten: met verwaarlozing van God.
sydy wijs: als je verstandig bent.
gelaet: gedragingen; de grootste ziel: de edelste mens; lijd. vw.; troonen: lokken.
Beweeghlijck: bewogen, aangedaan; syn: wijst terug op ziel (vs. 85).
tuygingh: getuigenis.
u eygen: hetzij nw. deel van het gez. (dus nevengeschikt aan u halve ziel), hetzij bepaling
bij u halve ziel; dus of: uw eigendom, of: die u toebehoort.
houd: nl. houd het: beschouw het als; niet: niets; blaken: gloeien.
d'alderbester lof: de allerhoogste eer.
VVester-hof: naam van de bruid, woordspeling met de Hof van Eden, in het oosten; vgl. vs.
74.
van Heeden: naam. van de bruidegom, maar tevens, ook verderop, een woordspeling.
Tot eeuwigh: tot in eeuwigheid.
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Dat uyt u VVester-hof mach werden voort gebracht,97
(God-vruchtige Kristijn!) Een Kristelijck geslacht,
Die in een ronde kringh u disch mogen besluyten,99
Gelijck een Groene-Boom met jonge Groene-Spruyten,
Een çingel-trans hem maeckt, en roept als ghy dit siet:101
Van Heeden is dit huys een saligheyt geschiet!102
Van Heeden moet u t'saam soo veel voorspoets geschieden,
Als God u geven kan, O brave Ionge-lieden!
Van Heeden wensch ick u, o waerdige Kristijn!
Dat ghy noch binnen 't Iaer mooght blye-Moeder zijn.
't Is tegen mijn beroep mijn wyser yet te leeren,107
Ick wijs u vanden Mensch op 't eygen VVoordt des Heeren,
Dat is van sulcken kracht, voor die 'taendachtich leest,
Dat het de Zielen troost door Godes Heyl'gen Geest:
Geen moeden soo verlaen met droefheyt, noch met plagen,111
Of daer in vindmen raet om wel zijn kruys te dragen.112
Komt u de Zegeningh van God in overvloet;
Danckt God, besit u schat met een gelijck gemoet,114
Want nae des werelts loop die dingen haest verkeeren,115
Men moet sich voor de noot, de noot, te dulden leeren.116
Noch loop ick uyt de tret dien ick docht eerst te gaen,117
V wysheyd duyd' in 't goed mijn al te stout bestaen118
Eersamen Bruydegom, wilt goedichlijck gedencken,119
Dat yeder een is mildt in ander raet te schencken.120
Gaet, doet als ghy behoordt, gaet henen alle bey:
En plant u eerste vrucht op d'eerste nacht van Mey.

97
99
101
102
107
111
112
114
115
116
117
118
119
120

Dat: aanvang van een heilwens, dus: Ik wens u, dat.
besluyten: omringen; vgl. Psalm 128: 3.
cingel-trans: ronde kroon; hem: zich; en roept: sluit aan bij het begin van vs. 97, dus: en ik
wens u dat gij.
Van Heeden enz.: Vgl. Lucas XIX: 9: En Jezus zeide tot hem: Heden is dezen huize zaligheid
geschied, nademaal ook deze een zoon van Abraham is.
beroep: nl. als dichter; mijn wyser: iemand die wijzer is dan ik.
moeden: vermoeide(n), of gemoederen; verlaen: overladen.
wel: goed, lijdzaam.
met een gelijck gemoet: met gelijkmoedigheid.
nae: naar, volgens; haest: snel; dus: veranderen de dingen snel.
voor de noot: tijdig, voordat men in nood verkeert.
eerst: nl. in vs. 107.
stout bestaen: gewaagd ondernemen.
goedichlijck: welwillend.
mildt: royaal, gul; ander: aan een ander.
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*CLXXIX

Brvylofts-lied

Stem: Sal ick langher met heete tranen, &c.
Ghy moet de feest met vreught ver-eeren1
Joffrouwen schoon, vol blijtschap soet:
Wilt ons een deuntje quinckeleren
Wt een verheught en braef gemoet:4
5 Want nu wy zijn // Hier by de wijn,
Isser dunckt mijn
Geen vrolijcker geneucht,
Als die vermakelijcke Tafel-vreucht.8
Wech met de koude suffe-sinnen,9
10 Bekommert met het aerdsche goet:
Al mochtmen al de wereldt winnen,11
Wat isset alsmen 't hier laten moet?
Och niet en mijdt // 't Is nu een tijdt13
Om wel verblijdt
15 Te singen uyt der borst,
En eens te drincken voor de drooge-dorst.
Ionghmans ick sie u wel beschouwen
Met opgetogen hert en geest,
De schoonheyt groot van u Juffrouwen,
20 Die hier vercieren de Bruylofts-feest.20

*

1
4
8
9
11
13
20

CLXXIX
In 1622 blz. 32. In vs. 1 het eerste woord kapitaal cursief, met grotere sierletter G. In de vzn.
17 en 33 enkele woorden cursief, in vs. 37 de namen kapitaal cursief. Ofschoon dit lied,
aansluitende bij het voorgaande gedicht, door de bruiloftsgasten gezongen wordt, is in de
tekst steeds de dichter zelf aan het woord, niet enkel blijkens woorden als ick en mijn, maar
ook gezien Ghy...Joffrouwen, (vs. 1-2) en Ionghmans ick sie u (vs. 17). De bruiloft vond
plaats op 1 mei 1618.
ver-eeren: eer aandoen.
braef: waardig.
die: de; ofwel die, terugwijzend op deuntje quinckeleren (vs. 3).
koude suffe-sinnen: ongevoelige en dorre gemoederen.
Al mochtmen enz.: toespeling op Mattheus XVI: 26, maar vs. 12 wijkt af van de bijbeltekst:
ende lijdt schade zijner ziel?
niet en mijdt: aarzel niet, schroom niet.
vercieren: verfraaien, mooi maken.
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Wat heeftet sien // Toch te bedien?21
O jonge lien!22
Geeft ellick aar een kus.23
Of ghy't niet wist: soo doet ten minsten dus.24
25 Een kusjen is maer een af-vegen,25
En immers ist soo soeten dingh:26
Komt laet ons kussen eens te degen:
Ick kus veel liever dan ick singh,
Wel dat gaet wel // Maer 't is te snel,29
30 Ay siet niet fel!30
Ick doe u doch geen seer,
En soo 't u lust kust mijn vry helf te meer.32
Vaert eeuwich wel Getroude Lieden,
Aen siel en lijf, aen bloedt, aen staet:34
35 Godt laet u soo veel goedt geschieden35
Als wy u wenschen vroegh en laet.
Gaet HEEDEN of // Nae VVESTERHOF,37
Wiens edel lof38
Is lustich, schoon, en frey,
40 Gaet heen en plant de soete koele Mey.40

21
22
23
24
25
26
29
30
32
34
35
37
38
40

bedien: beduiden.
jonge lien: jonge mensen, mannen en meisjes beiden.
ellick aar: elkander.
Of ghy 't niet wist: indien jullie niet weten wat het is; dus: zo als ik het u voordoe.
af-vegen: bekende zegswijze; WNT VIII, eerste stuk, kolom 606.
immers: toch.
snel: vlug, vluchtig.
fel: boos, toornig.
vry: gerust; helf te meer: de helft meer, veel meer.
bloedt: nakomelingen; staet: welstand, positie.
laet: late.
of: af, heen.
Wiens: waarvan het; lof: lover, loof.
Mey: meiboom, een groene tak die fraai versierd op of omstreeks 1 mei voor het huis van
de geliefde werd geplant. De dubbele betekenis van deze versregel is dezelfde als aan het
slot van het voorgaande gedicht.
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*CLXXX

Nieu-Jaer-Liedt

Stemme: O schoonste personagie, &c.
Vernieut, o mensch! dijn leven,
Doet op de poort van 't slaperich hert en ooren.2
Siet hoe d'Engeltjens sweven,3
Wiens soet gejuyg ghy kennelijck meugt hooren:4
5 Sy singen seer5
Gods hooghste eer,
Het schepsel vreed' op aerde,7
Blixem en Wolcke8
Doorscheurde, en 't licht den volcke9
10 Openbaerde.10
De anghstvallende kudde11
Door bleke vrees besturven, schichtigh trilden:12
De bange Herders schudde,13
Een bootschap blyd' haer bloode herten stilde,14
15 Die sand haer doe15
Nae 't Bethlem toe,
Gods rijcke Soon te soecken,17
Die s'arrem vonden
In een krebbe gewonden,19
20 Inde doecken.

*

2
3
4
5
7
8
9
10
11
12
13
14
15
17
19

CLXXX
In 1622 blz. 33. In vs. 1 grotere sierletter V.
4 gejuyg ghy in 1622: gejuygghy - 13 schudde in 1622: schilde
Doet op: open.
d'Engeltjens: vgl. Lucas II: 13-14.
Wiens: wier, van wie (gij) het; kennelijck: duidelijk; meugt: kunt.
seer: luide.
Het schepsel: meew. vw.
Blixem en Wolcke: onweerswolken.
Doorscheurde: scheurden vaneen.
Openbaerde: openbaarde zich.
anghstvallende: angstige.
besturven: verstard.
schudde: beefden.
bloode: vreesachtige; stilde: kalmeerde.
Die: nl. de bootschap (vs. 14); sand haer doe: zond hen toen.
rijcke: machtige.
gewonden: de komma denke men weg.
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Het goude Hemels teken,
De Leyd-ster klaer bescheen der Vorsten tenten,22
Hier werden door ontsteken23
De Coningen van 't goud-rijck Orienten,
25 Dies reysens lust25
Haer gaf geen rust,26
Voor sy in Bethlem togen,27
Daer sy nae 't draven28
Hem offerden haer gaven,
30 Nae vermogen.
O Geestelijcke Schapen!31
Wat slaep-kruyt houdt u oogen soo gebonden,32
Wat doet u dood'lijck slapen,33
In 't schalck bedrogh van Duyvels list en sonden?34
35 Went u gesicht35
Nae 't levend' licht,
Verlaet de aerdsche palen,37
En vliet van 't quade
God sal u met genade39
40 Licht bestralen.
Die eenvoudige lieden,41
Oprecht en slecht van 't waenwijs volck verschoven,42
Liet Godt voor eerst ontbieden,43
Hoe dat zijn Zoon vernedert quam van boven,44

22
23
25
26
27
28
31
32
33
34
35
37
39
41
42
43
44

Leyd-star: zie Mattheus II: 2 en 9.
ontsteken: getroffen, aangespoord.
Dies: daardoor.
Haer: hun.
togen: aangekomen waren.
Daer: waar; draven: snel reizen op de kamelen.
Schapen: zinspeling op vs. 11.
gebonden: bedekt.
dood'lijck: als dood, of met de dood als gevolg.
schalck: listig, sluw.
Went: wend, keer.
de aerdsche palen: het aardse gebied.
God sal enz.: dan zal God u; genade: lees genadelicht als éen woord.
Die: de; lieden: de herders; meew. vw.
Oprecht en slecht: eerlijk en eenvoudig; van: door; verschoven: veracht.
voor eerst: als eersten; ontbieden: verkondigen.
vernedert: in nederigheid.
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45 Want Godt wierd mensch
Om ons na wensch
Met zijn armoed te rijcken,47
Die van haer goeden48
De nood-druftige voeden
50 God gelijcken.50
Nae-yvert u voorbeelden,51
Ghy Princen stout, ghy weecke groote Heeren,52
Die swemt in ruyme weelden,
In leckerny, in lust, in bancketteren,54
55 Die 't wel insiet55
't Swaert en 't gebiet,56
Dat is u lie'n gegeven,
Om 't quaedt te snoeijen58
Doet elck in liefde bloeijen,59
60 Door u leven.60

47
48
50
51
52
54
55
56
58
59
60

te rijcken: rijk te maken; na dit vs. denke men een punt.
Die: zij die; haer goeden: hun bezittingen.
God gelijcken: gelijken op God.
Nae-yvert: volg met ijver na.
weecke: gemakzuchtige.
leckerney: genot.
Die: wie; dus: als men het goed bekijkt.
't gebiet: de heerschappij, de macht.
te snoeijen: in te korten, te bedwingen; na dit vs. denke men een punt.
Doet: laat; zorg ervoor dat gij enz.; in liefde bloeijen: toespeling op de zinspreuk van de
Rederijkerskamer.
u leven: uw wijze van leven.
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*CLXXXI

Klachtigh A.B.C. Liedt

Stemme: Mijn hert versucht eylaes, &c.
Aenschout, o Heer, mijn hert! en wilt dat eens vervormen:1
Bereydt mijn na u wil, monstert uyt mijn het quaet,2
Comt hellept mijn, o God! verwinnen en bestormen
Den loosen Sathan, die mijn salicheyt seer haet.
5 Een duysent kunstenaer, is dese die met listen5
Flucks met zijn schalckheyd snoot, de arme Menschen dwinght.6
Ginck 't mijn vyand na wensch, hy maeckten my on-Christen,
Helpt Heer mijn schoone ziel, eer hy die we'er bespringht.8
Ick wierd eerst door mijn jeucht, gevangen en gebonden,9
10 'Ken kon den droch noch niet, die met zijn listigheydt10
Lustich had op gepronckt, de wereld en de sonden,11
Met fier en schoon gelaet, dat my haest heeft verleyt.12
Noch quam den schijn-wellust, met Juffrou valsch behagen13
Omhelsen strengh mijn hals, met een waen-vreuchde soet,14
15 Porden, jae drongen my dat ick haer jonst moest dragen,15
Quetsten, och armen! dus mijn Godvruchtich gemoet.16

*

1
2
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16

CLXXXI
In 1622 blz. 34. In vs. 1 het eerste woord geheel in romein, met grote sierletter A. De eerste
letter van elk vers in romein en enigszins gescheiden van het woord.
vervormen: vernieuwen.
Bereydt: rust mij toe; monstert uyt mijn: verwijder al keurende uit mij.
duysent kunstenaer: iemand met duizend listen.
Flucks: snel, vlug; schalckheyd snoot: boosaardige sluwheid.
schoone: kostbare.
wierd: werd; eerst: aanvankelijk.
'Ken: ik (met negatie); kon: kende; droch: bedrieger.
Lustich: fleurig, fraai.
gelaet: uiterlijk; haest: snel, na korte tijd.
quam: lees quam Omhelsen.
strengh: stevig.
Porden: en zij noopten, spoorden mij aan; haer: voor hen; jonst moest dragen: liefde moest
voelen.
Quetsten: en zij verwondden; dus: zodoende, aldus.
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Reden wert daer geboeyt, en sotheyt wert verheven,17
Siet wat een swacken dingh is de mensch'lijcke stant:18
Trouwens het is mijn schult, al wat ick heb bedreven,19
20 Vergeeft my dat, o God! beschermt my met u hant.
Wilt u genadich oogh, o Prins! niet van mijn keeren,21
'Xerceert mijn in 't goet, 't welck ick noch niet en ken:22
Yder sal dan met mijn u hooge goetheyd eeren,
Zo ghy mijn maeckt de geen die ick noyt was, noch ben.24

17
18
19
21
22
24

Reden: de redelijkheid.
de mensch'lijcke stant: de mens.
Trouwens: voorwaar.
Prins: vorst, hier God; het woord Prins in de aanhef van de slotstrofe is een rederijkerstraditie;
mijn: mij.
'Xerceert: exerceer, oefen.
Zo: indien; noyt was, noch ben: nooit geweest, ben en ook nu niet ben nl. een ‘vervormt’,
vernieuwd mens.
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*CLXXXII

Aendachtigh Liedt

Stemme: Sal ick langer met heete tranen, &c.
Waen-wyse lieden, valsch van oordeel,1
Geslacht-sieckt is maer sotte pracht,2
Ten doet in u geboort geen voordeel,3
Noch 't çiert u met geen kunst, noch kracht,4
5 VVas dijn af-komst5
De rijckst, de vromst,6
VVas dijn af-komst
Seer hoogh begaeft van God,8
VVat nuttet sydy selven nar of sot?9
10 Veel Ouders zijn van Geest doorluchtigh,10
Groot van vernuft, dapper en rijck:11
Haer kind'ren boersch, nesck en ontuchtigh,12
In geene zeden heur gelijck,13
Die 't wel besiet14
15 Af-komst seyt niet,15
Die 't wel besiet,
Een quist-goed baert een vreck,17
Een wyse Vader teelt wel een geck.
't Is beusel-marckt dan veel te roemen,19
20 Van oude stam, wel eer vernaemt,20

*

1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15
17
19
20

CLXXXII
In 1622 blz. 35-36. Geheel cursief. In vs. 1 grotere sierletter W.
25 of in 1622: of, - 45 wenst in 1622: wensch
Waen-wyse: dwaze.
Geslacht-sieckt: familietrots.
in u geboort: bij uw geboorte.
kunst: kunde, kundigheden.
af-komst: oorsprong, dus voorgeslacht.
de vromst: de dapperste.
van: door.
nuttet: helpt het; sydy: als gij zelf... zijt.
doorluchtigh: verheven.
vernuft: verstand; rijck: machtig.
boersch: onbeschaafd; nesck: dwaas; ontuchtigh: losbandig.
In geene zeden: wat hun gedrag betreft geenszins; heur gelijck: hun gelijke.
Die: wie; dus: als men het goed bekijkt.
niet: niets.
quist-goed: verkwister.
beusel-marckt: beuzelarij.
vernaemt: vermaard.
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In 1622 blz. 35, linkerhelft
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Alsmen in 't maeghschap u niet mach noemen21
Of dat u bloed-vriendt uwer schaemt,22
Door misbruyck, of23
Van slemp, van slof,24
25 Door misbruyck of
Soo quaet gebreck u deert;26
V bloed verwanten ghy selfs seer onteert.27
Alleens werden wy meest geboren,28
Maer niet alleens tot deughd gement.29
30 't Goed leven, oft quaed werdt verkoren
Nae dat den mensch hem selven went.31
Voor-Vaders deughd
Geeft wel een vreughd,
Voor-Vaders deughd
35 Men niet als rijckdom erft,35
En ist niet jammer dat sy met hun sterft.36
Geschapen dingen kan men wennen,37
Recht (alsmen seyt) van 't jonge rijs38
Het ed'le schepsel sich selfs leert kennen39
40 Door sticht'lijck volck en onderwijs,40
d'Opvoedingh doet41
Veel nut en goet,
d'Opvoedingh doet
Oock datmen schier ontmenscht,44
45 Men raeckt (God betert) licht in quade wenst.45

21
22
23
24
26
27
28
29
31
35
36
37
38
39
40
41
44
45

't maeghschap: de familie; noemen: met ere vermelden.
dat: als; bloed-vriendt: familielid.
Door: om, wegens; of: samen met of (vs. 25) hetzij, hetzij; de eerste woordgroep slaat op
eigen schuld, de tweede op omstandigheden.
slemp: slemperijen; slof: nalatigheid.
quaet gebreck: erge armoede.
selfs: zelf; onteert: te schande maakt; het gehele complex van de vzn. 23-26 behoort als
bepaling hierbij.
Alleens: gelijk; meest: meestal.
gement: geleid.
went: hetzij van wenden, hetzij van wennen.
als: evenals, zoals.
En ist niet: is het dan niet.
wennen: gewennen, een gewoonte bijbrengen.
Recht: juist; rijs: twijg; na dit vs. denke men een punt of een komma.
Het ed'le schepsel: de mens.
sticht'lijck volck: geestelijke opvoeders.
doet: veroorzaakt.
ontmenscht: verdierlijkt.
wenst: gewoonte, gewenning.
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Men mocht de goe natuur wel vloecken,46
Schiep sy de armen soo veracht,47
Datmen de deughd alleen moest soecken
By snorckers van haer groot geslacht,49
50 God heeft voor al,50
Door schick of val;51
God heeft voor al
Daer heerlijck in versien;
Men vint by rijck en arm wel goede lien.
55 Ghy vrouwen grootsch, en trotsche Heeren,55
Bouwt niet te seer op 't avontuur,56
V hoogheyts staet haest kan verkeeren,57
En oude armoe smaeckt soo suur.58
De hooge moet59
60 Op oor of bloet,60
De hooge moet
Met reden wort begeckt,
VVat baet u't suyver bloet als ghy 't bevleckt?
Ghy wereld-volck of rechte wysen,64
65 En pronckt niet met eens anders deught:
Dijn eygen leven laet u dat prysen,66
Dat geeft de ziel een meerder vreught:67
Soeckt niet te vert68
Gaet in u hert,
70 Soeckt niet te vert
Siet wat ghy selven bent,
En lastert niemant die ghy niet en kent.72

46
47
49
50
51
55
56
57
58
59
60
64
66
67
68
72

vloecken: verwensen.
veracht: minderwaardig; de zin is voorwaardelijk: indien de natuur de armen zó
minderwaardig schiep.
By snorckers enz.: bij hen die pochen op hun hoge afkomst.
voor al: voor altijd.
schick of val: beschikking of lot.
grootsch: hovaardige.
't avontuur: de fortuin.
haest: spoedig.
oude armoe: oud en arm te zijn.
De hooge moet: het hoogmoedig zijn.
oor: afstamming; bloet: familie.
wereld-volck: heersers; rechte wysen: echte geleerden.
dat: onderwerp, wijst terug op leven.
meerder: grotere.
vert: ver.
lastert niemant: spreek geen kwaad van iemand.
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*CLXXXIII

Aendachtigh Liedt

Stemme: O roosje root! o peerle jent! &c.
Vermaledyden1
Gelt-honger snoot,2
Die nu dus byden3
Mensch is soo groot,
5 Want d'eygen baet
Blijft onversaet,
Altijt
Door 't gierigh begeeren die hun 't hert verbijt,8
Nootdruft en maet9
10 Hy gantsch versmaet,
En mijdt,
Tot hem de gierigheyd recht kastijt.12
't Verdoemt begeeren
Alsmen 't verwerft,14
15 Gaet sich vermeeren,
Dus die 't niet sterft16
Die quelt // syn hert
Verselt // met smert18
En siet,19
20 Sijn volkomen wenschen verkrijght hy niet,
Hy is te vart21
In 't gelt verwart,
't Geschiet
Dat dan noch 't geldt zijn Meesters gebiet.24

*
1
2
3
8
9
12
14
16
18
19
21
24

CLXXXIII
In 1622 blz. 37-38. In vs. 1 grotere sierletter V.
Vermaledyden: vervloekte.
snoot: boosaardige.
dus: immers; of enkel versterking van nu.
verbijt: verscheurt.
Nootdruft en maet: wat nodig is en maathoudt.
gierigheyd: hebzucht; recht: terdege; kastijt: tuchtigt.
Alsmen 't verwerft: als men verworven heeft wat men begeert.
die 't niet sterft: die er geen afstand van doet.
Verselt met smert: wat gepaard gaat met smart.
siet: zie; geb. wijs.
vart: ver, diep.
dan noch: toch, nochtans.
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25 't Ellendigh leven,25
En vervloeckte vrucht,26
Van die haer geven27
Tot dese gelt-sucht.
Diens hert // derft // rust,29
30 Door smart // sterft // lust30
Hen af:
En dese gelt-sieckt helpt heur in 't graf,32
Mits giericheyt33
Hun haest bereyt34
35 Een straf,
Want sy haer dienaers noyt de kost en gaf.36
Fy onbedochte37
Gierige lien!38
Die korts verkochte39
40 So men heeft gesien,
U kindt vermaart,41
Aen een Rijckaart
Soo 't scheen,43
't Geldt berooft de mensch van alle re'en;44
45 Hebt ghyse gespaert45
Hier toe bewaert
Voor een,
Die u met goudt de oogen sou bekleen?48

25
26
27
29
30
32
33
34
36
37
38
39
41
43
44
45
48

't Ellendigh: dit vs. en het volgende moeten een aanroep zijn: o ellendig leven.
vrucht: gevolg, resultaat.
haer geven Tot: zich begeven naar; zich overgeven aan.
Diens: hun.
sterft... af: gaat verloren; lust: vreugde, geluk.
heur: hen.
Mits: omdat.
haest: spoedig, na korte tijd.
de kost... gaf: goed in leven hield.
Fy: foei; onbedochte: onbezonnen.
Gierige: geldzuchtige.
korts: onlangs; deze strofen slaan kennelijk op een rijk huwelijk dat kort tevoren had plaats
gevonden.
vermaart: te goeder naam en faam bekende.
Soo 't scheen: zoals gebleken is.
re'en: redelijkheid.
ghyse: gij haar; nl. de dochter.
bekleen: verblinden.
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U blintheyt blinde,49
50 Blinder dan blindt
Sult ghy bevinden,51
Ghy die voor u kindt
Haer voordeel niet53
Te recht insiet54
55 Om 't gout.
Siet dat het namaels u niet berout,
Als haer 't verdriet
Van hem geschiet58
Vertrout,59
60 Dat ghy dan geen beklagers hebben sout.60
Wie sout beklagen61
Die 't sijn selfs doet?
Door 't snoot behagen63
Van 't valsche goet:
65 Ghy socht veel meer
Het geld, als eer
En deughd,
Ghy waenden in 't geldt den grootsten vreughd,
Maer als dit weer69
70 Eens neemt zijn keer,
Soo meught
Ghy dit beschreijen met veel ongeneucht.

49
51
53
54
58
59
60
61
63
69

blinde: hetzij bijv. bep. bij blintheyt, hetzij vocatief, aanduiding van de vader.
bevinden: ervaren; hierbij is vs. 49 lijd. vw. en vs. 50 bepaling; dus: gij zult uw blindheid
als blinder dan blind ervaren.
Haer voordeel: dat wat voor haar het beste is.
Te recht: op de juiste wijze.
Van hem: door hem nl. de Rijckaart (vs. 42).
Vertrout: denk eraan, geloof maar.
Dat ghy enz.: dat niemand u dan zal beklagen.
Wie sout enz.: wie zou iemand beklagen om wat deze zichzelf heeft aangedaan wegens enz.
't snoot behagen: de boosaardige verlokking.
dit: wschl. het geldt (vs. 68); dus: maar als dit geld zich eens weer van die Rijckaart afwendt;
of algemener: maar als je eens tot andere gedachten komt.
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't Sijn ware Princen,73
Jae Heeren groot,74
75 Die niet veel winschen,75
En die verstoot76
Den overvloet
Van 's werels goet
En pracht,
80 Die heeft een Princelijck gedacht,80
Die sich matelijck voet81
Nae zijn honger soet,82
Ick acht83
Dat sulcken Prins 's werelds doen belacht.84

73
74
75
76
80
81
82
83
84

Princen: vorsten; dit woord is tevens een rederijkerstraditie bij de laatste strofe.
Heeren: heersers.
winschen: begeren; na dit vs. denke men een punt.
die: hij die, degene die.
Princelijck gedacht: een vorstelijk levensinzicht; na dit vs. denke men een punt.
matelijck: matig.
Nae: overeenkomstig; soet: aangename.
acht: ben van mening.
belacht: uitlacht.
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*CLXXXIV

Stichtigh Clagh-Layt-

Stemme: Ick ly in 't hert pijn ongewoon, &c.
O God stiert in mijn slechte siel,1
Doof van gedachten,2
God'lijcke krachten,
En wilt my, die voor u Heer kniel,
5 och oock mijn klachten,
Doch niet verachten:6
U maecksel selfs bereyt tot bidden Heere!7
Dat ick met nederheyt
U hooge Majesteyt
10 Eerbiedigh eere.
O Heer! die voormaels hebt gesticht
De Firmamenten,12
En groote tenten,13
Van 't Hemel-hof, en 't lichte licht
15 Dat uyt Orienten
Nae syn gewenten16
Soo triumphant verrijst, in den daegh'rade.17
Mijn hert u goetheyt prijst
Die ghy soo milt bewijst,
20 Aen goed en quade.
Leert my u Lof-sangh Heer, met rijm
Cierlijck opsmocken,22
En wel gelocken:23

*

CLXXXIV
In 1622 blz. 38-39. Ook in Geestigh Liedt-Boecxken, 1621. In vs. 1 grotere sierletter O.
schijn-vermaeck in 1622: schijn-vermaeck;
- Clagh-Layt: klacht om leed, en klaaglied.
1 stiert: stuur, zend; slechte: eenvoudige.
2 Doof: dof, arm.
6 Doch: toch.
7 maecksel: schepsel; selfs: zelf: bereyt: maak bereid.
12 Firmamenten: uitspansels.
13 tenten: idem.
16 gewenten: gewoonte.
17 triumphant: glorieus.
22 opsmocken: verfraaien.
23 wel gelocken: tot een goed einde brengen.
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O Vader! die uyt bloet en slijm24
25 My hebt getrocken;
Wilt doch verrocken26
Mijn herte van het boos, en sot verkiesen,
Waer door wy menschen broos,28
Soo wilt als reuckeloos,29
30 Ons heyl verliesen.
Ghy hebt ons Heer van water, vuyr,31
Van doot, van leven32
De keur gegeven.33
Maer laes! het oordeel valsch doet hier
35 U schepsels sneven,35
Die 't quaet nae streven.
O wat bedroefder saeck! ist voor ons allen37
Dat wy om schijn-vermaeck
Soo menighmael, soo vaeck
40 In sonden vallen?
Van al, die op der Aerden-kloot,
In sonden vielen:
Noch noyt en hielen43
U Wet, en wasser gheen soo snoot44
45 Als dese ziele!45
Daer noch in kriele46
En grim'len bol en dick, veel qua gebreken:47
Soo dat ick Heer verschrick48
Soo menigh reys als ick49
50 U aen wil spreken.

24
26
28
29
31
32
33
35
37
43
44
45
46
47
48
49

slijm: slijm, of slijk.
verrocken: ontrukken.
broos: zwakke.
wilt: onzinnig; reuckeloos: roekeloos.
Heer: aangespr. persoon; water: nl. des levens; vuyr: nl. van de hel.
doot: nl. de hel; leven: nl. de hemel.
keur: keuze.
sneven: vallen, zondigen.
bedroefder: genitief-vorm na wat.
Noch noyt enz.: en die nooit uw geboden onderhielden.
snoot: boos, zondig.
dese ziele: mijn ziel.
Daer: waar; kriele: krioelen.
grim'len: wriemelen; bol en dick: dicht opeen.
verschrick: van schrik verstijf.
menigh reys: vaak, dikwijls.
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Ick heb u werck te seer bemint;51
Och ick verkeerde!52
Ick Af-goddeerde53
Met lust aen 't tijdlijck goet verblint,54
55 Dat ick begeerde,
Ja prees en eerde
Meer als mijn salicheyt, O blinde kennis!57
Die sonder onderscheyt58
Mijn willen hebt verleyt59
60 In alle schennis.60

51
52
53
54
57
58
59
60

u werck: de wereld, het aardse.
verkeerde: zondaar; ik, die op de verkeerde weg was.
Af-goddeerde: aanbad valse goden.
Met lust enz.: door begeerte naar het aards bezit verblind.
blinde kennis: verblind kenvermogen.
sonder onderscheyt: zonder onderscheidingsvermogen, zonder onderscheid te maken.
verleyt: verleid.
In: tot; schennis: zonde, zondigheid.
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*CLXXXV

Aendachtigh Liedt

Stemme: Aenhoort doch mijn geklagh ghy Ruyters fray
't Gemeene volck en 't puyck1
Als Ketters zijn gedreven,2
Vrypostigh en ter sluyck3
Nae elcx Afgod de buyck,
5 Dees leyt van 't recht gebruyck5
In een doodelijcke fuyck,
Met schijn van wel te leven.7
Al levend syn sy doot
Die inde Wereld woelen,9
10 Elck voert zijn ziel in noot,10
Al is Gods goetheyd groot,
Sijn schepsel hem verstoot,12
Want siet de mensche snoot13
Met haer lust-Goden boelen.14
15 Elck smeet uyt waen een God,15
Elck wil met Pallas proncken,16
Elck soeckt Plutoos genot,17
Elck doet Venus gebod,18
Elck werdt van elck bespot:
20 Want elck dient sat en sot,
Den Bras-God dol en droncken.21

*
1
2
3
5
7
9
10
12
13
14
15
16
17
18
21

CLXXXV
In 1622 blz. 39-40. Geheel in romein; in vs. 1 grotere sierletter G.
Gemeene: gewone; 't puyck: de besten, de aristocraten.
zijn: worden.
Vrypostigh: vrijelijk, openlijk; zo doet het volck; ter sluyck: heimelijk; zo doet het puyck.
Dees: nl. deze afgod (vs. 4): leyt van: leidt af van.
wel: goed, in overeenstemming met de norm.
woelen: bewegen, zinloos bezig zijn.
voert: brengt.
hem: God (vs. 11).
siet: zie, let wel; de mensche snoot: de boosaardige mensen.
haer lust-Goden: hun afgoden van het genot; boelen: geven zich over aan.
smeet: smeedt, vormt.
Pallas: godin van de geleerdheid.
Pluto: eig. Plutus, god van de rijkdom.
Venus: godin van de zinnelijke liefde.
Den Bras-God: Bacchus; dol en droncken: bijv. bep. bij Bras-God.
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Verblinde mensch ghy mist,22
Laet af van 't Afgodderen,
Gaet uyt u selfs in Christ,24
25 Moeyt met geen Kercken-twist,25
Verwaende sotheydt ist,
Van Gods afcomst met list27
Te vernufteliseren.28
De letter-vretery
30 En 't pralen met veel boecken,
Sticht inden mensch (dunckt my)
Geest'lijcke hoovaerdy,
Roem-sucht en klapperny,33
Fael-grepen, van te vry34
35 En te diep ondersoecken.
Wat schrijft, leeraert of preeckt,36
Gaet vrymoedigh uyt dond'ren37
Wat God docht, denckt of spreeckt,
Waer schrift-wijs sich in steeckt?39
40 Mensch of ghy eens bekeeckt40
Wat u noch goeds gebreeckt41
Ghy sout u seer verwond'ren.42
Van u verdwaelsheyt drijst43
En oock van Gods genade.
45 Bid, waeckt, wan-hoopt noch yst45

22
24
25
27
28
33
34
36
37
39
40
41
42
43
45

mist: dwaalt.
Gaet uyt enz.: verloochen uzelf om éen te worden met Christus.
Moeyt met geen: neem niet deel aan, houd u niet op met.
Gods afkomst: over Gods Zoon; met list: spitsvondig.
Te vernufteliseren: op vernuftige wijze te speculeren.
klapperny: gebabbel, verbalisme.
Fael-grepen: misgrepen.
Wat: alwie, wie ook.
uyt dond'ren: uitgalmen.
Waer schrift-wijs enz.: wat is er al niet waar de schriftgeleerde zich in durft begeven. Na dit
vs. denke men een uitroepteken, na het vorige een punt.
of: indien.
gebreeckt: ontbreekt.
u seer verwond'ren: hevig versteld staan; na dit vs. denke men de punt weg.
Van: over; verdwaelsheyt: overmoed; drijst: drieste.
yst: wees niet bang; de ontkenning noch hoort alleen bij wan-hoopt en bij yst, niet bij de
woorden daarvóor.
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Voor God die 't alles spijst,46
Wel hem die Gode prijst,
En zijn geloof bewijst
Met Christelijcke daden.
50 Die klap-sieck mont gelooft,50
Pracht drijft met hersen-reden,51
Want syn scherpsinnigh hooft52
Een woort tot hayr toeklooft,53
Slecht, en recht wert verdooft54
55 Die acht meer datmen slooft55
En goede wercken deden.56
Die weet dat hy niet weet,57
Die heeft een goet geweten;
Die in zijn herte treet,
60 En biecht voor God met leet
De sonden, die hy deed
Met tranen, bloed en sweet62
Sal sich niet groots vermeten.63
Heer geeft myn dit insicht,64
65 En maeckt my recht verstandel,65
Soo door u Geest verlicht66
Dat ick voldoe mijn plicht,
Geeft dat mijn simpel dicht
My en mijn naesten sticht,
70 In leven en in wandel.70

46
50
51
52
53
54
55
56
57
62
63
64
65
66
70

spijst: voedt.
Die: wie, hij die; klap-sieck: kletsgrage.
Pracht drijft enz.: verhovaardigt zich op de menselijke rede.
Want: omdat; syn: wijst terug op de persoon die ook door klap-sieck mont is aangeduid.
tot hayr toeklooft: tot op een haar splitst; aan haarkloverij doet; na dit vs. denke men een
punt.
Slecht, en recht: de eenvoudige en oprechte mensen; wert verdooft: worden van de wijs
gebracht.
Die: verwijst naar Slecht, en recht (vs. 52); acht meer: hecht er hoger waarde aan; slooft:
zich inspant.
deden: zou doen; behoort bij men.
niet: niets.
Met tranen enz.: bep. bij biecht (vs. 60).
vermeten: aanmatigen.
geeft: geef (geb. wijs).
verstandel: verstandig.
Soo: zo zeer, in zo hoge mate; verlicht: hetzij volt. deelw. als bep. bij my, hetzij geb. wijs.
In leven en in wandel: in hun levenswandel.
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*CLXXXVI

Liedeken

Stemme: So'k heb ghemint, &c.
Dit Leven vverdt van my een snelle vvindt geheeten,1
Of recht des boosheyts kraem, daer yder door ontmenscht:2
Waer in de ed'le Mensch so gantsch hem gaet vergeten,3
Dat hy de doodt vervloeckt, en 't leven hongh'righ vvenscht.
5 Wat vreest ghy voor de doodt? o ghy verbaesde lieden!5
't Is 't eynd van alle ding, en der vermoeyde rust:6
Een onbreeck'lyck geset, dat ellick moet gheschieden,7
Voor hy van't aerds tooneel raeckt in d'eeuwige rust.
Een goeden dood die is d'inganck van 't goede leven:
10 Den doodt die is een Boodt, dienstigh ter saligheydt.10
Een Schat-heer is de doodt, die ellick tol moet geven:11
De doodt die is het laetst' alsmen van 't leven scheyt.
De dood die is een slaep, een Moeder aller dromen,
De doodt die is een dief van alles vvat hier leeft,
15 Sy is der boosen straf, en 't loon oock vande vromen,
De doodt is een ontsich daer elck voor sucht en beeft.16
De dood een toevlucht is van die bedroefde menschen,17
Haer haven en haer hoop, en haer seer soete troost:18

*

1
2
3
5
6
7
10
11
16
17
18

CLXXXVI
In 1622 blz. 41-42. Ook in Geestigh Liedt-Boecxken, 1621. Geheel in civilité; in vs. 1 het
eerste woord in romein kapitaal met grote sierletter D; in vs. 33 een woord in romein.
vverdt van my: wordt door mij.
kraem: marktkraam; ontmenscht: verdierlijkt.
ed'le: naar Gods bedoeling edele; hem: zich.
verbaesde: verbijsterde.
der vermoeyde: van de vermoeiden.
geset: wet; ellick: aan iedereen.
Boodt: bode.
Schat-heer: een heer die schatting eist; die: aan wie.
ontsich: iets ontzagwekkends.
die: de.
Haer: hun.
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Sy is der rijckaerts schrick, der armen herten vvenschen.19
20 De dood ontlast de geen die noodigh zijn verpoost.20
Hy heeft seer vvel geleeft die niet behoeft te vvesen
Seer verschrickt voor de doodt, met een anghstigh afgrijs:22
Die qualijck heeft geleeft die siet men haer seer vresen:23
De doodt die is gebaert in 't lustigh Paradijs.24
25 Wat maeckstu aerdschen geck? vvat boutstu hooge muren?25
Wat vvaenstu dat te zijn voor u een scherm of schilt?26
De tijd breeckt alle dingh, de dood de Creaturen:27
Daeromme leeft (o Mensch!) soo als ghy sterven vvilt.
Hy die dit liet eerst sangh, vermaent u en zijn selven29
30 Te sterven met berou al d'oude boosheyt snood:30
Eermen de doode romp, in d'aerde vveer gaet delven:31
Want, laes! geen bet'rens tijd en is hier nae de dood.32
O hooge Hemels Prins, vvilt my, verdoolde, geven33
De kennis uwes vveghs en van u Godlijck vvoordt,
35 Voert my door dees mijn dood in 't eeuwigh blyde leven:
Geeft my u geest, o Heer! en vvat daer meer toe hoordt.

19
20
22
23
24
25
26
27
29
30
31
32
33

herten vvenschen: hartewensen.
die noodigh zijn verpoost: die behoefte hebben aan rust.
afgrijs: gevoel van afgrijzen.
haer: nl. de doodt (vs. 22).
gebaert: voortgebracht, ter wereld gebracht; lustigh: aangenaam.
aerdschen geck: aangesproken persoon; boutstu: bouwt gij.
dat: wijst terug op het bouwen van de muren.
de dood: nl. de dood breeckt.
zijn selven: zichzelf.
Te sterven: af te leggen, afstand te doen van.
vveer: toespeling op Stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren; vgl. Job X: 9, Prediker III:
20 etc.
bet'rens tijd: tijd om zich te beteren.
Prins: God; vorst van de hoge hemel; tevens volgens rederijkerstraditie aanhef van de laatste
strofe.
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*CLXXXVII

Camer-Liedt

Stemme: Met gantscher bedruckter herten, &c.
O ghy Geesten kloeck van sinnen,1
In Liefd' Bloeyende vergaert,
Die de Reden-kunst beminnen
Sijt ons welkom, lief, en waert,
5 Ghy Rymers doorluchtigh,5
Vol spitscheyt hoogh-vluchtigh,6
En sindelijck vernuft,7
Wilt niet langer peynsen,8
Waer toe dient dit veynsen?9
10 't Is langh genoegh gesuft.10
Het lieffelijck redeneeren
's Menschen ziel lustigh verquickt,
Yets goets met vreughde te leeren13
Over disch, niet qualijck schickt,14
15 Vrolijcke gedichten
Vermaecken, en stichten
Den aendachtigen man,
Die het wel geschreven18
Hier soeckt te beleven,19
20 Nae 't beste dat hy kan.20
't Is loffelijck veel te weten
Als het tot Gods eer geschiet:

*

1
5
6
7
8
9
10
13
14
18
19
20

CLXXXVII
In 1622 blz. 43-44. In vs. 1 grotere sierletter O. In de vzn. 2 en 80 telkens een drietal woorden
in romein. Het lied moet dagtekenen uit de jaren 1611-1614; daarna werden de tegenstellingen
binnen de Kamer te scherp. 38 gebraden, in 1622: gebraden zonder punt
Geesten: talenten, rederijkers.
Rymers doorluchtigh: uitnemende dichters.
Vol spitscheyt enz.: met hoge gedachtenvlucht.
sindelijck: zinrijk.
peynsen: in gedachten verzonken zijn.
veynsen: doen alsof je niets kunt.
gesuft: werkeloos neergezeten.
Yets goets enz.: toespeling op het Utile dulci van Horatius; evenzo in vs. 16.
Over disch: aan tafel; niet qualijck schickt: past niet slecht.
het wel geschreven: het goed geschrevene.
te beleven: in zijn leven toe te passen.
Nae 't beste dat: zo goed als.
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Maer ach! leyder! wy vergeten
Meest het geen ons God gebiet:24
25 Die van y'le saecken25
Hier yets grootsch kan maecken,
Men tot den Hemel looft,27
Doch meer is te prysen
Die steets met de wysen
30 Christelijck philosoopht.30
Vele dolle droncken wynen31
Onse tafel niet en ciert,
Geen Harten noch wilde Swynen,33
Phasanten, oft vreemdt gediert:
35 De Vader der Meyren35
Gaet ons wel stofferen36
Met smakelijcke visch,
Gesoon en gebraden.38
Inde overdaden,
40 Geen rechte wel-lust is.40
Gulsigh eten ofte drincken
't Reysich lijf te veel vermast,42
d'Oversorgh de ziel doet sincken43
In kommer-kans, anghst en last.44
45 Hy leeft wel na reden,45
Die vernoeght in vreden46
Met 't geen hem God verlient.
Kunt ghy maer stillen48
U vrecke willen,49
50 Ghy hebt al wat u dient.50

24
25
27
30
31
33
35
36
38
40
42
43
44
45
46
48
49
50

Meest: meestal, of vooral.
y'le: ijdele, nietswaardige.
Men tot enz.: die prijst men hemelhoog.
philosoopht: filosofeert, nadenkt.
droncken: dronken makende.
Harten: herten.
Vader der Meyren: Neptunus, god van de zee.
stofferen: voorzien.
Gesoon: gekookt; gebraden: gebakken.
Geen rechte wel-lust is: is geen echte vreugde.
Reysich: flink opgegroeid; vermast: bezwaart.
d'Oversorgh: overmatige verzorging.
kommer-kans: dreigende misère.
wel: goed; na reden: volgens de rede.
vernoeght: zich tevreden stelt, genoegen neemt.
stillen: beheersen, kalmeren.
vrecke: begerige.
al wat u dient: alles wat dienstig voor u is.
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't Verkrygen van aertsche wenschen,
Geen volkomen rust en brenght:
't Hert van gier'ge vrecke menschen
Is met heb-sieckt steets vermenght.
55 O doolende blinde!
Waent ghy hier te vinde
De rust in u veel goet?57
't Sal u dapper misse,58
Want nieuwers en isse59
60 Als in 't vernoeght gemoet.
Die zyn lust wel kan ghebieden61
En wel wijss'lijck met maat betoomt
Sijn eerst rechte rijcke lieden;
Niet ghelijck den rijckaart droomt
65 Die in overvloede
Van zyn aartsche goede
Soeckt saligheyd, en rust.
Die kleyn en wel leven
Wert van God gegeven69
70 Een eeuwigh blije rust.
Ghy Meesters en wyse Heeren71
Neemt in danck mijn ruyge kunst,72
Ick en kan u niets vereeren
Na de grootheyd van myn gunst,74
75 Ick hoop dat u lieden
Niet in 't quaet sult dieden,76
Of 't rymen niet en vloeyt,77
Laet op heden blijcken
Dat ons Reden-rijcken79
80 Alhier In liefde bloeyd.

57
58
59
61
69
71
72
74
76
77
79

u veel goet: uw vele bezit.
dapper misse: bar tegenvallen.
nieuwers en isse: nergens is ze, nl. de rust.
lust: begeerte; ghebieden: beheersen.
Wert van God: wordt door God.
Meesters enz.: de overlieden van de Kamer.
ruyge: ruwe, onverzorgde.
Na: volgens; dus: in overeenstemming met wat ik u wel gun.
in 't quaet dieden: euvel duiden.
Of: indien; vloeyt: zoetvloeiend is.
ons Reden-rijcken: ons dichten en voordragen

G.A. Bredero, Groot lied-boeck

594
*CLXXXVIII

Liedeken

Op de wijse: Als 't begint
Wie boven al zijn God bemind,
Sijn God in alle dingen vind;2
Wie yet meer wil verkiesen3
Sal God en Mensch verliesen.
5 Wie wyslijck doen wil woecker winst,5
Dien mind God meest, zijn selven minst,6
Die hem tot God kan neygen7
Die maeckt van God zijn eyghen.8
Min ick een mensch dat seker is,9
10 Dat hy my mint is t'ongewis,10
Dus wil ick God mijn leven
Mijn ziel en alles geven.
Want God is trou, die trou oock houd:13
Maer die hem op menschen betrout,
15 Vertrout hem oock de logen,15
En is vervloeckt bedrogen.16
Hy is wel dol, wel sot, wel blind
Die yet meer als zijn God bemind.
Het zijn verloren menschen
20 Die oock yet anders wenschen.20

*
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CLXXXVIII
In 1622 blz. 44. In vs. 1 het eerste woord in romein kapitaal met grotere sierletter W. Het
lied komt ook voor in Stommen Ridder, vs. 101-124.
10 mint in 1622: min
Sijn God enz.: die vindt zijn God in alles.
yet meer: iets anders; of: iets anders méer.
doen: behalen; woecker winst: de hoogste winst.
Dien: die, onderwerp.
hem: zich.
eyghen: eigendom; Die maeckt enz.: die vereenzelvigt zich met, gaat op in.
dat seker is: hetgeen dan een zekerheid is.
t'ongewis: zeer onzeker.
die trou enz.: en is standvastig in zijn trouw.
de logen: het bedrog.
is: wordt.
oock: nog.
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Want alles wat men sichtbaer siet,21
Dat is een sichtb're groote niet,22
Daer niet op is te bouwen,
Maer God is te vertrouwen.

21
22

sichtbaer: als zichtbaarheid, zintuiglijk waarneembaar.
niet: niets.
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*CLXXXIX

Aendachtigh Liedt

Stemme: 't Windeken daer het bosch, &c.
T'sonnetje steeckt zijn hoofjen op,
En beslaet der Bergen top,2
Met zijn lichjes,
Wat gesichjes,4
5 Wat verschietjes verd en flauw5
Dommelter tusschen 't grau en blauw.6
't Vochtige Beeckje blinckt verciert,7
't Vrolijck Vinckje tiereliert,
Op de tackjes,
10 Wilt en mackjes,
En weer strackjes op een aer11
Huppeltet met zijn weder-paer.12
d'Hemelen werden meer begroet13
Van de Diertjes kleyn en soet,
15 Als van Menschen,
Die maer wenschen
Nae het aerts vergancklijck goet,17
Datmen hier doch al laten moet.18
Hemeltjes wijs en wel geleert,19
20 Meer met reden gestoffeert,20
Als de lieden

*

2
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CLXXXIX
In 1622 blz. 45. In vs. 1 grotere kapitaal T. Het lied komt ook voor in Stommen Ridder, vs.
37-76, als de zang van twee Turcksche Jagerinnetjes.
1 steeckt in 1622: steeck - 24 vernoegen in 1622: verswegen
beslaet: raakt aan.
gesichjes: vergezichten, uitzichten.
verschietjes: idem; verd: verre.
Dommelter: tekenen er zich vaag af.
verciert: sierlijk, fraai.
strackjes: aanstonds; een aer: een ander takje.
weder-paer: gade, gaai.
werden: worden.
Nae: naar.
al laten: allemaal achterlaten.
Hemeltjes: krekeltjes; aangespr. persoon.
gestoffeert: voorzien, toegerust.
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Die 't gebieden22
Van een werelt noch verdriet,
Sy hebben u vernoegen niet.
25 't Herdertje met zijn wolligh Vee,
Schrolt op't volckje vande Stee,26
Daer zijn knaapjes,27
Van zijn schaapjes
In zijn slaapjes sacht en stil,
30 Willigh voldoen haers Heeren wil.30
Menschjes God geeft ellick zijn deel,
Maer elck doet zijn best, om veel
Te vergaren,
Dan 't bewaren34
35 Voor de Jaren, is een kunst,35
Danckt de Goden voor haer gunst.
Geen dingetjes so slecht, so teer,37
Of sy geven ons een leer,
Wilt maer mercken,39
40 Op de wercken
Vande Goden wonderbaer,41
Niet en vindy sonder haer.42
O redelijcke Beesjes dwaes!43
't Onvernuftigh Vee, helaes,44
45 Is veel nyver,
En veel styver46
In den yver tot Gods lof,
Als den Mensch van 't beste stof.

22
26
27
30
34
35
37
39
41
42
43
44
46

Die 't ghebieden enz.: voor wie zelfs de heerschappij over een hele wereld niet genoeg is.
Schrolt op: spot met; Stee: stad.
Daer: terwijl; zijn knaapjes, Van zijn schaapjes: zijn schapen die voor hem als knapen zijn;
dus: zijn lieve schaapjes.
haers Heeren: van hun meester, nl. de herder.
Dan: maar.
Voor de Jaren: voor latere jaren.
slecht: eenvoudig.
mercken: acht slaan.
wonderbaer: bijv. bep. bij wercken.
haer: hen.
redelijcke Beesjes: mensen.
't Onvernuftigh Vee: de redeloze dieren.
styver: volhardender.
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In 1622 blz. 46. Pentekening en tekst zijn geplaatst in de lengte van de bladzijde, dus haaks op de
tekst van blz. 47. Dezelfde tekening komt ook voor bij Lied CLXVII, maar met een ander onderschrift
(zie blz. 532).
Swaen-Ridder, geyl, en blindt, ghy moet van hier vertrecken,1
Hier hebdy niet te doen, want dit geliefde Paer2
Dat heeft die goede God met wijfheydt gaan verwecken,3
En met zyn Liefde voort vereenight met melkaer.4

1
2
3
4

Swaen-Ridder: kennelijk Cupido, die in de Renaissance als blind werd voorgesteld.
niet: niets.
gaan verwecken: in het leven geroepen.
voort: daarop, voorts.
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Bruylofts-Dicht
Ter Eeren Pieter Benoyt, en Anna de Marees

5

10

15

20

De God de Bruylofts-God, niet de Poëtsche Hymen,1
Aenroep ick met gesmeeck, dat hy my leere rymen
De dingen diemen mach, en diemen kan verstaen,
Die boven het vernuft der menschen niet en gaen.4
U meen ick groote God! by wiens al-wyse Godheyt5
Het menschelijcke breyn niet is dan pure zotheyt:
U meen ick groote God! die alle wesen sach7
Wanneer 't noch in een klomp, en sonder wesen lach,8
U meen ick groote God! die nae u welbehagen
De wereld en den Al gemaeckt hebt in ses dagen,10
Die met u wijsheyt hebt voorsichtelijck voorsien,11
Dat sonder orden hier geen goed en kan geschien,12
Die in het Paradijs de Goddelijcke wetten
Des houwelijcken stants voordachtigh inne setten.14
Wet-gever vande Echt! ghy Vader vande Trouw,
Ghy die de zielen smelt in een van man en vrouw,
Kleynst selven mijn verstant, en doet my so wel dichten17
Dat ick een ander mach verheugen ende stichten.
Wat waant ghy Bruydegom, dat ghy door u besluyt
Dees dingen hebt gebrocht also geluckigh uyt?20

*

1
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CXC
In 1622 blz. 47-50. In vs. 1 het eerste woord in romein kap. met grote sierletter D. In de vzn.
1, 5, 7 enz. enige woorden in romein. Het huwelijk van het bruidspaar Benoyt vond plaats
op 9 januari 1618; van het Bruylofts-Dicht en het bijbehorende Feest-Liedeken is ook een
gelegenheidsdruk bewaard gebleven; unicum KB 's-Gravenhage; zie Memoriaal van Bredero,
blz. 162.
24 neyging in 1622: neyning - 50 moeten sy in 1622: moetens y
Poëtsche: heidense, door dichters aangeroepen; Hymen: in de griekse mythologie de god
van het huwelijk.
vernuft: begrip.
meen: bedoel.
alle wesen: ieder schepsel.
sonder wesen: zonder leven.
De wereld ende Al: het heelal.
voorsichtelijck voorsien: van tevoren gezien.
orden: orde, wetten.
voordachtigh: voorzienig; inne setten: hebt ingesteld.
Kleynst: zuiver, reinig; selven: zelf.
gebrocht... uyt: tot stand gebracht.
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45

So dooldy al te seer. Al 't goedt dat wy beleven21
Dat wert ons door Gods kracht van boven in gegeven:22
Daar komtet ons van daan, dies sy hem lof en eer,23
De neyging tot u Lief die quam u vanden Heer
Des hoogen Hemelrijx, die onse sinn'lijckheyden25
Na zijnen wille weet bequamelijck te leyden,26
En voertse door zijn macht tot sulcken goeden endt
Als zijne goedigheydt voor 't salighste bekent.28
De Liefde die u borst so menighmaal deed' blaken,
Om met gewenschte lust by u Ioffrouw te raken,30
Die quam niet door u selfs, maar door het wel beleyt31
Des eeuw'gen Opper-Voogds wijse voorsienigheydt.32
O Goddelijcke kracht! die d'alderbeste sinnen
En zielen dwingt, en dringt zijn Egae te beminnen,34
O wonderlijcke tocht des herten! hoe beroert35
Hebt ghy den Bruydegom, vaack van zijn selfs vervoert?36
En scheen meer in zijn Bruydt als in zijn selfs te leven,37
Mits hy zijn selfs an haar had over gantsch gegeven.38
Hoe dickwils heb ick u sien spreken inde geest,
Mijn waarde Anna! Lief! ick Ben noyt so geweest,40
Gelijcken als ick ben, ick ben ick weet niet hoe!41
Ick weet niet hoe ick leef, noch wat ick denck of doe.
Als ick my vind alleen, soo dwarlen mijn gedachten,43
En als ick by u ben soo voel ick mijn verkrachten44
Van onbegrijp'lijck goed, ick weet niet wat my schort.45
Maer dese hevicheyt die wert ons ingestort;46

21
22
23
25
26
28
30
31
32
34
35
36
37
38
40
41
43
44
45
46

So: dan; dooldy: dwaalt gij; beleven: ervaren, ondervinden.
wert: wordt.
dies: daarom.
sinn'lijckheyden: neigingen, aandoeningen.
bequamelijck: gepast.
voor: als; bekent: erkent, acht.
gewenschte: aangename.
het wel beleyt: de juiste bestiering.
Des: eig. een dubbele genitief.
dringt: noopt.
tocht des herten: hartstocht; hoe beroert enz.: tot welk een bewogen gemoedsgesteldheid.
van zijn zelfs ontvoert: aan zichzelf onttogen.
En scheen: en deze scheen, nl. de bruidegom.
Mits: doordat.
ick Ben noyt: ik ben nooit, met woordspeling op de naam.
Gelijcken als ick ben: als ik nu ben.
my vind alleen: alleen ben.
mijn: mij; verkrachten: overweldigen.
onbegrijp'lijck: ondoorgrondelijk; schort: scheelt, ontbreekt.
hevicheyt: heftige aandoening.
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Want onse zieltjens die dus snacken nae den ander,
Die zijn in eeuwicheyt vereenight an malkander,
En als sy ellick aer nu inden vleesche sien,49
Soo moeten sy haer dienst goet-gunstich aane bien,50
Vernieuwende de jonst die soo langh scheen verloren,51
Die haer beginsel nam al eer sy zijn geboren:52
Bewegelijcke treck, verborgen in 't gemoet,53
En die hem openbaert ten aensicht in het bloet,54
Met tockelingh in 't hert, met kort en hallif breken55
Van reden, diemen waent en niet geheel kan spreken,56
Met suchten ondermenght, met sinnen gantsch verstroyt,57
Dat weet ghy selven best Heer Bruydegom Benoyt.
En ghy oock waerde Bruyd, door 't sonderlingh bewegen,59
Der zielen wel vereent, die als sy kennis kregen60
Verliefden op melkaer, met stomme t'samen-spraeck,61
Met woorden sonder klanck, 't is wel een vreemde saeck,
Wanneer als ons de mont door schaemte wert geloken,63
Soo werter inden geest in 't heymelijck gesproken,
De Tael-man van ons hert, en van ons sinlijckheyt,65
Sijn meeningh met het oogh, en met gedachten seyt:66
O goedige Natuur! o Schepper aller dingen!67
Hoe weet ghy s'menschen doen na u besteck te dringen?68
De Bruydegom die soo veel landen heeft gesien,
En die gehandelt heeft met soo veel vrome lien,70

49
50
51
52
53
54
55
56
57
59
60
61
63
65
66
67
68
70

ellick aer: elkander; inden vleesche: in een mens belichaamd.
haer: hun.
Vernieuwende: opnieuw voelende; jonst: liefde.
haer beginsel nam: haar oorsprong had.
Bewegelijcke treck: aandoening.
hem: zich; ten aensicht in het bloet: in de gelaatskleur.
tockelingh: hartkloppingen.
reden: woorden; waent: denkt.
sinnen: geest.
sonderlingh: wonderlijk.
wel: goed; als sy,kennis kregen: toen zij elkaar leerden kennen.
stomme t'samen-spraeck: woordeloos gesprek.
Wanneer als: wanneer; dubbele vorm; wert geloken: wordt gesloten.
Tael-man: tolk; sinlijckheyt: neiging.
meeningh: bedoeling.
goedige: milde.
na u besteck: volgens uw plan; dringen: stuwen; het vraagteken heeft, zoals vaak, de waarde
van een uitroepteken.
vrome: eerlijke, deugdzame.
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Die moest hier t' Amsterdam zijn waerde Anna trouwen,71
Die hem den Hemel heeft gejont, en uytgehouwen.72
De vaderlijcke Stad, noch trecken van het bloet,73
En hebben soo geen kracht als ghy, o Dochter! doet,74
Die met een soet gesicht u Bruydgoms hert kond winnen,
En met u kloecke Geest vermeesteren zijn sinnen,
Wanneer u lieve mond haer Lipjes open doet,77
Een kusjen acht hy meer als al des Werelds goet,
Nu is de blyde tijd, o Bruydegom gekomen,
Siet daer de brave Bruyt, van deughden uytgenomen,80
Die met de goude kroon van hare kuysheyt bralt,81
Siet daer de gene die u ziele wel bevalt.
Sy sit vast en bedenckt, met hoe veel soeticheden83
Sy u vergelden sal in alle Eerbaerheden
De jonst die ghy haer draeght, gaet aen, gaet t'samen voort,
En schickt u nae de tijd gelijck als dat behoort,86
't Is langh genoegh gewacht, geweygert, en onschuldicht,87
Gaet vollicht Godes woort: Wast en vermenighfuldicht.88
God geeft dat ghy na wensch u tijd passeren meucht,89
En aen u kinders niet en siet dan alle vreucht.
En dat ghy Liefd, en Vre meucht hebben al u leven,
Met al het wenschbaer goed dat God de Heer kan geven:
Dit wenschen wy al t'saem met eenen blije geest,
En singen tot getuygh dit Lietje vande Feest:94

71
72
73
74
77
80
81
83
86
87
88
89
94

waerde: uitnemende.
uytgehouwen: bewaard.
vaderlijcke Stad: nl. Antwerpen; bloet: familie.
Dochter: meisje; doet: hebt.
haer: z'n; verwijst naar mond.
uytgenomen: uitnemend.
bralt: praalt, pronkt.
sit vast en bedenckt: zit te bedenken.
schickt u nae: gedraag u volgens.
onschuldicht: excuus gemaakt.
Godes woort: Genesis IX:1.
geeft: geve het; tijd: levenstijd.
tot getuygh; ten bewijze daarvan; Lietje van de Feest: feestliedje.
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Feest-Liedeken

Stemme: Yets moet ick u Laura vragen, &c.
Geliefkens eer ghy waert geboren
Sydy van den Heer verkoren,
Om te samen wesen een:
Gaat en doet na zijn gebieden,
5 Wat hy wil dat moet geschieden,
Daer en zijn geen tegen-re'en.6
Wilt ghy God, en mensch behagen,
Leert malkander toch verdragen,
Gaet den ander te gemoet
10 Met bescheyde, wyse, reden,10
Tracht doch na de rijcke vrede,11
Dat 's het beste Bruylofts-goet.
Wilt uw' kinders met uw' leven
Deughdelijcke lessen geven,
15 Goede voor-gangh leert so soet,15
Meerder als de straffe dingen,16
Die zijn selven kan bedwingen,17
Dunckt my dat niet qualijck doet.18
Leert haer, eer dat sy gaen slapen,19
20 Waer toe dat sy zijn geschapen,
Dat 's tot lof van God den Heer,

*

6
10
11
15
16
17
18
19

CXCI
In 1622 blz. 51. In vs. 1 het eerste woord in romein, met grotere sierletter G. In de vzn. 1,
21, 39 en 44 een woord in romein. Het lied sluit aan bij het voorafgaande gedicht en stamt
dus ook uit eind 1617 of begin 1618.
27 eerst-mael daer in 1622 eerst-maeldaer
Daer en zijn enz.: er is geen tegenspraak mogelijk.
bescheyde: weloverwogen; reden: woorden.
Tracht doch: streef toch; vrede: eendracht.
leert: onderwijst; soet: prettig.
Meerder als: beter dan; straffe: strenge; dingen: maatregelen; na dit vs. denke men een punt.
Die: wie.
Dunckt my enz.: doet, dunkt mij, niet slecht.
haer: hun.
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Brenghtse op tot synder eeren,22
Gaet met haer in 't huys des Heeren,
Tot de ongevalschte Leer.
25 Recht gelijck de steene kruycken25
Nae de vetticheyd sal ruycken,26
Die men eerst-mael daer in doet,27
Soo gaet het met onse sinnen,
Soo wy met de jeughd beginnen,29
30 Soo gedytet quaed of goedt.30
Even als van goede boomen
Nimmer quade vruchten komen,
Soo is 't oock in een geslacht,33
Die den Heer Godvruchtigh vresen,34
35 En niet anders willen wesen35
Als sy willen zijn geacht.
Reyn van herten, en van wandel,
Trou, en recht in haren handel,
Sullicken die zeghent Godt,39
40 Met veel tijdelijcke have,
Met gewenschte schoone gaven,
Die haer soo vallen te lot.42
Een gheluckich salich leven
Wil de goede Godt u geven,44
45 Met al wat men wenschen mach
Dat geoorloft is te wenschen
Voor de alderbeste menschen,
Tot in, en na haer sterref-dagh.48

22
25
26
27
29
30
33
34
35
39
42
44
48

Brenghtse op: voed ze op.
Recht gelijck: juist zoals.
vetticheyd: olie, balsem.
eerst-mael: het allereerste, als het eerste.
Soo: zoals.
gedytet: gedijt het, ontwikkelt het zich.
geslacht: familie.
Die: dit meervoud wijst terug op geslacht.
En niet anders enz.: en die precies zó willen zijn als zij wensen beschouwd te worden.
Sullicken: zodanige personen.
te lot: ten deel.
Wil: moge.
haer: hun.
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*CXCII

Liedeken

Op de Stemme als't begint, &c.
Wat wissel van leven, wat grooter strijt1
Heeft hier een Christen Ridder altijt?
Wat aenvechtinge van sinnen,
Als hy de Duyvels, de Luypers loos,4
5 Moet mannelijck verwinnen?
Maer zijn stantvastigh moedigh hart,
En past op wonden, noch op smart,7
Noch op de helsche krachten:
Hy strijt tot dat hy meester wert9
10 Van zijn woeste gedachten.10
Wanneer hy die heeft in zijn dwangh,11
So helpt hem God wel op (eer langh)12
Tot Staten hoogh verheven:13
Dan komt de Wereld ten aengangh,14
15 Om nieuwe strijdt te geven.
De lieve, soete Schoon in't Oogh,16
Verheft en mint haer Minnaer hoogh,17
Doch met bedeckt vermommen,18
De liefde doet oock goet betoogh,19
20 Doch spelen beyd de stommen.20

*
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CXCII
In 1622 blz. 52. In vs. 1 grotere sierletter W. Dit lied komt ook voor in Stommen Ridder, vs.
940-969.
wissel van leven: wisselvallig bestaan; grooter: grote; geen comparatief.
Luypers loos: sluwe gluipers.
En past op: houdt geen rekening met.
wert: wordt.
woeste: teugelloze.
in zijn dwangh: onder bedwang.
op: opwaarts, omhoog.
Staten: functies, posities.
ten aengangh: onverwacht, onvoorzien.
Schoon in 't Oogh: voor het oog schoon schijnende, nl. de Wereld (vs. 14).
hoogh: bijw. bep. bij Verheft.
met bedeckt vermommen: in een heimelijk vermomming; dus schijnbaar, niet werkelijk.
liefde: nl. de liefde tot God; doet... betoogh: doet zich ook sterk gelden.
Doch spelen enz.: toch verzwijgen beiden voor elkaar hun bedoelingen; vlg. de titel van het
toneelstuk.
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Elck doet zijn best om 't geen hy vrijt,21
Beknopt te winnen door de tijt22
De goe gelegentheden,23
Of elck hem voor den ander mijt,24
25 Sy zijn noch niet te vreden.
De Werelt neemt een hoogen raet26
Om haeren Ridder met lusten quaet27
Te trecken en te troonen,28
De Liefd oock lieffelijck bestaet29
30 Hem 't soetste soet te toonen.

21

22
23
24
26
27
28
29

Elck doet enz.: de zinsconstructie in dit vs. en de beide volgende vzn. is moeilijk; misschien
horen vs. 21-22 samen, misschien begint bij vs. 22 een nieuwe zin, ook bij Elck doet zijn
best om aansluitend; 't geen hy vrijt: wat hij wil verwerven.
Beknopt: snel, of alles bijeen (?).
De goe gelegentheden: de beste kansen.
of: indien; Of elck enz.: ook al ontwijken ze elkaar, ze zijn niet tevreden, daar geen van beiden
het definitief kan winnen.
hoogen raet: stoutmoedig plan.
met lusten quaet: met snode begeerten.
troonen: lokken.
bestaet: onderneemt het.
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Liedeken

Stemme: Esprit qui souspirez
O ghy neus-wyse hoop! ghy nau gesette lieden,1
Die 't buytenste verheft, en binnenste veracht,
Ghy raet uyt waen, en schijn, te minnen of te vlieden3
Yemant, om naem, of graet, van kleen of groot geslacht.4
5 De voorsichtige sorgh wert van my niet gelastert,5
Noch die Registers, noch de tafels van de vromst,6
Maer 'k haet den rijcken Guyt, en wese-loose Bastart,7
Die door zijn wan-gelaet verloochent zijn af-komst.8
Van oud Raets-heerlijck volck, en staet-waerdige menschen,9
10 Naem-aftigh, en daed-rijck, uytstekende van deught10
Te wesen afgedaelt, is prijs'lijck, en te wenschen,11
Tot spiegel en tot spoor voor d'eergierige jeught.12
Maer ydel en onnut is 't pochen, en het roemen
Van 't hoogh-doorluchtich huys, of't Adelijcken lijn,14
15 Al mocht hier yemant schoon, de beste maegschap noemen,15
En deught hy selven niet, wat voordeel mach 't hem zyn?16

*

1
3
4
5
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CXCIII
In 1622 blz. 53-54 (ten onrechte 44). Ook in Geestigh Liedt Boecxken, 1621. Geheel cursief;
in vs. 1 grotere kapitaal O.
11 afgedaelt in 1622: afgedeelt - 13 Maer in 1622: VVaer - 21 mercken, in 1622: mercken.
- 45 heeft in 1622: geeft - 48 lust in 1622: last
nau gesette: bekrompen van opvatting.
raet: adviseert; vlieden: ontwijken.
graet: rang; kleen of groot: chiasme t.a.v. minnen en vlieden.
voorsichtige: vooruitziende; wert: wordt; van: door.
die Registers: de geslachtslijsten: tafels: idem; de vromst: de besten.
Guyt: deugniet; wese-loose: ontaarde.
wan-gelaet: wangedrag.
Raets-heerlijck volck: regerende familie; staet-waerdige: een hoge functie waardige.
Naem-aftigh: vermaard.
Te wesen afgedaelt: af te stammen; prijs'lyck, en te wenschen: prijzens- en begerenswaardig.
spoor: aansporing.
of't: ofte, of; lijn: afkomst.
Al... schoon: ook al; mocht: kon, zou kunnen.
En deught enz.: wanneer hij zelf niet deugt.
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In 1622 blz. 53, linkerhelft
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VVat mach het letten oock, die van verachte boelen17
Bevrunt is, en verwant met bloet on-edel slecht,18
Als hem zijn eygen deucht, en dapperheyt noch voeren19
20 Tot kroon, tot staf, tot staet, of voor-plaets in het recht?20
Geen namen, tytels, noch geen wape, noch geen merken,21
Noch het behelmde schilt, en fockt den Edelingh.22
De deugd maeckt edele lien, want sonder d'ed'le wercken
Soo is den Adel maer een slecht niet waerdich dingh.24
25 Het Erentfeste saet van Maegden, en van neven,25
Van verre broederschap, en groote swagery,26
Van d'Hemel tot den kruyn des steylen luchts verheven,27
En brenght den armen man geen nut, maer droefheyt by.28
Als hy hem vint versmaet van die Godloose rijcken,29
30 Die ruggelingh hem gaet, en smalt syn aensicht af:30
Die inde hooghste noot niet eens na hem sou kijcken,31
Noch hem, dood zijnde nau geleyden in het graf.32
Doch ghy verwaende lien (van veel ghenaemt de besten,
Om dat u out-Oom, of groot-Vader heeft beheert
35 Met wijsheyt, en gesorgh, die Vaderlijcke vesten)35
Ghy wert om ander lien (niet om u deught) ge-eert.36

17
18
19
20
21
22
24
25
26
27
28
29
30
31
32
35
36

letten: hinderen; van... Bevrunt is: vermaagschapt is met; boelen: overspeligen.
bloet on-edel slecht: eenvoudige niet-adellijke familie.
voeren: brengen.
staf: veldheersrang; staet: hoge functie; voorplaets: leidende positie.
merken: tekenen.
behelmde: met een helm bekroonde; en: negatie, behorende bij Noch; fockt: brengt voort,
doet ontstaan.
niet: niets.
Erentfeste: eervolle, eerwaardige; van: bestaande in; Maegden: magen, bloedverwanten;
neven: idem.
verre broederschap: mensen met wie men in de verte verwant is; groote: aanzienlijke;
swagery: familiebetrekkingen.
Van d'Hemel: door God.
brenght... by: verschaft; de punt na dit vs. denke men weg.
hy hem: deze zich; nl. de arme man (vs. 28).
ruggelingh hem gaet: hem de rug toekeert; smalt... af: een lang en zuur gezicht trekt.
niet eens: helemaal niet.
nau: nauwelijks, d.i. zelfs niet; hem geleyden in het graf: zijn begrafenis bijwonen.
gesorgh: zorgzaamheid; vesten: stede.
ander lien: wschl. genitief: van anderen (nl. deught); u: uw eigen.
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O Vaders liefde-loos! wat wet doet u toch bannen37
Den deughdelijcken man om zijn vernedert bloet?38
Ghy scheurt de herten vaeck, ghy Beulen! ghy Tyrannen,
40 Ghy moort de zielen, en ghy martert het gemoet.40
Der gener die met min, en met genegentheden,
Door eenicheyt des geests gril-hertigh zijn vereent.42
O voogden vroom! (maer vreck) die buyten recht en reden43
Mijn lieve liefje dwinght en strengelijck verpeent.44
45 Om dats' uyt minne heeft haer minder uytverkoren45
Doch die haer meerder mint als wel haer meerder sou:46
VVant ick acht mijn alleen ter werelt maer geboren,47
Tot lust, tot nut, tot dienst van mijn beminde vrou.
Ghy Cooplien vande Echt, en Dingers in het geven49
50 Van huw'lijcx goet, ghy gluurt op gelt, op haef, op winst:50
Op welstant vande trou, noch op het vreed'lijck leven51
Van Iongelingh en Maecht, en ooghdy op het minst.52

37
38
40
42
43
44
45
46
47
49
50
51
52

Vaders: in het algemeen iedere vader die zó optreedt; bannen: afwijzen, wegsturen.
vernedert bloet: verachte afkomst.
martert: martelt; de punt na dit vs. denke men weg.
eenicheyt des geests: gelijkgezindheid; grilhertigh: naar de opwelling des harten.
voogden vroom: toeziende familieleden die uzelf voor vroom houdt; vreck: geldzuchtig.
verpeent: bestraft; de punt na dit vs. denke men weg.
haer minder: iemand die haar mindere is.
haer meerder: haar in hoger mate; haer meerder sou: haar meerdere zou doen.
alleen... maer: enkel; sluit aan bij vs. 48.
Dingers: afdingers, pingelaars.
huw'lijcx goet: bruidsschat; haef: bezit.
welstant vande trou: de vraag of het een goed huwelijk zal zijn.
en: negatie, behorende bij noch; ooghdy: let gij, dat beoogt gij; op het minst: helemaal niet.
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*CXCIV

Geestigh Liedeken

Stemme: Wt den diepten, ô Heere!
O God die de gedachten
Der Menschen siet en leest!
Ghy weet wat sy betrachten3
In 't midden van haer Geest,4
5 Waer sy haer toe begeven,5
Het sy tot goedt of quaet,
In dit ellendigh leven,
Dat als een windt vergaet.
Wat wil ick my verbloemen,9
10 En decken met de lien,10
En u de Wereldt noemen,11
Die ick noch niet kan sien:
't Is al te veer getreden,13
'k Wil in mijn selven gaen,
15 Voor uwe goedigheden,15
Die 'k heb te seer misdaen.16
Ick heb door mijn misdaden,
En gruw'len onbepaelt,18
In plaets van u genade,
20 U straf op mijn gehaelt.20

*

3
4
5
9
10
11
13
15
16
18
20

CXCIV
In 1622 blz. 54 (ten onrechte 44)-55. Ook in Geestigh Liedt-Boexcken, 1621. In vs. 1 grotere
sierletter O.
66 dien, in 1622 dien,) - 68 sien) in 1622 sien,
betrachten: overwegen.
't midden: de kern; haer: hun.
Waer...begeven: waarheen zij op weg zijn.
my verbloemen: mij fraai voordoen.
decken: mij verschuilen; met de lien: zoals de andere mensen.
En u de Wereldt enz.: en zeggen dat Gij de voor mij nog onzichtbare wereld zijt (dus: waar
ik pas na de dood mee te maken krijg).
't Is al enz.: dat is zeer ver van de rechte weg afgedwaald.
Voor: terwille van; goedigheden: goedertierenheid, gunstbewijzen.
Die 'k heb enz.: waartegen ik zeer gezondigd heb.
gruw'len onbepaelt: talloze gruwelen.
gehaelt: geladen.
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Och ick en kan niet rusten,21
Van eygen wil verwoet:
Want laes! mijn quade lusten
Die dryven my van 't goedt.24
25 Helaes! ick ben te gierigh,25
Na mijn verderf en schant,
Ick volgh noch al te vierich27
Mijn beestich onverstant:28
Ick ben vervreemt van reden,29
30 Mijn sinnen wilt en woest,
Vol ongeregeltheden,31
Die hollen even noest.32
Gelijck twee dolle Meyren,33
In onbedwongen run,34
35 Onmog'lijck zijn te keeren,
Maer vlien door dick en dun,
Tot sy haer meester storten
In 't water of in 't slijck,
Soo doen sy my verkorten39
40 Mijn leven jammerlijck.
Och had ick konnen hooren
U inspraeck eer ick viel!42
Soo soud ick nu u tooren43
Niet dragen op mijn ziel,
45 Soo soud' ick nu niet dulden
De heymelijcke smart,46

21
24
25
27
28
29
31
32
33
34
39
42
43
46

niet rusten, Van enz.: geen afstand doen van mijn eigen tomeloze wil.
van 't goedt: van het goede weg.
gierigh, Na: begerig naar.
vierich: vurig.
beestich onverstant: mensonwaardig tekort aan inzicht.
reden: redelijkheid.
ongeregeltheden: buitensporigheden.
even noest: zeer rusteloos.
Meyren: merries.
run: ren, galop.
sy: nl. de sinnen (vs. 30).
U inspraeck: Uw vermanende stem; viel: zondigde.
u tooren: Uw toorn.
heymelijcke: verborgen.
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Van mijn bekende schulden,47
Geloos-pant op mijn hert.48
O Heer ick ben verwonnen,49
50 Ick ken 't in mijn gemoet,50
Maeckt van mijn oogen bronnen51
Van water en van bloet,
Die tot den Hemel springen,
Tot voor u Majesteyt,
55 Op dat sy u bedwingen55
Tot u barmherticheyt.
Doet doch soo groote dingen,57
Aen my benaude Man,58
Dat daer u kraeltjes singen,59
60 In eeuwicheden van
U goetheyd en het wonder,
Dat niet kan zijn vol-eert,
Dat is dat ghy een Sonder63
Soo saligh hebt bekeert.
65 Soo sullen alle Menschen,65
(Ten minsten sullen 't dien,
Die mijn welvaren wenschen,67
En garen souden sien)
U opter aerden loven,
70 Tot in u Hemelrijck,
En d'Engeltjens hier boven,
U prysen eeuwelijck.

47
48
49
50
51
55
57
58
59
63
65
67

mijn bekende: de door mij erkende.
Geloos-pant: waarvoor mijn hart als pand van aflossing dient.
ick ben verwonnen: ik geef mij over.
ken 't: erken het.
bronnen: fonteinen.
bedwingen: dringen, overhalen.
doch: toch.
benaude Man: die een zo benard man ben.
daer: in de hemel (vgl. vs. 53); u kraeltjes: uw koorzangertjes, de engelen.
Dat is: namelijk; verwijst naar goetheyt en wonder (vs. 61); Sonder: zondaar.
Soo: dan.
mijn welvaren: mijn voorspoed, mijn geluk.
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*CXCV

Liedeken

Stem: Ick ly in 't hert pijn ongewoon, &c.
Het weten en wijs syn, sou my in alle delen // seer veel verschelen,1
Het weten leert kunst-greep, ampt, recht spreken en helen // na bootsen spelen,2
Veel krijght die schrand'righ leest // verschiet van boecken,3
Maer achtmen wijsheyd meest // men moetse inden Geest // by Gode soecken.
5 De pronck-kennis en yd'le roem van veel te weten // maeckt ons vermeten:5
En leyder! om goet-wordingh wy niet eens en sweten // maer God vergeten,6
Wy soecken 't valsche schijn // voor 't goede wesen,7
Al wert van ick en mijn // de schaduw niet maer 't zijn // voor 't best gepresen.8
De liefde loose harsen-kunt pooght steets te pralle // met schoon te kallen,9
10 Doch ware wijsheyts hooghste punt, soeckt God in alle // meest te gevalle,10
Wie die in sich bevijnt // die sal bemercken,11
Dat woorden-kunst is wijnt // want 't meeste nut verschijnt // in goede wercken.12

*

1
2
3
5
6
7
8
9
10
11
12

CXCV
In 1622 blz. 56. In vs. 1 het aanvangswoord in romein kap. met grote sierletter H.
5 pronck-kennis in 1622: pronck, kennis - 22 baren in 1622: bar en
sou my: behoort voor mij; in alle delen: in alle opzichten; verschelen: onderling te verschillen.
kunst-greep: kundigheden; ampt: bestuursfunctie; helen: genezen; na bootsen spelen:
toneelkunst.
verschiet: voorraad, verscheidenheid (bij leest); of voordeel (bij krijght).
vermeten: hoogmoedig.
leyder: helaas; niet eens: helemaal niet; sweten: spannen ons in, doen ons best; maer God
vergeten: maar wij vergeten God.
voor: boven, meer dan.
wert: wordt; van ick en mijn: door mij zelf; of drukfout voor: elck en mijn (?).
harsen-kunt: verstandskennis; pralle: pralen; kallen: praten.
in alle: in alle opzichten; te gevalle: te behagen.
die: nl. ware wysheyt (vs. 10): bevijnt: bevindt, aantreft.
wijnt: wind.
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De eersucht drijft verwaende lien tot hoogh te spreken // voor slechte leecken,13
Doch eenvoudelijck slecht, en recht berou te spreken // doet meer af-breecken,14
15 En schricken van het quaet // jae gantsch verlaten,15
Daer d'ander 't vollick laet // verwondert; want 't verstaet // niet watse praten.16
Wat baet datmen soo seer verkeert // de tijt verquisten // in schoolsche twisten?17
Al waer men schoon soo schrift geleert // dat wy 't al wisten // ten maeckt geen Christen;18
Maer wel die sabbatteert // van eygen wanen,19
20 Van sonden en begeert // die selfs doet 't geen hy leert // die kan vermanen.20
Het mont-geswets kijflusts, woord-strijd noch 't bitter schelden // die stichten selden,21
Maer baren felle nijt, weer-wraeck en straf vergelden // van 't geen hen quelden,22
Verkeerden van 't gemoet // die last'ren garen23
Het geen een ander doet // het sy dan quaet of goet // syn dat leeraren?24

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

hoogh: hoogdravend; slechte: eenvoudige.
slecht, en recht: ronduit; af-breecken: breken met (nl. het quaet, vs. 15).
verlaten: vermijden, nl. het quaet.
d'ander: nl. de inhoud van vs. 13; verwondert: verbluft; watse: wat zij, nl. de lien (vs. 13).
baet: baat het; verkeert: onredelijk; verquisten: verkwist: meerv. vorm bij men.
Al waer men schoon: ook al was men; 't al: alles.
wel die: wél maakt het iemand Christen als hij; sabatteert van: rust neemt inzake, afstand
doet van.
begeert: begeerte; die kan: die kan met recht.
mont-geswets: hol gepraat; kijflusts, woordstrijd: getwist van de kijflust(igen); de komma is
storend.
baren: veroorzaken; nijt: wrevel; straf: streng.
Verkeerden: ontaarden; die last'ren garen: die graag afgeven op.
leeraren: predikanten.
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25 Ghy meesters kloeck, vloeijend en rijck in wetenheden // van rijm en reden,25
Dijn pont, dijn licht, dijn Hemel-gaef, wilt toch besteden // tot nut en vreden,26
Jaeght uyt dijn eygen hert // dijn huys-vyanden,27
Maer meest siet elck te vert // en blijft in 't aertsch verwert // met onverstanden.28

25
26
27
28

meesters: rederijkers; wetenheden: kennis.
pont: talent; vgl. Lukas XIX: 12-26; licht: inzicht; vgl. Lukas XI: 33; Hemel-gaef: hemelse
gave.
huys-vyanden: innerlijke vijanden.
meest: meestal, vert: ver; dus niet naar zichzelf; verwert: verward; met onver standen: met
wanbegrip.
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*CXCVI

Op de Wyse: Phoebus die is langh over de Zee. &c.
Salige zieltjes die soo verblijd,1
Voor de Goden werd gedrongen,2
Alwaar Gods lof gebenedijd,
Vande Sangertjes werd gesongen.4
5 Daar ghy 't Godd'lijck aanschijn siet,5
En zijn gheselschap steeds geniet,6
En alles goeds geschiet.7
Heylige Geesjes der goede Goon,
Komt mijn zieltje oock so trecken.
10 Maackt de deughd mijn so gewoon,10
Want mijn sinnetjes daar na strecken.11
Komt af, komt af, ay lieve daalt,
Eer mijn herte sich versmaalt,13
En na wat anders taalt.14
15 Goedige Goden wat is de mensch,15
Haast verkeerlijck en lichtvaardigh,16
Ghelijck een lichte wind of wensch,
Is hy nietigh en quaat-aardigh;18
Want het groote goede goet,
20 Dat ghy hem ghestadigh doet,
Dat stoot hy met de voet.21

*

1
2
4
5
6
7
10
11
13
14
15
16
18
21

CXCVI
In 1622 blz. 57. In vs. 1 het aanvangswoord in romein met grotere sierletter S. Dit lied komt
ook voor in Stommen Ridder, vs. 209-229.
Salige zieltjes: de zielen van de afgestorvenen.
de Goden: de engelen, de vergoddelijkte zielen.
Vande Sangertjes: door de engelen; werd: wordt.
Daar: waar.
zijn gheselschap: Gods aanwezigheid.
alles goeds: al wat goed is; de punt na dit vs. is storend.
mijn: mij.
daar na strecken: zijn daarop gericht.
sich versmaalt: zich verengt, zich afsluit, nl. van de deughd (vs. 10).
taalt: vraagt, verlangt.
Goedige: verheven.
Haast verkeerlijck: snel veranderlijk.
nietigh: nietswaardig; quaat-aardigh: geneigd tot het boze.
Dat stoot enz.: dat verwerpt hij voetstoots.
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*Stemme:

Espritz qui souspirez

Vaert wel, Scepters vaert wel, vaert wel verheven troonen,
Verheven, soo dat my van uwe steylheyt ijst,
Vaert wel dwingend gewaet, en al te sware kroonen,
Afgoden die met windt u yd'le dienaers spijst.
5 U yd'le Dienaers ghy duysenderley noot breyde,
Door u beloften loos die ghy so qualijck houdt,
Want sy, besiet men 't wel, verkleenen in grootheyde,
Slaven van d' heerschappy verarmen in het gout.
Een lage en diepe rust my beter mach verquicken,
10 Die my te samen smelt met een lief ander-ick:
Ick laet u werrich Hof, en kies voor soo veel stricken
Een al veel strenger, maer, och! hoe veel soeter strick.
Bedaude bloemkens versch, en ghy blosende roosen,
Die uwen mantel groen nu effen open doet,
15 Welkom en danck dat ghy verquickt mijn ameloosen
En afghepijnden geest, met uwen asem soet.
Nu biggelt op het gras en kruydtjens onbetreden,
Mijn laeuwe traentjens die den dau soo wel gelijckt,
Traentjens niet meer van smert niet meer van bitterheden,
20 Maer van een teer ghemoet dat schier van vreughd beswijckt.
O boomen schadu milt ootmoedelijck laet dalen,
V nijgend hooft als ghy't eerweerdigh aenschijn siet,

*

In 1622 blz. 57-58.
In vs. 1 grote sierletter V. Dit gedicht is niet van Bredero maar van Hooft, en wel uit zijn
Granida (vs. 1521-1548). De vergissing is ontstaan, doordat dit gedicht in de liedbundel
Apollo, 1615, is afgedrukt met de zinspreuk 't Kan verkeeren; maar deze fout is daar in de
Index gecorrigeerd.
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Leyt-ster en Morghen-ster, met weer-lichtende stralen,
Indien mijn blydschap slaept, waerom weckt ghy haer niet?
25 Vrolijcke vogeltjens, die, nu't begint te daghen,
Met uytghelaten sangh het stille woudt ontrust:
Ghy Nachtegael voorheen, vliet uyt de boodschap dragen,
Dat hy sich haest, ick wacht alhier mijn lieve lust.
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*CXCVII

Iaar-Lied

Stemme: Staat op Heer toont u onvertsaaght, &c.
Het Jaer wert nuw, de Tijd is oudt,1
't Gemeene volck vermenichvout:2
De Werelt was beschreven,3
Dat yder in zijn eyghen stadt
5 Souw van zijn hooft en van zijn schat5
Den Keyser schatting gheven.
Joseph treckt op na Bethelem,
De swangh're maghet neffens hem:8
Maar alsser zijn ghekomen,9
10 De huysen waren soo beset,
Men vant'er bulster nochte bedt,11
Het was al in ghenomen.12
Van weyts en van vermoghen lien,13
Die over al zijn seer ontsien,14
15 En willich inghelaten:15
Maar Godes vrient en trouwe knecht,
Om zyn aan-sien van buyten slecht,17
Die sluytmen opter straten.18
In't hartste vande Winter kout,
20 Terwijl de Grooten bout en stout20

*

1
2
3
5
8
9
11
12
13
14
15
17
18
20

CXCVII
In 1622 blz. 59-60. In vs. 1 het eerste woord in romein kapitaal met grotere initiaal H. In de
vzn. 34 en 70 een woord in romein. Het lied is gepubliceerd in de Nieuw-Jaar-Lieden van
de Nederduytsche Academie, 1618, blz. 17.
11 nochte in 1622: noch te - 44 self in tot in 1622: tot self in - 60 in gebroken in 1622:
ingebroken
wert nuw: wordt nieuw; Het Jaer enz.: het wordt nieuwjaar, maar in de oude tijd.
't Gemeene volck: de volksgemeenschap; vermenichvout: wordt talrijk.
beschreven: aangeschreven, opgedragen.
hooft: persoon; schat: bezit.
neffens: naast.
alsser: toen zij er.
bulster: matras.
al: allemaal; in ghenomen: bezet; de punt na dit vs. denke men weg.
weyts: pronkende.
zijn: worden.
willich: gaarne.
van buyten: uiterlijk; slecht: eenvoudig.
sluytmen opter straten: sluit men buiten zodat hij op straat staat.
bout: aanmatigend; stout: trots.
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Verdolen in haar lusten:21
Den Heer des Hemels wert gebaart,22
En vindt hier, leyder! op der aard'23
Gheen plaats daar hy mach rusten,24
25 Als in een oudt verlaten schuur,25
Helaas! zijn menscheyt viel hem suur;26
Dies hem de Eng'len loven:
Maar siet eens wat een goedigheyt,28
De Heer komt in ootmoedigheyt
30 Selfs uyt zijn troon van boven.30
Dees bootschap was nauwlicks vertelt
De swerte Herders op het veldt,32
Of sy lieten haar haven,33
En toghen daar met yver heen,34
35 Ghelijck als oock de Wyse deen,35
Die God haar gaven gaven.36
Het Jaar vernuwt wel alle Jaar,
Al singhen't wy't nu met malkaar,38
Wat leght daar an bedreven,39
40 Als wy niet in ons selven treen,40
En God de Heer met danckbaarheen
Het zyne niet en gheven?
De vrome volghen zyn ghebodt,
En gaan uyt haar self in tot Godt,
45 Om wie zijt al verliesen:45

21
22
23
24
25
26
28
30
32
33
34
35
36
38
39
40
45

verdolen: zich te buiten gaan; haar: hun.
Den Heer...wert gebaart: wordt de Heer gebaard.
leyder: helaas.
mach: kan.
Als: dan.
menscheyt: menselijke natuur.
goedigheyt: goedertierenheid.
Selfs: zelf; zijn troon: de hemel.
De swerte Herders: aan de donkere herders.
haven: bezit.
yver: toespeling op de zinspreuk van de Nederduytsche Academie.
de Wyse: de wijzen, nl. de drie koningen; deen: deden.
haar: hun.
singhen't wy't: al zingen wij het; éen 't is overbodig.
Wat leght enz.: wat haalt dat uit, wat heeft dat voor zin.
in ons selven treen: in onszelf inkeren.
al: alles; verliesen: prijs geven, afstand doen van.
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Maar 't Werelts volck is soo verkeert,46
Dat het de Rijckdom meer logeert,47
En laten God vervriesen.48
O sotte menschen als wy zijn,
50 Hoe oordelen wy na den schijn
Van uyterlijcke saken:
Quam Christus sichtbaar, bar en bloot,52
En bad om huys-vest of om broot,
Hy souw niet in gheraken:54
55 Elck sluyt de poort van zijn gemoed
Voor God het alder-hooghste goet,
Die dat gedooght met smarten,
Hy werd ter wereld niet geteelt58
In overvloed van lust en weeld,
60 Maar in gebroken harten.60
In stallen daar de beestigheyd
Der sonden zijn gantsch uytgeleyd,62
Daar 't alles is doorluchtigh.63
De sulcke lieft hy aldermeest,64
65 En maacktse door zijn goede Geest
In waarheyd recht Godvruchtigh.
Wie God uyt liefd' en yver mind,
Die gaat tot God, daar hy hem vind:
Dats' in zijn eygen leden.69
70 Neemt als een Bijtjen u genot,70
En wilt u grooten overschot71
Aan Gods armen besteden.

46
47
48
52
54
58
60
62
63
64
69
70
71

verkeert: afgedwaald.
logeert: plaats verleent.
laten: meerv. bij volck; vervriesen: kou lijden.
bar: naakt.
in gheraken: binnengelaten worden.
Hy: nl. God; werd: wordt; geteelt: verwezenlijkt.
gebroken: die hun zelfzucht vernietigd hebben; na dit vs. denke men een komma.
uytgeleyd: weggevoerd.
doorluchtigh: open.
lieft: bemint.
zijn eygen leden: de lidmaten der kerkelijke gemeente.
Bijtjen: toespeling op het blazoen van de Nederduytsche Academie.
overschot: de opbrengst van de toneelvoorstellingen was voor de armen.
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*CXCVIII

Aendachtigh Gesangh

Wie dat so dol als onbedacht1
Zijn lusten wil na-iagen,
Die wert in't lest als onverwacht3
Van Godes hant geslagen:4
5 Wt alle weelden onbewaant,5
Waar door de mensch vaack wert vermaant,6
Dat hy met goet opmercken,7
Moet matigen zijn wercken.8
Het is een zalighende deucht
10 Van Goddelijcke krachten,
Datmen van in zijn ionge Jeucht
Zendt opwaerts zijn gedachten:
Na den volmaackten hoogen throon,
Daar alle dinghen zijn so schoon,
15 Van binnen en van buyten,
Als wy niet konnen uyten.16
Ghy moet, o sterffelijcke Lien!
Aan't aartsch u niet vergapen,
Maar selfs de groote Schepper zien,19
20 In 't geen hy heeft geschapen:
So en vindy ter werelt niet21
Daar ghy geen Godheyt in en ziet,
Soo salt u al bevallen,23
Want God ist al in allen.24

*

1
3
4
5
6
7
8
16
19
21
23
24

CXCVIII
In 1622 blz. 60-61. Er is geen opgave van de melodie. In vs. 1 het eerste woord in romein
kapitaal met grotere initiaal W. Dit gezang komt ook voor in Stommen Ridder, vs. 462-517.
Wie dat: wie.
als onverwacht: heel plotseling.
Van: door; de dubbele punt denke men weg.
onbewaant: zonder erop verdacht te zijn.
Waar door...wet: en hierdoor wordt.
opmercken: aandacht.
Moet enz.: zich in zijn daden moet beheersen.
uyten: zeggen, beschrijven.
selfs: zelf (behoort bij Schepper); de Schepperzelf.
So: dan; niet Daar: niets waar.
al: allemaal.
ist al in allen: is alles in alles. God vervult alles volkomen.
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25 Maar menig spreeckt wel met de mont
Van Godvruchtige saken,
Die hem niet eensjes aen de gront27
Der Zielen selfs en raken.
Maar die bedriegelijcke geest,29
30 Bedrieght zijn selven aldermeest:
Hoe heyligh datse schijnen,
De Heer die kent de zijnen.32
De vromen komt wel tot een val,33
En die't noch houden staande,34
35 Die weet niet of hy vallen sal,
De duyvel is na-gaende.36
Een yegelijck die heeft zijn strijd,
Wy kunnen in een kleene tijd
Soo menighmael verkeeren,39
40 Gelijck wy dag'lijcks leeren.
Maer die hem reuckeloos vergeet41
In eenen slaep der sonden,
Die send God toe een schynend' leet,43
Dat na werd lief bevonden.44
45 Het schranckel, wanckel avontuur45
Dat wend zijn raden alle uur,46
God laet, om best, de vromen47
Veel ramps en druckx opkomen.48

27
29
32
33
34
36
39
41
43
44
45
46
47
48

niet eensjes: in het geheel niet.
bedriegelijcke: tot bedrog geneigde.
de zijnen: die hem écht toebehoren.
vromen: gelovige.
't houden staande: staande blijven; vgl. I Korinthe X: 12.
na-gaende: is dichtbij, zit ons op de hielen.
verkeeren: veranderen.
hem: zich; reuckeloos: roekeloos.
schynend' leet: ogenschijnlijk leed.
na: later; lief: geluk, zegen; vgl. lief en leed.
schranckel: onvaste; avontuur: de fortuin.
raden: rad.
om best: om hun bestwil.
opkomen: overkomen.
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Maer den getroosten hoop op God49
50 Hem kan geen quaed doen suffen,50
Daer is geen so rampsaligh lot
Dat hy niet kan verbluffen.52
't Gemoed is onbeweegt en vast,
Het draeght zijn lief gelijck zijn last,54
55 Het siet altijd een open,55
Om 't beste te verhopen.

49
50
52
54
55

Maer den enz.: maar wie zich gesterkt voelt in zijn Godsvertrouwen.
doen suffen: uit het veld slaan.
verbluffen: trotseren.
lief: voorspoed; last: tegenspoed.
open: uitweg.
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*CXCIX

Een sieckens Klaegh-Laydt-

Stem: O waerde soete Lieveken! &c.
Ghy Maeghden en Jongelingen,
In stede van yet quaets,2
So hoord mijn droevigh singen,
En geeft de reden plaets,4
5 U spiegeld, o mijn Maets!5
Met wien ick plach te swerven
In grondeloos verderven,
Als woeste onverlaets.8
Die volght, en dient zijn lusten,
10 Die werd met my geplaeght,10
En sonder tijdelijck rusten11
Van zijn schuld-worm geknaeght,
Och! dat my heeft behaeght,
Des werelds ydelheden
15 Die Gods ghebodt, en reden15
Wt ellick band en jaeght.16
Ick plach wel eer te wesen
Bly-geestigh en verheught,
En heb alsins gepresen19
20 De schijn-vluchtige vreught,20
Dies ick oock al mijn Jeught,21
Door 't al te licht bekoren,
In dwaesheyd heb verloren
So ghy aenschouwen meught.

*

CXCIX
In 1622 blz. 61-62. In vs. 1 het aanvangswoord in romein kapitaal met grotere initiaal G. In
vs. 51 twee woorden in romein. Ook in Geestigh Liedt-Boecxken, 1621.
- Klaegh-Laydt: klacht om leed.
2 yet quaets: iets slechts (nl. te horen).
4 reden: redelijkheid.
5 U spiegeld: spiegel u.,
8 woeste onverlaets: bandeloze snoodaards.
10 werd met my: wordt net zoals ik.
11 sonder tijdelijck rusten: onophoudelijk.
15 Die: wijst terug op ydelheden, ofschoon het ww. enkelvoud is; reden: de menselijke rede.
16 band: verbant.
19 alsins: in alle opzichten.
20 schijn-vluchtige: als een schijn zo vluchtige.
21 Dies: daarom.
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25 In 't luchtigh singen en springen
Heb ick my vaeck verblijd,
In niet-waerdige dingen
Heb ick mijn seer verblijd.
Mijn kostelijcke tijd
30 Heb ick tot quaed begheven,30
Dies 't beste van mijn leven31
De wraeck der straffe lijd.
Wijn, lust, en wil van Vrouwen,33
Het werelds suycker-soet,34
35 Die 't innerlijck aenschouwen,35
Is 't gal en bitter roet:
Verdwaest is zijn gemoedt,
Die om so snoode dinghen
Versuymt, en laet ontspringhen39
40 Het alderwaerdste goedt.
Wat mijn lief plach te schynen,41
Is mijn nu doodlijck leyd.42
Mijn quelling eet met pynen
Mijn rif, en ingeweydt;44
45 Mijn ziel haer nu bereyd45
Om d'aertsche vrolijckheyden
Te schiften en te scheyden47
Wt al mijn sinlijckheyd.
O Mensch! wild aen mijn leeren4949
50 Hoe dat die boosheyd snoot
Gods goedheyd Kan verkeeren
In rechte gramschap groot,52

30
31
33
34
35
39
41
42
44
45
47
49
49
52

begheven: besteed.
't beste van mijn leven: mijn geest, ofwel: ik in mijn pas volwassen levensjaren.
wil: plezier, vreugde.
werelds suycker-soet: zoete van de wereld.
Die: voor hen die; 't innerlijck: dat alles naar het wezen; 't is samenvattend.
ontspringhen: ontsnappen.
mijn: voor mij; lief: gunstig.
leyd: kwaad, slecht.
rif: gebeente; ingeweydt: ingewanden.
haer nu bereyd: maakt zich nu gereed.
scheyden: verwijderen.
al myn sinlijckheyd: mijn hele gemoed.
aen mijn: van mij, door mij.
rechte gramschap groot: gerechte grote toorn.
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Mijn jammerlijcke noot
Doet my, bedroefde Mensche,
55 Soo menigh-male wensche
Na die verlanghde dood.
Ick verwacht, met verlanghen,
De dood, die ellick vreest
Met schricken, te ontfanghen.
60 Maer mijn benauwde geest;60
Die voormaels heeft geweest61
Verheught in sotternijen,
Verhoopt sich te verblyen
Na dit mijn leven meest.
65 Ghy die met schreyen, klaghen
Beweenen mijn verdriet:
En die, met een behaghen
U wellust daer aensiet:68
Of singers van dit Lied,
70 Leerd, door mijn droeve klachten,
U doch voor dolen wachten,71
Eer u dit oock gheschied.
O Jonckheyd! wild aenmercken,73
Met Gods vrees en aendacht,74
75 U seer onsuyvre wercken,75
Door lust des vleeschs volbracht76
U loopen dagh en nacht.77
Vermaend en sticht malkanderen,
Wie sich spiegeld aen anderen
80 Die spiegeld hem wel sacht.80

60
61
68
71
73
74
75
76
77
80

benauwde: benarde; na dit vs. leze men een komma.
heeft geweest Verheught: zich heeft verheugd.
wellust: genoegen; daer aensiet: daaraan ziet, beleeft.
wachten: behoeden.
aenmercken: acht geven op.
Gods vrees en aendacht: godvrezende vroomheid.
onsuyvre: zondige, onkuise.
lust des vleeschs: vleselijke lusten; na dit vs. denke men een komma.
loopen: de hort op gaan.
hem: zich.
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*CC

5

10

15

20

Aendachtigh Gebedt

O Levendige GOD! eeuwigh, goed, en almachtigh,1
Aenschouwt me-lyelijck: my droeve, en neer-slachtigh2
En uytgequeelde man, van soberen gestalt:3
Gedooght niet dat hem nu de wan-hoop overvalt:
Die doch een vyandt is van Hemelsche genade,
Want sy mijn arme siel sou eeuwelijcken schade:
Ontfangt, O Heere! doch het suyverst' van mijn hert,
Geeft dat my myne sond niet toe-gerekend wert:
Neemt my (die hier op aerd' als vremdeling most swerven)
In 's Hemels Borgery na een God-saligh sterven.
Ach! dat u lieven SOON, met zijn onschuldigh bloedt,
Voor myn ken-schuldige, de borrecht-tocht voldoet.12
Och! ick ben uytgeteert en ga met smart betreden.
Den algemeenen wegh van d'ouwde lang verleden.14
O Heer! ick kyve niet, noch hadder niet met u,15
Het sterven is mijn lief, ist V, behaghelijck nu,16
Want ghy hebt my gemaeckt, en mooght my weer ontmaken
Wanneer 't u wel gevalt. O GOD! voor alle saken18
Beveel ick V mijn Ziel, O Salighmaker goed!
Ick geer geen ander vreughd, ick soeck geen ander soet,20
Geen ander blydschap, ach! noch oock geen liever lusten,21
Als by den Bruydegom van mijnen Ziel te rusten.22
G.A. BREDERO
't Kan verkeeren.
Eynde van't Aendachtigh Lied-boeck.

*

1
2
3
12
14
15
16
18
20
21
22

CC
In 1622 blz. (63). Geheel in romein. In vs. 1 grote sierletter O; in de vzn. 1, 11 en 18 een
woord in kapitaal. Het lied is geen klacht uit Bredero's laatste maanden maar een fragment
uit een omvangrijk gedicht, dat uit het Frans is vertaald en opgenomen in deel VI van de
Tragedische ofte Klaechlycke Historien (wschl. 1614).
Levendige: levende.
me-lyelijck: met mededogen.
uytgequeelde: uitgeteerde; soberen: zwakke.
myn: mij; ken-schuldige: die mijn zonden erken; borrecht-tocht: borgtocht, losgeld.
d'ouwde: de vroegeren.
ick kyve niet, noch hadder niet: ik twist niet.
ist V, behaghelijck nu: als het U nu behaagt.
voor: boven.
geer: begeer, verlang.
liever lusten: inniger geluk.
Als: dan.
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Alfabetisch register
van alle gedichten volgens de beginregels
Bij teksten die niet of niet met zekerheid van Bredero's hand zijn, is het cijfer voorzien
van een sterretje.

Ach! blije Jongelingen

blz.
267

Ach dach! wenschelijcke dach

202

Ach Florinde! mijn beminde

512

Ach proper dier waer wildy heen

119

Ach strenghe Liefd ghy schijnt seer soet 436
Adieu schoonheden preuts vol sachte
tooverijen

387

Aenschout, o Heer, mijn hert! en wilt dat 573
eens vervormen
Al ben ic schoon Liefje niet machtig rijck 284
Al mijn begeerlijkheden

112

Als Dirckje in syn Koortse lagh

107

Als d'ooghen schoon

507

Als ick in myn gedacht

360

Als 't oogh van mijn gemoed aendachtigh 530
gaet aenschouwen
Al waert dat mijn de Godt Jupijn

415

Arent Pieter Gysen, met Mieuwes, Jaap 47
en Leen
Ay Gulde Maan hout op u jacht

440

Ay hooch verheven Ziel, en overschoone 492
Vrouwe
Ay schoone Dochter Blont, die tHulzel
en Paruycken

299

Bedaart en toeft

362

Bevallijcke schoone maaght

131
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Comt ghy Leer-gierge, komt, vvild noch *38
van Breedroo leeren
Comt hellipt vrolijck singen

96

Coorenhart looft de Vangenis

516

Corts als de vaack en slaep mijn ooghen 230
sacht bestreden
Cupido reyst van hier ghy zyt hier niet
bescheyden

532

Daer is geen Mensch hy vverct een kuer 516
Daer synder nu soo veel, die haer seer
gaen beklagen

558

Dat ic u nacht en dach mijn groot geween 459
laet hooren
Dat niet door leer alleen den Aar' der
Poësyen

*33

G.A. Bredero, Groot lied-boeck

632

De blijdscap komt van mijn

277

De Eeren-Ampten zijn wel wens'lijck by 519
de menschen
De Gierige Gerrit, die lebbige dief

78

De God de Bruylofts-God, niet de
Poëtsche Hymen

599

De harde winter strengh, met al haer
wrede buyen

209

De Liefd' die myn begeert beveelt

470

De Liefde doot mijn schaemte root

380

De lieve, waerde, soete Mey

238

De Minne die in mijn hartje leyt

346

De moeyelijcke strijt, en d'Amoureuse
tranen

431

De reden door de Tijd bevijnd

236

Deur myn verschalckte ooghen

478

Die God in zijn gemoed

527

Die sich veynst, waent of vermeet

252 en 433

Die sonder hoop moet minnen

141

Dieuwer is verlieft (by get)

88

Die voor een dooven preeckt

260

Dit leven vverdt van my een snelle windt 589
geheeten
Doen laestmael alle sorgh en angst my
vvas ontoghen

445

Door jeuchdich, blinde, domme, sinnen 199
Edele siel verheven, groots en schoon

301

Eel-hart, Moertjen, heb ick lief

76

Een plompen Esel sagh met oogen, dwars 291
verkeert
En had ick noyt bemint de witte reyne
Deuchd

263 en 483

Fytje Floris myn speulmeysje

83
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Garbrande, wilt ghy leven recht gerust

521

Gedenct mijn siel uws scheppers
krachtich

548

Geliefkens eer ghy waert geboren

603

't Gemeene Volck en 't puyck

586

Getrou van zeeden

399

Ghekroonde Keyserinne

348

Gheluckigh, overluckigh

538

Gheluck vereende Menschen

377

Ghewapende Goddinne

175

Ghy die door groot gemoed, en
op-getogen sinnen

*31
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Ghy drye-mael dry Godinnen

255

Ghy Maeghden en Jongelingen

626

Ghy Moeder van de Min, die met u
held're lichten

476

Ghy moet de feest met vreught ver-eeren 568
Ghy stroom Goddinnen gladt

426

Ghy wack're Nimphjens en Dryaden

190

Ghy weet myn Lief wie u bemint

497

G'luckige Jonge L'ien, wy wenschen u
met vreught

337

Goddinne die de naam van 't schip-rijck 463
Eylant voert
Goddin o Venus schoon verwect in mijns 442
Liefs hert
Granida schoon

403

Haarlemsche drooghe harten nu

161

Ha! licht vervlooghen wyllen

322

Heb ick u niet gheseyt

104

Helaes! ick heb verlooren

374

Het Jaer wert nuw, de Tijd is oudt

620

Het weten en wijs syn, sou my in alle
delen seer veel verschelen

614

Hier herbergt 't lijf wiens geest in
schertsen munten uyt

*33

Hier legg' ick af-gheslooft

171

Hoe lustigh is 't te spreken

270

Hoe soet singht ons de Nachtegael

495

Hoe star-ooght mijn gesicht? wat mach 556
'tgepeyns bedelven
Hoe wondert u mijn smart, en
moeyelijcke vlaghen

444

Hoort hier iens Bestemoer

86

Hou, Herder slecht, waar treckt de loop 474
dus heen
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Hou sick hou, goen dach in 't huys

81

Hout u soo kost'lijck als ghy meucht

136

Ia mijn bedroefden geest cund ghy in
vreuchd herscheppen

410

Ic hadde noyt gevoelt in mijn voorleden 241
wylen
Ick bin vervaert veur Heyntjeman

73

Ick moet met sangh vertalen

226

Ick sal u stucxgewijs, nae 't leven gaen
afmalen

544

Ick sieje wel, al gaeje snel

489

Ick twijfel lieve Lief wat my eerst mocht 477
vercrachten
Ick veracht heel de nacht

205

Ick wil Juffrouw (vertrout)

407
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In ouder eeuwen langh voor vele duysent 183
jaren
In twijffel en met schreumt soo hef ik op 217
dit liedt
K'en kan u niet bedwinghen

493

K'heb u noyt lief geheeten

485

Kluchtige Rymer, die u deuntjens hier
laet hooren

*35

Komt klimt op Idalus blijgeestigh, en
aenschouter

*295

Kon ick eens recht bedwingen

365

Laest als ick gants alleen, alleen was uyt 91
getogen
Laetst als de Goden bancketeerden

143

Lichtvaerdige Minne neemt u afscheyt

167

Lief weest ghegroet ghy die mijn ghemoet 311
Lieve kyeren wat en deun

59

Lof Moeder vande Minne

382

Maar siet! sy sluyt

193

Mach ter werelt eenighe pijn

465

Maer waerom is myn hert niet uytgebrant 389
tot asschen
Marten Aepjes eerje gaet

53

Met Edel hooch begheeren

421

Misschien een wrockend Geest, of een
swaarhoofdigh bloed

292

Mocht ick de Goude Zaalen

307

Mocht ick verwerven 't geen ick wouw

249 en 429

Moy Aeltjen is't soo haest vergheten

319

Myn brosche ted're sinnen

368

Mijn sieltje schreyt, dat sucht en weent

546
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Myn sinlijckheyd heb ick geleyd op een 265
die ick moet derven
Myn sinnen siet die minnen hiet

219

Myn tongh die moet nu boogen

394

Na dien ick van mijn trouwe dienst

115

Neen Trijntje, doetet niet

98

Nifjen, Nifjen, o gy dingh

56

Nu dobbert myn Liefje op de ree

314

Nu Heereman, nu Jong-gesel

67

Nu hoort mijn vrient gepresen

109
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O Bruydegom en Heere

152

Och snelle winden wilt mijn overdroeve 412
klachten
O Droeve tijdt die ik verslyt

500

O Du Toversche kol

157

O ghy Geesten kloeck van sinnen

591

O ghy neus-wyse hoop! ghy nau gesette 607
lieden
O God die de gedachten

611

O God stiert in mijn slechte siel

583

O Jannetje mijn soete beck

63

O Keyserlijcke Vrouw, verheven en
ontsien

297

O levendige God! eeuwigh, goed, en
almachtigh

629

O leyder Minne

245

O lichten brant van Minne

343

O Maechden die met wond'ren siet

502

Om dat ick heb ghepresen

101

Onse Lobbetjen is so blijt

70

Ooghen vol Majesteyt

460

O on-eenighe sinnen

139

O ongeboren God! drievuldigh
onverscheyden

563

O Parl! en puyck der vrouwen

124

O Roem van Amsterdam

258

Orsus Adieu Amour, adieu Espoir &
Crainte

354

O schoonste schoonheyt wreet

397

O soete tyt ay schoone Soomer vlaaghen 504
O Valschen droch vol droch vol loch, vol 351
ongetrou beloven
Princessen preutsch en prat met al u
pronckery

419
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Reden om met recht te claghen

155

Roma sibi placuit divinâ capta Poësi

*34

Rijst uyt den slaep, der sonden snoot

541

Salige zieltjes die soo verblijd

617

Schoon Eerbaer Maeght, gepresen

289

Secht wiens gebruyck, hout ghy voor
'tpuyck

480

Seght my, seght my Vriendinne

391

Siet hier gesegent paar! siet hier vereende 533
Menschen
Singht held're keeltjens, singt, queelt
soetjens jonge sinnen

*41
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636

Snachts rusten meest de dieren

481

So haest as Gijsjen had vernomen

50

Sondagh, Sondagh lest-leden

126

Soo haest als ick u (lief) aen sach

371

Swaen-Ridder, geyl, en blindt, ghy moet 598
van hier vertrecken
't Gemeene volck en 't puyck

586

T'is Musen u bekendt, datmen sich niet 330
kan gheven
Tot sulcken grootheydt sal Amstelredam 45
noch komen
Treurt niet, maer lieft ghy hem so gunt
hem 't eewigh leven

*33

Truytje ick moet u loven

196

T'sonnetje steeckt zijn hoofjen op

596

T'vertoont sich Vrouwe in alder ootmoet 510
Unus et orbis Amor Batavi, quem cernitis *31
hic est
V vraegh ontfaen, gesien, bedacht

285

V vriendelijcke ooghen

355

Vyt Liefden com ick dagelijcx nu

326

Vaert wel mijn Lief, mijn leven

455

Vaert wel, Scepters vaert wel, vaert wel *618
verheven troonen
Van dat Aurora vroech den dach begint 329
te kippen
Vart buyten 't volck alleene

213

Vermaledyden

579

Vernieut, o mensch! dijn leven

570

Vintmen by oudt of jongh

550

Vraaght ghy, waerom sucht ghy so seer 282
Vraegt ghy wat Bred'ro dee' de doodt

*33
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Vroegh in den dageraet, de schoone gaet *458
ontbinden
Waar is nu dat hart? waer de gedachten 304
Waen-wyse lieden, valsch van oordeel

575

Waer dat cleyne guytje blint

145

Waerom sijt ghy, o wreede schaemt

180

Waer vlucht ghy Liefde henen

273

Waer zyt ghy Romen met u Dichten? ô
Athenen

*40

Wanneer de mensch bedenkt sijn
Ydelheid met leet

*520

Wat al een Minnaar doet in zijn verliefde *37
sin
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637

Wat baat my den dranc daer ellick
vreughd uyt suygd

341

Wat baat u de voochdy van Landen en
van Steen

385

Wat dat de wereld is

524

Wat last is liefd' ja recht een sware last

169

Wat mach ick dwaes toch minne leggen 122
Wat onvertel'bre vreucht, en wat
verwonderingen

280

Wat raestu dolle mensch verwoet

560

Wat staet ghy dus en suft? waer toe dit
tril gecidder

553

Wat wissel van leven, wat grooter strijt

605

Wech segh ick en vertreckt

222

Weet ghy Maachden arm en rijck

211

Welaan, Liefde, vaarwel, vaarwel dan
hoop en vrezen

*354

Wel op met Vreught, met blyschap moet 317
ik loven
Wie boven al zijn God bemind

594

Wie dat so dol als onbedacht

623

Wie sal niet vande feest en boerekermis *46
walgen
Wie sou hem niet verblyen

358

Wilt aenschouwen met medoogen

177

Wilt ghy den Echten-staet in vrede
staende houwen

147

Wyckt met eerbiedigheyt besitters van
der aarden

21

Zind Garbrand Bredero de wereld is
gesturven

*39

G.A. Bredero, Groot lied-boeck

7

[Groot lied-boeck. Tweede deel.]
Verantwoording
Dit tweede deel van Bredero's Groot Lied-boeck is nagenoeg op dezelfde wijze tot
stand gekomen als het eerste en heeft dus ook de nodige tijd gekost. Toen de
ondergetekende in de jaren 1976-78 zowel de inleiding over de problematiek van
het Lied-boeck, als de bredere aantekeningen bij elk lied afzonderlijk, in ontwerp
had gereed gemaakt, werd alles in fotokopie aan de collega's toegezonden en daarna
in een twintigtal bijeenkomsten kritisch besproken. Voor de gastvrijheid die de
Universiteit van Leiden ons telkens weer heeft verleend, zijn wij bijzonder erkentelijk.
Bij deze besprekingen hebben wij ook het door F.H. Matter bezorgde deel inzake de
melodieën in onze discussies kunnen betrekken, en de reprint (1980) van het Geestigh
Liedt-Boecxken, 1621. Bovendien is dankbaar gebruik gemaakt van de inmiddels
verschenen beoordelingen van deel I, namelijk die van W.J.C. Buitendijk in De
Nieuwe Taalgids, 1979, en die van L. Rens in Spiegel der Letteren, 1979. Niet al
hun opmerkingen hebben ons overtuigd, in een enkel uitzonderlijk geval voelden we
ons verplicht tot gemotiveerde afwijzing, in veel gevallen echter leek ons hun kritiek
gerechtvaardigd zodat wij die konden overnemen; zulke aantekeningen zijn
gemarkeerd door (B) of door (R). Maar vaak ook was onze zelfkritiek hen al
voorgeweest.
Het resultaat van de urenlange bijeenkomsten week niet zelden aanzienlijk af van
de ontworpen blauwdruk; het werd opnieuw door de ondergetekende onder woorden
gebracht en zonodig nog eens besproken. Tenslotte is het eindresultaat nog eens
rondgezonden. Het gevolg van deze werkwijze is dat niemand van ons meer zou
kunnen zeggen wat nu precies zijn bijdrage is aan de tenslotte ontstane versie. Mede
hierom is ervan afgezien het auteursrecht op bepaalde aantekeningen te doen blijken
door éen van onze eigen initialen. Het onvermijdelijke gevolg is echter, dat mijn
aandeel - zeer tot mijn spijt - nu veel groter schijnt dan het in werkelijkheid is geweest.
De aantekeningen bij de liederen lopen in omvang en geaardheid sterk uiteen.
Verreweg de meeste verklaringen uit deel I konden zonder voorbehoud gehandhaafd
blijven en vergden ook geen nadere toelichting. Maar af en toe meenden wij toch
dat er ten onrechte een woord of uitdrukking onverklaard was gebleven. In zo'n geval
heeft de nu gegeven korte aantekening dus het karakter van een aanvulling. Er waren
ook plaatsen waar de destijds beknopt gehouden verklaring o.i. diende te worden
verstevigd met een uitgebreide motivering, hetzij door te doen zien welke argumenten
de doorslag hadden gegeven bij de keuze uit verschillende syntactische of semantische
mogelijkheden, hetzij door te verwijzen naar parallelle voorbeelden in het WNT of
in een andere wetenschappelijke publikatie. Er is nog een derde groep, gelukkig vrij
klein maar wel essentieel: want ingeval een verklaring in deel I ons bij nader inzien
niet geheel juist leek, werd er een aantekening geformuleerd met het karakter van
een kritische correc-
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tie. Om het belang van déze verbeteringen duidelijk te doen uitkomen, werden ze
gemarkeerd door (+) indien ze van de Bredero-commissie zelf afkomstig zijn, en gelijk gezegd - door (B) of (R) indien ze in principe te danken zijn aan éen van de
bovengenoemde critici.
Van het begin af stond het vast dat niet enkel de teksten en de melodieën maar
ook de prenten uit het Groot Lied-boeck recht hadden op een eigen deskundige
bespreking. Tot mijn vreugde had mijn vriend en collega Hans van de Waal te Leiden
zich bereid verklaard hiervoor te zorgen. Bij éen van mijn bezoeken vertelde hij hoe
hij te werk zou gaan en liet hij mij een aantal foto's zien van verwante illustraties uit
andere liedboeken. Weinig weken daarna maakte de dood onverhoeds een einde aan
dit alles en aan nog zoveel meer. Het was een even moeilijke als droevige taak
opnieuw een specialist te moeten vinden die zich zou kunnen en willen verdiepen in
de veelzijdige problematiek van deze prenten. Ik ben Dr. P.J.J. van Thiel in hoge
mate erkentelijk voor zijn bereidwilligheid ten deze, en voor de overtuigende wijze
waarop hij dit aspect van het Groot Lied-boeck heeft onderzocht en ontraadseld.
Toen tijdens de voorbereiding van deel I als bij toeval bleek dat het exemplaar
van de editie-1622 in mijn eigen bezit een afwijkende lezing bevatte, leek het gewenst
dienaangaande een systematisch onderzoek te doen. In dank vermeld ik dat het
Ministerie van C.R.M. gunstig heeft beschikt op ons verzoek om Drs. B.P.M.
Dongelmans in staat te stellen de in Nederland aanwezige en bereikbare exemplaren
van de 17de-eeuwse drukken te analyseren en bibliografisch te beschrijven. Bijzonder
erkentelijk ben ik Dr. P.J. Verkruysse die op mijn verzoek zo bereidwillig is geweest
mijn wat chaotische stapel aantekeningen te herscheppen tot een fatsoenlijke
Bibliografie.
Het zij mij vergund met nadruk te herhalen wat ik reeds bij deel I heb opgemerkt:
de langdurige en intensieve, in opdracht van de minister van C.R.M. totstandgekomen
samenwerking van een vijftal vakgenoten is voor ieder van ons een unieke en
onvergetelijke ervaring geweest. Maar niet enkel de omgang met elkaar, bovenal de
omgang met een groot en boeiend dichter wiens persoonlijkheid, ondanks de vele
nog onopgeloste raadsels, zich allengs toch wat duidelijker liet kennen: veelzijdiger
in zijn begaafdheid, belangwekkender in zijn ontwikkeling, genuanceerder in zijn
gevoelens, bewonderenswaardiger in zijn taalgebruik, en vooral: eindelijk bevrijd
van de romantische legendevorming uit de vorige eeuw.
Hilversum, 23 augustus 1981
Garmt Stuiveling
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Ter inleiding van de inleiding
Wat de navolgende studie betreft, heeft de lezer recht op enige commentaar vooraf.
Het is een studie zonder voetnoten. Die afwezigheid betekent allerminst dat de
auteur zich van a tot z oorspronkelijk acht en niets aan anderen te danken zou hebben.
Integendeel. Het bestuderen van de dozijnen boeken en artikelen, in de Bibliografie
vermeld, heeft mij zó veel geleerd, dat mijn tekst topzwaar zou worden van de
voetnoten; en bovendien, ze staan ook in de Aantekeningen bij de afzonderlijke
liederen. Maar ‘geleerd’ duidt in dit geval wel op heel een toonladder van reacties,
niet enkel bewondering en instemming, ook voorbehoud, aarzeling, twijfel, kritiek,
argwaan, verzet, tot ontstemming en verontwaardiging toe. En wat mij het minst kon
overtuigen, stimuleerde soms wel het meest. Ik zou dus verplicht zijn tot voetnoten
op voetnoten, en dat mag ik Bredero niet aandoen.
Maar bovendien: ik kan niet denken in citaten, en ik vind het niet fair te polemiseren
zónder citaten. De verhouding van tekst en citaat is een stilistisch probleem van de
eerste orde. Want met welke bedoeling ook aangehaald, elk citaat wekt het gevaar
de aandacht af te leiden van de dichter naar de filoloog, en het zicht te verminderen
op het enig belangrijke: de liederen zelf. Indien ik auteurs als Ten Brink, Schepers,
Prinsen en Knuttel stilzwijgend bestrijd door blijk te geven van een geheel ándere
visie, komt dat mede doordat ik hun werken over Bredero twee of drie maal heb
gelezen, en die van Bredero twaalf à twintig maal.
De hoofdstukjes van de navolgende studie horen in drie drietallen bijeen. De eerste
trits bepaalt zich tot een exact onderzoek van het beschikbare materiaal. Ik ben mij
ervan bewust daar de term ‘druk’ te hebben gebezigd voor zeven allerminst identieke
uitgaven van Bredero's liederen, drie die verloren zijn gegaan, vier die bewaard zijn
gebleven, maar waarvan twee het karakter hebben van een bloemlezing. Het probleem
hoeveel ongelijkheid er mag zijn vóor men het recht verliest nog van hetzelfde werk
te spreken - ik denk aan de Batavische Arcadia van Johan van Heemskerk, aan de
Korenbloemen van Constantijn Huygens - laat ik onopgelost. Alle zeven uitgaven
van 1616 tot en met 1677 dragen Bredero's naam en heten Liedboek; althans naar
alle waarschijnlijkheid, want ten aanzien van verdwenen edities heeft men natuurlijk
nooit zekerheid. De term ‘druk’ houdt dus niet méer in dan de erkenning van een
sterke onderlinge afhankelijkheid, ongeacht de onderlinge verschillen. Mijn
beschouwingen zijn wat de editie-1621 en de editie-1622 betreft, gebaseerd op de
reprints uit 1980 en 1968, en voorts wat de editie-1622, de editie-1644 en de
editie-1677 betreft op exemplaren in eigen bezit.
De tweede trits hoofdstukjes houdt zich bezig met de drie onderscheiden stijlen
in Bredero's poëzie, en hun herkomst: de rederijkerij, de renaissance, en het volkslied.
En al valt er weinig te bewijzen, ik meen toch waarschijnlijk te
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hebben gemaakt dat déze volgorde tot het wezen van zijn dichterschap behoort.
De derde trits behandelt de uiteenlopende themata: de boertigheid, de liefde en
het geloof. Al komt dit overeen met de indeling van het Groot Lied-boeck, er zal
veeleer blijken hoe geforceerd en inconsequent die indeling is, en hoeveel rijker de
liederen zelf.
Het werk blijft dus voortdurend centraal, maar het onmiskenbare feit dat poëzie
een verschijnsel is dat ontstaat en functioneert binnen de menselijke cultuur, maakt
het onvermijdelijk ook aandacht te besteden aan de literaire situatie in Holland speciaal te Amsterdam - in het eerste kwart van de zeventiende eeuw, en aan die ene
begaafde man die deze liederen schreef. Dat aldus de vele raadsels rondom zijn
persoon zouden zijn opgelost, is een illusie die ik niet heb en ook nooit heb gehad.
Maar hoeveel open vragen er nog zijn gebleven, de overwoekering door allerlei fraaie
en minder fraaie legendes is toch, naar ik hoop, voortaan wat minder dicht.
G.S.
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Bredero's Groot Lied-boeck
I
Zeven maal in de zeventien de eeuw heeft een uitgever brood gezien in Bredero's
lyriek, maar enkel de druk van 1622, de vijfde, mag onder enig voorbehoud volledig
heten. De eerste drie eerdere drukken zijn geheel verdwenen, van de vierde uit 1621,
bestaat slechts éen exemplaar. De twee latere drukken, uit 1644 en 1677, hebben
zich beperkt tot een keur. Van éen lied: ‘Ooghen vol Majesteyt’ (I:460), is een
handschrift bewaard gebleven, maar of dat eigenhandig is blijft de vraag. Meer dan
honderd liederen bestaan maar in éen editie, een postume editie: het Boertigh, Amoreus
en Aendachtigh Groot Lied-boeck van 1622.
Van de eerste druk (1616) weten we niets dan wat Bredero zelf erover meedeelt:
een van zijn ‘voortreffelycste Vrunden’ heeft met veel moeite zijn ‘malle Liedekens’
verzameld, ze ‘de naam van Geestich gegeven’ en ze ‘met een heerlycke en gróóte
Voor-Reden’ gepubliceerd ‘by Govert Basson tot leyden’. Het boekje was ‘in sulker
voegen begeert geweest’ dat de auteur zelf er geen exemplaar meer van bezat om
het eventueel te doen herdrukken. Niet enkel het boekje, ook die voortreffelijke
vriend is voor ons onvindbaar geworden. Maar het aantal in aanmerking komende
vroeg-zeventiende-eeuwse literatoren is niet onuitputtelijk. Het verzamelen is blijkbaar
begonnen nadat en omdat Bredero een stuk of wat van dergelijke liedjes had doen
opnemen in de verzamelbundel Apollo, 1615. Dit is méer dan een veronderstelling:
immers tot in de zevende druk staat een groep liedjes uit Apollo vooraan.
De eerste druk van het Geestich Liedt-boecxken verscheen dus in hetzelfde jaar
dat Bredero zijn Rodd'rick ende Alphonsus uitgaf; in de opdracht daarvan aan de
rotterdamse pensionaris Hugo de Groot noemt hij de leidse classicus Daniel Heyns
en de leidse historicus Peter Schryver ‘myne vrunden’. Van Daniel Heinsius kan
men zeggen dat hij zich zowel bezighield met nederlandse poëzie als met het uitgeven
van andermans werk. Maar dit waren dan teksten uit de klassieke oudheid. Het lijkt
weinig waarschijnlijk dat hij voor een amsterdams dichter zou hebben gedaan wat
hij voor zichzelf naliet. Toen zijn gedichten gebundeld werden, in 1616 of misschien
nog in 1615, stond er op het titelblad: ‘Dan: Heinsii Nederduytsche Poemata; By
een vergadert en uytgegeven Door P.S.’ Zo lijkt Scriverius ook wel het meest in
aanmerking te komen als bezorger van Bredero's leidse druk. De bundel van Heinsius
verscheen echter niet in Leiden, maar bij Willem Janszen (Blaeu) te Amsterdam.
Anderzijds staat het vast dat Scriverius bevriend is geweest met de engels-leidse
drukker Thomas Basson en betrokken bij enkele publikaties van diens uitgeverij;
deze relatie zal wel in stand zijn gebleven toen Govert Basson in 1613, na de dood
van zijn vader, het bedrijf
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voortzette. Alleen: een reeks veronderstellingen, hoe aannemelijk ook, vormt nog
geen bewijs.
Toch nadert de waarschijnlijkheid van Scriverius als tekstbezorger bijna tot
zekerheid wanneer men zich realiseert met hoeveel bewondering hij over Bredero
en diens werk spreekt in het inleidende gedicht tot de Nederduytsche Poemata van
Heinsius. Want al wordt Bredero er niet ronduit genoemd, de kwalificaties passen
feilloos bij hem, en bij hem alleen:
Ick ken van sulcke slach een geest noch ionck van iaeren,
Alleen in onse tael verstandich en ervaeren,
Vernuftich ende kloeck: die noyt Latijnsche las
Ons Duytsche Mimos geeft, alleen van zijn gevvas.
(blz. 21)

Het uitgeven van het Geestich Liedt-Boecxken, 1616, is wel het hoogste eerbetoon
geweest, dat Holland aan Bredero had kúnnen schenken.
Van Hooft, ofschoon met een voor de hand liggende woordspeling als ‘hoofd der
nederduytsche poëten’ geprezen, was nog geen bundel lyriek onder eigen naam
verschenen; de Emblemata amatoria, uit 1611, zijn anoniem. Een bundel lyrische
poëzie van een met name genoemde dichter was een uitzonderlijke nieuwigheid en
hield, gezien de vele verzamelbundels met bijdragen van onbekende hand, een
verschuiving in van het werk naar de maker, van de creatie naar de creativiteit. Naast
de gevestigde genres van epos en drama zag nu ook het kleinere genre z'n rechten
erkend: de individuele creativiteit kon daar immers even herkenbaar tot uiting komen.
Het verschijnen van het Geestich Liedt-Boecxken moet voor Bredero behalve een
hoogtepunt ook ‘a point of no return’ zijn geweest; de lof van Scriverius, de
onafhankelijke leidse literator die kort tevoren de belangrijke Nederduytsche Poemata
van de leidse classicus Daniel Heinsius had uitgegeven, betekende de erkenning door
een zó gezagrijk renaissancist, dat Bredero's positie er principieel door veranderde.
Van een der amsterdamse rederijkers werd hij een nederlands dichter, die zich ervan
bewust was met zijn nieuwe, in Apollo getoonde poëtische stijl op de goede weg te
zijn.
Wat Bredero zelf niet kon omdat hem geen exemplaar meer ter beschikking stond,
dat konden ánderen blijkbaar wel. Het succes van de leidse editie bracht ‘eenige
Gesellen’ te Amsterdam ertoe, een tweede druk te doen verschijnen en daarin ook
plaats te geven aan ‘sommighe on-eerlycke en ontuchtighe Liedekens’ van eigen
makelij, die nu dus openlijk doorgingen voor werk van hém. Bredero's
verontwaardiging over dit alles staat stevig gegrond op drie punten: het uitgeven van
een ongeautoriseerde nadruk gold ook toen als onbehoorlijk; het peil van de
toegevoegde teksten was kennelijk beneden de maat; en bovenal het door hemzelf
in opvoeringen en uitgaven nagestreefde dichter-imago werd onverhoeds aangetast.
Zijn vinnige, soms dreigende bladzij proza vormt een opmerkelijk stukje polemiek:
het morele eigendomsrecht op zijn werk zat hem blijkbaar hoog; en het is niet
ondenkbaar dat dit soort opspraak hem in zijn persoonlijke
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verhoudingen uiterst ongelegen kwam. Hij was er zich van bewust al vijanden genoeg
te hebben. De klacht over laster is een telkens terugkerend thema in zijn werk.
Ook van deze tweede, amsterdamse druk, die men vrijblijvend op 1617 zal mogen
dateren, bestaat jammer genoeg geen exemplaar meer. Al missen we aan die schuine
liedjes op zichzelf misschien niet veel, we zouden in staat zijn geweest ze te
vergelijken met de klucht van de Molenaar, met de situaties uit Moortje, met de
snollenscène uit de Spaanschen Brabander, met gedichten als ‘Koortsigh Lietje’ (I:
107) en ‘Kockje’ (I: 196), om zodoende vast te stellen waar Bredero zelf de grens
trok tussen fatsoen en onfatsoen, een grens immers die voor latere generaties, meer
dan twee eeuwen lang, dwars door zijn eigen werk liep. Het is overigens goed te
bedenken dat, voorzover wij weten, er in 1617 van deze gewaagde liedjes nog niets
was gepubliceerd.
Ook de derde druk, door Bredero zelf bezorgd, is verloren gegaan; toch zijn er
belangrijke gegevens overgeleverd. We kennen Bredero's voorrede doordat deze in
de vierde en de vijfde druk is opgenomen; en uit die voorrede laat zich het een en
ander afleiden. Als het waar is dat hij geen leids exemplaar meer bezat, moet Bredero
een amsterdams exemplaar als kopij hebben gebruikt. Dat is door hem dan niet enkel
gekuist van andermans vuil, maar ook aangevuld ‘met eenige nieuwetjes’ in het zo
succesrijk gebleken speelse genre. Hoeveel het woord ‘eenige’ bij Bredero betekent,
is niet bekend, en evenmin om wélke gedichten het gaat. Maar wel staat nu vast dat
zijn boertige bijdragen aan Apollo niet hebben behoord tot een afgesloten tijdvak;
integendeel, ook na 1615 is hij in dit genre doorgegaan. Het staat bovendien vast,
dat zijn toegevoegde ‘nieuwetjes’ zich tot dit genre hebben beperkt. Hij vermeldt
immers zelf dat hij zijn anders-geaarde teksten, zijn ‘Jammertjes, Klachten, Lyden,
en Vermakelijckheyt’ bestemd had eerlang te verschijnen in ‘een gróóter Lied-boeck,
genaemt BRON DER MINNE’. De titel was er al, en de daarbij passende verzameling
van overwegend amoureuze liederen stellig ook. Van een afzonderlijke groep vróme
verzen wordt met geen woord gerept.
Het is onwaarschijnlijk dat de aangekondigde bundel Bron der Minne ooit het licht
heeft gezien; iedere aanwijzing dienaangaande ontbreekt. Mogelijk heeft Bredero's
onvoorziene dood de publikatie verhinderd. Is deze veronderstelling juist, dan ligt
hierin een argument te meer om de derde druk van het Geestich Liedt-Boecxken te
dateren op ten hoogste enige maanden voor zijn dood, dus voorjaar 1618. Zoveel is
zeker, dat het zich net als de twee voorafgegane publikaties met dezelfde titel bewogen
heeft binnen het luchtige genre, al zal men er goed aan doen de grenzen daarvan niet
al te nauw te trekken. Met de vierde druk in handen - en dat kán - voelt men de
waarschijnlijkheid groeien dat voor de eerste afdeling daarvan een exemplaar van
de derde druk als kopij heeft gediend. En uit deze toch waarlijk niet al te gewaagde
veronderstelling volgt dan meteen
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dat de derde druk een bescheiden bundeltje moet zijn geweest van zo'n twee dozijn
gedichten.
De vierde druk is bewaard gebleven in maar éen exemplaar: een klein langwerpig
boekje van 9,5 bij 7,2 cm. Het handhaaft de oude titel: Geestigh Liedt-Boecxken,
door G.A. Bredero Amsterdammer. Het begint met een opmerkelijk voorbericht van
de uitgever Tot de Leser, waarin Van der Plasse o.a. meedeelt dat hij dit bundeltje
heeft ‘doen oversien ende vermeerderen, met veele boertighe ende zin-rijcke
Liedekens’. Daaruit mag men misschien afleiden dat hij de arbeid niet zelf heeft
verricht maar die heeft láten doen; en zeker, dat de bundel méer boertige liederen
bevat dan tevoren het geval is geweest. Na dit bericht volgt op blz. A2-A6 de
‘Voor-Reden van G.A. Brederoos Gheestigh Liedt-Boecxken, by hem selven
uyt-ghegheven’, dat wil dus zeggen: de voorrede van de voorafgegane derde druk.
Blz. A6v bevat een vierregelig versje, van de hand van Samuel Coster, ‘Treurt niet,
maer lieft ghy hem, zo gunt hem 't eeuwigh leven’; deze anonieme tekst behoort bij
Bredero's portret op blz. A7r; de keerzijde daarvan is blank. Blz. A8r bevat een kleine
prent, 8,1 bij 5,2 cm, gesigneerd Blondus fecit (dus van Michel le Blon); ze stelt een
feestend boerengezelschap voor en sluit aan bij het eerste gedicht. Na een blanke
linkerbladzij begint een paginering in arabische cijfers. De tekst wordt steeds uit
hetzelfde lettertype gezet, met 14 à 15 regels per bladzij, zodat er iets ontstaat dat in
alle eenvoud een rustige, bijna voorname indruk maakt, althans naar modern begrip.
Die indruk wordt nog versterkt doordat in zowat de helft van alle gevallen een lied
bovenaan een bladzij begint. Wanneer een tekst middenin een pagina eindigt, staat
op de benedenhelft daarvan de inzet van een nieuw lied. Alleen op blz. 15 en blz.
227 is de overschietende ruimte gevuld met een klein vignet.
De grote verrassing voor de argeloze lezer komt als hij het laatste blad van lied
26 omslaat; dan, rechts, staat er opeens een nieuwe titel: G.A. Brederoos Kleyne
Bron der Minne. Die titel lijkt op Bredero's eigen aankondiging, maar met de
intrigerende toevoeging ‘Kleyne’. De keerzijde van dit titelblad is blank; daarna
volgt een prent, gesigneerd Le Blond fecit, voorstellende de aanbidding van Venus
door een aantal jonge mensen. Deze verbeelding sluit niet aan bij een bepaald lied,
zeker niet bij het eerste, maar doelt blijkbaar op de titel in het algemeen: Venus
bevindt zich op een monumentale fontein, een bron, en de jongeren drinken geknield
uit het bekken waarin het water zich verzamelt. De keerzijde is weer blank. Op blz.
135 - derhalve zonder dat er een nieuwe paginering begint, maar wel met een nieuwe
koptitel - staat het eerste van een reeks liederen, waarvan nr. 21 eindigt op blz. 227;
de pagina daarna is weer blank.
De hierop volgende blz. (229) heeft een afwijkende vormgeving. Het is geen echt
titelblad, de keerzijde is ook niet blank en er volgt evenmin een prent. Er is alleen
een kopje in een wat groter corps: ‘Aendachtighe Nieuwe Liedekens’. Direkt hieronder
volgt dan zonder eigen titel de tekst van het lied: ‘Myn sieltje
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schreyt, dat sucht en weent’. Dat is het eerste van de acht die onder een nieuwe
koptitel de ruimte vullen tot en met blz. 264. Daarna komen er nog enige
ongenummerde pagina's waarop men achtereenvolgens aantreft:
Register van 't Gheestich Lied-Boecxken (blz. 265-266)
Register vande kleyne Bron der Minne

(blz. 267-268)

Register vande Aendachtige Liedekens

(blz. 269)

Den Drucker tot den Leser

(blz. 270)

Deze vierde druk omvat dus 26 en 21 en 8 liederen, tezamen 55. Zoals de eerste
afdeling, naar men mag aannemen, een wat vermeerderde herdruk is van de door
Bredero zelf verzorgde derde druk, zo zal er voor de tweede afdeling gebruik zijn
gemaakt van de door Bredero zelf voorbereide kopij van de Bron der Minne. Maar
het is die Bron der Minne niet. Die werd immers door de dichter zelf getypeerd als
‘een gróóter Liedboeck’ en bovendien vermeldt de drukker in 1621 dat de lezer nog
het een en ander zal kunnen verwachten, en wel ‘het Spel van Angniet, met noch
twee andere spelen, en de Groote Bron der Minne, verciert met veel schoone copere
Figuren’. Deze mededeling van de drukker op de laatste bladzijde van het boekje
komt niet helemaal overeen met het bericht van de uitgever vóorin. Hoe men dit
onderscheid moet gladstrijken, is een open vraag. Toch kan men moeilijk denken
dat de drukker, Paulus van Ravesteyn, zich zonder voorkennis van de uitgever zou
hebben veroorloofd iets mee te delen dat nog onjuist is ook. Men mag in dit alles
een aanwijzing zien, dat in 1621 de definitieve vorm van de
vijfde-druk-in-voorbereiding nog allerminst vast stond, en dat de uitgever, de drukker
en de eventuele tekstverzorger stellig heel wat méer hebben gedaan dan de moderne
filologie verantwoord acht.
In 1621 werd dus als tweede afdeling van Bredero's Liedt-Boecxken een Kleyne
Bron der Minne gepubliceerd, en tegelijk een Groote Bron der Minne aangekondigd.
Men kan niet in ernst menen dat Bredero twee verschillende bundels amoureuze
liederen heeft nagelaten, laat staan drie: de Kleyne Bron der Minne, de Bron der
Minne, en de Groote Bron der Minne. De veronderstelling ligt voor de hand, dat Van
der Plasse, of wie dan ook, de term Kleyne heeft toegevoegd om aan te geven dat
het nog maar ging om een gedeelte van het beschikbare materiaal. Er wordt immers
gezegd, dat deze vierde druk van de Liedekens bedoeld is ‘tot een monsterken ende
staaltjen van noch wel over de twee hondert andere, die het licht niet ghesien en
hebben, bij uwen overledenen Poët G.A. BREDERODE gerijmt.’ Dat er behalve de
55 gepubliceerde gedichten meer dan 200 óngepubliceerde gereed lagen, samen dus
zo'n 260, lijkt uitgeverslatijn; het getal van 200 gaat op voor de druk van 1622, maar
dan met inbegrip van de ruim 50 uit 1621. Toen echter de term Kleyne eenmaal was
gebruikt, drong de term Groote zich als vanzelf op om de tegenstelling voor het oog
van de leesgrage koper te accentueren. Geen van de twee gedrukte titels is dus
authentiek; de afzonderlijke
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bundel, zoals Bredero die in voorbereiding had, heette eenvoudig: Bron der Minne.
Het feit dat de Aendachtighe Nieuwe Liedekens in 1621 noch een eigen titelblad,
noch een eigen titelprent hebben, wekt onweerstaanbaar de indruk dat het hier een
later toegevoegd groepje betreft, waarmee in de oorspronkelijke opzet geen rekening
was gehouden. In Bredero's voorrede tot de derde druk wordt van liederen in het
godvruchtig genre ook in het geheel niet gerept. Het ligt voor de hand te denken, dat
men bij het ordenen van de handschriftelijke nalatenschap geconfronteerd werd met
een hoeveelheid stichtelijke teksten die noch in het Geestigh Liedt-Boecxken, noch
in de Bron der Minne op hun plaats zouden zijn geweest. Ze deden de dichter kennen
van een nieuwe, haast onvermoede kant. En toen aldus, uit het beschikbare materiaal
zelf, het denkbeeld van een derde afdeling ontstond, aansluitende overigens bij een
oude rederijkerstraditie, was het ongewenst hiermee langer te wachten dan nodig
was. Zoals de Kleyne Bron der Minne, in 1621, beschouwd mag worden als de
aankondiging van de Groote Bron der Minnen in 1622, zo dient het aanhangsel van
acht Aendachtighe Nieuwe Liedekens te worden beschouwd als het beginstadium
van het Aendachtigh Liedt-Boeck in 1622. Maar dat die vijfde druk inderdaad een
driedelige bundel zou worden, werd in 1621 nergens gezegd.
Het heeft zin de aandacht nog even te bepalen bij deze vierde druk, omdat dit
unicum van zo unieke betekenis is voor het inzicht in Bredero's lyriek. Bij de 26
liederen uit de eerste afdeling zijn er vier die ook te vinden zijn in Apollo, 1615,
namelijk:
Van Gysjen en Tryn Luls;
Aen-spraeck Vande Petemeuy, tot de Neef;
Aenspraeck Van den Oom tot de Nicht;
Van Fobert en Lobbetje.
Men had mogen verwachten dat ze er zouden staan in hun oorspronkelijke vorm en
volgorde. Dat is niet het geval. In Apollo vullen ze blz. 49-55 als een aaneengesloten
reeks met vier verwante titels: Boeren-Clucht; Boerinne-Clucht; Cluchtig
Boeren-Liedt, en Boeren-Liedt. Ofschoon de tekst zelf in 1621 nauwelijks varianten
bevat, blijken de titels gewijzigd te zijn en de volgorde ook. Er is bovendien een lied
vóor en een lied tussen gevoegd. Wat eens als Boeren-Clucht het eerste was, werd
als ‘Aen-spraeck Vande Petemeuy’ tot de Neef nu nr. 3; wat als Boerinne-Clucht het
tweede was, werd als ‘Aenspraeck Van den Oom tot de Nicht’ nu nr. 4; wat als
Cluchtig Boeren-Liedt het derde was, werd als ‘Van Fobert en Lobbetje’ nu nr. 6;
en het vierde, het Boeren-Liedt, werd als ‘Van Gysjen en Tryn Luls’ nu nr. 2. Het
lied waar de editie-1621 mee opent, het befaamde ‘Boeren Geselschap’, en het
tussengevoegde lied nr. 5 ‘Twee-spraeck van Twee Buur-vvyven’: ‘Lieve kyeren
wat een deun’, hebben niet in Apollo gestaan. Aangezien er geen grond is voor de
mening dat de vierde druk juist hier zou afwijken van de
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derde, moet de situatie van dit eerste zestal ook zó zijn geweest in die door Bredero
zelf bezorgde druk. Dan zijn er twee mogelijkheden: hij heeft de nrs. 1 en 5 toen
toegevoegd en in verband daarmee de titels en de volgorde van de overige gewijzigd;
ofwel hij trof ze alle zes reeds zó aan in het door hem als kopij gebruikte amsterdamse
exemplaar dat juist in dit opzicht wel niet zal hebben verschild van het leidse dat
dáaraan ten grondslag lag. In beide gevallen, hetzij bij de derde, hetzij bij de eerste
druk, mag men er van uitgaan, dat het wijzigen van titels en volgorde, plus het
voorvoegen van ‘Boeren Geselschap’ en het tussenvoegen van ‘Twee-spraeck van
Twee Buur-vvyven’ zal zijn gedaan door Bredero zelf. Overweegt men de situatie
als gold het de eerste druk, dan zou dit betekenen dat Bredero zijn volijverige leidse
vriend niet enkel een aantal ongepubliceerde teksten heeft verschaft - dat immers zal
zéker het geval zijn geweest - maar ook dat hij kort na de publikatie in Apollo al
bezwaar had tegen de daar gebruikte titels. Zoiets ligt op een later ogenblik veel méer
voor de hand. Kiezende tussen de eerste en de derde druk, meen ik dus dat ‘Boeren
Geselschap’ en ‘Twee-spraeck’ beide wel zullen hebben behoord tot de ‘nieuwetjes’
waarmee Bredero in 1618 zijn eigen uitgave heeft verrijkt. Zelfs lijkt het me denkbaar
dat de onvervangbare titel ‘Boeren Geselschap’ de dichter ertoe heeft gebracht een
streep te halen door de vier titels uit Apollo waar immers ook steeds de term ‘boer’
in voorkwam. Het vooraan plaatsen van juist dit lied én het veranderen van de titels
daarna had bovendien nog het voordeel, dat zijn eigen, derde druk zich al bij de eerste
oogopslag onderscheidde van de vorige. Dit betekent natuurlijk allerminst dat niet
ook verderop nog liederen kunnen zijn toegevoegd. Zeker heeft Van der Plasse dit
gedaan in de vierde druk: hij vermeldt het zelf in zijn bericht Tot den Leser.
Er zijn inderdaad twee gevallen waar mij een uitbreiding ná de derde druk
waarschijnlijk lijkt, nl. ‘Koortsigh Liedtje’ en ‘Kockje’. Ze behoren immers tot de
meest gewaagde uit Bredero's lyriek, en het zou daarom hoogst inconsequent zijn
geweest als hij ze had opgenomen in dezelfde bundel waarvan hij de Voor-Reden
heeft gebruikt voor een felle uitval tegen de onstichtelijkheden van ánderen. Men
kan dus ook niet aannemen dat ze er van de eerste druk af al hebben gestaan: in dat
geval immers zou Bredero weinig recht hebben gehad om zo verontwaardigd te zijn
over het ‘on-eerlycke en ontuchtighe’ van de ondergeschoven liedjes.
Deze eerste afdeling van de vierde druk roept nog wel méer problemen op: de toon
van kluchtige volksheid houdt maar gedurende veertien liederen aan; het dan volgende
Sint Janslied, dat waarschijnlijk uit 1610 dateert, is veel agressiever van toon. En het
Amsterdams Klaaghlied, iets verderop, is vol wanhoop en kritiek. Van een geheel
andere orde zijn de vragen bij de liefdeslyriek van het ‘Avondt-Liedt’: ‘Ach proper
dier waer wildy heen’, en van het ‘Nieuw Liedeken’ kort daarna: ‘Ick moet met sangh
vertalen’. Hier immers is het een raadsel waarom ze niet in de tweede afdeling hun
passende plaats hebben gekregen. De meest voor
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de hand liggende oplossing is deze: zó stonden ze ook al in de derde druk; en als
men zegt dat dit het probleem alleen maar verschuift, is het antwoord: toen Bredero
zelf die derde druk bezorgde, kon hij deze liederen niet meer reserveren voor de
ontworpen bundel Bron der Minne, omdat ze ook al te vinden waren geweest in de
tweede en in de eerste druk.
Het is wel goed te bedenken dat zijn kleine bundel, op gezag van zijn zorgzame
leidse vriend, Geestlich Liedt-boecxken heette, d.w.z. van geest getuigend; en dit is
nog wel iets méer dan grappig, koddig of kluchtig. Weliswaar heeft Bredero in de
Voor-Reden tot de derde druk een groot aantal dergelijke termen gebruikt: vrolijck,
boertig, lacchelick, grillig, mal, sot en dartel. Maar een voorrede is iets anders dan
een titel; en bovendien verkeerde hij blijkbaar in de mening dat boertig een afleiding
was van boer. Hoe dit zij, de term Boertig komt tot en met 1621 in de titel niet voor;
en de wel steeds gebruikte term Geestich is niet gekozen door Bredero zelf.
Met de Kleyne Bron der Minne wordt uiteraard een bundel erotische poëzie
aangeduid. Maar met de teksten voor ogen moet men wel zeggen, dat ook hier de
grenzen van het genre allerminst strak zijn getrokken. Een spottend lied als: ‘Ick wil
Juffrouw (vertrout)’ (I:407) zou beter in de eerste afdeling hebben gepast, terwijl:
‘O ghy neus-wyse hoop! ghy nau gesette lieden’ (I:607), met z'n bittere sociale kritiek,
geheel op zichzelf staat. Het meest problematisch is wel: ‘Edele ziel verheven, groots
en schoon’ (I:301). Ook als men de echt biografische liederen bij Bredero beperkt
tot een veel kleiner groep dan men vroeger deed, dan nog hoort dit lied er
onmiskenbaar bij. Het woord ‘Tessel’ in de vzn. 16 en 36 laat als toespeling op Maria
Tesselschade geen enkele twijfel. Bredero had haar in 1616 zijn Lucelle opgedragen,
hij was toen 31, zij 22 jaar oud. Al blijven de precieze feiten en omstandigheden
onachterhaalbaar, het lied bewijst afdoende zowel zijn verliefdheid als het hopeloze
ervan. Maar juist daarom is het ondenkbaar dat hij het zelf, dus in de derde druk, zou
hebben gepubliceerd; het is zelfs nauwelijks denkbaar dat hij het ooit voor publikatie
zou hebben bestemd, al mag men veilig veronderstellen dat hij niet zal hebben
nagelaten het Tesselschade in handschrift te doen toekomen.
In vergelijking met de bescheiden vierde druk, doet de vijfde, 1622, aan als een
royale uitgave. Het boek heeft een nieuwe en omvangrijke titel gekregen: Boertigh,
Amoreus en Aendachtigh Groot Lied-boeck van G.A. Brederode, Amsteldammer.
De bladspiegel is bijna vier maal zo groot. In plaats van twee afdelingen plus een
wat onvolgroeid aanhangsel, zijn er na het uitvoerige voorwerk nu drie onderscheiden
liedboeken, elk met een eigen titelblad, een eigen grote prent en een eigen paginering.
In plaats van een mager portretje en twee prentjes vindt men nu een royaal portret,
drie bladgrote gravures met onderschriften, twee pagina's ‘pennekonst’ en zeventien
etsen van een kolom. Er is gewerkt met letters van allerlei slag: romein, cursief,
fractuur, civilité, kleiner en groter, magerder en
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vetter, en met opmerkelijke initialen van uiteenlopend karakter en formaat. Heel de
rijk voorziene letterkast van een gerenommeerde drukkerij is uitgestald met als
resultaat een wat warrig geheel waarin meer behaagzieke afwisseling dan stijlvolle
eenvoud heerst. Waarom het ene lied zo, het andere zus werd gezet, is duister; slechts
een enkele keer blijkt een bepaald corps te zijn gebruikt om een lied precies onderaan
een kolom te doen eindigen. De uitgever heeft kennelijk vroegere verzamelbundels
als Den Bloem-Hof Van de Nederlantsche Ieught (tweede druk 1610), Apollo of
Ghesangh der Musen (1615) en vooral Jan Starters Friesche Lusthof (1621) van zijn
collega en concurrent Dirck Pietersz: Voscuyl ten voorbeeld genomen, al ging het
drukken van melodieën in notenschrift hem blijkbaar te ver.
Maar het grootste verschil met de voorgaande editie betreft de inhoud: in plaats
van 55 liederen zijn het er nu 200. De eerste afdeling heeft een naam gekregen die
tot nu toe niet bestond: Boertigh Liedt-boeck. De term Geestich, sinds het vroegste
begin viermaal gebruikt, verdween voorgoed. Het aantal boertige liederen, of wat
daarvoor moet doorgaan, werd vermeerderd van 26 op 82, dus ruim verdrievoudigd.
Het is niet zo, dat deze 26 in hun oude volgorde eerst komen en de 56 nieuwe daarna.
Halverwege verandert de reeks opeens: nr. 15 wordt XXIX, nr. 16 wordt XLIII enz.
De reden daarvan ontgaat ons volstrekt en moet ook de kopers in 1622 zijn ontgaan,
voorzover ze die vierde druk in hun bezit hadden. Zij zullen bij vergelijking niet
enkel verrast maar ook verbaasd zijn geweest, en die verbazing kan alleen maar zijn
gestegen naarmate ze de nieuwste Bredero verder bekeken.
Ook de tweede afdeling is herdoopt. In plaats van Kleyne Bron der Minne heet ze
nu De Groote Bron Der Minnen. De titel Amoureus Lied-boeck, die men op grond
van het algemene frontispice zou mogen verwachten, komt evenmin voor als Bredero's
eigen titel: Bron der Minne. De reeks erotische liederen is aangegroeid van 21 tot
79, en dus tennaastebij verviervoudigd. Ook hier is niet het vroegere twintigtal eerst
afgedrukt en de 58 nieuwe daarna. Integendeel, van de volgorde uit 1621 is niets
overgebleven: de eerste drie liederen uit de Kleyne Bron der Minne zijn in de Groote
terecht gekomen als CXIX, CL en CXXIX; en dit laatste lied was ook al toegevoegd
aan de boertige groep, als LXVI.
Het onderscheid bij de derde afdeling is nog ingrijpender. De vierde druk hád geen
derde deel, niets dan een aanhangsel van acht Aendachtighe Nieuwe Liedekens. Nu
wordt er een compleet Aendachtigh Liedt-Boeck gepresenteerd met in totaal 39
liederen; en dit betekent dat hier het aantal vrijwel vervijfvoudigd is. Met de volgorde
uit 1621 is nergens rekening gehouden, het eerste lied is zo min het eerste gebleven,
als het laatste het laatste. En wat sommigen die ook de met liederen doorspekte
bundels Tragische Historien in hun bezit hadden, niet zal zijn ontgaan: Bredero's
Groot Lied-boeck werd afgesloten met een treffend
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gebed van een stervende, dat echter als fragment van een uit het Frans vertaald gedicht
al in 1614 was gepubliceerd.
Ofschoon er geen enkele reactie op deze uitgave bekend is - de opgenomen
huldigingsgedichten moeten door de uitgever zijn gevraagd en gaan dus in feite aan
de publikatie vooraf - zal ze op Bredero's bewonderaars een ronduit onthutsende
indruk hebben gemaakt. De dichter was nu vier jaar dood, men kende zijn
belangrijkste spelen, men kende zijn belangrijkste liederen, en plotseling werden
vriend en vijand geconfronteerd met een kleine 150 uitermate ongelijksoortige
gedichten waarvan vrijwel niemand het bestaan zal hebben vermoed. Hoe groot de
oplaag is geweest, weten we niet, hoe hoog de prijs evenmin. Maar indien Van der
Plasse op een eclatant succes heeft gerekend, is hem dat in elk geval ontgaan. Een
vergelijkbare bundel als Jan Starters Friesche Lusthof werd na de eerste editie van
1621 binnen zeer korte tijd zesmaal volledig herdrukt: in 1623, 1624, 1626,
waarschijnlijk tweemaal in 1628, en opnieuw in 1634. Van Bredero's Groot
Lied-boeck is echter nooit een complete herdruk verschenen, noch in de zeventiende,
noch in de achttiende, noch in de negentiende eeuw vóor het jaar 1890. Wel heeft
de zeventiende eeuw nog tweemaal een verzamelde herdruk van de spelen aangevuld
met een liedboek, maar in de algemene titel daarvan heeft men waarheidsgetrouw
de term Groot geschrapt. De zesde en de zevende druk zijn niet anders dan
bloemlezingen. Wie daaraan niet genoeg had, moest maar op zoek gaan naar een
exemplaar van 1622.
De zesde druk heeft als titel: ‘Boertigh, Amoureus en aendachtigh Liedt-Boeck
Van G.A. Brederode, Amsterdammer. t'Amstelredam, Voor Ioost Hartgers,
Boeckverkooper in de Gast-huys-steegh, in de Boeck-winckel, Anno 1644’. Het
karakter van bloemlezing blijkt al uit het feit dat Bredero's Voor-reden tot ongeveer
twee vijfden is ingekort. Weliswaar heeft men de tekst ietwat aangepast door
‘Gheestigh Liedt-Boecxken’ te veranderen in ‘Geestigh Liedt-Boeck’, en door tegen
het slot de aankondiging van de Bron der Minne te vervangen door ‘deze driederlye’,
maar voor de rest is het een treurig voorbeeld van hersenloos geschrap. Wat er van
Bredero's historisch belangrijke en psychologisch opmerkelijke beschouwingen is
overgebleven, bestaat uit drie onsamenhangende fragmenten, waarvan het tweede
zelfs midden in een volzin afbreekt, terwijl het derde, dat oorspronkelijk aansloot
bij Bredero's polemiek tegen de onfatsoenlijke bezorgers van de amsterdamse
roofdruk, nu in de lucht hangt en volstrekt onbegrijpelijk is geworden. Al is ook de
rest van deze editie niet feilloos, zúlke verminkingen doen zich verderop toch niet
voor.
De drie afdelingen bevatten 20 en 29 en 32 liederen, tezamen 81; maar doordat er
binnen de tweede afdeling vier liederen dubbel zijn opgenomen (22=37; 28=40;
31=44; 36=45) is het juiste totaal 77. Het is opmerkelijk dat er bij deze druk allereerst
gebruik is gemaakt van de editie-1621. In het Boertig Liedt-boeck loopt
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de volgorde geheel parallel, al zijn er acht liederen geschrapt en werd het slot
uitgebreid met twee liederen, ontleend aan de editie-1622. Men krijgt de indruk dat
er veel fatsoen zit in het schrappen: wel bleef het ‘Koortzich Liedtje’ gehandhaafd,
maar ‘Kockje’ en ‘Tooverliedt’ zijn verdwenen. En verdwenen zijn ook drie liederen
waarin een meisje zich wat al te openhartig uitlaat over verliefdheid en huwelijk.
Aan de Bron der Minnen, nu eindelijk noch Kleyn als in 1621, noch Groot als in
1622, ligt eveneens de editie-1621 ten grondslag. Dat blijkt niet enkel uit de volgorde,
maar overduidelijk uit de aanwezigheid van het lied: ‘O hoofdeloose sinnen’, dat in
het Groot Lied-Boeck om duistere redenen ontbreekt. Inzake het op zichzelf natuurlijk
niet te verantwoorden viertal verdubbelingen, is wel de opmerkelijkste constatering
deze, dat blijkens de varianten de ene tekst telkens de editie-1621 volgt, de andere
de editie-1622. Maar de verschillen tussen 1621 en 1622 zijn zó gering, dat niemand
daaraan enig motief voor een tweevoudige opname zou kunnen ontlenen. De uitgever
- of welke medewerker dan ook - was eenvoudig vergeten dat het lied al via de
editie-1621 aanwezig was, toen hij de editie-1622 kritisch keurde op de daaraan te
ontlenen toevoegingen. Het valt moeilijk uit te maken volgens welke normen men
te werk is gegaan. Maar dat de uitgever een vroom man was of tenminste mikte op
een vroom publiek, blijkt uit het Aendachtigh Liedtboeck. Zo althans luidt de titel,
als in 1622; maar boven iedere rechterbladzij staat steeds Aendachtighe Liedekens,
als in 1621. Openlijker blijk van de tweeledige oorsprong der kopij kan men zich
niet wensen. De acht liederen uit 1621 zijn compleet aanwezig, en hun volgorde,
ofschoon door tussenvoegingen wat losser, is nog verwant aan die van 1621. De
overige 24 liederen, tussen en na deze acht, zijn uiteraard ontleend aan het Groot
Lied-boeck. Nergens is enig symptoom dat het vermoeden wettigt als zou men ook
nog handschriftelijke gegevens ter beschikking hebben gehad. Het Aendachtigh
Liedt-boeck is met 32 liederen in 1644 de omvangrijkste afdeling van de drie. Het
verschil met 1622, afgezien van de andere volgorde, betreft het schrappen van zes
teksten: drie lange bruiloftsgedichten waarvan overigens de feestliedjes gehandhaafd
bleven, twee stichtelijke beschouwingen waarvan althans éen zich krachtig verzet
tegen godsdienstige haarkloverijen, en tenslotte éen lied dat conform de editie-1621
al in de Bron der Minnen was afgedrukt.
Samenvattend kan men zeggen dat in deze zesde druk het meest aanstootgevende
werd verwijderd, de portie verliefdheid verminderd, de rederijkerij geschrapt, maar
al het godsdienstige gehandhaafd en dus relatief vermeerderd. In het Liedt-Boeck
van 1644 verschijnt Bredero als een fatsoenlijker, volwassener en vromer, om niet
te zeggen orthodoxer zeventiende-eeuwer, dan in het Groot Lied-boeck van 1622.
Men heeft een energieke poging gedaan hem postuum nog wat op te voeden, en is
daar tot op zekere hoogte zelfs in geslaagd.
Het heeft meer dan dertig jaar geduurd eer er opnieuw iemand was die zich waagde
aan een volledige uitgave van Bredero's werk: Jan Claessz. ten Hoorn,
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t'Amstelredam. Hij drukte alle toneelspelen, alsook de Poëmata, de Kluchten en de
Lijckdichten in éen dik deel van 732 bladzijden, met 1678 als jaartal. En hoewel het
Liedt-boeck in zijn reeks titels als nummer XIII en daarmee als laatste vermeld staat,
heeft deze zevende druk behalve een eigen paginering ook een eigen jaartal: 1677.
Ten Hoorn heeft meer zorg aan de samenstelling besteed dan Van der Plasse in
1622, of Hartgers in 1644. Dat hij een exemplaar van de editie-1644 als kopij heeft
gebruikt, is zonder meer duidelijk; maar hij heeft het blijkens een paar schrappingen
kritisch gedaan, en er bovendien een stuk of wat liederen aan toegevoegd, ontleend
aan de editie-1622. De in 1644 zinloos verminkte Voor-reden van Bredero is door
hem echter zinloos herdrukt.
Het Boertigh Liedt-boeck bevat eerst de twintig liederen uit 1644 maar vult die
aan met zes uit 1622 (of 1621, want dáar staan ze ook, en wat dichter bij elkaar).
Aangezien hier echter zowel het ‘Toover-Liedt’ bij is, als ‘Kockje’, mag men Ten
Hoorn de eer geven dat hij heeft geweigerd zich als censor op te werpen, en in alle
objectiviteit zowel de dichter als de lezer hun rechtmatig aandeel aan wat vrolijk
onfatsoen niet heeft misgund. In de tweede afdeling zijn de vier overbodige duplicaten
verenkelvoudigd, terwijl er twee gedichten (nr. 41 en 42) werden overgenomen uit
de editie-1622 (in 1621 komen ze niet voor). Aldus telt de Bron der Minnen nu 27
liederen. Het is storend dat er als ‘kopje’ boven de blz. 23, 25, 27 en 29 ten onrechte
Boertigh Liedtboeck staat. In de derde afdeling heeft Ten Hoorn zich beperkt tot het
schrappen van zeven gedichten. De onregelmatigheid in 1644, namelijk Aendachtigh
Liedt-boeck (zoals in 1622) als titel, en Aendachtige Liedekens (zoals in 1621) boven
de bladzijden, is hem blijkbaar ontgaan, en werd dus niet verbeterd. Weegt men de
zeven verdwenen teksten af tegen de 25 gehandhaafde, dan blijft men in het ongewisse
welk formeel of inhoudelijk feit de doorslag heeft gegeven. Maar de vermindering
op zichzelf betekent binnen het gehele Liedt-boeck uiteraard een correctie op de
editie-1644, en misschien is juist dat wel de bedoeling geweest. *
Beter dan enige voorgaande druk is de editie-1677 evenredig van bouw: 26 en 27
en 25 liederen. Ze is door de relatieve vermeerdering van het boertige en de relatieve
beperking van het aandachtige ook beter in evenwicht en meer representatief. En
indien men de teksten die als zelfstandig lied tekortschieten - een paar bruiloftsliederen
en de feestzang bij het rederijkers-vismaal - voor lief neemt als de vertegenwoordigers
van een soort gebruikslyriek waarvoor ook de dichter zelf zich niet heeft geschaamd,
dan mag men de editie-1677 beschouwen als de beste Bredero-bundel waartoe de
zeventiende eeuw in staat is geweest. Maar ze werd nooit herdrukt: voor de deftige
heren van de dichtgenootschappen en het klassicisme was Bredero te gewoon.

*

Zie blz. 85-87.
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II
Aan het kopende publiek van 1622 moet Bredero's Groot Lied-boeck zich hebben
voorgedaan als een boek met pretentie. Wie het ter hand nam, kon merken dat de
uitgever moeite noch kosten had gespaard om de lyrische nalatenschap van een
vereerd dichter in waardige vorm te doen verschijnen. Dat had Cornelis van der
Plasse in 1621 ook beloofd. Hij deelde toen mee dat hij bezig was de voorgenomen
bundel van Bredero ‘met schoone, in koper ghesnede, af-beeldinghen naer haren
eysch ende behoorte te verçieren.’ Al had de dichter zelf dan geen toezicht kunnen
houden op de publikatie van zijn werk, de zorg daarvoor was in vertrouwde handen
geweest. Die indruk wordt gewekt, en dat was blijkbaar de bedoeling. Die indruk
wordt nog versterkt door wat Van der Plasse den Sang-gierighen Leser in 1622 te
zeggen heeft: ‘Hier is voor het eerst het dryvoudich Liede-boeck, dat u lieden den
Poët selve al by sijn leven hadde toegeseyt, gelijck ghy uyt sijn volgende voor-reden
genoechsaem kond verstaen.’ En als hij er nog bijvoegt dat sommige liederen ‘soo
hy my meerendeels in syn leven geordonneert hadde’ versierd zijn met schone zinrijke
prenten, dan moet elke goedgelovige lezer wel menen dat er niets authentiekers
denkbaar is dan dit Groot Lied-boeck.
Het is jammer voor Van der Plasse dat hij zich niet heeft beperkt tot een beroep
op mondelinge ordonnantiën van Bredero zelf: een dode spreekt niet tegen. Maar bij
schriftelijke ordonnantiën ligt de zaak anders: een dode schríjft soms wel eens tegen.
Wie het advies van de uitgever volgt en die voorrede van Bredero ‘genoechsaem’
leest, kan met eigen ogen constateren dat daar volstrekt niets in staat over een driedelig
liedboek. Integendeel, er wordt over twee liedboeken gesproken, twee afzonderlijke
liedboeken, het bestaande Geestigh Liedt-boecxken en de aangekondigde Bron der
Minne. Wat Bredero verder met zijn lyriek van plan was toen hij in augustus 1618
stierf, is onbekend, en wat hij gedaan zou hebben als hij was blijven leven, nog
onbekender. Neemt men aan dat Van der Plasse in 1618 tennaastebij wist wat de
dichter toen zowat wilde; neemt men tevens aan dat hij zich dit ook na enkele jaren
nog redelijk goed herinnerde; en neemt men bovendien nog aan dat hij bereid was
er ten volle rekening mee te houden, dan neemt men niet enkel méer aan dan
menselijkerwijs verantwoord is, maar dan staat men ook voor een onoplosbaar
probleem. Immers, wie uitgaat van de overtuiging dat het Groot Lied-boeck
overeenstemt met Bredero's bedoelingen, die komt terecht bij de zekerheid dat het
Geestigh Liedt-boecxken van 1621 daar dan helemaal niet mee overeenstemt. Het
omgekeerde ligt natuurlijk veel méer voor de hand, ten eerste omdat 1621 korter na
Bredero's dood is dan 1622; ten tweede omdat het Geestigh Liedt-boecxken
tennaastebij klopt met Bredero's mededelingen en het ‘dryvoudich Liede-boeck’
geenszins.
Ook zonder concrete gegevens kan men zich wel ongeveer voorstellen hoe de
gang van zaken is geweest. Bredero liet bij zijn onvoorziene dood een grote
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hoeveelheid handschriften na, waaronder heel wat die al lang niet meer voor publikatie
bestemd, en het misschien zelf wel nooit geweest waren: voorbije jeugdproeven,
voorbije rederijkersrijmen, voorbije liefdesverklaringen, voorbije
vroomheidsbetuigingen, teksten voor voorbije gelegenheden, lyrische gedeelten uit
nooit-voltooide toneelstukken, voorbije berijmingen uit het Frans, toevallig
onverscheurd gebleven of om sentimentele redenen bewaard. Met Bredero's eigen
mededeling voor ogen beperkte de uitgever zich in 1621 vrijwel tot wat er al driemaal
eerder in druk was verschenen en wat er klaar lag aan kopij. Maar daar er zoveel
meer was dan men had gedacht, meende hij de dichter, de lezers en uiteraard zichzelf
van dienst te zijn door te streven naar volledigheid en alles wat hij vond of te pakken
kon krijgen af te drukken in dit ene boek. Aan het begin en het slot werden de luchtige
en de stichtelijke liederen zo'n beetje bijeen gezet, en heel de moeilijk te ordenen
rest waar nogal wat liefde in was verwerkt, kwam daartussenin. Sindsdien is het een
even raadselachtig als belangrijk boek, des te raadselachtiger naarmate Bredero zich
duidelijker doet kennen als een belangrijk dichter in een belangrijk tijdvak. Bij Hooft
en bij hem begint de Gouden Eeuw: al het andere komt na zijn dood.
Wie met het Groot Lied-boeck nog iets méer doet dan het ter hand te nemen,
bemerkt dat de pretentie van uiterste zorgvuldigheid niet wordt waar gemaakt. Na
korte tijd stuit men op zoveel tekortkomingen in typografisch en literair opzicht, dat
de verdenking van dilettantisch haastwerk zich niet laat onderdrukken. Verscheidene
bladzijden zijn verkeerd genummerd, soms met het even cijfer rechts en het daarop
volgende oneven cijfer op de voorgaande bladzij links; een enkele maal is er zelfs
een hele reeks foutieve paginacijfers achter elkaar. In het Boertigh Liedt-boeck komen
de bladzijden 65-72 tweemaal voor, als vel I en als vel K; de eenvoudigste verklaring
is wel dat het Bruylofts-Ghedicht met het bijbehorende feestliedje dat precies de acht
bladzijden van vel I vult, er later is tussengevoegd. Maar waarom dat juist hier en
juist zo moest, is een open vraag. Lied III begint met een grotere sierletter W, maar
nu leest men Wo in plaats van So. In de aanvangsregel van lied XXIX staat Sondahh,
en bij zo'n gewoon woord is dat even onbegrijpelijk als storend. Lied XLIII heet
Amsterdams Klaagh-Kiedt; enzovoorts. Natuurlijk zijn niet alle fouten zo evident,
maar dat maakt de onzekerheid alleen maar groter. Men kan de verleiding om elk
taalprobleem voor een drukfout te houden nu eenmaal niet bezweren door in elke
drukfout een taalprobleem te zien.
Er zijn ook ongerechtigheden van heel andere aard. Onder de liederen zijn er twee
die thuis horen in Rodd'rick ende Alphonsus. Ze werden niet alleen daar al in 1616
gedrukt, maar ze hebben ook de dramatische samenhang nodig om ten volle
begrijpelijk te zijn. Zo is het eveneens met twee liederen uit Griane, éen uit Lucelle,
allen ook in 1616 gedrukt, en met niet minder dan zes uit Stommen Ridder, in 1619
gedrukt. Zelfs afgezien van de onzelfstandigheid die een groot deel van deze liederen
kenmerkt, is het dubbel afdrukken, daar en nog eens hier,
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een zinloze overbodigheid. Op grond hiervan hebben Kalff in 1890 en Knuttel in
1929 dan ook gemeend Vander Plasse te mogen corrigeren door zulke overbodigheden
soms weg te laten. Maar wie zich rekenschap wil geven van het Groot Lied-boeck
zoals het is, zal moeten beschikken over de complete tekst van 1622, inclusief z'n
gebreken.
En dan gaat het niet enkel om teksten die eerst in een toneelstuk en nu ook in het
Groot Lied-boeck zijn opgenomen, zonderlinger nog zijn de drie liederen die in volle
omvang tweemaal in dit Lied-boeck staan, eerst in het Boertigh Liedt-boeck, daarna
opnieuw in De Groote Bron der Minnen. Aan het einde van de bundel stuit men nog
op een andere onjuistheid: temidden van Bredero's aandachtige liederen staat opeens
een gedicht van Hooft, een lied uit zijn Granida, in 1615 gepubliceerd. Wie deze
fout verklaarbaar acht aangezien Hoofts lied voorkomt in Apollo 1615, en daar
voorzien is van de kenspreuk 't Kan verkeeren, behoort er wel bij te zeggen dat men
in Apollo zelf die fout al had opgemerkt en de correctie in de Inhoud aangebracht.
Al te veel literaire deskundigheid heeft Van der Plasse aan het Groot Lied-boeck niet
verspild. En indien hij juist in dit opzicht, zij het ten onrechte, vertrouwd heeft op
een anoniem gebleven medewerker, hijzelf zal toch wel verantwoordelijk zijn voor
het ontoelaatbare feit dat dezelfde gravure tweemaal staat afgedrukt, eerst in het
Boertigh Lied-boeck bij lied XXX, daarna opnieuw in de Groote Bron der Minnen
bij lied CL, beide keren overigens zonder in conflict te komen met de tekst (I: 132
en 488). Uit zoiets blijkt nog iets anders dan onzorgvuldig beleid, namelijk ook de
principiële zwakte van de indeling in drieën, zoals die door of namens Van der Plasse
is aangebracht.
De termen Boertigh, Amoreus en Aendachtigh zijn de zeventiende-eeuwse
kleinkinderen van zestiende-eeuwse grootvaders die in de Rederijkerskamers gezag
hadden. Ze heetten toen in een wat andere volgorde: Refreinen int sotte, int vroede
en int amoureuze. Maar ze leden aan de eendere kwaal, zij het in mindere mate en
met minder ernstige gevolgen. De drie genres, bij de Rederijkers in de mode gekomen,
werkten als voorbeeld en voorschrift voor de latere Rederijkers, en aldus werd de
mode tot traditie. Wanneer men een bundel Refreinen uitgaf, ging het meestal om
werkstukken van verschillende hand; men kon bij het samenstellen de indeling
gemakkelijk aanhouden, omdat die zich bij het schrijven al had doen gelden. Zo lang
iedereen de grenzen van elk genre behoorlijk in acht nam, was er geen probleem.
Het behoefde dus niemand te verontrusten dat de drieledige indeling noch homogeen
was, noch compleet. Maar wie buiten de traditie staat, ziet onmiddelijk dat de
rubrieken int sotte en int vroede zo contrair zijn, zo binair, dat ze geen ruimte laten
voor een derde: wat niet sot is moet vroed, wat niet vroed is moet sot zijn. Wil men
toch een neutrale zone tussen die twee domeinen afpalen, een soort niemandsland,
dan is dat stellig niet per se en uitsluitend amoureus. De liefde immers past helemaal
niet binnen het schema sot/vroed, omdat ze zowel in haar feitelijke als in haar literaire
verschijningsvor-
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men alle gradaties van hoogst vermakelijk tot diep tragisch omvat. De meeste daarvan
zijn ook bij Bredero aanwezig; het verwondert dan ook niet, liefdesliederen zowel
aan te treffen in het Boertigh Liedt-boeck als in het Aendachtigh Liedt-Boeck. Maar
zelfs als ze daar niet misstaan, is dat geen geldige reden waarom men ze aan De
Groote Bron der Minnen heeft onttrokken.
Door de drie traditionele rederijkersgenres als indeling op te leggen aan een poëzie
die daaraan ontgroeid was, heeft Van der Plasse een ordening gesuggereerd die niet
bestond en een wanorde veroorzaakt die voorkomen had kunnen worden. Men kan
hem niet verontschuldigd achten door het feit dat een leidse vriend van Bredero een
Geestig liedboekje had samengesteld, en Bredero zelf een amoureus liedboek
voorbereid. Van der Plasse had die twee als gegeven feitelijkheden intact kunnen
laten zonder daaraan consequenties te verbinden voor al het verdere materiaal. Door
in 1621 het Geestigh Lied-Boecxken uit te breiden met de Kleyne Bron der Minne
en te voorzien van het aanhangsel der acht Aendachtighe Liedekens sloeg hij - geheel
buiten Bredero om - een weg in die hij in 1622 tot het einde toe heeft voortgezet.
Tot het doodlopende einde toe.
Met de manuscripten in handen heeft men wellicht eens de mogelijkheid gehad
om de chronologie te eerbiedigen en aldus de ontwikkeling van dit dichterschap te
doen zien; of, indien men de toekomstige literatuur-historicus zijn inspraak misgunde,
het aanwezige werk kunnen groeperen in een aantal rubrieken: gelegenheidsgedichten,
liefdesliederen, klachten, godsdienstige liederen, vertaalde gedichten enz.; of, indien
men geen voorschot wou nemen op zo'n klassicistisch gebruik, een indeling kunnen
maken volgens criteria van stijl; het is immers duidelijk dat er in deze teksten meer
dan éen vormgevingsprincipe aanwijsbaar is. De uitgever echter heeft niets van dit
alles gedaan, en de handschriften zijn weg.
Het is niet moeilijk het verwarringwekkende van de bestaande toestand aan een
voorbeeld te demonstreren. De editie-1622 bevat negen bruiloftsgedichten; geen
enkele daarvan is te vinden in de editie-1621, hoewel Bredero zelf er in Apollo twee
had gepubliceerd. Men kan er moeilijk aan twijfelen dat er met een bruiloftsgedicht
iets mis moet zijn als het niet tot het amoureuze genre behoort. De opname in De
Groote Bron der Minnen zou dus altijd verantwoord zijn geweest. Maar negen
bruiloftsgedichten na elkaar wordt misschien van het goede te veel; en om wat
spreiding te bereiken had men desgewenst de vroegste gedichten iets meer naar voren
kunnen plaatsen en de latere iets meer achteraan. Of de meer speelse, met klassieke
thema's eerst, en de vrome, christelijke verderop. Met deze negen zelfstandige teksten
in handen kon Van der Plasse in 1622 elke mogelijkheid overwegen, ieder argument
tot z'n recht doen komen. Wat hij tot stand bracht, tart alle begrip. Er staan vier
bruiloftsgedichten in het Boertigh Liedt-boeck: ze dagtekenen achtereenvolgens uit
februari 1612, april 1615, november 1613 en maart 1612. In De Groote Bron der
Minnen kwamen er,
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vreemd genoeg, maar twee terecht: éen uit april 1618 en éen dat waarschijnlijk in de
zomer van 1618 is ontstaan. De overige drie, in het Aendachtigh Liedt-Boeck,
dagtekenen uit april 1616, mei 1618 en december 1617. Wie hier enige orde ontdekt,
mag het zeggen.
Maar misschien wordt het raadsel opgelost als men afziet van de chronologie en
rekening houdt met het bijzondere sentiment. Het is immers niet alleen denkbaar
maar ook feitelijk zo, dat er in sommige bruiloftsgedichten een vrolijke, in andere
een vrome toon heerst; en als men nu alle negen rangschikt in een scala van vrolijk
tot vroom, wordt het wellicht duidelijk waarom er in 1622 besloten is tot déze
plaatsing.
Van de vier in het Boertigh Liedt-boeck zijn er inderdaad drie waarin zich een
fantasierijk spel met klassieke ontleningen beweegt rondom een fleurig stuk erotiek.
Maar het tweede, uit april 1615, (I: 147), galmt van een zó prekerige ernst dat er
noch bij het voortdurend tot eensgezindheid vermaande bruidspaar, noch bij de
tafelgenoten ook maar een flauwe glimlach kan zijn gewekt, terwijl alles uitloopt op
een feestlied met een psalm als melodie. Het is denkbaar dat het bruidspaar een
Bedroefde tijdt had doorgemaakt zodat er alle aanleiding was tot deze zware
toonzetting, of zelfs dat de dichter gebonden was aan een opdracht van deze aard.
Er kunnen bij zulk soort gelegenheidswerk nu eenmaal omstandigheden zijn geweest
die ons ontgaan, al weten we met zekerheid dat op zo'n dag de bruidsnacht dichter
bij is dan het eeuwig leven. Maar dit alles doet niet ter zake. Waar het om gaat is dat
met dit gedicht in het Boertigh Liedt-boeck, en met de liederen XXI en LXVII
evenzeer, de kwalificatie ‘boertigh’ iedere zin verliest. Men behoeft geen rekening
te houden met wat Bredero zelf dacht of voorgaf te denken, namelijk dat boertigh
zoiets was als boers, boerachtig, en dús voor stadse ogen lachwekkend. De titel
immers is niet van Bredero, en Van der Plasse gebruikt het woord duidelijk als
synoniem van int sotte. Dat genre nu is in het hele Groot Lied-boeck vertegenwoordigd
met ten hoogste 25 liederen. De eerste 15 daarvan staan achter elkaar aan het begin,
van ouds de vaste kern. De overige tien staan verspreid, vrij ver uiteen, ten dele zelfs
buiten de eerste afdeling. Terwijl het Boertigh Liedt-boeck de pretentie heeft uit 82
titels te bestaan, bevat het maar 22 die men met enig recht tot het luchtige genre kan
rekenen. Als men dan ook nog vaststelt dat er een stuk of vier zijn die binnen het
stichtelijke genre vallen, blijven er 56 liederen over die noch boertig zijn, noch
stichtelijk, maar ronduit amoureus, verlangend, prijzend, wervend, vleiend, smachtend,
berustend, klagend, verwijtend, afscheid nemend, in iedere toonaard en in iedere
stijl.
Bij zo'n overloed van verliefdheden zou niets gemakkelijker zijn geweest dan aan
De Groote Bron der Minnen een in vele variaties homogene inhoud te geven. Maar
dat is niet gebeurd. Hoewel minder ongelijksoortig dan de eerste afdeling, is ook
deze tweede in het bezit van een stuk of wat uitzonderingen: luchtige liederen als
‘Wat baat u de voochdy van Landen en van Steen’ (I:385), of ‘Ick wil
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Juffrouw (vertrout,)’ (I:407), en enkele ernstige zoals het franse sonnet (I:354) dat
vanwege z'n gebedskarakter wel bij uitstek tot het aandachtige genre behoort.
De derde afdeling is in haar stichtelijkheid de meest conseqente, want ook de drie
bruiloftsgedichten zijn zwaar van godsdienstig vermaan. Toch is er onder de
bijbehorende feestliedjes éen dat uit de plechtstatige toon springt en de jeugdige
bruiloftsgasten opwekt nu eens een rondje te kussen. Ook het ‘Camer-Liedt’ ter ere
van het retoricale visdiner (I:591) en het hier toch al misplaatste lied uit Hoofts
Granida blijven niet binnen de perken der aandachtigheid. Zelfs in dit derde
Liedt-Boeck is de eenheid dus niet volmaakt.
Maar de opgelegde indeling heeft bovendien iets tot gevolg gehad dat zo mogelijk
nog storender is. Ook als men de thematiek strikt in acht had genomen, waren de
stilistische verschillen immers in volle omvang blijven bestaan. Het inleidende
Apollo-gedicht en het triomfale ‘sonnet’ op Amsterdam zijn renaissancistisch, maar
van het ‘Boeren Geselschap’ af heerst de vlotte toon van het volkslied. Dat blijft een
tijdlang zo, tot in lied XVII opeens weer de gedragen alexandrijnen van de renaissance
klinken. Na lied XXIX, het haast impressionistische Sint-Janslied, valt men
onverhoeds in de reinste rederijkerij. Zo is het ook na lied XL, het uitdagende drinklied
voor de dorstige Haarlemmers; en op de rederijkersrijmen van lied XLII volgt de
volkstoon van het ‘Amsterdams Klaagh-Liedt’.
In de tweede afdeling is het niet anders: met de voldragen renaissancistische jamben
voor Tesselschade nog in de herinnering: ‘Edele ziel verheven, groots en schoon’,
moet men opnieuw naar het rederijkersgeredeneer. En wie net gewend is aan de
kunstvaardige binnenrijmen van lied CI, het trieste verwijt van het bedrogen meisje,
krijgt daarna het franse sonnet in renaissancestijl te lezen en dan een hele rij
rederijkerijtjes met lied CXII als dieptepunt. Via het lied uit Lucelle zijn we opeens
bij het levenslustige lied CXIV met z'n contrapunt van volkstoon en renaissance.
Men moet er zich eens toe zetten de reeks van lied CXLIII tot en met CXLVII in éen
ruk te lezen, niet zo zeer om de ongelijkwaardigheid als om de ongelijksoortigheid
ervan.
Het is in het Aendachtigh Liedt-Boeck niet anders. Temidden van gedichten in
welverzorgde alexandrijnen en liederen als ‘Wat dat de wereld is’, die ieder probleem
van stijl ontstijgen, vindt men rederijkersbedenksels als het gemoraliseer over Elck
en over Selfs, het ‘Klachtigh A.B.C. Liedt’ en het van binnenrijmen verstikte gemor
tegen de geldhonger.
Men moet het niet willen ontkennen: er zijn meer Bredero's dan éen. In zijn Groot
Lied-boeck is soms een rederijker aan het woord, soms een renaissancist. Al wisselen
ze elkaar zelfs binnen eenzelfde lied wel eens af, meestal toch zwijgt de een wanneer
de ander zingt. Soms ook zwijgen ze beiden: dan is er een derde Bredero aanwezig
die zijn kracht vindt in de anonieme traditie van het volkslied. En wie goed luistert,
hoort af en toe nog een vierde, de werkelijk gróte kunstenaar
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die zich de verworvenheden van alle drie cultuurlagen heeft toegeëigend om ze op
soevereine wijze ondergeschikt te maken aan zijn meest persoonlijke poëzie. Men
kan niet ontkomen aan de veronderstelling, dat deze verschijningsvormen van
eenzelfde dichterschap identiek zijn aan de fazen van een ontwikkelingsgang die
zo'n tien à twaalf jaar zal hebben geduurd. Maar het blijft een veronderstelling: geen
enkele dichterlijke ontwikkeling immers is ooit volstrekt geleidelijk verlopen; en
zeker gaf de literaire situatie in het vroeg-zeventiende-eeuwse Amsterdam er al heel
weinig aanleiding toe: twee soorten burgerlijke rederijkerij, een inheemse en een
brabantse, en daartegenin de italiaanse renaissance van de aristocratische jonge Hooft.
Zo lang exacte gegevens ontbreken, blijft elke datering op grond van stilistische
kenmerken een vergelijking met te veel onbekenden. Alleen al de gelijktijdigheid
van maatvaste alexandrijnen in een bruiloftsgedicht en van onmiskenbare
rederijkerselementen in het bijbehorende feestlied vormt een waarschuwing voor al
te voortvarende conclusies.
En toch: hoe zeer zonder exactheid, hoe zeer onder voorbehoud: bij Bredero's
rederijkersstijl laat de suggestie van een betrekkelijk vroege periode zich niet
onderdrukken. De botsing van suggesties die aldus ontstaat, had iedere onderzoeker
met de grootste argwaan moeten vervullen. Het Groot Lied-boeck immers is juist in
zijn opbouw uitermate suggestief. Met de volgorde boertigh, amoreus en aendachtigh
voor ogen meende iedereen te begrijpen wat er zich feitelijk en psychologisch had
afgespeeld: na een jeugd waarvan men vrijwel niets wist, was Bredero zijn
dichterschap begonnen met jaren van joligheid en spot; dan volgde er een periode
van verliefdheid op meisjes van velerlei naam, haarkleur, ogen, godsdienst en stand;
en toen zijn liefde geen weerklank vond en de gezondheid van de dolle vaandrig
door avonturen met wijntje, trijntje en op het ijs bedreigd raakte, kwam er tenslotte
een tijd van bekering met liederen van zondebesef, godsvrucht en stervensbereidheid.
De zekerheid omtrent dit laatste tijdvak werd nog bevestigd door de derde grote
gravure met haar stichtelijke onderschrift en vooral door het slotgedicht, waarvan
blijkbaar niemand meer wist dat het een fragment was van een vertaling die al uit
1614 dateerde.
Van deze structurele suggestie zijn totnutoe allen die zich met Bredero hebben
bezig gehouden, het slachtoffer geworden. Zij hebben de door of namens de uitgever
aangebrachte ordening opgevat als de betrouwbare weergave van een authentieke
dichterlijke ontwikkeling. Zij hebben bovendien de teksten gelezen als waren het
bladzijden uit een intiem dagboek, zonder zich te realiseren hoe groot het verschil
is tussen liederen voor samenzang, een sindsdien in onbruik geraakt genre, en de
moderne belijdenislyriek - al is het ook dáar niet verantwoord de poëtische ik-figuur
klakkeloos met de alledaagse ik-figuur gelijk te stellen. Indien zij behalve voor de
structurele suggestie ook ontvankelijk waren geweest voor de stilistische suggestie,
had de tegenstrijdigheid hen in alle scherpte getroffen: het is immers uitgesloten dat
een deel van het Aendachtigh
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Liedt-Boeck tegelijk om z'n zondebesef tot de eindfase van Bredero's dichterschap
zou behoren, en om z'n rederijkersstijl tot de beginfase ervan. Ook al kan men deze
tegenstrijdigheid slechts constateren maar bij gebrek aan dateerbare gegevens niet
bevredigend oplossen, er valt moeilijk aan te twijfelen wélke van de twee suggesties
de voorkeur verdient: een dichter kent men aan zijn stijl.
De conclusie is onontkoombaar: het Groot Lied-boeck van 1622 is een uiterst
belangrijke bundel met een uiterst verwarde structuur. In chronologisch opzicht
misleidend, in thematologisch opzicht inconsequent, in stilistisch opzicht chaotisch,
laat het de wetenschappelijke onderzoeker geen andere mogelijkheid dan zich bezig
te houden met de verschillende aspecten op zichzelf. Wie behoefte heeft aan
voorbarige en onbetrouwbare samenvattingen, kan ze vinden; maar een betrouwbare
beschrijving en inventarisatie van de verschijnselen ontbreekt. Eerst als in dat gemis
is voorzien, kan men zich afvragen in hoeverre er een synthese denkbaar is die stand
houdt.

III
Indien Bredero ieder werk had gedateerd, zoals Hooft dat soms zelfs bij onderdelen
heeft gedaan, zou men uit de chronologische ordening van alle teksten de ontwikkeling
van zijn dichterschap kunnen aflezen, en misschien ook die van zijn persoonlijkheid.
Dan ook zou blijken in hoeverre er in zijn korte leven een aanwijsbare opeenvolging
is van verschillende perioden.
In het Groot Lied-boeck draagt geen enkel gedicht een datum, maar daaruit volgt
nog niet dat er helemaal nooit iets door hemzelf gedateerd zou zijn. Het enige stukje
handschrift dat volstrekt authentiek is, de rijmspreuk in het album van Ernst Brinck,
bevat de naam Garbrant A. Brederode, de toevoeging Amstelredammer, de zinspreuk
't Kan Verkeeren, en tenslotte de datum A. ° 1618 July den 4de. Dat was dan ook in
een liber amicorum. Zeker, maar het gedicht ‘Tot den Leser’ vóor de Spaanschen
Brabander draagt in gedrukte vorm de datering: A. ° 1618. den 6. Iunij, en aan het
slot van Stommen Ridder staat: A. ° 1618. den 8. Iunij. De veronderstelling dat er in
de zomer van 1618 voor Bredero dan wel een bijzondere reden zal zijn geweest om
te dateren is ongegrond. Hij heeft vooral blijkens teksten uit de Nederduytsche Rijmen
meer en eerder gedateerd:
De brief aan Carel Quina draagt een datum: Den 23 Maert 1611.
De Klucht vande Koe draagt een datum: Den 6. Augustus 1612.
Het berijmde ‘Antwoort aan Jacob Barthout’ draagt een datum: In midd-somer
Anno 1613.
Het gedicht ‘Lof Van de Ryckdom’ draagt een datum: Ghemaeckt in 't Jaer
1613. Den 26. October.
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Het gedicht ‘Lof Van de Armoede’ draagt een datum: Anno 1614. Den vierden
Januarij.
De opdracht van Moortje aan Iacob van Dijck draagt een datum: de lesten
December, int Jaar 1616.
De Spaanschen Brabander draagt een datum: Volmaeckt in 't Jaer 1617. In
April.
De reeks ‘Grillen’ op de twaalf maanden draagt een datum: Gemaect in
November 1617.
Met dit overzicht in handen kan niemand nog geloven dat er op het manuscript van
alle tweehonderd gedichten uit het Groot Lied-boeck stuk voor stuk wel een zinspreuk
heeft gestaan en nooit een dagtekening. Er is klaarblijkelijk door of namens de
uitgever een radicale uniformering toegepast waardoor enige en misschien wel talrijke
secundaire gegevens voorgoed verloren zijn gegaan.
Wie op zoek gaat naar chronologie vindt uiteraard minder dan hij zou wensen,
maar staat tenslotte niet met lege handen. Niet alles dat geen datum draagt is volstrekt
ondateerbaar. De liminaria die hij af en toe heeft geschreven voor werk van anderen,
dagtekenen uiteraard uit de tijd van de publikatie. Wel zijn er enkele
gelegenheidsgedichten die ons in een vicieuze cirkel brengen: indien het gedicht
maar een datum had, zouden we ook die van de gebeurtenis weten, en omgekeerd.
Maar bij de bruiloftsgedichten is er geen probleem: al de negen bruidsparen zijn
deugdelijk aangetroffen in de dokumenten op het Gemeente-archief van Amsterdam.
Omdat elk bruiloftsgedicht een feestlied bij zich heeft, zijn er dus negen paar teksten
waarvan de datum van ontstaan tennaastebij zeker is. Tennaastebij: want al zullen
ze door de dichter zelf tijdens het feestmaal zijn voorgedragen, niemand kan weten
of hij ze heeft geschreven een week, een maand of een kwartaal daarvóor. Misschien
zelfs wel langer: het negende immers (I:445) betreft een huwelijk dat in oktober 1619
werd voltrokken, ruim een jaar na Bredero's dood. De waarschijnlijkheid dat iemand
zo'n gelegenheidsgedicht meer dan een jaar van tevoren schrijft, is bepaald minder
groot dan dat een voorgenomen huwelijksvoltrekking moet worden uitgesteld, om
welke reden dan ook. Wel wijkt juist dit gedicht met gekruist rijm af van de acht
voorgaande die alle gepaard rijm hebben; wel gaat juist dit gedicht niet samen met
een lied en kan men er alleen onder enig voorbehoud een even verweesde feestzang
mee verbinden; toch is er geen reden om aan het auteurschap van Bredero te twijfelen.
Alleen de tijd van ontstaan: zomer 1618, blijft als veronderstelling wat vaag.
Door al de bruiloftsgedichten met hun feestliederen chronologisch te ordenen krijgt
men de volgende reeks:
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februari

1612

XVII en XVIII

I: 91 en 96

maart

1612

LXI en LXII

I: 230 en 236

november

1613

XLVII en XLVIII

I: 183 en 190

april

1615

XXXVI en
XXXVII

I: 147 en 152

september

1616

CLXVII en
CLXVIII

I: 533 en 538

januari

1618

CXC en CXCI

I: 599 en 603

april

1618

CXV en XCVI

I: 330 en 337

mei

1618

CLXXVIII en
CLXXIX

I: 563 en 568

zomer

1618

CXXXVI en CXI

I: 445 en 377

De andere dateerbare gedichten in het Groot Lied-boeck zijn kleiner in aantal en
steunen op minder stevige grond.
Lied CLI met z'n hooftiaanse inzet: ‘Ay hooch verheven Ziel, en overschoone
Vrouwe’, staat in de tweede druk van Den Bloem-Hof van de Nederlantsche Ieught,
Amsterdam 1610, en is daarmee van alle dateerbaarheden de vroegste. Nu is er in
dit geval wel enige reden tot voorzichtigheid: het lied heeft in Den Bloem-Hof zeven
strofen en noch naam noch zinspreuk, en in het Groot Lied-boeck drie strofen minder
maar de zinspreuk meer. Was het gedicht door Van der Plasse aan Den Bloem-Hof
ontleend, dan zou het zeven strofen hebben geteld. Maar hij kón het er niet aan
ontlenen omdat het daar anoniem was. Het is dus in het Groot Lied-boeck opgenomen
buiten Den Bloem-Hof om.
Een vergelijkbaar geval doet zich voor bij lied LV: ‘Weet ghy Maachden arm en
rijck’. Het is gepubliceerd in T'Vermaeck der Ieught, Franeker 1612 met als titel
‘Een Dochters Liedt’, maar zonder naam of zinspreuk. Het staat in vrijwel identieke
vorm ook in de tweede druk: Leeuwarden 1616. In beide drukken heeft dit lied vijf
strofen, maar in het Groot Lied-boeck heeft het er vier. Hoe een lied van Bredero
terecht kwam in zo'n friese uitgave is een open vraag; en de kwestie van het
auteurschap eigenlijk ook. Het enig zekere is dat het in 1622 niet kan zijn ontleend
aan T'Vermaeck der Ieucht. Er moet dus een handschrift zijn geweest, een korter
handschrift, een onvolledig handschrift misschien; en dáaronder zou dan de zinspreuk
hebben gestaan? Men moet niet méer willen geloven dan het waarschijnlijke. Als er
éen argument is om te menen dat die paar honderd zinspreuken in de editie-1622
grotendeels te danken zijn aan de volledigheidsdrift van de uitgever, dan ligt het hier.
Maar als er in Bredero's nalatenschap teksten zijn gevonden, wel in zijn handschrift
maar zonder enige aanduiding van zijn auteurschap, bestaat ook de mogelijkheid dat
er teksten bij zijn die hij om welke reden dan ook eens had overgeschreven, laten
we zeggen omdat hij ze mooi vond. Als dit een gedicht betreft dat ook in de versie
die hij vóor zich had, geen naam of zinspreuk droeg, had Bredero zijn literaire
executeur-testamentair alleen kunnen waarschuwen met de aantekening ‘niet van
mij’, of woorden van gelijke strekking. Dat heeft hij natuurlijk niet gedaan. Indien
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geweest, zal het alleen in een uitzonderlijk geval mogelijk zijn genoeg argumenten
aan te voeren voor een redelijke graad van bijna-zekerheid. Dat lijkt mij in deze
gevallen onwaarschijnlijk, aangezien het meest opmerkelijke aspect van lied CL, de
renaissancistische alexandrijn op een zo vroeg tijdstip, nauwelijks verrassend kan
heten: in 1611 immers gebruikt Bredero de alexandrijn zo'n tweeduizend maal in
zijn Rodd'rick ende Alphonsus, en waarlijk niet als vingeroefening.
Een tweede gedicht uit 1610, lied XXIX, ontleent zijn dateerbaarheid aan een heel
ander gegeven: het feit namelijk dat er geen afdoende reden is om de inzet ervan een
fictie te achten:
Sondagh, Sondagh lest-leden
Op eenen St. Jans-dach.(I: 126)

Denkende aan de poëziebeschouwingen van Batavus Droogstoppel inzake ‘de lucht
is guur en 't is vier uur’, kan men opmerken dat Bredero met élke dag binnen de maat
was gebleven, behalve met donderdag en zaterdag; en waarom zou hij niet dinsdag
hebben gezegd wanneer het een dinsdag was geweest? Maar denkelijk vond dit
volksvermaak helemaal zo massaal niet plaats in de jaren met St. Jan op een
doordeweekse dag. Het wás dus zondag, er is geen reden voor het tegendeel. En het
was ook ‘lest-leden’, want waarom zou iemand dit zo schrijven als het niet ging om
iets dat hij kort tevoren had bijgewoond? Rijmnood soms, al in het éerste vers? De
enige twee jaren uit het begin van de 17de eeuw waarin 24 juni op een zondag viel,
zijn 1604 en 1610; doordat 1616 een schrikkeljaar was, kwam na de zaterdag van
1615 nu de maandag. Daarmee vervalt 1616. En 1604 is te vroeg. Dat een dichter
van 19 jaar dit grandioze lied zou hebben gemaakt, is denkbaar; maar dat een
19-jarige, na dit te hebben gemaakt, verder zes jaar zwijgt, niet.
Er is een mededeling van Bredero, uit 1616, over zijn vroege liefde voor de poëzie.
Ik wil u vrijmoedig belijden, zo zegt hij in de voorrede tot Rodd'rick ende Alphonsus
‘dat ick van mijn kindtsche beenen af boven alle andere soete Tijtkortinghe de
lieffelijcke Poesye hebbe verkoren, ende alle'tsints alsulcke Ghesellen ghesocht ende
bemindt, die my hier in ghelijck waren, om met haar in plaats van andere
ongheoorloftheden te onderhandelen, waar in ick waarlijck soo gheluckigh ben
gheweest, dat ick tot tegenwoordigh toe der bester gheselschappe hebbe ghenoten,
so wel van kunstigh en sin-rijck rymen, als van treff'lijckheydt van staat.’ Maar wie
dit aanvoert als bewijs dat hij van jongs af poëzie heeft geschréven, haalt er meer uit
dan verantwoord is. Men kan er immers even goed - en m.i. beter - uit afleiden dat
hij van jongs af graag poëzie heeft gelézen en er met anderen over gediscussieerd.
Dat was al rijkelijk ongewoon.
Het bijzondere van het Sint-Janslied is het samenspel van traditionele en
persoonlijke factoren. Het rijmschema komt overeen met de rederijkersstrofe die
door Matthijs de Castelein ‘ghecruust oft ouersleghen dicht’ wordt genoemd, en in
zijn intrigerend Schaecberd toegepast: de twee helften van de achtregelige
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strofe, elk met twee gekruiste rijmklanken, zijn geschakeld door eenzelfde rijm in
het vierde en het vijfde vers: a b a b b c b c. Ook andere rederijkers hebben deze
vorm gebruikt; in het Antwerps Liedboek vindt men er meer dan een dozijn
voorbeelden van. Bredero's gedicht heeft de direkte verteltechniek van het volkslied,
de taal is populair, en op de achtergrond doet zich het ressentiment gelden van de
ekonomische concurrentie tussen het expansieve Amsterdam en het overvleugelde
Haarlem. Maar de detaillering is noch algemeen, noch traditioneel: de persoonlijke
rijkdom aan schilderachtige, om niet te zeggen impressionistische zichtbaarheden
maakt dit lied uniek in de nederlandse letteren anno 1610. Van het eerste ogenblik
af ziet men de dichter-schilder zich bewegen tussen de feestende menigte, dan zich
afzonderen om verder toe te kijken van terzijde: een kritisch geamuseerd waarnemer
met een uitermate scherpe blik. De mensen, de dingen, de omgeving en de
gebeurtenissen, alles wordt genoteerd in woorden vol zintuiglijkheid, adjectiva voor
het oog: groen, glad, hard, dor, droog, en werkwoorden voor het oor; renden,
klatterden, rumoeren, raesden, riepen, kreten. Omdat het jongvolk per boerenkar naar
Haarlem wil, volgen er als vanzelf een paar strofen om de gierige Haarlemmers te
jennen. En even organisch nadert het lied zijn einde in de schets van de ontnuchterd
teruggekeerde feestgangers. Zoals er aanvankelijk twee strofen waren waarin de
dichter zijn waarnemingspost beschreef, zo geven de laatste twee strofen even
persoonlijk zijn samenvattend oordeel, plus nog een schimpscheut tot slot.
Men kan uit dit gedicht velerlei karakteristieke kwaliteiten van Bredero's
dichterschap opmaken, en als men er het andere uit 1610 bijvoegt, is de scala vrijwel
compleet: volkslied, rederijkerij, renaissance en eigen inbreng. In hun gelijktijdigheid
vormen deze vier éen waarschuwing tegen de illusie als zou men zijn werk kunnen
indelen in stijlperioden die door waterdichte schotten gescheiden zijn. Anno 1610
blijkt hij met vrijmoedigheid gebruik te maken van al de verschillende, om niet te
zeggen tegenstrijdige stilistische mogelijkheden die er toen in het literaire leven van
Amsterdam te vinden waren. Daaruit volgt nog niet dat dit voortaan zo zou blijven;
het ligt zelfs voor de hand te denken dat sommige factoren allengs af en andere toe
zijn gaan nemen, zodat er toch een ándersgeaard samenspel ontstaat.
Het zijn niet de twee liederen XXXV en XCVIII, aan Rodd'rick ende Alphonsus
ontleend en dus in 1611 geschreven, die deze conclusie bevestigen, al komen ze er
ook niet mee in conflict - de bevestiging ligt in de bruiloftsgedichten van februari
en maart 1612 met de bijbehorende feestliedjes. Ook al rekent men zulk
gelegenheidswerk niet tot de hoogtepunten van Bredero's dichterschap, dan nog
hebben ze een onvervangbaar belang: ze vermeerderen het kleine aantal exacte
gegevens, zowel omtrent zijn levensloop als omtrent de aard en de ontwikkeling van
zijn talent.
Het bruiloftsgedicht dat Bredero op 26 februari 1612 heeft voorgedragen en
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waarvan een amateuristisch gedrukt exemplaar aan de disgenoten zal zijn uitgereikt,
is renaissancistisch naar inhoud en vorm. Dat was ook de bedoeling, want al in de
aanhef laat de dichter Cupido zeggen:
Het oude is men warsch, wat nieuws verquickt de Vol'cken.
(I: 91)

Het is een luchtig gefantaseerd verhaal: de dichter, door Cupido meegenomen naar
de godenhemel, krijgt daar te zien hoe diens macht de zoveel machtiger goden in
vuur en vlam zet. Maar als het liefdegodje de dichter oproept de openlijke schande
van deze erotisch overheerste heersers te beschrijven, verbant Jupiter beiden uit de
hemel. Terug op aarde, is de dichter er getuige van, hoe velen er door Cupido's pijlen
worden geraakt: zoals immers ook déze bruidegom en déze bruid, die op het punt
staan het feestmaal te verlaten voor een veel feestelijker samenzijn. De onverbloemde
seksualiteit in de vzn. 92-96, 100 en 105-106 wordt nergens scabreus; iedereen wist
immers waar het bij een bruiloft om ging: het bedvermaak straks en het eerste kind
na de gepaste driekwart jaar.
Bredero's tekst moet nogal zijn ingeslagen, want voor de bruiloft van 25 maart
1612 schreef hij een variatie op hetzelfde thema: ook nu vertoeft zijn geest in de
godenhemel, ook nu bemerkt hij Cupido's macht over de andere goden, maar de
hemelse verwarring wordt veel gedetailleerder en anekdotischer beschreven. (I: 230)
Komen er in het eerste dichtstuk maar drie goden voor: Jupijn, Cupido en Venus, dit
tweede heeft er negen: Cupido, Venus, Iupijn, Iuno, Phoebus, Pluto, Proserpina,
Neptun, Mars, en ook nog een klassieke nimf: Daphne. Het aantal mythologische
verhalen is verveelvoudigd. Men vraagt zich af hoeveel van de bruiloftsgasten uit
de amsterdamse middenstand anno 1612 over genoeg klassieke kennis konden
beschikken om greep te hebben op de zonnegod met zijn overwonnen Serpent, de
titel Hoeren-soon voor Cupido, en de driehoeksverhouding Mars, Venus en ‘haar
beroockte Smit’. Maar misschien vonden ze zulke termen op zichzelf al reden genoeg
om te lachen.
Wat Bredero in 1612 de feestgenoten schenkt, is klassieke wijn in renaissancistische
glazen. Maar met de statige alexandrijn nog in de mond nodigt hij hen uit tot
samenzang. Ze hadden het allen vóor zich: een nieuw bruiloftslied; en zeker was het
nieuw in de zin van onbekend. Maar tegelijk was het zo oud als de rederijkerij:
traditioneel van klank en woordkeus en zinsbouw en rijmschema; het vertrouwde
woord Prins markeert de laatste strofe, en de zinspreuken zowel van de
rederijkerskamer als van de dichter zelf zijn er als vernuftige woordspelingen in
verwerkt. In 1612 derhalve, zo goed als in 1610: meer dan éen stijl.
Zo is het ook in 1613, het jaar dat Bredero vaandrig wordt van de schutterij. Is er
al een markant verschil tussen de twee gedichten die dáarmee verband houden: het
persoonlijke lied CLXII over zijn ontroering als hij voor de eerste maal het vaandel
draagt (I: 519), en het Antwoord aan Jacob Barthout in de Nederduytsche Rijmen,
markanter nog is de tegenstelling tussen het bruiloftsgedicht uit november 1613, op
Plato's Symposium gebaseerd en natuurlijk in alexandrijnen geschre-
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ven, (I: 183), en de rederijkersrijmen ‘Lof Vande Ryckdom’ en ‘Lof Van de
Armoede’, met hun precieze data 26 oktober 1613 en 4 januari 1614. Wie de auteur
niet kende, zou ze nooit van dezelfde hand, wie de datering niet kende, zou ze nooit
uit dezelfde tijd achten. Maar feiten zijn feiten en als die niet passen in enig
biografisch of literair-historisch schema, heeft het schema de schuld.
Een amsterdamse burgerjongen uit 1613 die iets van Plato had gelezen, behoort
tot de uitzonderingen. Men krijgt de indruk dat Bredero in een culturele
stroomversnelling was terechtgekomen en zich in weinig tijd eigen maakte wat hij
jaren lang had gemist. Er zit in het etaleren van zijn pas verworven klassieke kennis
een zekere ijdelheid, iets van de nouveau riche. Op zoek naar iemand die Bredero
kan hebben geholpen, moet men allereerst denken aan de ruim vijftigjarige classicus
Reinier Telle, oud-rector van de Latijnse school te Zierikzee, vertaler, dichter en
polemist, die sinds 1610 in Amsterdam woonde. Als hij, waarschijnlijk in 1612, het
vierde deel van de Tragische Historien vertaalt, vraagt hij Bredero om de daarin
aanwezige liederen, door hem in proza weergegeven, op rijm te zetten. Hun
samenwerking heeft ertoe geleid dat Bredero aan de delen IV, V en VI niet minder
dan 59 gedichten heeft bijgedragen. Al zijn ze dus niet oorspronkelijk - maar dat zijn
Lucelle en Moortje immers evenmin - toch betekenen ze door hun dateerbaarheid
een aanzienlijke vermeerdering van het aantal betrouwbare gegevens. Ze voegen
bovendien een nieuw element toe aan de veel-eenheid van Bredero's dichterschap.
Het is immers niet ondenkbaar dat de jarenlange confrontatie met een reeks franse
gedichten in Pléiade-stijl bij hem het gevoel voor de expressieve mogelijkheden van
de taal heeft vergroot. Jarenlang: want van 1614 zijn de Tragische Historien deel
VI, en dáarin staat het lied waarvan een lang fragment als een aangrijpend stuk
bekeringslyriek het Groot Lied-boeck zo suggestief afsluit (I:629).
Het door Plato-motieven beheerste bruiloftsgedicht uit november 1613 bevat twee
paar verzen, een quasi-verwijt en het weerwoord, waaruit ten duidelijkste blijkt hoe
zeer de klassieke mythologie door Bredero werd gezien als een literair spel, zonder
gevaar voor zijn christelijk geloof:
Wel Rijmer wat is dit, zydy verrockt of zot?
Eerst meldy van de Goôn, nu spreekt ghy weer van Godt.
Sacht Argus wickt u werck; mijn gunst heeft my verleyt:
Ik ben Poët noch Klerck, ick bruyck mijn vryicheyt.
(I:187)

Een volbloed renaissancist voelde Bredero zich niet, al mag men in deze ‘vryicheyt’
een eigenschap van de renaissancedichter zien. De zo fraai gepareerde uitval van die
Argus kan trouwens wel méer zijn geweest dan de bewustwording van een innerlijk
conflict; misschien hebben goede vrienden kritiek gehad op het onchristelijke van
heel de klassieke denkwereld. Hoe dit zij, in de eerstvolgende bruiloftsgedichten is
de mythologie afwezig en de bijbelstof over-
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heersend. Of en in hoe verre daarbij ook de wens van het bruidspaar van invloed is
geweest, blijft een open vraag.
Het meest raadselachtige is echter de aanwezigheid, juist in 1613-14, van de twee
authentieke rederijkersrijmen ‘Lof Vande Ryckdom’ en ‘Lof Van de Armoede’, door
Van der Plasse in 1620 gepubliceerd in de Nederduytsche Rijmen. Hoe komt iemand
die verdiept is in de klassieken, tot Plato toe, en bewezen heeft in staat te zijn tot
verfijnde lyriek - hoe komt zo iemand ertoe zo'n stel burgermansredenaties te
berijmen? En dan dat zinloos in-en-uit-gepraat, eerst pro en daarna contra? Er moet
wel een aanleiding van buiten af zijn geweest: een opdracht, een uitdaging, een
wedstrijd. In welke kring, voor welke hoorders of lezers, heeft dit paar teksten dienst
gedaan? En wat voor dienst? Of is het van z'n ontstaan af bestemd geweest voor
Angeniet? Dat is wel helemaal onwaarschijnlijk.
De grote verrassing van het jaar 1615 is Bredero's medewerking aan de
verzamelbundel Apollo. Na wat men in de drie bruiloftsgedichten aan klassiek
leengoed heeft aangetroffen, kan men van het inleidende Apollo-gedicht alleen maar
zeggen dat het de voortzetting is van Bredero's eigen renaissance-traditie. Maar
vanwaar komen de vier boerse en boertige versjes verderop? Er was het ‘Deuntjen’
van Hooft: ‘Als Jan Sybrech sou belesen’, gedagtekend 21 November 1607, en
gepubliceerd in de tweede druk van de Bloem-Hof, 1610. Al heeft Bredero dit lied
gekend, zijn eigen liedjes gaan daar niet op terug; hijzelf spreekt van ‘Niewigheytjes
die ick voor deze van niemandt anders veel gezien hebbe’. Toch kan men met
bijvoorbeeld het Antwerps liedboek (1544) in handen moeilijk geloven dat Bredero's
werk niet een herleving betekent van het aan ouderdomszwakte lijdende volkslied.
Dat behoeft niet gebeurd te zijn via dit of een ander oud liedboekje, het is best
mogelijk dat er in de amsterdamse burgerij mondeling nog heel wat was overgeleverd
dat voor latere generaties verloren is gegaan. Geheel afgezien van hun poëtische
waarde op zichzelf, zijn deze pretentieloze liedjes m.i. van bijzonder belang geweest
voor de verdere ontwikkeling van Bredero's dichterschap. Al ontbreekt ieder bewijs,
de waarschijnlijkheid is toch groot dat de eenvoudige direktheid van het volkslied
hem bewust is geworden als een expressiever taalgebruik dan de stijlvormen van de
rederijkerij en van de renaissance. De ontroerende eenvoud van zijn persoonlijkste
lyriek is dan mede bereikt doordat de vergelijking tussen volkslied, rederijkersstrofe
en renaissancevers hem de ogen opende voor het tekort van het teveel. Afstand
nemen, en afstand doen is niet enkel een ethisch, het is ook een artistiek richtsnoer
tot zelfverwezenlijking.
De twee bruiloftsgedichten van april 1615 en september 1616 zijn beide meer
vroom dan vrolijk. Misschien was er reden voor een persoonlijk vermaan aan de
eerste bruidegom om twist, korzeligheid, misverstand en oplopendheid te vermijden,
maar zo'n tekst, twintig minuten lang, kan moeilijk zijn beschouwd als een bijdrage
tot de algemene feestvreugde (I:147). In het tweede dichtstuk is de situatie ietwat
anders, daar klinkt een platonisch thema in christelijke toonzetting:
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vóor alle eeuwigheid heeft God de zielen van bruid en bruidegom al voor elkaar
bestemd; hun verliefdheid in dit aardse bestaan is noch toeval noch vrije wil, maar
herkenning krachtens Gods voorzienigheid (I:533). In beide gevallen zet het lied,
vermanend of betogend, de hoofdgedachte van het voorafgaande dichtstuk voort, en
in geen van beide gevallen betekent de overgang van de alexandrijn naar een wat
vrijer versmaat een val van renaissance in rederijkerij.
Uit deze tijd, toen de eerste spelen in druk verschenen, moeten ook de
indrukwekkende liederen dateren die geïnspireerd zijn op Maria Tesselschade. Lied
CXL met die erotische zonfantasie als een maar al te openhartig geuite wensdroom,
is even duidelijk omtrent Bredero's verliefdheid als lied LXXXV omtrent het hopeloze
ervan (I:463 en 301). Misschien behoren meer liederen, al dan niet in alexandrijnen,
in feite tot deze groep; maar dan zijn ze niet als zodanig herkenbaar.
Terwijl een eerder nieuwjaarslied (CLXXX) dat uit de periode van De Eglantier
moet dagtekenen en dus uiterlijk in 1614 of 1615 zal zijn ontstaan, aanwijsbare
rederijkerselementen bevat, zijn er twee van later datum: het ene (CXCVII),
gepubliceerd bij de jaarwisseling 1617-1618 en dus waarschijnlijk in 1617 geschreven,
zet in z'n eenvoudige evangelische verteltrant de traditie van de middeleeuwse kersten driekoningenliederen voort (I:620); het andere, een jaar later en dus na Bredero's
dood gepubliceerd, zal uit de eerste helft van 1618 dateren en sluit stilistisch aan bij
de eenvoudige stichtelijke liederen van zijn hand (I:541). In het late najaar van 1617
moet het eerste bruiloftslied van 1618 zijn ontstaan: de bruiloft vond op 9 januari
1618 plaats. Het bevat the tema con variazione uit september 1616: God heeft al vóor
de tijd een aanvang nam de zielen van bruid en bruidegom voor elkaar bestemd. Hoe
zouden die twee elkaar anders ooit hebben gevonden: een jonkman uit Antwerpen,
een meisje uit Amsterdam? (I:599) Heeft Bredero dit gedicht zelf op 9 januari 1618
voorgedragen, dan is hij zijn ongeval op het ijs snel te boven gekomen. De hele reeks
trouwens laat van de sentimentele legende niets heel: wie in januari, april en mei
actief meedoet aan drie feestpartijen en zich daarna voorbereidt op een vierde, kan
moeilijk tezelfdertijd lijdende zijn geweest aan een langdurig kwijnende ziekte. In
twee van de Lijck-dichten staat trouwens duidelijk dat hij ‘op 't onversienst’ overleed.
De vergelijking van deze vier gelijksoortige en vrijwel gelijktijdige gedichten is
niet zonder belang, gezien hun variatie van inhoud en vorm (resp. I:599; 530; 563
en 445). Het eerste en het derde zijn door en door christelijk, zij het haast tegengesteld
van toon; neigt het eerste naar een preek, in het derde heeft Bredero bij hoge
uitzondering zijn vertelstof aan de Bijbel ontleend door een dichterlijke parafrase te
geven van het scheppingsverhaal. Het tweede en het vierde zijn
klassiek-renaissancistisch, maar bij het tweede voegt de mythologische fantasie zich
naar het rederijkerspatroon van het tafelspel. Het vierde, niet meer met gepaard maar
met gekruist rijm, roept in de aanhef een zó subtiele, haast pre-
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romantische avondstemming op, dat men noch bij Bredero zelf noch bij enige
tijdgenoot de parallel daarvan zal kunnen vinden.
Ook bij de liederen na deze gedichten zijn interessante verschillen, uiteraard vaak
in overeenstemming met de voorafgaande tekst. Het eerste bruiloftslied is in alle
eenvoud vervuld van stichtelijk vermaan, het tweede zet de rederijkerssfeer van het
tafelspel voort in een virtuoos volgehouden rijkdom van rijmen; het derde heeft iets
van paradijselijke levensvreugde; het vierde viert openhartig de seksuele lust en
creativiteit. Maar eender is in alle vier een volwassen vakmanschap, dat geen behoefte
meer heeft aan opzichtige kunstgrepen.
Tot het voorjaar van 1618 behoort ook het indrukwekkende liefdes- en afscheidslied
voor Magdalena Stockmans: ‘Ooghen vol Majesteyt’ (I:460). Indien men wil, kan
men in dit magistrale gedicht nog rederijkersinvloed vermoeden in de bijzondere
rijmen, nog renaissance in de feilloos beheerste metriek, nog volkslied in de
onmiddellijkheid van het taalgebruik, maar alles is zó organisch opgenomen in een
breukloze eenheid van inhoud en vorm, dat er niets anders aanwezig is dan een man,
levend en liefhebbend, een man die opnieuw - en hoe vaak al - heeft moeten ervaren
dat standsverschil sterker is dan de intiemste gevoelens en die zich dwingt daarin
met evenveel moed als weemoed te berusten. Grandiozer bewijs van het meesterschap
waartoe de drie-en-dertigjarige Bredero gegroeid was, is niet mogelijk. Het is wel
jammer dat Van der Plasse zich niet heeft ontzien dit volmaakte late gedicht te
omringen door dozijnen halfwassen liederen die, naar men mag aannemen, wel van
vóor 1615 zullen dateren, en ten dele zelfs van vóor 1610.

IV
Al zal niemand Bredero een rederijker noemen, toch is de hoeveelheid retoricaal
erfgoed in zijn Groot Lied-boeck niet gering. Dat betreft dan niet in de eerste plaats
gehele liederen, hoewel men er zeker een dozijn kan vinden die in geen enkele
rederijkersbloemlezing zouden misstaan. Veel belangrijker is de aanwezigheid van
een aantal opmerkelijke stijlverschijnselen die hun afkomst niet verloochenen: de
kunstvaardige rijmrijkdom van de strofe, soms nog vermeerderd met dubbelrijm,
binnenrijm of middenrijm *; de karakteristieke vormelementen zoals het acrostichon
of de woordspeling met eigennaam of zinspreuk; de vaak wat archaïstisch of plechtig
aandoende plaatsing van het bijvoeglijk naamwoord achter het substantief; het gebruik
van basterdwoorden uit het Frans afkomstig; en dan natuurlijk de al-of-niet
gevarieerde term Prince bij de inzet van de slotstrofe.

*

Binnenrijm en middenrijm betreffen beide een rijmwoord in een versregel; het verschil is
dat binnenrijm rijmt op een eindrijm, en middenrijm op een ander middenrijm.
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Het is duidelijk dat een lied des te sterker aandoet als rederijkerswerk naarmate het
meer van deze stijlverschijnselen bevat. Het is in zo'n geval nu eenmaal de kwantiteit
die over de kwaliteit beslist.
Het rijm bij de rederijkers doet soms denken aan een stuk speelgoed waarvan elke
mogelijkheid moet worden verkend, tot de onmogelijkste toe. Of aan vingeroefeningen
op de piano, die af en toe heel aardig kunnen zijn al wordt het nooit muziek. Natuurlijk
is ieder groot musicus verplicht geweest met vingeroefeningen te beginnen; evenzo
lijkt de verkenning van het rijm en het spelen met corresponderende klanken ook bij
Bredero een fase te zijn geweest in zijn ontwikkeling tot een volwassen dichterschap.
De rijmrijkdom bij hem doet onmiskenbaar aan als jong, uitdagend jong. De al te
fraaie, vernuftige en tegelijk onpersoonlijke vorm eist zóveel aandacht op, dat men
geen oog meer heeft voor de inhoud, of het gemis daarvan.
Het is uiteraard allereerst in omvangrijke strofen dat een dichter gelegenheid krijgt
zijn rijmvaardigheid te bewijzen door het rijm in reeksen te doen klinken: in lied
LXIII bestaat de strofe uit 13, in lied LIX en LXXXVII uit 16, in lied LX uit 17, in
lied XXX uit 19, en in lied LIII en LVI uit 20 regels. Maar juist deze twee laatste
zijn allerminst gelijk. Lied LIII (I:205) maakt gebruik van 8 verschillende rijmklanken,
waarvan er éen een dubbelrijm is; er zijn bovendien nog 5 verzen met binnenrijm,
zodat het in feite om 25 rijmwoorden gaat. Van de acht rijmklanken komen er vier
viermaal voor, drie tweemaal en éen driemaal. Lied LVI (I:213) heeft een geheel
andere structuur: er is noch dubbelrijm, noch binnenrijm, noch middenrijm, maar
van de drie rijmklanken per strofe wordt a zesmaal, b achtmaal en c zesmaal gebruikt.
Het is begrijpelijk dat er bij zulke grote aantallen niet zelden een indruk van
gekunsteldheid en rijmdwang ontstaat, al gaat die indruk soms gepaard met een
gevoel van bewondering voor de virtuositeit.
Er zijn 40 liederen met binnen- of middenrijm, maar soms kan men aarzelen of
het wel méer is dan een zaak van typografie. In ‘Boeren Geselschap’ bijvoorbeeld
heeft vs. 4 van elke strofe binnenrijm; was deze vijfregelige strofe gedrukt over zes
regels met een paar korte verzen zoals die ook in andere liederen wel te vinden zijn
- zie o.a. I:193 - dan zou men niet anders kunnen constateren dan een zestal
eenvoudige eindrijmen: driemaal a, tweemaal b en eenmaal a. Zo'n situatie, identiek
of vergelijkbaar, komt vaker voor, bijvoorbeeld in lied LXXVIII en lied XLI. Ook
een lied als CI, waar iedere strofe bestaat uit vier regels met dubbele middenrijmen,
zou over 12 regels gezet een heel andere en zelfs heel eenvoudige structuur vertonen:
zes rijmklanken die elk maar tweemaal worden gebruikt: a a b c c b d d e f f e. Maar
het is duidelijk dat de dichter de expressiviteit van de grotere eenheden heeft gewild.
Soms echter liggen de verhoudingen anders. Lied LXXXIII ziet er op het eerste
oog bepaald renaissancistisch uit: zeven strofen van elk een viertal alexandrijnen
(I:297). Maar het blijkt dat het middenrijm in de eerste twee regels van elke strofe,
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ofschoon in de editie-1622 niet eens door een dubbele komma gemarkeerd, de
metrische structuur beslissend beïnvloedt. Er ontstaat in feite een strofe van zes
regels, eerst vier verzen van elk drie jamben met gekruist rijm, daarna twee verzen
van zes jamben, dus alexandrijnen, met gepaard rijm; aldus:
O Keyserlijcke Vrouw,
verheven en ontsien
Geboren soo ick hou
om Zielen te gebien
Niet van 't ghemeene volck onaerdich grof van bloet
Maer van, maer van, maer van, de grooste van ghemoet.
(I:297)

Men moet bovendien constateren dat in alle zeven strofen de laatste alexandrijn door
z'n drievoudig herhaalde inzet het normale patroon principieel doorbreekt, al blijft
het jambische schema intact. Natuurlijk bestaat de mogelijkheid om in strijd met de
authentieke vormgeving alle gedichten met binnenrijm of middenrijm zó te zetten
dat ieder rijmwoord aan het eind komt van een afzonderlijke versregel. Maar het is
niet zeker dat er dan een grotere regelmaat zou ontstaan. Men zie bijvoorbeeld lied
XLII dat niet door een strak jambisch metrum wordt beheerst en waar men regels
zou krijgen van twee of drie lettergrepen. Nog duidelijker is lied LVIII, dat
gekenmerkt wordt door een topzware structuur van binnenrijmen die zelf weer
dubbelrijmen zijn. Het merkwaardige is dat dit gedicht ook voorkomt in het Geestigh
Liedt-boecxken van 1621. Aangezien men nauwelijks kan aannemen dat Bredero
zelf dit lied in 1618 zou hebben opgenomen en evenmin dat het al van 1616 af tot
de bundel heeft behoord, moet het een van de toevoegingen zijn die Van der Plasse
zich bij de vierde druk heeft veroorloofd.
Er is in 1622 bij dit gedicht overigens iets merkwaardigs: om het lied precies op
de pagina's 78-79 te krijgen heeft men de laatste strofe van twaalf verzen ingekort
tot tien door zowel de vzn. 57-58 als de vzn. 59-60 op éen regel te drukken; aldus is
tweemaal een eindrijm veranderd in een binnenrijm. Bij lied LXIII is precies het
omgekeerde het geval: in de laatste strofe paste het lange tiende vers niet binnen de
kolom; door dit te splitsen over twee regels maakte men een binnenrijm tot eindrijm.
De drukkers uit 1622 hebben dus al een voorschot genomen op het inzicht dat veel
van de retoricale rijmrijkdom een zaak is van typografie. Veel wel, maar natuurlijk
juist niet die rijkdom zelf: die neemt door typografische kunstgrepen noch toe noch
af. En méer dan iets anders is het dit kwantitatieve aspect, dit opzettelijke, voor
modern gevoel onnatuurlijke overschot aan rijmwoorden, dat kenmerkend is voor
het rederijkersvers, ongeacht de plaatsing als binnenrijm, middenrijm of eindrijm.
In dit verband verdienen de dubbelrijmen nog speciaal de aandacht. Ze komen in
een twaalftal liederen voor. Al is het effect veelal de versterking van het
rederijkerselement, zoals in de liederen XLII, LVIII en LXIII, toch blijkt dit niet de
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enige mogelijkheid te zijn. Het ondanks alle spijtigheid zo charmante lied XLIX boet
door z'n kunstvaardige reeks rijmen en dubbelrijmen nergens aan charme in (I:193).
Het boertige lied X, waar een huwbaar meisje tegen haar zwijgend luisterende
grootmoeder uitvaart over de foeilelijke Heyntjeman die haar wordt opgedrongen,
gebruikt het dubbelrijm voor een zó parodistisch sarkasme dat men alle rederijkerij
vergeet (I:73). Zo is het ook in het virtuoze drinklied voor de op bezoek gekomen
haarlemse schutters (I: 161), dat gezien de situering wel van kort voor 1613 zal
dagtekenen, in elk geval uit de tijd dat Bredero bij de schutterij was, zij het nog niet
als vaandrig. Hijzelf moet zijn speelse rijmvaardigheid met een zó aanstekelijk plezier
hebben bedreven, dat zijn collegiale toehoorders toen en zijn kritische lezers later
ervan hebben genóten. Mocht iemand menen dat dit soort virtuositeit toch afstamt
van de rederijkers, zo kan als weerwoord gelden dat Bredero er dan uitstekend in is
geslaagd die verwantschap te verbergen. Hij deed ook hier wat hij zich in diezelfde
tijd bewust was vaker te doen: hij gebruikte zijn ‘vryicheyt’ (I:188).
Ofschoon het acrostichon een beproefd middel is om een geliefde even duidelijk
als heimelijk te eren, toch heeft Bredero het maar eenmaal aangewend: de beginletters
van lied XLV vormen de naam Walburch; maar daar blijft het bij: in biografisch
opzicht kan men er niets mee beginnen. En met de andere vrouwennamen, opgenomen
in de teksten zelf, al evenmin. Lied XXVIII noemt Hoorn als de geboortestad van
een begaafd, met Sapfo vergelijkbaar meisje, en verbergt in de aanroep ‘O Parl!’
haar naam: Margaretha, Margriet. Diezelfde naam komt voor in lied XCII, dat met
z'n winterse sfeer en met de plaatsaanduiding ‘by 't hooghe Huys te Muyen’ zó
concreet aandoet, dat men moeilijk kan twijfelen aan het autobiografisch karakter
ervan. Zijn beide liederen, en ook lied CVIII, voor hetzelfde meisje geschreven, dan
zullen ze wel uit dezelfde tijd dateren; verder weten we niets, al kan men zich afvragen
of het prachtige afscheidslied CXXXVII niet ook op háar is geïnspireerd, toen ze
terugvoer naar Hoorn. Maar sinds bekend is dat in allerlei andere Margriet-gedichten
van Bredero het meisje met naam en al ontleend werd aan een frans origineel, is de
Margriet-episode bijgezet in de grote grafkelder van de literair-historische
Bredero-legenden.
De overige teksten leveren ook niets op dan lege namen: lied LII heeft in vs. 19
Egtillen, een omkering van Nellitge (maar wie wás die Nelletje?); lied LVII in vs.
19 Agneets Dei, de in een rooms votiefsieraad verborgen letterverschikking van
Angeniet (maar wie wás die Angeniet?); lied LVIII in vs. 47 Annetta (maar wie wás
die Annet?); lied CXIX in vs. 39 Chlorint (maar wie wás dat, en heette ze werkelijk
zo?); lied CLX in vs. 1 Florinde, onontkoombaar rijmend op ‘mijn beminde’ (maar
was er echt iemand van zo'n markante, waarschijnlijk van Floris afgeleide naam?)
Hoe overtalrijk de liefdesliederen van Bredero ook zijn, de meeste daarvan behoren
zó zeer tot het traditionele genre van het lied, dat er in biografisch opzicht geen enkel
betrouwbaar gegeven aan kan worden ontleend. En indien de
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weinige namen die hij heeft gebruikt, méer zijn dan dichterlijke speelsheden, namelijk
ook échte eigennamen of doorzichtige pseudoniemen, dan nog was het hem blijkbaar
genoeg dat het meisje zelf te weten kwam wat hij voor haar voelde, zonder dat dit
onmiddellijk ook voor derden kenbaar zou zijn. Zo lang men stand houdt tegen
verleidelijke fantasieën, kan men enkel de liederen voor Maria Tesselschade (I: 301,
en 463) en het lied voor Magdalena Stockmans (I: 460) als betrouwbaar
autobiografisch beschouwen, al blijft zelfs de interpretatie dáarvan nog hachelijk.
Al het andere is literatuur geworden; of is het dat van het begin af al geweest?
Eénmaal heeft Bredero zijn eigen voornaam verwerkt in een acrostichon (I: 399),
zeven maal in het vers zelf; zijn voorkeur ging daarbij uit naar de woordspeling dat
hij gaerne brandde van verliefdheid. Een keer of vijf heeft hij de zinspreuk van de
Oude Kamer In Liefde Bloeyende in de tekst opgenomen, eenmaal ook die van de
brabantse Kamer Wt Levender Ionst (I: 256), een keer of vijf zijn eigen zinspreuk 't
Kan verkeeren. Veel moeite zal het hem niet hebben gekost; zo'n ‘zin’ immers was
onder allerlei omstandigheden een bruikbare diepzinnigheid. Het effect ervan is voor
latere lezers gering, zo niet negatief; maar dit kan voor vroeg-zeventiende-eeuwse
Amsterdammers natuurlijk wel ánders zijn geweest.
Het rijm, althans de wenselijkheid om over zoveel mogelijk rijmwoorden te
beschikken, schijnt ook van invloed te zijn geweest op twee verschijnselen die zich
vooral in rederijkerstaal veelvuldig voordoen: de postposita en de basterdwoorden.
In mondeling taalgebruik was het achtergeplaatste bijvoeglijk naamwoord vrijwel
beperkt tot een klein aantal vaste uitdrukkingen, in kerkelijke en ambtelijke taal
leidde het nog een taai quasi-bestaan, in dichterlijke taal alleen bleef het door z'n
bruikbaarheid in leven. Het was immers naast het gebruik als naamwoordelijk deel
van het gezegde, een tweede mogelijkheid om een adjectief, onverbogen en
beklemtoond, in rijmpositie te plaatsen; dit kon anders alleen maar bij enjambement,
een verschijnsel dat strijdig werd geacht met een gelijkmatig verloop van zinsbouw
en versbouw. Ook in metrisch opzicht betekende het postpositum een vergroting van
de vrijheid doordat men keuze had tussen twee vrijwel gelijkwaardige en toch
ongelijke woordverbindingen: ‘moeder lief’ heeft maar drie lettergrepen, ‘lieve
moeder’ heeft er vier, en in een bepaalde ritmische constellatie past het ene nu eenmaal
beter dan het andere.
Dat de achtergeplaatste adjectiva bij Bredero uit de rederijkerstaal afkomstig zijn,
laat zich gemakkelijker veronderstellen dan bewijzen. Hij was lid van een Kamer
waar de rederijkerstraditie door de oudere leden nog werd voortgezet, hij had onder
zijn vrienden en kennissen een aantal leden van de brabantse Kamer, en dáar in elk
geval hield men de rederijkerstaal in ere: Karel Quina, Jan Sievertsen Colm, Abraham
de Koning, Joost van den Vondel. In vergelijking met hún werk uit deze periode is
het aantal postposita bij Bredero betrekkelijk gering: in het gehele Groot Lied-boeck
gaat het de 200 nauwelijks te boven; in meer dan twee derde van
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zijn liederen komt het verschijnsel niet voor, in een groot deel van de overige slechts
éen of twee maal.
Juist hier blijkt hoe zeer de rijmpositie de aanwezigheid ervan heeft beïnvloed: de
meeste boertige liederen zijn er vrij van; een uitzondering vormen lied III, vs. 62:
Soo ghy vreest de schande groot, en lied XXII, vs. 32: Met een stemmetje teer, alsook
vs. 44-45: Haer jammeren groot/ En quellinghene snoot. Elders is eveneens vaak het
rijm in het geding, zij het niet steeds: het lied voor Maria Tesselschade (lied LXXXV),
dat in alexandrijnen is geschreven, heeft éen achtergeplaatst adjectief, en wel de
eerste helft van vs. 41:
Goddinnen rijck van 't schreyer hoec en Ty,
(I: 303)

Het is moeilijk uit te maken of er in al de aangehaalde gevallen niet ook een vleugje
ironie meespeelt. Dat is onmiskenbaar zo in Lied XL, het drinklied bij het bezoek
van de haarlemse schutters; de postposita maken daar meest deel uit van de parmantige
dubbelrijmen en hebben dus een duidelijke functie. Dat is niet zo in Lied LII, met 8
of 9 maal een achtergeplaatst adjectief in 72 verzen, en evenmin in de liederen LIII
(8 maal in 100), LXIII (9 maal in 65), LXV (8 maal in 80) en CXX (9 maal in 82
verzen). In al deze gevallen bevestigen zij het ook door andere factoren bepaalde
karakter van rederijkerswerk.
Wat voor de postposita geldt, geldt evenzeer voor de basterdwoorden: ze vergroten
de voorraad bruikbare termen in ritme en rijm, en geven door hun franse afkomst er
bovendien blijk van, deel te hebben aan een hogere beschaving. Door de nabijheid
van het sociaal en politiek overheersende Frans waren uiteraard vooral de
zuidnederlandse rederijkers aan deze invloeden blootgesteld, en ze namen die smet
als een distinctief mee bij hun komst naar het noorden. Maar het was een betwist
distinctief: het verzet tegen de verfransing is beslist geen uiting van typisch hollands
taalbesef. Bredero heeft de onwaarde van dit soort uitheems klatergoud spoedig
doorzien. In zijn Klucht vande Koe laat hij de zelfgenoegzame boer in de herberg
pochen op zijn prestaties als dorpsrederijker en het bewijs daarvan leveren in een
eigenmakelig rondeel:
Ick brenght u eens met een discordatie,
En ick hoop, ghy sultet wachten plaan,
Al en is dit geen fraeye arguwatie.
Ick brenght u eens met een discordatie,
Ja al maack ick weynich dispensatie,
So sult ghy 't annemen saan,
Ick brenght u eens met een discordatie,
En ick hoop ghy sultet wachten plaan,
Gy syt mijn alderliefste graan.
(vs. 585-593)

Daar de Klucht vande Koe gedateerd is op 5 augustus 1612, mag men ervan uitgaan
dat Bredero in later werk zulke quasi-fraaiigheden zoveel mogelijk zal hebben
geschuwd. Ze passen niet bij zijn pleidooi voor de gesproken volkstaal,
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dat zelfs overging in kritiek op de taalstilering van de leidse geleerden. Zoveel
mogelijk: want de begrenzing van het begrip basterdwoord is nog zo eenvoudig niet.
Boter en kaas, plein en straat zijn eens basterdwoorden geweest, en bureau en cadeau
zullen ophouden het te zijn zodra men er algemeen toe overgaat buro en kado te
schrijven. Dan is hun onhollandse klemtoon evenmin bezwaarlijk als bij kantoor of
portret. En bovendien: is die klemtoon wel zo onhollands, gezien ontzag, boerin,
stadhuis, volmaakt en hardleers? Dat woorden, door Bredero gebruikt, zoals: glorieus,
partuur, turbeert en secreetlyck in 1612 basterdwoorden waren en ook als zodanig
werden gevoeld lijdt geen twijfel; maar wie kan dat met evenveel zekerheid zeggen
van: tyrant, coleur, fantijsije en protest? Ook echter als men deze ten volle meetelt,
gaat het totale aantal in het Groot Lied-boeck de 80 niet te boven. Daaruit alleen
volgt al dat 120 liederen of meer er geheel vrij van zijn. Bij ongeveer 20 treft men
maar éen maal een basterdwoord aan. Een zekere concentratie ervan doet zich bij
zes liederen voor: lied XLVI: negen maal in 56 verzen; lied LI: vier maal in 60
verzen: lied LIII: vier maal in 100 verzen; lied LXV: vijf maal in 80 verzen; lied
CXXI: zeven maal in 72 verzen; en lied CLVII: acht maal in 64 verzen. Bij de negen
van lied XLVI staan er zes in rijmpositie, bij de zeven van lied CXXI vijf, waarvan
direkt vier in de aanvangsstrofe:
Granida schoon
Oorspronck van myn quellagie,
Zyt ghy suyver imagie
Mijn Coninginne soet?
Een slecht persoon
Verwacht van u de gagie,
Dus u Slaaf en pagie
Te meer u minnen moet,
Toecomend' lief doet my verblijen,
Dese druck of duldich lijen:
Want ick u voorwaer
Nu kies en laat een aar.
(I: 403)

Het meest opvallende en op zichzelf misschien wel het minst belangrijke
rederijkerskenmerk is de term Prince boven de laatste strofe van een gedicht. Mocht
deze eerbiedige aanspreekvorm van de beschermheer ooit zin hebben gehad bij
mondelinge voordracht in de Kamer, in gedrukte teksten ontbreekt die ten enen male.
Dan immers is er geen tweede, zelfs geen lijfelijke eerste persoon: de lezer is met
het boek alleen. Waarom dit hem opeens zou moeten toespreken met een vorstelijke
titel die hem niet toekomt, is duister. En dat het lied z'n slotfase nadert, heeft hij aan
de bladspiegel al met éen oogopslag kunnen zien. Buiten de rederijkerstijd is er dan
ook nooit een periode geweest waarin dichters of lezers behoefte hebben gevoeld
aan een hulpmiddel van deze aard. Al kan men
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moeilijk menen dat Bredero er wel behoefte aan had, toch komt deze term bij hem
in meer dan 50 van de 200 liederen voor.
De authentieke vorm, afzonderlijk boven de laatste strofe, is overigens een
zeldzaamheid: die vindt men alleen in de liederen XLII, CVII en CLII. Dat de
betekenis daar strikt formeel is, blijkt overduidelijk: in lied XLII wordt namelijk
direkt in de aanhef van de slotstrofe de wérkelijk toegesproken persoon genoemd:
Princes, dat wil zeggen het met vertoon van onderdanigheid beminde meisje. Ook
in lied CVII staat de context niet toe dat er echt een aangesproken manspersoon zou
zijn bedoeld; en in lied CLII evenmin.
Wordt de term Prince gevarieerd tot Princes, dan heeft dat kennelijk alle zin: het
hele lied is voor een vereerde jonge vrouw geschreven. Meer nog dan door het
persoonlijk voornaamwoord ick worden de liederen CIII, CXXX en CLIX dan ook
beheerst door u en uw en ghy. Soms is de vleinaam Princes al eerder in het lied
aanwezig (CLIX, vs. 4). Nu echter, afzonderlijk boven de slotstrofe geplaatst maar
geheel passende in de context aldaar, gaat van deze aanspreekvorm tot het geliefde
meisje de suggestie uit dat de dichter niet wil eindigen zonder nog eens met nadruk
haar aandacht te hebben gevraagd: als was zijn liefdeslied een soort serenade.
In alle andere gevallen, en dat blijven er nog een kleine vijftig, is de term Prince
of (vaker) Princes opgenomen in de slotstrofe zelf, meestal als inzet maar niet eens
altijd. In lied LII staat Princes een regel lager, zo ook Princesje in lied LVII, mijn
Prins in lied CIV, Prins in lied CXXIII, en Princen in lied CLXXX. In lied LIII sluit
Prins de voorlaatste strofe af; en in lied CLV vormt Mijn Prinsch zelfs de inzet van
de voorlaatste strofe; misschien volgt hieruit dat er geen strofen van vier maar van
acht regels zijn bedoeld, hoewel ook de zetwijze in Griane - waar dit lied thuis hoort
- daar niet op duidt.
Door de plaatsing in de tekst geheel tot onderdeel van het vers geworden, heeft
de aanspreekvorm een wisselende betekenis gekregen die uitsluitend door de context
wordt bepaald. In zeven gevallen is God bedoeld, in lied CLXVI staat er dan ook in
alle duidelijkheid: O opper Prins, en Heer; in lied CLXXIV: Opperste Prins en Heere.
In vier gevallen met meervoudsvorm richt Bredero zich tot de heersers, de
machthebbers; soms is het woord zo organisch in het vers opgenomen dat de
herinnering aan de rederijkerstraditie vervaagt: bijvoorbeeld lied CLXXX: ‘Ghy
Princen stout, ghy weecke groote Heeren.’ In zes gevallen wordt het lied gezongen
door een jonge vrouw en bedoelt zij met Prince haar geliefde. Een uitzondering
vormt lied LIV waar de toegesproken Prins de gepersonificeerde mei-maand is, die
overigens tweemaal, in lied LVI en LXIII, blijkens de term Princes, als een vrouw
verschijnt.
Dit zijn de enige twee uitzonderingen op de regel dat met Princes, Princesse en
Princesje (of welke mogelijkheden nog meer) een geliefde wordt bedoeld. Niet steeds
dezelfde geliefde en niet steeds in gelijke omstandigheden. Slechts in éen
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geval is deze geliefde echt een prinses, althans een toneelprinses: lied CXXI, het lied
van de herder Daifilo voor de perzische prinses Granida (I:403). Ook als er hier een
maskerspel wordt opgevoerd waarbij achter Daifilo de dichter zelf en achter Granida
een hollands meisje schuilgaat, dan nog heeft het woord Prinses een andere connotatie
dan in de overige gedichten. Dáarin - en dat zijn er 25 - is de titel Prinses vervallen
tot een vleinaam, een soort epitheton ornans. Wie een doodgewoon amsterdams
burgermeisje zó aanspreekt - alleen de term Goddin zal nog superlatiever zijn bedoelt niet anders dan huldigende verliefdheid te doen kennen; en wie haar Prinsesje
noemt, met zo'n zoetvloeiend verkleinwoord, voegt daar nog een element van
vertrouwelijke lieftalligheid aan toe. Maar als in lied XXV het meisje afkerig blijkt
te zijn, kan er in Princesse ook wel iets van hooghartigheid en ongenaakbaarheid
zijn uitgedrukt.
In al deze gevallen is het eigenlijk alleen de plaatsing van het woord en soms
bovendien een afwijkend lettertype, waardoor de lezer gewaarschuwd wordt dat er
iets bijzonders aan de hand is; zo wordt de relatie met de rederijkerstraditie althans
nog enigszins in stand gehouden. Het feit echter dat de term Prinses ook te vinden
is op heel ándere plaatsen, in lied CXXVI zelfs al in de aanhef, kan duidelijk maken
hoe relatief deze relatie bij Bredero al was geworden.
Maar geldt dit niet voor ál het retoricale erfgoed? Op een enkele uitzondering na
maken de liederen de indruk, dat hij dit erfgoed enkel onder beneficie van
boedelbeschrijving aanvaardt: het bruikbare wel, het overbodige niet. De liederen
met een wat grotere concentratie van rederijkers-elementen blijven beperkt tot een
dozijn: XLII, XLVI, LII, LIII, LIX, LXIII, LXV, CXX, CXLIII, CLIII, CLVIII en
CLIX. Wie deze reeks herleest, kan nog iets anders opmerken: in acht ervan wordt
de tekst beheerst door een haast emotieloos geredeneer: over de last van de liefde;
over de hindernis van de schaamte; over de nacht; over de mei; over de min; over
de vijf zinnen. Ook de overige, die tot het amoureuze genre behoren, tonen meer
vernuft dan passie. In lied CLIII treft de typisch middeleeuwse inzet, het is éven een
vleug volkslied. Van al dit werk kan men zeggen dat het waarschijnlijk vóor 1610
zal zijn ontstaan en dat Bredero zelf het wel nooit zou hebben gepubliceerd.

V
Geen enkel cultuurverschijnsel is eenkennig genoeg om zich uitsluitend te verbinden
met de eigen soort. Wanneer de renaissance met haar maatvaste keurtroepen van
alexandrijnen en sonnetten van het zuiden uit opdringt, wordt de voorhoede van
antieke goden en helden door de rederijkers van Brabant en Vlaanderen met eerbied
ingehaald. De vrome aanbidding van Jezus en Maria vermindert nauwelijks, maar
intussen eisen Venus en Cupido, Apollo en de Muzen met toenemend gezag hun
plaats op in de poëzie; en niet enkel met
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humoristische bedoelingen. Ook de traditionele versvorm van de rederijkers
vermindert voorlopig niet: wanneer Cornelis van Ghistele, factor van de antwerpse
Kamer De Goudsbloem, in 1556 Vergilius vertaalt, laat hij de Aeneis verschijnen in
refereinen van vijftien regels (herdruk Rotterdam 1606). Dat was voor latere
generaties, vertrouwd met de alexandrijn, een onaanvaardbare zaak. Maar al hun
kritiek neemt niet weg dat deze ontwikkelde wever, die zich zó zeer had bekwaamd
dat hij latijnse gedichten kon schrijven, als éen der allereersten door zijn vertalingen
een brede kring van burger-lezers in staat heeft gesteld althans enig begrip op te doen
van het klassieke cultuurbezit: Ovidius (1553); Terentius (1555); Sofokles (1556);
Horatius (1569). Dat Bredero déze uitgave van Terentius' blijspelen heeft gekend,
gewogen en te licht bevonden, blijkt uit het voorbericht van zijn Moortje; en dat
Bredero een vertaling van Livius, Antwerpen 1541, in zijn bezit heeft gehad, blijkt
uit het bewaard gebleven exemplaar waarin Gerbrands vader de dood van zijn zoon
en die van zijn vrouw heeft ingeschreven.
Het ligt voor de hand, dat Bredero ook vertalingen van Coornhert zal hebben
gekend: Boethius (Deventer 1557, op basis van een oudere gentse bewerking; herzien
1585; 1615); Officia Ciceronis (Haarlem 1561); D'eerste twaelf Boecken Odysseae
(Haarlem 1561, via het Latijn; herdrukt 1593, 1598, 1606, 1607); Seneca vanden
Weldaden (Haarlem 1562); Horatius' Beatus ille (in Lied-boeck 1575, geen ex. bekend;
herdrukt 1582, en in Wercken I, 1612); Lucianus (via Latijn van Erasmus, in
Wel-levenskunste 1586).
Van Ghistele in het zuiden, Coornhert in het noorden, zijn niet de enigen geweest
die door hun vertalingen het klassieke cultuurbezit toegankelijk hebben gemaakt
voor hen die enkel Nederlands lazen. Het is onmiskenbaar dat er in het derde kwart
van de zestiende eeuw een toenemende belangstelling heeft bestaan voor de latijnse
en - in iets mindere mate - de griekse letteren. En dan niet enkel de poëzie, ook de
geschiedschrijving, ook de wijsbegeerte. De schokkende politieke en militaire
gebeurtenissen in het laatste kwart van de eeuw hebben deze ontwikkeling verstoord,
maar de periode na het eeuwjaar gaf een opmerkelijke herleving te zien: Plutarchus
(1601); De tweede XII Boecken Odysseae (deels door Coornhert vertaald, deels door
B.D.; Amsterdam 1605, gewijzigde herdruk 1609); Herodianus (1608); Justinus
(1610); de Ilias (1611); Caesar (1614); Tacitus (1616); de reeks is geenszins volledig.
Het allerbelangrijkste echter voor de kunstlievende Hollanders is het werk geweest
van de naar het Noorden uitgeweken Westvlaming Carel van Mander: het
Schilder-Boeck (Haarlem 1604; herdrukt 1618), met daarbij de zowel voor dichters
als voor schilders vrijwel onmisbare Wtleggingh op den Metamorphosis Pub. Ovidii
Nasonis. een ‘Fundgrube’ voor motieven en vergelijkingen (herdrukt 1616). De grote
invloed die de classicus Reinier Telle van ongeveer 1611 af op zijn jongere vriend
Bredero zal hebben uitgeoefend, wordt er niet minder om als men erkent dat een
leergierig man ook toen zelf al uit de bestaande vertalingen een
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heel behoorlijke kennis had kunnen verwerven inzake de antieke mythologie,
wijsbegeerte en literatuur.
Terwijl het Groot Lied-boeck zo'n 150 liederen telt waarin geen enkele ontlening
aan de Oudheid opduikt, zijn er 12 met terloops éen maal een klassieke naam: Venus
(in vier liederen), Cupido (in drie liederen), Circe, Hector, Iupijn, Medea, Lycurgus
(elk in éen lied). Het raadselachtige fabellied LXXXII draagt de naam Aesopus alleen
in zijn titel. Het meest opmerkelijke uit deze bescheiden groep met uiterst bescheiden
klassieke ontleningen is wel lied CLIII: terwijl de aanhef doet denken aan een
middeleeuws volkslied, is het gedicht zelf rijk voorzien van rederijkerselementen:
binnenrijm in vs. 6 van elke strofe; achtergeplaatste bijvoeglijke naamwoorden in
vs. 4, 7, 10, 13, enz.; basterdwoorden in vs. 5, 6, 24; woordspeling op de eigennaam
in vs. 33; en toch: opeens een aanroep tot Venus in vs. 31. Maar dat is, als inzet van
de slotstrofe, immers de bij rederijkers traditionele plaats van de Prince!
Twaalf liederen zijn er ook waarin een wat groter aantal klassieke ontleningen
aanwijsbaar is, negen die er geheel door worden beheerst. De grens tussen deze beide
groepen is moeilijk te trekken. In het amoureuze lied LXIX bijvoorbeeld worden
Phoebus en Venus maar éven genoemd (vs. 5, 32), maar als in vs. 41 Att'lanta
verschijnt, ontleend aan boek X van de Metamorfosen, rijst meteen de vraag of zij
als de belichaming van het conflict tussen geld en liefde het lied al niet van de aanvang
af heeft gedomineerd. Een overeenkomstige situatie doet zich voor bij lied CLX, het
Florinde-lied, waar ditzelfde conflict aanvankelijk in een ethisch en emotioneel
betoog wordt behandeld, tot het zich in de tiende strofe concretiseert in de figuren
van Iupin en Danae, de minnaar vermomd als gouden regen, bekend uit boek IV van
de Metamorfosen. In lied LXXIV is het niet wezenlijk anders: de eerste strofen
huldigen de aangebedene als een zó zeldzaam begaafd wezen dat een betiteling als
Myn Sappho (vs. 25) meer verrast door dit bezittelijk voornaamwoord dan door de
klassieke naamgeving. Maar groter verrassing nog verschaft de laatste strofe (met
binnenrijm overigens, alsook met Bredero's zinspreuk) en wel speciaal het paar
slotregels:
Maar siet, dat ghy// o Sappho! my
U Phaon niet verlaat.
(I:272)

Hier immers rijst de vraag, of niet het gehele gedicht geschreven is van deze bange
Sappho-Phaon-visie uit.
Ten aanzien van het treffende, door een vrouw gezongen afscheidslied LXXXIX
is zoiets geen vraag: het gedicht berust kennelijk op de vereenzelviging van het eigen
gevreesde lot met dat van Alcyone, die de verdrinkingsdood van haar man in een
droom voorzag en daarna ook als feit beleefde, zoals Ovidius in boek IX van de
Metamorfosen verhaalt.
Bij de negen geheel op klassieke motieven gebouwde gedichten kan men twee
groepen onderscheiden: de liederen XLIV en LXVIII, op dezelfde melodie geschre-
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ven, zijn blijkbaar bestemd geweest om bij een speciale gelegenheid te worden
opgevoerd. In lied LXVIII vindt men zowel de zinspreuk van de brabantse Kamer
als die van d'Eglentier verwerkt (vs. 43, 44); het zal dus wel dienst hebben gedaan
bij een vriendschappelijke ontmoeting: een feest, een wedstrijd? Door zijn strofische
bouw is lied XXXIV, Der Goden Waertschap, hiermee verwant; anderzijds is het
door zijn thematiek verwant aan de overige zes.
Deze zes andere gedichten, die op het openingslied van Apollo na alle bestemd zijn
geweest voor een bruiloft, hebben niet minder dan vijf eigenschappen gemeen: het
zijn dichterlijke fantasieën, samengesteld uit grotere en kleinere brokken klassiek
materiaal; hun versvorm is de alexandrijn, vijf maal met gepaard, éen maal met
gekruist rijm; ze hebben een uitzonderlijk grote omvang, variërend van 112 tot 248
verzen; ze hebben alle de structuur van een toespraak; ze kunnen met voldoende
nauwkeurigheid worden gedateerd; aldus:
februari

1612

XVII

112 vzn.

I: 91

maart

1612

LXI

136 vzn.

I: 230

november

1613

XLVII

174 vzn.

I: 183

denkelijk

1614

Apollo

248 vzn.

I: 21

april

1618

XCV

154 vzn:

I: 330

zomer

1618

CXXXVI

212 vzn.

I: 445

In het eerste werk verhaalt de dichter-voordrager hoe hij door Cupido werd
meegenomen naar de hemel en daar de erotische bezetenheid van de goden waarnam;
toen Cupido hem aanspoorde die te beschrijven, werd Jupiter zó boos dat hij hen uit
de hemel smeet. Samen met Cupido op aarde, ziet de dichter ook hier diens
onweerstaanbare macht, zoals immers bij dit bruidspaar. Het gedicht is evenredig
opgebouwd uit drie delen van elk zo'n veertig versregels: eerst de hemel, dan de
aarde, tenslotte de bruiloft.
In het tweede verhaalt de dichter hoe zijn geest, terwijl zijn lichaam sliep, omhoog
vloog en bij de goden aankwam juist toen die hadden besloten dat het jongvolk op
aarde moest liefhebben en kussen. Daar Cupido vond dat zo'n wet dan ook voor de
goden zelf moest gelden, stak hij velen van hen aan met een erotische bezetenheid,
zó heet dat de geest van de dichter de hemel ontweek. Ook Cupido zelf daalde af in de ogen van de bruid. Het gedicht is overzichtelijk gebouwd: na een korte inleiding
volgt het tafereel in de hemel (de helft van de totale omvang); daarna komen nog
twee korte delen, de aarde, de bruiloft.
Het derde gedicht ontleent z'n thematiek aan Plato's Symposion: eens heeft er op
aarde een ras van dubbelmensen geheerst, dat zelfs de goden bedreigde; deze besloten
daarop hen te splitsen: sindsdien is elk op zoek naar zijn wederhelft, en pas gelukkig
als hij die ook vindt - zoals deze bruidegom zijn bruid. Het gedicht bestaat uit twee
delen van vrijwel eendere omvang.
Apollo is een toespraak: de klassieke god van de schoonheid, de leider van de
Muzen, neemt het woord en richt zich tot de jeugd om zichzelf in zijn veelzijdige
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grootheid kenbaar te maken, de glorie van zijn dichters te verkondigen en vooral de
meisjes op te wekken hun poëzie te lezen.
Het bruiloftsgedicht van april 1618 bestaat uit een reeks korte toespraken van de
dichter, van Jupiter, Pallas Athene, Hymen, Venus, Cupido en opnieuw de dichter;
ondanks alle klassiekheid komt het dus overeen met een tafelspel.
Het laatste bruiloftsgedicht, met gekruist rijm, verhaalt de strijd van Venus en
Cupido enerzijds met de van liefde afkerige godin van de wijsheid Pallas Athene en
de welsprekende Mercurius anderzijds; het object van hun strijd is de jongeman die,
tenslotte door de liefde getroffen, hier nu als bruidegom aanwezig is.
Er is in deze gedichten niet enkel een grote hoeveelheid klassieke stof geïnvesteerd,
maar bovendien moet Bredero genoeg vertrouwd zijn geweest met de mythologische
motieven om er zo speels mee te kunnen omgaan.
Al deze zes gedichten met hun in totaal meer dan duizend versregels zijn
geschreven in alexandrijnen; zo ook de overige vier bruiloftsgedichten; voorts nog
26 andere liederen, meest in strofen van vier regels, en 7 sonnetten. Hoe karakteristiek
de alexandrijn ook voor de nederlandse renaissance mag zijn, hij is per slot van
rekening niet anders dan een verbijzondering van het jambische vers en toont zich
even bruikbaar voor stichtelijke als voor klassieke stof. Hij verzet zich zelfs niet eens
altijd tegen een verbinding met rederijkerslementen, al is het resultaat soms dubieus,
soms voor ons gevoel ronduit stijlloos: Prins in de liederen LIV, CLXVI, CLXXIV
en CLXXXVI, Princes in de liederen CXXX en CXLVIII; een virtuoze rijmtechniek
met regelomkering in lied LVII; een middenrijm bij de cesuur in vs. 1 en 2, en een
drievoudige herhaling in vs. 4 van elke strofe in lied LXXXIII; een refreinregel in
lied CXIV; een tekst van moraliserende banaliteiten over Elck in lied CLXX, over
Self in lied CLXXV, en tenslotte de ondermaatse stichtelijkheid van het Klachtigh
A.B.C. Liedt (I:573). Het is verleidelijk al deze gedichten te beschouwen als
overgangswerk uit de periode dat Bredero loskwam van de rederijkerij en nog niet
ten volle vertrouwd was met de renaissancistische vormgeving; maar in biografisch
opzicht is er voor zo'n veronderstelling geen vaste grond, en niemand kan zeggen of
die periode twee, vijf of tien jaar heeft geduurd. Het is altijd weer dezelfde vicieuze
cirkel: als men de chronologie kende, kon men de ontwikkeling vaststellen; als men
de ontwikkeling kende, wist men tennaastebij de chronologie.
Wat echter wel vaststaat is dat de alexandrijn, zoals Bredero die in 1612-1613 in
zijn bruiloftsgedichten schrijft, een metrische entiteit blijkt te zijn, afgesloten door
een klinkend eindrijm en een hoorbare pauze. In de meeste gevallen staat er een
leesteken, en waar dit ontbreekt is er toch maar zelden een echt enjambement.
In principe hebben Bredero's alexandrijnen ook een duidelijke cesuur, vaak
gemarkeerd door een leesteken; toch zijn er af en toe gevallen waar geen onderbreking
mogelijk is, bijvoorbeeld als een voorzetsel in de derde versvoet staat en het
bijbehorende substantief in de verdere vershelft. Het is wel opmerke-
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lijk dat dit verschijnsel zelfs voorkomt in een hele reeks versregels achtereen:
De gantsche Hemel was vol Minnelijck ghewoel,
Een yder roemden van dat lieffelijck ghevoel,
Een yder roemden van dat vriendelijcke strijen,
Een yder claachden van dat bitter soete lijen,
Een yder claachden van den kouwden heeten brandt,
Die yder snerckten in zyn raesend inghewant.
(I: 92)

De alexandrijn bij Bredero heeft echter nog andere eigenschappen dan de hoorbare
aanwezigheid van tweemaal drie jamben met uiteraard de gewone varianten van
onderbetoning of overbetoning en af en toe een omzetting, meest van de eerste jambe.
De alexandrijn betekende voor hem blijkbaar een uitdaging om méer te beheersen
dan de metrische klankverhoudingen alleen. Zijn taal werkt ook elders wel met
assonantie en alliteratie, maar in de echte rederijkersverzen is er weinig ruimte voor,
gezien de voorkeur voor binnenrijm en middenrijm. Soms is de grens moeilijk te
trekken: in lied XLVI kan men de suggestieve klankherhaling in vs. 37 toch beter
assonantie dan middenrijm noemen, omdat ze in geen enkele andere strofe aanwezig
is en dus niet tot de strofische structuur behoort:
Van 't gheboeft, dat by ontijen
Gaen woen en doen de goen, ghewelt,
(I: 181)

In de boertige liedjes treffen assonanties als ‘Aelwerige Arent’ (I: 48) of in drievoud:
‘Nicht bedwinght iou sinlijckheyd’ (I: 57). Het zijn echter vooral de gedichten in
alexandrijnen waar ze een grote rol spelen, niet enkel kwantitatief - gemiddeld zo'n
drie maal per tien verzen - ook intensief: Der Minnen blinde God (I: 91); Der Goden
throon (I: 91); Die gants dit nieuwe vier (I: 91); en clapten in zijn handen (I: 92);
door teed're Ioffren bleeck (I: 93). Soms zijn er twee assonanties aanwezig in een
chiastische structuur:
Om sotte clapperny oft malle vollicx praten.
(I: 188)

In een ander vers uit ditzelfde bruiloftsgedicht vindt men twee suggestieve assonanties
gevolgd door een drievoudige alliteratie:
Siet daar Aurora zelfs bedoven inde Rosen
Stuyft uyt het pluymich bed, en laet den liefdelosen
Tyton:
(I: 188)

Al vormt de alliteratie ook in liederen als: ‘Boeren Geselschap’ (I: 47) ‘Toover-Liedt’
(I: 157) en ‘Amoureus-Liedt’ (I: 387) een opmerkelijk element, en al wordt ze in
‘Kockje’ (I: 196), ‘Als ik in myn gedacht’ (I: 360) en het afscheidslied voor de
diplomaat Rutgers (I: 426) zelfs toegepast met een onmiskenbare virtuositeit, ze is
nergens zo veelvuldig en suggestief aanwezig als in zijn alexandrijnen: ongeveer
twee maal per tien verzen. En dan niet enkel als versiering, maar vooral als middel
om de muzikaliteit van het vers te verhogen, een factor van belang bij teksten die
bedoeld zijn om te worden voorgedragen en aangehoord. Maar vaak
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gaat de werkingssfeer die van de klank te buiten, zoals dat ook gebeurt bij zegswijzen
als: recht van lijf en leden, ergens paal en perk aan stellen, taal noch teken. De
klankherhaling is in zo'n geval meer dan versiering, meer ook dan een
mnemotechnisch hulpmiddel, ze werkt als een zinrijke versterking van de betekenis,
dank zij het samengaan van verwante klank en verwant begrip. Zulke mogelijkheden
laat Bredero niet ongebruikt; in eigen verbindingen als: stooft en streelt (I: 21), raet
en reden (I: 147), nut en noodig (I: 185) bereikt hij eenzelfde effect.
Soms breidt de alliteratie zich uit over meer dan twee woorden:
Als my de vaack verwan, vervloogh mijn vlugge gheest,
(I: 230)

soms is er een tweevoudige alliteratie, zoals verderop in ditzelfde bruiloftsgedicht
uit maart 1612:
Drang door de dichte schaar, tradt met een trotse tred,
(I: 231)

Maar deze laatste alexandrijn heeft zijn expressief vermogen niet enkel te danken
aan de beide klankherhalingen. Van invloed is ook het feit dat zowel de eerste als
de vierde jambe zijn omgezet: de nadruk ligt niet op de tweede maar op de eerste
lettergreep, niet op de achtste maar op de zevende. Zo'n parallelle ritmische beweging
van de beide vershelften zou in de periode van het impressionisme ‘klankschilderend’
worden genoemd. Maar iets behoeft geen naam te hebben om een feit te zijn.
Een dergelijke combinatie van stijlverschijnselen is ook te vinden bij de meest
geladen alliteratie uit Bredero's gehele werk. Het woord ‘brand’ voor vurige
verliefdheid is in erotische poëzie zó gebruikelijk, dat het moeilijk valt bij een bruiloft
de alliteratie te ontgaan. Hooft heeft er dan ook gebruik van gemaakt, en Bredero is
hem daarin gevolgd. Maar zijn ontlening heeft geen spoor van plagiaat, integendeel.
Zijn vers glanst van een tintelende spontaneïteit, wanneer hij ertoe komt een gelukkige
jongeman vlak voor diens eerste huwelijksnacht aan te spreken met ‘Brandende
Bruydegom’ (I: 186). In een stichtelijk bruiloftsgedicht - en zó heeft Bredero ze ook
geschreven - zou die uitdrukking misplaatst zijn geweest; maar hier past ze feilloos:
het gedicht, geïnspireerd op Plato's Symposion, is van top tot teen erotisch en de
jeugdige bruidegom, naar men mag aannemen, was het toen ook. Het expressieve
vermogen ontstaat ook hier zowel door de alliteratie als door de omzetting van de
eerste jambe. Dat het niet énkel of grotendeels de omzetting is, kan blijken uit twee
versregels van ditzelfde gedicht waar de uitdrukking wordt gevarieerd: ‘Blakende
Bruydegom’ (vs. 91) en ‘Vierighe Bruydegom’ (vs. 111). De omzetting is eender,
de betekenis is eender, maar de alliteratie ontbreekt en daarmee een groot deel van
de suggestieve kracht.
Is de alexandrijn karakteristiek voor de renaissance, het sonnet is het evenzeer,
ook in de nederlandse letteren. In het Groot Lied-boeck wordt de term Sonnet acht
maal als titel gebruikt, maar ook afgezien van hun verspreide plaatsing vormen deze
gedichten geen homogene groep. Het beroemde sonnet
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Vroegh in den dageraet, de schoone gaet ontbinden
(I: 458)

in Apollo 1615 gepubliceerd als Het eerste van de schoonheid, is waarschijnlijk niet
van Bredero's hand en dus ten onrechte in zijn liedboek opgenomen. * En het
triomfantelijke openingsgedicht
Tot sulcken grootheydt sal Amstelredam noch komen,
Dat het in treff'lijckheyd sal overwinnen Romen
(I: 45)

deze zeer vroege uiting van de later zo veelvuldig inspirerende stedelijke trots der
Amsterdammers, voert de naam Sonnet als een ijdele pretentie: er zijn weliswaar
veertien rijmende regels, en die staan inderdaad ingedeeld in groepen van vier en
vier, plus drie en drie; maar van enig formeel kenmerk is verder geen sprake. * De
verzen hebben gepaard rijm, afwisselend slepend en staand; er zijn dus
achtereenvolgens zeven verschillende rijmklanken. Er is geen volta, integendeel, de
verzen 8 en 9 zijn door samentrekking van het onderwerp zelfs zeer nauw verbonden;
en ook bij de vzn. 11 en 12 is de samenhang bijzonder sterk: ze vormen samen éen
hoofdzin. Indien lied CLXII, Bredero's veertienregelig gedicht over de ontroering
vóor zijn Op-trecken met het Vaandel (I: 519) typografisch op dezelfde wijze zou
zijn gepresenteerd, had ook dit de titel van Sonnet kunnen voeren, uiteraard evenzeer
ten onrechte.
De overige zes sonnetten voldoen aan strikte eisen: het rijmschema is steeds a b
b a a b b a c c d e e d; er is veelal een duidelijke volta, alsook een duidelijke scheiding
tussen de beide terzetten. Met uitzondering van het sonnet in het Frans dat als vroom
gebed gericht is op de liefde Gods (I: 354) hebben alle andere ook hun gerichtheid
op de aardse liefde gemeen, op de liefde die verliefdheid heet, een onvoltooide,
onbeantwoorde liefde, een liefde in mineur. Sonnet CXLIV is afkomstig uit de
Tragische Historien en bezit dus uiteraard de ietwat romantische sfeer van die
novellen. Sonnet CXLV heeft bij uitzondering in vs. 6 als rederijkersrelict Bredero's
voornaam, maar het compenseert dit door in de terzetten het rijmschema te verstrakken
tot c c d c c d, zodat het gehele sonnet beheerst wordt door maar vier rijmklanken in
totaal. In de overige drie sonnetten is de renaissance onbeperkt aanwezig, al kan men
menen dat in lied CXXXV en CXXXVIII de woordkeus te direkt is, te openhartig,
niet aristocratisch genoeg van terughoudendheid (I: 444 en 459). Aan die eis voldoet
lied XCIV in ieder geval wel:
Van dat Aurora vroech den dach begint de kippen
(I: 329)

Meer nog dan verwantschap met Hooft, kenmerkt een sterke verwantschap met de
Pléiade dit meesterstuk van Bredero's renaissancistische lyriek.

*
*

Zie het deel Verspreid Werk
Zie het deel Verspreid Werk
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VI
Op de huwelijksakte van Bredero's ouders, oktober 1581, tekent de bruidegom met
zijn naam, de bruid met het huismerk. Dat typeert meer de toestand in het algemeen
dan die van haar persoonlijk. Te kunnen lezen en schrijven was een luxe, een
statuskenmerk van de gegoede stedelijke burgerij; wat daarbuiten of daarbeneden
viel, de boeren, de landarbeiders en ambachtslui in de honderden dorpen en dorpjes
van Holland, het werkvolk en de marginale bazen en winkeliers in de tientallen
stadjes, had daaraan nauwelijks deel, een man bij uitzondering, een vrouw vrijwel
nooit. In deze autochtone volksmassa van arme, vaak doodarme, en vrome analfabeten
en half-analfabeten was de laat-middeleeuwse levenssfeer nog vrijwel intact, al
hadden velen impulsief gekozen voor het nieuwe geloof of althans hun binding met
het oude verloren. De hachelijke tijd dat rondtrekkend krijgsvolk nam wat het nodig
had aan voedsel, inlegering en vrouwen, was godlof voorbij; wanneer er nu gevochten
werd, hoorden de Amsterdammers er soms later iets van, soms nooit; en het was
altijd ver van hun bed. Het leven ging door, men hernam de voorouderlijke arbeid
en de voorouderlijke tradities meteen, heel het dwingende maar niet als dwang ervaren
patroon van gewoonte en fatsoen in klederdrachten en gedragingen, bij jaarmarkten,
kermissen, vrijerij, bruiloften, doopfeesten en begrafenissen, heel de mondelinge
cultuur ook van het sterke verhaal, het bijgeloof, de schuine mop en het volkslied,
hoe weinig daarvan op papier mag zijn vastgelegd en overgeleverd.
Bij de welgestelde, enigszins geletterde burgerij van Amsterdam bestond een
zekere belangstelling voor de rederijkerskamer d'Eglantier. Omstreeks het eeuwjaar
behoorden kooplui als Hendrik Laurensz. Spiegel en Roemer Visscher daar tot de
leidende figuren, eertijds in hun taalkundige bemoeiingen van Haarlem uit bijgestaan
door hun oudere en veelzijdiger vriend Coornhert. Als literaire centra waren Haarlem
en Leiden in het laatste kwart van de zestiende eeuw niet minder belangrijk geweest.
Alle drie de steden hadden in de jaren '80 talrijke zuidnederlandse inwijkelingen
opgenomen, die hun eigen rederijkerstraditie in stand trachtten te houden, zodat er
naast de oude stedelijke nu ook een nieuwe brabantse Kamer werkzaam was. Hun
aanwezigheid en de hogere cultuur die zij vertegenwoordigden, heeft onmiskenbaar
invloed uitgeoefend op geheel het literaire leven.
Maar behalve twee Kamers bezat Leiden een universiteit die al in 1600 z'n vijfde
lustrum kon vieren. Van de oprichting af was het duidelijk, dat hier naast de
calvinistische theologie ook de opkomende renaissance een centrum zou vinden,
dank zij cultuurdragers als Jan van der Does en Jan van Hout. Wat eens in Gent en
Antwerpen tot bloei scheen te zullen komen maar door de zegevierende spaanse
wapens vrijwel was tenietgedaan, vond hier een voortzetting in het werk van
beroemde, uit het zuiden afkomstige classici als Scaliger, Lipsius en later Daniel
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Heinsius. Maar heel de leidse voorsprong verviel op die meidag van 1601, toen de
rijkbegaafde en wereldwijs geworden burgemeesterszoon Pieter Corneliszoon Hooft,
inmiddels twintig jaar oud, zijn ‘grand tour’ van meer dan twee jaar Frankrijk en
Italië afsloot door via Duitsland en de noordelijke gewesten met de harlinger boot
in zijn geboortestad terug te keren als de belichaming van de renaissance zelf.
Sindsdien hielden in Amsterdam drie soorten poëzie elkaar in evenwicht: het in
de subcultuur voortlevende volkslied, de in twee Kamers officieel beoefende
rederijkerskunst; en de uit Italië afkomstige zelfbewuste renaissance. Dat ze elkaar
in evenwicht hielden, is zelfs als beeldspraak niet helemaal juist: in feite zag elke
volgende op elke vorige neer; dat is altijd zo. Eerst langzamerhand bleek hoe zeer
de renaissancistische principes aan de winnende hand waren. Maar dit proces verliep
geleidelijk, al was er dan de grandioze sprongmutatie die Hooft heette. En bovendien:
waar en wanneer hielden ze elkaar in evenwicht, bij wie, in wiens geest, in welk
milieu? Het is niet gewaagd te menen dat de jonge Bredero in de Oudezijdsbuurt
waar hij opgroeide, volop contact zal hebben gehad met de volkscultuur, mondeling
en mogelijk ook via een paar populaire liedboekjes. Maar toen hij, hoewel schilder
van beroep, zich zijn talent als dichter bewust werd, lag het voor de hand dat hij zich
voegde naar de bij de burgerij gezag hebbende stijl, de rederijkerij, al heeft hij
waarschijnlijk gauw genoeg de nieuwe vormen en waarden van de renaissance ontdekt
en zich eigen gemaakt. Het zijn deze twee overheersende cultuurprincipes geweest,
die ertoe hebben geleid dat hij pas later actief beoefende wat hij het eerst had leren
kennen: de versvorm van het volkslied.
Men zou deze gang van zaken opzij kunnen schuiven als óok maar een
mogelijkheid, een min of meer vergeeflijke veronderstelling zoals er omtrent Bredero
zovele zijn geweest, ware het niet dat hijzelf ze in ronde woorden bevestigt. In de
Voor-Reden tot zijn Geestigh Liedt-Boecxken, wellicht geschreven in het voorjaar
van 1618, noemt hij zijn boertige liedjes immers ‘Nieuwigheytjes, die ick voor dese
van niemandt anders veel gesien hebbe.’ Zo'n kroongetuigenis is niet te weerleggen.
Bredero is ervan overtuigd geweest met de liedjes zoals hij die in 1615 in Apollo had
gepubliceerd, iets nieuws, iets oorspronkelijks te hebben voortgebracht, iets dat ook
voor hemzelf een uitbreiding betekende van zijn creatieve mogelijkheden. En de lof
van Scriverius bevestigde hem in deze overtuiging. Inderdaad valt er bij geen andere
dichter in die tijd een dergelijke herleving van het volkslied te constateren. Het is
overigens de vraag of Bredero zelf zich déze verwantschap wel bewust is geweest.
Sommige dingen ziet men op afstand het scherpst.
De formele eigenschappen van de eerste zestien gedichten uit het Groot Lied-boeck
laten zich vooral negatief goed bepalen: geen kunstige schema's van middenrijm,
binnenrijm of dubbelrijm als in de rederijkerspoëzie, geen achterge-
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plaatste adjectiva, geen basterdwoorden; en evenmin sierlijke alexandrijnen als in
de renaissancepoëzie, met godennamen of ander klassiek leengoed. En positief
betekent dit: een gewone woordkeus die openlijk uitkomt voor zijn verwantschap
met de alledaagse volkstaal, eerlijk en eenvoudig, met een natuurlijke zinsbouw die
zich schijnbaar moeiteloos ordent in strofen van vijf à acht verzen met een simpel
rijmschema en soms een refreinregel tot slot.
Maar een gewone woordkeus in poëzie - men kan er alle acht eeuwen nederlandse
letteren op navragen - is hoogst óngewoon. Wie die uitzonderings-positie inneemt,
heeft niet enkel de burgerlijke deftigheid, de stichtelijke plechtigheid en de artistieke
ijdelheid opzij geschoven, maar ook alle verplichtingen van traditie en mode. De
opeenvolging van verschillende cultuurperioden is maar zelden iets anders dan dat
de dogmatische gehoorzaamheid aan een bestaand vormgevingsprincipe overgaat in
de eendere gehoorzaamheid aan een nieuw vormgevingsprincipe. De moed om zich
van elk dogma te ontdoen blijkt veelal identiek aan het vermogen om een aantal
verwaarloosde taalkwaliteiten te ontdekken en ze dichterlijk toe te passen. Wie de
‘Nieuwigheytjes’ van Bredero nauwkeurig bekijkt, kan daarin twee van zulke
kwaliteiten aantreffen: er zijn geen beter termen voor dan drastisch en plastisch. Dit
toevallige rijm houdt op ongerijmd te zijn, zodra men inziet dat er een
gemeenschappelijke oorsprong is: Bredero's behoefte aan eenvoudige duidelijkheid.
Ze zijn daarom ook niet altijd te scheiden, al erkent men in het drastische meer de
volksjongen, in het plastische meer de schilder.
Onscheidbaar wat de motivering betreft, zijn al dadelijk de amstellandse
dialektvormen die Bredero in deze liederen gebruikt, zij het minder in zijn eigen
tekst dan in de dialogen van de sprekend door hem ingevoerde personen. Daar dit
goeddeels boeren zijn, zal zijn eerste motief wel de wens zijn geweest ze zo
natuurgetrouw mogelijk uit te beelden. Maar er is een tweede motief denkbaar: de
wens om ook door een minder geletterd publiek te worden gelezen, gezongen en
begrepen. En nog een derde, totaal tegengesteld: de wens om een geletterd publiek
tegelijk te prikkelen en te vermaken.
Men kan de schilder die Bredero waarschijnlijk tot aan zijn dood is gebleven maar
van wiens oeuvre nergens iets werd teruggevonden, niet scheiden van de dichter.
Hijzelf was zich dit wel bewust; hij verantwoordt zich immers in de Voor-Reden tot
de derde druk door te verklaren: ‘ick heb als een schilder, de schilder-achtige spreuck
gevolcht, die daer seyt: Het zijn de beste Schilders die 't leven naast komen, en niet
de gene die voor een geestich dingen houden het stellen der standen buyten de nature,
en het wringhen en buygen der geleden en gebeenderen die sy vaack te onredelic en
buyten de loop des behoorlickheyts opschorten en ommecrommen.’ Hij streeft er
dus naar ook als dichter een realist te zijn: de weergave moet niet afwijken van de
waarneming.
In ‘Boeren Geselschap’ krijgt men de aankomende feestgangers met hun
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belustheid op het ganstrekken zichtbaar voor ogen in hun ouderwetse kleurige kledij.
Het blijven geen vage figuren, ook al niet doordat ze eigennamen en bijnamen krijgen
waardoor ieder geconcretiseerd wordt tot een individu binnen zijn maatschappelijk
milieu. Hun gedragingen veranderen daarmee van algemeenheden tot anekdotische
genrestukjes. De verf spat uit de verzen omhoog, maar nog wél even met een
drievoudige alliteratie: bruyn, root, wit, groen, grijs, graeuw, paers en blaeuw. Heel
de troep brooddronken boeren wordt suggestief geschilderd met felle halen en vegen,
die in hun geniale raakheid doen denken aan Frans Hals. Wie in het museum te Kassel
voor diens ‘Man met de slappe hoed’ staat, kan een ogenblik menen Arent Pieter
Gysen voor zich te zien. Maar boeren lieten zich niet portretteren. En ook de omgeving
wordt zichtbaar, de situatie van de dorpsgelagkamer met de gastvrije hooiberg vlak
bij, de gebruikelijke maar nu ongebruikelijk gebruikte voorwerpen als kannen,
kandelaars (alweer met zo'n fraaie klankherhaling), rooster, beusem en tang - het is
alles herkenbaar aanwezig doordat de dichter weergeeft wat hij heeft waargenomen.
Het zijn dezelfde kwaliteiten van zintuiglijkheid die men ook kan bewonderen in het
Sint-Janslied.
Dit visuele dat de neiging oproept om een voorschot te nemen op de term
impressionistisch, is niet beperkt tot de liederen aan het begin van het Boertigh
Liedt-boeck. Hoewel uiteraard de amoureuze en de stichtelijke gevoelslyriek er
weinig aanleiding toe geven, ontbreekt het er niet altijd. En zelfs de redenerende
rederijkersstijl blijkt af en toe te wijken voor een minder algemene, meer concrete
weergave van de natuur, zoals midden in de beide mei-liederen LVI en LXIII. Maar
veel indrukwekkender zijn in lied LX - hoe vol overigens ook van
rederijkerselementen - de impressies van het schaatsenrijden: ‘Hier binnen deser
Stede // Op de geveegde banen.’ (I: 228). En méer nog: de eerlijke inzet van het
afscheidslied LXXXIX; het persoonlijke slot van lied XCII, met die winterse wereld
‘by 't hooghe Huys te Muyen’ (I: 325); en bovenal de onvergetelijke derde strofe
van dat humane en stellig wel autobiografische lied CXXXVII, door Herman Gorter
geprezen als ‘volmaaktheid in het kleine’:
Voor d'Amsteldamsche palen
Lach 'tbruyne Schip, met swarte taeckel Touwen,
Dat mijn Goddin quam halen,
In plaets van koets, voor 'tpuyck van alle Vrouwen,
Was 'tvunstich ruym,
Het witte schuym,
De voor-boech nat bevochten:
Maer als ghy scheyden,
Mijn ooghen u gheleyden,
Soose mochten.
(I: 455)

Gezien de telkens toch ook aanwijsbare ándere elementen is het niet verantwoord
elk lied waarin men iets van ‘impressionisme’ bespeurt, tot de latere fase
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van Bredero's dichterschap te rekenen. De zintuiglijkheid van het taalgebruik behoeft
ook niet noodwendig door waarneming te zijn veroorzaakt. Er zijn immers liederen
waarin de aanwezigheid van de dichter ter plaatse niet kan worden verondersteld,
hoewel hij doet alsof. De handtastelijke kermisvrijerij van Gijsjen en Trijn Luls (I:
50) en de lacherige bijslaap in het ‘Koortsigh Lietje’ (I: 107) zijn zaken waar men
geen derde bij duldt. Wie er mededelingen over doet, kan het alleen weten van horen
zeggen, maar een dichter kan het ook beleven in zijn verbeelding, al dan niet op
grond van eigen ervaring.
Deze liederen hebben in klein bestek een epische structuur, ze zijn het verhaal van
een korte reeks gebeurtenissen en als zodanig verwant aan de middeleeuwse balladen:
springlevende bastaards van een adellijk voorgeslacht. Wie ze met anekdotische
schilderstukken uit de zestiende en zeventiende eeuw vergelijkt, erkent wel hun toon,
hun thematiek, hun artistiek gehalte, maar miskent hun beweeglijkheid: ze zijn
dynamisch, niet statisch. Ze geven méer dan het karakteristieke ogenblik.
Hoe wezenlijk dit dynamische element wel is, blijkt hieruit dat verscheidene
liederen in hun structuur zelfs niet episch zijn, maar veeleer dramatisch. De dichter
trekt zich uit de tekst terug, er wordt geen omgeving geschetst, geen personage
voorgesteld, het gedicht ontwikkelt zichzelf, het is een dialoog. Wie een toneelstuk
schrijft, kan aanwijzingen geven omtrent de benodigde rekwisieten, al was dit in de
zeventiende eeuw minder gebruikelijk; die zorg liet men over aan de spelers zelf.
Tijdens de voorstelling echter, en dáar gaat het bij een toneelstuk om, was de
zwijgende zichtbaarheid van entourage en voorwerpen hoe summier ook aangegeven,
voor de toeschouwers een factor van belang: een herberg, een paleis, een belegerde
stad. Wie zich als auteur echter waagt aan het kleinere bestek van de dichterlijke
dialoog of het allerkleinste van de monoloog, doet afstand van álles behoudens het
gesproken woord. De karakters van de personages van wie er éen soms enkel zwijgt
en luistert, hun onderlinge verhouding, hun problemen of conflicten, hun
gemoedsgesteldheid en de veranderingen daarin, het moet allemaal blijken uit de
tekst zelf en uit de tekst alleen, al geeft de titel soms de rolverdeling aan. Hoewel er
onder de oudere volksliederen ook enkele in dialoogvorm zijn - bijvoorbeeld Antwerps
Liedboek I en CXXXIII; en voorts in Den Nieuwen Lust-Hof (1602) - toch lijkt het
verantwoord deze liederen van Bredero te zien als de gevarieerde voortzetting van
de kluchten die hij eerder had geschreven, in de jaren 1612-1613. Maar de uiterste
beperking in de artistieke middelen geeft blijk van een nog volwassener
kunstenaarschap. Aan het slot van zijn Friesche Lust-Hof (1621) heeft Starter een
aantal Boertigheden opgenomen die zonder Bredero's voorbeeld ondenkbaar zijn;
maar aan de volstrekte beknoptheid van déze dialogiserende vorm heeft hij zich niet
gewaagd.
Het meesterschap waarmee Bredero de aanwezigheid en het gedrag van de
zwijgende andere vermag te suggereren, blijkt het best uit enkele details. In lied
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IV, de ‘Aenspraeck vande Petemeuy, tot de Neef’, komt er een ogenblik dat de
voortdurende aanprijzing van het al buiten hem om bedisselde huwelijk neef Marten
gaat vervelen. Uit de woorden van de peettante blijkt dat hij opstaat en aanstalten
maakt om te vertrekken; maar dat zit hem niet glad. Met zes versregels vol sluwe
zorgzaamheid inzake zijn avondmaaltijd en het benodigde lantaarntje ziet zij kans
hem weer in huis terug te krijgen en hem daar opnieuw te onderwerpen aan haar
bemoeiziek vermaan:
Neefje, gaeje dan soo voort?
Lustje noch niet wat te eten?
Hemsick Marten: noch ien woort,
Je sloncksje hebje noch vergeten,
Wel me kijnt dat was te slecht,
Datsen Vrijer! datsen Knecht!
(I: 54)

In lied V, de ‘Aenspraeck vanden Oom tot de Nicht’, wordt de situatie op even
geraffineerde wijze duidelijk gemaakt. Van het eerste moment af dat de oom in zijn
betoog een omineuze naam noemt, houdt het meisje zich demonstratief doof. Ze
buigt zich over haar naaiwerk alsof er geen oom bestond die bezig is haar rijp te
maken voor een huwelijk met een half-zachte en heel-rijke kandidaat. Maar die
houding van haar is een zó brute belediging van zijn familiaal gezag, dat hij haar
dwingend tot de orde roept. In minder dan vier versregels is de conflictsituatie niet
enkel dramatisch zichtbaar maar ook psychologisch doorzichtig gemaakt:
Nifjen, Nifjen, o gy dingh!
Wilje noch niet aen het knechje?
Klufje Klonters susterlingh
Sprackme lestent: hoort iens Brechje
Het! hoe legje staegh en neyt?
Datsen Vryster! datsen Meyt!
Soo men moer! wel immers kijnt,
Klufje kalde veul van Marten,
(I: 56)

Deze twee ‘Aenspraecken’ hebben naar inhoud en vorm alles gemeen; ze horen
onafscheidelijk bij elkaar. Het gaat blijkens de eendere namen: Marten en Brechje,
over dezelfde jongelui; hun positie is eender, ze worden beiden gedwongen te trouwen
met iemand die ze niet mogen, en in beide gevallen is geld de drijfveer. Ook formeel
is er de grootst mogelijke gelijkheid: de beide liederen hebben dezelfde melodie, dus
dezelfde metrische en strofische bouw, en ze maken gebruik van in wezen dezelfde
refreinregel.
Ook twee andere liederen zijn elkaars pendant: lied VII, van de grijsaard die met
zijn geld uit is op een jeugdig bruidje, en lied VIII, van de oude vrouw die met haar
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geld uit is op een jeugdige minnaar. In deze twee gevallen is de refreinregel met z'n
dubbele bodem zelfs geheel identiek.
Aangezien ook lied III over een refreinregel beschikt met daarin het dubbelzinnige
woord eer, zijn er van de eerste acht liederen vijf met een refrein. Toch is het in
Bredero's werk een vrij zeldzaam verschijnsel: in het hele Groot Lied-boeck met z'n
200 liederen komt het maar tien maal voor. In de liederen XI en XV vindt men twee
verschillende refreinregels die in de strofen afwisselend worden gebruikt. Lied L,
de ironische aanspraak tot Truitje, het gastvrije hoertje, heeft een toepasselijke
refreinregel. Lied LXXVI, afkomstig uit de Griane, heeft bij uitzondering na elke
strofe van vier verzen een refrein dat eveneens uit vier verzen bestaat. Lied CXIV
tenslotte, ‘Eenicheydt is Armoedt’, is het enige gedicht in alexandrijnen met een
refreinregel; in de zeven vierregelige strofen komt dit eendere vers dus 7 maal voor,
en de eendere rijm klank 14 maal. Het mag een staaltje van virtuoos dichterschap
heten dat Bredero erin geslaagd is alle gevaren van eentonigheid en rijmdwang te
overwinnen en er een speels en geestig lied van te maken (I: 385).
Ofschoon in strikte zin geen refrein, is een ander soort herhaling er toch mee
verwant: het afsluiten van een lied door de laatste strofe gelijkluidend te doen zijn
aan de eerste. Dit komt maar bij drie liederen voor: lied XXXVI, afkomstig uit
Rodd'rick ende Alphonsus; lied LXXXIX, het indrukwekkende afscheidslied van de
zeemansvrouw met haar benauwende voorgevoel; en het tegelijk stichtelijke en
autobiografische lied in vijfvoetige jamben CLXIII.
Het kan niemand ontgaan dat de besproken verschijnselen - hoe karakteristiek ook
voor de groep Nieuwigheytjes - telkens incidenteel ook al te vinden zijn in ander en
waarschijnlijk ouder werk. Nog minder houvast biedt het wel heel moeilijk te omlijnen
begrip eenvoud, al is dit essentieel voor het beste van Bredero's poëzie. De
allereenvoudigste strofe bij hem is er een van vier verzen, en die komt in zo'n veertig
liederen voor. Bij meer dan de helft daarvan gaat het om alexandrijnen, en deze lopen
uiteen van rederijkersteksten als het ‘Klachtigh A.B.C. Liedt’ (I: 573), tot iets dat
om z'n direkte dictie en z'n refrein aandoet als een overgang van renaissance naar
volkslied: ‘Eenicheydt is Armoedt’ (I: 385). Er zijn onder de liederen in strofen van
vier regels enige met een onmiskenbare glans van jong-zijn: het ironische over de
vurige minnaar en het ijzige meisje (I: 139), het berustende ‘Die sonder hoop moet
minnen’ (I: 141), het peinzende ‘De Minne die in mijn hartje leyt’ (I: 346), het
droefgeestige ‘Ay Gulde Maan hout op u jacht’ (I: 440) en het speelse ‘Ick sieje wel,
al gaeje snel’ (I: 489). Wie in al deze gevallen intuïtief of geargumenteerd kiest voor
een vroeg tijdvak, verbindt zich tot twee consequenties: dat de eerste periode niet
alléen bestaat uit rederijkerswerk; én: dat de eenvoud niet alléen optreedt in de laatste
periode.
Al handhaaft men de overtuiging dat Bredero's werk drie stijlen kent en dat deze
drie elkaar min of meer opvolgen, een betrouwbare datering van elk lied afzonderlijk
eist harder grond. In alle betrekkelijkheid kan men enkel zeggen:
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naarmate er méer kenmerken van de rederijkerspoëzie zijn, behoort een lied met
groter waarschijnlijkheid tot de vroegste periode, de jaren vóor 1610; naarmate er
méer kenmerken van de renaissancepoëzie zijn, behoort een lied met groter
waarschijnlijkheid tot de middenperiode, de jaren van 1610 tot 1615; naarmate er
méer kenmerken van het eenvoudige volkslied zijn, behoort een lied met groter
waarschijnlijkheid tot de laatste periode, de jaren van 1615 tot eind augustus 1618.
Drie waarschijnlijkheden, en maar éen zekerheid: dat Bredero de heterogene
vormgevingsprincipes die elkaar in het vroeg-zeventiende-eeuwse Amsterdam om
zo te zeggen in evenwicht hielden, niet heeft ervaren als tegenstrijdige maar veeleer
als verwisselbare, elkaar aanvullende stijlmogelijkheden, die hij dan ook kon
gebruiken en combineren in ‘vryicheyt’. Zijn poëzie zelf is de dichterlijke belichaming
van dat verschuivend evenwicht. Ze past feilloos in zijn periode; ze had noch een
kwarteeuw eerder, noch een kwarteeuw later zó kunnen ontstaan.-

VII
Zo lang Bredero's bundel dank zij zijn leidse vriend Geestigh Liedt-Boecxken heette
- een naam eerst door Bredero zelf en in 1621 ook nog door Van der Plasse behouden
- was er geen probleem. Want ‘geestig’ had in de zeventiende eeuw een waaier van
betekenissen die uiteenliep van speels, vernuftig, vrolijk, via aanvallig, smaakvol,
aardig, tot vervuld van geestelijke kwaliteiten. In het Aendachtigh Liedt-Boeck
komen de titels ‘Geestigh Liedt’ en ‘Geestigh Liedeken’ voor, telkens bij een echt
stichtelijk gedicht. Het is onbekend wat er in de leidse druk méer heeft gestaan dan
een stuk of wat vrolijke versjes. Op grond van het feit dat Bredero wel een amoureus
liedboek heeft aangekondigd maar geen aandachtig, kan men verschillende
veronderstellingen bouwen, bijvoorbeeld dat hij nog geen vrome liederen genoeg
had voor zo'n aparte bundel; of dat de vrome liederen die hij in de loop der jaren had
geschreven, hem om hetzij dichterlijke hetzij godsdienstige redenen niet meer
bevielen; of dat hij van plan was een deel ervan eens toe te voegen aan het Geestigh
Liedt-Boecxken; misschien zelfs hád hij dat al gedaan. Zo lang er geen exemplaar
van Bredero's eigen druk opduikt, kan men allerlei veronderstellingen wagen; maar
ook als éen daarvan tot waarschijnlijkheid zou stijgen, is er nog altijd geen volstrekte
zekerheid.
Toen Van der Plasse - of wie dan ook namens hem - in 1621 op het onzalige
denkbeeld kwam een afzonderlijke groep Aendachtighe Nieuwe Liedekens te vormen,
sloeg hij een weg in die rechttoe rechtaan uitliep op een Groot Lied-boeck in drie
delen. Maar zelfs toen was het niet nodig geweest de voortreffelijke naam Geestigh
Liedt-Boecxken te schrappen. Door de nieuwe druk als eerste afdeling van het Groot
Lied-boeck de nieuwe titel te geven van ‘Boertigh Liedt-
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boeck’ beperkte hij het genre tot het vrolijke, al breidde hij de inhoud tezelfdertijd
uit met 56 liederen die niemand vrolijk zal noemen. Maar gedane zaken nemen geen
keer; men kan zo'n zeventiende-eeuwse fout wel constateren, niet meer corrigeren.
Uit de ondeugdelijkheid van de titel die men in 1622 koos, volgt natuurlijk niet
dat in Bredero's werk de drie genres zouden ontbreken. Alleen: ze komen naar inhoud
noch omvang overeen met de drie afdelingen van het Groot Lied-boeck. In feite zijn
het boertige en het stichtelijke genre elk beperkt tot een paar dozijn liederen; het
amoureuze daarentegen telt meer dan het dubbele aantal van die beide samen.
De paar dozijn liederen waarvan er zestien de inzet vormen van het Boertigh
Liedt-boeck, onderscheiden zich allereerst door hun niet-lyrisch karakter. De dichter
is niet vrolijk, hij maakt zichzelf en de lezer vrolijk, om ánderen. Het gedicht wekt
de illusie een adequate indruk te geven van het uiterlijk, de gedragingen en het
taaleigen van die anderen, en dáarom lachwekkend te zijn. De vraag echter, of de
weergave door de dichter klopt met een waarneembare werkelijkheid, doet niet ter
zake, zelfs niet, of er wel zo'n werkelijkheid is of is geweest. Het gedicht ‘Boeren
Geselschap’ verandert in geen enkel opzicht, ook al zou onweerlegbaar blijken dat
er in of bij Vinkeveen nooit een boer heeft bestaan, die Frans heette en een van zijn
ganzen beschikbaar stelde voor het ganstrekken. De dwingende suggestie van
waarheidsgetrouw te zijn hangt van zulke feitelijkheden niet af. Het gaat er in dit
geval om, dat het gedicht een eigen verbeelding schept die door de lezer wordt
herkend als identiek, of althans als verwant, aan iets in de buiten-literaire wereld.
Die gesuggereerde identiteit houdt evenwel niet in, dat men de gelezen werkelijkheid
ervaart zoals men het de geleefde werkelijkheid zou hebben gedaan. Indien een
koopman uit Amsterdam destijds in het boerengezelschap te Vinkeveen was
terechtgekomen, had hij zich zeker geërgerd en zich waarschijnlijk bedreigd gevoeld.
Indien een koopman uit Amsterdam destijds Bredero's gedicht over dit
boerengezelschap te Vinkeveen ter ore of onder ogen is gekomen, heeft hij zich zeker
geamuseerd en zich waarschijnlijk ontspannen gevoeld. Het is duidelijk: de tekst
creëert mét een door de dichter gewilde werkelijkheidsillusie tegelijk het door de
dichter gewilde gevoel.
Om zijn boertige werkelijkheid en het daarbij passende gevoel te doen ontstaan,
heeft Bredero gebruik gemaakt van verschillende grensoverschrijdende stijlmiddelen.
In zijn liederen komen een aantal huis- tuin- en keukenwoorden voor die zomin tot
de poëtische taal als tot de beschaafde omgangstaal behoren, woorden als: tuychje,
keep, murru, bekallen, deun, vangh en snot. Ze beogen deels hetzelfde als de
amstellandse dialektvormen: een verhoogd waarheidsgehalte wat de sprekend
ingevoerde personen betreft; maar ze hebben méer dan die dialektwoorden een
schokkend en daarmee lachwekkend effect. Want wat de gegoede burgerij zich
ontveinsde te kennen en uit overwegingen van stand of
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opvoedkunde nooit zou toelaten in zitkamer of salet, daarmee werd men nu door de
dichter onverhoeds in de geheiligde tempel der Muzen geconfronteerd. Een woord
als snot of pis tegen te komen in poëzie en zelfs in rijmpositie, was iets waar men
alleen maar om kon lachen, gegeneerd lachen eerst vanwege het opeens gestegen
sociaal niveau van zo'n volkswoord, bewonderend lachen dan toch ook om het
gedurfde en doeltreffende gebruik ervan.
Zo is het ook met een aantal populaire uitdrukkingen waarvan deftige moeders
niet wilden dat hun kinderen ze zouden kennen, laat staan gebruiken: mall' Oene met
sen moer; men hooft draeyt as ien meulen; ghy hebt een gongs. Ze variëren dikwijls
de veronderstelling dat iemand niet goed bij zijn verstand zou zijn. En al werd en
wordt deze veronderstelling dag aan dag door tienduizenden mensen uitgesproken,
niet altijd op objectieve grond, tot het papier dringt ze maar zelden door, tot de poëzie
nooit. Behalve bij Bredero. Zo'n uitdrukking in zijn liederen te ontmoeten geeft een
geamuseerd gevoel van ietwat ondeugende herkenning.
Afgezien van hekeldichten en polemieken behoort schelden niet tot de literatuur,
en buiten de literatuur behoort het niet tot de gesanctioneerde omgangsvormen. Maar
iedereen wist en weet dat er in het dagelijks leven, en dan echt niet alleen door het
klootjesvolk, veelvuldig wordt gescholden, meest uit machteloze woede, ergernis of
jaloezie, vaak ook zó maar. Maar dat is de mondelinge werkelijkheid. De geschreven
taal, de poëzie, mocht niet weten dat er invectieven bestonden, de fatsoenlijke burger
niet toegeven dat hij ze kende. Schilderachtige scheldwoorden als: Hansjen
Hangebroeck, mellick-muyl, oude Rochelaar, Tote-bel, druyp-neus, hoddebeck en
lompe boer, vallen dus uit de toon. Dat is dan ook hun functie. Ze doorbreken even
speels als brutaal allerlei taboes, en bovendien zijn ze op onthullende wijze typerend
zowel voor de sprekende personages, als voor de emotioneel geladen verhoudingen.
Maar er zijn meer taboes in het geding, want niet alleen de fatsoensgrens in de
taal, ook die in de levenspraktijk wordt succesrijk overschreden. De openhartigheid
waarmee Bredero - en nu niet in de vrijmoedige sfeer van het bruiloftsmaal - over
seksuele gedragingen spreekt, is in de letterlijkste zin schaamteloos. De vraag is niet
of zijn mededelingen kloppen met de werkelijkheid - daarop kan men alleen maar
ja zeggen -, de vraag is of men over die werkelijkheid niet behoorde te zwijgen. De
gegoede burgerij vond welstaanshalve van wel, Bredero vond waarheidshalve blijkbaar
van niet, en ook daarmee sloot hij aan bij een oude traditie van het volkslied, zoals
eerder in de klucht van de Molenaar bij een oude traditie van het volkstoneel. Al in
lied II kruipt een ongehuwd paartje samen in het hooi, onder het toeziend oog en met
kennelijke instemming van de dichter: ‘Mijn docht het was soo moy’; in lied III doet
een van de stadskermis terugkerend paartje hetzelfde; in lied XI gebruikt men met
eendere bedoelingen een herbergbed; de erotische koorts in lied XXII zal ook wel
niet op een echtelijk bed zijn gekoeld; in lied L gaat het ronduit om een hoerenbed;
en al is de verleiding in lied
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CI op een tragische verlatenheid uitgelopen, de feiten worden in alle handtastelijke
duidelijkheid verteld. Zoveel realiteitsbesef moet schokkend zijn geweest voor de
gezeten burgerij bij wie de heiligheid van het huwelijk een artikel des geloofs was
en de financiële transactie praktijk. Bredero had zich tegen alle kritiek kunnen
verdedigen - en héeft zich mogelijk verdedigd - door te zeggen dat beschrijven en
aanprijzen twee zijn, en dat hij zijn vele collega-schilders dozijnen genre-stukjes had
zien maken en verkopen waarop vooral niet minder onfatsoen was uitgestald dan in
zijn liedjes. Maar misschien heeft dit soort kritiek hem nauwelijks bereikt: want bij
hoe velen, bij hoe weinigen, zal dit deel van zijn werk bekend zijn geweest vóor het
jaar 1622?
Al hebben bijna al deze boertige liederen de erotiek als centraal thema, in feitelijk
opzicht zijn ze uitermate gevarieerd. Het is opmerkelijk dat de overspelige liefde
ontbreekt, maar daar had de klucht van de Molenaar al in dubbele zin voor gezorgd;
het is ook opmerkelijk dat Bredero geen faecalische grollen verkoopt; in dit opzicht
onderscheidt hij zich principieel van de middeleeuwse praktijk, althans in zijn liederen.
Vrijwel alle centrale figuren, mannelijk of vrouwelijk, sprekende of toegesproken,
zijn ongetrouwd; hun erotiek, als de natuurlijke uiting van hun leeftijd, is maar bij
uitzondering schuin. De wereld van de boertige liederen wordt bevolkt door huwbaar
jongvolk, zo tussen de zestien en vijfentwintig jaar. Bredero beweegt zich temidden
daarvan, mededelende wat hij er ziet en hoort, zonder dat hij zich ooit herhaalt.
Tweemaal zijn twee gedichten elkanders spiegelbeeld: de peettante die er bij haar
neef, de oom die er bij zijn nichtje op aandringt, een door hun pupil niet gewenste
huwelijkskandidaat te aanvaarden. Daar in beide gevallen het geld de reden moet
zijn om ja te zeggen en het, getuige de gelijke namen, om dezelfde jonkman en
hetzelfde meisje gaat, speelt de tegenstelling arm/rijk ditmaal geen rol: voor de
jonkman is het meisje, voor het meisje is de jonkman een goede partij. De conclusie
kan enkel zijn dat ze beiden geld hebben, ofwel dat beider familie zich in de ander
vergist. Men behoeft deze laatste, ironische mogelijkheid bij Bredero zeker niet uit
te sluiten.
Het andere tweetal liederen: dat van de grijsaard die zich een jonge bruid, en dat
van het besje dat zich een jonge minnaar wil kopen, sluit aan bij een lange traditie,
zie bijv. Antwerps Liedboek lied XXVI, en lied XXXVII, of in Den nieuwen Lust-hof
(1602) de gedichten met de zinspreuk ‘Wie kant ontvlien?’, verlucht met een tweetal
fraaie prenten. In alle eeuwen heeft de jongere generatie er zich met schimp en spot
tegen verzet dat ouderen buit zochten of kochten op het jachtveld van háar
partnerkeuze. Van alle thema's in kluchten en boertige liederen is het paren van oud
met jong wel het meest bekend; ook in onze middelnederlandse literatuur is de spot
niet van de lucht. Dat het bij Bredero geen genade vindt, het spotten wel, maar dit
soort paren niet, ligt voor de hand. De afwijzing door de aangezochte persoon die,
man of meisje, er onverbloemd voor uitkomt met iemand van de eigen leeftijd naar
bed te willen, heeft dan ook niets verrassends.
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De aardigheid zit vooral in de refreinregel, waar uiterst vernuftig een schijnbare
instemming plagerig wordt gebruikt om een volstrekte weigering te motiveren:
Dat jy soeckt, soeck ick mee.
(I: 63)

Er zijn in leven en lied natuurlijk meer vrijers over wie men zich vrolijk kan maken
dan enkel stokoude: de vrijer die eindeloos aan het lijntje wordt gehouden (I: 70);
de bar lelijke vrijer (I: 73; 78; 88); de vrijer die heeft aangepapt met twee meisjes
tegelijk (I: 83). Ook de ongeregelde seksualiteit heeft in een geregelde maatschappij
altijd de ietwat lacherige belangstelling gehad. In ‘Van Gijsjen en Trijn Luls’ (I: 50)
speelt ze zich af onder dorpelingen, laat onderweg van de kermis in de stad; in de
‘Twee-spraack van Twee Buur-wyven’ (I: 59) en in het ‘Koortsigh Lietje’ (I: 107)
is het boerse decor rondom de seksuele activiteiten niet zo zeker. Maar dat heeft
weinig belang: ook als hij boeren beschreef, bedoelde Bredero er evengoed zijn
stadsgenoten mee, vooral de kleine burgerij. Vandaar dat de gróte burgerij, en dan
wel het jonge mansvolk het meest, deze liedjes met bijzonder genoegen kon lezen.
Maar als in de ‘Twee-spraack’ (I: 59) het paartje op heterdaad wordt betrapt, is de
familie er ijlings bij, de ontstane verhouding te legaliseren; want ongeregelde
liefdesverhoudingen gaven maar aanleiding tot meesmuilende praatjes en laatdunkend
gelach. Dat Bredero zich ook hier een realist betoont en weergeeft wat er zich
werkelijk voordeed, is buiten twijfel. En evenzeer, dat de tegenstrijdigheid van
familiaal gezag en persoonlijke voorkeur hem bewust is geworden als een groot,
vaak tragisch probleem. Dat een meisje zich verzet tegen een halfzachte vrijer (I:
56), tegen een stokoude vrijer (I: 63), tegen een foei-lelijke vrijer (I:73) spreekt
vanzelf, en mogelijk doet ze het met enig succes. Maar in de ‘Twee-spraack Vande
Moeder en de Dochter’ (I:76) is dat nog niet zo zeker. De moeder heeft haar keuze
blijkbaar voorgoed bepaald en het meisje vecht met de moed der wanhoop voor de
rechtmatige verliefdheid van haar hart. Nog duidelijker is de ‘Aenspraeck van een
ghetrouwde Vrouw, en een ghevryde Vrijster’ (I: 98), waar de oudere op grond van
eigen bittere onbevredigdheid in het huwelijk de jongere waarschuwt zich niet te
schikken in haar moeders wil. De gelijkheid in naam, Eel-hart, zou er op kunnen
wijzen dat men deze liederen als pendant van elkaar moet zien; maar de naam van
de oudere pretendent, War-nar resp. Geeraert, verschilt. Alle drie namen trouwens
zijn te doorzichtig van betekenis binnen de situatie van het lied om veel waarde te
kunnen hebben als argument. Maar dat de schrijnende betekenis van een mislukt
huwelijk niets meer met het boertige genre te maken heeft, al lijkt zo'n lied er in
formeel opzicht nog op, is even duidelijk als dat Bredero hier regelrecht ingaat tegen
het gedragspatroon van de deftige amsterdamse burgerij, destijds en later. Hij zal er
zijn redenen voor hebben gehad.
In de meeste boertige liederen - en in deze ernstige ook - betekent de dialogische
vorm een maximum aan objectiviteit: de dichter is niet aanwezig in de tekst, al is het
gedicht als zodanig niet denkbaar zonder hem. Die objectiviteit
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is overigens ten dele maar schijn: subjectief is alvast de keuze van de personen en
van de situaties, subjectief is vooral het uitzonderlijk vermogen om de weergave al
de humoristische trekken mee te geven van de geslaagde imitatie. De indruk van in
verheugende mate ‘raak’ te zijn ontstaat in zo'n geval door een feilloze combinatie
van weglaten en overdrijven.
Het stijlmiddel van de cumulatieve overdrijving die een karikatuur doet ontstaan,
heeft Bredero toegepast in een klein aantal portretgedichten. Aangezien er uiteraard
geen vergelijking met het levend model mogelijk is, kan men niet weten in hoeverre
de karikatuur léek, zelfs niet of de echte fysionomie misschien al niet karikaturaal
wás. Er zijn immers ook in de beeldende kunst portretten bekend waarvan men zich
afvraagt hoe de schilder het heeft gewaagd zijn opdrachtgever zó te vereeuwigen,
en er dan nog honorarium voor te vragen ook. Maar Bredero dichtte niet in opdracht,
en gierighe Gerrit (I: 78) noch Dieuwertjes vrijer (I: 88) zal hem erg dankbaar zijn
geweest voor het door hem in zo potsierlijke trekken ontworpen portret; stellig des
te minder naarmate het meer geleek.
Hiermee verwant zijn ‘aanspraken’ zoals ‘Ick ben vervaert veur Heyntjeman’ (I:
73) en ‘Truytje ick moet u loven’ (I: 196). Het eerste gedicht heeft een fictief
personage als spreekster, een huwbaar meisje dat haar afkeer van een afzichtelijke
pretendent tot uitdrukking brengt in een sarkastische schets van zijn verschijning;
bij het tweede gedicht kan men desgewenst denken dat de dichter er zelf aan het
woord is; maar wie hem postuum nog wil behoeden voor contact met hoeren, mag
ook menen dat deze ironische lofrede uit de mond van een anonymus komt. Ten
aanzien van het befaamde drinklied hoeft er geen twijfel te bestaan: men kan er zeker
van zijn dat Bredero als schutter-dichter-voordrager de volle verantwoordelijkheid
heeft aanvaard voor de uitdagende wijze waarop hij de hele compagnie, ook zijn
meerderen, hoofd voor hoofd aan de dorstige haarlemse gasten heeft voorgesteld.
Het ziet eruit als een vrolijk schuttersstuk. De taaltechniek van deze liederen, het
ongeëvenaard vermogen om te werken met drastische vergelijkingen en baldadige
scheldwoorden, doet denken aan Bredero's kluchten op z'n best.
Behalve de reeks niet-lyrische liederen uit het begin van het Groot Lied-boeck
zijn er verspreid enige lyrische liederen te vinden die men op grond van toon en
thematiek tot het boertige genre mag rekenen, liederen waarin de dichter op komische,
humoristische, ironische of sarkastische manier zijn stemming of ontstemming
afreageert.
Een van de meest speelse en ontspannen gedichten is wel lied XXXII met die
fraaie formule voor de ‘incomptabilité de caractère et d'humeur’ van de beide gelieven:
En van gheneghentheden
Wij over tweedrachtich zijn.
(I: 139)

Het blijft niet bij deze puntige maar op zichzelf toch abstracte formulering, het
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gedicht zelf laat zien hoe de minnaar-dichter aandringt en in zijn heet, vurig, koortsig
verlangen probeert zijn geliefde te naderen, terwijl zij iedere poging afweert, koud,
ijzig, versteend. Het is vooral de komische kracht van deze contrasten die het lied
ervoor behoedt tragisch te zijn.
Lied CXXII is als ironische lofprijzing van een niet-meer-geliefd meisje het meest
verwant aan de portret-liederen, of aan lied L: ook hier wordt een beeld ontworpen
doordat quasi de ene gunstige kwaliteit na de andere wordt vermeld - haar lieve kleine
mond, haar goudblonde haren, haar stralende ogen, haar parelfijne tanden, haar goede
manieren en uitnemende taalgebruik -, tot de dichter haar en ons opeens van de
verhevenheid in de diepte laat tuimelen:
Doch so u lichaem god'lijck is.
Struylt Rooswater in plaets van pis.
(I: 408)

Een handvol klassiek leengoed is vrijmoedig verwerkt in de vrolijke liederen
LXXXVII en CXXV: de jolige fantasie dat de dichter bij machte zou zijn de hele
hemelschaar van Jupijn en aanverwanten in dienst te stellen van de geliefde; en de
onbekommerde verzekering dat hij een aanbod van Jupiter om hem alle macht hetzij
in de hemel hetzij op aarde in handen te geven, alléen zou aanvaarden om alle trotse
vorsten en ijdele edelvrouwen te dwingen zijn geliefde te dienen en haar hun
onderdanige hulde te betuigen.
In lied CVII, dat men in alle argeloosheid voor een betrouwbaar autobiografisch
getuigenis heeft gehouden, vindt men een heel of half echte, half of heel getantaseerde
catalogus van de meisjes op wie de dichter achtereenvolgens verliefd is geweest of
althans had kunnen zijn: Een frisse suyv're Maacht: Een bruynooghd' Coninginne;
Een deuchd-rijck, wel gebooren, Bescheyde wyse Vrou; een Meysjen aardich Van
minnelijck ghelaat - maar al is het met geen van allen wat geworden, er zijn nog heel
wat meisjes meer, even ‘Schoon, Rijck, en Eel’, even geschikt dus ook om verliefd
op te worden; want, om een vergelijking te gebruiken die in alle spreekwoordelijkheid
haar herkomst uit de amsterdamse haven niet verloochent:
De Schepen of, en aan
Syn vast in een waardy,
(I: 366)

Indien men, na déze liederen, geneigd mocht zijn tenslotte ook nog lied CXIV
‘Eenicheydt is Armoedt’, als boertig te beschouwen, is het wel goed te bedenken dat
het amoureuze genre, het lyrische bij uitstek, ook rechten heeft die men moet
respecteren. Door er alle blijmoedige teksten aan te ontnemen, blijft uiteraard alleen
het ernstige en droefgeestige over, en dat lijkt voor een objectieve benadering toch
minder gewenst.
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VIII
Meer dan enig ander genre staan Bredero's amoureuze liederen in een traditie. Wie
de fraaie liedboeken uit het begin van de zeventiende eeuw in handen heeft gehad
en zich goed realiseert dat dit gebruikslyriek was, grotendeels bestemd voor
samenzang, behoeft niet te twijfelen aan de hoeveelheid erotiek in de gezellige
omgang. Het hart van de jolige jongelui is destijds zo vol geweest van verliefdheid
en vrijerij, dat hun zang ervan overliep. Wensdroom of werkelijkheid? Beide: omdat
déze werkelijkheid niet bestaat zonder door wensdromen te zijn ingeleid, begeleid
en vaak ook uitgeleid. Beide: omdat de jonge eeuw nog niet zo preuts was als de
latere generaties pretendeerden te zijn, en ook omdat het calvinistisch zondebesef
inzake de seksuele omgang eerder anderen beklemde dan de stand en de leeftijdsgroep
van de zingende wittebroodskinderen, de jeunesse dorée in het toenmalige van
welvaart tot weelde stijgende Amsterdam. En misschien heeft het schrijven, lezen
en zingen van dit soort liederen ook wel de functie gehad van een soort
plaatsvervangend vrijen: het verrichten in taal van wat men metterdaad (nog) niet
durfde of mocht.
In liedboeken als de Druyven-Tros der Amoureusheyt (1602), het Princesse
Lietboec (1605), de Bloem-Hof van de Nederlantsche Ieught (1608; vermeerderde
herdruk 1610), 't Vermaeck der jeught (1612) en Apollo (1615) staan dozijnen
anonieme liederen waarin een jeugdige minnaar uiting geeft aan zijn tedere gevoelens
voor een goudharig of bruinogig meisje, bij deze gelegenheid Princesse of Goddin
genoemd, haar bezwerende dat zijn levenslot afhangt van haar jawoord. Er hebben
in het snel groeiende Amsterdam van die dagen heel wat blonde en donker-lonkende
meisjes rondgelopen; en heel wat minnaars ook, die over genoeg talent beschikten
om op een gelukkig - of misschien juist ongelukkig - ogenblik in staat te zijn een
van ouds bekende of sinds kort overgewaaide melodie te verrijken met een bijpassende
tekst. Wie ervan uitgaat dat er geen geslaagd lied denkbaar is dan van een beroemd
dichter, kan een bestaand oeuvre met heel wat toeschrijvingen verrijken. Dat is dan
ook gebeurd. Maar de tegengestelde opvatting heeft meer kans op juistheid. Zo lang
men het werk belangrijker vond dan de maker en er dus nog geen traditie was ontstaan
om iedere regel druks van naam of zinspreuk te voorzien, is er aan elk liedboek
meegewerkt door tal van verdienstelijke zondagsdichters. Als deel van een collectieve
anonimiteit begonnen, zijn ze als deel van een collectieve vergetelheid geëindigd.
De kans dat er in Bredero's werk een of meer liederen van hún hand zijn
terechtgekomen, is allerminst denkbeeldig. Men behoeft dan nog niet eens te denken
aan opzet of slordigheid van de uitgever; het is immers niet uitgesloten dat zo'n tekst
in Bredero's eigen handschrift in zijn nalatenschap is aangetroffen, doordat hij die
eens had overgeschreven, om welke reden dan ook. Er is door allerlei liefhebbers in
die eeuw vaak en veel overgeschreven, de bewijsstukken, voorzover bewaard,
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liggen ter inzage. Ten aanzien bijvoorbeeld van het befaamde eerste Sonnet van de
Schoonheid (I: 458) lijkt dit een redelijke veronderstelling, waarbij niemand verplicht
wordt tot het wondergeloof dat er in Holland eens een samenhangende cyclus van
twaalf sonnetten zou zijn ontstaan door coöperatie van twee of meer dichters. Omdat
juist dit sonnet voor een meesterstuk doorgaat, mag het niet anoniem zijn. Waarom
eigenlijk niet? Het is bij het Wilhelmus in goed gezelschap.
De meer dan honderd liefdesliederen in Bredero's Groot Lied-boeck zijn noch
gelijkwaardig noch gelijksoortig. Ze hebben uiteenlopende stijlkenmerken, en ze
verschillen krachtens hun motieven van verlangen, hoop, teleurstelling, kritiek en
berusting ook aanzienlijk in toonaard. Indien de data van ontstaan bekend waren,
zou men uit het chronologisch geordende materiaal zowel de stilistische
verschuivingen als de wisselende frequentie van de themata kunnen aflezen, en
daaruit niet enkel de ontwikkelingsgang van de dichter Bredero leren kennen, maar
ook het emotionele leven van de mens Bredero in zijn groei naar een jonge
volwassenheid. Nu die chronologische grondslag ontbreekt, kan men met het gehele
materiaal aan amoureuze liederen in handen enkel nagaan in welke mate dit door de
rederijkerstraditie wordt beheerst, in welke mate door de renaissance-principes, in
welke mate door de eenvoud van het volkslied, en tenslotte vooral: welke varianten
van het grondmotief er telkens bepalend zijn voor de inhoud. Dat er niet altijd scherpe
grenzen te trekken zijn en dat niet elk gedicht de uiting is van maar éen variant met
de daarmee gepaard gaande emotie, behoeft geen betoog.
Met name de amoureuze liederen, die in 1621 nog niet in het Geestigh
Liedt-Boecxken stonden en in 1622 wel werden opgenomen in het Boertigh
Liedt-boeck, tonen zich vaak verwant aan de rederijkerspoëzie: hun gekunstelde
rijmstructuur, hun Prince, hun gebruik van basterdwoorden en van achtergeplaatste
adjectiva, hoe bescheiden ook, maakt daarvan geen geheim. Ofschoon af en toe
onderbroken door andersgeaarde teksten zoals driemaal een bruiloftsgedicht in
gepaard rijmende alexandrijnen, draagt het Boertigh Liedt-boeck van lied XX af een
overwegend retoricale signatuur. Dat is in De groote bron der Minnen bepaald ánders:
het rederijkersvers is er weliswaar niet afwezig maar blijft toch beperkt tot een tiental
verspreid opgenomen liederen.
Van sommige volhardend berijmde redeneersels, zoals de liederen XLII, LI, LXV
en uit De groote bron der Minnen de liederen CXX, CXLII en CLIX, kan men
nauwelijks aannemen dat Bredero zelf de publikatie nog zou hebben bedoeld of
goedgekeurd, al is een rijmrijk werkstuk als lied LVIII toch ook al in het Geestigh
Liedt-Boecxken te vinden. De overige liederen hebben binnen hun rederijkers-vormen
een minder verstarde, meer persoonlijke toon.
Een op zichzelf niet ongewone, maar bij Bredero wel hoogst uitzonderlijke situatie
vindt men in lied XLI:
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Aenmerckt de sotte Minne blint,
Ick min een dochter, en wert bemint
Van een ander met beven.
(I: 167)

De beredeneerde poging om dit dilemma met behulp van de gulden regel der ethica
te boven te komen (vs. 24-25), maakt de indruk van heel jong te zijn, heel deugdzaam
en heel onervaren. Voor enige speelsheid, al is het maar galgenhumor, was in dit
geval blijkbaar geen plaats. In lied LII met de doorzichtige letterverschikking Egtillen
(= Nellitge) blijkt iets van een zekere wederkerigheid, althans ten tijde dat het lied
ontstond; want dikwijls is er niets duurzaam geweest behalve de verliefdheid van de
dichter. Lied LXXXVIII loopt na een fase van vrees en achterdocht tijdens een
gezellig en vrijmoedig partijtje, gunstig voor hem af. Dat is dan een zeldzaamheid;
want al bevat lied CXII een eerzaam aanzoek waarbij zelfs Godt den Heer wordt
aangeroepen, toch lijkt de kans klein dat het meisje bereid is tot het jawoord (I: 380).
En in lied CLIV zijn alle betuigingen van verliefdheid zó vruchteloos gebleken dat
de minnaar wel verplicht is de geliefde te gehoorzamen en naar een ander om te zien,
in de hoop dat die wat toeschietelijker zal zijn (I: 497).
Ook de meer lyrische teksten met rederijkersinslag staan veelal in mineur: Bredero's
lied is soms een liedje van verlangen, vaker een adieulied. Wervend maar nog niet
volstrekt uitzichtloos zijn de liederen LXXIII, LXXXI en CXVII; ontgoocheld na
een afgesloten periode van verliefde hoop zijn vele andere. Soms wordt de scheiding
veroorzaakt door een verschil in begaafdheid, zoals in lied LXXIV, waar het beminde
maar onbenaderbare meisje zelfs met Sapfo wordt vergeleken. Soms zijn jaloersheid,
vijandschap en laster de spelbrekers geweest: men zie lied XXXIII, vs. 24, lied
CXVII, vs. 65-66, en vooral lied LX, vervuld van die heerlijke herinneringen aan
het schaatsenrijden op de geveegde banen:
Ons geluck werd benyd,
Van die 't sagen met spyt,
Met afgunst en met smarten,
Haer boos en valsche harten,
Toonden haer oude parten
Wt scheldens nyt
Met schamperlyck verwyt.
(I: 228)

Nog uitvoeriger is in dit opzicht lied XCII, het winterse Margrietgedicht ‘by 't hooghe
Huys te Muyen’, waar Bredero uitdrukkelijk zijn dichterschap en het openbare succes
daarvan aanwijst als de oorzaak van de laster die hem achtervolgt (I:324). In liederen
van deze aard beweegt hij zich natuurlijk niet meer binnen de grenzen van de traditie.
Al zijn onwillige meisjes ook dáar niet onbekend, het motief is dan toch nooit zo
specifiek.
Dat zijn dichterschap een belangrijke factor heeft gevormd in zijn omgang met
éen of meer jonge vrouwen, blijkt uit de liederen waarin een uiterst begaafd,
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ontwikkeld en literair-kritisch geschoold meisje geëerd wordt, soms door haar te
vergelijken met Sapfo. Een meisje dat in staat was de nog ongevormde ruwe stijl
van de dichter-in-ontwikkeling te polijsten en hem als het ware te scholen in de
renaissancistische poëtica. Er is in die liederen zoveel verwantschap, dat ze de indruk
wekken steeds door hetzelfde meisje geïnspireerd te zijn. Een nooit door Bredero
genoemde, nergens door anderen vermelde, in totale vergetelheid teloorgegane Muze?
Het is nauwelijks geloofwaardig.
Men kan in het begin van de 17de eeuw maar éen literair begaafde jonge vrouw
aanwijzen voor wie de dichters zóveel bewondering voelden dat zij haar openlijk
hebben gehuldigd als de hollandse Sapfo: die eer is Anna Roemersd. Visscher te
beurt gevallen in verzen van Daniël Heinsius en van Jacob Cats. Het is dan ook
welhaast onvermijdelijk aan háar te denken wanneer er in Bredero's liederen een
dichterlijk ontwikkelde, wijze en met de naam van Sapfo vereerde vrouw ter sprake
komt; en in dit verband is ook de versregel dat Att'lanta wordt gevrijd ‘door
Hollanders en Zeeuwen’ uitermate suggestief. Men kan moeilijk geloven dat er toen
in Holland nog een tweede jonge vrouw van déze begaafdheid en in déze
omstandigheden zou hebben geleefd, maar die tegelijk zó anoniem is gebleven dat
er buiten Bredero's werk geen enkel getuigenis, geen enkele toespeling omtrent haar
kan worden gevonden. Wie de conclusie aandurft dat Bredero inderdaad de hoop
heeft gekoesterd de Phaon van deze Sapfo-Anna te zijn, die moet ook aanvaarden
dat het dan zijn sociale positie, zijn gebrek aan kapitaal is geweest, waardoor het
uitgesloten was haar te winnen. Of - laatste mogelijkheid - betreffen ál deze
eergedichten toch haar zuster, Maria Tesselschade? Maar die was negen jaar jonger
dan Bredero en dus in deze tijd nauwelijks twintig.
Maar afgunst met laster vormt niet de enige negatieve factor die de verliefdheden
heeft doorkruist en verijdeld. In heel wat liederen wordt gesproken over het feit dat
er een andere jonkman is die al toegang heeft gekregen. De minnaar reageert daar
verschillend op: in lied XXV constateert hij dat de afkerigheid, die hem van het
meisje ten deel viel, nu als een soort straffende gerechtigheid haarzelf treft van de
kant van de vrijer aan wie zij de voorkeur had gegeven; in lied XLV blijft hij ondanks
alles toch nog hopen op een gunstige keer in haar gezindheid; in lied CXXXII blijkt
er bovendien geloofsverschil in het geding te zijn, en dat is nu eenmaal nooit
eenvoudig. Maar meestal is de zaak veel erger en ergerlijker: dan wordt er op deugd
noch karakter gelet, uitsluitend op het geld. Dit thema komt zó vaak voor dat men
geneigd is het voor een topos te houden; maar in de traditionele liefdeslyriek is het
minder frekwent, en vooral veel minder intensief. Het is kennelijk Bredero's eigen
ervaring geweest die hij tot uitdrukking bracht, zijn eigen reactie op de sociale
omstandigheden in het toenmalige Amsterdam, een reactie die minder een algemene
dan wel een individuele oorzaak had bij iemand wiens lot het was verliefd van aanleg
te zijn, te verkeren in kringen boven zijn stand, en ongetrouwd te blijven. Aan
geldzucht heeft het de klasse van
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gegoede handelslieden nooit ontbroken, ook niet in Amsterdam, en de snelle overgang
van een bescheiden koopstad naar de belangrijkste westeuropese wereldhaven heeft
de zedelijke opvattingen en onzedelijke praktijken van de bewoners destijds niet
onberoerd gelaten. De roemrijke Gouden Eeuw waar Cats, Hooft en Huygens deel
aan hadden, ook in hun persoonlijk bestaan, getuige hun carrière, heeft Bredero en
later ook Vondel maar zijdelings geraakt, op de fatale afstand die de minder gegoeden
van de zeer gegoeden scheidt. Daarom behoeft men er ook niet aan te twijfelen dat
achter de frekwente tegenstelling geld/deugd in Bredero's lyriek een reeks trieste
ervaringen schuil gaat: men zie lied XX, vs. 37-40; lied XXVII, vs. 8; lied XXXI,
vs. 37-42, en 57; lied XLII, vs. 21-22; lied LX, vs. 96; lied LXX, vs. 19-21; lied
CLX, vs. 37-42. In lied LXXII, vs. 17-20, ligt de schuld niet bij het meisje zelf en
dat maakt de zaak alleen maar ernstiger:
Want d'Ouders die//gaen so ick sie//haer aen Rijcker besteden.
(I: 266)

Veelzeggend is in dit vers natuurlijk de naam Rijcker die aandoet als een comperatief;
daaruit zou volgen dat de dichter zich ervan bewust is armer te zijn, overigens met
een tegenstelling die toch maar betrekkelijk is. Er zijn nu eenmaal rangen en standen,
en zelfs tussenrangen en tussenstanden.
Deze perversie van de liefde door het geld - ook in enkele boertige liederen al het
thema - is door Bredero overduidelijk aangeklaagd in twee gedichten die in hun
retoricale vorm gebruik maken van enig klassiek leengoed: lied XXXIV, vs. 36-49,
twee strofen met een polemische beschouwing over de toenemende macht van de
Sulpher (=Sulver)vorst die het huwelijk dat een Hemel kan zijn, tot een Hel maakt;
en veel persoonlijker, om niet te zeggen autobiografischer, lied LXIX, over de nieuwe
Atalanta:
Wie dat u eens aanschouwt,
En kan de dood niet vresen:
Maer werd moedigh en stouwt,
Om met u in het Wouwt
Te loopen, ick vertrouwt
Hadd' ick 't bekoorlijck gouwt
Ick sou verwinner wesen.
(I: 259)

Het is ditzelfde thema, dat even persoonlijk en autobiografisch twee liederen beheerst
die blijkbaar vanwege de moraliserende veralgemening zijn terechtgekomen in het
Aendachtigh Liedt-Boek: lied CLXXXIII, vs. 37-60, en speciaal lied CXCIII, vs.
37-48. Bredero zal zeker niet de enige zijn geweest die slachtoffer is geworden van
de tirannieke geldzucht en standswaan. Maar hij was wel de enige die erin geslaagd
is de (on-)zedelijke tragiek hiervan feilloos onder woorden te brengen.
Al doet de renaissance in het laatste gedeelte van het Boertigh Liedt-boeck op
alexandrijnse voeten haar intrede, de rederijkerij trekt zich nog niet helemaal terug.
Lied LIV immers heeft een Prins, en doet ook als toespraak tot de gepersoni-
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fieerde Mei nogal retoricaal aan. Lied LVII, met de letterverschikking ‘Agneets Dei’,
werkt met strofen waarvan de laatste alexandrijn steeds op de manier van een soort
retrograde wordt herhaald in het eerste vers van de strofe daarna. Lied LXIV bevat
een uitvoerige beschouwing over de almacht van Cupido en de onmacht van de
minnaar; lied LXXI handelt over de deugden van een weinig toeschietelijk meisje,
maar loopt uit op een onomwonden aanzoek.
Lied LXXXIII waarmee De groote bron der Minnen opent, bevat formeel nog
elementen van de rederijkerspoëzie, o.a. het middenrijm, maar de inzet bezit al de
brede zwier van klankrijke verering die ook treft in de verwante liederen verderop.
Al die gedichten, waaronder vijf sonnetten, worden beheerst door het thema van de
onbeantwoorde liefde. De gemoedsgesteldheid van de minnaar wordt telkens
gekenmerkt door het bange voorgevoel dat zijn verliefdheid geen weerklank zal
vinden, of door de reeds ervaren bevestiging van dit voorgevoel. Het zijn altijd mooie,
begaafde en trotse meisjes tot wie de minnaar zich zingende richt, soms wervend,
zoals in lied CXXIV, waar de wind wordt gevraagd als liefdesbode te fungeren; een
uitzonderlijke maal spottend, zoals in lied CXXVI, vanwege de zinloze
zelfoverschatting van de jonge vrouw die Amsterdam overigens onverrichterzake al
weer verlaten heeft; of troost puttend voor zijn ontgoocheling uit het besef van de
eigen onverzwakte trouw, zoals in lied CXXIII met die pathetische climax:
Weygert ghy my de naam, of 't weesen van verwinner,
Van hulp, van Vrient, van troost, van Lief, van hooft, of Prins
Mijn blijft de tytel doch van een getrou beminner,
U wreetheyt, tyt, noch doot, ontvoert my die gheensins.
(I: 411)

De vijf sonnetten, waarvan er éen ontleend is aan de Tragische Historiën, bevestigen
enkel wat uit de andere gedichten in alexandrijnen al is gebleken: in lied CXXXV
wordt de liefde door een fortuinlijker mededinger doorkruist; in lied CXXXVIII
blijkt het meisje volstrekt onvermurwbaar te zijn; lied CXLV, met in vs. 6 de naam
Garbrande, is niets dan verliefde verering; alleen lied XCIV, dat door z'n
droomkarakter doet denken aan een vroeg sonnet van Hooft, bevat een bij Bredero
zeldzaam Pléiade-achtig element:
Vervormt my soo de schim, van een vermeynde schijn?
O Goon, hoe zoet souw dan, het eyghen wesen zyn:
Vergunt my dat Iuppijn, of laat my eeuwich droomen.
(I: 329)

De biografische achtergrond van al deze renaissancistische liederen is even onbekend
als die van de rederijkersteksten; alleen van lied LXXXV, in vijfvoetige jamben, en
van lied CXL, in alexandrijnen, is het stellig Maria Tesselschade geweest:
Goddinne die de naam van 't schip-rijck Eylant voert
(I: 463)

Waarom zij deze toenaderingspoging van Bredero heeft afgewezen, blijft haar geheim;
van een andere minnaar omstreeks 1616 is geen sprake: verschil in
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karakter, smaak, temperament, stand, leeftijd? Negen jaar is veel als je nog geen
twintig bent. Niemand weet het; en net zo min weet iemand wat er zich in die andere,
waarschijnlijk eerdere gevallen heeft afgespeeld: met dat schaatsenrijdende meisje
(I: 226); met die Margriete aan wie de dichter liep te denken nabij het Muiderslot (I:
322); met die geliefde van wie hij zo bewogen afscheid nam toen zij wegvoer uit de
amsterdamse haven (I: 455). Er zullen wel meer liederen zijn die autobiografische
gegevens bevatten, maar er is geen detector voorhanden om ze op te sporen. Wat de
liederen wél prijsgeven is een ontgoocheld liefdesgevoel, en dat alleen. Maar dat dan
ook zó vaak, zo voortdurend, dat het ophoudt een voorbijgaande stemming te zijn
of een dichterlijk motief: het krijgt door z'n frequentie de beklemmende kracht van
een noodlot.
Bredero's liefdeslyriek voorzover deze verwant is aan het volkslied, verschilt naar
thematiek niet van de andere amoureuze liederen. Maar wel is het alsof de eenvoud
van woordkeus, versbouw en rijmschema, waarin geen virtuoze of sierende elementen
de aandacht afleiden, de uiting nog pregnanter maakt. Opmerkelijk is lied LXVI, dat
ook al in het Geestigh Liedt-Boecxken te vinden is: een reeks vrij luchtige strofen
inzake de kwaliteiten waarover de gewenste vrouw zou moeten beschikken: ze dient
mooi te zijn, wijs, bemiddeld, deugdzaam, niet te jong en niet te oud, en zo nog het
een en ander meer; met tot slot een verliefde buiging voor de éne in wie dit alles
belichaamd is (I: 249). Al doet het onbekommerde van zulke beschouwingen erg
jong aan, de achtste strofe waarschuwt voor een vroege datering althans indien men
uitgaat van enige autobiografische aanleiding: de dichter immers is in de ogen van
‘een jeughdigh wacker dier’ al ‘schier te ouwt’. Als argument om nee te zeggen is
zoiets veel natuurlijker dan het geld, zoals dat in lied XXVII openlijk tot uiting komt:
Was ick van meerder doch gheboren,
Off immers maer mijn lieffs gelijck,
Soo had ick hoop: maer dat's verloren,
Want ick ben arrem, en sy is rijck.
(I: 122)

In lied XXI is de reactie veel grimmiger, in lied LXXIX veel trotser en principiëler:
Al ben ic schoon Liefje niet machtig rijck,
Ick ben ten minsten als mijns ghelijck,
Wat geef ick om 't goet,
Wat geef ick om 't goet,
De beste rijckdommen leggen in 't gemoet.
(I: 284)

Van vervulling kan, getuige Bredero's levensloop, natuurlijk nooit sprake zijn, maar
de inspiratie van een onvervuld verlangen, subtiel evenwicht van werving en
weerstand, schiep liederen met een onvergetelijke inzet zoals: ‘De Minne die in mijn
hartje leyt’ (I: 346); ‘Ay Gulde Maan hout op u jacht’ (I: 440); ‘Ick sieje wel, al gaeje
snel’ (I: 489), en als hoogtepunt lied CXLVII: ‘Snachts rusten meest de dieren’ (I:
481), ongeëvenaard in z'n eenheid van tegendelen, rusteloze verliefd-
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heid en berustende eenzaamheid; met in de slotregels die expressieve vondst van een
antimetrische nadruk op eerst my en dan vooral op ghy, even natuurlijk als gedurfd:
Adieu Prinsesge jeughelijck
Mijn Vrouw van mijn gemoet:
Adieu en droomt gheneughelijck,
En slaapt gerust en soet:
Ach tis my soo onmeuchlijck,
Te rusten als ghy doet.
(I: 482)

Is dit magistrale lied ondateerbaar, van een ander hoogtepunt is én de aanleiding én
de datering bekend: lied CXXXIX is voor Magdalena Stockmans geschreven in het
voorjaar van 1618. Men kan zich ook van dit gedicht afvragen, of het ooit voor
publikatie bestemd zal zijn geweest, maar men heeft nu wel de afdoende zekerheid
dat Bredero zich hier - en dus waarschijnlijk ook elders - niet liet weerhouden om
de meest persoonlijke ervaringen neer te schrijven: zowel de vrijmoedige wederzijdse
flirt (vs. 36-40) die vrij lang heeft geduurd (vs. 29-30), als het welbewuste
standsverschil (vs. 17-21) dat een verdergaande en blijvende verbintenis uitsloot,
wordt in niet mis te verstane woorden vermeld (vs. 34-35; 41-42), in het trotse besef
overigens ook dat er een ándere rangorde van waarden bestaat (vs. 22-25) en dat de
praatjes die bij haar een al te willig oor hebben gevonden, ongegrond zijn:
Ooghen vol Majesteyt
Vol grootsche Heerlijckheden:
Hoe komt dat ghy nu scheyt
Van u Eerwaerdigheydt
En soete aerdigheyt:
Laas! wat lichtvaerdigheyt
Aanneemdy sonder reden?
(I: 460)

Van deze grandioze inzet af tot en met de bedroefde slotstrofe doet dit late lied aan
als ‘aus einem Guss’ te zijn geschreven. In zijn dichterlijke en zijn biografische
betekenis kan men deze elegie exemplarisch achten voor Bredero's liefdeslyriek in
het algemeen en ook voor de emotionele ervaringen van de echte, levende, maar nog
altijd niet reëel zichtbare jongeman: telkens weer verliefd op bekoorlijke meisjes
van hoger stand en rijker bezit, telkens welwillend geduld en flirtend aangemoedigd
in zijn toenadering en dichterlijke verering, telkens weer tegengewerkt door
verontruste ouders of jaloerse vijanden, en tenslotte telkens weer onverhoeds
versmaad.
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IX
Dat Bredero een vroom christen was, is buiten twijfel, maar dit karakteriseert hem
slechts in het algemeen. Hij was een kind van zijn stad, van zijn stand en van zijn
tijd, een burgerjongen van het lang katholiek en koningsgezind gebleven Amsterdam,
dat pas sinds de Alteratie, 26 mei 1578, hervormd was. In zulke omstandigheden
geboren en opgegroeid, had hij niet de minste neiging om zich te verzetten. Wel was
hij door zijn talent een uitzondering, maar in zijn geloof hield hij zich aan de algemene
beginselen van het christendom. Hij was zich de betekenis van zijn omgeving bewust
en erkende met een naieve argeloosheid hoe bevoorrecht hij zich in dit opzicht
gevoelde:
Ick danck u Heer daer van,
Dat ghy my schiept een man
En brocht in tijdt en stede
Daermen u eer bewijst
En geen Afgoden prijst,
Gelijck de Heydens deden.
(I: 551)

Maar al waren in het vroeg-zeventiende-eeuwse Holland de heidense afgoden niet
inheems, er was er toch altijd éen waarvan Bredero de massale aanbidding zag en
betreurde: het geld. Dat een groeiende handels- en havenstad het goud alleen op
straffe van zelfmoord kon verloochenen, en dat er een stichtelijke logica bestond die
in winst het klinkende bewijs zag van Gods zegen, is in zijn poëzie niet merkbaar.
Hem was de geldzucht een gruwel, en niet alleen op zondag.
Om tot de kern van Bredero's gezindheid te komen zoals die in zijn liederen te
vinden is, zijn enkele negatieve constateringen niet zonder belang. Ofschoon hij
katholieke kennissen, vrienden en misschien familieleden had, en de weerklank van
de nabije roomse werkelijkheid in zijn toneelstukken niet ontbreekt, is het katholicisme
noch positief noch negatief in zijn lyriek aanwezig: Maria en de heiligen worden er
zo min aangeroepen als afgewezen, ze zijn er eenvoudig niet. Nergens in de liederen
ontmoet men een priester, nergens bemerkt men iets van biecht of absolutie.
Integendeel: het zondebesef, het berouw, heeft een heel persoonlijke toon en zoekt
God zonder intermediair. Dat Bredero tot het protestantse kamp behoort, is
onmiskenbaar; maar daarbinnen waren er nog zoveel groepen van uiteenlopende
signatuur: precieze en rekkelijke calvinisten, meer of minder dogmatische lutheranen,
doopsgezinden van velerlei schakering, mensen die het overal zochten en nergens
vonden, en natuurlijk onverschilligen; want die zijn er altijd en overal. In de kringen
waar Bredero zich bewoog, het schildersgilde, de rederijkerskamer, de schutterij, is
hij met volk van allerlei slag in aanraking gekomen. Maar niet met predikanten die
zich opwonden over de vraag op welk tijdstip God de predestinatie voor alle komende
geslachten had geordonneerd, vóor of na de zondeval. Voorzover déze soort dogmatiek
hem ter ore
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kwam, wellicht tijdens een kerkdient, wees hij die als menselijke zelfoverschatting
radicaal af. Het evangelie stond zoveel hoogmoed niet toe.
Onder de vele boeken die Bredero gelezen moet hebben, was uiteraard de bijbel.
En toch: heel de indrukwekkende verhalenrijkdom van het Oude Testament is in zijn
liederen ongebruikt gebleven. De paar ontleningen van deze aard beperken zich
vrijwel tot de elementairste algemeenheden, te vinden op de eerste bladzij van
Genesis: dat God hemel en aarde geschapen heeft, zon, maan en sterren, al het gedierte
en tenslotte Adam en Eva. Maar terwijl mythologische figuren als Jupiter, Apollo,
Venus, Cupido en vele anderen de speelse fantasieën van Bredero's amoureuze lyriek
zwierig bevolken, komt men in zijn vrome liederen zelfs de namen van Noach, Mozes,
Saul of David nergens tegen. De profetische toorn van Samuel is hem even vreemd
als de existentiële twijfel van Job. Wat hij na Genesis aan het Oude Testament heeft
ontleend, is te vinden in de Psalmen, Prediker, de Spreuken en Jesaja: zedelijke
voorschriften, teksten van inkeer en ootmoed, van zelfkritiek en levenswijsheid.
Bij het Nieuwe Testament is het nauwelijks anders. In een Nieuwjaarslied dat
tevens Kerstlied en Driekoningenlied is, en dat wel uit 1617 zal dagtekenen (I: 620),
wordt in de naieve stijl van een middeleeuws volkslied verteld wat er zich in en
rondom de stal te Bethlehem heeft afgespeeld. Het is haast een berijming van het
evangelieverhaal. Maar andere essentiële gebeurtenissen zoals de opwekking van
Lazarus, de uitdrijving van de wisselaars uit de tempel - toch een tekst die Bredero
met instemming zal hebben gelezen -, de intocht in Jeruzalem, het verraad van Judas
en de kruisiging op Golgotha - dit fundamentele feit in de christelijke heilsleer -,
komen nergens ter sprake. Over Johannes de Doper of Maria Magdalena, over Petrus
of Paulus geen woord. Een toespeling op de bruiloft te Kana is het enige (I: 540).
Ook van de schroeiende visioenen uit de Openbaring, de sadistische wreedheden van
Satan en zijn helse helpers, en het woekerend bijgeloof aan spoken, vindt men geen
weerklank in zijn stichtelijke lyriek. Wat Bredero heeft beziggehouden, zijn vooral
de zedelijke verplichtingen geweest, de gulden regel van de wederkerigheid, het
goede gedrag jegens anderen, de juiste zelfkennis en zelfkritiek, en de overtuiging
dat te sterven zonder vrees enkel bereikbaar is door te leven zonder zonde, althans
voorzover dit met Gods hulp menselijkerwijs mogelijk is.
Er staan in het Aendachtigh Liedt-Boeck enige gedichten die zo duidelijk worden
gekenmerkt door rederijkerselementen, dat men ze met zekerheid als jeugdwerk mag
beschouwen; lied CLXXXIII is een rijmrijk redeneersel over de geldzucht, maar met
in de vzn. 37-44 toch een toespeling op een wellicht actueel voorval dat Bredero had
getroffen of waarbij hij betrokken was geweest. Lied CLXXXII, iets minder retoricaal,
kant zich tegen overmatig standsbesef, en treft door de pittige geformuleerde sententies
waarmee enkele strofen worden afgesloten:
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VVat baet u 't suyver bloet als ghy 't bevleckt?
(I: 578)

Lied CXCV is een rijmrijk betoog over het verschil tussen weten en wijs zijn. Op
grond van eigen zondagse ervaring, naar men mag aannemen, verzet Bredero zich
tegen theologische haarkloverijen die bovendien voor het ongeletterd kerkvolk niet
te begrijpen zijn. Van de predikant mocht men eenvoudige evangelische vermaningen
verwachten, die, mede door hemzelf in praktijk gebracht, de toehoorders zouden
bewegen hun zonden en begeerten te bedwingen. Ofschoon deze gezindheid aansluit
bij een lange ondogmatische, antidogmatische traditie waarvan Erasmus de
wereldhistorische pleitbezorger en Coornhert de meest begaafde hollandse
vertegenwoordiger is, en deze beiden levenslang in felle polemieken verwikkeld zijn
geweest, neemt Bredero maar in enkele gedichten stelling tegen de eerzuchtige
eigenwaan van de in dogma's denkende, over dogma's prekende dominees. Dit is des
te opmerkelijker, daar hij bevriend was met de polemische classicus Reinier Telle,
terwijl bovendien de jaren van het Bestand vervuld zijn geweest van vervaarlijke
theologische twisten waarin niet enkel het landsbestuur betrokken raakte, maar ook
het door fanatieke predikanten van week tot week opgehitste volgzame kerkvolk.
De dramatische politieke gebeurtenissen die als in een klassieke tragedie elkaar
opvolgden sinds in de zomer van 1617 de Scherpe Resolutie was aangenomen, kunnen
Bredero onmogelijk zijn ontgaan, al heeft zijn dood op 23 augustus 1618 hem ervoor
behoed te weten hoe gauw de openingsscène kwam van het fatale laatste bedrijf: op
29 augustus valt de arrestatie van Oldenbarnevelt en van Hugo de Groot.
Ofschoon in alexandrijnen geschreven, zijn het ‘Klachtigh A.B.C.Liedt’ (I: 573)
en de moraliserende beschouwingen over Elck (I: 544) en Self (I: 556) in wezen
retoricaal. In alle drie echter zit binnen hun algemeen vermaan ook een stuk
zelfkritiek, diepe onvrede met de menselijke staat zoals die is, en verlangen om
berouwvol boete te doen en met Gods hulp de weg naar een deugdzamer leven in te
slaan:
O groote Coningh die de gulde heyl'ge rijcken
Der Hemelen besit, en alles over-heert:
Laet in mijn selven doch u lieve goetheyt blijcken,
En van den dwael-wegh my genadelijck bekeert.
(I: 557)

Het eendere schema van een algemene zedelijke kritiek die tenslotte wordt toegepast
op de eigen situatie, komt voor in de liederen CLXVI en CLXXVI, die men elkanders
pendant zou kunnen noemen: de wereld is enkel bedrieglijke schijn, het aardse leven
kwellende gevangenschap, en niemand kan daaruit worden verlost dan via Christus.
Niet echter de wereld als zodanig is schuldig, de schuld ligt bij de wereldsgezinde
mens die verkeerd oordeelt, verkeerd kiest en verkeerd handelt (I: 558, vs. 9-12).
Wie zich bekeert en Gods vaandel volgt, behoort tot de christen-ridders en tot hen
richt Bredero zich in een soort krijgszang (I: 553) waarvan het slot een aansporing
is aan hemzelf. Ondanks zo'n overgang van het
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algemene naar het persoonlijke behouden deze moraliserende gedichten, ook formeel,
toch te zeer het karakter van vrijblijvende retoriek om te kunnen ontroeren. Veel
minder dan bij de amoureuze liederen maakt de alexandrijn hier gebruik van
suggestieve assonanties en alliteraties, en er is ook geen enkele aanhef, zoals daar,
die zich zingende voorgoed vastzet in het geheugen.
Tot de teksten in alexandrijnen behoren ook drie bruiloftsgedichten die én volstrekt
christelijk zijn van inhoud, én zich nauwkeurig laten dateren: september 1616, januari
1618, mei 1618. Het eerste (I: 533) wordt beheerst door het denkbeeld dat God de
zielen van bruidegom en bruid al van vóor hun geboorte voor elkaar heeft
voorbestemd. Dit denkbeeld is overigens reeds te vinden in het bruiloftsgedicht uit
november 1613 dat z'n stof aan Plato's Symposion had ontleend (I: 183). Opmerkelijk
genoeg heeft Bredero in september 1616 ook het feestliedje gebruikt om diezelfde
gedachten nog eens onder woorden te brengen; het kon blijkbaar niet vaak genoeg
worden gezegd:
Want eer de grond//Des werelts stont,
Of eer ghy waert in wesen;
Heeft God u beyden//
Door zijn voorzienicheyden
Wt gelesen.
(I: 538)

In januari 1618 is dit denkbeeld van Gods voorbestemming opnieuw het thema, en
kennelijk met recht: een huwelijk van een al wat oudere man uit Antwerpen met een
jong meisje uit Amsterdam kon immers geen toeval zijn (I: 599). Bij zulke
gelegenheidsteksten bestaat er kans dat de strekking mede is bepaald door het
bruidspaar of door familieleden daarvan. Maar men kan zich toch moeilijk voorstellen
dat Bredero zoiets zou hebben geschreven tegen zijn overtuiging in. Bovendien zet
het feestliedje (I: 603) ook hier het vermaan om God te gehoorzamen en Gods naam
te eren nog acht ernstige strofen lang voort. Voor de bruiloft van 1 mei 1618 heeft
Bredero zijn stof aan het bijbelse scheppingsverhaal ontleend, en dezelfde
voorbestemde eenheid van man en vrouw gegrond op de tekst uit Genesis 2, dat God
Eva heeft geformeerd uit een rib van Adam. Het feestliedje slaat ditmaal een wat
joliger toon aan (I: 563 en 568).
Terwijl de overgang van het algemene naar het persoonlijke vrijblijvend aandoet
en alleen de overtuigden overtuigt, werkt de beperking tot het eigene juist
algemeen-menselijk, dank zij de identificatie van de lezer met het lyrische ik. Als
bewijs kan men lied CLXIII aanvoeren, in vijfvoetige jamben geschreven, met een
eerste strofe die de suggestieve herhaling niet schuwt, en die bovendien in z'n geheel
als laatste strofe terugkeert:
Garbrande, wilt ghy leven recht gerust?
So lieft uyt liefd' den lieven God met lust:
Schuwt het misbruyk van d'algemeene lien,
Die meer op elck als op haer selven sien.
(I: 521)
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De stichtelijke liederen van Bredero die in hun eenvoud en direktheid verwant zijn
aan het geestelijk lied uit de middeleeuwen, behoren tot de mooiste - en de moeilijkste.
De kwalificatie mooi heeft altijd een subjectieve inslag, het mooi-gevonden-worden
is niet denkbaar zonder een mooi-vinder; en zelfs als er een groot aantal mooi-vinders
is, een zeer groot aantal, een meerderheid van kenners, dan nog bestaat er geen enkele
garantie dat men door hetzelfde te zeggen in feite ook hetzelfde bedoelt. Maar ieder
kunstwerk, elk gedicht, heeft een reeks kenmerken die objectief waarneembaar zijn
en geacht kunnen worden tot de relatieve en subjectieve mooi-ervaring te hebben
bijgedragen. Men zal ze nooit anders dan afzonderlijk en na elkaar kunnen bespreken,
terwijl ze in feite gezamenlijk en gelijktijdig werkzaam zijn; men kan bovendien
nooit volledig zijn.
Ofschoon in deze liederen, zo goed als in al de stichtelijke gedichten, de zedelijke
tegenstelling goed/kwaad centraal staat, wordt de aandacht hier niet gevraagd voor
min of meer abstracte overwegingen, en niet gericht op de keuze waartoe ieder
verplicht is en niemand in staat. Het principiële onderscheid tussen de overige
gedichten en deze liederen in eenvoudiger stijl is juist dat het hier niet om
overwegingen gaat maar om ervaringen, niet om een nog te kiezen keuze maar om
een reeds gekozen keuze waarvan de kwalijke gevolgen manifest zijn. Ogenschijnlijk
behoren deze liederen dus tot een verder stadium, ze zijn geschreven van een
doorleefde werkelijkheid uit en vervuld van emoties die samenhangen met een veel
existentiëler zelfbesef dan wat iemand denkende of oordelende of moraliserende ooit
kan bereiken. Ze behoeven zich niet te beroepen op abstracte regels of algemene
geboden, maar maken gebruik van concrete feiten en persoonlijke ondervindingen.
En voorzover een lied toch een waarschuwing inhoudt, is dat ongewild, onopzettelijk,
als de natuurlijke consequentie van wat zich enkel als een gevoelsuiting aandient.
En daar ligt dan tegelijk de principiële en onoplosbare moeilijkheid. In de liederen
is een lyrische ik-figuur aan het woord die, bewust van de nood waarin de vele door
hem bedreven zonden hem hebben gebracht, in diep berouw Gods genade afsmeekt
voor zijn onsterfelijke ziel. Zo lang men het Aendachtigh Liedt-Boeck las als het
dichterlijk verslag van Bredero's laatste levensfase, en het slotgedicht als de ultieme
hartekreet van een godsdienstige, in zijn langdurige ziekte tot inkeer gekomen,
stervensbereide dichter, was er geen probleem: het lyrisch ik en de drie-en-dertigjarige
Amsterdammer waren identiek, de liederen autobiografisch: wat het lyrisch ik beleed,
had de man gedaan en ondervonden.
Maar hoe weinig zekerheid er ook mag zijn, éen ding staat vast: zó was het niet.
Een vertaald gedicht, in 1614 gedrukt, kan niet een stuk belijdenislyriek zijn, in
augustus 1618 geschreven; wie plotseling sterft, kan niet maandenlang zijn weggeteerd
aan een dodelijke ziekte; het arrangement van een uitgever heeft niet het gezag van
een biografisch kroongetuigenis. Al dagtekenen de eenvoudige vrome liederen
misschien merendeels uit de laatste periode, ze tot het laatste
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levensjaar te rekenen is niet verantwoord. En evenmin is het verantwoord, in elk
detail van een vroom lyrisch lied een feitelijk betrouwbare bekentenis te zien omtrent
iets van biografische aard. Bredero's zondebesef is de individueel-dichterlijke variant
van een veel algemener verschijnsel dat tot het wezen van het christelijk geloof
behoort, en dat met name sterk leefde in groepen aan de zelfkant van het heersende
calvinisme. Maar zelfs het woord groepen suggereert een samenhang die er niet was
en een gemeenschappelijke overtuiging die niet bestond. Het ging om enkelingen
die God zochten in het eigen hart. Zo min als de pastoor kon de predikant middelaar
zijn tussen de individuele mens en God, en eerst recht niet de dogmatisch
polemiserende predikant die zo'n gewone verschijning was in die benarde jaren. Men
kan Bredero als christen niet inpassen in éen van de kerken, groeperingen of sekten
die elkander luidkeels de absolute christelijke waarheid hebben betwist in het
vroeg-zeventiende-eeuwse Holland. Dat hij formeel tot de calvinistische kerk heeft
behoord, ligt gezien zijn afkomst wel voor de hand: een huis heet niet zó maar naar
de geuzenhoofdman Hendrik van Brederode. Maar daar het huwelijk in 1581 ‘over
de Pui’ plaats vond, dus een ambtelijk karakter had, zal Bredero's moeder destijds
wel geen lid van de gereformeerde kerk zijn geweest; de mogelijkheid dat er in het
gezin een soort van oecumenisch christendom heeft geheerst, is dus niet ondenkbaar.
In geen geval kan men zich Bredero voorstellen als een trouw kerkganger, noch als
een fel in de dogmatische geschilpunten geïnteresseerd partijman. Integendeel: in
feite steunde zijn geloof op enkele hoofdzaken van de bijbelse openbaring; hij
geloofde dat God de wereld had geschapen, dat Hij de mens een onsterfelijke ziel
en een vrije wil had geschonken, en dat Hij hem eens rekenschap zou vragen over
zijn aardse bestaan; hij geloofde dat Christus de weg, de waarheid en het leven was,
en dat de mens geroepen was Hem te volgen.
Aan de calvinistische overtuiging van Marnix, Cats, Revius en Huygens kan men
niet twijfelen, aan het anti-calvinisme van Coornhert, Hugo de Groot en Camphuysen
evenmin; bij de diplomatieke renaissancist Hooft is de verhouding Stoa/Christendom
een probleem. Bredero behoort zo min tot de ene als tot de andere groep, zijn geloof
is ook geen wankel compromis van klassieke en christelijke beginselen; hij was noch
naar aanleg, noch naar scholing een kritisch twijfelaar, hij hield zich bij het enig
nodige. Maar door aldus te volstaan met een paar kernideeën van het evangelie, was
hij ongewild in kerkelijk opzicht toch een uitzondering, niet zo zeer een afvallige als
wel een randfiguur. Een geniale randfiguur, zo goed als Rembrandt dat een halve
eeuw later zou zijn. En terwijl de honderden preken, pamfletten en verhandelingen
uit die jaren tot onleesbaarheid zijn verstard, stenen voor brood - en waren ze ooit
wel méer? - doet Bredero's lied over de eeuwen heen nog een bewogen beroep op
de lezer, van welke levensbeschouwing ook.-

G.A. Bredero, Groot lied-boeck

83

X
1 Al zijn de feitelijke gegevens betreffende Bredero ontoereikend om in biografisch
opzicht verder te komen dan waarschijnlijkheden, ze zijn voldoende om de bestaande
biografieën als volstrekt ónwaarschijnlijk van de hand te wijzen.
2 Het populaire beeld van Bredero als een zorgeloze losbol die in ellende bekeerd
jong stierf, berust op een misverstand inzake het werkelijkheidsgehalte van zijn
poëzie en op een onkritisch geloof in de ordening van het Groot Lied-boeck.
3 Het genre waartoe Bredero's gedichten merendeels behoren, namelijk het lied,
houdt in dat men slechts bij uitzondering te maken heeft met een uiting van
autobiografische aard.
4 Ondanks hun dateerbaarheid zijn ook Bredero's bruiloftsgedichten maar in beperkte
mate bruikbaar als autobiografisch materiaal, aangezien ze, hetzij spontaan, hetzij
op verzoek, hetzij in opdracht geschreven, min of meer zullen zijn aangepast aan de
levenssfeer van het bruidspaar.
5 Hoewel Bredero's schoolopleiding met inbegrip van het Frans elementair is
gebleven, heeft hij zich blijkens zijn liederen een bewonderenswaardige kennis van
de klassieke cultuur eigen gemaakt.
6 Krachtens de voorgeschiedenis moet het Geestigh Lied-Boecxken 1621 worden
beschouwd als een bundeling van gedichten die Bredero zelf had uitgezocht en
goedgekeurd. Ten aanzien van de enorme vermeerdering in het Groot Lied-boeck,
1622, geldt het tegendeel.
7 De veelgeprezen eenvoud en natuurlijkheid van Bredero's taalgebruik is maar voor
een klein deel van zijn liederen karakteristiek en vormt niet zo zeer een aangeboren
als wel een verworven eigenschap.
8 Indien Bredero's dichterschap, ondanks de beperkte duur ervan, een zekere
ontwikkeling te zien geeft, is deze veeleer van stilistische dan van psychologische
aard geweest.
9 In die ontwikkeling vormt zowel het herdichten van dozijnen franse liederen in de
jaren 1612-1614, als het medewerken aan Apollo 1615 met de daarop gevolgde
uitgave van het Geestigh Liedt-Boecxken 1616 een factor van beslissend belang.
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10 Bredero's geloofsovertuiging is zó vervuld van realiteitszin, verdraagzaamheid,
godsvertrouwen en besef van het menselijk - ook theologisch - tekort, dat ze zich
het best laat karakteriseren als een vorm van bijbels humanisme in de traditie van
Erasmus, Coornhert en Spiegel. Ofschoon het niet twijfelachtig is naar welke kant
zijn sympathie zal zijn uitgegaan, was hij te weinig partijman om als hekeldichter
deel te nemen aan de godsdiensttwisten tijdens het Bestand.
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Bredero's liederen in de drukken van 1621, 1622,
1644 en 1677
De editie-1621 bevat 26 en 21 en 8 liederen, in totaal 55.
De editie-1622 bevat 82 en 79 en 39 liederen, in totaal 200. Daar er drie dubbel
zijn opgenomen, is het feitelijke aantal 197.
De editie-1644 bevat 20 en 29 en 32 liederen, in totaal 81. Daar er vier dubbel zijn
opgenomen, is het feitelijke aantal 77.
De editie-1677 bevat 26 en 27 en 25 liederen, in totaal 78.
In het navolgende overzicht zijn de gedichten aangeduid met hun beginregel, of
met de eerste woorden daarvan; de spelling is die van de editie-1622. In plaats van
de romeinse cijfers I tot en met CC uit deel I zijn in de tweede kolom hieronder om
typografische redenen de overeenkomstige arabische cijfers gebruikt.
De eerste 55 liederen staan in de volgorde van de editie-1621; de overige 36 stuks
in die van de editie-1622. Meer dan honderd liederen komen alleen voor in de
editie-1622; doordat deze in het overzicht niet zijn opgenomen, vormen de nummers
na 55 geen aaneengesloten reeks.
Wat de nrs. 37 en 47 uit 1621 betreft, die in 1622 ontbreken maar waarvan het
eerste wel, het andere niet in 1644 en in 1677 is herdrukt, worde verwezen naar het
deel Verspreid Werk.
Beginregels
Arent Pieter
Gysen, met
Mieuwes

1621
1

1622
2

1644
1

1677
1

So haest as
Gijsjen had
vernomen

2

3

2

2

Marten Aepjes 3
eerje gaet

4

3

3

Nifjen, Nifjen, 4
o gy dingh!

5

4

4

Lieve kyeren
wat en deun?

5

6

5

5

Onse Lobbetjen 6
is so blijt

9

6

6

Ick ben
vervaert veur
Heyntjeman

7

10

-

21

Eel-hart,
Moertjen, heb
ick lief

8

11

-

22
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De Gierige
Gerrit, die
lebbige dief

9

12

7

7

Hou sick hou, 10
goen dach in 't
huys

13

8

8

Fytje Floris
myn
speulmeysje

11

14

9

9

Hoort hier iens 12
Bestemoer!

15

-

23

Dieuwer is
13
verlieft (by get)

16

11

11

Neen Trijntje,
doetet niet

14

19

12

12

Sondagh,
Somdagh
lest-leden

15

29

13

13

Hier legg' ick
af-gheslooft

16

43

14

14

Als Dirckje in 17
syn Koortse
lagh

22

15

15

O Jannetje mijn 18
soete beck!

7

16

16

Nu Heereman, 19
nu Jong-gesel

8

17

17
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Truytje ick
moet u loven

20

50

-

26

Ach proper dier 21
waer wildy
heen

26

-

24

O du Toversche 22
kol

39

-

25

Laetst als de
23
Goden
bancketeerden

34

19

19

Myn sinnen siet 24
die minnen hiet

58

-

-

Haarlemsche 25
drooghe harten
nu

40

10

10

Ick moet met 26
sangh vertalen

60

-

-

O schoonste
schoonheyt
wreet!

27

119

21

27

Ick sieje wel, al 28
gaeje snel

150

22 & 37

28

Mocht ick
verwerven 't
geen ick wou,

29

66 & 129

24

30

Die sich veynst, 30
waent of
vermeet,

67 & 131

25

31

Als ick in myn 31
gedacht

105

27

33

Wat baat my
32
den dranc daer
ellick

97

29

35

Moy Aeltjen is't 33
soo haest
vergheten

91

30

36

Wat baat u de
voochdy van
Landen

114

32

37

34
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Ick wil
Juffrouw
(vertrout,)

35

122

34

39

Als d' ooghen
schoon

36

158

36 & 45

49

O hoofdeloose 37
sinnen

-

38

43

Helaes! ick heb 38
verlooren

110

28 & 40

34

Edele siel
verheven,
groots

85

42

46

Vaert wel mijn 40
Lief, mijn
leven:

137

31 & 44

48

Princessen
41
preutsch en prat

126

46

50

Al waert dat
mijn de Godt
Jupijn

42

125

48

52

O ghy
43
neus-wyse
hoop! ghy nau
gesette

193

49

53

Ghekroonde
Keyserinne,

44

100

-

-

Ghy weet mijn 45
lief wie u
bemint

154

-

-

Schoon Eerbaer 46
Maeght,
gepresen

81

-

-

Ick klaegh u
47
lief mijn groot
torment

-

-

-

Mijn sieltje
48
schreyt, dat
sucht en weent,

171

50

54

Garbrande, wilt 49
ghy leven recht
gerust?

163

52

56

39
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Hoe star-ooght 50
mijn gesicht?
wat mach

175

54

57

O God die de
gedachten

51

194

57

-

Aenschout, o 52
Heer, mijn hert!
en wilt

181

59

-

Dit leven
53
vverdt van my
een snelle

186

61

60

Ghy Maeghden 54
en Jongelingen,

199

70

69

O God stiert in 55
mijn slechte
siel

184

56

-

O Roem van
Amsterdam!

-

69

18

18

Waer vlucht
ghy Liefde
henen?

-

75

20

20

Nu dobbert
myn Liefje op
de ree

89

23

49
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De Minne die
in mijn hartje
leyt

-

99

26

32

Granida schoon -

121

-

42

Snachts rusten meest de dieren

147

33

38

K'heb u noyt
lief geheeten

-

149

35

40

Hoe soet singht ons de
Nachtegael

153

39

44

O Droeve tijdt die ick verslyt

155

41

45

O Maechden
die met
wond'ren siet

-

156

43

47

O soete tyt ay
schoone
Soomer

-

157

-

41

Ach Florinde! mijn beminde?

160

47

51

Wat dat de
wereld is

-

164

62

61

Die God in zijn gemoed

165

51

55

Als 't oogh van mijn gemoed

166

80

-

Gheluckigh,
overluckigh

-

168

77

75

Rijst uyt den
slaep, der
sonden snoot

-

169

71

70

Ick sal u
stucxgewijs,
nae 't leven

-

170

66

65

Gedenct mijn
siel uws
scheppers

-

172

76

74

Vintmen by
oudt of jongh

-

173

53

-
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Wat staet ghy
dus en suft?
waer toe

-

174

72

71

Wat raestu
dolle mensch
verwoet?

-

177

73

72

Ghy moet de
feest met
vreught

-

179

74

73

Vernieut, o
mensch! dijn
leven,

-

180

63

62

Waen-wyse
lieden, valsch
van oordeel,

-

182

75

73

Vermaledyden -

183

55

58

't Gemeene
volck en 't
puyck

-

185

58

-

O ghy Geesten kloeck van
sinnen,

187

79

77

Wie boven al
zijn God
bemind

-

188

60

59

T' sonnetje
steeckt zijn
hoofjen op

-

189

64

63

Geliefkens eer ghy waert
geboren

191

78

76

Wat wissel van leven, wat
grooter strijt

192

65

64

Salige zieltjes die soo verblijd

196

67

66

Het Jaer wert nuw, de Tijd is
oudt,

197

68

67

Wie dat so dol als onbedacht

198

69

68
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O Levendige God! eeuwigh,
goed,

200

81
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De illustraties van Bredero's Liedboek
Inleiding
Er mankeert nog veel aan onze kennis van de Nederlandse boekillustratie in de
zeventiende eeuw. De kunsthistoricus, primair geïnteresseerd in de stilistische en
ikonografische aspecten van de plaatjes, en de boekhistoricus, geneigd de illustrator
te zien als een wel interessante bijfiguur die soms deelneemt aan de essentiële
combinatie van uitgever, drukker en binder, hebben elkaar op hun verkenningstochten
in dit nog maar halfontsloten gebied van onze cultuurgeschiedenis wel eens vluchtig
begroet maar nimmer echt ontmoet en samengewerkt.1 Toch is wel duidelijk geworden,
dat het geïllustreerde boek in ons land een bloeitijd heeft

1

De door wijlen prof. dr. H. van de Waal gestichte Index op Nederlandse Boekillustraties van
het Kunsthistorisch Instituut te Leiden kan in de toekomst uitgroeien tot een onmisbaar
hulpmiddel voor de bestudering van de geschiedenis van het geïllustreerde boek. Ik ben de
heer J.P. Hulsbos, die de bewerking van deze index thans voortzet, veel dank verschuldigd
voor goede raad en daadwerkelijke hulp.
Intussen is het onderzoek voorlopig nog voornamelijk aangewezen op de beperkte
hulpmiddelen, opgesomd door E. de la Fontaine Verwey, De illustratie van letterkundige
werken in de XVIII de eeuw; Bijdrage tot de geschiedenis van het Nederlandsche boek,
Amsterdam 1934, blz. 5-6; zie ook W.Gs. Hellinga, Kopij en druk in de Nederlanden; Atlas
bij de geschiedenis van de Nederlandse typografie, Amsterdam 1962, blz. 91-92.
Overzichten van de geschiedenis van de zeventiende-eeuwse Nederlandse boekillustratie
zijn gepubliceerd door E. de la Fontaine Verwey, op. cit., blz. 11-20; H. de la Fontaine
Verwey, Het Nederlandse geïllustreerde boek; Een schets van zijn geschiedenis, Amsterdam
1956, blz. 11-15; laatstgenoemde schrijver, in: Hellinga, op. cit., blz. 38-41; dezelfde, Le
siècle d'or du livre illustré aux Pays Bas, 1600-1635, Bulletin du bibliophile 1974, blz.
249-270 en 421-434; dezelfde, ‘Ex Libris Veteribus F. Lugt’, Apollo 1976, blz. 48-50. De
jongste, definitieve (?) versie van deze in de loop der jaren gegroeide maar toch beknopt
gehouden studie verscheen in: Uit de wereld van het boek, II: Drukkers, liefhebbers en piraten
in de zeventiende eeuw, Amsterdam 1976, onder de titel ‘De gouden eeuw van de Nederlandse
boekillustratie, 1600-1635’ (blz. 49-75) met als bijlage een beknopte bibliografie van boeken
geïllustreerd door H. Goltzius, C. van der Passe, J. de Gheyn, D. Vinckboons, S. Frisius,
Chr. van Sichem, P. Serwouters, C1. Jsz. Visscher, M. le Blon, W. Buytewech, J. van de
Velde en A. van de Venne.
De beknopte bibliografie van De la Fontaine Verwey is nogal verwarrend, doordat de
samensteller geen onderscheid heeft gemaakt tussen ontwerper en uitvoerend graficus (het
Groot Lied-boeck vindt men opgevoerd onder M. le Blon); er is ook geen verschil gemaakt
tussen gravures en etsen. In bibliografieën en catalogi van bibliotheken wordt dit verschil
trouwens maar zelden gemaakt; meestal worden belde technieken onder de noemer ‘prent’
(of erger: ‘plaat’) gebracht of worden alle prenten (de houtsneden veelal uitgezonderd)
simpelweg ‘gravures’ genoemd. Helemaal onthand is men, wanneer een bibliograaf niet
vermeldt of een boek al dan niet is geïllustreerd, zoals D.F. Scheurleer, Nederlandsche
liedboeken; Lijst der in Nederland tot het jaar 1800 uitgegeven liedboeken, 's-Gravenhage
1912.
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gekend in de eerste drie decennia van de zeventiende eeuw en dat het Groot
Lied-boeck behoort tot de best verzorgde boeken uit die tijd.
Met de illustraties van het liedboek heeft alleen de kunsthistoricus G. Knuttel Wzn.
zich in 1929 bezig gehouden, helaas op allerminst verhelderende manier.2 De vraag
- overigens sindsdien nooit meer gesteld - wie de ontwerper van de door Van de
Velde geëtste illustraties is geweest, meende hij te beantwoorden met de simpele
bewering, dat ‘de beste’ van die illustraties van Buytewech stammen. Met deze al te
gemakkelijke oplossing heeft J.G. van Gelder al lang geleden in een voetnoot
afgerekend.3 Andere ideeën van Knuttel, zoals zijn datering van de illustraties
‘tusschen 1615 en 1617 ongeveer’, bleven tot nu toe onweersproken, vermoedelijk
omdat niemand ze serieus heeft willen nemen. In 1935 schreef Schretlen voor de
lezers van het tijdschrift Op de hoogte een met negen voorbeelden geïllustreerde
beschouwing over het inlevingsvermogen van de illustrator in de sfeer van de
gedichten.4 Daarbij maakte hij een vergissing: het paar bij een bed behoort niet bij
Een beklach-Liedt (ed.-1622, blz. 54; ed.-1975, blz. 155-156) maar bij het
Toover-Liedt (ed.-1622, blz. 55-56; ed.-1975, blz. 157-160). De fout werd opgemerkt
door Van Rijnbach, die in zijn uitgave van het liedboek alle illustraties reproduceerde
en in verband bracht met de juiste gedichten.5 Veel beter van kwaliteit zijn de
reprodukties in de ongecommentarieerde facsimile-uitgave van 1968.6
Met de produktie van een geïllustreerd boek haalde de uitgever zich een hoop
extra zorgen op de hals, want hij moest zijn drukker niet alleen kopij verschaffen
maar ook beeldmateriaal en wel in een zodanige vorm dat het kon worden afgedrukt.
Immers, de drukker had zijn zetmateriaal om geschreven kopij gereed te maken voor
de druk, maar met getekende ‘kopij’ kon hij niets beginnen. De

2

3
4
5

6

G. Knuttel Wzn., Willem Buytewech: van Manierisme tot Naturalisme, Mededeelingen van
den Dienst voor Kunsten en Wetenschappen der Gemeente 's-Gravenhage 2 (1929), blz.
181-198, spec. blz. 184-186, afb. I-IV. Even weinig steekhoudend als de beweringen van G.
Knuttel Wzn. zijn die van J.A.N. Knuttel, Bredero, Poëet en Amsterdammer, Amsterdam
19682 (eerste druk 1949), blz. 21, 150, 177, die veronderstelde, dat Bredero de titelbladen
voor elk van de drie delen van het liedboek zelf heeft gemaakt alsook de calligrafie van Amor
op de zwaan en die de raadselachtige zin schreef: ‘Jan Jacobsz. Visscher heeft wél gesigneerd
wat hij voor het Liedt-boeck heeft getekend en dat niet zo goed was.’
J.G. van Gelder, De etsen van Willem Buytewech, Oud-Holland 48 (1931), blz. 49, noot 2.
M.J. Schretlen, De illustraties van Brederoo's Groot Liedboek, Op de hoogte 32 (1935), blz.
186-189, afb. 1-9.
A.A. van Rijnbach, Groot Lied-boek van G.A. Bredero, naar de oorspronkelijke uitgave van
1622, Rotterdam 19714 (eerste druk 1944), blz. XVIII en XXX. In één geval twijfelde hij,
namelijk bij het paar in een park, dat volgens hem zowel op het Liedt (ed.-1622, blz. 74;
ed.-1975, blz. 211-212) als op het Nieuw liedt (ed.-1622, blz. 75-76; ed.-1975, blz. 213-216)
zou kunnen slaan. Het behoort bij het laatste.
Facsimile uitgaven Nederland N.V., Amsterdam 1968, een samenwerking van Het Parool,
Amsterdam, N. Israel, Amsterdam, en B. de Graaf, Nieuwkoop.

G.A. Bredero, Groot lied-boeck

91
uitgever moest hem ‘cliché's’ leveren: gegraveerde of geëtste koperplaten of gesneden
houtblokken. Dat kon bestaand materiaal zijn, dat de uitgever had overgehouden van
vorige uitgaven of dat hij bij een collega had opgekocht, of nieuw materiaal. Voor
nieuw materiaal was hij meestal aangewezen op twee leveranciers: de
ontwerper-tekenaar en de uitvoerende graficus. Soms waren die twee in één persoon
verenigd evenals uitgever en drukker in één persoon verenigd konden zijn (ook de
combinatie graficus-uitgever komt voor). Uiteraard lag de zaak eenvoudiger naarmate
er minder personen bij de produktie van een boek waren betrokken.
Bij het liedboek krijgen we te maken met een gecompliceerde situatie, namelijk
met de uitgever Cornelis Lodewijcksz. van der Plasse die aan zijn drukker Paulus
van Ravesteyn zowel oude ‘cliché's’ verschaft als nieuwe: gravures, etsen en een
houtsnede. Die werden, voorzover is gebleken, ontworpen en uitgevoerd door zes
kunstenaars: Hessel Gerritsz., Michel le Blon, Willem Buytewech, Pieter Serwouters,
David Vinckboons en Jan van de Velde.
Het Groot Lied-boeck van 1622 is, zoals bekend, in feite een herziene,
vermeerderde en verfraaide uitgave van het Geestigh Liedt-Boecxken, waarvan het
enige bekende exemplaar behoort tot de vierde druk van 1621.7 Hierin komen drie
illustraties voor (één auteursportret en twee, aan twee afzonderlijke boeken
voorafgaande illustraties), die alle drie indirect zijn benut voor het Groot Lied-boeck,
dat 22 verschillende illustraties bevat, waarvan er twee tweemaal zijn afgedrukt (een
titelplaat, een auteursportret, drie aan de drie afzonderlijke boeken voorafgaande
illustraties en 17 verschillende illustraties bij gedichten, die - doordat er twee tweemaal
zijn afgedrukt - 19 van de 200 gedichten illustreren).
Bredero's portret komt voor in beide edities van het liedboek. De bespreking ervan
behoeft slechts een kleine aanvulling om te geraken tot een volledige ikonografie
van de dichter. Om deze reden wordt deze illustratie hier vooraf apart behandeld.

Ikonografie van Bredero
Het prototype, waar alle andere Bredero-portretten op teruggaan, is het geëtste portret
(afb. 1) op het titelblad van de Lijck-dichten, gedrukt door Nicolaas Biestkens en
opgenomen achter de uitgave van de Stommen Ridder, die in 1619 te Amsterdam
verscheen bij Van der Plasse.8 Uit het met de zinspreuk ‘Non nobis’

7

8

De Haag, Koninklijke Bibliotheek, signatuur 174 G 18. Garmt Stuiveling, Memoriaal van
Bredero, Culemborg 1970, blz. 192, sub 1621. Fascimile-uitgave door De Haan (Unieboek
b.v.), Haarlem 1980, met inleiding van G. Stuiveling.
Gereproduceerd in Stuiveling, Memoriaal, blz. 175, en in de catalogus van de
Bredero-ten-toonstelling, Amsterdam (Amsterdams Historisch Museum) 1968, cat. nr. 28,
afb. 1.
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(waarschijnlijk van Jan Fransz.) ondertekende gedicht In Effigiem9 blijkt, dat dit een
postuum portret is:
Ha Goddelijcke konst! die nae zijn doodt het leven
Zo wesich hebt gemaalt, ach waar dit voor gedaan!
Licht had de doodt ghedoolt, op't beelt haar schicht geheven,
Wy hadden ons Poeet, en ghy [sc. de kunst] meer eer begaan.

Het portret toont de dichter in driekwart naar rechts gewend. Het is een borststuk,
dat onderaan zodanig is afgesneden, dat de indruk wordt gewekt alsof het portret
niet een tot de borst weergegeven afbeelding van Bredero zelf is maar de afbeelding
van een borstbeeld van hem, dat men zich in brons uitgevoerd kan denken. De ets
stelt het borststuk als borstbeeld voor en dit staat opgesteld op de smalle bovenrand
van een evenwijdig aan het beeldvlak geplaatste vlakke plaat. Een lauwerkrans,
gevormd uit twee onderaan samengebonden takken, omsluit het beeld. De
ruimtewerking van de voorstelling wordt enigszins verstoord door de onmogelijke
plaatsing van de krans, want deze zou onder de rechter schouder door en daar
achterlangs omhoog moeten lopen. Een duidelijke aanwijzing, dat de tekenaar niet
een echt omkranst beeld heeft nagetekend. Op de voorkant van de plaat, waarvan
alleen de bovenkant is aangeduid, staat het bijschrift bij het portret. Bredero's
zinspreuk is binnen de krans boven de kop geplaatst, als in de lucht geschreven. Op
de in het verkort geziene bovenrand van de plaat staan de letters ‘HG’ in
perspectivische vertekening. Het zijn de initialen van Hessel Gerritsz. (1581-1632),
de bekende uitgever-drukker, etser en graveur, die zich hoofdzakelijk heeft bewogen
op het gebied van de cartografie.10 Werkzaam in Amserdam sinds 1607, was hij
aanvankelijk in dienst bij Willem Jansz. Blaeu (1571-1638), grondlegger van de
befaamde uitgeverij van kaarten en atlassen. Maar diens fonds bevatte ook tal van
letterkundige werken. Hij gaf bijna alle werken van zijn neef Hooft uit en de
Brabbelingh en de Sinnepoppen van zijn vriend Roemer Visscher. Tot zijn dood toe
was hij de vaste uitgever van Vondel. In dit milieu heeft Hessel Gerritsz. alle
gelegenheid gehad zowel Bredero als Van der Plasse te ontmoeten. In 1624 trouwde
hij met Aafgie Willems, weduwe van Dirck Pietersz. Voscuyl (1587-1623), die in
1621 Starters Friesche Lust-Hof had uitgegeven. In die tijd was hij de officiële
cartograaf van de Oost-Indische Compagnie, een functie die hij van 1619 tot aan zijn
dood heeft vervuld en waarin hij werd opgevolgd door zijn vroegere werkgever
Blaeu.
Ofschoon Hessel Gerritsz. geen portrettist was, zal hij zeker in staat zijn geweest

9

10

Stuiveling, Memoriaal, blz. 180 en 237. Het ‘R.L.’ gesigneerde latijnse In effigiem-gedicht
in het Groot Lied-boeck (blz.+++ (1) v.; ed. -1975, blz. 31 met vertaling) geeft geen aanwijzing
over het ontstaan van het portret.
G.K. Nagler, Die Monogrammisten, München 1858-1879, dl. 3, blz. 977. Maria Simon, Claes
Jansz. Visscher, Freiburg i. Br. (dissertatie in machineschrift) 1958, Anhang I, blz. 265-268.
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een portret te maken. Hij kan dus zijn eigen ontwerp als ets uitgevoerd hebben maar
het lijkt toch waarschijnlijker, dat hij heeft gewerkt naar een tekening van een
specialist. In de eerste plaats valt te denken aan Werner van den Valckert (ca. 1585na 1628) die toen Bredero in 1618 stierf de voornaamste portrettist in Amsterdam
was.
Met het oog op de documentaire waarde van dit postume portret is de vraag hoe
het tot stand is gekomen, in feite belangwekkender dan de vraag wie het heeft
gemaakt. Maar ook daarover valt niets met zekerheid te zeggen. Het laat zich denken,
dat Van der Plasse nog snel een tekening van de dichter op zijn doodsbed heeft laten
maken of een dodenmasker heeft laten nemen, want hij moet zich wel gerealiseerd
hebben, dat er geen portret naar het leven bestond om voor zijn publikaties te
gebruiken. Met behulp van zulke voorbeelden en van het eigen herinneringsbeeld of
althans op aanwijzing van hen die de dichter gekend hadden, is het portret ongetwijfeld
zo levensecht mogelijk gemaakt.11
In 1620 had Van der Plasse een kleiner portret nodig voor zijn uitgave van de
Nederduytsche Rijmen. Een onbekende graveur, mogelijk Hessel Gerritsz. of anders
wellicht Michel le Blon, maakte voor hem een verkleinde kopie van de ets in
spiegelbeeld (afb. 2). Deze kopergravure (63 × 76 mm)12 vertoont het borstbeeld
derhalve in driekwart naar links. De vlakke plaat met de bovenrand is niet langer
aangeduid maar er valt nog wel een smalle strook schaduw voor het beeld uit. Het
onderschrift ontbreekt en de zinspreuk is aan weerskanten van het strikje van de
krans geplaatst. Van der Plasse beschikte nu over twee versies van het portret: een
grote en een kleine. De kleine gebruikte hij in 1621 opnieuwvoor het Geestigh
Liedt-Boecxken. De schaduwpartijen werden voor die gelegenheid wat opgestoken.

11

12

Een voorbeeld van zo'n doodsportret is de tekening van Jacques de Gheyn II (Frankfurt,
Städelsches Kunstinstitut), waarop het hoofd eenmaal schuin van voren en eenmaal meer
van opzij is weergegeven. In het eerste geval is ter plaatse van het niet nader aangeduide
lichaam een harp getekend. Cornelis Ploos van Amstel (1726-1798) zag er Karel van Mander
in. J.Q. van Regteren Altena, Carel van Mander, Elsevier's Maandschrift 93 (1937), blz. 162,
afb. t.o. blz. 153, accepteerde die identificatie maar J. Richard Judson, The drawings of Jacob
de Gheyn II, New York 1973, blz. 20, afb. 22, en Hessel Miedema, Karel van Mander
(1548-1606); het bio-bibliografisch materiaal, Amsterdam 1972, blz. 4, en Karel van Mander;
Den grondt der edel vry schilder-const, Utrecht 1973, dl. 2, blz. 300, noot 31 (ziet de harp
aan voor een lier), uitten daar enige twijfel aan. Ofschoon het bewijs niet valt te leveren, is
het toch wel aannemelijk, dat de harp de dode identificeert als de auteur van De harpe, oft,
des herten snarenspel (1597) en De gulden harpe (1605).
Een gedocumenteerd voorbeeld van het gebruik van een dodenmasker als voorbeeld voor
een postuum portret vormt de portretgravure, die Claude Mellan in 1629 maakte van de in
1621 gestorven dichter Jean Barclay; zie P.J.J. van Thiel, La collection de portraits réunie
par Peiresc à propos d'un portrait de Jean Barclay conservé à Amsterdam, Gazette des
Beaux-Arts 1965, blz. 347, afb. 6 (herdrukt in Vijf studies over Haarlemse schilder- en
tekenkunst, Rotterdam 1969, blz. 80, afb. 6).
Stuiveling, Memoriaal, afb. op blz. 108.
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De voor de Lijck-dichten gemaakte etsplaat (130 × 90 mm) kwam in 1622 goed van
pas voor het Groot Lied-boeck, maar hij vulde het liggende formaat van de pagina
niet en was te breed voor een halve pagina. Daarom drukte Van Ravesteyn hem af
in het midden, geflankeerd door vier gedichten, twee-aan-twee onder elkaar gezet
in smalle kolommen (afb. 3). In 1678 werd dezelfde plaat nog eens gebruikt voor de
volledige werken maar bijgewerkt en voorzien van een ander bijschrift.
Het kleine portretje in een medaillon bovenaan het titelblad van Alle de spelen
(afb. 4), de in 1622 te Rotterdam bij Pieter van Waesberge verschenen roofdruk, is
een indirect derivaat van de ets van Hessel Gerritsz. Dit titelblad, waarvan de
ontwerptekening door Willem Buytewech nog bestaat, werd door Jan van de Velde
uitgevoerd in een mengtechniek van ets en gravure.13 Op het ontwerp is het borststuk
naar links gewend, op de prent naar rechts. Hieruit valt af te leiden, dar Buytewech
niet naar de ets heeft gewerkt maar naar de kleine gegraveerde versie daarvan. De
lauwerkrans is weggelaten en het randschrift vermeldt de leeftijd als 35, terwijl
Bredero 33 was toen hij stierf. Van der Plasse, die zich in de voorrede van het Groot
Lied-boeck kwaad maakte op ‘ene te Rotterdam’ die het had bestaan onder zijn duiven
te schieten, heeft deze prachtige titelplaat later in handen weten te krijgen en hem in
1638, na Van Waesberge's naam te hebben vervangen door de zijne, gebruikt voor
zijn uitgave van Alle de wercken. Het is niet bekend, hoe hij aan die plaat van zijn
concurrent is gekomen; misschien via Jan van de Velde, wiens moeder Maryken van
Bracht een zuster was van de eerste vrouw van Jan II van Waesberge (1556-1626),
de vader van Jan III (1588-1633) en van Pieter (1599-1661).14
Er bestaan nog verschillende latere Bredero-portretten maar ook die gaan, evenals
de beide genoemde derivaten, alle direct of indirect terug op de ets van Hessel
Gerritsz.15 De vraag, in hoeverre de figuur van de knielende man op de titelprent van
het Aendachtigh Liedt-Boeck in de uitgave van 1622 als een afbeelding van Bredero
bedoeld kan zijn, zal verderop worden besproken.16

13

14

15
16

E. Haverkamp Begemann, Willem Buytewech, Amsterdam 1959, cat. nr. 43, afb. 130 (Leiden,
Prentenkabinet der Rijksuniversiteit) en nr. CP 48 (de prent). Hellinga, op. cit. (noot 1), blz.
40, 186, afb. 80 (tekening) en 81 (prent). Cat. tent. Willem Buytewech, Rotterdam/Parijs
1974/75, nr. 44, afb. 37 (tekening) en nr. 192, afb. 36 (prent).
Paul de Keyser, De schrijfmeester Jan vanden Velde (1568-1623) en zijn beteekenis als
schrijfkunstenaar, De Gulden Passer 21 (1943), blz. 244. A.M. Ledeboer, Het geslacht van
Waesberghe; Een bijdrage tot de geschiedenis der boekdrukkunst en van den boekhandel in
Nederland, Rotterdam 1859, blz. 50, 85. J.G.C.A. Briels, Zuidnederlandse boekdrukkers en
boekverkopers in de Republiek der Verenigde Nederlanden omstreeks 1570-1630, Nieuwkoop
1974, blz. 529, 532.
J.F. van Someren, Beschrijvende catalogus van gegraveerde portretten van Nederlanders,
3 dln., Amsterdam 1888-1891, nrs. 761-770.
Het mag na de publikaties van Bruyn en Stuiveling als algemeen bekend worden verondersteld,
dat de ets van Johannes Pieter de Frey (1770-1834) geen portret van Bredero is maar van de
schilder David Bailly (1584-1657). J. Bruyn, David Bailly, Oud-Holland 66 (1951), blz.
160-161, afb. 6. Stuiveling, Memoriaal, blz. 251.
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Van der Plasse's opdrachten aan ontwerpers en uitvoerende grafici
Had Van der Plasse in 1621 voor het auteursportret in het Liedt-Boecxken gebruik
gemaakt van het Bredero-portret dat hij eerder door Hessel Gerritsz. had laten maken
- zij het, dat hij het op kleiner formaat had moeten laten nagraveren -, de minuscule
prentjes, een boerengezelschap in een taveerne en de bron der minne voorstellend,
die vooraf gaan aan het Geestigh Liedt-Boecxken en de Kleyne Bron der Minne, heeft
hij speciaal voor deze gelegenheid laten graveren door Michel le Blon (1587-1658).17
Le Blon was tussen 1605 en 1610 van zijn geboorteplaats Frankfurt am Main naar
Amsterdam getrokken. Hij was edelsmid en specialist in het graveren van kleine
prentjes. Zijn talrijke ornamentprentjes dienden als voorbeelden voor edelsmeden.
Evenals Rubens en een aantal minder bekende kunstenaars was hij tevens diplomaat
en kunsthandelaar. Als ‘agent van Zweden’ (sedert 1618 of al eerder) heeft hij veel
gereisd. Als kunsthandelaar telde hij onder zijn klanten de hertog van Buckingham
(1623/28), voor wie hij een grote transactie met Rubens afwikkelde, de graaf van
Arundel (ca. 1633), Oxenstierna (sedert 1632) en Christina van Zweden (sedert 1644).
Hij stond bekend om zijn kunstkennis en briljante conversatie, was lid van de
Brabantse Kamer 't Wit Lavendel, was vriend aan huis bij Roemer Visscher en nam
deel aan de Muiderkring. Vondel was zijn beste vriend.
Le Blons vroegste werk dateert van 1605; zijn vroegste in Holland gemaakte
werkstuk is het titelblad van een in 1610 te Rotterdam gedrukt pamflet. In 1613
maakte hij de titelprent voor de Tragische Historien, uit het Frans vertaald door
Reinier Telle, wat de liederen betreft berijmd door Bredero en te Amsterdam
uitgegeven door Van der Plasse; maar deze editie is niet bewaard gebleven, zodat
dit titelblad alleen voorkomt als losse prent.18 Zijn contact met de uitgever en mogelijk
ook met de auteur van het liedboekje dateerde dus al van enkele jaren

17

18

J.Ph. van der Kellen, Michel le Blon; Recueil d'ornements accompagné d'une notice
biographique et d'un catalogue raisonné de son oeuvre, La Haye 1900. Mijn gegevens zijn
in hoofdzaak ontleend aan H. de la Fontaine Verwey, Michel le Blon, graveur, kunsthandelaar,
diplomaat, in: Uit de wereld van het boek, II: Drukkers, liefhebbers en piraten in de
zeventiende eeuw, Amsterdam 1976, blz. 103-128 (eerder verschenen in Jaarboek
Amstelodamum 61 (1969), blz. 103-125). Uit dit informatieve artikel blijkt, dat Le Blon stierf
in 1658 (blz. 122) en niet in 1656 of 1657, zoals oudere literatuur opgeeft. Van Dycks
geschilderde portret van Le Blon, waar Vondel een gedicht op maakte (blz. 118) en dat
Theodoor Matham in prent bracht (afb. 23), bevindt zich niet in een particuliere verzameling
in Toronto maar sinds 1964 in de Art Gallery of Ontario aldaar (acc. no. 64/45).
A. Keersmaekers, G.A. Bredero's vertaalde gedichten, Den Haag 1981, blz. 18-20. Stuiveling,
Memoriaal, blz. 117 en 243. De titelprent is afgebeeld bij Van der Kellen, op. cit. (noot 17),
nr. 196, De la Fontaine Verwey, op. cit. (noot 17), afb. 25, en Keersmaekers, op. cit., blz.
109.

G.A. Bredero, Groot lied-boeck

96
her. Dat hij de beide door hem gesigneerde illustraties in het bundeltje niet alleen
heeft gegraveerd maar ook heeft ontworpen, wordt aannemelijk gemaakt door het
feit, dat het motief van het beeld met Venus en Amor op de Bron der Minne-illustratie
is ontleend aan de Venus en Amor-groep in een cartouche bovenaan de titelprent voor
de Tragische Historien.
Toen het kleine liedboek in 1621 van de pers kwam, werd er al druk gewerkt aan
illustraties voor het grote. Van der Plasse deelt dat zelf mee in zijn voorwoord, waarin
hij de spoedige verschijning van die bundel aankondigt: ‘..., die [sc. liedjes van
Bredero] ick u L.... ten eersten sal mede deelen, daer ick tegenwoordig mede bezigh
ben, om die selve met schoone, in koper ghesnede, af-beeldinghen naer haren eysch
ende behoorte te verçieren,...’. Ook voor deze uitgave heeft hij gebruik gemaakt van
bestaand materiaal, doch in zeer bescheiden mate. Zoals gezegd, gebruikte hij voor
het Bredero-portret de etsplaat van Hessel Gerritsz. uit 1619. Bij twee bruiloftsliederen
liet hij een houtsnede afdrukken, waarmee Van Ravesteyn tevoren al enkele als
gelegenheidsdrukken verschenen bruiloftsliederen van Bredero had versierd. Het
houtblok was dan ook niet helemaal gaaf meer maar nog wel bruikbaar. Daar deze
houtsnede niet behoort tot de prenten die speciaal voor het liedboek werden gemaakt,
zal de kwestie van het auteurschap van ontwerp en uitvoering worden behandeld bij
de bespreking van de voorstelling.
Neemt men de mededeling van Van der Plasse over de versiering van het liedboek
naar de letter - en er is geen reden om dat niet te doen -, dan werd er in 1621 alleen
gewerkt aan kopergravures, niet aan etsen. Gegraveerd zijn de titelplaat en de drie
even grote illustraties die vooraf gaan aan de gedichten van het Boertigh Liedt-boeck,
De groote Bron der Minnen en het Aendachtigh Liedt-Boeck. Deze prenten zijn geen
van alle gesigneerd maar vertonen onderling zoveel gelijkenis in de uitvoering dat
ze van één hand moeten zijn. Ze gelden als het werk van Pieter Serwouters
(1586-1657) en ik heb geen reden om die toeschrijving te betwijfelen.19 Serwouters
kwam uit Vlaanderen. In zijn prille jeugd was hij van Antwerpen naar Amsterdam
geëmigreerd, waar hij zich ontwikkelde tot een bijzonder kundig graveur. Evenals
Le Blon behoorde hij tot de generatie van de gebroeders Crispyn, Simon en Willem
de Passe (de zonen van Crispyn de Oude), Daniël van den Bremden, Simon Frisius,
Claes Jansz. Visscher en Claes Pietersz. Lastman, die met ouderen als Jacques de
Gheyn II en jongeren als Theodoor Matham, Jan Gerritsz. Swelinck, Crispyn van
den Queborn, Salomon Savery, Jan van de Velde, Cornelis Kittesteyn en Gilles van
Scheyndel de grote groep begaafde graveurs vormde, waaruit de Hollandse uitgevers
maar hadden te kiezen voor de uitvoering van hun titelplaten en illustraties. Tot het
vroegste werk
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U. Thieme und F. Becker, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis
zur Gegenwart, Leipzig 1907 ff., dl. 30 (1936), sub Serwouters.
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van Serwouters rekent men het titelblad voor Hoofts Emblemata Amatoria van 1611.20
Zijn beste prestaties leverde hij in de jaren twintig toen hij, vaak naar ontwerpen van
Adriaen van de Venne werkend, zijn fijn uitgewerkte prentjes leverde voor Cats'
Selfstryt (1620), De Zeeusche Nachtegaal (1623), Cats' Houwelyck (1625), Valerius'
Nederlandsche Gedenckclank (1626) en Johan van Heemskerks Ars Amandi (1626).
Serwouters gravures bij het eerste en het tweede boek van de bundel zijn kopieën
naar de prentjes van Le Blon in het Liedt-Boecxken, die hij als het ware heeft
uitvergroot. Aangezien hij soms naar eigen ontwerpen heeft gewerkt, kan worden
aangenomen, dat hij de titelplaat en de illustratie bij het Aendachtigh Liedt-Boeck
zelf heeft ontworpen, zolang het tegendeel niet valt aan te tonen.
Ook de eerste van de kleine illustraties bij de gedichten is een gravure, maar niet
van Serwouters. Het prentje is gesigneerd door Michel le Blon, die werkte naar een
ontwerp van Buytewech. Voor de grafische uitvoering van het kleinere werk heeft
Van der Plasse dus weer een beroep gedaan op Le Blon, die al eerder voor hem had
gewerkt. Met Willem Buytewech (1591-1624)21 had hij de beste illustrator
aangetrokken die er in die tijd te vinden was, maar de samenwerking zou van korte
duur zijn. ‘Geestige Willem’, zoals hij werd genoemd, was Rotterdammer van
geboorte. Tegen zijn twintigste was hij naar Haarlem getrokken, waar hij in 1612 lid
werd van het Sint Lucasgilde. In 1617 keerde hij terug naar Rotterdam, waar hij al
in 1624 stierf. De indertijd door J.G. van Gelder geopperde mogelijkheid, dat zijn
ets van Lucelle en Ascagnes bedoeld is geweest als titelplaat voor Van der Plasse's
Lucelle uitgave van 1616, heeft veel bijval gevonden maar dient toch met grote
reserve te worden beschouwd.22 Als titelprent wijkt het ontwerp al te sterk af van de
titelbladen, zoals die in die tijd werden geconcipieerd, en ook als illustratie zou deze
prent geheel op zichzelfstaan. Hoe Buytewech titelbladen componeerde (een
arrangement van medaillons rondom een gecalligrafeerde titel), is trouwens goed
bekend, want hij heeft er twee gemaakt: in 1621 voor Houwaerts Den Handel der
Amoureusheyt, uitgegeven door Jan III van Waesberge,23 en in 1622 voor Bredero's
Alle de spelen, uitgegeven door Pieter van Waesberge.24 Beide ontwerpen en ook de
vier illustraties, die hij voor Houwaerts boek maakte, werden in prent gebracht door
Jan van de Velde.
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H. van de Waal, Buytewech en Frisius, Oud-Holland 57 (1940), blz. 124, noot 3, afb. 3.
Zie voor de voornaamste literatuur over Buytewech noot 13.
Van Gelder, op. cit. (noot 3), blz. 59. Zie ook Haverkamp Begemann, op. cit. (noot 13), blz.
177, cat. nr. vG 33; C.A. Zaalberg en M.J.M, de Haan, G.A. Bredero's Over-gesette Lucelle,
Culemborg 1972, blz. 44-45; Cat. tent. Buytewech (noot 13), nr. 122, afb. 38.
Van Gelders idee dat de prent niet werd geaccepteerd, omdat hij was geëtst en daarom te
snel zou slijten (zie ook het opstel van H. de la Fontaine Verwey uit 1976, genoemd in noot
1, blz. 64-65) overtuigt allerminst; een gelijkmatig en niet te zwak gebeten ets ging even
lang mee als een normaal gesneden gravure.
Cat. tent. Buytewech (noot 13), nrs. 193-197, afb. 33-35.
Zie noot 13 en afb. 4.
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De ontwerptekening voor de illustratie in het liedboek is bewaard gebleven (afb. 5).25
Het blaadje (122 × 84 mm) is uitgevoerd met zwart krijt en pen in bruine inkt. Het
is geannoteerd ‘Buytewech Fec:’ en doorgegriffeld, d.w.z. aan de achterkant met een
afgevende kleurstof ingewreven, op de koperen plaat gelegd en door Le Blon met
een stift nagetrokken, zodat een tekening op de plaat ontstond. Buytewech had er
rekening mee gehouden, dat de afdruk van de gravure het spiegelbeeld van de tekening
te zien zou geven, want hij liet op zijn ontwerp het licht van rechts komen, zodat het
op de prent normaal invalt van links.
Wat de medewerking van Buytewech en Le Blon aan het liedboek betreft, is het
bij deze ene illustratie gebleven. Alle overige illustraties bij de gedichten werden
door een ander duo gemaakt en het zijn geen gravures maar etsen. Zouden Buytewech
en Le Blon de reeks hebben afgemaakt, dan zou het boek zowel technisch als stilistisch
veel meer eenheid hebben vertoond dan nu het geval is. Ook zou het eindresultaat
dan in overeenstemming zijn geweest met het bericht van Van der Plasse uit 1621,
dat hij druk doende was het boek te versieren met gravures. Men zou dan hebben
kunnen concluderen, dat hij om tijd te winnen het omvangrijke illustratiewerk had
verdeeld over twee graveurs en de grote platen had opgedragen aan Serwouters, de
kleine aan Le Blon. Er is alles voor te zeggen, dat Van der Plasse het werk inderdaad
zo heeft georganiseerd. Als Amsterdamse uitgever heeft hij twee Amsterdamse
graveurs tegelijkertijd aan het werk gezet en het zou wel zo praktisch zijn geweest,
als hij ook een Amsterdamse ontwerper had genomen. Waarom plaatste hij die
opdracht in Rotterdam? Waarschijnlijk omdat hij oog heeft gehad voor de bijzondere
kwaliteit van Buytewechs ilustraties in Den handel der Amoureusheyt en misschien
tevens om met een produkt op de markt te komen dat kon wedijveren met de meest
recente uitgave van zijn Rotterdamse concurrent Van Waesberge.
Dat het met het illustratiewerk anders is gelopen dan Van der Plasse had voorzien,
kan het gevolg zijn geweest van diezelfde concurrentieverhouding. Immers, vrijwel
op hetzelfde moment dat hij begon aan de opdracht van Van der Plasse, moet
Buytewech de titelplaat hebben ontworpen voor Alle de spelen, de roofdruk van
Pieter van Waesberge ten koste van Van der Plasse. Het laat zich denken dat deze
zijn opdracht introk toen hij bemerkte, dat Buytewech bij die affaire was betrokken.
Of het kunnen natuurlijk de Van Waesberges zijn geweest die zich van Buytewechs
exclusieve medewerking hebben weten te verzekeren, nadat zij er achter waren
gekomen, dat hij een opdracht van hun Amsterdamse
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Brussel, Koninklijke Musea voor Schone Kunsten, verzameling De Grez, nr. 756. Haverkamp
Begemann, op. cit. (noot 13), blz. 26, cat. nr. 44, afb. 54 (tekening) en nr. CP 1 (prent), beide
met complete literatuurvermelding, die werd aangevuld in de cat. tent. Buytewech (noot 13),
nr. 45, afb. pl. 40 (tekening) en nr. 142, afb. pl. 40 (prent).
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concurrent had aanvaard. Wat er ook precies is gebeurd, in elk geval is het contact
(misschien was er zelfs sprake van een contract) tussen Van der Plasse en Buytewech
verbroken, en ook voor Le Blon heeft dat het einde van zijn medewerking aan het
liedboek betekend.
Van der Plasse moest nu omzien naar twee andere kunstenaars om de nog maar
net begonnen reeks illustraties bij de gedichten af te maken. Het is nogal verrassend,
dat de graficus van dit tweetal Van de Velde was. Hij had immers samengewerkt
met Buytewech en bovendien was hij, zoals we hiervoor hebben gezien, via zijn
moeder verwant aan de Van Waesberges. Maar dat schijnt hem toch niet te hebben
weerhouden de opdracht te aanvaarden. Het werk aan de illustraties kon nu worden
voortgezet maar terwijl Serwouters intussen rustig had doorgewerkt aan het graveren
van de grote platen, was er van de kleine nog maar één klaar. Nu is graveren niet
alleen een moeilijk maar vooral ook een tijdrovend karwei, terwijl het tekenen op
een etsplaat even gemakkelijk en snel gaat als het tekenen op papier. Het zou dus
heel goed kunnen zijn, dat Van der Plasse zijn aanvankelijke voornemen alle
illustraties te laten graveren heeft opgegeven om de ontstane achterstand in te lopen
en Van de Velde (die ook een uitstekend graveur was) de prentjes heeft laten uitvoeren
in de snelle etstechniek. Druktechnisch gezien maakte dat geen verschil, want etsen
worden op dezelfde manier gedrukt als gravures en vergen een aparte drukgang in
diepdruk naast het in hoogdruk uitgevoerde zetwerk. De etsen gaven bovendien iets
modems aan zijn boek, want ze werden door de Hollandse boekdrukkers pas sinds
het begin van de zeventiende eeuw toegepast, speciaal bij lied- en embleembundels
in oblong-formaat.
In de tweede helft van de zestiende eeuw hebben de Vlaamse grafici uit de
Bruegel-school de in het begin van die eeuw in Zuidduitsland en Italië ontwikkelde
etstechniek veelvuldig toegepast, ook in de boekkunst.26. Vermoedelijk zijn het de
Vlamingen Hans Bol (gest. 1593) en Jacques Savery de Oude (gest. 1603) geweest
die de etskunst in het noorden, waar zij slechts sporadisch was beoefend, hebben
aangewakkerd, nadat zij zich in of voor 1591 in Amsterdam hadden gevestigd. In
1592 verscheen daar bij Cornelis Claesz. de Maniere van procederen van Paulus
Merula met als titelplaat de ets van Jacques Savery van de Vijverberg in Den Haag,
waarschijnlijk het vroegste Hollandse boek met een ets.27
In de vrije grafiek is Gerrit Pietersz. onze eerste etser (1593); tot de allervroegste
in ets uitgevoerde Hollandse boeken behoort de Spieghel der Schrijfkonste,
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Het vroegste Vlaamse voorbeeld zijn de etsen van Marcus Gheraerts in Eduard de Dene's
De warachtige Fabulen der Dieren, Brugge 1567 bij Pieter de Clerck; zie A.J.J. Delen, De
grafische kunst door de eeuwen heen, Antwerpen/Amsterdam 1956, blz. 101, en Van Gelder,
op. cit. (noot 3), blz. 59, noot 4.
Cat. tent. Het Nederlandse boek 1300-1800, Den Haag 1950, nr. 122 met afb. (ten onrechte
als door Jan Savery).
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Rotterdam 1605, waarvoor Simon Frisius de calligrafieën van Jan van de Velde de
Oude in prent bracht. Wat de liedboeken betreft, is het vroegste mij bekende voorbeeld
Den Nieuwen Lust-Hof van 1602 met negen waarschijnlijk door Claes Jansz. Visscher
in een mengtechniek van ets en gravure uitgevoerde prentjes naar ontwerp van
Vinckboons. Dan volgt in 1608 Den Bloem-Hof van de Nederlantsche Ieught met
negen etsen van Visscher, uitgegeven te Amsterdam door Dirck Pietersz. Pers, die
er ook enkele prentjes uit Den Nieuwen Lust-Hof in herdrukte. In 1615 verscheen
bij dezelfde uitgever Apollo of Ghesangh der Musen met negen etsen en een geëtste
titelplaat, eveneens van Visscher. Aan hem worden ook de 184 etsen toegeschreven
in Roemer Visschers Sinnepoppen, Amsterdam 1614 bij Willem Jansz. Blaeu.
Pas in deze tijd - het midden van het tweede decennium - verschijnt de ets ook in
andere dan lied- en embleembundels: De Nassausche Oorloghen van Baudartius, in
1615 te Amsterdam verschenen bij Michiel Colyn, en Cluverius' De Germanica
Antigua, in 1616 te Leiden uitgegeven door Lodewijk Elsevier, werden geïllustreerd
door Simon Frisius, die ook Baudius' Van 't bestand des Nederlantschen oorlogs,
Amsterdam 1616 bij D. Psz. Pers, Goeteris' Journal der legatie ghedaen in de jaren
1615 en 1616, Den Haag 1619 bij Hendrik Hondius, en Winsemius' Chronique ofte
historische geschiedenisse van Vrieslant, Franeker 1622 bij Jan Lamrinck, met etsen
illustreerde.28
Ook in de jaren twintig zijn geëtste boekillustraties geen uitzondering maar na
1630 constateert men een kwantitatieve teruggang. Juist in die latere tijd ontstonden
de drie etsen van Rembrandt, resp. voor Herckmans' Der Zee-Vaert Lof (1634) - alle
andere illustraties van dat boek zijn geëtst door Willem Basse -, Six' Medea (1648)
en Menasseh ben Israels Piedra Gloriosa (1655). Er zijn zeker nog wel voorbeelden
van etsen in latere boeken te noemen, bij voorbeeld de portretten in Johannes van
Beverwijcks Van de wtnementheyt des vrouwelicken geslachts (1639) maar het blijven
uitzonderingen. De grote tijd breekt voor de ets pas aan in het laatste kwart van de
eeuw, wanneer Romein de Hooghe en Jan Luyken er tal van boeken mee illustreren.
Jan van de Velde de Jonge (1593-1641),29 die de vijftien nog ontbrekende

28
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Zie voor de boekillustraties van Frisius, die in 1611 het titelblad etste voor Hoofts Emblemata
Amatoria: A. Welcker, Simon Wynhoutsz. Frisius Konstryck Plaetsnyder, Oud-Holland 53
(1936), blz. 241-246, afb. 7-8, 10-11 en 13-18; Van de Waal, op. cit. (noot 20), blz. 123-139;
H. van de Waal, Drie eeuwen vaderlandsche geschieduitbeelding 1500-1800, 2 dln.,
's-Gravenhage 1952, dl. l, blz. 199-200; dl. 2, afb. 60-63. Hessel Miedema, De yllustraesjes
by de apokrife skiedskriuwing, It beaken; Tydskrift fan de Fryske Akademy 22 (1960), blz.
60-72.
Het grafische werk van Van de Velde werd gecatalogiseerd door D. Franken Dzn en J. Ph.
van der Kellen, D'oeuvre de Jan van de Velde, Amsterdam/Paris 1883; het teken- en
schilderwerk door J.G. van Gelder, Jan van de Velde 1593-1641, teekenaar-schilder;
beschrijvende catalogus met een inleidende beschouwing over den teekenstijl en het landschap
in de kunst in het begin der zeventiende eeuw, 's-Gravenhage 1933, met de aanvulling daarop
in Oud-Holland 70 (1955), blz. 21-40.
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illustraties voor Van der Plasse etste, was de oudste zoon van zijn gelijknamige
vader,30 de beroemde calligraaf, die in 1592 was getrouwd met Mayken van Bracht
en zich als schoolmeester had gevestigd in Rotterdam. De zoon trok naar Haarlem,
waar hij in 1614 toetrad tot het Sint Lucasgilde, twee jaar na zijn neef Esaias van de
Velde, Buytewech en Hercules Seghers. Met Dirck Hals en hun Amsterdamse
geestverwant Claes Jansz. Visscher vormde dit drietal de kern van een groep
kunstenaars, die de kunst van het landschap en het genre een verfrissend nieuw
aanzien gaf. Onder die stimulerende invloed kwam Van de Velde als tekenaar en
etser en in mindere mate als schilder tot uitstekende prestaties zonder uit te blinken
in oorspronkelijkheid. De typische mogelijkheden van de etstechniek heeft hij
nauwelijks uitgebuit. Aan experimenten, zoals De Gheyn en Van den Valckert en
iets later Buytewech en vooral Seghers die hebben aangedurfd, heeft hij zich nimmer
gewaagd.
Van de Veldes vroegste werk is een serie van achttien langwerpige landschapsetsen,
die in 1615 verscheen bij Claes Jansz. Visscher. In 1616 maakte hij meer dan honderd
etsjes van eigen vinding en ook daarna bleef hij nog enige tijd opmerkelijk creatief.
Maar na 1618 zag hij zich door geldzorgen gedwongen zijn energie in hoofdzaak te
richten op de reproduktie van andersmans werk, aanvankelijk vooral dat van
Buytewech. Zijn boekillustraties ontstonden in de jaren twintig: 5 etsen doorwerkt
met de burijn (titelblad en vier illustraties naar Buytewech) voor J.B. Houwaert, Den
Handel der Amoureusheyt, Rotterdam 1621 bij Jan III van Waesberge, het geëtste
titelblad naar Buytewech voor Bredero, Alle de spelen, Rotterdam 1622 bij Pieter
van Waesberge, 3 gravures (titelplaat, portret en de eerste illustratie van de
Boertigheden) en 9 etsen in J.J. Starter, Friesche Lust-Hof, Amsterdam 1621 bij
Dirck Pietersz. Voscuyl, de 15 etsen in het Groot Lied-boeck van 1622, 10
portretgravures in J. Meursius, Athenae Batavae, Leiden 1625 bij Andr. Cloucq en
Bon. en Abr. Elsevier, 10 etsen in De Amsterdamsche Pegasus, Amsterdam 1627
bij Cornelis Willemsz. Blaeulaken, 12 etsen naar Pieter Saenredam in Samuel
Ampzing, Beschrijvinge ende Lof der stad Haarlem in Holland, Haarlem 1628 bij
Adriaen Rooman, en 18 gravures in Ampzings Spigel ofte toneel der ydelheyd ende
ongebondenheyd onser eeuwe, Amsterdam 1633 bij Jan Cornelisz. Visscher.
Tot nu toe heeft men aangenomen, dat Van de Velde de illustraties van het liedboek
zelf heeft ontworpen, maar dat is niet het geval geweest. In de Robert Lehman
Collection in The Metropolitan Museum of Art te New York bevindt zich namelijk
een tekeningetje dat overtuigend is toegeschreven aan David Vinckboons31 en dat
mij het ontwerp bleek voor De minnaar die zijn meisje naloopt in
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De Keyser, op cit. (noot 14), blz. 225-260.
George Szabo, cat. tent. Seventeenth-century Dutch and Flemish drawings from the Robert
Lehman Collection, New York (The Metropolitan Museum of Art) 1979, nr. 48 met afb.
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het bos, de illustratie in het Boertigh Liedt-boeck, blz. 42, bij lied XXX (afb. 6). Het
met de pen getekende en in blauw en bruin gewassen ontwerp (121 × 82 mm) is door
de ets (118 × 82 mm) weergegeven in spiegelbeeld. Van der Plasse heeft zich voor
de voltooiing van de reeks illustraties dus niet alleen gewend tot Van de Velde maar
in de eerste plaats tot de ontwerper Vinckboons.
David Vinckboons (1576-ca. 1632)32 die zelf slechts een enkele prent heeft gemaakt,
heeft geschilderd en veel getekend. Tal van tekeningen van hem zijn door grafici in
prent gebracht. Vlaming van geboorte, emigreerde hij in 1586 naar Holland. In 1591
woonde hij in Amsterdam, waar hij tot zijn dood werkzaam bleef. Hij leverde
illustraties voor de volgende boeken: Den Nieuwen Lust-Hof, Amsterdam 1602 bij
Hans Matthysz. (9 illustraties, in mengtechniek van ets en gravure waarschijnlijk
uitgevoerd door Claes Jansz. Visscher); Den Nieuwen Verbeterden Lust-Hof,
Amsterdam 1607 (titelplaat); Willem Jansz. Blaeu, Het licht der Zee-vaert, Amsterdam
1608 bij de auteur (titelplaat); Daniel Heinsius, Nederduytsche poemata, Amsterdam
1616 bij Willem Jansz. Blaeu (12 illustraties bij de Lofsangk van Bacchus, gegraveerd
door J. Matham); Ovidius, Minne-kunst gepast op d'Amsterdamsche vrijagien (vertaald
door J. van Heemskerck), Amsterdam 1622 bij Dirck Pietersz. Voscuyl (13 illustraties,
gegraveerd door Pieter Serwouters); de 15 illustraties voor Bredero's liedboek; de
tweede druk van de Ovidius-uitgave van 1622, Minne-kunst, Minne-baet,
Mengeldichten, Amsterdam 1626 bij Hessel Gerritsz. (19 illustraties, gegraveerd
door Serwouters en vermoedelijk Jan van de Velde).

Het verband tussen illustratie en tekst
A - Geestigh Liedt-Boecxken, 1621
Portret van Bredero
Blz. (A 7 r.)
Gravure (63 × 76 mm) naar de ets van 1619 door Hessel Gerritsz.; zie bij Ikonografie
van Bredero.
Boerengezelschap in taveerne (afb. 7)
Blz. (A 8 r.)
Gravure (ca. 50 × 80 mm) door Michel le Blon, gesigneerd ‘Blondus fecit’.
De prent stelt een gelagkamer voor, bevolkt met boerenjongens en meiden, zingend
en dansend op de muziek van een vedelaar, die rechts op een verhoging
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Komeel Goossens, David Vinckboons, Soest 1977.
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staat te spelen. Aan die kant dansen enkele paren vlak langs een muurkast, die het
tafereel afsluit. De zangers zitten in het midden met de armen om elkaars schouders
geslagen. Eén boerinnetje zingt van een tekstblad. Links zit een stel boeren aan een
tafel te schransen en te zuipen en, zo te zien, ook te dobbelen. Vlakbij de linker rand
van de voorstelling staat een hooivork tegen de muur en op de achtergrond ziet men
door een open deur een hooiberg: duidelijke aanwijzingen, dat de scene zich afspeelt
op het platteland.
Op het prentje volgt een gedicht Boeren Geselschap, het openingsgedicht van het
Geestich Lied-Boecxken (het eerste deel van het driedelige bundeltje dat daarnaar is
getiteld), maar dat impliceert nog niet, dat de afbeelding als illustratie van dit eerste
gedicht is bedoeld; het kan ook de ‘titelplaat’ zijn bij dit eerste deel. Dat dit laatste
het geval is, volgt uit de toepassing van dezelfde voorstelling in het Groot Lied-boeck
en uit het zelfstandige, exemplarische karakter van het onderwerp. In het grote
liedboek begint elk deel met een prent die de hele bladzijde vult, terwijl de eigenlijke
illustraties bij de gedichten alle een halve bladzijde beslaan. De eerste van deze drie
prenten is een vergrote kopie naar dit prentje van Le Blon. De toepassing van grote
en kleine prenten is functioneel, want daardoor wordt het duidelijk dat de grote zijn
op te vatten als ‘titelprenten’ bij de drie delen van de bundel.
Wat de voorstelling aangaat, daarop is welbeschouwd niets te vinden wat ook
zonder het gedicht Boeren Geselschap niet kan worden verklaard uit de beeldtraditie
van het onderwerp. En essentiële gegevens uit het gedicht ontbreken, want waar is
de gans van ouwe Frans, die toch de aanleiding tot het uitstapje vormde? Waar is
Pieter Gysen, die als enige van het gezelschap niet ‘op het ouwt fitsoen’ was gekleed?
En wat is er eigenlijk te zien van de vechtpartij, waar het feest op zou uitdraaien en
waar het hele gedicht om is begonnen? Zulke kroegscenes in een taveerne, waarin
zelden een trap ontbreekt en de deur bijna altijd open staat, waren traditioneel. Ze
stammen uit het Antwerpen van even voor het midden van de zestiende eeuw, waar
de Monogrammist van Brunswijk (Jan van Amstel) er zijn specialisme van maakte.33
Dit moraliserende genre, dat waarschuwt tegen de gevaren van een zondig leven in
slecht gezelschap, ligt aan het prentje van Le Blon ten grondslag.34 Mogelijk vond
de graveur zijn directe uitgangspunt in de grafiek van de Vlaming Pieter van der
Borcht (1540-1608) of in het werk van Vlaamse
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Konrad Renger, Lockere Gesellschaft; Zur Ikonographie des Verlorenen Sohnes und von
Wirtshausszenen in der niederländischen Malerei, Berlin 1970, blz. 96 e.v.
Hessel Miedema, Realism as a comic mode: The peasant, Simiolus 9 (1977), blz. 205-219,
spec. 213, 218-219, heeft terecht stelling genomen tegen Svetlana Alpers, Realism as a comic
mode: low-life painting seen through Bredero's eyes, Simiolus 8 (1975/76), blz. 115-144,
spec. 134, die stelt, dat de boer primair werd gezien als komische figuur. Zie ook Alpers'
weerwoord: Taking pictures seriously: a reply to Hessel Miedema, Simiolus 10 (1978/79),
blz. 46-50.
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immigranten zoals Karel van Mander (1548-1606) en David Vinckboons (1576-1632).
Het gedicht van Bredero behandelt hetzelfde thema, en de waarschuwende woorden
uit het laatste couplet ‘Mydt der Boeren Feesten, sy zijn selden soo soet of 't kost
yemant zijn bloet’ zouden heel geschikt zijn geweest als onderschrift bij de prent.
Toch heeft men in 1622, toen er werkelijk een onderschrift bij de prent is geplaatst,
niet die regels genomen maar andere van gelijke strekking. De prent werd kennelijk
als een zelfstandig element beschouwd.
De bron der minne (afb. 8)
Blz. (K 3 r.)
Gravure (ca. 55 × 80 mm) door Michel Le Blon, gesigneerd ‘Le Blon fecit’.
Het prentje stelt een groep modieus geklede, jonge paren voor, staand en knielend
bij een Venusheiligdom, dat links in een bosrijke omgeving staat opgesteld. Uiterst
rechts, achter de groep, staat een vrijster in haar eentje. Het heiligdom bestaat uit een
hoge, ovale sokkel met een beeld van een liggende Venus. Zij houdt haar rechter
hand tegen de borst en steunt met haar rechter arm op een kussen. In haar andere
hand, die op haar dijbeen rust, houdt zij een hart. Een krans van rozen siert haar
kapsel. Achter haar staat Amor. De sokkel is à l'antique versierd met ramskoppen en
guirlandes.35 Voor de sokkel staat een grote vierkante bak, duidelijk een bassin, want
een man buigt zich leunend op de rand ervan voorover om er uit te drinken. Het
heiligdom is een Venusbron, een bron der minne.36 De grond ervoor is dan ook bezaaid
met rozen.37

35

36

37

Het hart betekent liefde, de rozen de vergankelijke wellust der vleselijke liefde (minne), de
door festoenen verbonden ramskoppen daadkracht; zie: K. van Mander, Wtbeeldinge der
Figueren, Alkmaar 1604, fol. 126vo (Venus), 132vo (T'Herte), 134vo (Den Roos-boom),
129ro/vo (Van den Ram).
Venus' bron der minne (vgl. de prent van Pieter de Jode naar Maerten de Vos, afb. in Simiolus
3 (1968/69), blz. 46, afb. 18) laaft al sedert de late middeleeuwen de dorstigen in de Tuin
der Liefde (R. van Marle, Iconographie de l'art profane au moyen-âge et à la Renaissance,
2 dln., La Haye 1931/32, dl. 1, blz. 450 e.v). Het water uit deze Springbron der Liefde, zoals
Arnold Bon in 1652 de desbetreffende afbeelding betitelde in zijn Delfs Cupidoos schighje
(cat. tent. Tot lering en vermaak, Amsterdam 1976, blz. 65, afb. 1Oa), stimuleerde zelden
hogere vormen van liefde dan de zinnelijke liefde of minne (Edgar Wind, Pagan mysteries
in the Renaissance, Harmonds-worth 1967, chapter IX: ‘Sacred and profane love’, spec. blz.
145 e.v). De morele waardering van ‘minne’ in Bredero's milieu was niet per definitie negatief
en kende verschillende schakeringen (Fokke Veenstra, Ethiek en moraal bij P.C. Hooft;
Twee studies in renaissancistische levensidealen, Zwolle 1968, blz. 156; E. de Jongh, Grape
symbolism in paintings of the 16th and 17th certuries, Simiolus 7 (1974), blz. 176-177).
Wanneer het zuivere water uit deze bron werd verontreinigd, kreeg men er de venerische
ziekte sifilis van (Erwin Panofsky, Homage to Fracastoro in a Germano-Flemish composition
of about 1590?, Nederlands Kunsthistorisch Jaarboek 12 (1961), spec. addendum, blz. 28-31,
over afb. 13: ‘Waarschuwing tegen venerische ziekte’, prent van Johan Sadeler naar Christoph
Schwartz).
Zie bij noot 35.
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Het plaatje staat aan het begin van de tweede groep liederen, de Kleyne Bron der
Minne, en is onmiskenbaar de ‘titelplaat’ van dit deel, want er bestaat geen direct
verband met het eerste gedicht, het Liedeken ten afscheid aan Clorinde, dat in het
grote liedboek dan ook een andere plaats kon krijgen (ed.-1975, blz. 397).
Het derde en laatste deel, de Aendachtighe Liedekens, heeft - merkwaardig genoeg
- geen ‘titelplaat’.38

B - Groot Lied-boeck, 1622
Titelplaat (afb. 9)
Blz. (+2 r.); ed.-1975. blz. 13
Gravure (129 × 170 mm), toegeschreven aan Pieter Serwouters.
De titel, Bredero's naam en het jaar van uitgave staan gecalligrafeerd op een schild,
waarvan de rand aan weerskanten en onderaan naar voren krult. Op het schild zitten
twee antithetisch geplaatste allegorische vrouwenfiguren, elk met een elleboog
leunend op een boek: links de muze van het treurspel Melpomene met kroon en
zwaard (meestal heeft ze een dolk), rechts de muze van het blijspel Thalia met masker
en rol. De boeken, die zij als kussen gebruiken, steunen tegen een soort piedestal,
waartegen een lauwerkrans hangt. Op dit voetstuk staat een brandende olielamp. De
vlam ontwikkelt een zware rook, die naar links en rechts achter de muzen langs
wegtrekt. In de linker en rechter bovenhoek hangen twee uit vruchten samengestelde
festoenen neer, die door banden versierd met korenaren zijn verbonden aan het
voetstuk met de lamp. Een derde festoen hangt loodrecht in het midden en is alleen
zichtbaar door de opening tussen het titelschild en het cartouche daaronder, waarop
de naam van de uitgever en diens woonplaats staan geschreven. Op dit cartouche
rust een gevleugelde slangenstaf (caduceus), waarvan de onderkant voor het festoen
langs loopt en de bovenkant voor het schild valt, terwijl de vleugeltippen zich in de
omkrullende schildrand voegen. Ter weerszijden van schild en cartouche zijn in de
benedenhoeken twee allegorische figuren op wolken afgebeeld: links de Faam en
rechts de Tijd.
De caduceus, symbool van vrede en eendracht, betekent als attribuut van Mercurius
de handel en speciaal ook de kunsten, in het bijzonder de welsprekendheid of
Facundia.39 In de astrologie golden kunstenaars vanouds als ‘kinde-

38

39

Codicologische determinatie van het boekje heeft aangetoond, dat mijn vermoeden niet is
gewettigd, dat deze titelplaat in het unicum zou kunnen ontbreken door een bindfout of eruit
verwijderd zou kunnen zijn. Vriendelijke mededeling van prof. dr. Garmt Stuiveling.
Guy de Tervarent, Attributes et symboles dans l'art profane 1450-1600, 2 dln., Genève
1958/59, dl. 1, col. 57-58.
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ren van Mercurius’, terwijl ze sinds de renaissance ook wel geacht werden te staan
onder het teken van Saturnus, die het melancholische temperament bepaalt, dat
talentvolle en geniale mensen vaak beheerst.40 Mercurius' speciale relatie tot de
welsprekendheid en de taalkunst hangt vermoedelijk samen met zijn reputatie als
uitvinder van het Alphabetum Aegyptiacum Alterum: de ‘litterae sacrae’ of
hiëroglyfen.41 Als schriftvinder is hij patroon van de schrijfkunst,42 zodat de caduceus
hier mogelijk ook betrekking heeft op de calligrafie van de titel. Als symbool van
vrede en eendracht behoort dit teken bij Abundantia, omdat ‘uyt eendracht voorspoet
en overvloedicheyt comt’.43 In combinatie met het festoen, dat we als ‘vrucht van
arbeid’ (Bredero's dichtwerk) zullen leren kennen, verkrijgt men een beeld, dat
verwant is aan het bekende thema van de vrije kunsten die bloeien bij vrede maar
zwijgen als Mars regeert. Hoe ver de associaties reiken, valt moeilijk te peilen. Men
moet niet naar believen fantaseren, maar zolang de beeldelementen van de voorstelling
indicaties blijven geven, zijn de betekenismogelijkheden niet uitgeput. Zulke
titelbladen demonstreren de inventiviteit van de ontwerper en die zal liever gezien
hebben dat de beschouwer er meer uithaalt, dan hij er zelf in heeft gelegd, dan minder.
Primair staat de Mercuriusstaf hier voor dichterschap en in dit verband verbeelden
de vleugels ongetwijfeld ‘de snelheyt der ghedachten’.44 Minder zeker lijkt het, of in
dit complex van betekenissen ook nog ‘s'Menschen gheboort’ meespeelt, de eerste
verklaring die Van Mander voor de caduceus opgeeft. Maar dat zou heel goed kunnen,
gezien de zin van de brandende lamp, die ‘het leven des Menschen’ betekent45 en de
rook, die ‘ons vluchtighe cort leven’ symboliseert.46 De lauwerkrans beduidt
‘verwinninghe: met hem waren Keysers en Poeten bekranst’47 en de festoenen beelden
de ‘fructus laborum’ uit.48 De

40

41
42
43
44
45
46
47

48

Rudolf and Margot Wittkower, Born under Saturn, The character and conduct of artists: a
documented history from antiquity to the French Revolution, London 1963, blz. 102-104,
afb. 19: Hausbuchmeister, ca. 1480, kunstenaars onder het teken van Mercurius. In 1596
tekende Goltzius hetzelfde onderwerp voor zijn planeten-serie, die door Jan Saenredam in
prent werd gebracht; E.K.J. Reznicek, Die Zeichnungen von Hendrick Goltzius, 2 dln., Utrecht
1961, dl. 1, blz. 298, cat. nr. 146; dl. 2, afb. 284.
P.J.J. van Thiel, Litterarum inventores; een uniek thema in de Sala Sistina van het Vaticaan,
Nederlands Kunsthistorisch Jaarboek 15 (1964), blz. 114 en 125.
Van Thiel, op. cit. (noot 41), blz. 106, noot 5.
Van Mander, Wtbeeldinge (noot 35), fol. 130vo.
K. van Mander, Wtlegghingh op den Metamorphosis, Haarlem 1604, fol. 10; Van Mander,
Wtbeeldinge (noot 35), fol. 130vo.
Van Mander, Wtbeeldinge (noot 35), fol. 134ro.
Van Mander, Wtbeeldinge (noot 35), fol. 134ro.
Van Mander, Wtbeeldinge (noot 35), fol. 134vo. Miedema, op. cit. 1973 (noot 11), dl. 2, blz.
316, verwijst voor palm en lauwer als tekens van ‘hoogheyt eer en prijs’ en van
‘verwinninghe’, die leidt tot de zo begeerde ‘heerschappije’ in de kunst, bovendien naar
plaatsen in Van Manders Levens er de voorrede tot zijn Grondt. Zie voor de betekenis van
laurier- en andere kransen J.B. Trapp, The Owl's Ivy and the Poet's Bays; An enquiry into
poetic garlands, Journal of the Warburg and Courtauld Institutes 21 (1958), blz. 227-255,
en voor betekenissen van lauriertakken Helen A. Noë, Messer Giacomo en zijn ‘Laura’,
Nederlands Kunsthistorisch Jaarboek 11 (1960), blz. 1-35.
Miedema, op. cit. 1973 (noot 11), blz. 316 en noot 15.
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titelplaat symboliseert dus Bredero's korte, vruchtbare dichterleven, waarin hij de
hoogste eer en roem behaalde. Die roem wordt uitgebazuind door de Faam. De Tijd
deinst voor dat schallende geluid terug, want hij weet dat hij tegen de onsterfelijke
faam niets vermag.49
Portret van Bredero
Blz. (+++2 r.); ed.-1975, blz. 32
Ets (130 × 90 mm) door Hessel Gerritsz., oorspronkelijk gebruikt voor de
Lijck-dichten van 1619; zie bij Ikonografie van Bredero.
Boerengezelschap in taveerne (afb. 10)
BL, blz. 4; ed.-1975, blz. 46
Gravure (119 × 164 mm) toegeschreven aan Pieter Serwouters naar Michel le Blon.
De prent is gekopieerd naar Le Blons illustratie in het Geestigh Liedt-Boecxken.
Serwouters heeft er niet voor gezorgd, dat de voorstelling in spiegelbeeld op de
koperplaat kwam te staan. Nu zijn op de afdruk links en rechts verwisseld, zodat de
vedelaar zijn strijkstok met de linkerhand voert. Alle details die Le Blon vaak door
een enkel haaltje van de burijn in zijn prentje had weten onder te brengen, heeft
Serwouters keurig uitgewerkt; alleen van de dolk aan de zijde van de drinkende boer,
rechts, heeft hij een van diens dijbeen afhangende doek gemaakt. Zijn figuren zijn
wel beter gevormd en zijn lichtbehandeling is natuurlijker maar de expressieve
houterigheid van het voorbeeld is teloor gegaan. De voorstelling is aan de zijkanten
ingekort waardoor de ruimtelijke werking van het lokaal is aangetast en de afsluitende
elementen van de compositie verloren zijn gegaan: de stok en de hooivork aan de
ene en de muurkast aan de andere kant.
Het autonome karakter van de illustratie blijkt hier ten overvloede uit de toevoeging
van een tekst, die de verwerpelijkheid van het gegeven uitdrukt:50

49

50

Zie over ontstaan en ontwikkeling van deze personificatie Erwin Panofsky, Father Time, in:
Studies in Iconology, New York 1939, blz. 69-93. Zie ook Miedema, op. cit. 1973 (noot 11),
blz. 350-351 en 381-382, die het onderscheid tussen de vergankelijke aardse faam en de
onsterfelijke hemelse faam behandelt.
Alpers, op. cit. (noot 34), blz. 134 en noot 63, afb. 10 (ten onrechte als door Le Blon). De
schrijfster vergist zich ook in Van de Velde's aandeel in de illustraties van het liedboek. Haar
mening dat de versregels onder de prent ‘completely out of keeping with the character of the
engraving’ zijn, volgt uit haar aanvechtbare visie op het boerenleven als een komisch genre;
vgl. noot 34.
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Wie sal niet vande feest en boerekermis walgen?
Men doeter anders niet als vreten swelgen balgen:
Men vedelt springt en danst, men sackpijpt en men fluijt,
En eer de kennis scheid soo raekt het mesken uijt.

De bron der minne (afb. 11)
GMB, blz. (3); ed.-1975, blz. 295
Gravure (115 × 163 mm) toegeschreven aan Pieter Serwouters naar Michel le Blon.
De prent is gecopieerd naar Le Blons illustratie in het Geestigh Liedt-Boecxken. Ook
hier heeft Serwouters zich niet bekommerd om de gevolgen van beeldomkering,
zodat de half knielende jongeling zijn linkerhand op zijn hart houdt, dat bij hem
blijkbaar rechts in de borstkas zit. De voorstelling is niet ingekort maar bovenaan
iets ruimer genomen. Van het bassin, waar men bij Le Blon in kon kijken, is alleen
de zijwand te zien. De onbekende dichter van het bijschrift heeft de voorstelling
opgevat als een huldebetoon aan Venus51 bij haar heiligdom op de Cyprische kaap
Idalium:
Komt klimt op Idalus blijgeestigh, en aenschouter
De Ieugd, die nederknielt voor Venus heiligh outer,
En offerhanden brengt voor haer en voor de Min
Die't al set na sijn hand, en heeft de werreld in.

De kunstenaar die zich afwendt van wereldse zaken (afb. 12)
AL, blz. 4; ed.-1975, blz. 520
Gravure (119 × 169 mm) toegeschreven aan Pieter Serwouters.
In een kamer knielt een man op één knie neer voor een soort altaartafel, waarop een
schedel ligt voor een rechtop gezet, opengeslagen boek. Achter en aan weerskanten
van de tafel staan de drie goddelijke deugden: Geloof (met kruis), Hoop (met anker)
en Liefde (met kinderen). Een rookwolk zweeft omhoog langs een lichtbaan die uit
de rechter bovenhoek van het tafereel neerstraalt op de knielende man. In zijn
linkerhand, die rust op het anker van de Hoop, houdt hij een schrijfpen. Onder zijn
knie ligt een vaandel dwars over de vloer. Links verlaten Venus en Amor het vertrek
door de deur. Op de achtergrond staat een schilderij op een ezel. Tegen de achterwand
staat een buste op een voetstuk naast een kist. Aan de achterwand hangen drie
schilderijen en op een plank links bovenaan staan twee koppen en een beeldje van
een liggende figuur.

51

Dit was een bestaand, ofschoon zelden uitgebeeld, iconografisch thema; zie A. Pigler,
Barockthemen, 2 dln., Budapest 1956, dl. 2, blz. 249-250.
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Ook in dit geval heeft Serwouters de beeldomkering niet vermeden. Op het voorbeeld
(zijn eigen ontwerptekening?) hield de man zijn pen ongetwijfeld in de rechterhand,
viel het licht normaal van links in en vluchtte Venus weg naar rechts, dus in de
kijkrichting van de beschouwer.
De juiste lezing van het onderschrift, die ter discussie heeft gestaan,52 moet zijn:
Wanneer de mensch bedenkt sijn Ydelheid met leet,
En leent demoedig 't oor der Deugden heilge leering,
Hy Venus oorloff geeft, en 's weerelds prael vertreed,
En offert dankbaer Gode het wierook van bekeering.

De prent is vooraan het Aendachtigh Liedt-Boeck geplaatst tussen twee gedichten,
waarin Bredero zichzelf bij name noemt: het openingsgedicht Een Sekere
Harts-tocht... vvaer genomen... voor mijn Op-trecken met het Vaandel (AL, blz. 3;
ed.-1975, blz. 519, vs. 7: ‘Wel hoe Gerbrande, hoe! waar is u sin? u wit?’) en het
tweede gedicht Een gerust leven (AL, blz. 5; ed.-1975, blz. 521-523, vs. 1: ‘Garbrande,
wilt ghy leven recht gerust?’). Drie motieven van de voorstelling - de schrijfpen, de
schildersezel met palet, penselen, schilderstok en onvoltooid schilderij en het vaandel
- zijn op te vatten als attributen van Bredero: dichter, schilder,53 en vaandrig.54 Dit
alles rechtvaardigt de vraag, of de knielende man wellicht Bredero moet voorstellen.
Dat lijkt inderdaad het geval, want niet alleen komen zulke minder persoonlijke
kenmerken als snor, baard, kapsel, kraag en wambuis overeen met het postume, in
1619 door Hessel Gerritsz. geëtste portret (zie bij Ikonografie van Bredero) maar
ook meer individuele zoals voorhoofd, neus en schedelvorm. Het portret maakt echter
deel uit van een allegorie en moet derhalve figuurlijk worden opgevat.
Niet de dichter Bredero maar Bredero als dichter van vrome gedichten (en, zoals
zal blijken: niet de schilder Bredero maar Bredero als schilder van religieuze
voorstellingen) verpersoonlijkt hier de mens die zijn gehechtheid aan vergankelijke
wereldse zaken betreurt, tot inkeer komt en zich openstelt voor de eeuwige waarden
van de christelijke leer. In deze zin verklaart het bijschrift de allegorie

52
53

54

Zie het commentaar bij de prent in de ed.-1975, blz. 520.
Stuiveling, Memoriaal, blz. 99 (Bredero's brief aan Francoys II Badens, ca. 1610?), 119,
210. Uit het van 1613 daterende berijmde antwoord op de brief van Jacob Barthout (blz.
119), blijkt dat Bredero toen zowel dichtte als schilderde en nergens blijkt, dat hij ooit het
schilderen eraan heeft gegeven. Men kan dat ook niet lezen uit de passage in zijn Voor-Reden
tot het Geestigh Liedt-Boecxken, die ook in het Groot Lied-boeck werd afgedrukt, waarmee
hij zijn naturalistisch taalgebruik verdedigt (ed.-1975, blz. 17-18): ‘want ick heb als een
schilder, de schilder-achtige spreucke ghevolcht...’ (als dichter ben ik net zoals een schilder
te werk gegaan). J.G.C.A. Briels, De Zuidnederlandse immigratie in Amsterdam en Haarlem
omstreeks 1572-1630, Utrecht 1976 (diss.): blz. 212, 214 (Briels dateert de brief aan Badens
in 1616), 217 (Bredero koopt in 1608 twee schilderijen en is in 1617 aanwezig bij de
begrafenis van Goltzius; beide gegevens niet bij Stuiveling, Memoriaal); uitvoerig over de
familie Badens, blz. 211-219.
Stuiveling, Memoriaal, blz. 119.
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maar het ontraadselt slechts enkele elementen van de voorstelling. De schedel,
symbool van de vergankelijkheid van het menselijk leven, is impliciet gegeven in
‘bedenkt sijn Ydelheid’ (‘memento mori’). De leer van de drie goddelijke deugden
ligt besloten in het open boek, de bijbel. Venus ontvlucht de kamer, want wie heeft
gekozen voor de goddelijke liefde, keert zich af van de aardse liefde, geeft Venus
de bons. De bekeerling treedt het vaandel onder de voet door erop te knielen; door
het zo te schenden is uitgebeeld, dat hij ‘'s vveerelds prael’ veracht. De rookwolk is
uiteraard de wierook die hij aan God offert als symbool van zijn bekering.
De gebruikte symbolen zijn van het gangbare soort, het vaandel uitgezonderd. Het
vaandel werd in eerste instantie geassocieerd met de deugd der moed, die - zoals alle
deugden - leidt tot eer. Zolang het vaandel moedig werd geheven in de strijd, hielden
de soldaten moed; vluchtte de vaandrig, dan vluchtte het hele leger. Dit is de strekking
van het onderschrift bij Goltzius' prent De vaandrig.55 ‘Signifer ingentes animos, et
corda ministro / Me stat stante phalanx, me fugiente fugit.’ De vaandrigs van Dürer
en Lucas van Leyden, daarentegen, zijn uitgedost met de struisvogelveren der
ijdelheid.56 De haast spreekwoordelijke ijdelheid der knappe vrijgezellen, die de
eervolle functie van vaandrig mochten vervullen bij de Hollandse schutterijen, straalt
hen van het gezicht op de schuttersstukken van Frans Hals en zijn tijdgenoten en op
de portretten waarop sommigen van hen zich nog eens apart in al hun glorie lieten
uitschilderen.57 Het feitelijke bewijs, dat het vaandel inderdaad, zoals het bijschrift
bij de prent het zegt, symbool kon zijn van ijdele wereldse praal, levert een prent
van Boëtius à Bolswert naar David Vinckboons uit 1610, De strijd tegen de dood
voorstellend, waarop een vaandrig een vaandel heft met het opschrift ‘Vanitas’.58

55
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58

Hirschmann, nr. 255; Strauss, nr. 253.
Bartsch (Dürer), nr. 87; Bartsch (L. van Leyden), nr. 140. Veren en pluimen zijn in bepaalde
zestiende- en zeventiende- eeuwse voorstellingen op een dusdanig veelzeggende wijze
toegepast, dat het zinnebeeldig gebruik onmiskenbaar is; de iconografische betekenis, ligt
in de sfeer van ijdele opschik, wereldse gezindheid en vergankelijkheid (C. Chew, The
pilgrimage of life, Port Washington, N.Y. & London 1973, blz. 93).
Een duidelijk geval van Vanitas-symboliek is de gravure van L. van Leyden met een jongeman
met schedel en hoed met struisvogelveren (Bartsch, nr. 174), die ten grondslag ligt aan het
schilderij van Frans Hals in de verz. Proby, dat vroeger als Hamlet werd betiteld (P.J.J. van
Thiel, Marriage symbolism in a musical party by Jan Miense Molenaer, Simiolus 2 (1967/68),
blz. 94 noot 3).
Vaandrigportretten zijn geschilderd door: onbekende Hollandse schilder, 1590 (München,
Alte Pinakothek); Onbekende Hollandse schilder, ca. 1600 (Bologna, verz. Tozzoni); E. Csz.
van der Maes, 1617 (Den Haag, Gemeente Museum); J. Houckgeest, 1621 (ibidem); Th. de
Keyser, 1626 (Den Haag, Mauritshuis); Rembrandt, 1636 (Parijs, part. verz.); Rembrandt,
1654 (New York, Metropolitan Museum).
John B. Knipping, Iconography of the Counter Reformation in the Netherlands, 2 dln.,
Nieuwkoop/Leiden 1974, dl. 1, blz. 82, afb. 75. Vergelijk ook de Vanitas-stillevens van
Willen de Poorter (Rotterdam en Brunswijk) met een vaandel als symbool van de
vergankelijkheid der krijgsroem; zie cat. tent. Ijdelheid der ijdelheden, Leiden 1970, nr. 22
met afb. (Rotterdam) en cat. tent. Die Sprache der Bilder, Braunschweig 1978, met afb.
(Brunswijk).

G.A. Bredero, Groot lied-boeck

111
Het bijschrift rept niet van de ezel met het schilderij, de beelden en de schilderijen
aan de wand. Schrijvend over de strijd om de suprematie tussen de zintuigen het
gezicht en het gehoor meende J.A. Emmens in deze allegorie, waarin de dichter
Bredero zou zijn voorgesteld als de schilder die hij had willen worden een voorbeeld
te mogen zien van de reformatorische opvatting die, in tegenstelling tot de katholieke,
het gehoor stelt boven het gezicht.59 Volgens hem wendt de dichter zich af van de
beeldende kunst, voorgesteld door de schilderijen en beelden, en stelt hij zich open
voor het goddelijke woord dat zich alleen door het oor kan manifesteren. Mijns
inziens is deze interpretatie onjuist. De schilderijen behoren niet bij Venus en vaandel
maar bij de pen in de hand van de schilder-dichter. Het schilderij op de ezel, dat er
in vergelijking met de schilderijen aan de wand onvoltooid uitziet, stelt de boetende
Maria Magdalena voor, de Venus onder de heilige vrouwen en de bekeerlinge bij
uitstek.60 Palet, penselen en schilderstok geven aan, dat er aan het schilderij wordt
gewerkt. Dus zoals Bredero met de pen in de hand, die rust op het anker van de Hoop,
als dichter van vrome gedichten de tot inkeer gekomen mens personifieert, zo doet
hij dat ook als schilder van religieuze onderwerpen.61 Zo gezien is hier veeleer sprake
van de opvatting, dat het gezicht en het gehoor de edelste der vijf zintuigen zijn62 en
dat schilderkunst en dichtkunst gelijkwaardig zijn: de schilderkunst als zwijgende
poëzie, de poëzie als sprekende schilderkunst (‘ut pictura poesis’).63
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63

J.A. Emmens, Ay Rembrant, maal Cornelis stem, Nederlands Kunsthistorisch Jaarboek 7
(1956), blz. 142-143, afb. 2.
E. Wind, Pagan mysteries in the Renaissance, Harmondsworth 1967 (Penguin Books-ed.),
blz. 24. Jan Vos, Alle de gedichten, Amsterdam 1662, blz. 163, loofde - naar aanleiding van
een schilderij van Venus dat Govert Flinck had veranderd in een Maria Magdalena - de
schilders die de onkuisheid bekeerden met hun penseel; geciteerd door Knipping, op. cit.
(noot 58), dl. 1, blz. 45.
De onderwerpen van de schilderijen aan de wand zijn slecht te herkennen. Op het linker stuk
valt in een bergachtig landschap een man te onderscheiden die zijn rechterhand uitstrekt naar
een hemels licht. Rondom hem zitten mensen, waarvan er enkele de handen smekend of in
aanbidding naar hem opheffen. De compositie herinnert aan die van een Laatste Oordeel of
van een Zondvloed. Op het grote schilderij in het midden staat centraal een figuur met een
lange openhangende mantel over het naakte lichaam. De man heeft een dunne stok in de
hand, een nimbus rond het hoofd en lijkt een doornenkroon te dragen. Hij is omringd door
meest naakte figuren. De compositie lijkt op die van een Doop van Christus of van een
Prediking van Johannes de Doper, niet op die van een Ecce Homo-voorstelling, waaraan de
hoofdfiguur doet denken. Beide schilderijen stellen in elk geval religieuze onderwerpen voor.
Van het ronde schilderijtje kan dat met minder stelligheid worden beweerd; het zou Suzanna
kunnen voorstellen maar ook Venus en Mars.
Veenstra, op. cit. (noot 36), blz. 132-133.
Rensselaer W. Lee, ‘Ut pictura poesis’: The humanistic theory of painting, Art Bulletin 22
(1940), blz. 197-269. Ook Van Mander stelde schilder- en dichtkunst op één lijn; zie Miedema,
op. cit. 1973 (noot 11), blz. 507.
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Volgens zijn interpretatie (de schilder wendt zich af van zijn kunst en bekeert zich
tot de kunst van het gehoor, de dichtkunst) gebruikte Emmens de allegorie in een
andere studie64 als illustratie van de door schilders gehuldigde opvatting, dat hun
kunst geld opbrengt en de dichtkunst niet, en het idee van dichters, dat zij hun kunst
uitsluitend beoefenen uit kunstliefde en eerzucht. Volgens mijn ‘lezing’ van de
voorstelling is ook dit concept hier niet aan de orde. Maar afgezien daarvan verkeerde
nu juist Bredero in de positie, dat hij geen keuze behoefde te maken, want terwijl hij
eer behaalde met zijn gedichten, verdiende hij geld met zijn schilderijen, zoals blijkt
uit de volgende regels van zijn Antwoort op de Brief van Jacob Barthout:65
Jacobe goede nacht, myn eygen saecken roepen
My tot de schilder-kunst, en die tot soet gewin.

Overigens meenden de schilders die zich de gelijken achtten van dichters, dat zij hun
kunst ook niet om geld maar om de eer beoefenden (‘eer boven goud’).66
De allegorie leent zich naar haar aard niet tot een biografische interpretatie. Bredero
heeft zich trouwens nooit bekeerd. Hij was een vroom en vrolijk mens en schreef
zijn stichtelijke verzen op andere momenten dan zijn liefdesgedichten en zijn kluchten,
maar niet nadat hij die genres had afgezworen. Dat hij het spel dat nog ‘kluchtiger
en veel gheestiger’ zou zijn dan de Spaansche Brabander,67 nooit heeft geschreven,
is niet het gevolg geweest van een bekering maar van zijn onverwachte dood.
De zinnebeeldige illustratie fungeert, zoals voor de hand ligt, op dezelfde manier
als de beide andere grote gravures, namelijk als titelplaat bij een deel, in dit geval
het derde en laatste deel van het Groot Lied-boeck.
De oude man en het meisje (afb. 13)
BL, blz. 11, linkerhelft, bij lied VII; ed.-1975, blz. 62
Gravure (123 × 82 mm) door Michel le Blon, gesigneerd ‘Blon fecit’, naar ontwerp
van Willem Buytewech.
De illustratie behoort bij het gedicht Een oudt Bestevaertje, met een iong Meysjen.
Dit als ‘de ongelijke liefde’ bekend staande traditionele motief van het meisje, dat
een jongeman verkiest boven een rijke maar impotente grijsaard, was evenals het
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J.A. Emmens, Rembrandt en de regels van de kunst, Utrecht 1968, blz. 137, afb. 20.
Stuiveling, Memoriaal, blz. 119. G. Stuiveling, Inleiding tot G.A. Brederoos Geestigh
Liedt-Boecxken, Haarlem 1980, blz. 2-3.
Zie over Goltzius' zinspreuk ‘Eer boven golt’: Reznicek, op. cit. (noot 40), blz. 315-317;
Emmens, op. cit. (noot 64), blz. 159; Miedema, op. cit. 1973 (noot 11), blz. 368; E. de Jongh,
Realisme en schijnrealisme in de Hollandse schilderkunst van de zeventiende eeuw, in: cat.
tent. Rembrandt en zijn tijd, Brussel 1971, blz. 159 e.v.
G. Stuiveling, Bredero en zijn tijd, in: Rondom Bredero, Culemborg 1970, blz. 36.
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in het volgende lied bezongen pendant met de jongeman, die een aardig meisje
verkiest boven een rijk maar verdord besje, bij beeldende kunstenaars even populair
als bij dichters. Zomin als Bredero de afbeelding nodig had om het gedicht te kunnen
maken, zomin had Buytewech het gedicht nodig om de plaat te kunnen ontwerpen.
Buytewech greep terug op een lange ikonografische traditie, die in 1600 een
hoogtepunt had bereikt met de gravures van Jan Saenredam naar Goltzius, die voorzien
van een passend onderschrift in dichtvorm werden uitgegeven.68 Beeld en tekst naast
elkaar kwamen al voor in het liedboek Den nieuwen Lust-hof, dat in 1602 in
Amsterdam was verschenen.69
Soms vergezelt de dood het ongelijke liefdespaar. Dat is het geval in de Nieuwen
Jeucht-Spieghel (1620),70 waarin kopieën naar de Goltzius-prenten voorkomen,
waaraan de figuur van de dood is toegevoegd.
De oude vrouw en de jongeman (afb. 14)
BL, blz. 12, linkerhelft, bij lied VIII; ed.-1975, blz. 66
Ets (123 × 83 mm) door Jan van de Velde naar David Vinckboons.
De eerste illustratie van Vinckboons verhoudt zich op precies dezelfde manier tot
het gedicht Een oud Besjen met een Iongman als het plaatje van Buytewech tot het
gedicht over het bestevaartje. Zoals de gedichten bij elkaar behoren, zo behoren ook
de prentjes bij elkaar, maar Vinckboons heeft visueel geen aansluiting gezocht bij
het ontwerp van zijn voorganger Buytewech. Beide plaatjes kunnen ook niet tegelijk
worden gezien: het ene staat op blz. 11, het andere op de keerzijde van die pagina.
De ‘Heereman’ staat met het ‘meisje naar zijn zin’ tegenover het vrouwtje, dat hem
volgens strofe 3 haar geld (de stokbeurs), haar lijf (zij wijst op zichzelf) en haar goed
(het mooie huis) aanbiedt. Het modieus geklede paar lijkt zo weggelopen van de
reeksen kostuumprenten, die Cornelis van Kittesteyn, Jan van de Velde en anderen
enkele jaren eerder hadden gemaakt.71 In tegenstelling tot de snit van hun kostuums
is het huis van het besje allerminst Hollands van vorm. Het ranke bouwsel met de
jonische zuiltjes zit
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P.J.J. van Thiel, Moeyaert and Bredero: a curious case of Dutch theatre as depicted in art,
Simiolus 6 (1972/73), blz. 46-48, afb. 17-18.
Den Nieuwen Lust-hof, Gheplant vol uytgelesene eerlijcke Amoreuse ende vrolycke
Ghesanghen, Amsterdam 1602. De grijsaard op blz. 72, het besje op blz. 77. Zie ook D.P.
Snoep, Een 17de eeuws liedboek met tekeningen van Gerard ter Borch de Oude en Pieter en
Roeland van Laer, Simiolus 3 (1968/69), blz. 88, afb. 9.
Nieuwen Jeucht-Spieghel, 1620, blz. 193 en 197. De paginagrote gravures in deze oblong-uit
gave verschillen sterk in kwaliteit; sommige zijn gegraveerd door Crispijn de Passe; een
aantal vrij primitieve prenten met Duitse opschriften is kennelijk gemaakt voor een ander
boek en hier opnieuw afgedrukt.
Haverkamp Begemann, op. cit. (noot 13), blz. 32-34.
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onbegrijpelijk in elkaar, maar het is duidelijk, dat het oude mens een kostbaar Italiaans
paleisje had te vergeven.
De minnaar die zijn meisje s'avonds op straat naloopt (afb. 15)
BL, blz. 36, rechterhelft, bij lied XXVI; ed.-1975, blz. 118
Ets (119 × 83 mm) door Jan van de Velde naar David Vinckboons.
De afbeelding illustreert de eerste coupletten van het Avondt-Liedt. Een kaars achter
een hoog venster verlicht het meisje, dat haar vrijer tracht te ontlopen in het nachtelijk
duister van de stad. Het is duidelijk, dat Van de Velde (aan het ontwerp van
Vinckboons zal het niet zozeer gelegen hebben) moeite had met figuren in actie maar
dat doet niets af aan de charme van zijn prentje. ‘'tIs sorghelijck te gaen alleen’, zegt
de jongeman, ‘My tot Convoy verwacht’ (vzn. 3-4) en iets verder: ‘Vreest ghy niet
dat de boeven, Vrou, U sullen randen aen?’ (vzn. 11-12). Het zotte gedrag van het
meisje laat de illustrator extra uitkomen door de toevoeging van een tafereeltje, dat
in het gedicht niet voorkomt. Op de achtergrond ziet men een paar wandelen,
voorafgegaan door een lantaarndrager, zoals het behoort. Het thema van de
nachtwandeling werd in het begin van de zestiende eeuw gegraveerd door Lucas van
Leyden (Bartsch 147), die daarmee het nachteffect introduceerde in de Hollandse
prentkunst. Een eeuw later maakte Hendrik Goudt zijn schitterende nachtprenten
naar Elsheimer, die het voorbeeld vormden voor Buytewech, wiens Ignis-ontwerp
uit de eerste serie van de vier elementen Van de Velde in of kort voor 1622 in prent
bracht.72 In diezelfde tijd paste hij het effect ook toe in Starters Friesche Lust-Hof.
De minnaar die zijn meisje naloopt in het bos (afb. 16 a en b)
BL, blz. 42, rechterhelft, bij lied XXX; ed.-1975, blz. 132
Ets (118 × 82 mm) door Jan van de Velde naar David Vinckboons (zie blz. 101-102
en afb. 6).
Evenals de vorige illustratie stelt dit prentje een achtervolging voor, ditmaal bij
daglicht in een bos. De ets is afgedrukt tussen de tekst van het Liedt, dat op blz. 41
begint met de regels ‘Bevallijcke schoone maaght, hoe comt dat ghy dus vlied voor
u lief en dienaer trou?’ (vzn. 1-3). Uit de tekst blijkt nergens, dat de scene zich afspeelt
in een bos; de locatie wordt trouwens in het geheel niet aangegeven. Het meisje blijkt
een verwaand type, verzot op haar ‘uytheemsche dracht en wilde pronckery’ (vzn.
63-64). Dat komt niet tot uiting in de illustratie, die dan ook wel bijzonder weinig
met dit lied heeft te maken. Een achtervolging in een bos is het thema van de
Voor-sangh in de Groote Bron der Minnen (blz. 92-94, foutief
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Cat. tent. Buytewech (noot 13), nr. 179, afb. 129.
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genummerd 72-74). Het bos komt daar al meteen in de eerste regels ter sprake: ‘Ick
sieje wel, al gaeje snel, u in het bosch vertrecken’ (vzn. 1-2). En bij dit gedicht treft
men dezelfde afbeelding aan. Er valt daarop wel niets te zien van het rondspringend
wild, de zingende vogels en de wilde rozen, die Bredero daar zag, maar er is toch
meer overeenkomst dan met het Liedt, zodat men mag aannemen, dat de ets is gemaakt
bij de Voor-sangh en herhaald bij het andere gedicht. Men merkt hieraan, dat de band
tussen beeld en tekst heel los kon zijn. Het vluchtmotief, dat de dichter parafraseert,
hoeft de illustrator maar één keer uit te beelden. Zulke sleutelillustraties komen in
oudere liedboeken herhaaldelijk voor, bij voorbeeld in Den Nieuwen Lust-Hof van
1602, waarin de eerste en de vijfde afbeelding gelijk zijn, terwijl diezelfde ets dan
ook nog eens voorkomt in Apollo of Ghesangh der Musen van 1615. Zo paste ook
de afbeelding van het spelevarende gezelschap in Den Bloem-Hof van de
Nederlandtsche Ieught evengoed bij Lentes Clagh-ghedicht (blz. 1) als bij Mayas
Loff-dicht (blz. 64), want het motief was algemeen, namelijk het speelreisje.73
De betoverde minnaar (afb.17)
Bl, blz. 55, linkerhelft, bij lied XXXIX; ed.-1975, blz. 158
Ets (119 × 81 mm) door Jan van de Velde naar David Vinckboons.
De afbeelding illustreert het Toover-Liedt en wel in het bijzonder de regels ‘O Circes!
ghy gaeft mijn een schael met leck're wijn’ (vzn. 36-37) en ‘Ghy naemt my by der
handt en brocht my aende Ledekant’ (vzn. 42-43). De ‘Toversche kol’ (vs.1), die
pas verderop in het gedicht met Kirke wordt vergeleken (vs. 36), onthult ook op de
afbeelding niet onmiddellijk haar ware aard al heeft de ontwerper wel zijn best gedaan
haar zo lelijk mogelijk te maken. Lieve meisjes typeert hij altijd met een wipneusje
en een mooi kinnetje; deze dame kreeg dus een platte neus en een kin als een centebak.
De toespeling op Kirke duidt de kunstenaar aan met het schilderij aan de wand. dat
een naakte vrouw voorstelt zittend op een rots in een landschap met in het verschiet
een Romeins gebouw. Dat dit Kirke is op haar eiland Aeoea met in de verte haar
paleis, zou zonder meer duidelijk zijn geweest indien zij was afgebeeld met haar
toverstaf. Dat attribuut ontbreekt, zodat het gedicht toch onontbeerlijk blijft voor de
verklaring van de voorstelling.
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Zie over dit en andere standaardmotieven: Snoep, op. cit. (noot 69), blz. 104-109.
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De minnaar voor de gesloten deur (afb.18)
BL, blz. 65k, linkerhelft, bij lied XLIX; ed.-1975, blz. 192
Ets (119 × 80 mm) door Jan van de Velde naar David Vinckboons.
De afbeelding illustreert het Liedeken over het meisje, dat haar minnaar op de stoep
laat staan. Zij sluit een luik van een raam op de eerste verdieping maar de jongen
heeft haar gezien: ‘Maar siet! sy sluyt, Ach Lief, wilt soo niet sluyten, Siet eerst eens
uyt Wie dat ghy hier laet buyten U deurtjen gaen.’ (vzn. 1-6). Hij laat de klopper op
de gesloten deur vallen: ‘Ick gaf een klop Met vreesen en met hopen, En seyd doet
op, Sy seyd' ick doe niet open.’ (vzn. 21-24). Tenslotte loopt de jongen geërgerd weg
maar dat laat het prentje niet zien, want het valt niet aan te nemen, dat die andere
jongeman, die met zijn hondje over straat wandelt, dezelfde moet voorstellen als de
afgewezen minnaar bij de deur. Zo'n ouderwets beeldverhaal zou de illustrator er
niet van gemaakt hebben. Maar dat die jongeman opzij kijk naar het huis op de
achtergrond, is waarschijnlijk niet zonder betekenis. Het is immers heel vreemd, dat
dat huis in tegenstelling tot het ‘moderne’ huis van het meisje opmerkelijk oud is.
Met de kleine vensters, de kantelen en de hoektorentjes dateert het uit de late
middeleeuwen. En het is omheind met een schutting ofschoon het nog allerminst op
instorten staat. De tegenstelling tussen het oude en het moderne huis is zo evident,
dat men naar een verklaring zoekt in de tekst van het gedicht; maar dat levert niets
op. Men zou allicht iets kunnen verwachten in de trant van: nieuw wordt begeerd
maar oud wordt verworpen, zoals in het 59ste embleem van het tweede ‘schock’ van
Roemer Visschers Sinnepoppen: ‘Jong hoveling, out schoveling’.
Het idee, dat dat oude huis iets zou moeten betekenen, kan te ver gezocht lijken
maar we hebben al eerder gezien, dat Vinckboons wel eens iets aan het beeld
toevoegde dat in de tekst niet voorkomt: het wandelende paar met de lantaarndrager
op de illustratie bij het Avondt-Liedt. De manier van mededelen vindt men toegepast
in Starters Friesche Lust-hof, al geeft de tekst daar dan wel een verklaring. Bij het
gedicht, dat op blz. 76 aanvangt met de regel ‘SNachts doen een blauw gestarde
kleed’, maakte Van de Velde een illustratie, waarop op de achtergrond een huis in
aanbouw voorkomt. Het achtste couplet (blz. 77) verklaart dat:
Want, g'lijck die aen den wegh yet boud,
Veel aenstoots lyden moet,
So oock den selfden regel houd
't Geen men in 't vrijen doet,
Als d'een seyd iae, seydt d' ander neen:
Elck pooghd mijn lof t'ontschaken,
Maer ick denck, hoe soud' ick het een yeder een
Te passe konen maken?
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Het onderschrift bij de prent zegt het nog eens op een andere manier:
In 't huwen kan men 't niet wel elck te passe maecken,
Dan sal den eenen dit, dan dat den ander laecken:
Want g'lijck die aen de wegh yet boud veel aenstoots lijd;
Soo lijd hy in 't gemeen veel opspraecks, die veel vrijd.

De afgewezen minnaar in de lusthof van de mei (afb. 19)
BL, blz. 75, linkerhelft, bij lied LVI; ed.-1975, blz. 214
Ets (118 × 83 mm) door Jan van de Velde naar David Vinckboons.
Deze illustratie behoort bij het Nieuw liedt, hetgeen vrijwel uitsluitend uit de plaatsing
valt af te leiden: links op dezelfde bladzijde waarop dat gedicht begint,
overeenkomstig de plaatsing van de drie voorafgaande illustraties en die van de
volgende. Dit lied, een samenspraak tussen een afgewezen minnaar en de meimaand,
beschrijft hoe de mei haar ‘lusthof vol en dicht’ toont (vs. 20) en de verslagen
jongeling nieuwe moed inspreekt. Maar hoe beeldend dat alles ook is beschreven,
het prentje laat er nauwelijks iets van zien. De mei draagt geen sieraden van bladeren
(vzn. 13-14), er rijdt of vaart niemand langs (vs. 30), er is geen koe of paard te zien
(vs. 31) en de zuil en de muur stellen toch werkelijk het kasteel of huis (vs.38) niet
voor. En van de verschijning van de mei (vzn. 7-8) of haar vertrek (vs. 57), waarna
de wind opsteekt en de bladeren vallen (vzn. 70-80), valt ook niets te bespeuren.
Een vermoeden, dat zich bij de beschouwing van de voorgaande illustraties steeds
sterker opdrong, wordt hier bevestigd. Vinckboons was er als illustrator niet op uit
de beelden, die Bredero in zijn liederen gebruikt of oproept, nauwgezet weer te geven.
Hij zocht in eerste instantie naar bijpassend beeldmateriaal, dat hij putte uit het rijke
arsenaal van de bestaande beeldenschat. Pas wanneer dat hem in de steek liet, nam
hij zijn toevlucht tot een eigen interpretatie van de tekst.
In dit geval greep hij nog duidelijker dan bij de oude man en het meisje terug op
de reeksen kostuumprenten van elegante paren uit verschillende landen. Omstreeks
1614 had Claes Jansz. Visscher zo'n reeks van vier prenten, waarschijnlijk geëtst
door Simon Poelenborch, uitgegeven74 en ongeveer een jaar later verscheen er een
dergelijke serie van zeven edellieden, geëtst door Buytewech.75 In beide gevallen
staan de paren tegen een blanke achtergrond. Omstreeks 1620 graveerde Cornelis
van Kittesteyn een reeks van zes bladen naar ontwerp van Dirck Hals, waarop de
figuren zijn geplaatst tegen een decor gevormd door een tuin of gebouwen.76 In
diezelfde tijd etste Van de Velde een acht-delige reeks,
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geheel in de trant van de Van Kittesteyn-serie, maar bij hem staan de figuren nog
wat meer op de voorgrond, zodat ze het gehele beeldvlak vullen.77 Het plaatje, dat
Vinckboons geschikt vond als illustratie bij het Nieuw liedt zou zonder meer in zo'n
reeks passen. Het bevat ook dezelfde emblematische elementen, die in die reeksen
voorkomen en die Bredero ook wel in zijn gedicht te pas had kúnnen brengen, maar
die hij niet heeft gebruikt. De met klimop omwonden zuil symboliseert, naar men
redelijkerwijs mag aannemen, de gehechtheid der minnaars, waarbij de man de vrouw
tot steun dient, volgens het embleem onder het motto ‘Te stante virebo’ van een
begroeide piramide in Daniël Heinsius' Emblemata Amatoria van 1608.78
Emblematisch is ongetwijfeld ook de meloen in de rechter benedenhoek, die we ook
aantreffen op een van de prenten van Van Kittesteyn naar Dirck Hals. ‘Gelyck men
handelt den meloen, soo moet men oock met vrienden doen’ en ‘...kiest u geenen
vrient, of proeft voor eerst of hy u dient’, zegt Cats79 en dat is voor beide partijen een
wijze raad bij een eerste ontmoeting.
De minnaar in het hart geraakt door Amors pijl (afb. 20)
BL, blz. 91, linkerhelft, bij lied LXIV; ed.-1975, blz. 242
Ets (119 × 80 mm) door Jan van de Velde naar David Vinckboons.
De jongeman op deze afbeelding, die bij Cupidoos Liedt behoort, heeft vier pijlen
in de borst, terwijl Amor hem volgens het gedicht slechts met één pijl heeft geraakt:
‘Heeft hy geschoten los... de doodelijkckste schicht die in zijn koker was. Hy heeft
hem af-gelost en in myn hert gesonde...’ (vzn. 30-33). Dit verschil in aantal zou
onbegrijpelijk zijn, als Bredero's gedicht volstrekt oorspronkelijk was. Maar het
behandelt een populair thema, dat tal van varianten kende en vooral in embleemboeken
al herhaaldelijk was uitgebeeld, zodat Vinckboons ook hier weer kon teruggrijpen
op een beeldtraditie. Eén enkele pijl in de borst is daar eerder uitzondering dan regel.
Vaenius beeldde in zijn Amorum Emblemata (1608) zelfs een slachtoffer af met een
borst vol pijlen onder het motto ‘Telorum silva pectus’ (blz. 214-215). Maar die man
ligt dan ook op de grond. Staande minnaars vormen Amors doelwit in Heinsius' Het
ambacht van Cupido (16l5), de Thronus Cupidinis sive Emblemata Amatoria
uitgegeven door Crispijn de Passe in 1617/18 en Cats' Silenus Alcibiadis sive Proteus
(1618). In het liedboek Apollo of Ghesangh der Musen (1615) heeft Amor een man
en een vrouw elk met een pijl

77
78

79

Haverkamp Begemann, op. cit. (noot 13), blz. 34, afb. 12.
Zie E. de Jongh en P.J. Vinken, Frans Hals als voortzetter van een emblematische traditie;
Bij het huwelijksportret van Isaac Massa en Beatrix van der Laen, Oud Holland 76 (1961),
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J. Cats, Spiegel van den ouden en nieuwen tijdt (1632), in: Alle de werken, Amsterdam 1665,
blz. 110-111.
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geraakt. Op die ets van Claes Jansz. Visscher komt overigens ook weer het huis in
aanbouw voor, dat we in de Friesche Lust-Hof tegenkwamen.
De jaloerse minnaar (afb. 21)
GBM, blz. 11 (foutief genummerd 10), linkerhelft, bij lied LXXXVIII; ed.-1975,
blz. 312
Ets (120 × 83 mm) door Jan van de Velde naar David Vinckboons.
De eerste illustratie van de Groote Bron der Minnen behoort bij het Amoureus-Liedt
en toont de jaloerse minnaar, die het niet verdraagt wanneer zijn vrienden zijn
uitverkorene het hof maken. ‘Als op u schoot... De Jonglinghen vielen En kusten
bloot u Roose Lipjens root Ick sacht en socht myn doot Met bitterheydt der Zielen.’
(vzn. 31-35). Het gedicht, dat de gevoelens van de minnaar uitvoerig beschrijft, bevat
nauwelijks concrete gegevens om af te beelden. Zelfs de plaats van handeling wordt
niet aangeduid. Vinckboons situeert die buiten in een bosrijke omgeving en in dat
opzicht herinnert zijn ontwerp sterk aan de achtste illustratie in Apollo of Ghesangh
der Musen. Maar daar staat de jongeman helemaal alleen op de voorgrond, ver van
de rest van het gezelschap. Bij Vinckboons is de hele voorgrond met figuren gevuld:
rechts het meisje met de vrijpostige medeminnaar op haar schoot en links de jaloerse
jongeling, die dat gevrij staande aanziet. Het opgewonden gebaar, dat de tekenaar
hem met zijn linkerarm laat maken, is niet erg goed gelukt. Dit drietal maakt deel
uit van een gezelschap, dat zich hoofdzakelijk op de achtergrond bevindt, waar men
zich te goed doet aan een welvoorziene tafel. Zulke buitenpartijen zijn ontwikkeld
uit oudere, maniëristische composities.80
De bedroefde minnaar (afb. 22)
GBM, blz. 27, linkerhelft, bij lied XCVII; ed.-1975, blz. 340
Ets (123 × 89 mm) door Jan van de Velde naar David Vinckboons.
De betrekking tussen deze illustratie, die qua opzet veel gemeen heeft met de vorige,
en de tekst van het bijbehorende gedicht Den Droevigen Vryer is veel specifieker
dan vrijwel overal elders in het liedboek. Het gedicht is de klacht van een vrijer over
de afwezigheid van zijn geliefde, die op het feest ontbreekt. Hij is alleen gaan zitten
(vs. 13) en spreekt tot een vriend, die naar hem toe is gekomen om hem zo ver te
krijgen, dat hij weer bij het gezelschap komt. Maar de bedroefde jongeman is daar
niet toe te bewegen. Onder dankzegging voor de goede bedoelingen verzoekt hij zijn
vriend hem met rust te laten (vzn. 24-30).
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F. Würtenberger, Das holländische Gesellschaftsbild, Schramberg 1937. Zie ook J. Richard
Judson, Dirck Barendsz, 1534-1592, Amsterdam 1970, blz. 92-98, afb. 154-165, die wijst
op het belang van de in Venetië geschoolde Barendsz. voor deze ontwikkeling.
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Ook hier bevinden de hoofdfiguren zich op de voorgrond. De jongeman zit bij de
haard in een melancholische houding: het hoofd op de hand gesteund.81 Met zijn
andere hand wimpelt hij het glas wijn af, dat zijn vriend hem komt brengen. Het is
de perfecte illustratie van de beginregel: ‘Wat baat my den dranc daer ellick vreughd
uyt suygd?’.
Het paar onder de boom (afb. 23)
GBM, blz. 41, linkerhelft, bij lied CIX; ed.-1975, blz. 372
Ets (121 × 79 mm) door Jan van de Velde naar David Vinckboons.
De illustratie is afgedrukt tussen de tekst van het Amoureus-Liedt, een alleenspraak
van een jongeman tot zijn geliefde, die eindigt met de verklaring: ‘Ick min u als mijn
selven.’ (vs. 40). Vinckboons, die in dit gedicht weer geen enkele regieaanwijzing
vond, associeerde de situatie met het hem uit de kunst vertrouwde beeld van een paar
zittend onder een boom, hand in hand (dextrarum iunctio; op de tekening hield dit
paar elkaar natuurlijk bij de rechterhand, maar op de prent zijn links en rechts
verwisseld) of elkaar omarmend. Al in 1602 had hij het motief gebruikt als tweede
illustratie in Den Nieuwen Lust-Hof (blz. 29), die Claes Jansz. Visscher tot voorbeeld
genomen lijkt te hebben voor zijn vierde etsje in Apollo of Ghesangh der Musen (blz.
41). De maniëristen hadden hun liefdesparen, goden of stervelingen, vaak in het
lommer van een boom doen plaatsnemen, zeker als de boom een rol speelt in het
verhaal, zoals bij Paris en Oenone en de aan Ariosto ontleende geschiedenis van
Medoro en Angelica.82 De emblematiek kende de compositie sinds Alciati haar had
gebruikt voor zijn uitbeelding van de trouw der echtgenote (in fidem uxoriam) in
zijn bundel Emblemata denuo ab ipso autore recognita van 1550, waarin De Jongh
en Vinken een rechtstreekse voorloper herkenden van Frans Hals' Huwelijksportret
van Isaac Massa en Beatrix van der Laen in het Rijksmuseum te Amsterdam.83 Men
kan gerust aannemen, dat ook de liedboekillustraties op dit oudere voorbeeld
teruggaan.
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R. Klibansky, E. Panofsky en F. Saxl, Saturn and Melancholy, Londen 1964, blz. 286, 288.
Zie ook Veenstra, op. cit. (noot 36), blz. 110-113, over de melancholie waaraan Hooft in
1627 ten prooi viel toen Leonora haar ja-woord had ingetrokken, en J.B. Bedaux,
Minnekoorts-, zwagerschaps- en doodsverschijnselen op zeventiende eeuwse schilderijen,
Antiek 10 (1975), blz 17-43.
Bij voorbeeld Goltzius' Hercules en Deianira uit de vierdelige reeks mythologische
liefdesparen en zijn musicerend paar op de Lente uit een reeks met de vier jaargetijden, resp.
in prent gebracht door J. Matham en J. Saenredam; zie Reznicek, op. cit. (noot 40), cat. nrs.
136 en 155, afb. 126 en 304 (de ontwerptekeningen voor de prenten). Voorts Vertumnus en
Pomona en Paris en Oenone, in prent gebracht door J. Saenredam naar Cornelis van Haarlem.
Een door mij aan Cornelis van Haarlem toegeschreven tekening van een paar onder een boom
zou, gezien het kleine formaat, een ontwerp voor een liedboekillustratie kunnen zijn; zie
Master Drawings 3 (1965), blz. 138, cat. nr. 2, afb. 11a.
De Jongh en Vinken, op. cit. (noot 78), blz. 146 en passim.
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De begroeting van de schoonheid (afb. 24)
GBM, blz. 58, rechterhelft, bij lied CXXVI; ed.-1975, blz. 418
Ets (119 × 84 mm) door Jan van de Velde naar David Vinckboons.
De afbeelding illustreert het Liedeken over de oogverblindende, beschaafde en
intelligente schone, die als een Venus ‘in 't gulde jaer’ uit den vreemde in het ruwe
Amsterdam kwam, daar wat beschaving bracht maar verder trok en stierf in Akersloot.
Men ziet, hoe de jongelieden ruim baan voor het meisje maken en haar hoffelijk
groeten, maar er wordt geen kleed op de grond gespreid, laat staan stofgoud gestrooid
(vzn. 6-7) en de antiquiserende, italiaanse gebouwen suggereren allerminst, dat de
scene zich afspeelt ‘in 't schip-rijck Amsteldam’ (vs. 30). Vinckboons heeft eigenlijk
alleen de regels ‘staet op en wijct ter sy, maer groet eerbiedelijck met neygingh en
ghekniel de triumphante Vrou van myn verwonnen ziel.’ (vzn. 2-4) uitgebeeld en
daarbij het knielen dan nog weggelaten.
Het vaarwel aan de kade (afb. 25)
GBM, blz. 78, rechterhelft, bij lied CXXXVII; ed.-1975, blz. 454
Ets (118 × 84 mm) door Jan van de Velde naar David Vinckboons.
Tot de oorspronkelijkste voorstellingen behoort de illustratie bij het Adieu-Liedt.
Aan de kade staan twee jongelieden met hun hoeden te wuiven naar hun meisjes, die
in een zeilboot langsvaren op weg naar het zeeschip, dat in de verte op de rede ligt:
‘Voor d'Amsteldamsche palen Lach 'tbruyne Schip met swarte taeckel Touwen, Dat
mijn Goddin quam halen’ (vzn. 21-23). Eén van de meisjes zwaait met haar zakdoek
terug. Haar groet geldt ongetwijfeld de man, die tussen de twee bomen staat en die
wel de minnaar van het gedicht moet voorstellen. Van een tweede man is in het lied
geen sprake, evenmin als van het paar, dat op de voorgrond gezellig stadwaarts
wandelt. Dat paar heeft Vinckboons kennelijk toegevoegd om de gevoelens te
benadrukken van de man, die eenzaam en verlangend achterblijft: ‘Al mijn ghedachten
Die snacken en verwachten U 'tontfanghen.’ (vzn. 68-70) eindigt het vers.
Het is niet waarschijnlijk, dat het tafereeltje een bestaand stukje Amsterdam
uitbeeldt maar de sfeer van de waterkant is uitstekend getroffen. Topografische
nauwgezetheid was hier niet geboden; toch wordt men herinnerd aan de stadsgezichten
in de stedeboeken en langs de randen van de stadsprofielen en -plattegronden, die in
die tijd verschenen bij Willem Jansz. Blaeu, Pieter van de Keere, Claes Jansz. Visscher
en anderen.
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De minnaar die zijn meisje naloopt in het bos
GBM, blz. 93 (foutief genummerd 73), linkerhelft, bij lied CL; ed.-1975, blz. 488
Deze illustratie bij de Voor-sangh werd ook afgedrukt bij het Liedt op blz. 42 van
het Boertigh Liedt-boeck en is in dat verband reeds besproken (afb. 16)
Amor op de zwaan (afb. 26)
AL, blz. 10, in de lengte van de bladzijde, bij lied CLXVII; ed.-1975, blz. 532
Houtsnede (ca 130 × 111 mm) van onbekende hand naar een calligrafie, mogelijk
van de vader van Van de Velde, Jan van de Velde de Oude.
Deze houtsnede - geen illustratie maar een toepasselijke versiering bij
bruilofts-liederen - werd zowel afgedrukt op blz. 10 bij het Bruyd-Lofs-Gedicht ter
eeren Nicolaas van Sitteren ende Hendrickje Pieters Dr. als op blz. 46 bij het
Bruylofts-Dicht ter eeren Pieter Benoyt en Anna de Marees. Hij werd niet voor het
liedboek gemaakt en komt al voor op blz. 2 van de acht bladzijden tellende,
ongepagineerde, door Paulus van Ravesteyn gedrukte gelegenheidsdruk in quarto
van het gedicht op het huwelijk van Pieter Benoyt en Anna de Marees, dat op 9
januari 1618 werd gesloten, en ook in de op dezelfde wijze uitgevoerde
gelegenheidsdruk van het gedicht op het huwelijk van Daniël Vorstens en Cornelia
Michielsdr., dat van 17 april 1618 dateert.84 De prent past niet in het liedboek, zodat
men hem liggend moest afdrukken in plaats van staand. De toepassing van de prent
is in zoverre willekeurig, dat hij niet werd afgedrukt bij de bruiloftsliederen op het
huwelijk van Daniël Vorstens, die zijn opgenomen in De Groote Bron der Minnen,
blz. 19-26 (ed.-1975, blz. 330-339), ofschoon hij wel voorkomt in de gelegenheidsdruk
van die gedichten, en wel bij de liederen op het huwelijk van Nicolaas van Sitteren,
waarvan de ondertrouw plaatsvond op 20 september 1616. Ook bij dat huwelijk zal
wel zo'n zelfde gelegenheidsdruk verschenen zijn maar daar bestaat geen exemplaar
meer van.85
In alle drie gevallen zijn de bijschriften, die in boekdruk onder de houtsnede
gedrukt zijn, verschillend. Bij de huwelijken van Nicolaas van Sitteren en van Pieter
Benoyt is de strekking gelijk: Cupido moet vertrekken, want de huwelijken zijn
gebaseerd op Liefde, niet op Min. Maar bij het huwelijk van Daniël Vorstens was
Cupido van harte welkom.
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Unica in de Koninklijke Bibliotheek, Den Haag, signaturen 852 F 370 en 852 F 372. W.A.P.
Smit, Een aanvulling op de bibliografie van Breeroo's en Starters werken, Het Boek 16 (1927),
blz. 371, nrs. II en III. Stuiveling, Memoriaal, blz. 162 en 163. De houtsnede werd al sinds
1614 door Van Ravesteyn gebruikt; zie José Bouman: ‘Gelegenheids-gedichten in de
Koninklijke Bibliotheek’ in Spektator 13, blz. 52-61.
Zowel Smit, op. cit. (noot 84), blz. 371, als Stuiveling, Memoriaal, blz. 163, citeert het
vier-regelige onderschrift onder de afdruk van de houtsnede in de gelegenheidsdruk voor
het huwelijk van Vorstens.
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Het houtblok, waarvan de prent werd gedrukt, was, zoals aan de afdrukken in het
liedboek duidelijk is te zien, in 1622 niet meer puntgaaf maar nog best bruikbaar.
De houtsnijder heeft het met de pen getrokken voorbeeld knap nagebootst, al wist
hij bij lange na niet zulke frappante resultaten te bereiken als zijn Duitse vakgenoten
uit de Dürerschool dat een eeuw eerder presteerden. Bij Amors vleugel werd de zaak
hem kennelijk al te ingewikkeld: de lijn van het grote ovaal moet natuurlijk ook door
de vleugeltippen lopen, zoals hij bovenaan door de hals van de zwaan loopt maar
halverwege weer niet. Het vervaardigen van zo'n ‘pennetrek’ was niet ieders werk
en, ofschoon er in het eerste kwart van de zeventiende eeuw verschillende
schoonschrijvers waren die hun vak uitstekend beheersten, denkt men bij deze
ingewikkelde figuur toch in de eerste plaats aan de beste van allen: Jan van de Velde
de Oude. Het motief kan de calligraaf hebben ontleend aan het titelblad van Hoofts
Emblemata Amatoria (1611), waarop de zwaanridder links bovenaan voorkomt; ook
op het titelblad van de in 1617/18 door Crispijn de Passe uitgegeven Thronus
Cupidinis vormt hij het hoofdmotief.86
De christelijke ridder (afb. 27)
AL, blz. 23, linkerhelft, bij lied CLXXIV; ed.-1975, blz. 554
Ets (116 × 79 mm) door Jan van de Velde naar David Vinckboons.
De illustratie is gebaseerd op de in 1614 door Abraham de Koningh (1586-1619)
met een opdracht aan de Leidse hoogleraar in de theologie Johannes Polyander
uitgegeven Miles Christianus-prent (afb. 28).87 De prent werd op aanwijzing van De
Koningh ontworpen door Vinckboons en gegraveerd door Serwouters. Voor het
liedboek werd de compositie in de breedte vereenvoudigd en aangepast aan het
staande formaat van de illustraties. Of Vinckboons dat zelf heeft gedaan of het aan
Van de Velde heeft overgelaten, valt niet na te gaan. De essentiële elementen van
de voorstelling zijn overgenomen: de strijdbare Christen, zoals Paulus hem schetste
in zijn brief aan de Epheziërs (6:10-17), staat op een merkwaardig veelhoekig voetstuk
met zijn zwaard (Gods woord) en zijn met Het offer van Abraham beschilderde schild
(geloof) temidden van zijn belagers Wereld, Vlees en Duivel (Mundus, Caro et
Diabolus) bij wie zich een gebrilde man met boeken (Valse Leer) heeft gevoegd. De
Duivel en Valse Leer zijn van plaats verwisseld ten opzichte van het voorbeeld.
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De Keyser, op. cit. (noot 14), beeldt enkele van Van de Velde's befaamdste figurale
calligrafieën af. Het titelblad van de Thronus Cupidinis is afgebeeld in Mario Praz, Studies
in seventeenth-century imagery, Roma 19642, afb. 37.
De gravure is gesigneerd ‘PS schul’, ‘DVB 1614’ en ‘Regius concepit et excudit’. E. de
Jongh, Vermommingen van Vrouw Wereld in de zeventiende eeuw, Album Amicorum J.G.
van Gelder, Den Haag 1973, blz. 199, noot 12, stelde reeds vast, dat de illustratie in het
liedboek teruggaat op deze prent. Zie ook A. Keersmaekers, ‘De christelijke Ridder’, Visies
op Vondel na 300 jaar, Den Haag 1979, blz. 60.
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De ingebeelde jonker (afb. 29)
AL, blz. 35, linkerhelft, bij lied CLXXXII; ed.-1975, blz. 576
Ets (117 × 79 mm) door Jan van de Velde naar David Vinckboons.
In het Aendachtigh Liedt keert Bredero zich tegen de pochers op hun afkomst, want
‘Af-komst seyt niet’ (vs. 15) en ‘Een quist-goed baert een vreck, Een wyse Vader
teelt wel een geck’ (vzn. 17-18). Met name bestrijdt hij de opvatting, dat iemand van
adellijke afkomst van nature meer geneigd zou zijn tot de deugd dan een gewone
burgerman:88 ‘Voor-Vaders deughd... men niet als rijckdom erft’ (vzn. 32 en 35) en
ook een goede opvoeding biedt geen garantie voor een deugdzaam leven (vzn.
37-45).89
De illustratie toont er zo een die meent de deugd in pacht te hebben, zo'n adeltrotse
edelman met zijn page, pronkend met zijn geslachtswapen en met de tekenen van
zijn ondeugdelijke levenswandel aan zijn voeten: speelkaarten en dobbelstenen, een
raket met ballen (‘Ten vangt gheen vis’)90, schermgerei (‘Voor lichte eere, lamme
leden’)91, fluiten, een luit en het masker van de valse schijn. Allemaal zaken die tot
het domein van Vrouw Wereld behoren en aan haar voeten liggen op een prent van
H. Wierix naar Maerten de Vos (Masker, speelkaarten, dobbelstenen, raket met
ballen, damschijven) met als verklarend bijschrift de tekst Mattheus 7:14: ‘Gaat in
door de enge poort; want wijd is de poort en breed is de weg die tot het verderf leidt,
en velen zijn er die door dezelve ingaan.’92 ‘'t Goed leven, oft quaed’, zegt Bredero,
‘werdt verkoren nae dat den mensch hem selven went’ (vzn. 30-31). Op het tweede
plan ziet men voorbeelden van mensen die de enge poort zijn ingegaan en het goede
leven leiden: de geleerde, de ploegende boer93 en een welvarende stad waar ‘elck
neerstelijck wint’.94
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Veenstra, op. cit. (noot 36), geeft in zijn hoofdstuk ‘Aristocratische moraal’ een uitvoerig
overzicht van de in ons land door Th. de Rouck (Den Nederlandtschen Heravld, 1645)
geboekstaafde opvattingen over adel, deugd en eer (spec. blz. 21 e.v.) maar brengt niet de
kritiek daarop ter sprake, zoals verwoord door Bredero.
Schrijvend over de geniale aanleg van Rembrandt, de zoon van een molenaar, en diens vriend
Lievens, de zoon van een borduurder, merkte Huygens op: ‘Wanneer ik denk aan hun beider
afkomst, geloof ik, dat er geen krachtiger argument kan worden aangevoerd tegen de adel
van het bloed.’ (geciteerd naar de vertaling uit het latijn door A.H. Kan, De jeugd van
Constantijn Huygens door hemzelf beschreven, Rotterdam 1971, blz. 77).
R. Visscher, Sinnepoppen, Amsterdam 1614, eerste schock, embleem 8.
Visscher, op. cit. (noot 90), eerste schock, embleem 7.
E. de jongh, op. cit. (noot 87), afb. 3. Op het titelblad van A. Poirters, Het masker vande
wereldt afgetrocken, Antwerpen 1646 (ibidem, afb. 4), liggen aan Vrouw Werelds voeten:
een luit, een raket met ballen en maskers.
Van de Waal, op. cit. (noot 28), blz. 84, afb. 29.
Visscher, op. cit. (noot 90), tweede schock, embleem 22 (‘In deze hoeck’). Zie ook D.P.
Snoep, Verheerlijkt Amsterdam; Vormen en motieven van de glorificatie der stad, Ons
Amsterdam 1973, blz. 28-32.
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Amor op de zwaan
AL, blz. 46, in de lengte van de bladzijde, bij lied CXC; ed.-1975, blz. 598
Deze illustratie werd ook afgedrukt op blz. 10 van het Aendachtigh Liedt-Boeck bij
een ander bruiloftslied en is in dat verband besproken (afb. 26).
De huwelijksweegschaal (afb. 30)
AL. blz. 53, linkerhelft, bij lied CXC; ed.-1975, blz. 608
Ets (114 × 79 mm) door Jan van de Velde naar David Vinckboons.
De illustratie behoort bij het Liedeken op de snobs, die hoog opzien tegen nietsnutten
met adellijke titels en een hoop geld, maar een deugdzaam man van nederige afkomst
verachten. In de laatste coupletten gaat het speciaal tegen vaders, die hun dochters
dwingen tot een huwelijk uit berekening. Het gedicht eindigt met de regels: ‘Ghy
Cooplien vande Echt en Dingers in het geven Van huw'lijcx goet, ghy gluurt op gelt,
op haef, op winst; Op welstant vande trou, noch het vreed'lijck leven Van Iongelingh
en Maecht, en ooghdy op het minst.’ (vzn. 49-52).
De afbeelding illustreert deze passage met de huwelijksweegschaal (trutina
nupturientium).95 Op de ene schaal zit een studieuze jongeman op zijn boeken.96 Hij
heeft wel wat geld maar niet zoveel als de rijke jongedochter op de andere schaal,
die twee grote zakken boordevol geldstukken bij zich heeft. De naald slaat dan ook
uit naar haar kant. Behalve de weegmeester achter zijn loket in de waag zijn er zes
omstanders: de ouders van de jongen, de ouders van het meisje en twee wat oudere,
rijke mannen aan weerskanten van het meisje, kennelijk de volgende
huwlijkskandidaten. De moeder geeft haar dochter nog een sieraad en haar vader
trekt aan een touw van de weegschaal zodat er nog wat vals gewicht bij komt ook.
Het thema kende een beeldende vorm: Karel van Mander (gest. 1606) had het
gebruikt voor zijn zes-delige serie van de menselijke dwaasheden, in prent gebracht
door Gillis van Breen,97 en J.Th. de Bry bracht het te pas als 45ste
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Zie voor andere bijzondere toepassingen van de weegschaal als symbool in de zestiende en
zeventiende eeuw: Fr. Muller, De Nederlandsche geschiedenis in platen, 4 dln., Amsterdam,
1863-1882, dl. 1, nrs. 428, 429 en 1333; Arthur Henkel en Albrecht Schöne, Emblemata;
Handbuch zur Sinnbildkunst des XVI. und XVII. Jahrhunderts, Stuttgart 1967, blz. 1430-1437;
A. Pigler, Barockthemen, 2 dln., Budapest 1956, dl. 2, blz. 358, 466 en 583-585.
Hij houdt een mij onbekend voorwerp vast: een soort plank, bovenaan puntig en plat
toelopend.
F.W.H. Hollstein, Dutch and Flemish etchings, engravings and woodcuts, ca. 1400-1700,
Amsterdam 1949 e.v.j., dl. 4, nr. 37 (Claes [moet zijn: Gillis] van Breen naar K. van Mander).
De tekening bevindt zich in de Albertina te Wenen (O. Benesch, Die Zeichnungen der
niederländischen Schulen des XV, und XVI. Jahrhunderts, Wien 1928, nr. 361 (inv. no. 8011)
met afb.
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embleem in de tweede druk (1611) van zijn Emblemata Saecularia met het motto
‘Libra pares paribus numis appendet amori’.98 Het Nederlandse motto en epigram
luiden:

De Liefde overwonnen door wreckeit
De lifde Eylaes heeft nu den Sack gecreghen,
D'Aouders weghen haer dochter in balance,
Heeft den vryer soo veel goedt nit daer teghen,
Het hauwelyck is af, hy moet van den dance.

Deze prenten moet Vinckboons gekend hebben, maar hij ontwierp een eigen
compositie en liet de Amor weg die op de oudere voorbeelden de liefdeloze transactie
ontvlucht.

‘Door-mengeld met Sin-rijcke Beeltenissen’
De ondertitel van het Groot Lied-Boeck vermeldt, dat de uitgave is ‘Door-mengeld
met Sin-rijcke Beeltenissen’. Zoals gezegd, had Van der Plasse in zijn voorwoord
tot het Geetsigh Liedt-Boecxken die uitgave aangekondigd en medegedeeld, dat hij
druk bezig was ‘..., om die selve [sc. liedjes van Bredero] met schoone, in koper
ghesnede, af-beeldinghen naer haren eysch ende behoorte te verçieren,...’. Ook de
drukker Paulus van Ravesteyn had in zijn nawoord gewag gemaakt van afbeeldingen:
‘..., daer sal haest volghen..., ende de Groote Bron der Minne, verciert met veel
schoone copere Figuren,...’. Een jaar later, in zijn voorwoord tot het Groot Lied-boeck
voegde Van der Plasse aan die eerdere aankondiging nog een interessant gegeven
toe, namelijk dat Bredero zelf om illustraties had verzocht: ‘..., die [sc. alle liedjes
van Bredero] de sommige (soo hy [sc. Bredero] my meerendeels in syn leven
geordonneert hadde) met schoone sin-rijcke beeldenissen van koper gedruckt, zijn
verciert en uytgebeeldet.’
Wanneer een boek was geïllustreerd, werd dat vaak - niet altijd -99 op het titelblad
vermeld. Den Nieuwen Lust-Hof (1602) was ‘verciert met seeckere coperen figuren
die opte liedekens accorderen’, Heinsius' Spiegel vande door-luchtige vrouwen (1606)
was ‘Met diveersche constige coperen platen verciert’, Vondels Den Gulden Winckel
(1613) was ‘Geciert met schoone kunstplaten oft beeldenissen’, Starters Friesche
Lust-Hof (1621) was ‘Met schoone kopere Figueren verçierd’ en Valerius'
Nederlandtsche Gedenck-Clanck (1626) was ‘Verçiert met verscheydene aerdige
figuerlicke platen’.
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Facsimile-uitgave naar de editie van 1611 met inleiding van Friedrich Warnecke, Berlin
1894. De editio princeps is van 1596.
Bij voorbeeld niet op het titelblad van Den Bloem-Hof van de Nederlantsche Ieught,
Amsterdam 1608.
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Al is deze opsomming onvolledig en willekeurig, toch valt er wel iets algemeens uit
te halen over de terminologie. Het woord ‘illustratie’ komt er niet in voor want het
bestond nog niet;100 men sprak over ‘af-beeldinghen’, ‘figuren’, ‘beeltenissen’ of
‘platen’. Meestal wordt opgemerkt, dat het ‘koperen’ illustraties betreft, waarbij de
gebezigde techniek (gravure of ets) niet wordt onderscheiden. Het is een
kwaliteitsaanduiding, want de alternatieve techniek - de houtsnede - werd alleen nog
toegepast bij het goedkope drukwerk. De illustraties, die mooi (‘schoon’), sierlijk
(‘aerdig’) of kunstig worden genoemd, dienen ter verfraaiïng van het boek
(‘vercieren’). Alleen bij Den Nieuwen Lust-Hof is er behalve van versieren ook sprake
van passen bij (‘accorderen op’) de gedichten.
In vergelijking met bovenstaande formuleringen hield Van Ravesteyn zich aan de
gangbare terminologie maar bezigde Van der Plasse ook andere termen: doormengeld,
zinrijk, uitbeelden. Het ‘doormengeld’ wordt in het voorwoord omschreven als ‘die
de sommige... zijn versierd’. Het woordgebruik duidt in geen van beide gevallen op
enige systematiek bij de keuze van de te illustreren gedichten. Regelmaat valt daarin
dan ook niet te ontdekken. De titelplaten, die vanzelf hun plaats in het boek vonden,
niet meegerekend, komen er in het 83 gedichten en 112 bladzijden tellende Boertich
Liedt-boeck 8 afbeeldingen voor, in de 80 gedichten en 104 bladzijden tellende Groote
Bron der Minnen 6 afbeeldingen en in het 41 gedichten en 63 bladzijden tellende
Aendachtigh Liedt-Boeck 5 afbeeldingen. Bekijkt men de verdeling volgens de
gedichten, dan komen er tussen de geïllustreerde gedichten respectievelijk de volgende
aantallen ongeïllustreerde gedichten voor: BL 0, 17, 3, 8, 9, 6, 7; GBM 8, 11, 17, 9,
13; AL 5, 7, 7, 2. Bekijkt men de verdeling volgens de bladzijden, dan komen er
tussen de bladzijden met een illustratie respectievelijk de volgende aantallen
bladzijden zonder illustratie voor: BL 0, 23, 5, 12, 9, 9, 15; GBM 16, 13, 18, 19, 14;
AL 12, 11, 10, 8. De theoretische mogelijkheid, dat de keuze nog zou zijn bepaald
aan de hand van het Geestigh Liedt-Boecxken volgens een zekere regelmaat, is
uitgesloten, want daarin komen de volgende geïllustreerde gedichten nog niet voor:
BL XXX, XLIX, LVI en LXIV; GBM LXXXVIII en CIX; AL CLXVII, CLXXIV,
CLXXXII en CXC.
Ten aanzien van de vraag wie heeft bepaald welke gedichten zouden worden
geïllustreerd - de uitgever of de illustrator -, valt niets met zekerheid te zeggen. Zou
er sprake zijn geweest van een evenredige verdeling van de illustraties over het aantal
gedichten of het aantal bladzijden, dan zou de redenering kunnen opgaan, dat de
uitgever eerst de volgorde van de gedichten heeft bepaald en daarna heeft aangegeven
waar de illustraties moesten komen. Nu lijkt de ongeregelde verdeling er eerder op
te wijzen, dat de illustrator vrij is gelaten in zijn keuze of althans een eerste eigen
keuze aan de uitgever heeft kunnen voorleggen. Als
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Het komt dan ook niet voor in Lydia de Pauw-De Veen, De begrippen ‘schilder’, ‘schilderij’
en ‘schilderen’ in de zeventiende eeuw, Brussel 1969.
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dat zo is geweest, dan vraagt men zich af welk beginsel zijn keuze heeft bepaald.
Het heeft er alle schijn van, dat hij die gedichten heeft uitgekozen, waarvan de
thematiek hem als beeldend kunstenaar vertrouwd was en een al bestaand beeld
opriep in zijn visueel geheugen.
De illustraties moesten zinrijk zijn en de gedichten uitbeelden. Van een aantal
afbeeldingen kon worden aangetoond, dat ze inderdaad betekenis hebben:
exemplarische - Boerengezelschappen in taveerne (BL), De oude man en het meisje
(BL VII), De oude vrouw en de jongeman (BL VIII), De ingebeelde jonker (AL
CLXXXII) -, emblematische - De minnaar in het hart geraakt door Amors pijl (BL
LXIV), Het paar onder de boom (GBM CIX), De huwelijksweegschaal (AL CXCIII)
- of allegorische - De kunstenaar wendt zich af van wereldse zaken (AL), De
christelijke ridder (AL CLXXIV). Deze categorie is de facto zinrijk. De andere
illustraties beelden motieven uit en pasten, zoals de tweemaal gebruikte Minnaar die
zijn meisje naloopt in het bos (BL XXX en GBM CL), bij elk gedicht dat hetzelfde
motief (in dit geval het vluchtmotief) behandelt. De illustrator gebruikte voor zulke
algemene motieven als de afgewezen, de jaloerse, de bedroefde of de betoverde
minnaar even algemene beelden - De afgewezen minnaar in de lusthof van de mei
(BL LVI) - die hij soms verrijkte met toepasselijke emblematische bedenksels die
in het gedicht niet ter sprake komen - De minnaar die zijn meisje 's avonds op straat
naloopt (BL XXVI), De minnaar voor de gesloten deur (BL XLIX). Deze illustraties
waren niet de facto zinrijk maar werden het ipso facto, namelijk door het feit dat ze
bij een gedicht werden geplaatst en dientengevolge werden opgeladen met de
betekenis van dat gedicht.
Het gedicht is voor de illustrator nooit bron van inspiratie geweest in die zin, dat
hij de inhoud ervan heeft verbeeld in een nieuwe, oorspronkelijke voorstelling. Zeker
vaker dan het is gelukt die voorbeelden aan te wijzen, heeft hij gebruik gemaakt van
bestaande pasklare of toepasselijke beelden, geschikt om als autonome visuele
elementen naast de gedichten te worden geplaatst, omdat ze als uitbeelding daarvan
konden gelden, d.w.z. erop accordeerden. Als werkwijze is dat ook precies wat men
mocht verwachten.101
P.J.J. van Thiel

101

Van de Waal, op. cit. (noot 28), blz. 74-80, constateerde hetzelfde verschijnsel bij de
illustraties van geschiedboeken: ‘Bij de heerschende denkbeelden omtrent de taak en de
werkwijze van den kunstenaar kon het moeilijk anders, of hij concipieerde de hem in woorden
medegedeelde gebeurtenissen in de vormen, die hem van analoge, reeds eerder uitgebeelde
gevallen vertrouwd waren.’ (blz. 76).
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Illustraties
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Afb. 1 Hessel Gerritsz., Postuum portret van G.A. Bredero. Ets, afgedrukt in de Lijck-dichten (1619)
en het Groot Lied-boeck (1622).
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Afb. 2 Onbekende graveur. Verkleinde kopie van de ets door Hessel Gerritsz. (afb. 1). Gravure,
afgedrukt in de Nederduytsche Rijmen (1620) en het Geestigh Liedt-Boecxken (1621).

Afb. 3 Afb. 1 zoals afgedrukt in het Groot Lied-boeck.
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Afb. 4 J. van de Velde naar W. Buytewech, Titelblad van Alle de spelen, Rotterdam 1622.
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Afb. 5 W. Buytewech, De oude man en het meisje. Ontwerptekening voor de gravure door M. le Blon
voor BL, lied VII (afb. 13). Brussel, Koninklijke Musea voor Schone Kunsten (verz. De Grez).
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Afb. 6 D. Vinckboons, De minnaar die zijn meisje naloopt in het bos. Ontwerptekening voor de ets
door J. van de Velde voor Bl, lied XXX en GBM, Lied CL (afb. 16). New York, The Robert Lehman
Collection.
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Afb. 7 M. le Blon, Boerengezelschap in taveerne. Gravure voor het Geestigh Lied-Boecxken, 1621.

Afb. 8 M. le Blon, De bron der minne. Gravure voor de Kleyne Bron der Minne, 1621.

G.A. Bredero, Groot lied-boeck

137

Afb. 9 P. Serwouters, Titelplaat van het Groot Lied-boeck Gravure.
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Afb. 10 P. Serwouters naar M. le Blon, Boerengezelschap in taveerne. Gravure voor het Boertigh
Liedt-boeck.
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Afb. 11 P. Serwouters naar M. le Blon, De bron der minne. Gravure voor De Groote Bron der Minnen.
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Afb. 12 P. Serwouters, De kunstenaar die zich afwendt van wereldse zaken. Gravure voor het
Aendachtigh Liedt-Boeck.
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Afb. 13 M. le Blon naar W. Buytewech, De oude man en het meisje. Gravure voor BL, lied VII (vergelijk
afb. 5).
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Afb. 14 J. van de Velde naar D. Vinckboons, De oude vrouw en de jongeman. Ets voor BL, lied VIII.
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Afb. 15 J. van de Velde naar D. Vinckboons, De minnaar die zijn meisje 's avonds op straat naloopt.
Ets voor BL, lied XXVI.
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Afb. 16a J. van de Velde naar D. Vinckboons, De minnaar die zijn meisje naloopt in het bos. Ets voor
BL, lied XXX en GBM, lied CL (vergelijk afb. 6).
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Afb. 16b Voorbeeld van de opmaak van een bladzijde met illustratie van het Groot Lied-boeck: Bl.
blz. 42.
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Afb. 17 J. van de Velde naar D. Vinckboons, De betoverde minnaar. Ets voor BL, lied XXXIX.
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Afb. 18 J. van de Velde naar D. Vinckboons, De minnaar voor de gesloten deur. Ets voor BL, lied
XLIX.
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Afb. 19 J. van de Velde naar D. Vinckboons, De afgewezen minnaar in de lusthof van de mei. Ets
voor BL, lied LVI.
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Afb. 20 J. van de Velde naar D. Vinckboons, De minnaar in het hart geraakt door Amors pijl. Ets
voor BL, lied LXIV.
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Afb. 21 J. van de Velde naar D. Vinckboons, De jaloerse minnaar. Ets voor GBM, lied LXXXVIII.
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Afb. 22 J. van de Velde naar D. Vinckboons, De bedroefde minnaar. Ets voor GBM, lied XCVII.
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Afb. 23 J. van de Velde naar D. Vinckboons, Het paar onder de boom. Ets voor GBM, lied CIX.
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Afb. 24 J. van de Velde naar D. Vinckboons, De begroeting van de schoonheid. Ets voor GBM, lied
CXXVI.
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Afb. 25 J. van de Velde naar D. Vinckboons, Het vaarwel aan de kade. Ets voor GBM, lied CXXXVII.
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Afb. 26 Onbekende houtsnijder, Amor op de zwaan. Houtsnede, afgedrukt bij AL, lied CLXVII en
CXC.
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Afb. 27 J. van de Velde naar D. Vinckboons, De christelijke ridder. Ets voor AL, lie CLXXIV.
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Afb. 28 P. Serwouters naar D. Vinckboons, De christelijke ridder. Gravure, 1614. Amsterdam,
Rijksprentenkabinet.
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Afb. 29 J. van de Velde naar D. Vinckboons, De ingebeelde jonker. Ets voor AL, lied CLXXXII.
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Afb. 30 J. van de Velde naar D. Vinckboons, De huwelijksweegschaal. Ets voor AL, lied CXCIII.
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B.P.M. Dongelmans

Beschrijving van de zeventiende-eeuwse edities
van Bredero's Liedboeken
De la Fontaine Verwey neemt aan, dat Petrus Scriverius (1576-1660) de eerste editie
van Bredero's liederen heeft verzorgd.1 Het is één van de minstens drie edities waarvan
tot op heden geen exemplaar is bewaard gebleven. Ook Tuynman geeft in zijn studie
over Scriverius een aantal redenen die leiden naar deze geleerde als samensteller van
‘Brederoos Liedtboekxken tot Leid. by Gov. Basson 1616’.2
Kon deze eerste editie achteraf de instemming van Bredero hebben, over de tweede
uitgave was hij minder tevreden; de door hemzelf verzorgde derde uitgave is dan
ook te beschouwen als een directe reactie op de tweede. Helaas zijn ook van deze
beide te Amsterdam verschenen uitgaven evenmin exemplaren bewaard gebleven.3
Pas van de editie uit 1621, waarin de uitgever Cornelis van der Plasse spreekt over
‘dese syne vierde vernieuwinge in den druck’4, bezitten we een tastbaar bewijs in de
vorm van een vooralsnog uniek exemplaar in de Koninklijke Bibliotheek.
Hieronder volgt de beschrijving van dit exemplaar alsmede die van de andere
zeventiende eeuwse edities van Bredero's liederen, nl. uit 1622, 1644 en 1677.
De beschrijvingen zijn gebaseerd op een aantal in Nederlandse bibliotheken
aanwezige exemplaren zonder dat in deze naar een volledige census is gestreefd.5
Voor de verhouding tussen de vier overgeleverde edities verwijs ik naar de studie
van Gerritsen uit 1975.

1
2
3
4
5

De la Fontaine Verwey 1970, p. 20 en p. 23, n. 8
Tuynman 1977, p. 42-43, n. 74. Het jaartal 1616 ontleent hij aan de veilingcatalogus
Bibliotheca Scriveriana. Amsterdam, 1663. Vgl. ook Van Selm 1978, p. 17-18.
Zie over een niet bewaard gebleven druk ook Van Selm 1982.
Zie het bericht ‘Tot den Leser’ in de editie 1621, Alv. Ook afgedrukt in Unger 1884, p. 13
Ongetwijfeld bevindt zich in privébezit - waar ik éénmaal een beroep op heb gedaan - nog
een groot aantal exemplaren van de '22, '44 en '77 edities. Ook in buitenlandse bibliotheken
zijn exemplaren van deze edities aanwezig. Gebruikte afkortingen: KBH: Koninklijke
Bibliotheek Den Haag; UBU, UBA en UBL: Universiteitsbibliotheek Utrecht resp. Amsterdam
en Leiden; SBH: Stadsbibliotheek Haarlem; KNAW: Bibliotheek van de Koninklijke
Nederlandse Academie van Wetenschappen Amsterdam; RUG: Rijksuniversiteit Groningen;
PBL: Provinciale Bibliotheek Leeuwarden; Pr. Kab.: Rijksprentenkabinet Amsterdam; UBVU:
Universiteitsbibliotheek Vrije Universiteit Amsterdam.
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1621
Geestigh | Liedt-Boecxken/ | door | G.A. Bredero, | Amsterdammer. | t'Amsteldam,
| [lijn] | Voor Cornelis Lodowijcksz. vander Plasse, Boeck- | verkooper, woonende
op den hoek vande Beurs, | in d'Italiaensche Bybel. 1621 | |
Coll.: oblong 16mo-in-achten: A-S8 (-S8 (blanco?)); 143 folia, p. [I-XVI], 1-130,
[131-134], 135-227, [228], 229-264, [265-270]; (drukfout ‘179’ i.p.v. 169).
Ex. KBH 174 G 18
Alr: titelpagina; Alv: ‘Tot den Leser.’ Ondertekend: ‘VL. Dienst-willighen Cornelis
Lodewycksz. vander Plasse.’; A2r-A6r: ‘Voor-Reden Van G.A. Brederoos Gheestigh
Lied-Boecxken/ by hem selven uyt-ghegheven.’ Ondertekend: ‘Eer, en
dienst-schuldighe Vrundt en Dienaar G.A. Bredero’; A6v: ‘Aen de Lief-hebbers.’;
A7r: portret van Bredero in lauwerkrans, naar links, met eronder zijn spreuk ‘'t kan
verkeeren’; A7v: blanco; A8r: gravure; A8v: blanco; B1r-K1v: ‘Geestigh
Lied-Boecxken’, de liederen; K2r: ‘G.A. Brederoos Kleyne Bron der Minne.’; K2v:
blanco; K3r: gravure; K3v: blanco; K4r-Q2r: de liederen; Q2v: blanco; Q3r-S4v:
‘Aendachtighe Liedekens’, de liederen; S5r-v;: ‘Register van 't Gheestigh
Lied-Boecxken.’; S6r-v: ‘Register vande kleyne Bron der Minne.’; S7r: ‘Register
vande Aendachtighe Liedekens.’; S7v: ‘Den drucker tot den Leser.’; S7v: colofon:
t'Amsterdam, | [lijn] | Gedruckt by Paulus van Ravesteyn. | Anno 1621. | |
Opm.: - Vgl. Unger 1884, p. 13-14, onder D.
- Van dit exemplaar is een reprint verschenen te Haarlem, 1980.

1622
Boertigh, Amoureus, en Aendachtigh | Groot Lied-boeck | Van | G.A. Brederode, |
Amsteldammer. | Verçierd Met vele Klinckers, oock Bruyds-lof en Klaeg- | Dichten.
Door-mengeld met Sin-rijcke Beeltenissen. Alles tot | vermaeck en nut der Ieughet,
Sampt allen | Lievers der Rijm-konst. | t'Amstelredam, | [lijn] Voor | Cornelis
Lodowijcksz: vander Plasse, Boeck-verkooper, wonende op den | hoeck van de Beurs,
in d'Italiaensche Bybel 1622. | Met Privilegie voor ses Iaren. | |
Coll.: 4o oblong: *4-4*4, A-P4, 2A-N4, 3A-H4; 76 folia, p. [I-XXXII], [1-3], 4-72,
65-72, 73-111, [112]; 52 folia, p. [1-4], 5-103, [104] (drukfouten ‘11’ i.p.v. 10 en
‘10’ i.p.v. 11, ‘37’ i.p.v. 73 en ‘70’, ‘71’, ‘72’, ‘73’, ‘74’, ‘75’, ‘76’ i.p.v. 90, 91, 92,
93, 94, 95, 96); 32 folia, p. [1-2], 3-62 [63-64] (drukfout ‘44’ i.p.v. 54)
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Ex.

UBU Moltzer 6 D 18

KNAW G 353

KBH 5 B 7; 839 E 22

RUG ÈÈ e 239

UBL 1120 F 12; 1178 B 14 PBL C 13111
UBA 976 C 15; 492 G 16; Pr. Kab. 325 G 24
OL-44
SBH 87 A 3

Privébezit Hilversum

*1r: titelpagina van het gehele werk (zie hierboven); *1v: ‘Extract uyt de
Previlegie.’ Ondertekend: ‘C. Aerssens.’; *2r: gravure met hierin: ‘Groot Liedboeck
| Van | G.A. Bredero | Amsteldammer. | 1622. | T'Amsteldam, | By Cornelis Lodewyx
| vander Plasse. | |; *2v: blanco; *3r-v: ‘Tot den Sang-gierighen Leser:’ Ondertekend:
‘V lieden dienstwillighen Cornelis vander Plasse.’; *4r-v: ‘Voor-Reden van G.A.
Brederoos Gheestich Liedt-Boecxken/ by hem selven uyt-ghegheven.’ Ondertekend:
‘Eer, en dienst-schuldige Vrundt en Dienaar G.A. Bredero.’; 2*1r- 3*1r: ‘Apollo
Den Voor-sangher der Musen, spreeckt tot de Nederlandsche lonckheydt.’
Ondertekend: ‘'t Kan verkeeren.’; 3*1v: drempeldicht zonder titel, ondertekend:
‘Virtutem Fortuna timet. R.L.’ en drempeldicht: ‘In Effigiem.’ Ondertekend: ‘R.L.’;
3*2r: gegraveerd portret van Bredero, naar rechts, met boven het hoofd: ‘'t kan
verkeeren’. Onder het portret: ‘Gerbrand Adriaensz Brederode Amsteldammer is
gheboren in 'tJaer 1585, den 16.en Maert, ghestoruen den 23.en Aug.ti des Jaers 1618,
op d'uer zyns gheboortes tusschen 9. ende 10 ueren 's voormiddaghs.’ Links van het
portret een tweetal drempeldichten van ‘S.C.’ en ‘I.v.V.’ en rechts ervan een tweetal
drempeldichten van ‘H.C.H.’ en ‘P.S.’; 3*2v: ‘In Editionem Poëmatum, nobilissimi
Batavi Poëtae Gerbrandi Brederodij.’ Ondertekend: ‘H.C. Hooft.’; 3*3r-v: ‘Tot Lof
vande Voor-treffelijcke Rymer G.A. Brederode.’ Ondertekend: ‘Waarde Liefde blijft.’;
3*4r: ‘Sonnet.’. Ondertekend: ‘Hope troost.’; 3*4v: ‘Sonnet’. Ondertekend: ‘G.G.
Wie faalt mach keeren.’; 4*1r: ‘Lof-Dicht.’ Ondertekend: ‘S.C.’; 4*1v: ‘Eer-Dicht.’
Ondertekend: ‘I.I. Scheep-maker.’; 4*2r-v: ‘Register Van Het Boertigh Lied-boeck.’;
3*3r-v: ‘Register Vande Bron der Minnen.’; 4*4r: ‘Register van 't Aendachtigh
Liedt-Boeck.’; 4*4v: ‘Sonnet.’ Ondertekend: ‘Wie ghenoeght?’.
Alr: titelpagina: Boertigh Liedt-boeck | Van | G.A. Brederode, | Amsterdammer.
| [vignet: vogel met uitgeslagen vleugels, waaronder links en rechts mensfiguren en
onder de vogel een mensenhoofd] | t'Amstelredam, | [lijn] | Voor Cornelis
Lodowijcksz: vander Plasse, | Boeck-verkooper, woonende op den hoeck vande
Beurs, | in d'Italiaensche Bybel. Anno 1622. | Met Privilege voor ses Iaren. | |; Alv:
‘Extract uyt de Previlegie.’ Ondertekend: ‘C. Aerssens.’; A2r: ‘Sonnet.’ Ondertekend:
‘'tKan verkeeren.’; A2v: gravure; A3r-P4v: de liederen; 2Alr: titelpagina: De | Groote
Bron | Der Minnen. | Van | G.A. Brederoo | Amsterdammer. | [vignet: krulornament]
| T'Amsteldam, | [lijn] | Voor Cornelis Lodewijcksz vander Plasse/ Boec-verkoop=
| per/ woonende op de Beurs in d'Italiaensche Bybel. 1622. | [lijn] | Met Privilegie
voor ses Iaren. | |; 2Alv: ‘Extract uyt de Privilegie.’ Onderte-
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kend: ‘C. Aerssens.’; 2A2r: gravure; 2A2v: blanco; 2A3r-N4v: de liederen; 3Alr:
titelpagina: Aendachtigh Liedt=Boeck | Van | G.A. Brederode, | Amsterdammer. |
[vignet: als op A1r] t'Amstelredam, | [lijn] | Voor Cornelis Lodowijcksz: vander
Plasse, | Boeck-verkooper, wonende op den hoeck vande Beurs, | in d'Italiaensche
Bybel. Anno 1622. | [lijn] | Met Privilege voor ses Iaren. | |; 3Alv: ‘Extract uyt de
Privilegie.’ Ondertekend: ‘C. Aerssens.’; 3A2r: ‘Een Sekere Harts-tocht...’ enz.
Ondertekend: ‘'t Kan verkeeren’; 3A2v: gravure; 3A3r-H4r: de liederen; 3H4v: blanco.
Opm.: -Vgl. Unger 1884, p. 14-17, onder E.
-Van deze editie is een reprint verschenen Amsterdam, 1968
-Tussen de ex. UBL 1120 F 12 en privébezit Hilversum enerzijds en alle overige ex.
anderzijds is tekstueel verschil, dat correspondeert met een verschil in de positie van
de katernsignatuur op 4*1r. Eerstgenoemde ex. hebben in het sonnet op 4*4v: ‘Want
siende op zijn Rijm ghy sloeght u oogen neer,’ (positie: leven ****), terwijl de andere
ex. de lezing:: ’Want sinde op zijn Rym ghy sloeght u oogen neer,’ hebben (positie:
eeuwelycke leven
****). De andere pagina's uit dezelfde vorm vertonen geen varianten.
-De ex. UBU Moltzer 6 D 18 en KBH 5 B 7 hebben bij de drukfouten in de paginering
‘89’ voor 90 en ‘70’ voor 91 in plaats van ‘70’ voor 90 en ‘71’ voor 91.
-Volgorde ex. UBA 492 G 16:*1, *2, Al, *3, 2*1-4*1, A2-P4, 4*2, 2A-N4, 4*3,
3
A-H4, 4*4.
-In het ex. PBL C 13111 en KNAW G 353 ontbreekt *1; in het laatsgenoemde ex.
is tevens De Groote Bron der Minnen gebonden achter het Aendachtigh Lied=Boeck.
Dezelfde wijze van binden ook in het ex. KBH 839 E 22.
-In de ex. KBH 5 B 7 en privébezit Hilversum komt *2 voor *1.
-In het ex. UBL 1178 B 14 ontbreekt 3*2; de folia 4*2, 4*3 en 4*4 zijn op dezelfde
plaats gebonden als in het ex. UBA 492 G 16.
-Het voorkomen van de afbeelding van de ‘Swaen-Ridder’ (vgl. 3Blv en 3F3v) in een
aantal bij Paulus van Ravesteyn gedrukte gelegenheidsgedichten is een sterke
aanwijzing, dat Van Ravesteyn eveneens de drukker van het Liedt-Boeck 1622 is
geweest. Vergelijking van typografisch materiaal uit het Liedt-Boeck met materiaal
uit bij hem gedrukte gelegenheidsgedichten wijst eveneens in zijn richting
(Vriendelijke mededeling van mevr. José Bouman). Zie haar inmiddels verschenen
artikel ‘Gelegenheidsgedichten in de Koninklijke Bibliotheek’, in Spektator 13, p.
52-61 en ook Gerritsen 1975, p. 203.
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1644
Boertigh, | Amoreus en aendachtigh | Liedt-Boeck | Van | G.A. Brederode, |
Amsterdammer. | [portret van ‘Gerrit-Adriaensen-Brederoo’ naar links, binnen een
lauwerkrans] | t'Amstelredam, | [lijn] | Voor Ioost Hartgers, Boeck-verkooper in | de
Gast-huys-steegh, in de Boeck-winckel, Anno 1644. | |
Coll.: 8o: A-D8; 32 folia, p. [I-IV], 1-15, [16], 17-35, [36], 37-56, [57-60].

Ex.

KBH 839 D 7

Inst. De Vooys LXVII,
BRE, b 13

UBA 1307 E 2612; 549 G UBVU 07380.x
712; 2451 H 1112
SBH 80 C 6212

Inst. v. Neerl. A'dam

KNAW G 810

Privébezit Hilversum

Gem. Bibl. R'dam 1156 F Rot. Leeskabinet LIV 9:2
50
RUG ÈÈ e 39
Alr: titelpagina (zie hierboven); Alv: blanco; A2r-v: ‘Voor-Reden Van G.A.
Brederoos Geestigh Liedt-Boeck/ By hem selven uytgegeven.’ Ondertekend: ‘Eer,
en dienst-schuldige Vrundt en Dienaar G.A. Brederoo.’; A3r-B2r: ‘Boertigh
Liedt-Boeck.’, de liederen; B2v: ‘Register Van 't Boertigh Liedt-Boeck.’; B3r-C4r:
‘G.A. Brederoos Bron der Minnen.’, de liederen; C4v: blanco; C5r-D7r: ‘G.A.
Brederoos Aendachtigh Liedt-Boeck.’; D7v: ‘Register Van de Bron der Minnen.’;
D7v-D8r: ‘Register van 't Aendachtigh Liedt-boeck.’; D8r: colofon: ‘'t Haerlem, |
[lijn] | Gedruckt by Thomas Fonteyn, Inde Bartel- | Ioris-straet, Inde Gekroonde
Druckery, Anno 1644. | | ; D8v: blanco.
Opm.: -Vgl. Unger 1884, p. 7 en 17, onder D resp. F.
-In de ex. KBH 839 D 7, KNAW G 810, Inst. v. Neerl. en UBA 1307 E 2612 staat in
de paginering als drukfout ‘23’ i.p.v. 32.
-In dezelfde vier exemplaren heeft C2r als hoofdregel ‘Boertigh Liedt-Boeck’ in
plaats van ‘Bron der Minnen.’
-Zie voor de relatie tot Alle de Wercken 1644 eveneens Gerritsen 1975, p. 203 e.v.

1677
Boertigh, Amoreus, en Aendachtigh, | Liedt-Boeck | Van den Geest-rijcken Poëet |
G.A. Brederode, | Amsterdammer. | Van nieuws oversien, en van veel fauten gesuyvert.
| [portret van ‘Gerbrant Adriaense Bredero Amsterdammer.’, naar rechts, in

G.A. Bredero, Groot lied-boeck

lauwerkrans; hierboven: ‘'t kan verkeren’] | t'Amsterdam, | By Jan Claesz. ten Hoorn,
Boek-verkooper, over | 't Oude Heere Logement. Anno 1677. | |
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Coll.: 8o, A-D8; 32 folia, p. [I-II] 1-62

Ex.

UBU Bk Moltzer Kast 2,d, PBL 2462a TL
No 20
KBH 3 A 5; 839 C 21; 26 Privébezit Hilversum
J 18
UBL 1310 G 122

UBA 694 H 41

Alr: titelpagina (zie hierboven); Alv: Voor-Reden Van G.A. Brederoos Geestigh
Liedt-Boeck. By hem selven uyt-gegeven.’ Ondertekend: ‘Eer, en dienst-schuldige
Vrundt en Dienaer G.A. Brederoo.’; A2r-B3v: ‘G.A. Brederoos Boertigh
Liedt-Boeck.’, de liederen; B4r-C6r: ‘G.A. Brederoos Bron der Minnen.’, de liederen;
C6v-D8v: ‘G.A. Brederoos Aendachtigh Liedt-Boeck.’, de liederen; D8v: registers.
Opm.: -Vgl. Unger 1884, p. 17-18, onder G.
-De folia B5r, B6r, B7r en B8r hebben - in alle exemplaren - ten onrechte als
hoofdregel ‘Boertigh Liedtboeck’ in plaats van ‘Bron der Minnen’.
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Bredere aantekeningen bij Bredero's Liederen
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Nota
Bij het vermelden van de werken waarin Bredero's gedichten ofwel de melodieën
zijn afgedrukt, is voor de moderne uitgaven gebruik gemaakt van de onderstaande
korte aanduidingen:
Kalff 1890: De Werken van G.A. Bredero. Volledige uitgave, naar de beste oude
drukken bezorgd en opgehelderd. (...) Derde deel. Groot Lied-Boeck. Met
aanteekeningen door Dr. G. Kalff. Te Amsterdam bij Gebroeders Binger,
Drukkers-Uitgevers, 1890. Het Groot Lied-boeck vult in dit deel de blz. 161-581.
Het wordt voorafgegaan door Het daget uyt den oosten, en Nederduytsche Rijmen,
en gevolgd door een tiental Verspreide Gedichten.
Knuttel 1929: Werken van G.A. Bredero Met inleiding en Aanteekeningen van
Dr. J.A.N. Knuttel (III) Liederen en Gedichten. Proza. (...) Leiden MCMXXIX. Dit
deel bestaat uit een Inleiding, blz. (I) - LXX, en Bredero's liederen volgens een naar
Knuttels opvattingen chronologische ordening: Eerste Gedichten (tot 1608) blz.
3-101; Boertige Liederen, blz. 102-147; Tijd van de ‘Bruynooghd' Coninginne’, blz.
148-207; Tijd van Margriete, blz. 208-268; Laatste Gedichten, blz. 269-317 en
tenslotte nog vijf groepen aanvullingen.
Van Rijnbach 1944: Groot Lied-boeck van G.A. Brederode, naar de oorspronkelijke
uitgave van 1622. Tekstverzorging en inleiding van Dr. A.A. van Rijnbach. Ad.
Donker, Uitgever te Bilthoven en Antwerpen MCMXLIV. Van dit boek waarin
Bredero's tekst is weergegeven in moderne spelling, bestaat een reprint uit 1968.
Matter 1979: G.A. Bredero's Boertigh, Amoureus, en Aendachtigh Groot Lied-boeck.
De melodieën van Bredero's Liederen verzameld, ingeleid en toegelicht door F.H.
Matter. Tjeenk Willink/Noorduijn - 's-Gravenhage 1979.
De cijfers na een dubbele punt duiden de bladzijde aan. Bij verwijzing naar deel I
van Bredero's Groot Lied-boeck (Culemborg 1975) wordt volstaan met het cijfer I:
plus het paginacijfer.
Bij de opgave van het rijmschema van de gedichten is gebruik gemaakt van de
navolgende aanduidingen:
voor staand rijm letters in romein;
voor slepend rijm letters in cursief;
voor midden- en binnenrijm deze letters tussen haakjes.
Bij de vermelding van de varianten is de editie-1622 steeds als basistekst
beschouwd en dus in de eerste kolom geplaatst.
Thronus Cupidinis (1618) 162O: Van de editie-1618 is geen exemplaar in
Nederland aanwezig; van de editie-1620 bestaat een reprint met inleiding van H. de
la Fontaine Verwey, Amsterdam 1968. Tussen de beide drukken is ‘op enkele
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verbeterde drukfouten na’ geen verschil. Zie ook De la Fontaine Verwey 1968. noot
14.
Deus Aes Bijbel: Ofschoon niet met zekerheid kan worden uitgemaakt welke bijbel
Bredero heeft gebruikt, mogelijk wel meer dan éen, zijn in de Aantekeningen alle
bijbelcitaten ontleend aan de Deus Aes Bijbel: Biblia: Dat is de gantsche H. Schrift,
Grondelick ende trouwelick verduytschet. Tot Leyden, Anno 1587. (Reprint Utrecht
1979). Met vriendelijke dank aan collega C.C. de Bruin voor zijn advies.
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Extract uyt de Previlegie
I: 12
- Previlegie: het door de overheid aan een bepaalde uitgever toegekende recht om
als enige een met name genoemd werk gedurende een bepaalde tijd en binnen een
bepaald gebied in de handel te brengen. Deze beginnende vorm van auteursrecht
gold uitsluitend de uitgever, niet de eigenlijke auteur; maar dat ook deze soms nadeel
had van een ongeautoriseerde roofdruk, spreekt vanzelf.
10 voorsz: Deze afkorting moet worden gelezen als voorseiden en de z worden
opgevat als de gedrukte vorm van een geschreven afkortingsteken dat enigszins op
een ‘lange z’ geleek.
19 Hoogh-gemelte: Terwijl de betekenis in feite niet méer is dan: reeds tevoren
in hetzelfde geschrift genoemd, ging men deze term krachtens het onderdeel hoogh
als een eretitel beschouwen, zodat zelfs de superlatief hoogstgemeld bestaat; zie
WNT VI, kolom 1032. De veelvuldig in de 17de eeuw gebruikte, onnederlandse
vorm gemelte moet worden verklaard als invloed van het ambtelijke Duits. Zie WNT
IV, kolom 1412.

Tot den Sang-gierighen Leser
I: 15
6 eene tot Rotterdam: In 1622 verscheen ‘Bij Pieter van Waesberge tot Rotterdam’
een ongeautoriseerde uitgave van Alle de Spelen Van Gerbrand Adriaensz Bredero,
Amsterdammer. Het fraaie, door Willem Buytewech ontworpen en door Jan van de
Velde gegraveerde frontispice bevat negen medaillons, namelijk Bredero's portret,
voorzien van het onjuiste bijschrift ‘Aetatis suae 35’, en voorts acht genummerde
illustraties respectievelijk van Griane, Rodd'rick ende Alphonsus, Lucelle, Moortje,
Spaanschen Brabander, Klucht vande Koe, Lof van de Rykdom (uit Nederduytsche
Rijmen) en Stommen Ridder. Al deze teksten alsook de voorrede van Samuel Coster
waren tussen 1616 en 1621 uitsluitend door Cornelis van der Plasse uitgegeven. Dat
hij ontstemd was, is dus begrijpelijk, maar zijn opmerking dat de rotterdamse editie
‘met vele fauten bekladdet en mishandelt’ zou zijn (r. 13), is in strijd met de waarheid.
Het ontwerp van Willem Buytewech, thans in het Prentenkabinet van de
rijksuniversiteit Leiden, en het gegraveerde frontispice zijn gereproduceerd in de
catalogus van de Bredero-tentoonstelling (Amster-
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dams Historisch Museum, sept. 1968) als nr. 7 en nr. 22. Het is merkwaardig dat
dezelfde rotterdamse titelplaat, aan de onderkant uitgepolijst en opnieuw gegraveerd,
maar zonder verbetering van de foutieve leeftijd, door Cornelis van der Plasse is
gebruikt voor zijn editie van Alle de Spelen, Amsterdam 1638.
14 de vremde koe lickt het vremde kalf: variant van de zegswijze: De vreemde koe
lekt het vreemde kalf niet. In zijn boek De oorsprong en uitlegging van dagelijks
gebruikte Nederduitse Spreekwoorden (Middelburg 1726) geeft Carolus Tuinman
op blz. 164 als commentaar: ‘Een koe lekt alleen haar eigen kalf, dat zy geworpen
heeft, om dat te reinigen, of liefde te bewyzen. 't Wil dan zeggen, een vreemde zal
zich niet het onze, maar alleen het zyne aantrekken.’ De toepassing van dit gezegde
door Van der Plasse, maar in de blijkbaar ook toen al gebruikelijke vorm zonder niet,
moet dus betekenen dat Pieter van Waesberge als Rotterdammer weliswaar het werk
van de Amsterdammer Bredero had uitgegeven, maar natuurlijk zonder liefde, zonder
zorg, en dus slechter dan Van der Plasse als Amsterdammer het had gedaan en nog
zou doen.
15 Ick sal maken dat ghy int mijn wel haest enz.: ik zal ervoor zorgen dat gij in
wat ik doe binnenkort iets anders (nl. iets beters) te zien zult krijgen. Deze pretentie
is allerminst waar gemaakt: na het Groot Lied-boeck heeft Van der Plasse in de jaren
'20 enkel de Kluchten (1622; 1629) en de Angeniet (1623; 1629) uitgegeven.

Voor-Reden
I: 16-20
Inleiding waarin Bredero zich rekenschap geeft van zijn taalgebruik en uitvalt
tegen een paar naamloze amsterdamse schrijvers die het hebben gewaagd zijn
liedboekje in een ongeautoriseerde en met hun eigen onbehoorlijke liedjes uitgebreide
herdruk op de markt te brengen.
Varianten
Groot Lied-boeck 1622

Geestigh Liedt-Boecxken 1621

9 steurt

fteurt

45 hebben

hebbe

47 spreucke

spreuck

78 ander

andere
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5 om voor u selven van swaermoedighe gedachten te ontledigen: Indien ontledigen
verklaard wordt als bevrijden, zou u selven lijd. vw. moeten zijn. Maar er staat: voor
u selven, dus: wat uzelf betreft. Het is daarom beter ontledigen te verklaren als:
bevrijd te raken. (+)
12 wóórden (ook 17, 34, 53); evenzo: óórdelen (14, 88); gróót (35, 86); betóónen
(56, 109); gelóóven (63); óógen (64); reuckelóós (73); altóós (83); ongelóóflijcke
(90); lóópen (96); ongeóórloftheden (100) en vóórder (104). Bij andere klinkers dan
de oo komen zulke streepjes niet voor. Met woord- of zinsaccent hebben ze dus niets
te maken. Met wóórd enz. volgt Bredero een aanbeveling van Spiegel. Deze betoogt
in zijn Twe-spraack vande Nederduitsche letterkunst (1584), dat het in zijn taal bij
de korte en bij de lange o bestaande klankverschil het best kan worden weergegeven
door o en ó, en door oo en óó. De ó en óó duiden dan een geluid aan dat ‘meer
ghemeenschaps heeft met de a.’ Daar Bredero bij de korte o geen onderscheid maakt
en in gesloten lettergrepen nooit ó schrijft, kunnen we ons beperken tot oo en óó.
Het zijn tekens voor verschillende fonemen, niet voor foneem-varianten; het
klankverschil gaat soms gepaard met verschil in betekenis. Spiegel geeft verschillende
voorbeelden zoals: ‘hoop spes, hóóp acervus, ick poot, een póót; roock odor, róóck
fumus, ick bood gheld voor een bóót.’ (ed. 1584, blz. 31) Maar de beide fonemen
komen ook voor in woorden die geen tweede naast zich hebben. Het is nu de vraag
in hoeverre Bredero zich aan de door Spiegel gegeven regel heeft gehouden. Er zijn
een paar inconsequenties: loop (51), voor-oordeel (59) en voortbrengen (115), maar
die zal men wel aan de zetter mogen toeschrijven: de editie-1621 heeft althans
voor-óórdeel. Alle hierboven aangehaalde gevallen volgen het voorschrift van Spiegel;
met soo en so (37, 44, 52, 55, 125) wijkt Bredero daar echter vanaf; misschien had
dit woord voor hem een andere klank dan voor Spiegel. Het is duister, waarom óówel
voorkomt in de Voor-Reden, niet in de liederen (ook niet in de editie-1621). Hierop
is maar éen uitzondering, nl. lied XLVII, vs. 30:
De geestige Vulcaan' met syn verleemde voet
Quam hinckepincken an en roock van róóck en roet,-

(I: 184)
Deze uitzondering sluit aan bij een door Spiegel vermeld tweetal.
16 Maar ghy Toetsers en Proef-Meesters van ons Goude Nederlandsch: Welke
personen in het toenmalige Holland het precies zijn geweest, die Bredero met deze
woorden op het oog had, is niet duidelijk. Zie ook r. 24 en 38.
21 de vierkante stucken: In de begintijd van de opstand tegen Spanje zijn er in
enkele steden (o.a. Haarlem 1572; Amsterdam 1578) vierkante noodmunten geslagen
van door de burgerij op vordering bijeengebracht zilver, soms ook van minder metaal.
Deze munten werden na het beleg uit de circulatie genomen en moesten weer worden
ingeleverd; maar natuurlijk heeft niet
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iedereen dit gedaan. Dit noodgeld, voorzover later nog aanwezig, had immers boven
z'n prijs als edel metaal ook historische waarde en zeldzaam-heidswaarde;
verzamelaars zijn er altijd geweest. Zie Dr. H. Enno van Gelder: De Nederlandse
noodmunten van de Tachtigjarige oorlog (1955). Met vriendelijke dank aan de
numismaat J. Schulman, Amsterdam, voor zijn inlichtingen ten deze.
23 deugt: deugdelijkheid.
38 Een-sinnighe: eigenwijze.
44 het Boeck des gebruycx: Ofschoon Bredero zich in deze passage verzet tegen
de invloed die het Latijn met name door de klassiek-geschoolde geleerden op de
nederlandse cultuurtaal uitoefende, sloot ook zijn beroep on het gebruik aan bij een
klassieke stelregel: verba valent usu, wat woorden waard zijn, wordt door het gebruik
bepaald.
47 ick heb als een schilder: Bredero bedoelt hiet niet: zoals een schilder zou doen,
maar: als de schilder die ik ben. Hij was immers schilder van beroep (zie Memoriaal.
blz. 99, 119, 194 en 210), al kan er geen enkel werk van zijn hand worden
aangewezen. De schilder-achtige opmerking die hij maakt, zal hij aan Carel van
Mander hebben ontleend. Van diens gezaghebbende boek Den grondt der edel vry
schilder-const (1604) verscheen in 1618 een tweede druk; een herdruk met vertaling
en commentaar werd bezorgd door Hessel Miedema (Utrecht 1973.) Bredero's
bewondering voor Van Mander blijkt uit zijn sonnet achter diens levensbeschrijving.
Bij Van Mander leest men in het vierde Capittel, Van der Actitude, welstandt, ende
weldoen eens Beeldts, strofe 20 en 24:
20 Veel vermaerde schilders noch (als den mancken)
In eenen merckelijcken onwegh dwalen/
Dat is (soo sy 't my niet qualijck en dancken)
De selve schouder / welcks heup sy uyt swancken/
Datse die de hooghst op schorten en halen/
Daer sy altijdt leegher behoort te dalen/
Waer de heup uytswanckt: want den aerdt is ditte
Der Consten / 't zy oft Beeldt stae / ligg' oft sitte.
24 Ja van slecht volck worden wel wedersproken
Die hun werck daer mede vercieren wanen /
Oft soo onmoghelijcke dinghen coken /
Verwronghen / verdraeyt / de leden ghebroken /
Oft stropiato, nae d'Italianen /
Hier van zijn meer specien te vermanen/
Als handt aen arem verdraeyt en bedwonghen /
En den voet contrary den knye ghewronghen.
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25 Dus moet men houden matelijcke ganghen /
In wenden en buygen / volghende 't leven /
(Amsterdam. 1618, folio 6)

De verwantschap met wat Bredero schrijft, is onmiskenbaar.
66 op sijn broertsch: Mogelijk bedoelt Bredero hier tegelijk boertig en boers; hij
meende dat ook boertig van boer was afgeleid.
84 yemandt van myn voortreffelijkste Vrunden: Daar de eerste uitgave van Bredero's
liederen te Leiden verschenen is, zal men de ‘Vrunden’ wel in of nabij Leiden moeten
zoeken. Het meest komen dan Daniel Heinsius en Petrus Scriverius in aanmerking,
omdat die beiden door Bredero in 1616 als zijn vrienden worden vermeld in de
opdracht van zijn Rodd'rick ende Alphonsus (ed.-Kruyskamp, Zwolle 1968, blz. 72).
Scriverius gaf in 1616 de door hem bijeengebrachte Nederduytsche Poemata van
Heinsius uit, evenwel bij Willem Janssen (Blaeu) te Amsterdam. Zowel de activiteit
van Scriverius inzake andermans poëzie als de bewondering die hij voor Bredero's
werk had, alsook het feit dat hij te Leiden tot de vrienden van de familie Basson
behoorde (Van Dorsten 1961, blz. 50) maakt het waarschijnlijk dat hij het is geweest
die Bredero's liederen heeft verzameld. (Vgl. H. de la Fontaine Verwey in Rondom
Bredero, Culemborg 1970, blz. 20 en 23; en A.G.H. Bachrach, idem blz. 86-87). De
veronderstelling dat deze vroegste uitgave, waarvan geen enkel exemplaar bewaard
is gebleven, uit 1616 zou dateren (zie Memoriaal, blz. 151), is gebleken juist te zijn.
(Tuynman 1977, blz. 43)
89 Govert Basson: Deze leidse boekhandelaar en drukker was van engelse afkomst.
Zijn vader, Thomas Basson, had waarschijnlijk om godsdienstige redenen de wijk
genomen en zich eerst in Antwerpen, later in Keulen gevestigd; kort vóor 1580 zal
Govert hier zijn geboren. In 1583 verhuisde het gezin Basson naar Leiden, waar een
bescheiden maar niet onbelangrijke uitgeversarbeid tot stand kwam. Govert liet zich
in 1593 inschrijven als student aan de universiteit; zijn vader werd in 1595 een van
de officiële drukkers daarvan. Sinds ongeveer 1600 was ook Govert werkzaam in
het bedrijf. In 1608 huwde hij met Anna vande Geijn uit Antwerpen, weduwe van
de amsterdamse schilder Adriaan van der Burcht. Toen Thomas Basson in 1613
overleed, zette Govert de zaak voort; die werkzaamheid duurde tot 1630. (zie Van
Dorsten 1961, blz. 5, 29, 47, 55, 61 etc.)
93 ten tweedemale t'Amsterdam: Ook van deze ongeautoriseerde en blijkbaar
corrupte nadruk is geen enkel exemplaar bekend. De Voor-reden door Bredero betreft
dus een door hemzelf bezorgde derde druk. Dat die inderdaad verschenen is - al werd
ook hiervan geen exemplaar teruggevonden - blijkt uit het feit dat Van der Plasse in
het Geestigh Liedt-Boecxken (1621) spreekt over ‘dese syne vierde verniewinge in
den druck.’ Daaruit te willen opmaken dat dit de vierde hérdruk zou zijn, dus feitelijk
de vijfde druk, lijkt
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een wat al te letterlijke interpretatie; men kan Van der Plasse's woorden immers
opvatten als ‘deze nieuwe druk, de vierde.’ In werkelijkheid verandert er natuurlijk
niets, er is alleen éen druk meer of minder zoek. Terwijl de eerste, leidse (1616), de
tweede, amsterdamse (wellicht 1617) en de derde, amsterdamse druk (mogelijk 1618)
totaal verloren zijn gegaan, is er van de vierde druk (Amsterdam 1621) althans éen
exemplaar bewaard gebleven (reprint 1980); van de vijfde druk (Amsterdam 1622)
zijn er meer.
108 zijt ghy heel Eer-gierich: Maar als gij werkelijk zo eerzuchtig zijt, zegt Bredero
heel sarkastisch tegen die derderangs dichters, schrijf dan eens iets dat de mensen
zou schokken en imponeren (vgl. r. 110), m.a.w. een tragedie, zoveel verhevener
immers dan de sotternijen van hemzelf.
120 Bron der minne:. Temidden van al de titels die er voor Bredero's liederen
gebruikt zijn: Geestigh Liedt-Boecxken; Kleyne Bron der Minne; Aendachtighe
Nieuwe Liedekens - alle uit 1621 -; Boertigh, amoreus, en aendachtigh Groot
Lied-boeck; Boertigh Liedt-boeck; De groote bron Der Minnen;, Aendachtigh
Liedt-Boeck - alle uit 1622 - is Bron der minne de enige die, hoewel met zekerheid
van Bredero zelf afkomstig, toen ongebruikt is gebleven.

Apollo Den Voor-Sangher der Musen, Spreeckt
tot de Nederlandsche Ionckheydt
I: 21-30
Gedicht in directe rede, waarin Apollo zich doet kennen als zonnegod en als god
van de poëzie, dus tevens als beschermer van de vaak tot liefdesliederen geïnspireerde
rederijkers.
Beginregel: Wyckt met eerbiedigheyt besitters van der aarden,
Vindplaatsen: Apollo 1615: A2r-A3v; Groot Lied-boeck 1622: **(1)r-**(4)v;
Kalff 1890: 203-209; Knuttel 1929; 400-406; Van Rijnbach 1944: 11-20.
Versvorm: 248 alexandrijnen met gepaard rijm, om en om slepend en staand,
Hoewel het gedicht aanvangt met een emfatische omzetting van de eerste jambe,
komt zoiets verder vrij weinig voor (vs. 30, 33, 34, 80 enz.); van de gebruikelijke
cesuur wordt ook maar zelden afgeweken (vs. 9, 12, 44, 73 enz.). Het metrum is dus
over het algemeen strak volgehouden, maar met als opmerkelijke uitzonderingen vs.
4, 13, 43, 52, 75, 130.
Rijmschema: a a b b c c d d enz.
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Varianten
Groot Lied-Boeck 1622

Apollo 1615

- titel, zie boven

Apolloos aanspraack totte Nederlandtsche
Jonckheyt

10 vande Starren

van Starren

25 loop

loopt

47 sich

sick

48 lauwe

lawe

79 trawanten

trauwanten

krygs-lien

krijsch-lien

81 af-komst

af-koomst

99 begrijp

begrip

111 AEsculaep

AEsclapius

150 stichter

stichster

168 kantoor

kantoir

170 loochnen

lochnen

177 ghetekent (zetfout)

gheketent

202 selfs

self

209 Swaan

Swan

- zinspreuk

zinspreuk plus naam

1 besitters: bewoners.
2 d'Onsachlijckheydt mijns staats heerlijcke hooge-waarden: Het is de vraag welk
woord het object is bij Wyckt (vs. 1) en welk zinsdeel elk van de twee andere
substantieven in dit vs. De tweede naamval mijns staats zal wel een bijv. bep. zijn,
maar dat kan in principe evengoed bij Onsachlijckheydt als bij hooge-waarden.
Beschouwt men Onsachlijckheydt als het object en mijns staats als een bijv. bep.
hiérbij, dan is er voor heerlijcke hooge-waarden niets anders mogelijk dan een
bijstelling te zijn bij het voorgaande object. Voegt men echter mijns staats als bijv.
bep. bij waarden, dan is deze combinatie in z'n geheel een bijv. bep. bij
Onsachlijckheydt, ook al wordt die verhouding niet tot uitdrukking gebracht door
een voorzetsel of een naamvalsvorm. In modern Nederlands staat er dan: Wijkt voor
het eerbiedwekkende der heilige hoge waarden van mijn positie. Men vindt een
dergelijke zinsconstructie met een ‘uitgespaarde genitief’ ook in vs. 21 en in vs. 36.
In al deze gevallen is het tweede van de drie substantieven een tweede naamval, die
formeel alleen tot uiting komt door z'n plaats in de zin en is de combinatie van het
tweede en het derde substantief samen een bijv. bep. bij het eerste.
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4 Mooren-lantschen danckbaren Indiaan: Morenland was in Bredero's tijd Ethiopië
(WNT IX, kolom 1103); zo ook in Beschijvinghe Heliodori vande Moorenlandtsche
gheschiedenissen van Carel Quina (Amsterdam 1610), voor
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welk boek Bredero een eer-sonnet schreef (Memoriaal, blz. 105.) Quina's werk bevat
de geschiedenis van ‘de Eerbare Cuysche, ende ghetrouwe Liefde van Theagenes
van Thesalien, ende Chariclea van Ethiopien’. De ethiopische prinses Chariclea was
door haar moeder verlaten en te Delfi grootgebracht. Zij verloofde zich met Theagenes
van Thessalië. Na schipbreuk en andere beproevingen te hebben geleden kwamen
ze via Egypte in Ethiopië. Daar zouden ze aan de Zon worden geofferd, maar gelukkig
werd Chariclea door de koning en koningin herkend als hun dochter.
Indiaan: oosterling (WNT VI, kolom 1550.)
8 Want ick ben 's werelts ziel: De vzn. 8-9- zijn volgens Arens 1960 een bewerking
van Carel van Manders proza in zijn Wtleggingh op de Metamorphosis Pub. Ouidij
Nasonis (ed. 1604, folio 52b): want hy (sc. Apollo) voor den Sonne ghenomen/ 'therte
des Hemels/ s'Weerelts siel/ ende licht is/ oft Iuppiters ooge.
11 dese schepsels: de hemellichamen, genoemd in de vzn. 8 en 10.
26 Aurora: romeinse godin van de dageraad, dezelfde als grieks Eoos. Dat Bredero
haar lieve-loos noemt, zinspeelt op de trojaanse koningszoon Tithonos op wie zij
verliefd raakte en die zij ontvoerde. Op haar bede schonk Jupiter hem de
onsterflijkheid, maar doordat zij had vergeten voor hem ook de eeuwige jeugd te
vragen, werd hij allengs oud en zwak, en niet meer tot erotiek in staat. Het verhaal
staat bij Van Mander, ed. 1616, folio 59a.
41 't Palleys daar ick in woon enz.: Bij het hier beginnende gedeelte maakt Arens
1960 de volgende aantekening: ‘Voor de beschrijving van het Zonnepaleis heeft
Bredero de vertaling van Florianus opengeslagen bij begin van het tweede boek der
Metamorphosen, en Ovidius in verzen hersteld uit het proza van een vertaling, die
het origineel soms versobert, soms verkeerd begrijpt of aandikt. In het bijzonder
wijkt Florianus van Ovidius af in de beschrijving van Herfst en Winter. Herfst is bij
Ovidius besmeurd van het druiventreden, bij Florianus is hij noch al (= geheel)
besmeurt van het druiveneten. Geen wonder dat hij bij Bredero een dikzak is. Ovidius'
soberheid in de beschrijving van Winter - ijzige Winter, de grijze haren ruig - voldeed
Florianus niet: bij hem zit hij in bonten tabbard te klappertanden, Bredero voegt er
nog wat aktie bij. Winter blaast in zijn handen.’
Arens citeert de vzn. 41-80 van Bredero met daarnaast een fragment van Florianus'
Ovidius-vertaling (ed. 1608, p. 18v-19r): ‘Het Paleys daar Phoebus in woonde, was
op schoon hooghe pilaren verheuen, seer costelijck ende rijckelijck van fijnen gaude
ghemaeckt, tghewelfsel van yvoor, tpoortael ghinck met twee silueren deuren open,
die welcke ooc soo constelyc ghemaect waren, dat het fatsoen meer ghecost hadde,
dan die stoffe. VVant Mulciber had daer in ghegraueert tgheheele aertrijck, dat met
den water rontsom belegen lach, den hemel, die zee met haer blauwe godekens, te
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weten: Triton, den wel luyenden, ende den ongestadighen Protheus. Daer sachmen
hoe dat Egeon met syn lange armen die groote VValuisschen omhelsde. Hier was
oock Doris met haer dochters, waar af sommighe schijnet datse op die roetsen haer
groen hair sitten en drooghen, dander sitten op visschen, dese syn malcanderen wat
ongelijc, nochtans en isser onder haer sulcke differentie niet, men can lichtelijck
ghekennen dat het ghesusters syn. Die aerde hadde hy hier opghemaeckt met
menschen, berghen, wateren, bosschen, ende alderhande ghedierten verciert. Rontsom
die aerde was den hemel met syn twelf Teeckenen.- Daer sadt Phoebus in zijn maiestyt
met purper ende alderley costelijcken ghesteente behanghen, hebbende neffens hem
sijn crijchslieden, te weten: het Iaer, die Maenden, daghen ende vren. Daer stont
oock den nieuwen Lenten, hebbende op syn hooft een schoon groen hoeyken: den
naeckten somer monsterde met syn rijpe aren: den Herfst wasser noch al besmeurt
vande druyven die hy gheten hadde: den couden Winter hoe wel dat hij daer sadt
met synen bonten tabbaert, en cost nochtans syn knippertanden ende schudden niet
ghehouden.
p. 19r in margine: Beschrijuinge des conincklijcken paleys der sonnen. Vulcanus
wort oock Mulciber genaemt. Die crijchslieden der sonnen.’
52 Aan zijn watrige mond: In een voetnoot verwijst Arens 1960 naar Floranius p.
8v-9r (Ovid. Met. 1330-1341): ‘Neptunus oock verlatende zijn groote tornicheyt,
heeft sijnen trompetsteker den wateruerwigen Triton tot hem geroepen, die beyde
de schouderen met mosselschelpen bedect hadde dier opgewassen waren, hem
gebiedende dat hy zijn trompet steken soude (die welcke eenen doorgeboorden
kieckhoren [sic] was) om alle die vloeden ende riuieren weder inne te roepen, ende
te rugge te doen keeren. Dwelc terstont volbracht wert: want alsoo haest als hy sijn
trompet begonst te steken, so wert het geluyt gehoort vanden oosten tot int westen.’
56 geeft haar: geeft zich.
64 Ach! watte wonderheen enz.: De vzn. 64-66 zijn grammaticaal het eenvoudigst
wanneer met wonderheen opvat als onderwerp, en begrypen als in bezit nemen, in
beslag nemen (WNT II, kolom 1426). Toch is het de vraag of de bijzin met Die niet
moet aansluiten bij verstand, als een ietwat ironische hulde aan de menselijke
geleerdheid, speciaal de alles feilloos narekenende sterrenkunde. Dat er dan
discongruentie is tussen verstand (enkelvoud) en weten (meervoud) en stellen
(meervoud) is geen onoverkomelijk bezwaar: bij Bredero komen zulke discongruenties
vaker voor, en men kan in dit geval verstand opvatten als een soort collectivum: de
mensen die met hun verstand.
75 laar:. Oudemans 1857 verklaart dit adjectief aldus: ‘Eigenlijk ledig, ijdel, hol,
het Hoogd. leer, en bij uitbreiding voos, opgeblazen.’ WNT VIII, eerste stuk,
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kolom 854, vermeldt de voorheen gewestelijke bet. slap, dun, schraal en voegt eraan
toe: ‘Niet duidelijk is het bnw. laar op de volgende plaats’ (nl. dit vs. van Bredero).
Men kan voor de betekenis o.i. het beste uitgaan van mnl. leer: ledig, maar de
betekenisuitbreiding naar voos, opgeblazen lijkt minder verantwoord. De semantische
overgang van laar: ledig - vrij van verplichtingen - vrij van zorgen - vadsig is in dit
geval waarschijnlijker.
83 Mijn moeder Latona: Voor de vzn. 83-92 verwijst Arens 1960 naar de volgende
teksten uit Van Manders Wtlegghingh:
f. 52b (Latona gelach... verloste van twee kinderen/ Diana en Apollo, t'eender
dracht: nochtans Diana eerst ter Weerelt comende/ diende haer Moeder voor
Vroemoer/ om Apollo haer Broeder te baren.
f. 7a: den Reuse Typhon, die Iuno door eene vuystslagh uyt der aerden soude
hebben doen wassen/
f. 42a: nam hy (sc. Iuppiter) tot Vroed-moer Vulcanus, die met een wel snijdende
scherpe bijle van Diamant-steen/ met beyde handen slaende/ hem het hooft open
cloof/ soo dat uyt zijn herssenen voortquam Minerva, oft Pallas.
f. 45a: IVno (by dat Homerus verhaelt in de Lofsangh van Apollo) t'onvreden
wesende/ dat Iuppiter, sonder haer toedoen oft hulp/ hadde uyt zijn herssenen
voortgebracht Minervam, aenriep Hemel/ Aerde/ en alle de Goden/ soo wel vander
Helle/ als van den Hemel/ datse mocht sonder Mans toedoen oock bevrucht worden/
en sloegh met eenen d'Aerde met haer vuyst/ en met de sterckste dampen die daer
uyt der Aerden quamen/ werdt sy bevrucht/ waer van Typhon wiert gheboren/ en
werdt een Draecke te voeden gegheven.
111 AEsculaep: Met het hoofdaccent op de derde lettergreep past deze naam slecht
binnen het over het algemeen strak volgehouden jambische metrum; de variant van
Apollo 1615: AEsclapius, met het hoofdaccent op de tweede lettergreep past
uitstekend.
Chiron: tussen de Kentauren die veelal woest en vechtlustig waren, vormde Chiron
een uitzondering: zachtmoedig, vredelievend, rechtschapen. Hij was een begaafd
geneesheer en een invloedrijk opvoeder, o.a. van Achilles, Heracles, en van Asklepios
(rom. Aesculapius).
150 stichter: Daar in de vzn. 150-152 steeds vrouwelijke aanduidingen worden
gebruikt, zal de variant uit Apollo 1615: stichster wel overeenkomstig de authentieke
tekst zijn.
158 Dit was Amphions konst: Aangaande Amphion vertelt Van Mander in het
Seste Boeck uitvoerig hoe bedreven hij was op muzikaal gebied, zó zelfs dat men
hem toeschreef de toverkunst machtig te zijn. ‘Doch de gemeen versieringhe is, dat
hy getrouwt hebbende Niobe, Tantali Dochter bewoonde de Stadt Thebes in Beotien,
sonder mueren en thorens; En also hy de Stadt
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liet stercken, teghen de Thessalische vyanden, wert Amphion op syn Luyt oft Liere
soo heel soetschallich te spelen, dat de steenen van selfs opspronghen, en hun elck
ter bequame plaetsen voeghden en nederleghden.’ (ed. 1616, folio 46a.)
Men zie ook Van Manders uitleg van deze symboliek, een halve kolom lager: ‘ick
achte’, zegt hij ‘dat het niet en was dan door de Const van wel segghen, en dat desen
Amphion in zijnen tijdt voor hadde woeste, rouwe, en onverstandige menschen, wijdt
verstroyt van een woonende, die hy tot een Stadts lichaem vergaderde, door zijn
wijse woorden, Wetten en zeden, en leerdese Huysen maecken, en de stadt met
mueren becingelen. Oock een heerschende man van aensien, als hy zijn gemoet oft
herte-meeninghe met een bequaem behendicheyt onderscheyden kan, somtijdts met
een treflijcke ernstachtighe strafheyt, en dan weder nae gelegentheyt of behoeven,
met wijse vriendlijcke ghemeensaem soetheydt, zijn woorden zijn van groot vermogen,
om te maken en byeen te brengen d'alder stercste Stadts mueren, dat zijn ghehoorsaem
en eendrachtige Borghers.’
179 't laf-beckje jongh: De betekenis van lafbek in WNT VIII, eerste stuk, kolom
917, is weinig gunstig: ‘Een flauw, niet degelijk persoon, een flauwerik. In dezen
zin vrijwel verouderd.’ En: ‘Iemand die van nature vreesachtig is, een lafaard; bepaald
in ongunstigen zin’. De voorbeelden zijn echter alle uit de 18de, 19de en 20ste eeuw.
Het verkleinwoord, door Bredero gebruikt ter aanduiding van Cupido, heeft stellig
een minder slechte gevoelswaarde, zoiets als: iemand die de anderen met zijn pijlen
weet te treffen, maar zelf buiten schot blijft. Of: iemand die wel het tegendeel is van
gewelddadig en krijgshaftig.
225 oyt: wanneer dan ook.
230 Doet andren als ghy wout dat u selfs sou geschieden: Dit is in de vorm van
een alexandrijn de befaamde gulden regel, die zowel in de klassieke ethiek wordt
aangetroffen, als in de evangeliën: Mat. 7: 12; Luk. 6: 31. Het meest bekend is deze
spreuk in de vorm van een couplet en met dubbele negatie; zó staat ze in de klucht
van de Meulenaer, vs. 572-573 (ed.- Jo Daan, Culemborg 1971, blz. 190) en zo heeft
Bredero ze op 4 juli 1618 neergeschreven in het Album van Ernest Brinck:
Dat ghy niet wilt dat u geschiet
En doet dat an een ander niet.

Voor facsimile van dit enige onbetwistbaar echte stukje handschrift van Bredero zie
Memoriaal, blz. 164.
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Ghy die door groot gemoed, en op-getogen sinnen
I: 31
Lofdicht van zes alexandrijnen, met het rijmschema a b b a b a.
3 Leest hier hoe: In dit vs. en in de beide volgende wordt gedoeld op de drie delen
van het Groot Lied-boeck, maar in een afwijkende volgorde, namelijk: boertigh,
aendachtigh en amoreus.
6 Gaer-brand: Een soortgelijke woordspeling op Bredero's voornaam is ook te
vinden in enkele liederen van Bredero zelf; zie daaromtrent de aantekening bij lied
XXIV, vs. 17.
- R.L.: De persoon die achter deze initialen schuilgaat, is door Alfred M.M. Dekker
geïdentificeerd als Richard Lubbaeus, geb. te Wibelsburen bij Emden (Oost-Friesland),
auteur van een aantal latijnse gedichten, maar van wie verder alleen bekend is dat
hij rector was van de latijnse school te Bergen op Zoom (De Nieuwe Taalgids, jrg.
71, blz. 225-227).
Het Gemeente-archief Bergen op Zoom was echter in staat nog de volgende gegevens
te verstrekken, waarvoor van harte dank. Richard Lubbaeus is eind 1610 of begin
1611 tot rector benoemd; uit zijn huwelijk met Aeltken Geeraets (andere spellingen
Alitha, en Gerrits) zijn in de jaren 1611-1617 vier kinderen geboren, twee dochters
en twee zoons. Op 7 oktober 1626 hertrouwde Lubbaeus, ‘weduwenaer uit
Embderlandt’, met Susanne van Meenen, afkomstig uit Breda maar wonende te
Bergen op Zoom. Uit dit tweede huwelijk werden in 1627 en 1629 nog dochters
geboren. Lubbaeus is in de tweede helft van 1651 overleden. Gezien deze levensloop
mag men aannemen dat hij in de jaren 1580-1585 zal zijn geboren en dus tot de
generatie van Bredero behoorde. Van enige relatie tot Bredero of tot Van der Plasse
is echter niets bekend.

Vier bijschriften bij Bredero's portret
I: 33
Deze bijschriften werden eerder gepubliceerd onder de Lijck-dichten, opgenomen
achter de eerste uitgave van Stommen Ridder (Amsterdam 1619); vgl. Memoriaal
van Bredero, blz. 178-79.
- S.C.: Samuel Coster was op 16 september 1579 te Amsterdam geboren en dus
vijf-en-een-half jaar ouder dan Bredero. Na te Leiden letteren en medicijnen
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te hebben gestudeerd, vestigde Coster zich als arts in Amsterdam. Daar was hij in
de jaren 1610-1622 een der leidende figuren van het letterkundig leven. Ontdaan
over de voortdurende twisten in De Eglantier, stichtte hij met medestanders als Hooft
en Bredero in 1617 de Nederduytsche Academie, en centrum van vrijzinnige
opvattingen, fel bestreden door de machtige calvinistische predikanten. Na 1622
beperkte Coster zich vrijwel tot zijn praktijk als arts. Hij overleed in de eerste helft
van 1665. Vgl. ook Memoriaal, blz. 226.
II, 1:
Hier herbergt 't lijf wiens geest: In De Werken van Vondel, I (Amsterdam 1927)
blz. 792, waar men ten onrechte ook Bredero in de Warmoesstraat laat wonen, wordt
dit vs. aldus verklaard: ‘Hier verblijft 't lichaam van hem wiens...’ Blijkens WNT VI
kolom 592 komt herbergen als onovergankelijk ww. met deze betekenis voor. Toch
heeft Vondel o.i. een andere zinsconstructie bedoeld. Ten eerste is herbergen
gebruikelijker als overgankelijk ww., dus met een lijdend vw.: huisvesten, onder dak
brengen (WNT VI, kolom 591); ten tweede kan men zowel theologische als
taalkundige bezwaren hebben tegen 't lijf wiens: het lichaam waarvan; in de verklaring
't lichaam van hem wiens zijn deze bezwaren opzij geschoven door stilzwijgend een
belangrijk element toe te voegen nl. van hem. Het is juist dit element dat reeds
aanwezig blijkt te zijn wanneer men lijf niet opvat als onderwerp maar als lijd. vw.,
wiens niet als een betr. vnw. maar als een vnw. met inwendig antecedent, en de bijzin
niet als bijv. bijzin bij lijf, maar als onderwerpszin: Degene wiens geest in scherts
uitmuntte, bergt hier zijn lichaam.
- H.C.H.: Hendrik Cornelisz. Hooft, een jongere broer van de drost. Zijn
geboortejaar is niet bekend, maar moet in de jaren '90 liggen. In 1608 legde bij als
burgemeesterszoon de eerste steen voor de nieuwe Beurs; in 1621 promoveerde hij
te Orleans tot doctor in de rechten. (Leendertsz 1935, blz. 13). Hij was een overtuigd
remonstrant: op terugreis uit Frankrijk in juli 1622 bij de commandant Calcar op fort
Lillo (bij Antwerpen) ten eten gevraagd, gaf hij af op de regering van de Republiek
en zei dat hij liever op de beul van Haarlem zou drinken dan op de Prins. Gearresteerd
en naar de bewindslieden van Zeeland opgestuurd, bleek hij brieven in geheimschrift
bij zich te hebben van Wtenbogaert, Hugo de Groot en Stoutenburg. Zich voordoende
als krankzinnig, werd hij na een uitbrander vrijgelaten. (Van Tricht 1976, blz. 455).
Uit een latijnse brief van P.C. Hooft d.d. 3 september 1626 blijkt dat Hendrik in elk
geval in september 1625 in Indië verbleef, en op enigerlei wijze werkzaam was ten
dienste van de Compagnie (idem, blz. 573-574). Hij overleed ongehuwd te Batavia
vóor 16 september 1627.
- P.S.: Petrus Scriverius, verlatijnste naam van Pieter Schrijver, geb. Haarlem 12
januari 1576, overl. Oudewater 30 april 1660; Scriverius was als historicus en dichter
in Leiden éen van de invloedrijkste literatoren van de opkomende
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renaissance. In 1616 publiceerde hij de Nederduytsche Poemata van zijn vriend
Daniel Heinsius, en in datzelfde jaar het Geestigh Liedt-boecxken van Bredero,
voorzien van een lovende voorrede.

Tot Lof vande Voor-treffelijcke Rymer G.A. Brederode
I: 35
16 't Welck ghy ter rechter tijd vernaemt: Dit vs. en de daarop volgende zeggen
niet meer of minder dan dat Bredero op een bepaald ogenblik het bedrieglijke van
de liefde heeft ingezien en zich heeft bekeerd tot een stichtelijk dichterschap, kort
voor zijn dood. In hoe verre dit juist is in biografische zin, is onzeker, al maken de
bestaande gegevens het onwaarschijnlijk. De mogelijkheid van enige legendevorming
na Bredero's vroege dood, is niet ondenkbaar. In elk geval volgt dit vs. de suggestie
die er uitging van het Geestich Liedt-boecxken, 1621, en die in versterkte vorm is
uitgegaan van het Groot Lied-boeck, 1622, met z'n drievoudige indeling en de
bijbehorende gravures. Eenzelfde opmerking moet worden gemaakt inzake het hierop
volgende Sonnet, vs. 9-11.

Sonnet
I: 37
- Hope troost: mogelijk Iacob Claesz, die met de kenspreuk ‘Hope vertroost’ een
drempeldicht had geschreven voor Vriendts-Spieghel (1602) van zijn zwager Zacharias
Heyns.
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Sonnet
I: 38
4 hun beweren: Volgens Van Rijnbach 1944: zich verdedigen. In WNT II, kolom
2404-05, vindt men als verouderde betekenissen: afweren, beletten, verhinderen; in
staat van verdediging brengen; beschermen, verdedigen; en in modern gebruik: ‘iets
staande houden, zeggen dat het zoo is, desnoods zonder eenigen bewijsgrond.’
In de tegenstelling tussen Vernuft (vs. 3) en Studi (vs. 4) kan men het verschil
herkennen tussen aangeboren talent en aangeleerde kunstvaardigheid. Bij sommige
dichters moet Studi goed maken wat er aan talent ontbreekt. Op grond hiervan is bij
hun beweren gekozen voor de betekenis: zich sterk maken, zich (als dichter) staande
houden.
G.G. Wie faalt mach keeren: Govert Govertsz., factor van de Brabantse Kamer
Het wit lavendel. Zie Hummelen 1982, blz. 37-38.

Lof-Dicht
I: 39
3 En drong somwylen enz.: De lichaamloze geest van Bredero kwam bij ons
somtijds met aangenaam geluid door de oren naar binnen, en vloog dan snel door de
mond weer naar buiten. Deze ietwat bizarre beeldspraak zal moeten betekenen, dat
Coster en zijn vrienden soms Bredero's liederen hoorden zingen en er dan onmiddellijk
aan mee gingen doen.
12 meer als zy wel gewoon: De goden zijn er niet aan gewend dat de mensen zó
ijverig tot hen bidden als Van der Plasse nu heeft gedaan.
16 in dit lijf: Kennelijk doelt dit vs. op het Groot Lied-boeck als de belichaming
van Bredero's geest; maar zulk een overdrachtelijke betekenis is bij lijf in vs. 2 niet
mogelijk.
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Eer-Dicht
I: 40
2 VVarwaerts: Eigenlijk waarheen; door het gebruik van dit bijwoord krijgt
verschuyld de bijbetekenis van vluchten.
5 Bejaerde Grysaerds: Blijkbaar doelen de vzn. 5-8 op het Aendachtigh Liedt-Boeck
dat dan speciaal geschikt zou zijn voor oudere lezers. De lofdichter richt zich daarna
tot de jonge meisjes en hun minnaars om hun het amoureuze deel aan te prijzen, en
hij eindigt met een korte toespeling op het Boertigh Liedt-Boeck, aldus ingaande
tegen de volgorde van de drie delen.
13 Hollander: Dit woord, bijna aan het eind van het sonnet, wijst contrasterend
terug naar Romen en Athenen aan het begin: deze Hollander heeft zelfs de klassieken
beschaamd.

Sonnet
I: 41
7 Als in een kleene Werld: De vergelijking moet wel betekenen dat het dichtwerk
van Bredero in zichzelf een wereld in het klein is, waarschijnlijk omdat het een
afspiegeling vormt van de grote, de werkelijke wereld, de maatschappij. Er is geen
reden, in dit verband te denken aan de tegenstelling mikrokosmos/makrokosmos,
waarbij naar klassieke en renaissancistische opvatting met mikrokosmos de mens
wordt bedoeld, en met makrokosmos het heelal.
12 siende: De facsimile-editie naar een niet nader verantwoord exemplaar van het
Groot Lied-boeck 1622, heeft op deze plaats sinde, terwijl het exemplaar in eigen
bezit de betere lezing siende heeft. Navraag bij zo'n twintigtal openbare bibliotheken
heeft uitgewezen, dat er exemplaren met sinde aanwezig zijn in de Koninklijke
Bibliotheek te Brussel, de K.B. te 's-Gravenhage, in de Universiteitsbibliotheken te
Gent, Leiden en Utrecht, en in de Provinciale of Stedelijke Bibliotheken te Antwerpen,
Haarlem en Leeuwarden, terwijl alleen de U.B. Leiden óok beschikt over een
exemplaar met siende (sign. 1120 F 12). Men mag dus zeggen dat ongeveer éen op
de tien exemplaren de juiste lezing heeft. Er is geen reden om aan te nemen dat deze
verhouding bij de exemplaren in particulier bezit geheel anders zou zijn. Daaruit
volgt dat de fout pas in een laat stadium van het drukproces moet zijn ontdekt en
gecorrigeerd. Zie ook de beschrijving van de drukken door B.P.M. Dongelmans.
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13 en roepen: Deze infinitief moet worden aangevuld met ghy... soud (vs. 11). De
zinsconstructie biedt geen moeilijkheden zodra men vs. 12 in z'n geheel opvat als
een tussenzin.
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Boertigh Liedt-boeck
van
G.A. Brederode,
Amsterdammer.
t' A M S T E L R E D A M ,
Voor Cornelis Lodowijcksz: vander Plasse,
Boeck-verkooper, wonende op den hoeck vande Beurs,
in d'Italiaensche Bybel. Anno 1622.
Met Privilege voor ses Iaren.
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I Sonnet
I: 45
Gedicht op de bloei van het machtige en roemrijke Amsterdam.
Beginregel: Tot sulcken grootheydt sal Amstelredam noch komen,
Vindplaatsen: Lied-boeck 1622: (A2)r; Nederduytsche Poëmata 1632: H 2r; idem
1638: (C7v) idem 1644 (C7)v, steeds als slot van een uitvoeriger dichtstuk: Der
Musen welkom; Kalff 1890: 218; Knuttel 1929: 437; Van Rijnbach 1944: 33.
Omvang: 14 verzen, tweemaal vier en tweemaal drie.
Versvorm: alexandrijnen; het jambisch metrum is vrij streng volgehouden;
opmerkelijk zijn de omzettingen in de vzn. 1, 11 en 13, steeds de vierde jambe. De
cesuur na de derde jambe is meestal duidelijk aanwezig, met uitzondering van vs.
12 en vs. 13 waar een onderbreking na het zwak beklemtoonde voorzetsel van in
syntactisch opzicht ongewenst is.
Rijmschema: a a b b c c d d e e f f g g, dus tweetallen gepaard rijmende verzen,
om en om slepend en staand.
Varianten
Groot Lied-boeck 1622
1 grootheydt

Nederd. Poëmata 1632, 1638, 1644
grootsheyt

4 Ooreloghs-beleyd in Machtigheydt

Oorelooghs Beleydt en machtigheyt

5 Dat haer geblasen Faem

Haer uytgeblaese Faem

7 Persiaen

Parsiaen

10 dattet

dat het

13 voorsienicheden

voorsinnicheden

- Sonnet: De vraag of deze titel in dit geval afkomstig is van de dichter zelf of van
de uitgever, is onoplosbaar; het feit echter dat dit woord ook te vinden is in de
Nederduytsche Poëmata, maakt de kansen van de dichter onmiskenbaar groter. Hij
heeft dan een term gebruikt die niet past: behalve het aantal van 14 versregels heeft
dit gedicht van zeven paar alexandrijnen met gepaard rijm immers niets dat
kenmerkend is voor een sonnet. Zie in dit verband Strengholt, 1970, blz. 194-212,
speciaal blz. 200-201), Stutterheim, 1978, blz. 71-106, speciaal blz. 104) en het deel
Verspreid Werk.
2 Dat sy: Ofschoon de stedenaam Amstelredam een onzijdig woord is, gebruikt
Bredero het vrouwelijke pers. vnw. (ook vs. 9) en het vrouwelijke bez. vnw. (vs. 4
en 8); daar dam een manlijk woord was, zal de reden wel liggen in de symbolisering
als stedemaagd; zie in dit verband ook lied XLIII. In de zeer lange reeks gedichten
die van het eind van de zestiende eeuw af de grootheid van Amsterdam lofzingen,
behoort dit van Bredero (1617) mee tot de vroegste.
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II Boeren Geselschap
I: 47-49
Verhalend boertig gedicht over een herbergbijeenkomst te Vinkeveen, naar
aanleiding van een kermisdag met het ganstrekken als attractie en met een vechtpartij
als afloop. De laatste strofe geeft de moraal: de dichter raadt de beschaafde burgers
aan, zulke ruwe en riskante vermakelijkheden te vermijden.
Beginregel: Arent Pieter Gysen, met Mieuwes, Jaap en Leen,
Vindplaatsen: niet in Apollo(+); Geestigh Liedt-Boecxken 1621: 1-5, met illustratie;
Groot Lied-boeck 1622: 5, met illustratie; Liedt-boeck 1644: 1-2; 't Amsteldams
Minne-beeckje 1645: 399; Utrechts Zang-prieeltjen 1649: 318; Liedt-boeck 1677:
1-2; Kalff 1890: 219-220; Knuttel 1929: 114-116; Van Rijnbach 1944: 35-36.
Omvang: 55 verzen, elf strofen van 5 regels.
Versvorm: in de vzn. 1 en 2 van elke strofe wisselend ritme met vier, vijf of zes
heffingen; in de vzn. 3 en 5 drie jamben; in vs. 4 tweemaal twee jamben.
Rijmschema: a a a (b) b a, dus geheel staand rijm, met binnenrijm in vs. 4.
Melodie: Matter 1979 blz. 27, 36, 40, 46-48, 54.
Varianten
Groot Lied-boeck 1622
2 En Klaasjen

Geestigh LB 1621
En Klaasjen

Liedt-boeck 1644
Klaasjen

7 fluwiel

fluwiel

fuwiel

17 Keesjen

Keesje

Keesjen

20 Met

Mit

Mit

24 denckt

deynckt

deynckt

26 selsip

selsip

selschip

27 gedreumelt

gedrumelt

gedruemelt

33 sulck

suck

suck

42 niet

niets

niets

47 wurrepse

wurrepse

wurpse

51 wel

we

wel

1 Arent Pieter Gysen: Arend Pieter, de zoon van Gijs.
3 Vinckeveen: dorp in de provincie Utrecht, ten z. van Weesp, niet ver van de
Vecht. (B.)
5 Die worden of ereen: Het ganstrekken was een oud, zeer verbreid en in de
Nederlanden tot het eind van de 19de eeuw hier en daar in gebruik gebleven vermaak,
met een levende gans als lijdend voorwerp. Men moest te paard of op een kar onder
de aan zijn poten opgehangen gans doorrijden en proberen dit wild fladderende dier
de met vet of zeep ingesmeerde kop af te rukken. In Vinkeveen ging het blijkbaar
om éen dier dat ter beschikking was gesteld door
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een oude boer (vs. 4). Elders duurde het feest soms wel tot er zes ganzen waren
afgemaakt. Wie won, kreeg de dode gans als prijs en soms bovendien nog een zilveren
lepel. Varianten op deze ruwe sport waren: gansknuppelen, ganssabelen, gansslaan;
de algemene term was ganstrekken. De deelnemers konden zich op verschillende
manier voortbewegen, maar altijd vrij snel: te voet, te paard, per wagen, in een boot
of op schaatsen. Zie ter Gouw 1871. Verwante dorps- of kermisfestiviteiten waren
het katknuppelen en het palingtrekken. Dit laatste vond ook in Amsterdam nog tot
in de 19de eeuw plaats; het verbod ervan was in juli 1886 aanleiding tot het beruchte
Palingoproer in de Jordaan.
6 so reyn int bruyn: Arent Pieter Gysen was gekleed volgens de nieuwe donkere
mode, die in de door calvinisten beheerste Republiek was opgekomen en natuurlijk
bij de stedelingen het eerst ingang had gevonden; op de dorpen handhaafde zich
aanvankelijk de zoveel kleuriger 16de-eeuwse klederdracht: het ouwt fitsoen (vs.
12-15). Boeren kochten geen nieuw pak zo lang het oude nog redelijk mee kon.
21 Vinckebuurt: een buurtschap aan de Amstel ten z. van Amsterdam, óf een
buurtschap aan het Gein (B.); maar de formulering vande Vecht, en vande Vinckebuurt
maakt een vager aangeduide, ruimere woonstreek waarschijnlijker.
25 Heur Onger-riem ehuurt: Er is geen reden om aan ehuurt een andere betekenis
toe te kennen dan de tegenwoordige: ‘Zich voor een overeengekomen tijd het gebruik
of genot (...) tegen betaling verzekeren’ (WNT VI, kolom 1323). Daaruit volgt dat
Fy, die blijkbaar uit armoe zelf geen gordelriem bezat, het exemplaar van lange Sy
ten gebruike kreeg, echter niet als vriendendienst maar tegen vergoeding. Dit
impliceert dan weer dat genoemde Sy ófwel erg op de penning was, óf ook zelf zo
arm dat zij zich geen enkele vrijgevigheid kon veroorloven. In elk geval was het voor
haar niet bezwaarlijk haar gordelriem tijdelijk te missen: zij ging dus niet zelf naar
het feest; mogelijk was zij daarvoor al te oud.
30 en Langst: iedere boer voelde zich een landsknecht. Wat de gevoelswaarde
betreft, kan men met dit woord twee kanten uit: die van de pretentie, dus: sinjeur,
heerschap, hele piet; ofwel die van de praktijk: huursoldaat, drinkeboer, vechtjas;
vgl. WNT VIII, eerste stuk, kolom 1077-78. Indien in dit lied de pretentieuze betekenis
de voorkeur verdient, dan op grond van het woord wijn (vs. 29). In de 17de eeuw
was wijn in Holland het voorrecht van de welgestelde burgers, en van degenen die
zich voor een feestelijke dag daarmee gelijkstelden; het ‘volk’ dronk bier.
32 uytten huys in 't Hoy: De erotische handtastelijkheden van Mieuwes en Trijntje
speelden zich weliswaar buitenshuis af, maar toch niet zó ver of de dichter kon er
blijkens vs. 33-35 met plezier ooggetuige van zijn. In vs. 35 en ook in vs. 50
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wordt expliciet meegedeeld dat de dichter zelf een tijdlang heeft meegedaan aan dit
boerenfeest. Binnen het lied suggereert dit uiteraard een eigen ervaring, maar in
hoeverre zoiets echt een autobiografisch gegeven is, blijft de vraag.
37 Tuege Piete Kranck-hooft, en Korzelige Kes: Bijnamen op grond van
lichamelijke verschijnselen of karaktereigenschappen kwamen veel voor in de eeuwen
dat de familienaam nog een uitzondering was. In West-Europa is de burgerlijke stand
eerst tijdens Napoleon ingevoerd. De genoemde Pieter was dus kenbaar aan een zeer
hoofd, mogelijk eczeem of zweren; maar misschien wordt er gedoeld op een lichte
graad van zwakzinnigheid en dan betekent de aanduiding zoiets als ‘gekke Piet’.
Korzelige Kes (waarschijnlijk van Kerstiaan, Christiaan) stond blijkens deze
suggestieve alliteratie bekend als lichtgeraakt, gauw uit z'n humeur.
38 Kaallenes: Kalenes, een stukje buitendijks land aan de overzijde van het IJ,
dichtbij de Buiksloterkerk (B.). De afstand tot Vinkeveen lijkt wel heel groot, maar
misschien heette deze boer zo omdat hij daar geboren was of er een tijd lang had
gewoond; een zekere toespeling op de armoe is natuurlijk eveneens aanwezig.
47 Ebbert, en Krelis: Bredero heeft in dit lied de grote menigte van bijeengekomen
boeren getypeerd (en geïndividualiseerd) door het noemen van telkens andere namen,
vaak in hun dialektische vorm. Het zijn er niet minder dan twintig in totaal: Arent,
Mieuwes (Meeuwes), Jaap (Jacob), Leen (Leendert), Klaas (Nicolaas), Kloen (bijvorm
van kluwen, scheldwoord voor een lompe of onnozele vent; zie WNT VII, tweede
stuk, kolom 4196), Frangs (Frans), Kees (Cornelis), Teunis (Anthonis), Jan Schram,
Dirk, Symen (Simon), Jan de Doot, Tijs (Matthijs, Mattheus), Barent, Piete (Peter,
Petrus), Kes (Christiaan), Brangt (Brand), Ebbert (Egbert) en Krelis (Cornelis).
De virtuositeit om een aantal verzen geheel uit eigennamen te doen bestaan (vs.
17-20) geeft een massaal en daardoor ietwat dreigend effect.
51 Ghy Heeren, ghy burgers: De dichter richt zich in dit vs. tot het luisterende of
lezende publiek, waarvoor dit lied bestemd was. Hij staat als dichter tegenover hen,
maar dit houdt niet in dat hij voor zijn eigen gevoel sociaal niet tot hun groep
behoorde.
54 En drinckt met mijn: De dichter verkiest de omgang met de Heeren onder het
genot van een glas wijn boven het kermisvermaak van de boeren, al dronken die bij
zulke gelegenheden ook wel eens wijn (vs. 29).
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III Van Gijsjen, en Trijn Luls
I: 50-52
Verhalend boertig lied over kermisbezoek en boerenvrijage, met kleine gedeelten
dialoog. De laatste strofe geeft de moraal, doordat de dichter zich waarschuwend
richt tot de huwbare meisjes.
Beginregel: So haest as Gijsjen had vernomen
Vindplaatsen: Apollo 1615: 53-54, met naam en kenspreuk; Geestigh
Liedt-Boecxken 1621: 6-11; Groot Lied-boeck 1622: 6-7; Liedt-boeck 1644: 2;
Liedt-boeck 1677: 2-3; Kalff 1890: 221-223; Knuttel 1929: 117-119; Van Rijnbach
1944: 36-37.
Omvang: 66 verzen, elf strofen van 6 regels met een vrijwel identieke refreinregel.
Versvorm: vierheffingsmetrum, overwegend trocheïsch, met opmerkelijke
afwijkingen in vs. 25-26, 45-46 en 57-58.
Rijmschema: a b b a c c; vanwege de refreinregel zijn alle rijmen c eender, maar
het rijmwoord in het vijfde vers wisselt van strofe tot strofe.
Melodie: Matter 1979, blz. 50-51.
Varianten
Groot Lied-boeck 1622
- titel, zie boven

Apollo 1615
Boeren-Liedt

1 haest as

haest

2 Dat tet

Dat het

3 sen tuyg, sen poppe-goed

sijn tuych, sijn pop-goet

5 Stack hy

Stack sijn

6 Wangt

Want (ook in vs. 12, 18 enz.)

waertste

waerste (idem)

7 nae Stee

naer stee

8 Sangt

sanckt

9 de moyste

die moeyste

langt

lanckt

12 Wangt de Eer

Want sijn eer

13 Als

As

15 Wilje niet? ick houme

Wiljy niet? ick hou mijn

16 Gysje

Maer hy

19 en stadigh

en 't stadigh

21 ien

een

22 Die

Dien

23 Deynckt

Denckt
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25 gingh

gingh vast

26 sen holle mongt

d'holle mont
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27 Sagger

Die sacher

bongt

bondt

28 Datt ter ien mensch schier souw of

Dat men daer schier of sou

29 gewroet

evroet

33 geen

gien

38 gy

jy

39 nou

nu

41 liefde

't liefje

42 Wangt de Eer

Want mijn eer

43 Trijntjen

Trijntje

houwtje

hou jou

44 me

mijn

45 doettet

doet het

47 Gysjen

Gijsje

48 Wangt de Eer is 't waerdste

Want mijn eer is al mijn

49 Ongder dit

Ondert

51 Maackje hier om soo

Maeck jey hierom dus

52 Ghy meught immers mijn

Welje jy meught my

53 men hooft al tot me voet

mijn hoofde tot mijn voet

55 Nou Gijs (sey se)

Nou sey Trijn, nou

woorden

worden

56 Praatme

Praet my

57 Maar as je

Als jey

59 Ick miende, ghy sout mijn

Ick docht dat je me woudt

60 Adieu mijn eer

Adieu eer

61 Vrome

Ionghe

62 ghy vreest de

jey vreest dees

63 Geeft u selven niet soo

Gheeft you doch so ver niet

64 Gijsjen

vryers

65 Wildy

Wilje

66 Wangt mijn

Want de

Groot Lied-boeck 1622

Geestigh LB 1621

Liedt-boeck 1644
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3 Nam hy sen

Nam sen

Nam sen

5 syn hoedt

syn hoedt

sen hoedt

32 enckel

eynckel

einckel

33 geen

gien

gien

41 liefde

wet-liefs

wet liefs

45 wat

wat

wet

48 de Eer

mijn eer

mijn eer

't waerdte goed

al mijn goet

't waertse goet
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56 niet mier

niet mier

nie mier

62 de schande

de schande

dees schande

63 niet soo bloot

so niet bloot

soo niet bloot

66 mijn Eer

u Eer

u Eer

- Van Gijsjen en Trijn Luls: Men kan deze titel moeilijk opvatten als de
aankondiging van een ernstig of stichtelijk lied. De naam Gijs komt voor in enkele
spreekwijzen met mal of dronken, en suggereert in het oude kinderversje van
holle-bolle Gijs een onverzadigbare gulzigaard. Vgl. WNT IV, kolom 2344. Al komen
niet al deze eigenschappen in Bredero's lied aan bod, al kan men zelfs menen dat hij
Gijsje een negatieve onmatigheid heeft toebedeeld, aan het malle, althans in stadsogen,
valt niet te twijfelen.
De naam Trijn is in de van ouds bekende uitdrukking Wijntje en Trijntje de
aanduiding van een venusdiertje, een hoertje. Zie Stoett 1925, blz. 501. De toenaam
Luls heeft de vorm van een patronymicum, dus met de betekenis: dochter van Lul.
Aldus wordt de vader, en daarmee háar afkomst, gekarakteriseerd als sukkelachtig
en suf, uiteraard met nog enige seksuele bijbetekenis. Vel. WNT VIII, tweede stuk,
kolom 3312.
De assonantie van de namen Gijs en Trijn heeft meer dan enkel een esthetisch
effect, nl. ook de suggestie dat deze twee personages bij elkaar horen en aan elkaar
gewaagd zijn.
3 sen tuyg, sen poppe-goed: Via de gewone betekenis van gereedschap en sieraden
wordt tuyg in de 17de eeuw ook gebruikt als aanduiding van het manlijk
instrumentarium. Bij poppegoed, dat allereerst speelgoed betekent, wordt gedacht
aan de manlijke en de vrouwelijke lichaamsdelen ten dienste van het minnespel (vgl.
WNT XII, tweede stuk, kolom 3455), maar mogelijk ook aan het eventuele resultaat:
pop, zuigeling. Wie er in alle argeloosheid niet aan heeft gedacht dat een boer geen
landbouwgereedschap meeneemt naar een stadskermis, en meestal niet over veel
sieraden beschikt, kan in de vzn. 43-54 bemerken welk tuyg Gijsje in elk geval wel
had meegebracht. De veronderstelling is trouwens toelaatbaar, dat dit nachtelijke
hooien al van het eerste ogenblik af de voornaamste bedoeling van het kermisbezoek
zal zijn geweest, zeker bij hém.
6 de Eer: Alle elf strofen eindigen met een regel waarin het woord eer de centrale
plaats inneemt. Er zijn bovendien nog tien verzen met ditzelfde woord of een afleiding
daarvan. Het beheerst dus het gehele gedicht, maar het is in de loop daarvan wel
onderhevig aan verandering van betekenis en gevoelswaarde. Aanvankelijk staat het
gelijk met traditioneel fatsoen, door opvoeding gevormd gedragspatroon; daarna de
gebruikelijke houding tegenover de stadse kooplui en de stedelijke eetmanieren;
later, met een wending naar het seksuele: de graag bewezen potentie bij de man, de
graag verloren kuisheid bij de vrouw;
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en tenslotte is er in de editie-1622 een laatste refreinregel (vs. 66) waarin men met
het eerbegrip nog een andere kant uit kan; zie aldaar.
22 juyst in 't midden: Gijsje betoonde zich bijzonder eerlijk, hij was niet zo hebberig
dat hij het grootste stuk voor zichzelf zou willen houden noch zo hoffelijk dat hij het
Trijntje wou geven. Maar wellicht heeft dit vs. een diepere zin. Het delen van een
koek was een populair soort trouwbelofte; zie Knuttel 1949, blz 39n.
40 Daer sou ick jou iens bewysen: Kennelijk spreekt Gijsje hier met het gezag van
iemand die ervaring heeft, tegen Trijntje als debutante. De juistheid van de
interpretatie blijkt uit wat er verder gebeurt.
45 Wilje wat doen, soo doettet saft: De hele strofe, om niet te zeggen het hele lied,
vindt z'n psychologisch hoogtepunt in deze geraffineerde versregel. Het is immers
duidelijk dat Trijntje bij veel van wat ze zegt, op het tegendeel hoopt. In een oud
scabreus volksliedje heet het: ‘Ze zeide van nee maar ze meende van ja.’
52 Ghy meught immers mijn wel voelen: De variant in Apollo 1615 luidt: Welje
jy meught my wel voelen, hetgeen een drukfout zal zijn voor Wilje. Het verschil tussen
déze versie en die van 1622 vormt een onmiskenbare verbetering. In 1615 is het een
uitnodiging aan Trijntje om ook van haar kant maar wat handtastelijk te worden.
Hoewel op zichzelf niet ondenkbaar, komt die uitnodiging in het al ver-gevorderde
stadium van Gijsjes activiteiten rijkelijk laat. De versie-1622 is geen invitatie meer,
maar een feitelijke constatering tijdens de coïtus.
63 Geeft u selven niet soo bloot: In Apollo 1615 heeft dit vs. een afwijkende vorm:
Gheeft jou doch so ver niet bloot, waardoor de vraag zich opdringt: hoe ver dan wél?
In het Geestigh Liedt-Boecxken 1621 staat: Geeft u selven soo niet bloot, waarbij de
gedachte zich opdringt: zó dus niet, maar op een andere manier blijkbaar toch wél.
In beide gevallen is de letterlijke betekenis van ‘zich bloot geven’ - een uitdrukking
overigens uit de militaire sfeer - net iets te dominant voor een fraai evenwicht met
het figuurlijke gebruik, een evenwicht dat in de versie-1622 op de meest geraffineerde
wijze is bereikt.
66 Wangt mijn Eer: Deze laatste strofe is de enige waarin de dichter zelf aan het
woord is; hij formuleert de moraal door zich waarschuwend te richten tot de nog
ongerepte meisjes. Binnen die bedoeling passen de varianten uit l6l5 en 1621 (de
eer, resp. u eer) uitstekend. Maar mijn Eer kan enkel de eer van de dichter
zelfbetekenen, en daarvoor is binnen dit lied en binnen deze slotstrofe eigenlijk geen
plaats. Tenzij men meent dat de dichter zich ervan bewust is door het voorgaande
liedje te schrijven zijn eer op het spel te hebben gezet (bijv. doordat de lezer hem
met Gijsje identificeert), en zich nu geroepen voelt duidelijk uit te spreken dat hijzelf
er een ernstiger eergevoel op nahoudt dan zijn personages. Toch verdient de variant
uit 1621 de voorkeur.
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IV Aenspraeck vande Petemeuy, tot de Neef
I: 53-55
Boertig gedicht in dialoogvorm, waarin de peettante haar blijkbaar weinig
toeschietelijke neef aanspoort tot een huwelijksaanzoek, dat overigens door haar al
met de oom van het rijke meisje bedisseld is. Het lied is een pendant van het hierop
volgende.
Beginregel: Marten Aepjes eerje gaet
Vindplaatsen: Apollo 1615: 49-50, met illustratie, naam en kenspreuk; Geestigh
Liedt-Boecxken 1621: 11-15; Groot Lied-boeck 1622: 7-8; Lied-boeck 1644: 2-3;
Liedt-boeck 1677: 3; Kalff 1890: 223-225; Knuttel 1929: 120-121; Van Rijnbach
1944: 37-39.
Omvang: 54 verzen, negen strofen van 6 regels, met een steeds identieke
refreinregel.
Versvorm: overwegend trocheïsch metrum met vier heffingen, maar in talrijke
vzn. ritmische afwijkingen: vs. 2, 13, 20, 21, 23, 28, 33, 34 enz.
Rijmschema: a b a b c c; vanwege het refrein zijn alle rijmen c gelijk, maar het
rijmwoord in de vijfde regel van iedere strofe verschilt.
Melodie: Matter 1979, blz. 47, 52-54.
Varianten
Groot Lied-boeck 1622
- titel, zie boven

Apollo 1615
Boeren-clucht

1 Marten

Maerten (passim)

2 hoort

blijft

3 'k Raeje

Ick rae je

4 ien lutje byje

een lutje by jou

5 Brangjes

Branckjes

7 by de

over

9 Hoortme

Hoort mijn

11 gy

je

13 die sin

de sin

14 jy moytjes byje

je moeytjes na jou

15 men

mijn

16 Trouwen

Trouwe

gy

je

19 werrelt van een

wereld vannen

23 Duyvendrecht

van Duvendrecht

25 Neefje, gaeje

Wel neefjen wilje
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een

28 Je sloncksje

Jou sloncksien
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29 me kijnt dat was

mijn kijndt dat is

32 Sin j'

Benje

Symen

Simens

33 Stijn

Trijn

34 Pieter Paters dochter

Claertje Klonters en van

37 Jongers

jongens

hadden langt

hebben lankt

39 Brechjes

Brechtjens

an

aen

40 'k Sie

Ick sie

je

jou

41 Gaetmen vaer

Gaet mijn seun

43 Brechtje

Brechtjen

44 meuy'ren

muyren

45 'k Sou niet meer

Ick sou niet mier

46 In

Maer

keuy'ren

kuyren

47 Gaet mijn langst, doet as

Doet soo Maerten als

51 sen

sijn

52 gelt

goet

53 datjet

dat jey 't

Groot Lied-boeck 1622
1 eerje

Geestigh LB 1622
eerje

Liedt-boeck 1644
ierje

5 Brangjes

Brangjes

Brangtjes

7 by de wegh

by de wegh

de wech

16 keunt

keunt

bent

19 een

en

en

22 plech

plech

plecht

27 ien

en

en

28 sloncksje

sloncksje

sloncksie

32 Symen

Symen

Symens

33 Griete

Griete

Grietje
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37 Jongers

Jongers

Jonghes

1 Aepjes: Dat Martens vader Aepje wordt genoemd is duidelijk; misschien is dit
een scheldwoord, misschien een verkleiningsvorm van Abe, ofwel van Abel of Abbe.
Al wordt van hem in lied V gezegd dat hij Apen en Meerkatten heeft, dus rijk is, toch
lijkt het onwaarschijnlijk dat zijn bijnaam hiermee in verband zou staan.
13 De Noom en ick: Het bedisselen van een huwelijk en van de
huwelijksvoorwaarden door de ouders en de overige familieleden was gebruikelijk.
Het
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huwelijk was allereerst een sociale overeenkomst. Bredero heeft daar met veel
voorbehoud tegenover gestaan zoals blijkt uit lied XIX, met name het slot, en lied
CXCVIII, vs. 37-46.
15 wat so men Vaer: De mogelijkheid dat wat so prijzend terugwijst op de oom
(Datsen Man!) is niet helemaal uitgesloten. Maar hoewel de lofprijzing aanaande de
oom in de vzn. 19-24 wordt voortgezet, gaan de vz. 16-17 duidelijk ver de neef. De
verklaring: ‘Toe maar mijn jongen’, ligt dus het meest voor de hand.
32 Sin j'al vry van Symen Sijtjen: Uit deze naam en die van nog drie andere meisjes
met wie Marten blijkbaar zó heeft gevrijd dat zelfs de peettante het wist, kan worden
afgeleid dat zijn aarzeling t.a.v. Brechtje minder voortkwam uit weerzin tegen de
erotiek als zodanig dan wel tegen een door de oudere generatie bekokstoofd
huwelijk-uit-berekening met een rijk meisje dat hij misschien nauwelijks kende.
43 Mach 't met Brechtje: Uit deze strofe blijkt dat de verhouding tussen Marten
en Brechtje toch niet zó volstrekt zeker is voorbereid dat er niets meer mis kan gaan.
Men kan daaruit opmaken, dat in een bepaalde fase ook de jongelieden zelf soms
nog wel de kans hadden nee te zeggen.
49 Al quam in Ste: De ‘moraal’ van deze strofe is blijkbaar dat er in de stad altijd
wel meisjes te vinden zijn, voor wie het geld doorslaggevend is bij een huwelijk. Al
blijkt uit lied IV niet dat Marten over veel geld beschikt, volgens lied v, vs. 19-22,
is dit wel het geval. En hij is daar, behalve rijk, ook murru: halfzacht.
51 mall' Oene: Ofschoon in het WNT niet vermeld, is de naam Oene de aanduiding
van een sukkel, een zot. De naam zelf is waarschijnlijk van fries-groningse herkomst.
Vgl. Buitendijk 1975, blz. 241.

V Aenspraeck Vanden Oom tot de Nicht
I: 56-58
Boertig gedicht in dialoogvorm, waarin de oom zijn nicht aanspoort toe te stemmen
in een huwelijk met de rijke, zij het wat halfzachte Marten. Het lied is een pendant
van het vorige.
Beginregel: Nifjen, Nifjen, o gy dingh!:
Vindplaatsen: Apollo 1615: 50-51, met naam en kenspreuk; Geestigh
Liedt-Boecxken 1621: 16-20; Groot Lied-boeck 1622: 8-9; Liedt-boeck 1644: 3-4;
Liedt-boeck 1677: 3-4; Kalff 1890: 225-227; Knuttel 1929: 122-123; Van Rijnbach
1944: 39-40.
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Omvang, versvorm, rijmschema: identiek aan lied IV.
Melodie: Matter 1979, blz. 52, 53.
Varianten
Groot Lied-boeck 1622
- titel, zie boven

Apollo 1615
Boerinne-clucht

1 o gy

o je

5 Het

Wat

7 men moer

mijn moer

kijnt

kint

8 Marten

Maerten (zo steeds)

9 wongder (sey sy)

wonder saeghje

10 herten

haerten

13 die

de

14 Datsen hooft draeyt as ien

En sijn hooft dreyt assen

15 Sen Peet hetme

Sijn Peet het mijn

21 Sen Peet hetme sen

Sijn Peet het mijn sijn

22 Boom

bom

23 Gaeje

Iae jy

ierje scheyt

eer hy escheyt

27 Proost, van Pronck, noch

Pros, van Praal en

31 Bartje

Baert jou

32 Maer wat souwjer

Wat sou jyer

33 langt

lankt

34 en hoeftmen

behoeft me

35 beyt

baeyt

37 Bartje (ook vs. 44)

Baertje (ook vs. 44)

39 moytjes

moeytjens

40 van

of

41 Nicht bedwinght

Nifje bestuurt

43 vollight jy mijn

volgh je mijne

49 en op het langt

of op het lankt

51 werreld

wereld

schangt

schankt
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Dan
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Groot Lied-boeck 1622
10 herten

Geestigh LB. 1621
harten

Liedt-boeck 1644
harten

22 Boom

bom

bom

29 jyer

gyer

ghyer

43 jy

gy

gy

49 en

of

of

2 aen het knechje: De algemene betekenis: aan de man, moet in dit geval misschien
worden toegespitst tot: aan déze man. Uit de context blijkt immers dat er al wel vaker
over Marten is gesproken, en ook dat er bij de nicht neigingen bestaan in de richting
van een ánder (vs. 31-42).
4 Sprackme lestent: hoort iens Brechje: Uit de interpunctie zou men kunnen
afleiden dat er met hoort iens een aanhaling begint, m.a.w. dat de vzn. 4b-6 letterlijk
de woorden van Klufjes nicht zouden zijn. Dat is niet het geval. De vzn. 4b-6 en ook
nog 7 vormen een tussenvoeging waarmee de oom zijn betoog onderbreekt nu hij
ziet dat Brechtje helemaal niet oplet en stug doorgaat met haar naaiwerk. Bij vs. 7a
constateert hij dat ze dit heeft neergelegd, zodat hij er bij vs. 7b toe kan overgaan
het in vs. 4a afgebroken thema te hervatten.
5 hoe legje staegh en neyt: Waarom Van Rijnbach 1944 (blz. 39) dit vs. verklaart
als: ‘lig, zit je te briesen’, is duister. Volgens WNT IX, kolom 1811, kan neien
hinniken, briesen, betekenen, maar het is ook een spellingvariant van naaien. Bij de
boertige liederen van Bredero, en vooral bij die welke in dialoogvorm zijn geschreven,
is het nodig zich de situatie concreet voor ogen te stellen. Dat is niet altijd gemakkelijk
en soms niet met volstrekte zekerheid mogelijk. Maar bij de keuze tussen de twee
interpretaties dat Brechtje zit te briesen tijdens het maanwoord van haar oom, of dat
ze met afgewend hoofd blijft zitten naaien, kan men niet aarzelen. Haar ontstemming
blijkt opnieuw uit haar gedrag in vs. 23.
10 van herten: Al kan men het rijmpaar Marten/herten geen onzuiver rijm noemen
omdat de vormen hart en hert enkel spellingvarianten zijn waarin geen klankverschil
wordt aangeduid, toch maken de versies van 1615 en 1621 het waarschijnlijk dat
Bredero zelf de twee rijmwoorden gelijk heeft gespeld, en dat de vorm herten dus
voor de rekening van de zetter komt.
13 is soo estelt: is er zó aan toe.
20 Hy het Apen en Meerkatten: Zowel aap en ronde aap als meerkat (d.i. ook een
soort aap) komen voor als de aanduiding van een geldstuk; zie WNT I, kolom 527;
WNT IX, kolom 407, en Supplement, eerste stuk, kolom 226. De verklaring evenwel
dat aap in dit geval zou wijzen op de vorm van een spaarpot, wordt door Stoett
afgewezen bij het behandelen van de uitdrukking Hij heeft den aap binnen. Hij acht
de betekenis geld ontleend ‘aan de 17de-eeuwsche spreek-
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wijze ze zien op geen aap, die uit Oost-Indien komen, eigenlijk: voor iemand die uit
Indië komt, komt het op een aap niet aan, doch overdrachtelijk: wie overvloed bezit,
kan wel wat missen; die in het veen zit, ziet op geen turfje; hij die geld heeft, is niet
karig.’ (Stoett 1925, blz. 11.) Men kan er echter aan twijfelen of de koloniale situatie
anno 1615 al zó was, dat daarin deze spreekwijze met deze overdrachtelijke betekenis
kon ontstaan, nog afgezien van de vraag hoeveel tijd er verloopt voordat zo'n
uitdrukking erin slaagt het geïsoleerde woord aap de betekenis te geven van muntstuk.
Om de uitdrukking te kunnen verklaren zal men o.i. moeten uitgaan van de letterlijke
betekenis, d.w.z. men zal het bezit van apen en meerkatten moeten zien als een blijk
van uitzonderlijke rijkdom. Het betreft dan zeer gefortuneerde personen, wonende
op kastelen of landgoederen waar het mogelijk was een verzameling zeldzame, vaak
exotische dieren in leven te houden. De zegswijze betekent dan: hij is zo rijk als
iemand die zich een eigen dierentuin kan veroorloven. Maar misschien is de
uitdrukking wel een vondst van Bredero zelf, die aan de algemene naam apen de
bijzondere naam meerkatten heeft toegevoegd om te doen uitkomen dat Marten nog
veel méer dan de gewone rijkdom bezat.
22 Boom: Bodem, voor schuit, vaartuig, is gewoon. In 1615, 1621 en 1644 vindt
men de variant bom, dat plat-bodemd, breedgebouwd vaartuig met twee zwaarden
betekent, maar etymologisch wel hetzelfde woord zal zijn als boom, bodem. Zie
WNT III, eerste stuk, kolom 326.
31 Je hebt op Bartje sin estelt: De variant in Apollo 1615: op Bart jou sin maakt
het wel zeker dat Bartje in dit vs. een drukfout is, en dat men zal moeten lezen: Je
hebt op Bart je sin estelt. De uitdrukking: zin op iemand stellen, zonder voorafgaand
bezittelijk vnw., komt niet voor.
45 Wijsheyt, Godsvrucht enz.: Het op cynische wijze alle zedelijke kwaliteiten bij
het geld ten achter stellen in geval van een voorgenomen en door bloedverwanten
bedisseld huwelijk, is een motief dat men bij Bredero te vaak aantreft om het enkel
te kunnen beschouwen als een traditionele uiting van algemene kritiek op een
verdorven tijd.
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VI Twee-spraack van Twee Buur-Wyven
I: 59-61
Boertig lied, deels in dialoogvorm, deels verhalend, over de doortastende manier
waarop Jorden en Teuntje een paar zijn geworden.
Beginregel: Lieve kyeren wat en deun?
Vindplaatsen: Geestigh Liedt-Boecxken 1621: 20-24; Groot Lied-boeck 1622:
9-10; Liedt-boeck 1644: 4; Liedt-boeck 1677: 4-5; Kalff 1890: 227-228; Knuttel
1929: 124-125; Van Rijnbach 1944: 40-41.
Omvang: 54 verzen, negen strofen van 6 regels; het tweede vs. in elke strofe is
een herhaling van het eerste.
Versvorm: vierheffingsmetrum, overwegend trocheïsch.
Rijmschema: a a a b a b.
Melodie: Matter 1979, blz. 37, 55-57.
Varianten
Groot Lied-boeck 1622
1 en

Geestigh LB. 1621
een

Liedt-boeck 1644
een

11 an

aen

aen

25 't ongenaertigh

t' ongenaertigh

t'ongnaertige

27 euvelijcke

oevelijcke

oevelijcke

35 Quam lange Lijs daer

Noch langhe Lijs die

Noch, lange Lijs die

op het

quam op 't

quam op

53 ien

ien

en

1 Lieve kyeren wat en deun?: Het vraagteken heeft bij Bredero vaak een veel
ruimere functie dan in het moderne taalgebruik, namelijk - zoals hier - ook die van
een uitroepteken.
3 Styve Pietje Stayl-oors seun: Aangezien de interpunctie of liever het ontbreken
daarvan, geen zekerheid biedt inzake de zinsconstructie, is deze groep woorden voor
tweeërlei uitleg vatbaar: óf Stijve Pietje, de zoon van Steiloor, óf de zoon van Stijve
Pietje Steiloor. Argumenten omtrent de juiste interpretatie vindt men pas in de vzn.
6, 31 en 43. Uit vs. 6 zou men kunnen afleiden dat de zoon Jorden heet, maar deze
eigennaam is ook in gebruik als soortnaam: sukkel, saaie of stijve vent; zie WNT
VII, eerste stuk, kolom 439. In vs. 31 ligt het voor de hand Jorden als eigennaam te
beschouwen, al blijft de suggestie die van de soortnaam uitgaat daarbij bestaan.
Beslissend is eerst vs. 43: Stijve Pietje blijkt de naam te zijn van de vader. Derhalve
vervalt éen van de twee mogelijkheden inzake vs. 3 en blijft als enige interpretatie
over: de zoon van Stijve Pietje Steiloor; en op grond hiervan zal men Jorden inderdaad
als de voornaam van de jonkman mogen beschouwen. De term Steiloor is gebruikelijk
voor een
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koppig, onverzettelijk manspersoon, ofwel voor iemand met starre, bekrompen
begrippen, zie WNT XV, kolom 1155.
35 Quam lange Lijs daer op het slagh: Ofschoon WNT XIV bij slag niet minder
dan 70 betekenissen onderscheidt, is de uitdrukking op het slag komen in de 17de
eeuw zó gebruikelijk dat men geen vrijheid heeft aan een andere zin te denken dan:
juist op dat ogenblik, of: op het juiste ogenblik.
41 Ierst in: Het ontbreken van een leesteken na vs. 40 maakt het mogelijk, om niet
te zeggen verleidelijk, vs. 40-41a bijeen te voegen en als volgt te interpreteren. Al
het jongvolk kwam dadelijk met de bierkannen in de hand naar binnen. Maar bij deze
interpretatie volgt er een hoofdzin met soo (vs. 41b-42), en in die positie komt soo
niet voor. Indien een hoofdzin met soo begint, gaat er een bijzin aan vooraf, en deze
is hier alleen aanwezig als men Ierst in als zodanig opvat: zodra zij binnen waren.
Aldus wordt vs. 40 een afzonderlijke hoofdzin, waarachter men een punt of
puntkomma zou moeten lezen.
42 goede mannen: vertrouwenslieden, scheidsrechters; zie WNT V, kolom 384,
bij Goeman: ‘Eigenlijk een man in het volle bezit van zijne eer als burger; eerzaam,
achtingswaardig en betrouwbaar man’, ‘zulke personen werden als zaakkundigen
geraadpleegd en tot bemiddelaars gekozen.’ In een situatie als die van Jorden en
Teuntje, waarbij het huwelijk niet eerst door de wederzijdse familie was bedisseld,
terwijl de seksuele omgang een openbaar geheim was geworden en er uiteraard kans
op zwangerschap bestond, vond men het wenselijk alles zo gauw en zo goed mogelijk
te legaliseren: de huwelijksvoor-waarden in overleg met onpartijdige lieden vast te
stellen en de kerkelijke inzegening op korte termijn te doen plaats vinden.
47 mag're Marry van Billerdam: Door z'n fraaie alliteratie en assonantie heeft dit
vs. als aanduiding van een spichtige volksvrouw een ietwat ironische toon. Billerdam,
thans Bilderdam, is een buurtschap Z. ten W. van Amsterdam, met sluizen in de
rivier de Drecht op de grens van Rijnland en Amstelland. (B.) Het is echter niet
onwaarschijnlijk dat deze plaatsnaam door Bredero is gekozen omdat men in het
eerste deel ervan ook een obscene toespeling kan zien.
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VII Een oudt Bestevaertje, met een iong Meysjen
I: 63-64
Boertig lied in dialoogvorm, het aanzoek bevattende van een rijke grijsaard aan
een knap jong meisje, en haar spottende afwijzing omdat zij al een passende vrijer
heeft. Het lied is een pendant van het volgende. Lied XXXVII van het Antwerps
Liedboek behandelt hetzelfde thema en heeft ook een zelfde soort refreinregel.
Beginregel: O Jannetje mijn soete beck!
Vindplaatsen: Geestigh Liedt-Boecxken 1621: 83-87; Groot Lied-boeck 1622:
10-11, met illustratie; Liedt-boeck 1644: 12; Liedt-boeck 1677: 13-14; Kalff 1890:
229-230; Knuttel 1929: 126-127; Van Rijnbach 1944: 41-43.
Omvang: 56 verzen, zeven strofen van 8 regels met een steeds gelijke refreinregel.
Versvorm: jambisch metrum, met in de oneven regels vier, in de even regels drie
heffingen.
Rijmschema: a b a b c d c d, dus geheel staand; vanwege de refreinregel zijn alle
rijmklanken d gelijk, maar het rijmwoord in vs. 6 van elke strofe is telkens anders.
Melodie: Matter 1979, blz. 38, 58-60.
Varianten
Groot Lied-boeck 1622
3 jy

Geestigh LB. 1621
gy

Liedt-boeck 1644
ghy

8 jy

ghy (ook vs. 16 en 24)

ghy (idem)

26 jy

jy

ghy

32 jy

ghy

jy

36 zijn

syn

sen

41 laes (drukfout)

laet

laet

48 jy

jy

ghy

5 Al 't gelt dat ghy hier leggen siet: Seksuele omgang tussen personen van zeer
ongelijke leeftijd, al dan niet door een huwelijk gelegaliseerd, heeft van oudsher
aanleiding gegeven tot spot, en is een bekend motief geweest in kluchten, blijspelen
en ongezouten boertige liederen. In dit lied van Bredero komt nog de tegenstelling
tussen betaalde en spontane liefde erbij. Evenzo in een lied uit Den Nieuwen Lust-Hof,
1602.
8 Dat jy soeckt soeck ick mee: Wat jij zoekt, dat zoek ik ook. De aardigheid zit
natuurlijk hierin, dat de woorden van het meisje schijnbaar duiden op instemming
met de grijsaard, terwijl ze in feite juist het tegendeel tot uiting brengen.
9 Van landen, zanden, gelt en goed: De uitdrukkingen land en zand hebben, en
ook land noch zand hebben komen al in het Middelnederlands voor en hebben dan
de algemene betekenis van heel rijk, resp. heel arm te zijn. Wil men Bredero niet
van een pleonasme verdenken, dan moet men aan landen,
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zanden de oorspronkelijke concrete betekenis hergeven: bebouwde landerijen (dus
akker- en weiland) en onbebouwde gronden. Zie Middelned. Wb. VII, kolom 150,
en WNT VIII, eerste stuk, kolom 974.
23 Hansjen hangebroeck: Uit dit vs. volgt niet dat de grijsaard, die totnutoe
naamloos is gebleven, eigenlijk Hans (Johannes) zou heten. De naam Hans komt
voor als algemene aanduiding van manspersonen met opvallende, zij het sterk
uiteenlopende eigenschappen: een kloeke, rijke, grote, vreemde hans enz. Zie WNT
V, kolom 2111. Het verkleinwoord Hansje betekent vooral: kwibus, malle vent; zie
WNT V, kolom 2115; en in de suggestief allitererende combinatie: ‘iemand met eene
hangende, slobberige of slordig om het lijf zittende broek’ (WNT V, kolom 2057);
in dit lied is er stellig ook nog een seksuele bijgedachte.
27 Lammert Vaertje: In tegenstelling tot de situatie in vs. 23 mag men uit vs. 27
wél afleiden dat de grijsaard Lammert (Lambertus) heet. Zie bovendien de marginale
persoonsaanduiding L. Overigens heeft de naam Lammert, door de klankgelijkheid
met het woord lam, natuurlijk ook allerlei associatieve verbindingen met
scheldwoorden als lambeen, lampoot, lamstraal en lamzak.
52 Wie ghenoeght: Van de volledige spreuk Wie genoeght is rijck staat slechts de
eerste helft in afwijkend corps gedrukt; dat is ook in 1621 en in 1644 het geval. Daar
de zinspreuk Wie ghenoeght de aanduiding is van een overigens niet bij name bekend
dichter (zie I: 41) die in 1622 - maar wie weet hoe lang al - tot de kennissenkring
van Cornelis van der Plasse moet hebben behoord, kan men zich afvragen of er in
deze typografie geen retoricale toespeling schuil gaat.

VIII Een oud Besjen met een Iongman
I: 67-69
Boertig gedicht in dialoogvorm, het aanzoek bevattende van een rijke oude vrouw
aan een knappe jonkman, en diens barse arwijzing, mede op grond van het feit dat
hij al een geschikt meisje heeft. Het gedicht is een pendant van het vorige.
Beginregel: Nu Heereman, nu Jong-gesel,
Vindplaatsen: Geestigh Liedt-Boecxken 1621: 88-92; Groot Lied-boeck 1622:
12-13, met illustratie; Liedt-boeck 1644: 12-13; Liedt-boeck 1677: 14; Kalff 1890:
230-232; Knuttel 1929: 128-129; Van Rijnbach 1944: 43-45.
Omvang, versvorm en rijmschema als lied VII.
Melodie: Matter 1979, blz. 38, 58.
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Varianten:
Groot Lied-boeck 1622
3 jy

Geestigh LB. 1621
gy

Liedt-boeck 1644
ghy

9 euvel

euvel

evel

24 jy

ghy

ghy

36 settet

setse

setse

1 Heereman: Variant van de eigennaam Herman, behorende bij heer: leger. Naar
het schijnt gebruikt Bredero de naam met de associatie: als een heer, dus met en
zekere sfeer van voornaamheid. (= man die een heer is) Overigens komt de vorm
here man bij namen van familiebetrekkingen al in de middeleeuwen voor (zie Mnl.
Wb. deel III, kolom 361.)
11 quijl-bab: Een kwijldoekje voor kleine kinderen, en bij overdracht een kwijlend
of kletserig persoon; zie WNT VIII, eerste stuk, kolom 781. In dit woord zit de
suggestie van weer net zo te kwijlen als een kind, dus kinds te zijn. De drastische
terminologie van de jonkman begint al in vs. 7, nog vóor hij kan weten wat het besjen
wil, en is meestal (vs. 11, 28, 33, 34, 53) meer grof dan geestig. Anderzijds moet
men zeggen dat bij liefdesverhoudingen van deze aard de omgang van een jonge
man met een oude vrouw in hoger mate onnatuurlijk werd geacht dan van een oude
man met een jonge vrouw; en voorts vond men het onbehoorlijk dat het initiatief zou
uitgaan van de vrouw. Het ging hier bovendien om betaalde erotiek.
17 Dit schenck ick u: Blijkbaar biedt de vrouw de jonkman een beurs of een doek
met geld aan; zie ook de illustratie blz. 142.
21 soo rijck Als 't water vande Zee: De gewone uitdrukking is: Zo rijk als het water
diep is, of in de zuidelijke Nederlanden: Zo rijk als de zee diep is; zie WNT XIII,
kolom 271. Doordat Bredero de beide uitdrukkingen combineert maar tezelfdertijd
diep is weglaat, richt hij vooral de aandacht op de enorme hoeveelheid.
30 blanck as snee: De oude vrouw prijst in dit vs. het jonge meisje om haar uiterlijk,
want een blanke huid behoorde tot het renaissancistische ideaal van de vrouwelijke
schoonheid. De vrouwen beschermden hun gelaat des zomers met maskers om maar
niet bruin te worden. Het standskarakter van dit ideaal is onmiskenbaar: boerinnen
en werkvrouwen waren immers zo blank niet.
34 druyp-neus: iemand wiens neus druipt (pars pro toto), in dit geval wel ten
gevolge van een ouderdomskwaal. Vgl. WNT VII, tweede stuk, kolom 3486. Het
woord wordt door Bredero ook gebruikt in de Spaanschen Brabander, vs. 420.
rood-oogh: iemand met rode, ontstoken ogen, eveneens wegens een ouderdomskwaal.
Vgl. WNT XIII, kolom 1178 en 1216.
36 En settet vry wat hoogh: De vorm et kan alleen slaan op kooltje, tenzij men dit
vnw. opvat als een algemene aanduiding. De variant uit 1621 en 1644: En setse
verwijst naar test en is dus nog drastischer.
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53 gy hebt een gongs: Zie WNT V, kolom 401: ‘Een gons van den molen hebben,
of weg hebben. Hetzelfde als: een slag van den molen hebben, dat is: niet wel bij het
verstand zijn.’ In modern Nederlands zegt men: Ga weg, je bent niet wijs.
54 quee: meestal queen of queene, voor oude vrouw, vaak in ongunstige zin; zie
WNT VIII, eerste stuk, kolom 744.

IX Van Fobert en Lobbetje
I: 70-72
Verhalend boertig gedicht, deels in direkte rede, betreffende een mislukte vrijerij.
Beginregel: Onse Lobbetjen is so blijt.
Vindplaatsen: Apollo 1615: 52, met naam en kenspreuk; Geestigh Liedt-boecxken
1621: 25-29; Groot Lied-boeck 1622: 13-14; Liedt-boeck 1644: 4-5; Liedt-boeck
1677: 5, Kalff 1890: 232-234; Knuttel 1929: 130-131; Van Rijnbach 1944: 45-46.
Omvang: 54 verzen, negen strofen van 6 regels; de tweede regel van elke strofe
is een herhaling van de eerste. Dit betreft dus ook de varianten in de vzn. 1, 13, 31,
37, 43 en 49.
Versvorm: vierheffingsmetrum, overwegend trocheïsch, in de vzn. 1, 2, 3 en 5 van
elke strofe; drieheffingsmetrum in de vzn. 4 en 6.
Rijmschema: a a a b a b.
Melodie: Matter 1979, blz. 55, 57.
Varianten
Groot Lied-boeck 1622
- titel, zie boven

Apollo 1615
Cluchtich Boeren-Liedt

1 Lobbetjen

Lobbrich (ook vs. 2)

3 datset

datse

4 zy-er

dats'er

6 Je souwtje

Jy soudt je an

9 as

als

10 wongder

wonder

11 Lobbetje

Lobbetjen

12 Deuse verweende

Des moye verwiende

13 Noch se staanje om 't lijf

Sy staen je om 't lijf soo reyn

15 't Is t'ongenaertigh wel

O 'tis onaertich moy

16 Een

Ien
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21 Sy lijckt so

Want s' si soo

23 dit doet die door-trapte

dat doe die duer trapte

25-30

strofe 5 ontbreekt geheel

31 Wangt as hy hum wat koeltjes

Want als hy jum wat koeltjens

33 sen lieft

hy is

34 En kittlet hem in sen

En sy kittelt hum in sijn

35 deur

door

36 En raackt dan dus

En hy raeckt aldus

37 O

Och

40 Ick kan me

'K en kan my

42 mit je

met u

43 mit

met

45 Wangt Lobbetjen hiet hem altoos

Want Lobbetjen hiet hum altijdt

46 ongwaerdigh

onwaertich

48 hovaerdigh

hovaertich

49 nou

nu

51 en vraeght

vraeght

52 ierst minde

eerst minden

53 is't

isset

ien aer

een aer

54 sel sen

sal sijn

Groot Lied-boeck 1622
9 as

Geestigh LB. 1621
as

Liedt-boeck 1644
als

11 Lobbetje

Lobbetje

Lobbetje

15 t'ongenaertigh

t'ongenaertich

t'ongenaertich

16 Eens

Een

Een

18 Jy

Gy

Gy

30 aentrecken

antrecken

antrecken

1 Lobbetjen: verkleinvorm van de vrouwennaam Lobberig, die moet worden
verklaard als een samenstelling van germ. luda- (verg. luid) en burg, borg; zie WNT
VIII, tweede stuk, kolom 2530. Etymologisch is er dus geen verband met het ww.
lobberen (ald. kolom 2529-30), maar dat is geen bewijs dat Bredero die associatie
niet zou hebben bedoeld. Want daar lobberen ook kan worden gezegd van kleren,
en van ‘stukken goed van verschillende lengte, die aaneengenaaid zijn’ en dan de
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betekenis heeft van te wijd zijn, niet passen, flodderen (ald. kolom 2530), is er een
onmiskenbaar verband met de ironische vzn. 11-15. Lobbetje komt bovendien voor
in de combinatie Lobbetje Labbekack, en als aanduiding van een hoertje. In Bredero's
lied ligt de betekenis ‘sloddervos’ het meest voor de hand.
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21 so quaet dan as en baers: Stoett 1925, blz. 297, maakt bij deze uitdrukking de
opmerking dat de baars ‘om de gretigheid bekend is, waarmede hij in den worm bijt.’
Het WNT II, kolom 834, geeft echter een andere verklaring: ‘De baars is in zijne
bewegingen zeer druk, vandaar dat iemand die zeer driftig wordt, bij een baars wordt
vergeleken.’ Maar driftig en kwaad zijn toch geen identieke begrippen. Ofschoon in
de 17de eeuw niet ongebruikelijk, is baars in verband met kwaad-zijn minder gewoon
dan spin. ‘So quaet as ien baars’ is ook te vinden bij Samuel Coster.
41 je hebt een brief: Deze uitdrukking komt bij Bredero vaker voor, o.a. Moortje
vs. 855, en is een verwijt aan iemand die zich te veel en vooral te veel intimiteiten
veroorlooft. WNT III, eerste stuk, kolom 1324, spreekt van ‘iemand die zich
laatdunkend gedraagt en den grooten heer uithangt’ en ‘doen alsof men een brief
bezit die groote voorrechten geeft.’
49 alle guyse-gaer: Het zinsverband suggereert dat men hier te maken heeft met
een uitdrukking die de aangesproken personen bedoelt: allemaal samen; de klankvorm
levert echter onoverkomelijke bezwaren op. In WNT IV, kolom 100 en 258, en in
WNT V, kolom 1232 wordt gedacht aan een ‘dialectische verbastering van gansch
en gaar’, die dan door ‘onduidelijke uitspraak van de vocaal in gansch’ ontstaan zou
zijn. Maar in wélk nederlands dialekt de nasalering van de korte a-klank ooit een uy
oplevert (d.w.z. een uu-klank, die dan later over zou gaan in een ui-klank) is duister.
Misschien moet men de oplossing in een heel andere richting zoeken, en uitgaan van
het woord guyse, dat spotternij, hansworsterij betekent (Kiliaen 1777, deel I, blz.
206-207.) De uitdrukking zou dan helemaal niet doelen op de aanwezige personen,
maar op de gebeurtenissen of uitingen, dus: alle dwaasheden bij elkaar; of in modern
Nederlands: alle gekheid op een stokje. (+)

X Twee-spraeck Van de Beste-moer met haer Nichte
I: 73-75
Boertig lied in direkte rede, waarin de kleindochter haar afkeer van een
angstaanjagend lelijke vrijer op even plastische als drastische wijze tot uiting brengt.
Beginregel: Ick ben vervaert veur Heyntjeman,
Vindplaatsen: Geestigh Liedt-Boecxken 1621: 29-33; Groot Lied-boeck 1622:
14-15; Liedt-boeck 1677: 17; Kalff 1890: 234-236; Knuttel 1929: 132-133; Van
Rijnbach: 46-47.
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Omvang: 54 verzen, negen strofen van 6 regels; de tweede versregel van iedere strofe
is telkens een herhaling van de eerste.
Versvorm: vierheffingsmetrum, overwegend jambisch; in het kortere zesde vers
twee heffingen.
Rijmschema: a a a b a b, dus geheel staand.
Melodie: Matter 1979, blz. 41.
Varianten
Groot Lied-boeck 1622
1 ben

Geestigh Liedt-Boecxken 1621
bin

54 Heynje

Heyntje

- Twee-spraeck: Er is in het begin van het Boertigh Liedt-boeck een zevental
liederen in dialoogvorm, d.w.z. met een duidelijk aangegeven rolverdeling binnen
de gezongen tekst. Bij vier daarvan wordt dit feit ook aangegeven door de term
Twee-spraeck in de titel (lied VI, XI, XIII en XIV); bij de overige drie beperkt de
titel zich tot het noemen van de twee zingende personen (lied VII, VIII en XV).
Wanneer er maar éen sprekende persoon is, hoewel de tekst in z'n geheel gericht is
tot een blijkbaar zwijgend luisterende tweede, wordt in de titel de term Aenspraeck
gebruikt (lied IV en V). Zoals de tekst er staat, behoort lied X onmiskenbaar tot deze
laatste groep: het is géen tweespraak, de Beste-moer is weliswaar als aangesproken
persoon aanwezig (vs. 3, 25-26, 43-44, 49-50), maar steeds zwijgende. Die situatie
komt allerminst overeen met de suggestie die van de titel uitgaat, want daar wordt
de Beste-moer als eerste van de sprekende personen genoemd. De veronderstelling
dat er dan oorspronkelijk vóor de eerste strofe nog een door de oude vrouw gezongen
eerdere strofe zal zijn geweest, wint aanmerkelijk aan waarschijnlijkheid als men
rekening houdt met de inzet van de slotstrofe:
Ey lieve Besje! sus, swijght stil,
Ay lieve Besje, etc.
Ick wou dat jy jou mongt wat hil,
Hoe quelje mijn? -

Indien deze veronderstelling juist is, zou het lied tenminste twee strofen langer zijn
geweest, éen (of meer) vóor vs. 1, en éen (of meer) tussen de vzn. 48 en 49. Daar
een onvolledige tekst onmogelijk in Bredero's eigen editie kan hebben gestaan, zou
dit lied behoren tot de toevoegingen in de editie 1621. Maar verder dan zo'n
veronderstelling kan men niet komen.
- Nichte: In WNT IX, kolom 1930 staat als eerste betekenis: kleindochter, daarna
dochter van een broer of zuster, of dochter van een oom of tante. Bredero laat hier
dus een kleindochter aan het woord die zich verzet tegen de aandrang van haar
grootmoeder.
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1 Heyntjeman: Bij de aanhef van dit lied kan men nog niet weten dat het hier gaat
over een foeilelijke jonkman die Heintje (Hein; Hendrik) heet. De naam Hein immers
is ook een gebruikelijke aanduiding van de dood, de duivel of een boze geest: Magere
Hein, enz. Zie WNT VI, kolom 478. Vooral de naam Heintje-man komt als zodanig
voor (idem, kolom 479). Het is déze associatie die in de naamgeving dus onmiddellijk
aanwezig is.
6 brief: zie de uitdrukking een brief hebben (lied IX, vs. 41). Hieruit moet door
overdracht de mogelijkheid zijn ontstaan de brief te gebruiken voor de persoon die
zo'n brief heeft, of zich althans gedraagt alsof hij zo'n brief had: een opschepper,
pocher, malle kwast. Vgl. WNT III, eerste stuk, kolom 1324.
16 veul wijnts... veul wijns: Ofschoon deze twee woorden ook in 1621 zó te vinden
zijn, is het onwaarschijnlijk dat er méer aan de hand is dan een spellingvariant: in
alle strofen bestaat vs. 4 uit een tweetal identieke woordgroepen. Indien men toch
naar een verklaring zoekt, komt het rijmwoord grijns (vs. 18) het eerst in aanmerking;
de vorm wijnts zou dan gebruikt zijn om geen misverstand te wekken, de vorm wijns
om het rijm ook voor het oog zuiver te doen zijn.
19 datjes: het aanwijzend vnw. zelfstandig gebruikt, wordt aangetroffen in
uitdrukkingen als ditjes en datjes, of ditten en datten; het komt ook afzonderlijk voor,
en betekent dan: een bezwaar, een tekortkoming, een zonde, een vlek; en meer
gespecialiseerd: iets ontsierends, een puist. Vgl. WNT III, tweede stuk, kolom
2308-09.
25 seght ongse naeyster Tiet: Mogelijk heette de af en toe komende huisnaaister
officieel Titia, populair Tiet of Tiete, en was zij het enig beschikbare personeel om
er een boodschap aan op te dragen. Overigens is Tiet ook een aanduiding van een
meisje van lichte zeden, en van een smerige, of een kwaadaardige en nijdige vrouw;
zie WNT XVII, kolom 2021-28.
31 de Warmestraet: Misschien zijn de vzn. 31-48 voor de Amsterdammers uit het
begin van de 17de eeuw, en speciaal voor de bewoners van de Warmoesstraat, geheel
duidelijk geweest; voor lateren zijn ze dat niet. Kalff 1890 geeft geen enkele
verklaring, Knuttel 1929 tekent alleen bij Harmen (vs. 35) aan: ‘Toespeling op een
bekend beeld?’ en Van Rijnbach 1944 beperkt zich tot een voetnoot bij maysters (vs.
43): ‘Kwakzalvers(?)’. Het meest welsprekende zijn in dit geval de vraagtekens.
Zonder tot volstrekte zekerheid te komen, kan men het volgende constateren. In haar
verwensingen zegt de kleindochter: Men zou in gips of kalk een precies gelijkend
beeld van Heintje moeten maken (vs. 29-30). Men zou dit in de Warmoesstraat naast
het lelijke beeld bij Harm (de drogist zelf, of het traditionele gapersbeeld van zijn
winkel?) moeten plaatsen om dan te bemerken dat het er precies op lijkt (vs. 31-36).
Dat beeld was blijkbaar een borstbeeld met de beide armen op een bepaalde manier
om elkaar heen geslagen (vs. 33). Of echter de zevende strofe nog in deze
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gedachtengang past, is onzeker. Misschien betekent na 't leven (vs. 37) wel: in
levenden lijve, en slaat hoogh verheven (vs. 39) op een podium of stellage waar men
een mens of een dier vertoonde als bezienswaardigheid voor het publiek. Ditzelfde
denkbeeld is uitgedrukt in de vzn. 47-48, maar daar kennelijk met de bijgedachte
van een medische rariteit; maysters (vs. 43) behoeven geen kwakzalvers te zijn, het
zijn artsen, heelmeesters, al of niet bevoegd.
51 Ick wou dat jy jou mongt wat hil, Hoe quelje mijn: Zie de verklaring bij
Twee-spraeck (titel).

XI Twee-spraeck Vande Moeder en de Dochter
I: 76-77
Boertig gedicht in dialoogvorm, waarin een meisje uiting geeft aan haar liefde
voor de eenvoudige Eelhart en zich spottend verzet tegen de rijke vrijer Warrenar
die haar door de moeder wordt aangeprezen om zijn geld.
Beginregel: Eel-hart, Moertjen, heb ick lief,
Vindplaatsen: Geestigh Liedt-Boecxken 1621: 33-37; Groot Lied-boeck 1622:
15-16; Liedt-boeck 1677: 17-18; Kalff 1890: 236-237; Knuttel 1929: 134-135; Van
Rijnbach 1944: 48-49.
Omvang: 48 verzen, acht strofen van 6 regels.
Versvorm: vierheffingsmetrum, voornamelijk trocheïsch.
Rijmschema: a b a b c c; de vzn. 5-6 van de eerste, tweede en vierde strofe, door
de moeder gezegd, zijn steeds eender; de daarvan verschillende verzen 5-6 van de
derde, vijfde, zesde en zevende strofe, door de dochter gezegd, zijn onderling ook
steeds eender. De vzn. 5-6 van de achtste strofe, door de dochter gezegd, wijken van
beide andere refreinen af, al hebben ze het ‘moederlijke’ rijm van de strofen 1, 2 en
4.
Melodie: Matter 1979, blz. 52.
Varianten
Groot Lied-boeck 1622
7 Moertie

Geestigh Liedt-Boecxken 1621
Moertje

16 niemeer

niemer

22 moetie

moetje

1 Eel-hart: Ofschoon de naam Eelhart afkomstig is van Adelhardus (zie van der
Schaar 1979, blz. 20), doet hij in dit lied eerder aan als een ‘sprekende naam’.
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Zo is het ook met Warre-nar (vs. 3) of War-nar (vs. 40, 47), al is in dit geval de
verwantschap met Warner en Werner veel duidelijker. Daar de ontstaanstijd van dit
lied onbekend is en er geen eerdere publikatie valt aan te wijzen dan 1621, blijft een
eventuele relatie tot Hoofts Ware-nar (waarschijnlijk gespeeld 1616; eerste druk
1617) een open vraag.
3 die het en brief: zie voor deze uitdrukking (en ook vs. 46) de aantekeningen bij
lied IX, vs. 41 en lied X, vs. 6.
19 Comt hy op myn camer weer: Kennelijk wordt hier gedoeld op het kweesten
(zie WNT VIII, eerste stuk, kolom 746), een in Noordholland en ook elders lange
tijd gebruikelijke vorm van vrijen, waarbij de jongeman het meisje 's avonds op haar
kamer bezocht en vaak tot diep in de nacht bleef. Als zij intussen naar bed was gegaan,
werd de vrijerij voortgezet, terwijl hij naast het bed zat of bovenop de dekens was
gaan liggen. Zie Scheltema 1832, blz. 59-61; de Roever 1891, blz. 105-109. Wanneer,
wat natuurlijk vaak het geval was, het meisje niet over een eigen kamer beschikte,
vond het kweesten bij en in de bedstee plaats.
21 de Kay: De term keivoor mensen die men heel of half gek acht, (zie ook vs.
34) is in oudere taal heel gewoon; in WNT VII, eerste stuk, kolom 2044-51, staan
talrijke voorbeelden ontleend aan zeer verschillende uitdrukkingen. In afwijking van
het oude volksgeloof als zou er bij gekken een kei in de schedel rammelen (zie
Tuinman 1720, blz. 271-272), meent WNT VII, kolom 2056-59, dat het woord kei
in dit geval teruggaat op de naam Keye uit de Arthur-romans. Zie ook Coigneau
1980-82, blz. 425.
26 van de ballick vallen: namelijk door de openingen tussen de verschillende
balken. De zegswijze betekent: ‘de beide gevallen staan zóózeer gelijk dat ik mij
niets onaangenaam wil getroosten voor een van beide’; zie WNT II, kolom 926.
48 Wangt hy is korsel, geck, en mal: Het feit dat de dochter hier afziet van haar
eigen refrein (vs. 17-18; 29-30; 35-36; 41-42) en tot slot overgaat op het rijm van
haar moeder, betekent niet dat zij nu van standpunt verandert; integendeel: de moeder
wordt nu definitief met haar eigen wapen verslagen.

G.A. Bredero, Groot lied-boeck

217

XII Van gierighe Gerrit, en Modde van Gompen
I: 78-80
Verhalend boertig gedicht over de vrijage van twee foeilelijke personages. De
tekst blijft vrijwel beperkt tot de beschrijving van hun uiterlijk.
Beginregel: De Gierige Gerrit, die lebbige dief,
Vindplaatsen: Geestigh Liedt-Boecxken 1621: 37-42; Groot Lied-boeck 1622:
16-17: Liedt-boeck 1644: 5; Liedt-boeck 1677: 5-6; Kalff 1890: 237-239; Knuttel
1929: 136-137; Van Rijnbach 1944: 49-50.
Omvang: 62 verzen, eigenlijk tien strofen van elk 7 regels, maar elke strofe bevat
drie regels die enkel uit herhalingen bestaan en in de druk maar ten dele zijn
aangeduid: vs. 3 is identiek aan vs. 2, en de vzn. 6 en 7 zijn identiek aan vs. 5. In
1622 werden enkel de eerste en de laatste strofe in volle omvang afgedrukt, bij de
tussenliggende strofen is de dubbele herhaling in de vzn. 5-7 tot éen gedeeltelijke
beperkt, plus etc.
Versvorm: vierheffingsmetrum, overwegend jambisch, in de vzn. 1 en 4;
drieheffingsmetrum, strikt jambisch, in de vzn. 2-3 en 5-7. Vs. 38 wijkt ritmisch
sterk af.
Rijmschema: a b b a b b b.
Melodie: Matter 1979, blz. 70, 71.
Varianten
Groot Lied-boeck 1622
45 corts

Geestigh Liedt-Boecxken 1621
kors

50 anxstelijck

anxstelijcke

56 een

ien

59 die

de

4 Modde van Gompen: In de 17de eeuw word Modde gebruikt als scheldwoord
voor een vuil, lomp en onhandig vrouwmens, en voor een hoer; de herkomst is niet
bekend; zie WNT IX, kolom 894. Ook de evenmin verklaarbare naam Modde van
Gompen komt voor in oneervolle zin: een slons. De voorbeelden in het WNT zijn
alle ontleend aan teksten uit de 17de en de 18de eeuw. Bij Bredero vindt men een
gelijknamige figuur in éen scène van Stommen Ridder, aan het eind van het vierde
bedrijf (vs. 1930-1969).
9 Niet muysvael: Het is opmerkelijk hoeveel kleuraanduidingen door Bredero
gebruikt worden bij het portretteren van zijn personages; zie de vzn. 9, 11, 12, 14,
15, 20, 38 en 39; in sommige versregels zijn er zelfs twee, en bovendien wordt het
totale aantal nog vermeerderd, althans versterkt, doordat ze staan in regels die herhaald
worden.
12 inde grongt: Behalve de gewoon geworden figuurlijke betekenis: ‘eigenlijk,
in wezen’ (WNT V, kolom 961-63), is in dit geval ook de letterlijke betekenis
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mogelijk, om niet te zeggen waarschijnlijk; in de diepte, in de diepere lagen van het
vel.
24 En trotsche Troyen: Dit zinsdeel kan worden opgevat als een tweede lijdend
vw. bij sietmen (vs. 23), maar ook als bijv. bepaling, met samentrekking van 't leger
van. In dit laatste geval ziet men dus zowel het leger van de Grieken als dat van
Troje. Maar de andere opvatting verdient verre de voorkeur: men ziet het leger van
de Grieken en men ziet (daarachter) de trotse stad Troje, een heel klassiek historiestuk
dus op de geverfde wangen van dit wijf.
47 Na dat hy schoon was uyt eruyt: Haaruitval is een symptoom van syfilis, in het
tweede stadium, circa acht weken na het begin van de ziekte. (Zie WP7, deel 18, blz.
190).
50 Hy is soo anxstelijck moy: In metrisch opzicht wijkt dit vs. enigszins af doordat
er in de derde jambe een onbeklemtoonde lettergreep ontbreekt. De variant uit 1621:
anxstelijcke verdient mede de voorkeur omdat bijwoordelijke vormen op -e meer tot
de volkstaal behoren.

XIII Twee-spraeck, tusschen Kniertje Knelis
En Lijsbet Leffers
I: 81-82
Boertig lied in dialoogvorm, waarin een oudere vrouw zich erover beklaagt dat
zij op een familiefeestje bij het dansen is genegeerd door een jonkman die als kind,
naar zij zich herinnert, door haar toch zo vriendelijk is verzorgd.
Beginregel: Hou sick hou, goen dach in 't huys:
Vindplaatsen: Geestigh Liedt-Boecxken 1621: 42-45; Groot Lied-boeck 1622:
17-18; Liedt-boeck 1644: 6; Liedt-boeck 1677: 6-7; Kalff 1890: 239-240; Knuttel
1929: 138-139; Van Rijnbach 1944: 50-51.
Versvorm: wisselend ritme van vier of drie heffingen, soms trocheïsch, soms
jambisch.
Rijmschema: a a b b (c) c b c.
Melodie: Matter 1979, blz. 44.
Varianten
Groot Lied-boeck 1622
9 eschiet

Geestigh LB 1621
egeschiet

Liedt-boeck 1644
'eschiet

- Lijsbet Leffers: Lijsbets vader heette dus Leffert. Maar er bestond destijds een
ww. leffen dat babbelen, snappen betekende (WNT VIII, eerste stuk, kolom
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1380); het ligt voor de hand dat ook déze associatie meespeelt. De door Bredero in
de beide eigennamen toegepaste alliteratie heeft hier, zoals trouwens ook elders in
de boertige liederen, allereerst een ietwat speels-ironisch effect.
1 sick: tussenwerpsel, waarschijnlijk een vervorming van zeg ik, zeg 'k. Niet in
WNT.
12 Noch jonge Jan enz.: Bredero's virtuoze spel met de eigennaam Jan die in drie
regels acht maal wordt gebruikt als aanduiding van vijf verschillende personen, wekt
de indruk van éen groot bijeenbehorend gezelschap van familieleden dat dan collectief
is tekortgeschoten in hartelijkheid jegens Kniertje Cornelisdochter, die na vroeger
bij hen in dienst te zijn geweest als kindermeisje, er dus op had gerekend nu met wat
meer égards te worden behandeld. Ofschoon zij in vs. 16 blijkbaar op éen bepaalde
Jan doelt, wordt het in het lied niet duidelijk over wélke van die vijf Jannen Kniertje
het eigenlijk heeft, en daarin kan men een trek zien van Bredero's ironie t.a.v. haar
ietwat onnozele zelfbeklag.
19 wat Jan so prat: Knuttel 1929 drukt zonder nadere verantwoording: was Jan
zo prat, een emendatie die onnodig is. De vorm wat komt als tussenwerpsel eveneens
voor in vs. 21 en vs. 22, steeds als uiting van Lijsbet; en de woordgroep Jan so prat
is ook zonder werkwoordsvorm een uitstekende emotioneel geladen uitroep in de
mond van deze nietszeggend meepratende vriendin.

XIV Twee-spraeck tusschen Iaep Ians
ende Fijtje Floris
I: 83-85
Boertig lied in dialoogvorm van twee vriendinnen die tijdens een pleziertochtje
twist krijgen over dezelfde minnaar en tenslotte om hem loten. De laatste strofe rondt
in verhalende vorm de situatie af.
Beginsregel: Fytje Floris myn speulmeysje
Vindplaatsen: Geestigh Liedt-Boecxken 1621: 45-49; Groot Lied-boeck 1622:
18-19; Liedt-boeck 1644: 6-7; Liedt-boeck 1677: 7; Kalff 1890: 241-242; Knuttel
1929: 140-141; Van Rijnbach 1944: 51-52.
Omvang: 54 verzen, negen strofen van 6 regels.
Versvorm: vierheffingsverzen, overwegend trocheïsch.
Rijmschema: a b a b c c.
Melodie: Matter 1979, blz. 51, 62-63.
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Varianten
Groot Lied-boeck 1622
6 ten

Geestigh LB. 1621
ter

Liedt-boeck 1644
ter

11 mijn

men

men

13 Jaepje meuchje wel

Jaepje meuchje wel

Jaepj! meuchje mel

16 die

de

de

18 soetjes ruyckt dat

soetjes ruyckt dat

soetjens ruyckt het

26 warret

waerret

waerret

27 de

de

die

28 Michieltje

Michieltje

Michieltjen

47 jy

jy

ghy

48 mijn

mijn

my

1 Fytje Floris myn speulmeysje: In 1619 schreef de rederijker Jos van de Wael in
Schiedams Rood Roosjes Spel dat de narren met de kap vermakelijcke grilletjes
klappen:
Hier van Fijtjen Floren/myn zoet speul-meysjen/
En daer/ van ey-lieve Jantjen, laet ons noch een reysjen;

zie Coigneau 1980-82, blz. 189 en 400. Dit houdt in dat Bredero's gedicht toenal een
bekend volksliedje was, tenzij men meent dat én Van de Wael in zijn spel én Bredero
in zijn gedicht, en dan ook in Moortje vs. 2652 toespelen op een scabreus liedje van
ouder datum, waarvan verder niets bekend is.
8 't swart huys: In het begin van de 17de eeuw was Amsterdam een stad van zo'n
80.000 inwoners, bijeen op een betrekkelijk klein oppervlak. Behalve via het IJ aan
de noordzijde waren in het zuiden scheepsverbindingen via de Amstel en de daarmee
verbonden waterlopen, en via verschillende kanalen die aansloten bij de
grachtengordel, zij het niet zonder sluizen. Op bereikbare afstand van de stad vond
men herbergen die behalve als pleisterplaats of nachtverblijf voor de reizigers, ook
dienst deden als vermaakscentra voor de jongelui, vooral des zomers. Het swart huys
was kennelijk zo'n gelegenheid; het feit dat men er room kon eten (vs. 12) duidt erop
dat het tevens een boerenbedrijf was met eigen vee. Aan een vergelijkbare situatie
herinnert het oude kinderversje:
Schuitje varen, theetje drinken,
Gaan wij naar den Overtoom,
Eten er zoete melk met room,
Zoete melk met brokken,
Kindertjes mogen niet jokken.

18 hoe soetjes ruyckt dat hoy: Uit dit vs. kan blijken in welke tijd het lied gesitueerd
is: juli, hooimaand. Er was al drogend hooi, maar ook nog ongemaaid lang gras (vs.
20).
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22 Michieltje: Terwijl de beide meisjes in het hooi liggen - want ook Fijtje zal na de
waarschuwing in vs. 19-20 het natte gras wel hebben vermeden - ontstaat er een
gesprek over een jonkman met wie ze blijkbaar allebei een verhouding hebben, zonder
het van elkaar te weten. Het hooi, als bruikbare plaats voor erotische bezigheden,
komt ook in andere gedichten van Bredero voor: zie lied II, vs. 31-35; lied III, vs.
37-60.
25 Men souwer seper op verlieven: Nadat Fijtje juist begonnen is met haar
vertrouwelijke bekentenissen, onderbreekt Jaepje haar met deze ene zin, die in z'n
nuchtere constatering toch wel iets méer meedeelt. Fijtje echter slaat daar geen acht
op. Zij gaat nog elf versregels lang door met triomfantelijke mededelingen, zonder
er zich van bewust te zijn dat ze minder een vriendin dan een mededingster tegenover
zich heeft.
28 goet mijns: De 17de eeuw kende talrijke uitdrukkingen met goed gevolgd door
een woord op -s dat óf een tweede naamval is van een znw., óf een afgeleid bijv. nw,
destijds op -sch. De vorming was toen blijkbaar nog productief. Het WNT V, kolom
300, geeft o.a. goed arms, weldadig jegens de armen; goed kinds, houdende van
kinderen; goed kerksch, goed vrouws, goed meisjens, goed leex, goed clercx, goed
kroegs, goet evangelis (dit laatste bij Anna Bijns). De uitdrukking goet mijns, erg op
mij gesteld, wijkt evenwel van al de geciteerde af daar mijns geen tweede nv. of
afleiding van een znw. is, maar van een pers. vnw.: Bredero kan haar hebben
aangetroffen bij Hooft in diens Sang (Ghy Heilichheidtjens, die in bloemen en in
cruiden), vs. 20:
Of Sanggodin goedt mijns u dat had ingegeven.

Deze Sang was door Hooft gepubliceerd in zijn Emblemata amatoria (Amsterdam
1611) blz. 130. Zie ed-Stoett, Amsterdam 1899, deel I, blz. XVII, 100 en 348.
31 trouwen Met ien veter:. Deze uitdrukking waarvan het WNT enkel dit vs. als
vindplaats geeft, heeft kennelijk betrekking op een buitenechtelijke verhouding. ‘De
gedachte is dan - aldus WNT XXI, kolom 128 - dat er geen onverbrekelijke, echte
huwelijksband gelegd wordt, maar slechts een losse verbinding tot stand komt die
elk oogenblik weer losgemaakt kan worden. Misschien tevens met gedachte aan de
hieronder behandelde bet. ‘penis’.’ Deze tweede betekenis is ontstaan, doordat er bij
de voorsluiting van de mannenbroek destijds een veter werd gebruikt. (aldaar, kolom
129).
36 En ick nam 't op mijn beraen: Uit dit vs. blijkt dat Fijtje inzake het voorstel
van Michieltje nog geen beslissing heeft genomen, hoe verliefd ze overigens ook is.
Jaepje is in haar verhouding tot Michieltje kennelijk een stadium verder.
39 By de groote Klocken: De uitdrukking ‘zweren bij de grote klokken’ is geen
gebruikelijke zegswijze. Gebruikelijk is wél ‘iets aan de grote klok hangen’, d.i. iets
in wijde kring bekend maken; maar enige verbinding met het vs. van Bredero is
hiermee niet te maken. Stellig moet er worden gedacht aan de (in katholieke kerken)
gewijde grote luiklokken, die dus iets godsdienstigs, iets
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heiligs representeren. Ze werden bovendien alleen geluid in geval van nood: brand,
dijkbreuk of iets dergelijks. Te zweren bij zulke klokken kan dus betekenen dat men
zo'n ramp over zich afroept indien men de eed zou breken. Stellig heeft Jaepje in
haar goedgelovigheid het zó opgevat, maar dit houdt niet in dat Michieltje het ook
zo heeft bedoeld. Van de uitdrukking klok en klepel als toespeling op de manlijke
geslachtsdelen geeft WNT VII, tweede stuk, éen voorbeeld. Maar al in de Reinaert
wordt in de scène waar Tibeert de kater de naakte pastoor naar het kruis vliegt, gezegd
dat hij het lichaamsdeel verminkt
Daer men den beiart mede slaet (vs. 1262)

Binnen de situatie van dit lied en in de mond van déze Michieltje is een echte eed
minder waarschijnlijk dan een aldus obsceen bezworen belofte.
41 Voor ien Prins: De grote spreiding van betekenissen bij voor maakt in principe
drie interpretaties mogelijk: ‘als een vorst’ kan terugwijzen op hy (d.i. Michieltje),
of op mijn (d.i. Jaepje), maar voor kan ook de inzet zijn van een bepaling van doel:
terwille van een vorst. Hoewel het denkbaar is dat Michieltje zich als een vorst
gedraagt, en eveneens dat hij háar op vorstelijke wijze uitdost, verdient binnen dit
lied toch de derde opvatting de voorkeur. Dat Michieltje zelf dan ook vaak de rol
van die vorst op zich neemt, kan nog een bijkomende gedachte zijn.
49 Fijtjen hettet spul verloren: De precieze verhoudingen tussen de drie personages
in deze verhalende slotstrofe zijn niet direkt duidelijk. Zeker is allereerst dat Fijtje
bij kruis-of-munt heeft verloren en dus geen recht zou hebben op Michieltje. Maar
heel deze loterij is buiten hém omgegaan, hij heeft er zelfs geen weet van, en is dus
niet verplicht er rekening mee te houden. Dat zal hij dan ook wel niet doen. Daarop
doelt Mar (vs. 50).
Ook met de vzn. 51-52 is er iets aan de hand. Jaepje heeft het lot gewonnen en
bovendien een soort trouwbelofte van hem aanvaard (vs. 37-42). Er is echter al wat
aers in 't til (vs. 52). Volgens WNT XVII, eerste stuk, kolom 120, heeft in 't til zowel
als de meer gebruikelijke uitdrukking in til betrekking op ‘zaken die reeds onder
handen, in uitvoering enz. zijn’. Er is dus heel iets anders bezig dan zij zich heeft
voorgesteld. De rauwe werkelijkheid staat in de vzn. 53-54; op het eerste oog is
echter nog niet duidelijk wie van de twee meisjes er met sy wordt bedoeld. Van
Rijnbach 1944 laat dit in het midden, maar verklaart kloeckjes spint als: ‘het handig
aanlegt’ en het slotvers Dat s'hem kost en biergelt wint! als: ‘dat ze hem noodzaakt
haar te onderhouden.’ Dat is een tour de force die door niets wordt gerechtvaardigd.
De interpretatie van hem (vs. 54) als belanghebbend vw. (dus: voor hem; ten behoeve
van hem) ligt voor de hand, en er is geen enkele reden om daarvan af te wijken.
Michieltje blijkt dus de profiteur te zijn van háar gespin. Dan resten er nog twee
vragen: wie van de beide meisjes spint er eigenlijk, en wat betekent dit? Aangezien
Fijtje blijkens
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vs. 36 haar verhouding tot Michieltje nog in beraad heeft, is Jaepje de enige die in
aanmerking komt. En spinnen is éen van de zeer vele volksuitdrukkingen voor de
seksuele omgang, dus een minder gebruikelijk synoniem van ‘naaien’. In de vzn.
53-54 staat dus ronduit: Denk eens aan, hoe flink zij wel weet te naaien dat ze voor
hem z'n natje en droogje verdient. Zo eindigt de hele verliefdheid van de meisjes op
het niveau van de prostitutie en het souteneurschap. Maar misschien eindigt ze daar
niet alleen, waarschijnlijk wás ze daar al van het begin af aan. (+)

XV Van Besje met Lijsje heur Dienst-meyt
I: 86-87
Gedicht in dialoogvorm over veinzerij en ontrouw van de minnaars. De toon is
eerder gemoedelijk moraliserend dan boertig.
Beginregel: Hoort hier iens Bestemoer!
Vindplaatsen: Geestigh Liedt-Boecxken 1621: 50-53; Groot Lied-boeck 1622:
19-20; Liedt-boeck 1677: 18-19; Kalff 1890: 242-244; Knuttel 1929: 142-143; Van
Rijnbach 1944: 52-53.
Omvang: 45 verzen, negen strofen van 5 regels.
Versvorm: drieheffingsmetrum in de vzn. 1 en 2, vierheffingsmetrum in de vzn.
3, 4 en 5, meest jambisch.
Rijmschema: a a a b b; het vijfde vers, een refreinregel, komt in twee verschillende
vormen voor.
Melodie: Matter 1979, blz. 178, 179.
Varianten
Groot Liedt-boeck 1622
19 die

Geestigh Liedt-Boecxken 1621
de

38 hert

hart

9 kijnt: In het Hollands uit het begin van de 17de eeuw is de ijde aanduiding van
een ie-klank, maar hoe open of gedekt, hoe lang of kort valt niet te beslissen. Van
de zeven rijmwoorden op wijnt zijn er vier die in het moderne Nederlands - net als
wijnt zelf - een gedekte klinker hebben: kijnt; vijnt; verbynt; bevynt, en drie die een
open klinker hebben: verdwijnt; pijnt; schijnt. In deze laatste gevallen gaat het om
werkwoorden met een infinitief zonder d. Uit de spelling met y of met ij valt niets
af te leiden. Zie Verdenius 1946, blz. 131-135.
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10 Dat woorden syn niet mier as wijnt: Terwijl Lijsje in vs. 5, en opnieuw in vs. 25,
haar strofe afsluit met een emotionele, persoonlijke bekentenis, gaat het Besje daar
tegenin met de algemene volkswijsheid van een spreekwoord. Zie Harrebomée
1856-1870, deel 2, blz. 472.
30 Dat woorden enz.: Na in vs. 25 haar eerste antwoordstrofe te hebben afgesloten
met haar eigen emotionele refreinregel, beëindigt Lijsje in vs. 30 haar tweede
antwoordstrofe met de regel die tevoren steeds had behoord tot de waarschuwing
van het Besje. Tussen vs. 25 en vs. 30 vindt dus de omslag in haar stemming plaats:
de waarschuwing van de oude vrouw begint indruk te maken.
32 Ier iemet jou verleyt: Deze bijzin met Ier, eer, voordat, heeft geen temporele
maar een waarschuwende betekenis: opdat niet. Op grond van de interpunctie is men
geneigd vs. 32 bij vs. 31 te voegen, maar leestekens zijn in de editie- 1622 geen
betrouwbaar gegeven. Vs. 32 kan beter bij vs. 33 gevoegd worden, omdat vs. 33 als
hoofdzin ingeleid door So een voorafgaande bijzin verlangt waarnaar So dan in het
algemeen terugwijst. Men dient dus na vs. 31 een punt te denken: dat vers bevestigt
enkel wat Lijsje tevoren heeft gezegd.
45 Dat woorden enz.: Opnieuw, en nu tot slot, eindigt Lijsje met het
waarschuwende refrein van het Besje; zij bevestigt daarmee dat ze geheel overtuigd
is.

XVI Van Dieuwertjes Vryer
I: 88-89
Verhalend, of liever beschrijvend, boertig lied over de bijzonder lelijke maar wel
heel rijke vrijer van Dieuwer.
Beginregel: Dieuwer is verlieft (by get)
Vindplaatsen: Geestigh Liedt-Boecxken 1621: 54-58; Groot Lied-boeck 1622:
20-21; Liedt-boeck 1644: 8; Liedt-boeck 1677: 9; Kalff 1890: 244-245; Knuttel 1929:
144-145; Van Rijnbach 1944: 53-55.
Omvang: 60 verzen, twaalf strofen van 5 regels.
Versvorm: vierheffingsmetrum in de vzn. 1, 3 en 4; drieheffingsmetrum in de vzn.
2 en 5, overwegend jambisch.
Rijmschema: a b a a b.
Melodie: Matter 1979, blz. 41.
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Varianten
Groot Lied-boeck 1622
5 en kreup'le

Geestigh LB. 1621
en kreup'le

Liedt-boeck 1644
een kreup'le

26 een

ien

ien

27 Robynen

Robyneu

robijnen

34 hayrtjes

hayrtje

hayrtjes

37 Trompetters

Trompetters

Trompetterts

38 starck

strack

strack

39 een

ien

ien

57 biestigh

beestich

beestigh

60 giestigh

gheestich

geestigh

5 Ghelijck en kreup'le Snijer: Kleermakers gingen vanwege hun ambacht door
voor slappe, zwakke mannen, en bovendien had de manier waarop ze met hun benen
gekruist op de naaitafel zaten, tot gevolg dat ze soms wat stuntelig liepen; zie vs. 4.
18 so rongt, wijnt-hongts gewijs: Een windhond heeft geen ronde maar een spitse
snuit. Het woord rongt moet dus ironisch zijn gebruikt.
23 Gien schilder souwt soo maken: Kennelijk zinspeelt Bredero hier op het
klassieke schoonheidsideaal dat de schilders voor ogen stond ook bij hun portretkunst,
al kondigde het onverbloemde hollandse realisme zich in het eerste kwart van de
17de eeuw al duidelijk aan.
28 Heyntje Peus: bijnaam van de duivel, ook wel Heintje Peuzel. Volgens WNT
XII, kolom 1454, is de oorsprong van Peus of Peuzel in dit verband onzeker, al kan
er verband zijn met peuzelen, opeten, met zinspeling op de dood als alverslinder.
35 en Ys-langs honckje: Eeuwenlang heeft er op IJsland een ras van kleine honden
bestaan, 30 à 40 cm hoog en met spitse oortjes, verwant aan de skandinavische
Elkhonden. Ofschoon het buiten IJsland weinig voorkwam, moet Bredero het hebben
gekend en als parmantig beschouwd. Zie Harry Glover: A Standard Guide to
Pure-Bred Dogs (London 1977).
36 veur al niet swack: bepaald niet (dus het tegendeel van) slap, dun; ergo sterk
geprononceerd (B.)
40 Wel ionghe nickers vanghen: Voor deze uitdrukking, die ook te vinden is in de
Klucht vande Koe, vs. 150 en die door Hooft (later) in een brief wordt gebruikt, zegt
WNT IX, kolom 2013: ‘aanduiding van menschen die er onguur uitzien, en waarmede
men ‘kleine kinderen naar bed zou kunnen jagen’’. Maar vanwaar deze uitdrukking
komt en hoe het vanghen moet worden verklaard, blijft duister. Misschien moet men
uitgaan van de opvatting dat men gelijken met gelijken vangt, vinken met lokvinken,
andere vogels eveneens met lokvogels, dus eventueel jonge duiveltjes met een oude
duivel. Het kan ook zijn dat elk
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vangen vergemakkelijkt wordt, als de slachtoffers zijn verstijfd van de schrik.
43 Men souwer klauwen op of slaen: Van Rijnbach 1944 geeft als verklaring:
‘Kootbeentjes van koeien of andere hoefdieren wegslaan (kinderspel)’; maar al
bestond er een klauwspel (vgl. WNT VII, tweede stuk, kolom 3581), het is niet
duidelijk hoe men dat bij dit vs. te pas kan brengen. Ook de verklaring van Buitendijk
1979: ‘Men zou er zijn vingers op afvegen’ heeft geen zin. Men zal klauw hier moeten
opvatten als een haak-, vork- of gaffelvormig stuk gereedschap (WNT VII, tweede
stuk, kolom 3575-3578), en of slaen, afslaan, als het smeden van zo'n voorwerp op
een passend aambeeld. De kin van Dieuwers vrijer is dus vanwege z'n vorm uitermate
geschikt om er ijzeren haken op te smeden; maar wie dat echt wil doen, moet eerst
wel de vele puisten plat slaan.
51 hy het mar ien gebreck: Na de voorafgegane opsomming van kwalijke
uiterlijkheden die echter ironisch gepresenteerd wordt als de beschrijving van ‘zijn
volmaeckte leen’ (vs. 13), volgt nu de mededeling dat Dieuwers vrijer maar éen
gebrek heeft - en wat voor éen! Men kan zich afvragen of Bredero mogelijk hier een
soort samenvatting bedoelt, iets als een variant op de uitdrukking: hij is éen gebrek,
hij is éen en al gebrek; vgl. WNT III, tweede stuk, kolom 3807.
59 genegen tot sen goet: verliefd op wat hij aan goederen bezit, op zijn rijkdom.
Maar sen goet kan tegelijk betekenen: dat wat hij aan goeds bezit, het goede in hem,
zijn deugden; zie WNT V, kolom 326. Alleen door déze betekenis wordt de ironische
woordspeling in de slotregel mogelijk.

XVII Bruyd-Lofs-Gedicht, Ter Eeren
Dirck Pietersz. Voskvyl, Ende Aafgen Willems Dr.
I: 91-95
Gelegenheidsgedicht met sterke klassiek-mythologische inslag, geschreven begin
1612. Het is het vroegste bruiloftsgedicht dat er van Bredero bekend is.
Beginregel: Laest als ick gants alleen, alleen was uyt getogen,
Vindplaatsen: Privé-druk, 1612 (Unicum; K.B. 's-Gravenhage; signatuur 853 A
97); Groot Lied-boeck 1622: 21-25; Kalff 1890: 246-249; Knuttel 1929: 334-337;
Van Rijnbach 1944: 55-59.
Omvang: 112 verzen.
Versvorm: alexandrijnen met gepaard rijm, om en om slepend en staand. Het
jambische metrum is over het algemeen strak volgehouden, al zijn er enkele
omzettingen van de eerste jambe (vs. 1, 4, 7, 38, 44 etc.) en soms ook van de vierde
jambe (vs. 2). Opmerkelijk van afwijkende ritmiek zijn vs. 10, 15, 18 etc. De cesuur
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na de derde jambe is bij uitzondering afwezig in de vzn. 21, 23-28, 45 etc.
Het exemplaar van de oorspronkelijke privé-uitgave is voor het eerst vermeld door
W.A.P. Smit (Smit 1927, blz. 370-372). Het zijn acht ongenummerde bladzijden,
formaat 14 bij 18 cm, geheel in rood gedrukt. Op blz. 1 de titel, gezet op elf regels
met letters van zes verschillende soorten: EPITALAMIVM, Of Bruylofs ghedicht, Ter
eeren het van God-ghevoechde Houwelijck tusschen den vroomen Jongman, DIRCK
PIETERSZ. VOSKUYL. Met de Eerbaere, ende Deughd-rijcke Jonghe Dochter AAFGEN
WILLEMS DOCHTER. Versamelt inden Huwelicken staet den 26. Februarij, (vignet:
twee in elkaar grijpende handen en een hart met twee pijlen binnen een krans met
bloemmotieven) In bet Jaer der versoeninghe, M.DC.XJJ. Op blz. 2 staat thans het
stempel van de K.B.; op blz. 3-7 het gedicht;, op blz. 8 het bruiloftslied.
Facsimile van blz. (7) in Hellinga 1962, blz. 63; daarbij behoren de volgende
Aantekeningen op blz. 182:
‘Een onderzoek wees uit, dat het bruiloftsgedicht werd gezet en gedrukt in de
erkplaats van Paulus van Ravensteyn door D.P. Voskuyl, toen nog boekbinder, later
drukker, in samenwerking met de auteur. De letter is Frans, een bastaard Garamond,
soms zeer gesleten; het zetsel is correct, dat wil zeggen, er zijn weinig of geen
zetfouten. Er is echter in technisch opzicht slecht gedrukt, zoals blijkt uit het register,
de doorslag en de zware moet van de weerdruk. De druk is als private-pressuitgave
te beschouwen; een gelegenheidsdruk door jongelui met toestemming van Van
Ravesteyn, die oud materiaal beschikbaar stelde. Ook het gebruik van rood wijst op
een bijzondere gelegenheidsdruk.’
Het enige wat er in dit geval kan worden onderzocht, is een met versleten letters
ietwat dilettantisch in rood gedrukt unicum. Tot méer dan technische conclusies kan
zo'n onderzoek uiteraard niet leiden; persoonlijke of biografische gevolgtrekkingen
zijn zonder nadere gegevens ondenkbaar. Uitgaande van de veronderstelling dat het
voordragen van zo'n gedicht tijdens de bruiloft een element van verrassing had,
speciaal voor het bruidspaar, en dat de gedrukte exemplaren kort tevoren werden
uitgereikt zodat de gasten eventueel de tekst konden meelezen en in elk geval het
lied vóor zich hadden bij de samenzang, moet men het uitgesloten achten dat de
bruidegom zelf betrokken zou zijn geweest bij het zetwerk.
Varianten
Groot Lied-boeck 1622
titel zie boven

Privé-druk 1612
zie bij de beschrijving

29 't eunjer Goodje

Tuenger Goodtgie

31 Nu Dichter (seyd hy)

(Nu dichter seyd hy)

40 wiert

wert

47 t'Heylichje

t'Heylichie
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48 de

die

49 kuurtjes

kuurtgies

51 Pijltjes

Pijltgies (zo ook vs. 53, 55)

71 uwe

uwen

78 Bruygoms

Bruygooms

86 oogjes

oogies

95 die

den

spitse

spitste

99 (Staet op)

(Stant op)

103 coemt

compt

112 Bruylofts-Liet

Bruyloffs-Liet

- Bruyd-Lofs-Gedicht: Woordspeling, nl. gedicht voor de bruiloft én lofgedicht
voor de bruid.
- Dirck Pietersz. Voskuyl: Op 10 februari 1612 ging Dirck Voskuyl, boekbinder
en boekverkoper in de Oude Brugsteeg, in ondertrouw met zijn volle nicht Aefje
Willems Saskers. De bruidegom was in 1585 in de Nes geboren als zoo van de
bontwerker Pieter Pietersz. Voskuyl. Bredero moet hem dus van jongs af hebben
gekend. Hij had een oudere broer, Huych Voskuyl, die schilder was. Het huwelijk,
op 26 februari 1612 gesloten, heeft elf jaar geduurd: Dirck Voskuyl overleed in 1623;
het jaar daarop hertrouwde de weduwe met Hessel Gerrits, de plaatsnijder aan wie
Bredero's portret vóor de bundel Lijck-dichten (1619) te danken is. Zie Memoriaal,
blz. 246, en Van Eeghen 1968b, blz. 163.
2 De Minnen blinde God: Ook door Hooft wordt Cupido als blind voorgesteld:
het blinde kint (Chanson a Madame, vs. 6; ed.-Stoett, I, blz. 11) en de blinde schutter
(Sang, vs. 5; idem I, blz. 170). Dat liefde blind is, m.a.w. dat men geen oog heeft
voor de gebreken of ondeugden in de geliefde, is een even oude als wijdverbreide
gedachte (Vgl. Stoett 1923 blz. 557). Dit is echter niet de interpretatie die Bredero
bij Van Mander kon lezen. Na van de neolatijnse dichter Marullus (ong. 1450-1500)
twintig versregels in vertaling te hebben geciteerd, waaronder als elfde:
Wie maeckt hem d'oogen quijt? De woeste vuyl wellusten, (folio 7a) schrijft Van
Mander: ‘Wat zijn blintheyt beduydt, is (nae t'segghen van eenige) ter oorsaken, dat
sommige Menschen door den brant der liefden ongeschickt leven leydende, vergheten,
oft niet en aenmercken hun weerdicheyt, en waer toe dat sy van Godt voorsien, oft
beroepen zijn, niet aensiende schade oft schande, Godtlijcke noch natuerlijcke Wetten,
soo dat die sulcke met recht niet alleen blint, maer kintsch, en dwaes ghelijcken te
wesen.’ (ed. 1616, folio 7b).
7 zyn: De komma in dit vs. is niet anders dan een formele aanduiding van de
cesuur. Het vnw. zyn sluit direkt aan bij Eeuw-Palleys en doet dienst om de
tweede-naamvalsfunctie daarvan uit te drukken. De zin is dus: tot in de
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allerhoogste kruin van het eeuwpaleis, tot in het hoogste topje van de opperste hemel.
8 in 't Aakelighe bruyn: Waar deze bepaling bij hoort, is formeel niet te beslissen;
maar gezien de betekenis komen twee van de drie mogelijkheden niet in aanmerking:
het nare donker kan niet slaan op de situatie waarin dit gesprek plaats vindt, noch op
het uiterlijk van Cupido. Dan blijft alleen de mogelijkheid over, deze bepaling te
doen aansluiten bij het pers. vnw. myn (vs. 8); misschien zijn ook de haakjes als een
aanwijzing dienaangaande bedoeld. Er staat dan, dat de ik-figuur zich in zijn donkere
aardse gewaad nogal misplaatst voelde in die stralende hemelse omgeving. Tijdens
de voordracht aan het bruiloftsmaal kan de dichter deze woorden met een zeker
komisch effect hebben zichtbaar gemaakt door een gebaar naar zijn stemmige kledij.
19 Met scheemer gloeyend-gloor: Het koppelteken is misleidend; de versie-1612
heeft het niet; naar modern inzicht zou men het éen plaats eerder zetten: Met
scheemer-gloeyend gloor, met van vurigheid gloeiende glans. De verwijzing naar
het Duits (I: 91) is onjuist; al in het Middelned. komt schemer voor in de bet. van
gloed, licht. Het enkelv. beschittert bij het meerv. onderwerp starren (vs. 18) is
verklaarbaar door het nabije enkelv. gloor. (+)
24 Een yder roemden van: De herhaling van geheel dit zinsdeel in vs. 25, de
gevarieerde herhaling in de vzn. 26-27 (met daarbinnen ook nog het tweevoudige
oxymoron bitter soete; kouwden heeten) én in vs. 28, vormt een stijlverschijnsel dat
in de ogen van de moderne lezer eerder hinderlijk dan zinrijk is, maar dat voor het
gehoor van de destijds luisterende bruiloftsgasten de verstaanbaarheid ten goede zal
zijn gekomen. De herhaling beperkt zich trouwens niet tot de vzn. 24-28, maar is
een onmiskenbaar retorische factor in het hele gedicht; men zie de vzn. 49-59;
61-63-65; 67-71 (en daarbinnen 68b-69a); 75-77; 81-82; 97-98; 104-105 en 107-108.
31 Nu Dichter (seyd hy): De aanspraak van Cupido omvat maar drie versregels;
in vs. 34 is de vertellende auteur weer zelf aan het woord.
42 mijn swaar-wichtich lijff: Uit deze woorden volgt allerminst dat de voordragende
dichter gezet van gestalte was. Het bijv. naamwoord functioneert in de tegenstelling
hemels-aards: Cupido, als hemelse figuur, kon wel uit de hemel worden gesmeten
(vs. 38) maar bleef toch inde lucht wat hanghen (vs. 41); het aardse lichaam van de
dichter evenwel was daartoe niet in staat en moest door Cupido worden opgevangen
(vs. 42).
50 Hoe dickwils gaf hy my een oorsaeck om te schryven: Indien het geoorloofd is
aan een openbaar gelegenheidsgedicht als dit enige autobiografische waarde toe te
kennen, kan dit vs. dienen als argument voor de mening dat Bredero al vóor februari
1612 een aantal gedichten had geschreven, geïnspireerd door erotische ervaringen
van hemzelf ofwel van anderen.
57 Hoe dickwils schoot hy uyt: Het uitschieten, het afzenden, van de pijl door
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Cupido wordt in dit geval nader gepreciseerd: Quetsende door 't ghehoor (vs. 58),
dus doordat er gesproken wordt over iemand die zich ver weg, op een afstand van
hondert mijlen bevindt. Verliefdheid kon dus niet enkel ontstaan door iemand te zien
(vs. 60) maar ook door allerlei goeds over iemand te horen. Er bestond zelfs ‘een
traditie waarin de waarde van het gehoor gesteld werd boven die van het gezicht; het
werd verheven als het meest spirituele zintuig.’ Zie Veenstra 1968, blz. 150-157 en
1973a, blz. 43.
73 Dit is den Seyl-steen, die, die u enz.: Met eerste die vatte men op als een
aanwijzend vnw., het tweede die als een betrekkelijk vnw. Het eerste die is dan een
versterkende herhaling van het lidwoord, ongeveer met de betekenis van: deze u
bekende magneet.
83 Achilles Lancy: In de griekse mythologie was Telefos de zoon van Herakles
en Auge. Hij werd koning van Mysia, huwde met een dochter van de trojaanse koning
Priamos en belette de Grieken in Mysia te landen; hierbij werd hij door Achilles met
een speer gewond. Omdat de wond niet genas, raadpleegde hij het orakel van Delfi,
en dit zei hem dat hij alleen kon genezen door wie hem had gewond. Telefos zocht
nu, vermomd als bedelaar, de hulp van de Grieken, en zag kans zijn wond te doen
genezen met wat roest van Achilles' speer. Dezelfde vergelijking van de liefde met
de lans van Achilles komt ook voor in Griane, vs. 134-135. Bredero zal dit verhaal
gelezen hebben bij Van Mander; in diens Wtlegginghe op den Metamorphosis Pub.
Ovid. Nasonis staat in het Eerste Boeck in het hoofdstuk Van Achilles: ‘Men seght
dat het yser van syn spietse hadde eenighe voorschicksche verborghen cracht: want
Telephus den Coningh daer van ghequetst wesende, con van Machaon noch Podalyro,
AEsculapij sonen, niet ghenesen worden: dan eyndtlyck door openbaringhe der
Heymnis werdt hem te kennen ghegheven, dat den ghenen, die hem hadde ghequetst,
hem oock most ghenesen; so dat Achilles hem met der spietse weder raeckende,
ghenas, alsoo Dictys in 't tweede Boeck des Troyschen krijgs verhaelt, en den
uytlegger van Lycophron.’ (ed. 1616, folio 85a).
86 uyt u oogjes springen: Volgens de renaissance-opvatting verlieten, bij
wederzijdse verliefdheid de spiritus de ogen om via de ogen bij de geliefde binnen
te dringen. Zie Veenstra 1968, blz. 147.
90 popelt: trilt, siddert; hier wel speciaal van verlangen; zie WNT XII, tweede
stuk, kolom 3449.
91 doode vrees: Men kan bij de verklaring van deze ongewone uitdrukking denken
aan een woord als doodsvrees, maar ook aan het bleke, kleurloze van de dood, ofwel
aan het niet meer levende, niet zinvolle en dus ongegronde. Vgl. WNT III, tweede
stuk, kolom 2846: ‘Zijne functies niet meer vervullend, zich niet meer doende gelden,
afgeloopen, tot stilstand gekomen.’ En zelfs: ‘waar niet meer om gedacht of over
gesproken wordt’ (idem, kolom 2847).
92 Ghy sult gaen sterven nu die over soete doot: Deze uitdrukking is in het WNT

G.A. Bredero, Groot lied-boeck

231
noch behandeld bij sterven (XV, kolom 1527-44, speciaal 1540), noch bij overzoet
(XI, kolom 2259), noch bij dood (III, tweede stuk, kolom 2829-36, speciaal 2834).
Ze komt bij Bredero een paar malen voor als aanduiding van de coïtus, bijv. lied
XXII, vs. 46-47: Hy sturf in haer schoot/ Een suyckerighe doot. Aangezien de
uitdrukking blijkbaar toepasselijk is zowel op de bruid als op de bruidegom, zal men
eerder moeten denken aan orgastische emoties van zelfverlies, dan aan lichamelijke
gedragingen. Ook in de bruiloftsgedichten van Starter wordt deze uitdrukking gebruikt.
96 En heeft de Maachdom noyt: Dit ietwat scabreuze grapje op de fysiologische
toestand van de maagdelijkheid komt bij Bredero ook, en nog iets uitvoeriger, voor
in zijn bruiloftsgedicht uit november 1613 (I: 188, vs. 138-148).
103 Sy rijst, sy staet, sy coemt, sy pieraarst, neen sy gaet: In deze werkwoorden
is de wijze waarop de bruid de feestzaal verlaat in al de verschillende stadia uitgedrukt:
het opstaan, het stilstaan, het naderkomen, het aarzelen, het weggaan.

XVIII Bruylofs-Liedt
I: 96-97
Gelegenheidslied, onmiddellijk aansluitende bij het vorige gedicht, en daar
aangekondigd in vs. 112.
Beginregel: Comt hellipt vrolijck singen
Vindplaatsen: Privé-druk 1612 (Unicum; K.B. 's-Gravenhage; signatuur 853 A97);
Groot Lied-boeck 1622: 26; Kalff 1890: 249-250; Knuttel 1929: 337; Van Rijnbach
1944: 59-60.
Omvang: 36 verzen, zes strofen van 6 regels.
Versvorm: alternerend metrum, in de vzn. 1-5 drievoetig jambisch, in vs. 6
tweevoetig trocheïsch.
Rijmschema: a b a b c c. Door vrouwelijk rijm en enjambement van vs. 5 sluiten
de twee trocheeën van vs. 6 met doorgaande alternering bij vs. 5 aan, zodat de vzn.
5 en 6 samen de indruk maken van éen versregel met binnenrijm.
Melodie: Matter 1979, blz. 162.
Varianten
Groot Lied-boeck 1622
33 herten

Privé-druk 1612
harten

G.A. Bredero, Groot lied-boeck

232
8 Hoe dat dit lieve Paar Den Hemel heeft beslooten enz.: Het ligt het meest voor de
hand Den Hemel (vs. 9) op te vatten als onderwerp. Het denkbeeld dat een raadsbesluit
Gods ten grondslag ligt aan elk huwelijk, stemt overeen met de christelijke levensvisie.
Bij Bredero komen echter de woorden Hemel en Hel ook voor als aanduiding van
een gelukkig en een ongelukkig huwelijk; zie lied XIX, vs. 71-72; lied XXXVII, vs.
55-56.
18 Nae dit leven: Op een bruiloft alvast te zingen over de zaligheid na de dood,
lijkt voorbarig. Bovendien duidt de direkt aansluitende vierde strofe, beginnende
met Dit siel-mengend vergaaren (vs. 19), op een door God te schenken áards geluk.
Vandaar dat de interpretatie: naar dit leven, overeenkomstig dit aardse bestaan, de
voorkeur verdient. Zie WNT IX, kolom 1382-1383. (+)
21 Begiften met wel-vaaren: De punt na dit vs. denke men weg; vs. 22 is een bijv.
bepaling bij wel-vaaren.
31 Prins laet In Liefde bloeijen: Zowel deze aanhef van de slotstrofe, ofschoon
hier kennelijk God bedoelende, als het gebruik van twee zinspreuken (zie ook vs.
36) past in de rederijkerstraditie. In Liefde bloeijen verwijst naar de zinspreuk van
de amsterdamse Kamer d'Eglantier, en kan niet anders betekenen dan dat er enige
relatie tot die Kamer bestond. Al ligt het voor de hand daarbij aan Bredero zelf te
denken, toch kan dit vs. niet dienen als een afdoend bewijs dat hij in februari 1612
al in deze Kamer was opgenomen.

XIX Aen-spraeck van een ghetrouwde Vrouw,
en een ghevryde Vrijster
I: 98-100
Gedicht in direkte rede waarin een gehuwde vrouw op grond van trieste ervaring
een meisje raad geeft haar eigen keur te volgen en zich te verzetten tegen de aandrang
van haar moeder die haar wil uithuwelijken aan een rijke oude man. Een soortgelijke
ervaring komt tot uiting in lied LXXXV van het Antwerps Liedboek.
Beginregel: Neen Trijntje, doetet niet:
Vindplaatsen: Geestigh Liedt-boecxken 1621: 59-64; Groot Lied-boeck 1622:
27-28; Liedt-boeck 1644: 8-9; Lied-boeck 1677: 9-10; Kalff 1890: 250-252; Knuttel
1929: 146-147; Van Rijnbach 1944: 60-61.
Omvang: 72 verzen, negen strofen van 8 regels.
Versvorm: jambisch metrum met drie heffingen, tamelijk regelmatig; omzettingen
in de zvn. 2, 18, 25, 34, 58, 66 en 69; met name in dit laatste vs. is er een duidelijk
emfatisch effect.
Rijmschema: a b a b b c b c; door de plaatsing van het viervoudige rijm b
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overeenkomstig een bekend middeleeuws patroon, heeft de strofe een zeer hechte
structuur.
Melodie: Matter 1979, blz. 216-222.
Varianten
Groot Lied-boeck 1622
17 bloemtje

Geestigh LB 1621
bloemtje

Liedt-boeck 1644
bloempje

70 overlegget

overlegtet

overleghtet

- ghevryde Vrijster: huwbaar meisje dat een aanzoek heeft gekregen. In deze
woorden ligt niet speciaal uitgedrukt dat het meisje al enige ervaring op seksueel
gebied zou hebben.
3 Ick raeje: Het gebruik van het vnw. voor de aangesproken persoon is in Bredero's
taal heel afwisselend: in dit lied vindt men je als onderwerp (vs. 5) naast ghy (vs. 8,
19, 26); je als meewerkend vw. (vs. 3) naast u (vs. 44); u als lijdend vw. (vs. 15, 25),
u als bezittelijk vnw. (vs. 4, 9, 17) en UWS als bezittelijk vnw. tweede naamval (vs.
20). Dat je in dit lied niet voorkomt als lijdend vw., mag men als toeval zien. Dit
systeemloze systeem zal wel in overeenstemming zijn geweest met de destijds in
Amsterdam gangbare volkstaal. Zie Verdenius 1946, blz. 214-223 en Stutterheim
1974, blz. 103.
16 An: aan, om te huwen met.
23 't Sel selden soo ghelucken: Het proclitische vnw. 't duidt hier, evenals in vs.
53, op de seksuele omgang; zie ook vs. 42 en vs. 46. Het is duidelijk dat de verhouding
tussen de gehuwde vrouw en haar jonge vriendin vertrouwelijk genoeg is om geen
enkel misverstand te laten bestaan over wat er aldus wordt bedoeld.
51 Hy staet as ien kapoen: Dat kapoen, gesneden haan, gebruikt wordt als
pejoratieve aanduiding van een impotente of althans weinig viriele man, ligt voor de
hand; vgl. WNT VII, eerste stuk, kolom 1510-1514. Men mag aannemen dat staen
as in dit vs. behalve de gebruikelijke bet. van: zich gedragen als, zijn (WNT XV,
kolom 73) ook een toespeling in seksuele zin bevat.
52 hem: zich.
56 Syn meyt, syn weeuw, sijn wijf: Een vrijwel gelijke formulering met de eendere
quasi climax vindt men in lied VII, vs. 47.
72 Ien Hemel of ien Hel: De overtuiging dat een goed huwelijk het allerhoogste
geluk, en een slecht huwelijk het allerergste ongeluk betekent, vindt men op gelijke
wijze uitgedrukt in lied XXXVII, vs. 55-56.
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XX Liedt
I: 101-103
Gedicht in direkte rede, gericht tot een rijk en knap maar hooghartig meisje met
de waarschuwing dat rijkdom en schoonheid vergankelijke bezittingen zijn. Al maakt
dit lied de indruk tot op zekere hoogte autobiografisch te zijn, met lied XXI erbij
krijgt het een meer moraliserende zin.
Beginregel: Om dat ick heb ghepresen
Vindplaatsen: Groot Lied-boeck 1622: 28-29; Kalff 1890: 252-254; Knuttel 1929:
66-67; Van Rijnbach 1944: 62-63.
Omvang: 64 verzen, acht strofen van 8 regels.
Versvorm: jambisch metrum met drie heffingen; in enkele vzn. een omzetting: vs.
5, 14, 22, 23, 38, 42.
Rijmschema: a b a b b c c c.
Melodie: Matter 1979, blz. 64-67.
1 Om dat ick heb ghepresen: De eerste halve strofe kan een overpeinzing zijn, waarna
dan in vs. 5 de toespraak tot de afkerige geliefde begint. Maar aangezien het lied
overwegend in direkte rede staat en ook een meer algemeen overwegend gedeelte
(zoals de vzn. 17-32) toch zeer goed tot het meisje gericht kan zijn, ligt het voor de
hand ook de aanhef aldus op te vatten: Omdat ik u heb geprezen als mijn dierbare
zoete liefste.
4 een geck: In dit geval blijkbaar iemand die waanwijs is en in zijn zelfoverschatting
geen rekening houdt met de gewone maatschappelijke onderscheidingen. Er is
kennelijk een groot standsverschil tussen de ik-figuur en het mooie en gefortuneerde
meisje (vgl. vs. 11).
13 Creatuur: Dit woord heeft hier geen pejoratieve betekenis; net als in het
Middelned. betekent het eenvoudig: vrouw, al wordt in dit vs. tevens de aandacht
gevestigd op het zwakke en vergankelijke dat al het geschapene kenmerkt. Het is
dus mede een onderdeel van de vermaning tot bescheiden betrekkelijkheid.
37 geen boogh: geen eervolle naam. ‘In beteekenis komt het woord het meest
overeen met roem; evenals bij dit woord is de subjectieve opvatting: het zich beroemen
op iets, hoogmoed, aanmatiging, grootspraak, praal - later gaandeweg verdrongen
door de objectieve: lof, eer, aan iemand of iets bewezen of toekomende, aanzien,
faam, naam.’ Zie WNT III, kolom 395.
38 een brief: De uitdrukking een brief zijn, een opschepper zijn, iemand die zich
allerlei voorrechten toeëigent, is afkomstig van een brief (of brieven) hebben:
beschikken over documenten waaruit blijkt dat bepaalde rechten of titels zijn
toegekend, bijv. brieven van adeldom, van eigendom etc. Vgl. WNT III, eerste stuk,
kolom 1324. Zie ook lied IX, vs. 41 en lied X, vs. 6.
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39 een rijcke dief: De betekenis van dief was in de 17de eeuw niet zó gespecialiseerd
als tegenwoordig, maar had evenals in het Middelned. een algemener sfeer: schelm,
misdadiger. In dit vs. ligt de hoofdklemtoon op rijcke, de bijtoon op dief: terwille
van het geld is men wel bereid het oneervolle over het hoofd te zien. Deze cynische
waarheid die door Bredero herhaaldelijk wordt uitgesproken, is ook vastgelegd, in
allerlei populaire spreekwijzen; zie WNT III, tweede stuk, kolom 2520.
57 't rat van Avonturen: zeer verbreide voorstelling van de veranderlijkheid van
het lot; zie WNT XII, derde stuk, kolom 139.

XXI Liedt
I: 104-106
Gedicht in direkte rede, gericht tot een vrouw die door ziekte haar lichamelijke
schoonheid heeft verloren maar nu een duurzamer geestelijke schoonheid bezit. Het
lied sluit door aanhef en thematiek aan bij het vorige; het is ondanks verschil in
strofenbouw daarvan a.h.w. een pendant, en handelt over een later stadium.
Beginregel: Heb ick u niet gheseyt
Vindplaatsen: Groot Lied-boeck 1622: 29-30; Kalff 1890: 254-256; Knuttel 1929:
68-69; Van Rijnbach 1944: 63-64.
Omvang: 72 verzen, negen strofen van 8 regels.
Versvorm: jambisch metrum met drie heffingen; talrijke verzen hebben vaak
emfatisch aandoende omzettingen van de eerste jambe: vs. 1, 5, 7, 9, 18, 22, 23 enz.
Rijmschema: a b a b b c b c; vgl. voor deze strofevorm lied XIX.
Melodie: Matter 1979, blz. 216.
20 Met reden en met wesen: Door de vzn. 19-20 direkt met vs. 18 te verbinden staat
er dat de schoonheid op aarde ten zeerste wordt geprezen en wel volkomen terecht
indien ze gepaard gaat met deugd. De interpretatie: met het verstand en met het
gemoed is beter dan in woord en daad. (+)
31 het valsch: Ofschoon het mogelijk is valsch als een gesubstantiveerd adjectief
op te vatten, verdient het de voorkeur er een bijvoeglijke bepaling bij goet (vs. 32)
in te zien, dus parallel aan dierbaer. De tegenstelling tussen valsch en dierbaer wordt
door deze samentrekking stilistisch nog versterkt.
51 Wanneer hij 't schoon gheniet: Mede doordat schoone (vs. 49) en schoon (vs.
54) in deze strofe staan, zou men geneigd zijn ook 't schoon op te vatten als een
lidwoord met een gesubstantiveerd bijv. naamwoord. Maar 't is een voornaamwoord,
vooruitwijzende naar Het geen (vs. 52) en schoon is een concessief

G.A. Bredero, Groot lied-boeck

236
bijwoord: al, ook, wel (zie WNT XIV, kolom 837). In deze strofe geven de vzn.
49-50 en 51-52 de twee stadia van verliefdheid en van liefde aan (gheniet duidt op
seksuele omgang), maar tijdens dit hele proces kan het gebeuren dat de man, wanneer
hij de lichamelijke schoonheid waarop hij verliefd is geworden, ziet afnemen, ook
zijn erotisch gevoel voelt verzwakken. Het woord minne (vs. 55) heeft vooral door
Coornhert de bet. gekregen van lichamelijke erotiek tegenover liefde als de meer
geestelijke, reine en duurzame hartstocht. Zie ook Hoofts Granida vs. 1726, 1750
en 1804 (ed.-Stoett, deel III, blz. 208 en 211.)

XXII Koortsigh Lietje
I: 107-108
Verhalend boertig lied over een verliefd paar dat in alle vrolijkheid met elkaar
naar bed gaat.
Beginregel: Als Dirckje in syn Koortse lagh,
Vindplaatsen: Geestigh Liedt-Boecxken 1621: 79-83; Groot Lied-boeck 1622:
31; Liedt-boeck 1644: 11; Liedt-boeck 1677: 13; Kalff 1890: 256-257; Knuttel 1929:
110-111; Van Rijnbach 1944: 64-65.
Omvang: 48 verzen, vier strofen van 12 regels.
Versvorm: in de eerste zes verzen overwegend jambisch metrum, met vier heffingen
in de vzn. 1 en 4, drie heffingen in de vzn. 2, 3, 5 en 6; in de vzn. 7-10 suggestief
tweeheffingsmetrum (voornamelijk een jambe en een anapest), in vs. 11 meestal
weer min of meer jambisch metrum als overgang naar het jambische metrum met
drie heffingen van vs. 12.
Rijmschema: a b b a b b c c c c c b.
Melodie: Matter 1979, blz. 38. 68-69.
Varianten
Groot Lied-boeck 1622
6 De selve sieckte lette

Geestigh LB 1621
De selve sieckte lette

Liedt-boeck 1644
Ee selleve sieckte lecte

22 sieckt-ghesellin

sieckts-gesellin

sieckis-gesellin

27 totter doot

tot der totter doot

totter doodt

42 al de

als de

al de

33 mijn Eer: aanspreekvorm van de minnaar, parallel met Mijn Enghel; zie ook
lied XXIII, vs. 37.
43 ter noot: Indien de gangbare betekenis bedoeld wordt: ternauwernood,
nauwelijks, met binnen het zinsverband als gevoelswaarde: eigenlijk niet, hele-
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maal niet, dan hebben door deze ontkenning de woorden jammeren en quellinghen
hun gewone betekenis. Men kan echter ook denken aan een meer letterlijke opvatting
van ter noot: in die nood, in die benauwenis; dan krijgen de woorden jammeren en
quellinghen een sterk ironische toon.

XXIII Een eerlijk Vrijsters antwoort-lied
I: 109-111
Gedicht mer rederijkersinslag (zie vs. 57), waarin een meisje zich richt tot haar
minnaar die zich ervan bewust is dat er over hem is geroddeld en aan wie zij nu
opnieuw haar liefde betuigt.
Beginregel: Nu hoort mijn vrient gepresen
Vindplaatsen: Groot Lied-boeck 1622: 32-33; Kalff 1890: 257-259; Knuttel 1929:
37; Van Rijnbach 1944: 65-67.
Omvang: 64 verzen, acht strofen van 8 regels.
Versvorm: jambisch metrum met drie heffingen; in enkele verzen een omzetting:
vs. 23, 54, 58.
Rijmschema: a b a b b c b c; zie voor deze strofe ook lied XIX.
Melodie: Matter 1979, blz. 41.
- Antwoort-Lied: Het gehele lied is haar antwoord, maar waarop het meisje antwoord
geeft, wordt pas duidelijk als men constateert dat er een ‘vraag-lied’ bestaat dat door
gelijkheid van melodie, van omvang en van versvorm er ten volle bij past: lied CXVII
(I: 391), door een jonkman gezongen. Er zijn nu twee mogelijkheden: óf lied XXIII
is in z'n geheel een antwoord op lied CXVIII, óf men heeft te maken met een
beurtzang: iedere strofe van lied XXIII beantwoordt de overeenkomstige strofe van
lied CXVII, zoals dit ook het geval is bij de liederen CLII (I: 493) en CIV (I: 358).
Deze tweede mogelijkheid blijkt inderdaad de juiste te zijn: de strofen van lied XXIII
sluiten stuk voor stuk aan bij de opeenvolgende strofen van lied CXVII (I: 391). Om
lied XXIII goed te kunnen interpreteren zal men dus bij elke strofe eerst lied CXVII
moeten raadplegen.
11 Na d'kuntschap enz.: naar de kennis die ik van uw innerlijk heb. Er is geen
reden om ghemoet (vs. 12) als een verl. deelwoord op te vatten. (+)
28 om loegh: mij over verheugd heb; zie WNT VIII, eerste stuk, kolom 888.
31 Staet op: Blijkens lied CXVII, vs. 31, is de jonkman voor het meisje
neergeknield.
36 mijn vrient, mijn lief, mijn Heer: Opmerkelijk is de climax in deze versregel,
de stijgende intensivering van de liefdesverhouding en de daarmee gepaard gaande
afhankelijkheid van de vrouw t.a.v. de man. Het woord Heer laat dienaangaande
geen twijfel.
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XXIV Liedt
I: 112-114
Lyrisch lied met rederijkersinslag, over een niet meer beantwoorde verliefdheid.
De tekst maakt mede door vs. 17, de indruk min of meer autobiografisch te zijn
Beginregel: Al mijn begeerlijckheden
Vindplaatsen: Groot Lied-boeck 1622: 33-34; Kalff 1890: 259-261; Knuttel 1929:
74; Van Rijnbach 1944: 67-68.
Omvang: 64 verzen, acht strofen van 8 regels.
Vervorm: jambisch metrum met drie heffingen; er zijn talrijke omzettingen, vooral
van de eerste jambe; zie vs. 1, 2, 12, 14, 16 enz.
Rijmschema: a b a b b c c c.
Melodie: Matter 1979, blz. 64.
14 een hart dootlijck leyt: Deze woorden kunnen, geheel parallel met suur (vs. 13),
worden opgevat als predicaat bij 't valt my (vs. 13). De zinsbouw van de vzn. 13 en
14 wordt dus gekenmerkt door samentrekking; dat suur een adjectief is en een leyt
een substantief, is geen bezwaar; vgl. WNT XVIII, kolom 329.
17 Gaerne brant: Woordspeling op de eigennaam van de dichter zelf. Binnen de
cultuurtradities van de 16de en de 17de eeuw had zoiets, evenals het anagram, een
diepere betekenis krachtens de zinrijke verhouding die men aanwezig achtte tussen
naam en realiteit. Door een ánder gemaakt, kon zo'n woordspeling dan ook de waarde
krijgen van een karakter-typering, vaak in eervolle zin. Binnen de context van het
lied houdt deze woordspeling, die in Bredero's poëtische stijl typisch een
rederijkerselement is, ook in dat de fictie van het lied opeens contact maakt met het
werkelijke leven. Voor de overeenkomstige gevallen zie men lied XCIII, vs. 56,
CXLIII vs. 13 en CLIX, vs. 34.
Hoewel de vormen Garbrant en Gerbrand niet méer zijn dan een
zeventiende-eeuwse spellingvariant, sluit de woordspeling toch het meest aan bij de
eerste vorm. Of die ook in het doopregister heeft gestaan, is niet bekend. De
grootvader van moederszijde naar wie het kind werd genoemd, wordt in de akten op
drie wijzen aangeduid: Gerbrant, Gerbrand en Garbrant, maar de laatste vorm
overweegt (zie Memoriaal blz. 15, 19, 21, 25, 26, 29, 34, 41 en 43). In de twee
authentieke handtekeningen die er van de dichter bestaan, spelt hij zijn voornaam
met een a: Garbrant (zie Memoriaal blz. 139 en 165). Vijf maal komt de naam
Garbrand in een lied voor: XCII, vs. 90; CXLV, vs. 6; CLXII, vs. 7; CLXIII, vs. 1
en 41. Wanneer de vader het overlijden van zijn zoon inboekt in een exemplaar van
Livius' Roemsche Historie, dat wel tot het boekenbezit van de dichter zal hebben
behoord, schrijft hij Garbrandt (zie Memoriaal, blz. 174). Maar op het titelblad van
de Lijck-dichten staat zowel Garbrant als Gerbrand (idem, blz. 175). Daar er niet
enkel van de voornaam maar ook van de
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achternaam verschillende varianten in omloop zijn, heeft de Bredero-commissie
destijds besloten de verwarrende onzekerheid enigermate te beperken door in de
nieuwe editie van de Werken te kiezen voor éen mogelijkheid: Gerbrand Adriaensz.
Bredero. Wanneer er een doopregister was geweest, zouden wij als twintigste-eeuwers
zonder enige discussie ons hebben gehouden aan de dáar geboekte vorm. Men kan
van mening zijn, dat de hierboven opgesomde feitelijke gegevens ook zonder
doopregister de voorkeur voor de vorm Garbrand zou hebben gerechtvaardigd. Mits
men bedenkt dat de zeventiende-eeuwers zelf blijkbaar alle varianten als gelijkwaardig
hebben aanvaard.
34 om t'geen dat ghy weet: De jonkman zinspeelt op omstandigheden (zie ook vs.
15 en vs. 44-45) die aan het toegesproken meisje blijkbaar bekend zijn, maar die niet
uit de tekst zelf kunnen worden opgemaakt en dus voor de lezer of hoorder verborgen
blijven. Ook hier treedt het lied uit de fictieve in de sociale sfeer.
41 Maer wou Fortuyn eens wenden, Of was 't Godts lieven wil: De term Of stelt
hier geen twee verschillende mogelijkheden tegenover elkaar, maar veeleer twee
verschillende formuleringen van dezelfde feitelijkheid, eerst een klassieke formule,
daarna een christelijke. Men zou Of hier kunnen opvatten als: of liever, of beter
gezegd.
57 Princes: Al heeft dit lied betrekkelijk weinig typische rederijkerselementen
(achtergeplaatste adjectiva in vs. 22, 38 en 62) en in vs. 41 (Fortuyn) zelfs een
renaissance-symptoom, toch wijst de term Princes als variant van Prins of Prince
in de aanhef van de slotstrofe op een nog voortdurende rederijkerstraditie.

XXV Liedt
I: 115-117
Gedicht in direkte rede, waarin een jonkman zijn vroegere, hovaardig geworden
geliefde verwijt hem plotseling te hebben afgewezen terwille van een nieuwe minnaar
die niet eens echt van haar houdt.
Beginregel: Na dien ick van mijn trouwe dienst
Vindplaatsen: Groot Lied-boeck 1622: 34-35; Kalff 1890: 261-263; Knuttel 1929:
58-59; Van Rijnbach 1944: 68-69.
Omvang: 55 verzen, elf strofen van 5, door de met etc. aangeduide herhaling van
vs. 2 eigenlijk 6 regels. Daar echter vs. 5 een herhaling is van vs. 4, bestaat de strofe
in feite maar uit 4 versregels, waarvan zowel de tweede als de vierde worden herhaald.

G.A. Bredero, Groot lied-boeck

240
Versvorm: jambisch metrum met vier heffingen in de vzn. 1 en 3, drie in de vzn. 2
(plus de herhaling) en 4 (plus de herhaling).
Rijmschema: a b +b a b +b.
Melodie: Matter 1979, blz. 70-72.
16 soo wel be-ooght: hier is de oorspronkelijke, letterlijke bet. van beogen aanwezig,
iemand of iets aanschouwen, met de ogen waarnemen (vgl. WNT II, kolom 1811)
en dus niet de moderne veralgemening: iets bedoelen, iets trachten te bereiken. Het
vs. betekent dus: Had ik maar nooit zo goed naar je gekeken; had ik mijn ogen nooit
zó op je gevestigd. Zie ook lied XXVII, 12-13. Dat liefde door het zien ontstond, of
soms door het horen, was voor de psychologische inzichten van de renaissance een
onbetwistbare waarheid. Vgl. Veenstra 1973, blz. 43.
46 soo ghy and'ren doet: variant op de bekende zedelijke spreuk die door Bredero
meer dan eens is gebruikt. Vgl. ook Memoriaal, blz. 164 en Apollo, vs. 230 (I: 29).
51 Princesse: Klein rederijkersrelict in een lied dat overigens geen typische
rederijkers-elementen heeft.
53 mijn suure, soete lief: De samenkoppeling zoetelief, hoe dan ook geschreven:
aaneen, met koppelteken of met spatie, betekent eenvoudig: geliefde, liefje. Het is
in de editie-1622 niet de spatie die de bijvoeglijke eerste helft van dit woord in z'n
oude betekenis herstelt, het is de speelse tegenstelling tussen suure en soete die dit
effect teweegbrengt en waarin men desgewenst de reden mag zien voor de gesplitste
schrijfwijze.
54 Ick soeck dat ghy verwacht: Deze slotregel doet sterk denken aan de refreinregel
van lied VIII en van lied IX.

XXVI Avondt-Liedt
I: 119-121
Gedicht in direkte rede, waarin een verliefde jonkman zich richt tot een meisje
om haar in het donker te mogen begeleiden, want haar afwerende houding is toch
niet in overeenstemming met haar eerdere gedrag.
Beginregel: Ach proper dier waer wildy heen
Vindplaatsen: Geestigh Lied-Boecxken 1621: 97-100; Groot Lied-boeck 1622:
36-37, met illustratie; Liedt-boeck 1677: 19; Kalff 1890: 263-264; Knuttel 1929: 49;
Van Rijnbach 1944: 69-71.
Omvang: 50 verzen, tien strofen van 5 regels; de vijfde regel is telkens een
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herhaling van de vierde. Men mag aannemen dat het etc. na het volledige vs. 5 een
vergissing is; vgl. vs. 49-50.
Versvorm: jambisch metrum, vier heffingen in de vzn. 1 en 3; drie heffingen in
de vzn. 2, 4 en 5. Enkele omzettingen in vs. 11, 13, 17, 46 en 47.
Rijmschema: a b a b b.
Melodie: Matter 1979, blz. 70.
Varianten: geen.
17 Oock vande liefde mijn: De minnaar heeft haar dus herhaaldelijk twee dingen
gezegd: dat het gevaarlijk is in het duistet alléen uit te gaan (= dit, vs. 16), en dat hij
van haar hield.
29 Soo is de kaart heel valsch: dan is het geen eerlijk spel. Een min of meer
gebruikelijke uitdrukking, in WNT VII, eerste stuk, kolom 704 verklaard als: de zaak
is niet richtig, niet pluis.
34 Wat sou nu doen de daat: hoe verheugd zou mijn hart dan zijn, als wij het niet
bij woorden lieten. (+)
41 Nu ghy my dit te kennen gheeft: Gezien het woordje dit moet men aannemen
dat er tussen vs. 40 en vs. 41 iets plaats vindt - een gebaar? een kus? - dat voor de
jonkman het gewenste antwoord betekent op zijn klachten. De vzn. 41-45 staan dan
ook in een geheel andere toonzetting dan de strofen daarvóor. Daar hij nu afscheid
neemt, zal zij hem ook te kennen hebben gegeven waarom ze nu verder alleen moet
gaan.
46 Princes: Behalve deze inzet van de slotstrofe en de term Adieu aan het einde
is het lied vrij van typische rederijkerselementen.
48 Die wil dy: my bewaren mee: Dat dy lijdend voorwerp is, ligt voor de hand,
maar my kan op zichzelf evengoed meewerkend als lijdend vw. zijn. Door het woord
mee (= ook, tevens) wordt echter een ándere functie dan die van lijdend voorwerp
(dus zoals dy) vrijwel uitgesloten. De beste interpretatie lijkt dan: die moge jou en
daarmee ook mij behoeden. (+)

XXVII Liedt
I: 122-123
Gedicht in direkte rede, waarin een jonkman overweegt hoe zeer zijn armoe en
háar rijkdom de vereniging met dit meisje in de weg staan, tenzij zij zou inzien dat
deugd en eer zoveel wezenlijker zijn dan geld en goed. Tot en met vs. 22 wordt dit
meisje steeds in de derde persoon genoemd, van vs. 31 af is zij echter de aangesproken
persoon.
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Beginregel: Wat mach ick dwaes toch minne leggen
Vindplaatsen: Groot Lied-boeck 1622: 37-38; Kalff 1890: 264-266; Knuttel 1929:
214-215; Van Rijnbach 1944: 71-72.
Omvang: 44 verzen, elf strofen van 4 regels.
Versvorm: overwegend jambisch metrum met vier heffingen; enkele omzettingen:
vs. 2, 7, 11, 13, 19 enz. Afwijkende versregels 10-12, 35, 39, 44.
Rijmschema: a b a b.
Melodie: Matter 1979, blz. 73-75.
2 soo hooghen braven stam: Het gehele lied, in het bijzonder vs. 10-12 en 18-19,
doet denken aan de situatie van de herder Daifilo na zijn ontmoeting met prinses
Granida (Granida, vs. 322-328, vs. 479 enz.). Maar er waren natuurlijk wel méer
rijke meisjes hoog in het wapen, dan enkel een geboren prinses. Zie ook lied CXII
(I: 403), en lied XCI van het Antwerps Liedboek.
9 mijn hart, mijn leven: Ofschoon bij Bredero een gewone aanspreekvorm van de
geliefde, is deze opvatting hier niet mogelijk, daar de dichter direkt hiema van haer
dienaer spreekt, niet van uw dienaer. Blijkbaar doelt vs. 9 dus op de minnaar zelf.
25 'Tis al geen goet dat goet werd g'heten: Al zou men kunnen volstaan met de
tegenstelling tussen wat goed is en wat men goed noemt, toch is het beter het tweede
goet te interpreteren als bezit (zoals in vs. 32). Het bezit héet wel ‘het goed’ en zou
dus wegens de veronderstelde zinrijke verhouding tussen naam en zaak ook goed
moeten zijn, maar die verhouding is kennelijk niet altijd aanwezig.
27 vergeten: Dit meervoud sluit via die aan bij hun en vormt het gezegde van een
zin die de waarde heeft van een sententie. Maar versmaad (vs. 28) is enkelvoud en
verbreekt dus de congruentie. Al is zoiets bij Bredero geen uitzondering, misschien
hangt het hier samen met het feit dat het lied zich verder tot de ene geliefde richt.
32 eer voor goed: De tegenstelling tussen eer en deugd enerzijds, en bezit en
rijkdom anderzijds is een zeer verbreid lyrisch motief. Het beheerst een bekend lied
van Hooft: ‘Weet yemant beter saus als honger tot de spijsen’, gepubliceerd in diens
Emblemata amatoria, 1611 (ed-Stoett, deel I blz. 30).
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XXVIII Liedt
I: 124-125
Gedicht in direkte rede, waarin de dichter zich huldigend richt tot een begaafd, uit
Hoorn afkomstig en in Amsterdam of omgeving verblijvend meisje, dat waarschijnlijk
Margriet heet (vs. 1).
Beginregel: O Parl! en puyck der vrouwen!
Vindplaatsen: Groot Lied-boeck 1622: 38-39; Kalff 1890: 266-267; Knuttel 1929:
226-227; Van Rijnbach 1944: 72-73.
Omvang: 42 verzen, zeven strofen van 6 regels.
Versvorm: wisselend, grotendeels jambisch metrum; drie heffingen in de vzn. 1,
2 en 5, vier heffingen in de vzn. 3 en 6. Afwijkend, niet alternerend ritme in vs. 4.
Rijmschema: a b b a c c.
Melodie: Matter 1979, blz. 76-78.
1 Parl: Achter de prijzende vergelijking van het hoornse meisje met een parel gaat
het latijnse woord voor parel schuil: margarita. Daaruit zal men wel mogen afleiden
dat zij Margriet heette, of althans door de dichter zo werd genoemd. Vgl. WNT XII,
eerste stuk, kolom 454. Aangezien verscheidene Margriet-gedichten bij Bredero
frans-literair van oorsprong zijn (zie Vertaalde Gedichten, ed-Keersmaekers,
's-Gravenhage 1981; blz. 190, 282 en 340), ontbreekt iedere zekerheid omtrent het
realiteitsgehalte van dit lied, al zal Hoorn als geboorteplaats van dit meisje wel waar
zijn geweest.
7 Drie en vier Griecksche steden: Binnen het griekse taalgebied waren er zeven
steden die elkaar de eer betwistten de geboortestad van Homerus te zijn: Smyrna,
Chios, Kolofon, Thake, Pylos, Argos en Athenai. Zie Hans Lamer, Wörterbuch der
Antike, Leipzig 1933.
19 Sappho: Dichteres van het eiland Lesbos, ong. 600 v.C. Haar lyriek, die ook
in de klassieke tijd al grote roem genoot, is bijna geheel verloren gegaan; er is maar
éen gedicht volledig bewaard gebleven; ook fragmentarisch echter bewijst het werk
de grandioze uitdrukkingskracht en het hartstochtelijke temperament van deze
kunstenares. Wat Bredero en zijn tijdgenoten van haar wisten, kan niet veel meer
zijn geweest dan een legende. Uit de vergelijking met Sapfo volgt dat dit hoornse
meisje dichterlijk begaafd was. Het is des te vreemder dat verder elk spoor van haar
en van haar werk ontbreekt. Men zou geneigd zijn haar te identificeren met de
hoofdpersoon van enkele andere liederen van Bredero, waarin eveneens een meisje
geëerd wordt om haar dichterlijke gaven: lied LXXIV (I: 270); lied LXXVII (I: 280)
en lied CXXXVII (I: 455). De enige van wie bekend is, dat men haar met Sapfo
vergeleek, is Anna Roemersd. Visscher geweest, maar deze was niet uit Hoorn
afkomstig (vgl. Schenkeveld 1981).
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XXIX Nieuw Liedeken
I: 126-130
Boertig gedicht waarin de dichter vertelt hoe drommen Amsterdammers van laag
allooi Sint-Jansdag vieren door zich op boerenkarren naar Haarlem te laten rijden.
Zijn oordeel over deze feestvierende stadgenoten is even negatief als over de
Haarlemmers, die hen vergasten op ranzige ham en slecht bier. Wat hem betreft, mag
Haarlem, of anders Leiden, dit volkje wel houden, voorgoed.
Beginregel: Sondagh, Sondagh lest-leden,
Vindplaatsen: Geestigh Liedt-Boecxken 1621: 65-72; Groot Lied-boeck 1622:
39-41; Liedt-boeck 1644: 9-10; Liedt-boeck 1677: 10-11; Kalff 1890: 267-270;
Knuttel 1929: 106-107; Van Rijnbach 1944: 73-75.
Omvang: 96 verzen, twaalf strofen van 8 regels.
Versvorm: overwegend jambisch metrum met drie heffingen; er zijn talrijke
omzettingen, vooral van de eerste jambe.
Rijmschema: a b a b b c c b.
Melodie: Matter 1979, blz. 183, 186.
Varianten
Groot Lied-boeck 1622
1 Sondagh, Sondahh

Geestigh L.B. 1621
Sondach, Sondach

Liedt-boeck 1644
Sondagh, Sondagh

2 Op eenen

Op een, op een

Op een, op een

20 Klatterden

Klaterden

Klaterden

29 die lieden

de lieden

de lieden

52 sinlijckheyt

sinlijckheyt

sindlijckheydt

71 gaeren kreuken

gaeren kreuken

gaere kueken

2 St. Jans-dach: De feestdag van Johannes de Doper valt op 24 juni. Indien men
de aanhef van dit gedicht niet zo maar een willekeurige mededeling acht, is er grond
voor een verantwoorde datering. Waarschijnlijk was de Sint-Jansviering ook lang
niet zo uitbundig in de jaren waarin 24 juni op een doordeweekse dag viel. Tussen
1600 en 1618 zijn er maar twee jaren geweest met 24 juni op een zondag: 1604 en
1610. Doordat 1616 een schrikkeljaar was, versprong de reeks van zaterdag op
maandag. Voor Knuttel 1929 (blz. XXI) komen blijkbaar zowel 1604 als 1610 in
aanmerking. Maar zo lang elk biografisch of literair-historisch gegeven ontbreekt
dat zou pleiten voor een vroegrijp dichterschap van Bredero, moet 1604 vervallen.
Het is ondenkbaar dat iemand die op z'n negentiende jaar een gedicht van déze
kwaliteit schrijft, nog zes jaar zou wachten voor hij met enig werkstuk voor den dag
komt. Stilistisch sluit dit lied bovendien nauw aan bij de kluchten, en die dagtekenen
uit de jaren 1612-1613. De enige datering die houdbaar lijkt, is dus 1610.
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3 buyten: Blijkens de rest van dit lied speelt het gebeuren zich af buiten de
Haarlemmerpoort, dus aan de westkant van het toenmalige Amsterdam in de bedijkte,
door boeren bewoonde strook land tussen het IJ en de Haarlemmermeer.
21 De dorre drooghe dijck: de Haarlemmer- of Spaarndammerdijk, de lange, zeer
bochtige verbindingsweg langs het IJ naar Haarlem. (B)
29 die lieden: Deze term en soortgelijke in de vzn. 31, 41, 58, 63, 67 en 82 bewijzen
hoe zeer de dichter zich distancieert van het door hem waargenomen en weergegeven
amsterdamse klootjesvolk.
40 droogers: evenals Drogisten (vs. 57) een scheldwoord voor de Haarlemmers:
altijd dorstige lieden; zie WNT III, tweede stuk, kolom 3411. Maar ook andere
interpretaties zijn mogelijk: gierigaards, berooide lui, en impotente mannen. De
rivaliteit tussen Haarlem en Amsterdam heeft eeuwenlang geduurd. Natuurlijk heeft
de snelle opkomst van Amsterdam in de kwarteeuw vóor 1600 en je kwarteeuw
daarna, de tegenstellingen zowel feitelijk als emotioneel nog toegespitst.
55 Bestelt my dese brieven, By laap Haas Majesteyt: Dit duistere paar verzen is in
alle vroegere uitgaven onverklaard gebleven. In zijn voortreffelijke Gids-artikel
‘Amsterdam in Bredero's tijd’ heeft Dr. J.G. van Dillen de veronderstelling gewaagd
‘dat Bredero hier zinspeelt op de herberg van Jaap Hannes, die even buiten de stad
aan de Zeeburgerdijk was gelegen. De uitspanning van Jaap Hannes was zeer bekend;
het ging daar dikwijls wild toe. Passagierende zeelieden trokken bij voorkeur naar
Jaap Hannes.’ (Van Dillen 1935, blz. 333). Al is het misschien mogelijk de naam
Jaap Hannes in te korten tot Iaap Haas, en een kroegbaas ironisch te betitelen als
Majesteyt, het is ónmogelijk iemand die ‘even buiten de stad aan de Zeeburgerdijk’
woont het juiste adres te achten waar de naar Haarlem rijdende Amsterdammers een
speciaal tot de Haarlemmers gerichte boodschap konden bezorgen. Wat die boodschap
inhoudt, staat in de vzn. 57-72. Met Iaap Haas Majesteyt - dus Zijne Majesteit Jaap
Haas - moet een persoon of instantie zijn bedoeld die namens Haarlem die boodschap
in ontvangst kon nemen. Maar tot nu toe is het niet gelukt zo iemand te vinden. Indien
Bredero deze uitdrukking zelf heeft gemaakt, rijst de vraag in hoeverre die voor zijn
tijdgenoten doorzichtig is geweest. En waarom Iaap? Bij het woord Haas kan men
denken aan bangheid of snelvoetigheid, en misschien ook aan de duinstreek als
woonoord. Of iets hiervan bruikbaar is om Bredero's bedoeling op het spoor te komen,
mag men betwijfelen, Het enige wat vaststaat, is de assonantie van Iaap en Haas, en
het ironische contrast tussen de woorden Haas en Majesteyt, ook weer met assonantie.
57 Drogisten uytghenomen: Ofschoon men de term uytghenomen, uitnemend,
zowel een algemene eigenschap van de Drogisten kan noemen, als een

G.A. Bredero, Groot lied-boeck

246
speciale in verband met het drogist-zijn, ligt de eerste opvatting als parodie op de
hoge ambtelijke stijl hier het meest voor de hand.
61 Tot ick se open doe: De onwaarschijnlijkheid van de letterlijke betekenis heeft
een sterk negatief effect: de dichter immers zal nooit komen om die poort te openen.
De strekking is dan ook: houd uw stadspoorten voor dit schorremorrie dicht en stuur
het door naar Leiden.
65 Sanckt Ridders: Ook dit is blijkbaar een spottende benaming van de
Haarlemmers. Het is niet duidelijk of er behalve de betekenis zand (zandruiters) ook
nog een toespeling aanwezig is op Sant (Sanctus), Sint.
87 Ghy souwt in onse kloecken U wel verdwalen dan: jullie zouden dan de tel
kwijt raken bij zoveel kloeke kerels als wij hier hebben. Dit staat uiteraard in
tegenstelling tot het amsterdamse uitschot dat de Haarlemmers op deze Sint-Jansdag
te zien hebben gekregen en dat ze ten onrechte misschien als de échte Amsterdammers
beschouwen. Voor de uitdrukking verdwalen in zie ook lied XL, vs. 11-12.
89 Ghy Princen en ghy Heeren: Is het eerste substantief hier enkel een
rederijkersrelict, het tweede betreft de gezeten burgerij van Amsterdam en doet
denken aan de slotstrofe van lied II: Ghy Heeren, ghy Burgers, vroom en wel gemoed.
In beide gevallen neemt de dichter afstand van het luidruchtige gezelschap dat hij
met zoveel realiteitszin heeft uitgebeeld, maar waar hij zich niet mee identificeert,
noch mee geïdentificeerd wenst te worden. Dit geldt ook t.a.v. de boeren die op deze
Sint-Jansdag als voerlui zijn opgetreden: mochten de Heeren het leuk vinden die nog
wat te pesten, dan heeft de dichter daar geen bezwaar tegen.

XXX Liedt
I: 131-133
Gedicht in direkte rede, waarin een minnaar zich richt tot een hooghartig meisje
dat hem ontloopt en zo zijn verliefdheid wel erg op de proef stelt. Thematisch is dit
lied sterk verwant met lied XXVI.
Beginregel: Bevallijcke schoone maaght
Vindplaatsen: Groot Lied-boeck 1622: 41-43, met illustratie; Kalff 1890: 270-272;
Knuttel 1929: 54-55; Van Rijnbach 1944: 75-77.
Omvang: 95 verzen, vijf strofen van 19 regels.
Versvorm: wisselend metrum, met soms drie heffingen (vs. 1, 2, 5, 10, 15-19),
soms vier (vs. 3, 4, 6-9), soms twee (vs. 11-13) en soms éen (vs. 14); er is een
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zekere voorkeur voor een alternerende maat, soms jambisch (vs. 2, 5, 10 enz.) soms
trocheïsch (vs. 3, 4, 6 enz.)
Rijmschema: a b c c b a b c c b (d) d e (f) f e g g h h e. Er is dus een duidelijke
scheiding na vs. 10: het rijmschema daarvóór is tweemaal a b c c b. In de vzn. 11 en
13 zijn binnenrijmen; deze ontbreken echter in vs. 68 en vs. 70, zonder dat daar een
andere rijmbinding is aangebracht. Het gecompliceerde rijmschema, de korte
regellengte in de vrij lange strofe (en dus de overmaat aan rijmklanken) en tenslotte
de aanhef van de laatste strofe, dit alles wijst op sterke rederijkersinvloed, hoewel
die overigens, behalve in vs. 54 en vs. 77, in het taalgebruik nauwelijks te vinden is.
Melodie: Matter 1979, blz. 80-82.
28 Grooten haest of snellen spoet: Variatie op de zegswijze: Haast en spoed is zelden
goed. ‘In Zuid-Nederland gebruikelijk in plaats van noordndl. Haastige spoed enz.’
Zie WNT V, kolom 1476.
54 Doch het kan verkeeren: Hoewel niet door een afwijkend lettertype gemarkeerd,
staat Bredero's kenspreuk in dit vs. als een soort waarmerk.
77 Princesse: Deze titel als aanspreekvorm van het geliefde meisje komt in
Bredero's liederen vaker voor; de plaatsing aan het begin van de slotstrofe past in de
rederijkerstraditie.

XXXI Liedt
I: 136-138
Gedicht in direkte rede waarin een minnaar afscheid neemt van een meisje, haar
verwijtende dat zij zijn trouwe liefde afwijst en een ander om zijn geld verkiest.
Beginregel: Hout u soo kost'lijck als ghy meucht,
Vindplaatsen: Groot Lied-boeck 1622: 43-44; Kalff 1890: 273-275; Knuttel 1929:
60-61; Van Rijnbach 1944: 77-79.
Omvang: 72 verzen, twaalf strofen van 6 regels; de tweede regel is telkens een
herhaling van de eerste.
Versvorm: jambisch metrum, met vier heffingen in de vzn. 1, 2, 3 en 5, drie
heffingen in de vzn. 4 en 6.
Rijmschema: a a a b a b.
Melodie: Matter 1979, blz. 55.
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9 door het oogh: De opvatting dat liefde tot stand kwam via de ogen behoort tot de
psychologische opvattingen van de renaissance. Vgl. ook lied XVII, vs. 60; lied
XXXIV vs. 36-42.
13 Mijn hartsen liefde: Deze duitse genitiefvorm, die ook nog in Roemer Visschers
Sinnepoppen en in Hoofts Granida voorkomt, wordt verklaard als een lang bewaard
gebleven relict van de voorliefde voor hoogduitse woordvormen in de
middelnederlandse lyriek, speciaal het minnelied; zie Gerritsen 1976, blz. 329-339.
37 Die om het aarts: enz.: De gehele strofe parafraseert een sententie die men als
een renaissancistische topos kan beschouwen, maar die anderzijds in Bredero's
liederen zó vaak wordt uitgesproken dat ze de indruk maakt ook op ervaring te
berusten. Zie lied VII, lied VIII, lied XI, vs. 9-10, lied XII, lied XX, vs. 11 en vs.
39; alsook lied LXXIX, vs. 11-15.
55 Adieu: Evenals Prince/Princes is ook dit woord een element uit de
rederijkerspoëzie.
60 uwe blaeuw uytvluchten: je leugenachtige verzinsels; zie WNT II, kolom 2796:
‘iets bedrieglijks’. Overigens wordt juist dit vs. van Bredero in kolom 2795 aangehaald
bij de betekenis onbetekenend, beuzelachtig.
67 Princes: Ofschoon een gevarieerd rederijkersrelict, bevat deze aanhef van de
slotstrofe ook een toespeling op de hooghartigheid van het meisje.

XXXII Liedt
I: 139-140
Lyrisch, ietwat boertig gedicht over de tegenstelling tussen de vurige verliefdheid
van de dichter en het ijzige temperament van zijn vriendin.
Beginregel: O on-eenighe sinnen!
Vindplaatsen: Groot Lied-boeck 1622: 44-45; Kalff 1890: 275-276; Knuttel 1929:
75; Van Rijnbach 1944: 79-80.
Omvang: 40 verzen, tien strofen van 4 regels.
Versvorm: overwegend jambisch metrum met drie heffingen, in de derde en vooral
in de vierde versregel nogal eens onregelmatig. Er zijn talrijke enjambementen.
Rijmschema: a b a b.
Melodie: Matter 1979, blz. 83, 85.
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1 O on-eenighe sinnen: Bedoeld zijn de inwendige zinnen waardoor de indrukken,
via de zintuigen aangedragen, worden gescheiden en gecoördineerd, hun waarde
bepaald en hun beeld in de herinnering vastgelegd. Door de inwendige zinnen wordt
de wil gericht. Deze is bij de ick-figuur en zijn vriendinne volstrekt verscheyden (vs.
4). Dat verschil blijkt uit allerlei tegengestelde eigenschappen en gedragingen, die
in de vzn. 5-28 worden beschreven. De oorzaak ligt in een buitenaardse sfeer.
31 Want haer ziel schijnt beswooren Van een te strenghen planeet: Hier en in de
vzn. 33-35a brengt Bredero een astrologisch aspect te berde. Astrologie is de leer
van de invloed der hemellichamen op heel het aardse bestel. Ze is van hellenistische
herkomst, de Babyloniërs zagen de constellatie van de hemel wel als uitdrukking
van de wil der goden, maar geloofden niet in een specifieke beïnvloeding. (Zie David
Pingree: Dictionary of the History of Ideas, Vol. I New York 1973, blz. 118). Volgens
de astrologie komt de werking tot stand via de elementen aarde, water, lucht en vuur;
daarmee hangen de primaire eigenschappen: koud, droog, vochtig en heet samen, en
de humeuren sanguinisch, cholerisch, flegmatisch en melancholisch. (Zie Veenstra
1973b, blz. 187-200). Het onghelijck zijn (vs. 5) komt voort uit een verschillende
menging van de humeuren, want daardoor worden de zeden (gedragingen) en de
Gheneghentheden (neigingen, driften) bepaald. De ick is heet en droog, wat
overeenstemt met het element vuur en het humeur bloed. De vriendinne is koud en
droog, wat correspondeert met de aarde en de zwarte gal. Hij is sanguinisch, zij
melancholisch; hij wordt beïnvloed door de zon, zij door de planeet Saturnus. Hij is
in hoge mate verliefd, zij wil er niet van horen (vs. 9-12). Hij brandt van de min, zij
is koud tot in haar botten, een veel gebruikte petrarquistische tegenstelling (vs. 13-16).
Nogmaals volgt een strofe op de petrarquistische toer: Zijn hart is vol ellende, vol
koorts en brand, het hare is gevuld met ijs, haar binnenste met lood en steen. Het
loodwijst vooruit naar de te strenghen planeet (vs. 32). Saturnus, háar planeet, is
koud, beweegt zich langzaam, heerst over het zwaarste der metalen, het lood, en
brengt een melancholische complexie voort. Strenghen kan men het best opvatten
als wrede; voor de ick is Saturnus dat inderdaad.
37 Lief wilt u doch erbarmen: Terwijl de invloed van de zon, die een sanguinische
complexie veroorzaakte, gevaar opleverde voor uitdroging (zie vs. 35) kon de invloed
van Venus, die heet en vochtig was, temperend werken. Overigens is het verkoelen
van de liefdesbrand in de minnelyriek van de renaissance een bekend gegeven.
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XXXIII Liedt
I: 141-142
Lyrisch gedicht over de pijn van een hopeloze verliefdheid. Ondanks de ietwat
moraliserende slotstrofe maakt het lied de indruk autobiografisch van aard te zijn.
Die indruk ontstaat minder door de verzekering in de vzn. 5-6, die ook wel een
‘dichterlijke’ mededeling kan zijn, dan door de individuele ‘toon’ van de aanhef. Dat
zulk een indruk subjectief is en dus geen grond voor enige literair-historische
conclusie, behoeft geen betoog.
Beginregel: Die sonder hoop moet minnen,
Vindplaatsen: Groot Lied-boeck 1622: 45-46; Kalff 1890: 276-277; Knuttel 1929:
211; Van Rijnbach 1944: 80.
Omvang: 40 verzen, tien strofen van 4 regels.
Versvorm: drieheffingsmetrum, overwegend jambisch, maar vooral in de vierde
regel nogal eens afwijkend.
Rijmschema: a b a b.
Melodie: Matter 1979, blz. 83-85.
1 Die sonder hoop moet minnen: Dit lied, dat naar z'n inhoud overeenstemt met de
tekst van de aangegeven melodie, heeft de bij Bredero ongewone structuur dat het
slot min of meer een herhaling is van de inzet. De bouw is aldus: strofe 1 algemeen
overpeinzend; 2 persoonlijk overpeinzend; 3-8 persoonlijk geconcretiseerd; 9
algemeen overpeinzend; 10 persoonlijk overpeinzend. De laatste acht versregels
corresponderen dus met de eerste acht.
34 Syn sotten yver snood: zijn dwaze, tot smaad leidende minnedrift. (+)

XXXIV Der Goden Waertschap
I: 143-144
Beschrijvend gedicht over het vrolijk vermaak in de klassieke hemel, dat echter
door het ingrijpen van de Nydt omslaat in moord en geldzucht. De duidelijk aardse
moraal richt zich tegen het trouwen-om-geld.
Beginregel: Laetst als de Goden bancketeerden,
Vindplaatsen: Geestigh Liedt-Boecxken 1621: 105-109; Groot Lied-boeck 1622:
46-47; Het daget uyt den Oosten 1638, vs. 423-471; Liedt-boeck 1644: 13-14;
Liedt-boeck 1677: 15-16; Kalff 1890: 277-279; Knuttel 1929: 282-283; Van Rijnbach
1944: 81-82.
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Omvang: 49 verzen, zeven strofen van 7 regels.
Versvorm: jambisch metrum met in de vzn. 1-4 vier heffingen, in de vzn. 6-7 vijf
heffingen. Omzettingen in vs. 1, 12, 13, 16, 18, 19, 24 enz.
Rijmschema: a b a b (c) c (c) d d. De eerste helft van vs. 6 herhaalt telkens de
eerste helft van vs. 5.
Melodie: Matter 1979, blz. 231.
Varianten
Geestigh Liedt-Boecxken 1621: geen.
Liedt-boeck 1644: vs. 37 sulver.
Groot Lied-boeck 1622

Het daget uyt den Oosten 1638

1 Goden

de Goden

bancketeerden

bancketeerde

2 vanden

van de

3 redeneerden

redeneerde

6 sey den

seyde

9 woort-twist

voert twist

13 hippelt

huppelt

14 voorts

voort

16 terstonts

terstondt

18 haer wel

wel haer

19 de geen

den geen

21 Nortsche

Noordsche

28 hy hem al

al, hy hem

29 Phebo

Phoebus

33 sloecht

smeet

37 silver

Sulpher

39 noch

en

42 werden

worden

46 lompen

lompe

3 So s'over disch juyst redeneerden: Juist toen ze tijdens het feestmaal aan het
redetwisten waren.
5 D'een sprack 't waer lust: enz.: De bijzinnen in de vzn. 1-4 vinden pas hun
aansluitende hoofdzin in vs. 6b: doen sey den God Jupijn. Het overige (vs. 5-6a) kan
het best worden opgevat als een paar tussenzinnen, waarin nader wordt meegedeeld
in welk opzicht de redetwistende goden nu wel van mening verschilden.
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gebruik als aanw. vnw.: die daar. In de zeventiende eeuw was deze functie vrijwel
verdwenen, althans in schriftelijk taalgebruik, het enige waarover wij beschikken.
Het blijft dus een open vraag of dit woord - en vrij veel andere die in een vergelijkbare
‘middeleeuwse’ positie verkeren - bij Bredero moet worden opgevat als een bewust
of onbewust archaïsme. Het is immers denkbaar dat het in feite helemaal geen
archaïsme is, maar dat Bredero in zulke gevallen nauwer aansluit bij de gesproken
volkstaal dan waartoe andere in hun dichterlijke taalgebruik in staat of bereid waren.
20 Venus met haer pol: In de romeinse mythologie verschijnt Venus als gemalin
van Vulcanus, de god van het vuur, maar tevens als minnares van de oorlogsgod
Mars (zie Ovidius, Metamorfosen IV, vs. 169-189; in Vondels Herscheppinge. Het
vierde boek, vs. 221-248; ed.-W.B., deel 7, blz. 521). Van Mander, die over Venus
uitvoerig schrijft, vermeldt dit niet maar protesteert ertegen dat ‘eenige oude Dichters
hebben gesocht hyn eygen ongeschict vuyl leven te verschoonen, met van hun Goden
veel snootheden te versieren; D'een maeckte Bacchum een dronckaert, d'ander Mars
een wreedt Tyran, en Venus een overspelighe Hoere -’ (ed.-1616, folio 26a). Tevoren
heeft Van Mander echter in het uitvoerige hoofdstuk van Vulcanus dit overspelige
gedrag van Venus wel genoemd: ‘Dat Vulcanus Mars en Venus heymelijck beloerende
in 't net gevangen nam, en maectese by den anderen Goden tot een belachich ghespot,
daer zyn verscheyden uytlegginghen op.’ (folio 14a).
21 Nortsche Nydt: Het Middelnederlands kent twee worden nortsch, waarvan het
ene noords, het andere nors betekent. Meer dan uit de t zou men uit de hoofdletter
N kunnen afleiden dat er bij Bredero - of bij de zetter? - een zekere volksetymologie
heeft meegespeeld. Met Nydt is Eris bedoeld, de griekse godin van de twist.
23 wijdt: Dit woord is óf een achtergeplaatste bijv. bep. bij Hemel, óf een bijw.
bep. bij gheblasen; op grond van de woordorde kan men een zekere voorkeur hebben
voor de eerste interpretatie.
26 Want Pluto bits heeft met een krits: De vereenzelviging van Pluto, de god van
de onderwereld, met Plutus, de god van de rijkdom steunt op Van Mander. In zijn
hoofdstuk Van Pluto schrijft hij: ‘wat den naem Pluto beduydt, is te weten, dat Plutos
op Griecx is geseyt Rijckdommen: want hy wort gehouden voor den Godt der
Rijckdommen: doch by eenige gemeent, dat het is vanweghen de veelheyt der dooden,
dat hy daer van rijc is.’ (ed.-1616, folio 28a).
Inzake met een krits zie men de uitvoerige aantekening van Damsteegt in zijn
editie van Het daget uyt den Oosten, blz. 224 en zijn interpretatie als: met een
grissende beweging. (+)
29 Met Phebo: Opmerkelijk is het gebruik van deze latijnse naamvalsvorm (na
met) door de niet klassiek geschoolde Bredero. Zie ook de aantekening van
Stutterheim in zijn editie van de Spaanschen Brabander, blz. 327.
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36 De Sulpher-Vorst die leert nu minnen: Dit vs. wijst terug naar wat er in vs. 26-28
is meegedeeld: Pluto, de zwavelvorst, de god van de onderwereld, heeft Cupido zijn
pijl en boog ontnomen, zodat deze ze niet meer kan gebruiken. Pluto neemt nu de
taak van de minnegod over, maar hanteert daarbij silver en gout (vs. 37). Het is
mogelijk dat er met de woorden Sulpher/silver (in 1644 sulpher/sulver) een
woordspeling is bedoeld.
40 Is 't hoer, of dief 't is even lief: Bredero haalt hier een oud volksrijmpje aan,
warvan men verschillende versies kent. Het komt ook voor in zijn Lucelle, vs. 427-28
(ed.-Zaalberg, blz. 86). In de Amorum Emblemata (Antwerpiae 1608) gebruikt Otto
Vaenius het als opschrift van een der Nederlandse bijschriften: Zydy hoer/ of dief/
hebdy gelt/ ick heb u lief. (blz. 128). Het WNT VI, kolom 816, citeert naar
Harrebomée een wat langere vorm: Zijt gij hoer of zijt gij dief, Hebt gij geld, men
heeft u lief.
43 Daermen een Hemel plach te bouwen: De termen Hemel en. Hel worden door
Bredero meer dan eens gebruikt voor een gelukkig en een ongelukkig huwelijk. Deze
zesde strofe varieert een thema dat in Bredero's liederen telkens weer optreedt: het
doorslaggevende gewicht van het geld bij beslissingen over een aanvaardbare
huwelijkskandidaat.
48 selden tijt sonder strijt: Spreekwoord, door Harrebomée 1856-1870, deel II,
blz. 313 en 331 vermeld in de vorm van: Geen tijd zonder strijd.

XXXV Liedt
I: 145-146
Lyrisch gedicht, in het toneelstuk door jonkvrouw Elisabeth gezongen als liefdeslied
voor Rodderick, wiens naam trouwens in vs. 31 voorkomt.
Beginregel: Waer dat cleyne guytje blint
Vindplaatsen: Rodd'rick ende Alphonsus 1616: vs. 235-252; Groot Lied-boeck
1622: 47-48; Kalff 1890: 279-280; Knuttel: alleen in Rodd'rick ende Alphonsus; Van
Rijnbach 1944: 82.
Omvang: 36 verzen, negen strofen van 4 regels. In Rodd'rick ende Alphonsus 18
regels, doordat telkens twee verzen op éen regel zijn gedrukt.
Versvorm: jambisch metrum met vier heffingen, maar de vzn. 1, 2 en 20 trocheïsch.
Rijmschema: a a b b.
Melodie: - Matter 1979, blz. 86-87.
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Varianten
Groot Lied-boeck 1622
5 boefje

Rodd'rick ende Alphonsus 1616
Boefjen

7 Die Crijghsluy

De krijgslien

8 d'onbesorgde

d'onbesorghden

11 litteecken

lit-teycken

20 als de stoute Jongelingh

als Rodderick de Ionghelingh

28 vernedert

verneerdert

29 vreughde

vreughden

32 hartenwee

herten-wee

33 kleyne

kleyn

1 Waer dat cleyne guytje blint: Voor de blindheid van Cupido zie men de uitvoerige
aantekening bij lied XVII, vs. 2.
2 G'lijckmen 't uytgeschildert vint: Deze mededeling is merkwaardig omdat een
blinde Cupido in de beeldende kunst niet valt aan te wijzen, enkel een geblinddoekte.
In zijn beroemde bundel Amorum Emblemata (Antwerpen 1608) heeft Otto Vaenius
op de oneven bladzijden meer dan 150 Cupido-figuren gegraveerd; op vele prenten
immers komen Eros en Anteros beiden voor. De meerderheid daarvan heeft behalve
pijl en boog ook nog iets anders dat in het zinnebeeld te pas komt en in het versje
z'n uitleg vindt: spiegel, palmtak, beker, kompas, penning, juk, gieter, karnton enz.,
of een dier zoals stier, jachthond, kameleon, gans enz.: een vernuftige reeks
verscheidenheden. Maar een echt blinde Cupido is er niet bij. Op blz. 61 vindt men
Cupido verblind tastende, op blz. 157 Cupido door Fortuna geblinddoekt. Dat is
alles. Ook onder de bijna dertig Cupido-figuren in Hoofts Emblemata amatoria
(Amsterdam 1611) is er geen enkele blind. Evenmin is dit het geval bij de ongeveer
vijftig bijzonder fraaie Cupido's in de Nederduytsche Poemata van Daniel Heinsius
(Amsterdam 1616). Het is dus verantwoord te menen dat Bredero blint (vs. 1) heeft
bedoeld als geblinddoekt. Of hij uytgeschildert gebruikt in letterlijke zin, ofwel in
figuurlijke zin dus als: beschreven, is een open vraag. Het is echter wel zeker dat er
schilderijen bestonden waarop een geblinddoekte Cupido voorkwam, bijvoorbeeld
al van Lucas Cranach d.O.: Cupido ontdoet zich van zijn blinddoek. Zie Panofsky
1970, blz. 79-100.
5 siet seer snel: ziet heel scherp; vgl. WNT XIV, kolom 2305.
12 Geen blauw litteecken, blijfter van: Hoewel het woord blauw vaak wordt
gebruikt in verband met een onbeantwoorde liefdesverklaring, is die betekenis binnen
het zinsverband niet waarschijnlijk. Geen duidt erop dat het gevolg van de liefdeswond
voor de buitenwereld onzichtbaar blijft, m.a.w. zónder die negatie zou het om iets
zichtbaars gaan: een blauwe plek, als gevolg van een
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onderhuidse bloeduitstorting. Maar letsel van zo'n langdurige zichtbaarheid brengt
Cupido niet toe.

XXXVI Bruyd-Lofts-Gedicht, Ter Eeren
Cornelis Ianszoon Schooneman, Ende Marya Arents de Lange
I: 147-151
Gelegenheidsgedicht, geschreven in het voorjaar van 1615; het bruidspaar was
ondertrouwd op 22 april. Van de afzonderlijke druk, die er waarschijnlijk heeft
bestaan, is geen exemplaar bekend.
Beginregel: Wilt ghy den Echten-staet in vrede staende houwen,
Vindplaatsen: Groot Lied-Boeck 1622: 48-52; Kalff 1890: 280-283; Knuttel 1929:
338-340; Van Rijnbach 1944: 83-87.
Omvang: 110 verzen.
Versvorm: alexandrijnen met gepaard rijm, om en om slepend en staand.
- Schooneman, De Lange: De bruidegom woonde op het Rokin, de bruid op de
Oudezijds Voorburgwal, dezelfde gracht dus waar de familie Bredero sinds 1602
een huis bezat. De bruid was wees; haar precieze woning is niet bekend, maar kan
in geen geval ver zijn geweest van Bredero's huis, daar dit nogal in het midden lag
(nu nr. 244). Zie Van Eeghen 1968b, blz. 164.
De plaatsing van dit gedicht in het Boertigh Liedt-boeck is vreemd, aangezien het
een ernstige tekst betreft met een bede aan het slot en een vroom lied als toegift.
Opmerkelijk is het vermanende betoog over korzeligheid, toorn en mogelijke
onenigheid; door een derde van de tekst (vs. 1-36) in beslag te nemen wekt het de
indruk, dat de bruidegom wel niet zo'n makkelijk man zal zijn geweest. Het vleiende
portret van de bruid (vs. 73-88) en de opmerking dat zij al soo menich Iaer in de
praktijk bewezen heeft hoe verstandig en handig zij te werk gaat, vormen een
argument voor de mening dat de dichter dit meisje goed heeft gekend.
9 van dese wech u leyden: u afleidde van deze weg. De komma in het midden van
dit vs., ofschoon bedoeld als aanduiding van de censuur, is hier heel functioneel: de
bepaling met van hoort niet bij mis-verstant.
16 an al dat woest ghetergh: om al dat woeste geweld.
23 u lieve Mannin: zie Gen. 2: 23: Men zal haar manninne heten, omdat zij uit
den man genomen is.
26 In liefden bloeyen: Deze zinspreuk van de amsterdamse rederijkerskamer De
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Eglantier, in een bruiloftsgedicht uiteraard altijd toepasselijk, wijst of enige relatie
hetzij van de dichter, hetzij van de kant van het bruidspaar, met die Kamer. Dat
Bredero in 1615 lid was, is bekend; zie Memoriaal, blz. 136.
28 God is de liefde mee: Voor het ww. medezijn zie men WNT IX, kolom 367:
‘gunstig zijn; thans in onbruik’, met als bewijsplaatsen aanhalingen uit D'Heere en
uit Vondel. Bij mede wordt in het WNT de bet. gunstig niet vermeld. Zowel deze
afwezigheid als de aantekening ‘thans in onbruik’ is o.i. onjuist. In een uitdrukking
als: ‘Het zat hem niet mee: de omstandigheden waren ongunstig voor hem’
(Koenen-Endepols24, blz. 640) is de bet. gunstig nog volop aanwezig; en of men uit
de zin: ‘Als de wind wat mee is, zijn we er binnen een uur’ wil concluderen tot een
ww. meezijn (nooit medezijn), ofwel tot de gescheiden woorden mee zijn, is een
kwestie van smaak.
32 Soo ist begrijp wel groot, enz.: De middelned. betekenis van begrijp: verwijt,
berisping, raakte in de zestiende eeuw allengs in onbruik; de moderner betekenis:
begrip, begripsvermogen kwam op. Binnen het vs. van Bredero zijn beide
interpretaties mogelijk: de tegenstelling verwijt/liefde is even goed denkbaar als de
tegenstelling verstandelijk begrip/liefde. Toch verdient de oude bet. verre de voorkeur.
Bredero's vs. komt namelijk vrijwel letterlijk overeen met een tekst van Coornhert,
aangehaald in WNT II, kolom 1422: Daer 't begrip groot is, daer is de liefde klein.
Bredero behoeft de uitdrukking echte niet aan Coornhert te hebben ontleend: beiden
maakten gebruik van een bestaande zegswijze. Vgl. Harrebomée 1856-1870, deel I,
blz. 44.
39 't Goddelijcke woord: zie I Kor.: 1-5 en Efez. 5: 22-23.
44 dat het sal willen zyn: dat het pas geeft. (B)
48 En blaackert u int oogh van 't bastert bruyne git Van u ghekroonde Bruyt: De
uitdr. ‘zich blakeren in iets’ is bekend, en dan is iets de oorzaak van het geblakerd
worden. Wanneer men zich dus beperkt tot de twee zinsfragmenten: En blaackert u
int oogh (...) Van u ghekroonde Bruyt, is er geen enkele moeilijkheid. Het voorzetsel
van in vs. 48 moet dan een ándere bet. hebben, en wel: gemaakt van, bestaande uit,
gelijkende op. In git wordt dus een vergelijking uitgedrukt met oogh: de bruid had
ogen als gitten. Maar git is zwart, en het probleem zit dus in de kleuraanduiding
bastert bruyn. Samenstellingen met basterd (bastaard) zijn er bij dozijnen, maar het
tweede deel is dan steeds een znw. In WNT II, kolom 1060-62 vindt men als enige
uitzondering een citaat uit Busken Huet: bastaard-latijnsche regtstermen. Maar men
zal dit neologisme eerder moeten zien als een afleiding van bastaardlatijn, dan als
een samenstelling met latijnsch. Ook bij Bredero is het dus niet verantwoord de
samenstelling bastert-bruyne te veronderstellen. Het is beter, in bruyne git een eenheid
te zien en dáarbij dan bastert als een bijv. bep. te voegen. De ogen van de bruid waren
dus van niet echt, zeer donker git, d.w.z. ze leken op donker git.
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54 Van u speel-maechden schoon haer ted're langhe ving'ren: het bez. vnw. haer
wijst terug naar speel-maechden en drukt dáarvan de tweede naamval uit. Het
voorzetsel Van behoort bij ving'ren.
57 om 't vollick te bedrieghen: om het aanwezige publiek, dus de bruiloftsgasten
te misleiden.
58 overvlieghen: Uit de verklaring ‘naar de overkant kijken’ (I: 149) zou men
kunnen afleiden dat de bruid aan de overzijde van de tafel zat. Dat is niet de bedoeling:
overvlieghen betekent enkel: ván de bruidegom naar de bruid kijken. (+)
60 Hoe snackt haer heete hart enz.: Het is het beste, vs. 60 op te vatten als een
zelfstandige mededeling met een punt aan het einde. Bij vs. 61 begint dan een nieuwe
zinsgroep, die z'n samenvatting en voortzetting vindt in de eerste woorden van vs.
63: Die blyde tijdt ghenaeckt.
78 Van d'edelheyt haars ziels bevallighe manieren: De zinsconstructie van dit vs.
bevat een ‘uitgespaarde genitief’, zoals men bij Bredero wel vaker aantreft. Het
voorz. Van (= door), aansluitende bij steeckt uyt (vs. 77), behoort bij bevallighe
manieren; het tussenstuk: d'edelheyt haars ziels, is een niet formeel uitgedrukte,
enkel door de plaatsing aangegeven tweede naamval bij manieren. Het gehele vs.
moet dus aldus worden verklaard: door de lieftallige manieren van de edelheid van
haar ziel; ofwel: door de lieftallige manieren van haar zeer edele ziel.
102 Knoopt Bruyd'gom met u Bruydt De Langhe draat der eeuwen: In
gelegenheidspoëzie als dit bruiloftsgedicht was een woordspeling op de eigennaam
een graag gebruikte stijlfiguur, die ook overigens in de rederijkerspoëzie een rijke
traditie had. Bredero heeft hier de naam van Maria de Lange verwerkt in de
beeldspraak van de opeenvolgende generaties als een lange verbindende draad, een
beeldspraak die ook zelf tot een eeuwenoude traditie behoorde, reeds voorkomt bij
Lucretius (De rerum natura) en o.a. in 1608, door Hooft gebruikt is in zijn
Bruyloftdicht voor het bruidspaar Verhee-Kops, vs. 22 (ed.-Stoett, deel I, Amsterdam
1900, blz. 73-76).
103 Door teelen van de vrucht en vreughden: Er is in dit vs. enkel samentrekking
van het voorzetsel Door; de twee vershelften krijgen aldus een vrijwel identieke
betekenis: het telen van de vrucht, d.w.z. de seksuele daad, is de lang verwachte
vreugde. In vs. 104 wordt dit nog eens bevestigd.
110 Na dees Bedroefde tijdt enz.: Het is opmerkelijk dat dit slotvers bijna geheel
gecursiveerd is; maar de reden is duister. Deze bede lijkt iets méer dan een traditionele
vroomheidsformule. Een huwelijk is nu eenmaal niet de meest geschikte gelegenheid
om het aardse leven als een tranendal te beschouwen. Mogelijk zijn de persoonlijke
omstandigheden van bruidegom en bruid voor iedere gast een duidelijke verklaring
geweest voor het gebruik van de term dees Bedroefde tijdt; deze krijgt hier dan tevens
een algemene godsdienstige
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strekking, zoals die trouwens ook aanwezig is in het slot van een ander bruiloftslied
(zie I: 453). Men kan ook denken aan de mogelijkheid dat de bruidegom zelf lid was
van d'Eglantier en dat dit zijn kenspreuk was.

XXXVII Bruylofts-liedt
I: 152-154
Gelegenheidsgedicht uit het voorjaar van 1615, bestemd om door de bruiloftsgasten
te worden gezongen na de voordracht van het bruiloftsgedicht. Een privédruk, die
er stellig zal zijn geweest, is niet bewaard gebleven. In z'n thematiek is het lied een
herhaling van het voorafgegane gedicht: een waarschuwing tegen onenigheid en een
vermaan aan de bruid om de leiding over te laten aan de man.
Beginregel: O Bruydegom en Heere,
Vindplaatsen: Groot Lied-boeck 1622: 53; Kalff 1890: 283-285; Knuttel 1929:
341-342; Van Rijnbach 1944: 87-88.
Omvang: 56 verzen, zeven strofen van 8 regels.
Versvorm: overwegend jambisch metrum, met drie heffingen in de vzn. 1, 2, 4, 5
en 8, vier heffingen (of eigenlijk tweemaal twee) in vs. 7; in de vzn. 3 en 6 trocheïsch
metrum met vier heffingen.
Rijmschema: a a b a a b (c) c b.
Melodie: Matter 1979, blz. 41.
25 Door eendracht zyn de steden enz.: De strofen 4, 5 en 6 bevatten behalve een
algemene aanprijzing van de eendracht ook een typisch renaissancistische
beschouwing over de harmonische ordening van alle dingen op aarde en inde kosmos.
Misschien heeft Bredero dit motief ontleend aan Hoofts Achilles ende Polyxena
(eerste druk Rotterdam 1614). Speciaal het Choor tegen het einde van het tweede
bedrijf (vs. 421-468) is daar gewijd aan de eendracht van velerlei hemelse, aardse,
stoffelijke, politieke en persoonlijke verhoudingen. Zie dienaangaande Veenstra
1973b, blz. 187-200.
28 De Landen, en de leden: In oude drukken van Lucelle komt dezelfde uitdrukking
over: Van landen, leden, saken (vs. 882). De ed.-Zaalberg (Culemborg 1972, blz.
105) kiest voor de variant uit E (1632) steden, terwijl de vraag wordt gesteld of leden
niet een drukfout zou kunnen zijn voor lieden. Hier, in vs. 28, echter staat leden in
rijmpositie, en aangezien het rijmt op steden (vs. 25) kan het daar niet door worden
vervangen. Volgens WNT VIII, tweede stuk, kolom 2018, heeft leden de betekenis
van standen. Landen is dan territoriaal, leden staatsrechtelijk van inhoud.
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56 Hel of Hemel: Deze terminologie voor een ongelukkig of een gelukkig huwelijk
vindt men bij Bredero meer dan eens; vgl. lied XXXIV, vs. 43-49.

XXXVIII Een beklach-Liedt, Ter Eeren
Een welbekende, over 't verlies van sijn Alderliefste
I: 155-156.
Lyrisch gedicht in direkte rede, waarin een jonkman klaagt over zijn droevig lot
nu zijn geliefde plotseling gestorven is. Het lied, min of meer in rederijkerstrant
geschreven, waarschuwt tegen de wisselvalligheid van de fortuin. Zowel om de
inhoud als om de melodie (Psalm 5) is het in het ‘Boertigh Liedt-boeck’ volstrekt
misplaatst.
Beginregel: Reden om met recht te claghen
Vindplaatsen: Groot Lied-boeck 1622: 54; Kalff 1890: 285-286; Knuttel 1929:
30-31; Van Rijnbach 1944: 88-89.
Omvang: 40 verzen, acht strofen van 5 regels.
Versvorm: overwegend jambisch metrum met meestal vier heffingen; in vs. 5 twee
jamben.
Rijmschema: a b b a a.
Melodie: Matter 1979, blz. 226, 227.
- Een beklach-Liedt, Ter Eeren Een welbekende, over 'tverliesenz.: Het
middengedeelte van deze titel kan men best zien als een opdracht; het geheel kan
dan als volgt worden vertaald: Een aan een goede vriend opgedragen klaaglied over
de dood van zijn geliefde.
26 Soo waer gheweest myn vrucht volcomen: Voor een verantwoorde interpretatie
dient men dit vs. op te vatten als tweezijdig verbonden, dus zowel met vs. 24-25 als
met vs. 27. In de vzn. 21-23 wordt over de allesbedwingende dood gesproken in
algemene zin, de mens is een sterfelijk wezen, maar de dood had de geliefde nu toch
kunnen sparen (vs. 24-25) en dan zou de minnaar volmaakt gelukkig zijn geweest.
27 So ghyse slechts eerst had besocht: Met So (= indien) als aanhef van een - in
dit geval onvervulbare - wens brengt de jonkman tot uitdrukking dat de dood had
kunnen volstaan met enkel de beproeving van een ernstige ziekte, als een teken dat
ze eens zou moeten sterven. Misschien heeft eerst hier niet de gebruikelijke temporele
betekenis: tevoren, maar de middelnederlandse: ernstig, gestreng. Zie Mnl. WB II,
kolom 712.
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XXXIX Toover-Liedt
I: 157-160
Lied in direkte rede, gericht tot een vrouw die de minnaar door haar
verleidingskunsten tot willoosheid toe heeft behekst, zoals Circe het volgens de
Odysee de metgezellen van Odysseus had gedaan.
Beginregel: O du Toversche kol,
Vindplaatsen: Geestigh Liedt-Boecxken 1621: 101-105; Groot Lied-boeck 1622:
55-56, met illustratie, speciaal bij de vzn. 36-38; Liedt-boeck 1677: 19-20; Kalff
1890: 287-288; Knuttel 1929: 62-63; Van Rijnbach 1944: 89-91.
Omvang: 60 verzen, twaalf strofen van 5 regels.
Versvorm: overwegend jambisch metrum, met in de vzn. 1-2 drie heffingen, in de
vzn. 3-5 vier.
Rijmschema: a a a b b.
Melodie: Matter 1979, blz. 178.
Varianten: Geestigh Liedt-Boecxken 1621 geen.
3 uyt een onsichber rol: Het meisje dat de minnaar totaal aan zich had onderworpen,
was natuurlijk geen ‘echte’ heks die aan ‘echte’ tovenarij deed, en zij had haar
verleidingskunsten dus ook niet uit eene echt zichtbaar toverboek geleerd.
7 Die mijn besnoert bedwongh: Indien men beide woorden als vervoegde
werkwoorden opvat, is het eerste tegenwoordige en het tweede verleden tijd. Het is
daarom beter besnoert te zien als voltooid deelwoord, met de functie van bep. van
gesteldheid: geketend zijnde.
13 myn slechte Rymery: Uit dit vs. en de paar volgende zou men kunnen afleiden
dat dit lied een autobiografische inslag heeft.
23 So vroom, so vrolijck, en so vry: De vzn. 23-25 worden gekenmerkt door een
opmerkelijke reeks alliteraties: vr driemaal, nog versterkt door de herhaling van so
en de o-assonatie, vijf maal; r tweemaal, zij het deels verborgen (gerust); l driemaal.
Het spel met de alliteraties (en soms ook assonanties) is echter al eerder begonnen:
vs. 6 t, vs. 11-12 h, vs. 14 p, vs. 16 m, vs. 18 g, vs. 20 k, en zet zich ook verder nog
voort, zij het minder geconcentreerd: vs. 34 gr en st, vs. 35 d, vs. 49-50 w en vs. 58
fr.
32 En der versturven le'en: en de ledematen der gestorvenen; dit vs. sluit aan bij
vs. 31 en varieert het daar aanwezige woord Kerck-hof. De toverkollen treden dus
over het kerkhof en over de daar aanwezige lijken. Bij vs. 33 begint een asyndetische
zin, die zowel moet worden aangevuld met En, als met die (samentrekking met vs.
31). Ook deze bijzin (vs. 33-35) wijst terug naar Kollen
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(vs. 30), evenals de vorige bijzin (vs. 31-32 ). Bij deze interpretatie is De dooden
(vs. 35) dus géen herhaling van vs. 32. (+)
33 Met vertwijffelde sno gebe'en: met bezwerende boosaardige gebeden.
36 O Circes: Ofschoon Van Mander in het veerthiende Boeck een geheel hoofdstuk
aan Circe wijdt, heeft Bredero daaraan weinig kunnen ontlenen voor dit lied.
Waarschijnlijk heeft hij gebruik gemaakt van Coornherts bewerking D'eerste XII
boecken Odysseae: Dat is, De Dolinghe van Ulysse, Beschreven int Griecx, door
den Poëet Homerum, vader ende fonteyne alder Poëten, nu eerstmael uyten Latyne
in rijm verduytscht. Behalve de oorspronkelijke, door Coornhert zelf fraai gedrukte
editie (Haarlem 1561), verschenen er na Coornherts dood drie uitgaven in Delft
(1593; 1598; 1606) en een uitgave in Amsterdam (1607). Het was dus een zeer bekend
en veelgelezen werk. In het tiende boek vertelt Ulysses hoe hij en zijn tochtgenoten
schipbreuk leden bij het eiland Aenam ‘daar de godinne Circes haar woonplaats
hadde verkoren’ (ed Weevers, Amsterdam 1939, blz. 204). Door haar toverkunst
worden de metgezellen van Ulysses veranderd in zwijnen, maar hijzelf is dank zij
een toverkruid immuun voor haar betovering. In Coornherts werk is de nominatief
steeds Circes, de vocatief Circe (zoo ook na bepaalde voorzetsels), en de accusatief
Circen (vs. 340). Ofschoon bij Bredero in vs. 36 een vocatief aanwezig is, heeft hij
Coornherts voorbeeld ten deze niet gevolgd.
Behalve deze tovenares heeft Bredero naar alle waarschijnlijkheid nog andere
elementen aan boek X van De Dolinghe ontleend:
Feest (vs. 28) - hetzelfde woord staat bij Coornhert in vs. 177; het betreft ook daar
de situatie vóor het contact met Circes;
Leck're wijn (vs. 37) - over betoverende wijn wordt in De Dolinghe gesproken in
vs. 231, en wat Ulysses betreft in vs. 309; maar Ulysses is door Mercurius
gewaarschuwd (vs. 284-285) en wordt door hem beschermd;
Ledikant (vs. 43) hoewel deze term in De Dolinghe niet wordt gebruikt, is de zaak
zelf er bij herhaling aanwezig: het beddeken (vs. 291, 328, 339) 't bedde (vs. 332,
334, 344, 346 enz.)
44 Daer mijn lichaem enz.: waar mijn lichaam, als onbezield, bewusteloos in slaap
viel. (+)
48 Ick was verandert in een hart: De toverkunst van Circe maakte mannen tot
zwijnen. In dit lied echter wordt de man betoverd tot een hert. Omtrent deze variant
kan men enkele veronderstellingen wagen. Allereerst: dat in dit geval de nadruk niet
moest vallen op het sensuele en seksuele, maar op het afhankelijke en willoze. Ten
tweede, dat juist dit klopt met de zinnebeeldige duiding bij Van Mander; deze zegt
‘Met den Hert wort d'onvoorsichticheyt beteyckent, te weten, daer hy hem laet
vanghen.’ (ed. 1618, folio 115a). En ten derde: dat in de passage, voorafgaande met
de ontmoeting met Circe, Ulysses een hert buit maakt (Dolinghe X, vs. 151-152).
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55 myn stomme gheest: Door de betovering heeft de minnaar ook zijn spraak verloren,
zijn menselijke geest is niet in staat zich te uiten en kan alleen maar zuchten; zie vs.
49-50 en vs. 53.

XL Nieuw Liedeken
I: 161-166
Uitdagend drinklied, waarin de dichter de haarlemse schutters die bij hun
amsterdamse collega's op bezoek zijn, toespreekt en hun de verschillende
functionarissen voorstelt in hun kwaliteit van drinkebroer. De versie-1622 is
onmiskenbaar beter dan de versie-1621. Er is enige verwantschap tussen dit lied en
de monoloog van Frederyck in Moortje (vs. 1998-2061).
Beginregel: Haarlemsche drooghe harten nu,
Vindplaatsen: Geestigh Liedt-Boecxken 1621: 114-122; Groot Lied-Boeck 1622:
56-58; Liedt-boeck 1644: 7-8; Utrechts Zang-Prieeltjen 1649: 321; Liedt-boeck 1677:
7-9; Kalff 1890: 289-293; Knuttel 1929: 102-105; Van Rijnbach 1944: 91-93.
Omvang: 120 verzen, vijftien strofen van 8 regels.
Versvorm: overwegend jambisch metrum met vier heffingen.
Rijmschema: a b a b c c c b; zowel de rijmen a als de rijmen c zijn dubbelrijmen,
vaak met een even kluchtig als kunstvaardig effect van bravoure.
Melodie: Matter 1979, blz. 190, 191, 192, 193.
Varianten
Groot Lied-Boeck 1622
5 Ellick die drinckt

Geestigh Liedt-Boecxken 1621
Ellick dronck

7 Soo loopt

Loopt

8 Blijft

Maer blyf

9 W'hebben

Wy hebben

11 'k Verdwael

Ick verdwaal

12 Dat hier

Omdat hier

15 Ghy verliest

Ghy verliestet

19 Maer dat 't Wevers

Maer moeten Wevers

20 Die men ons teghen ghesteld

Die ons tegen werden gestelt

21 Roept lustigh al u Baasen

Roept al u lustighe Baasen

25 Wy hebben een soo vaardigh gast

Een fray, een seer aardig gast

26 Verkoren tot Cornel

Verkiesen wy tot Cornel

29 Als hy

Wanneer hy
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36 De kan schier

En de kan schier

37 kan hy stuwen

neemt hy te stuwen

42 Het is te

't Is te

45 Op allerley manieren

Op alderhande manieren

51 Drie vier

In dry vier

52 'k Haddet

Ick haddet

53 Daer hy soo trots

Daar hy soo lustigh

58 Die men kiest

Die wy kiesen

60 Zijn

Die zijn

61 Al schijnen 't slechte

En 't schijnen slechte

64 Aars hebben

Of anders hebben

65 Ons Korperael wat

t'Is wonder, nu dat hy soo

66 En daar by al wat vet

Te weten ons Corporael

67 Wonder hy niet

En dat hy niet

68 Daer hy noyt stort noch set

Daar hy soo stort en set

69 Hy sal 't doch niet

Hy sal 't niet

70 Hy stuert 't met

Hy steurtet met

71 Souwer noch

Hy souwer noch

74 Selven tot ons

Selven tegen onse

76 En dat van

Te weten: van

77 Selden dat desen

Selden desen

78 Nochtans ook al

Nochtans al

84 Niet

Die niet

86 Die drincker so uyt

Doe drinckt so uyt

88 En kent

En hy kent

89 d'Ouwe

De ouwe

93 Nu voort an ghy

Nu voort ghy

94 Die garen wel wat

Die garen wat

95 nu als

nu

98 Ick van u naem

Dat ick van u naam

100 so ick yemandt

soo icker eenige

102 Dat icker

Omdat icker

103 men selden

men doch selden
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104 Wy missen noch

Maer hier missen wy noch

110 wy souden

hoe souden wy

112 Dan waren wy te vreen

Dan willen wy syn te vreen

113 Onse Crijghsraat

De Cryghsraat

114 Wat vroom

Soo wat vroom

116 met staat

met een staat

117 Maackt

Nu maackt

119 En gheeft haer

En geeft ghy
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Groot Liedt-Boeck 1622
20 steld

Liedt-boeck 1644
gesteld

42 Het is

't Is

73 schrijver

schrijvers

1 drooghe harten: Ook in lied XXIX (vs. 40; 57) worden de Haarlemmers droog
genoemd, maar daar is tevens de bet. gierig mogelijk (I: 127, 128).
2 toont hier: Het tafereel speelt zich dus af in de woonplaats van de dichter,
Amsterdam. Vgl. ook hier (vs. 9) en onse (vs. 11, 13).
5 Ellick die: iedereen. Het woord die is hier geen betr. vnw. maar een in feite
overbodige hervatting van Ellick; ook in de moderne omgangstaal komt dit gebruik
nog veelvuldig voor: ‘Maar mijn vader die zei toen natuurlijk’ enz. Na die betr. vnw.
zou de zin, als bijzin, inversie hebben, na die als hervatting blijft de zin hoofdzin.
11 'k Verdwael in: ik raak de tel kwijt van. Zie voor deze uitdrukking ook lied
XXIX, vs. 13.
13 Bier-hanen: Voor haan in de fig. bet. van overmoedig, aanmatigend personage,
zie WNT V, kolom 1390-91; voor haan in de bet. van tapkraan, idem kolom 1393.
Bij de keuze tussen deze mogelijkheden, is o.i. die van stoutmoedige bierdrinker het
meest op z'n plaats. Zie WNT II, kolom 2544. Deze voorkeur wordt gesteund door
het gebruik van dit woord in vs. 209 en vs. 899 van Suyp-Stad of Dronckaerts Leven
door Dirck Pietersz. Pers (1626; ed. Verlaan en Grootes; Culemborg 1978; blz. 96
en 119) en door de vergelijkbare term kuythaan: ‘iemand die gaarne kuit (zeker bier)
lust’ WNT V, kolom 1396). (+)
14 met vanen: een vaan is eig. een hoeveelheid van vier mengelen, maar het mengel
was niet voor elke drank gelijk: een mengel olie was 1.21 liter, een mengel wijn 1.53
liter. Men zal een vaan bier mogen stellen op ongeveer vijf liter.
17 vaandel: vendel van de schutterij. Knuttel verzekert: ‘Alleen bij zeer
oppervlakkige lezing kan men meenen, dat in het jeugdwerk ‘Haarlemsche drooghe
harten nu’ van werkelijke schutters sprake is’ (1929, blz. LXIIIn). Ook Zaalberg
1968, blz. 44, meent dat het hier gaat om Vrijers (d.i. jonge mannen), die worden
voorgesteld als een schutterij. Maar behalve de term Vrijers, die inderdaad aan jónge
mannen doet denken, is er o.i. geen enkele reden om de ‘zeer oppervlakkige lezing’
niet als de juiste te beschouwen, mede omdat er ook van ‘ouwe soldaten’ sprake is
(vs. 89). De veronderstelling dat de dichter zo maar in een gezelschap uitgelaten
drinkebroers een strak volgehouden rangorde aanbrengt, is even onwaarschijnlijk
als dat hij gebruik kon maken van een in die kring bestaande rolverdeling. Het is
bovendien niet erg waarschijnlijk, dat hij, die zelf tot de schutterij behoorde, de dáar
aanwezige hiërarchie
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ietwat baldadig zou hebben overgenomen terwille van een willekeurig drankfestijn
van Haarlemmers en Amsterdammers. Het argument dat het even onwaarschijnlijk
is de hiërarchie in de werkelijke schutterij zo baldadig te doorkruisen, houdt geen
stand als men aanneemt dat Bredero als bekend kluchtspeldichter het ook daar wel
wagen kon een potje te breken. Al houdt men het er dus voor dat dit lied geïnspireerd
is door een authentieke ervaring bij een van de amsterdamse schutterijen, daaruit
volgt nog niet dat het dagtekent uit de tijd dat Bredero vaandrig was. Zie verder bij
vs. 49.
22 blaasen by: Volgens WNT II, kolom 2810-11, heeft blazen in gemeenzame
taal ook de bet. drinken. (+)
34 veeght: de bet. drinkt is in WNT XVIII, eerste stuk, kolom 1331-32, met een
groot aantal bewijsplaatsen gedocumenteerd.
41 Molick: Beter dan vogelverschrikker past in dit vs. de bet. houten klaas; zie
WNT IX, kolom 1037. (+)
40 Ons Vaenderich: Deze zevende strofe is opgevat als een wat gechargeerd
zelfportret, hetgeen de visie op Bredero's karakter en gedragspatroon in belangrijke
mate heeft bepaald. Dat men deze opvatting aantreft bij Ten Brink 1888 (blz. 72) en
bij Prinsen 1921 (blz. 24, 59) verwondert niet, maar ook de meestal zo kritische Te
Winkel waagt zich eraan: ‘Als vaandrig dichtte hij voor zijn vendel, vermoedelijk
bij eene samenkomst met de Haarlemsche schutterij het bekende drinklied’; hij
‘teekent daar met enkele sprekende trekken den cornet, den capiteyn (zijn vader),
den luytenant, de onderofficiers en ook in den vaandrig zich zelf als een stout drinker,
die ‘de kan met syn tanden anvat’, leeg drinkt en dan ‘over 't hooft slingert’ zonder
ze met de handen aan te raken.’ (1923, blz. 193). Niet voor niets noemde A.M. de
Jong zijn Bredero-roman De dolle vaandrig (z.j. = 1947). Er is echter alle reden om
aan de juistheid van deze opvatting te twijfelen.
Dat Bredero vaandrig van de schutterij is geweest, staat vast; hij moet dat zijn
geworden in de voorzomer van 1613 (vgl. Memoriaal, blz. 119). Naar aanleiding
van zijn eerste optreden in die eervolle functie schreef hij lied CLXII, een lied dat
meer vervuld is van aarzeling en bescheidenheid dan van uitdagende overmoed (I:
519). Al is er uiteraard geen garantie dat een gemoedsgesteldheid die bij de
ambtsaanvaarding heerst, intact blijft tijdens heel de ambtsvervulling, toch valt het
moeilijk in de vaandrig van lied CXLII en die van lied XL dezelfde persoon te
herkennen. Maar er is meer.
De humoristische karakterisering van de verschillende functionarissen houdt in
de opeenvolgende strofen eenzelfde toon. Niets verraadt dat de dichtervoordrager
bij deze zevende strofe opeens in een gewijzigde situatie verkeert, doordat hij het nu
niet meer over een ánder heeft, maar over zichzelf. Natuurlijk zou door gebaar of
mimiek de voordracht in die zin kunnen zijn aangevuld, maar de tekst als zodanig
geeft daar geen aanleiding toe. En waar ze wél
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aanleiding toe geeft, namelijk het vertonen van dat kunststuk ter plaatse - dit zou nog
wel door een ander, niet door de dichter-voordrager kunnen zijn gedaan. Een derde
reden van twijfel ligt in de stijl van dit lied en daarmee in de tijd van ontstaan. De
opvatting als zelfportret impliceert immers dat dit lied uit 1613 (of later) moet zijn.
Maar het enige lied waarmee het in stilistisch opzich verwantschap vertoont, is het
Sint-Janslied (lied XXIX) dat uit 1610 dateert en toevallig ook Haarlem betreft.
Daarom lijkt het verantwoord dit drinklied op 1611 of 1612 te stellen, de tijd ook
van de kluchten. Als deze datering juist is, dan was Bredero toen hij dit gedicht
schreef alleen nog maar schutter, geen vaandrig, en is deze zevende strofe dus géen
zelfportret.
61 slechte: eenvoudige.
63 veech: Gezien het gebruik van vegen in vs. 34 verdient de bet. drink uit stellig
de voorkeur. (+)
72 anders: Waarschijnlijk moet men bij dit bijwoord denken aan de middelned.
bet. tenminste, althans.
73 De schrijver: De man die de administratie van de schutterij verzorgde, de
secretaris. Blijkens de vormen ghesoffen en viel (vs. 75) zal hij van duitse afkomst
zijn geweest. Deze strofe vormt een sterk argument dat Bredero's lied inderdaad om
échte schutters en hun functionarissen gaat.
81 ons Adelborsten vier: Oorspronkelijk betekende adelborst hetzelfde als
edelknaap; al vroeg werd het woord gebruikt voor een jonge krijgsman van goede
geboorte; later gespecialiseerd tot jongeman in opleiding voor zeeofficier. Gezien
de volgorde waarin Bredero zijn personages voorstelt, moet adelborst in de toenmalige
schrutterij een onderofficier zijn geweest, lager in rang dan corporaal. Zie WNT
Suppl. I, klom 393-95.
82 Lansmissaten: Variant van Lan(d)spassaat, in bet. vrijwel identiek met adelborst,
al zal er binnen de schutterij misschien enig onderscheid zijn geweest. Zie WNT
VIII, eerste stuk, kolom 1077.
86 kommen: De inhoud van een kom is veel groter dan die van een glas.
88 En kent wel laten mee: De interpretatie van dit vs. hangt ervan af, welk
onderwerp er door samentrekking bedoeld is: Die (vs. 86), dus ons Provoost, ofwel
ick (vs. 87). In dit laatste geval betekent vs. 88: en ik hoef me niet eens om te draaien.
(+)
90 met verstant: De komma na dit vs. is misleidend, de vzn. 90 en 91 horen bijeen,
de werkwoordelijke verbinding is: zichzelf wijs drincken; misschien met een
toespeling op de wijsheid in de kan?
93 treckt: WNT XVII, kolom 2500 vermeldt voor trekken ook de bet. een teug
doen, drinken, met dit vs. van Bredero als bewijsplaats.
95 streckt: Mogelijk heeft strekken hier de bet. van zich inspannen, zich schrap
zetten, hoewel er in zo'n geval meestal een object bij staat. (+)
97 Princen eel: Na stuk voor stuk de functionarissen in de rangorde van hoog tot
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laag te hebben gekarakteriseerd en te zijn geëindigd met de oudgedienden, richt de
dichter zich nu met een ironisch-hoffelijke aanspreektitel tot de totaliteit van de
aanwezige schutters (vs. 99: daer zijnder soo veel), van wie hij niemand persoonlijk
zou kunnen noemen zonder anderen jaloers te maken.
104 bloem: Misschien het belangrijkste; dus: wij vinden dat het allerbelangrijkste
nog onvermeld is gebleven. (+)
117 Maackt de Waardin veel trompe diets: Wanneer men de vzn. 117-119 opvat
als drie gelijklopende zinnen, door het voegwoord En verbonden, ontstaat er het
volgende advies aan de drinkebroers en hun haarlemse gasten: Speld de waardin
maar wat leugens op de mouw, probeer haar maar iets afte troggelen en maak je over
haar niet druk, dan win je de eerste prijs. Misschien moet men dit opvatten als een
stukje typische dronkemansmoraal. Tenzij men de hele zaak ziet als een soort
ironische hulde: probeert dat maar, het zal je bij háar toch niet lukken; een knap man
die daartoe in staat is.
Men kan echter niet bewijzen dat er drie imperatieven staan. Het is namelijk ook
denkbaar dat Maackt geen imperatief is, maar een persoonsvorm, en Waardin geen
meew. vw. maar onderwerp. Aldus opgevat betekent vs. 117: Mocht de waardin
jullie heel wat leugens wijsmaken. Voor vs. 118 zijn er dan twee mogelijkheden: óf
gebiedende wijs, ófwel eveneens een veronderstellende zin. In het eerste geval is En
(vs. 118) een negatie, En (vs. 119) eveneens, maar hier in verbinding met niets. Er
zou dan staan: Mocht de waardin jullie heel wat leugens diets maken, tracht dan niet
haar iets te ontfutselen, doe alsof je niets merkt. In het tweede geval is En (vs. 118)
een voegwoord dat vs. 117 en 118 verbindt, en heeft enkel in vs. 119 En de betekenis
van een negatie. Met haer (vs. 118) is er geen probleem, dat moet dan opgevat worden
als meew. vw.: voor zichzelf. Er zou nu staan: Mocht de waardin jullie heel wat
leugens diets maken en proberen om jullie ten bate van zichzelf iets af te troggelen,
doe dan alsof je het niet merkt. Weliswaar getuigt vs. 117 ook nu niet van al te veel
eerbied voor de waardin, maar in elk geval krijgen de haarlemse gasten nog een
aanmaning om zich fatsoenlijk te gedragen, en daarin ligt dan een lichte amsterdamse
tik.
Gelijk gezegd: te bewijzen valt er niets, de taalkundige gegevens laten alle drie
interpretaties toe. Toch verdient die met de dronkemansmoraal o.i. de voorkeur.
Tenzij men meent dat juist de ambiguïteit aan het slot van dit uitdagende lied een
passend ‘open einde’ is. (+)
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XLI Liedt
I: 167-168
Min of meer moraliserend gedicht met sterke rederijkerstrekken, over
tegenstrijdigheden in de liefde.
Beginregel: Lichtvaerdige Minne neemt u afscheyt,
Vindplaatsen: Groot Lied-boeck 1622: 58-59; Kalff 1890: 294; Knuttel 1929:
34-35; Van Rijnbach 1944: 94.
Omvang: 30 verzen, zes strofen van 5 regels.
Versvorm: vierheffingsmetrum in de vzn. 1, 2 en 4, maar in vs. 4 vanwege het
binnenrijm eerder tweemaal twee jamben; drieheffingsmetrum, overwegend jambisch,
in de vzn. 3 en 5.
Rijmschema: a a b (a) a b.
Melodie: Matter 1979, blz. 88-90.
13 met beven: Het is niet uit te maken of deze bijw. bep. bij bemint worden in feite
verwijst naar de ik-figuur of naar het meisje, de ander; waarschijnlijk wel deze laatste.
In dat geval zal met beven de bet. hebben: met heftig verlangen, of in angstige
onzekerheid.
14 Mijn liefde wint eer haer begint: Er zijn hier twee problemen: wat voor soort
ww. is wint, en hoe moet men haer opvatten? De vorm wint te lezen als windt heeft
geen zin; maar wint te zien als een ww. zonder lijd. vw. is niet onmogelijk; het
Nederlands kent zinnen als: Dat boek wint bij herlezing, dus met de bet. stijgt in
waarde, wordt beter, krachtiger. Er is in zulke zinnen steeds een tijdsfactor, en
aangezien die er in dit vs. ook is (eer), kan men wint aldus interpreteren. In de bijzin
eer haer begint zal haer het ond. moeten zijn; haer zal dan door samentrekking
verbonden zijn met Mijn liefde, en dus haer liefde betekenen. Ofschoon het moderne
Ned. in zo'n geval enkel de hare gebruikt, kent de 17de eeuw ook de constructie met
haer, vgl. Van der Veen 1905, blz. 53-54, met talrijke voorbeelden, en Weijnen 1965,
blz. 71
15 Die mijn verkort het leven: Het betr. vnw. Die wijst terug op haer (vs. 14) en
daaroverheen op het meisje, een dochter (vs. 12), en kennelijk niet op een ander (vs.
13). De vzn. 14-15 moeten betekenen: Mijn liefde neemt toe, nog voordat er liefde
ontstaat bij haar die mij (door haar afkerigheid) het leven verkort.
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XLII Nieuw Liedeken
I: 169-170
Min of meer moraliserend gedicht met sterke rederijkerstrekken, over de
vrouwelijke onstandvastigheid in de liefde. Van de derde strofe af richt de minnaar
zich in direkte rede tot de ontrouwe geliefde.
Beginregel: Wat last is liefd'//ja recht een sware last
Vindplaatsen: Groot Lied-boeck 1622: 59-60; Kalff 1890: 295-296; Knuttel 1929:
45-46; Van Rijnbach 1944: 94-95.
Omvang: 42 verzen, zeven strofen van 6 regels.
Versvorm: wisselend metrum, overwegend alternerend.
Rijmschema: (a) b (a) b (c) c d (d) d c, dus midden- en binnenrijm in vier van de
zes verzen.
Melodie: Matter 1979, blz. 92-93.
2 dit spreeckwoort: Deze term moet hier een ruimer betekenis hebben dan die van
vaste volksuitdrukking. Immers noch Tuinman, noch Harrebomée, noch Stoett
vermeldt een spreekwoord als Liefde is een last; en in het WNT vindt men het zo
min bij last als bij liefde. Maar Dirc Potter schrijft in Der minnen loep, I vs. 207:
Minne is een lastelic goet.
21 om 't goet: Het motief van liefde-om-geld, van huwelijk-om-geld, en het
afbreken van een verhouding omdat de minaar arm is, komt in Bredero's liederen
herhaaldelijk voor.
25 U Mins ghedaant: Volgens WNT IV, kolom 551 betekent gedaante vergezeld
van een bepalend znw. in den 2den nv. een gezindheid die men veinst te hebben. De
verklaring moet dus zijn: Uw geveinsde liefde; of: Uw liefde die maar geveinsd was.
(+)
26 Vergheefs gewaant: De twee helften van dit vs. zouden beide kunnen worden
aangevuld met het onderwerp ick en het hulpww. heb. Samentrekking met heb ick
(vs. 25) heeft het bezwaar dat dan ook de aanloop wordt samengetrokken, en dat kan
in elk geval niet bij vs. 26b. Het is het eenvoudigste vs. 26a en vs. 26b te zien als
beknopte zinnen die ook volledig kunnen worden door stilzwijgende toevoeging van
Het is.
34 Het Kan verkeeren: Behalve het gekunstelde rijmschema en het gebruik van
enkele specifieke woorden moet men het verwerken van deze kenspreuk in de tekst
zelf van het lied, alsook het woord Prince boven de laatste strofe beschouwen als
typische elementen van de rederijkersstijl.
35 Dat u den tijdt sal leeren: Met het voegwoord Dat zijn verschillende
interpretaties mogelijk, bijv. zodat, of opdat. Maar vs. 35-36 kan ook een lijdend vw.
zijn bij Ick denck, ofwel een min of meer zelfstandige wensende zin zijn, dus: ik
hoop dat enz. Vglz. WNT III, tweede stuk, kolom 2306.
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XLIII Amsterdams Klaagh-Liedt
I: 171-174
Min of meer hekelend sociaal gedicht, waarin de stad Amsterdam sprekende
ingevoerd, zich beklaagt over het wangedrag van haar rijkeluiszoontjes, een
wangedrag dat men overigens ook in Den Haag aantreft, maar waarover Haarlem
gnuift.
Beginregel: Hier legg' ick af-gheslooft,
Vindplaatsen: Geestigh-Liedt-Boecxken 1621: 72-79; Groot Lied-boeck 1622:
60-62; Liedt-boeck 1644: 10-11; Liedt-boeck 1677: 11-12; Kalff 1890. 296-299;
Knuttel 1929: 108-109; Van Rijnbach 1944: 95-97.
Omvang: 96 verzen, twaalf strofen van 8 regels.
Versvorm: jambisch metrum met drie heffingen enigszins afwijkend ritme in de
vzn. 17, 18, 28, 55, 76 en 93.
Rijmschema: a b a b b c b c; zie voor deze strofevorm ook lied XIX.
Melodie: Matter 1979, blz. 216.
Varianten
Groot Lied-boeck 1622
10 my

Geestigh L.B. 1621
mijn

Liedt-boeck 1644
mijn

13 bittere

bittre

bittre

25 er-kauwt

er-kauwt

eer-kauwt

31 most

most

moest

40 hoere liefde

hoere liefde

hoe liefde

45 Of als hy als de

Wanneer dees stoute

Wanneer dees stoute

48 Sijn onbekende

Haer onbekende

Haer onbekende

63 kommers

kommers

kommer

78 smert

smart

smart

2 Ick Amsterdam: De personificatie van de stad Amsterdam als een moederlijke
vrouw die, in zorg over haar al te weelderig opgroeiende kinderen, zichzelf beschuldigt
van veel te grote toegeeflijkheid in de opvoeding, is consequent volgehouden; zie
bijv. vs. 25-32, 73-80 en 83-90.
6 heymelijck: verborgen; ook duister, raadselachtig; oorspronkelijk; huiselijk;
vervolgens: tot het huis en het huisgezin beperkt; zie WNT IV, kolom 475-476: ‘De
verscheidenheid van toepassingen was in 't Mnl. veel grooter dan thans.’ De bet.
verborgen klopt bij Bredero niet, want Delft, Dordrecht en Haarlem zijn met dit
verdriet bekend (vs. 9, 65). Ook de bet. raadselachtig is moeilijk aanvaarden, omdat
de klacht overgaat in een zelfbeschuldiging waaruit de oorzaak van de ellende blijkt.
Juist de oorspr. bet. huiselijk, de huiselijke; omstandigheden betreffende, zou
uitstekend passen, want de stad lijdt aan een
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inwendige kwaal. Bredero heeft dan de middelned. bet. gehandhaafd; in hoeverre
die nog gebruikelijk was in de amsterdamse volkstaal uit het begin van de 17de eeuw,
is niet uit te maken. Dat Bredero's taal vrij veel middeleeuwse elementen bevat, is
echter een feit.
9 Delf en Dort: Delft en Dordrecht behoorden evenals Amsterdam en Haarlem tot
de stemhebbende steden in de Staten van Holland. Dordrecht, met stadsrechten sinds
1220, was gedurende een paar eeuwen de belangrijkste havenstad, en dankzij het
stapelrecht een welvarende handelsstad. In juni 1572 koos het de zijde van Oranje.
Het werd om z'n ligging bijzonder veilig geacht wat betreft vijandelijke overvallen;
vandaar dat de eerste hollandse Statenvergadering tijdens de opstand hier op 19 juli
1572 bijeenkwam. Delft was al vroeg een regionaal marktcentrum, verkreeg
stadsrechten in 1246 en ontleende z'n welvaart aan een zekere industriële
ontwikkeling: bierbrouwerij, tapijtweverij-Ook Delft koos al in 1572 de zijde van
de opstand; het was in de jaren 1580-1584 de woonplaats van Willem van Oranje.
De stadsrechten van Haarlem dagtekenen uit 1245, de tolrechten van Amsterdam
uit 1275, de stadsrechten aldaar zijn van ca. 1300. Aanvankelijk was Haarlem de
belangrijkste en grootste van deze twee; het zag met lede ogen de snelle opkomst
van Amsterdam dat in het midden van de 16de eeuw de leiding kreeg. Ook Haarlem
koos in 1572 de zijde van de opstand, maar het werd in 1573 belegerd en na de
overgave geplunderd en uitgemoord; gedurende vijf jaar bleef het toen een spaanse
enclave in een hollands gewest. De stad Amsterdam verkeerde enigszins in dezelfde
positie, want het bleef al die tijd de spaanse koning trouw. In mei 1578 kwam voor
beide steden de definitieve aansluiting bij Oranje.
10 vraghen: Uit deze formulering zou men kunnen opmaken dat er op een bepaald
moment door de andere hollandse steden te Amsterdam geïnformeerd is naar de
trieste stand van zaken. Een historisch feit van dien aard - mogelijk in de Staten van
Holland - is echter niet bekend.
48 Sijn onbekende macht: Natuurlijk bleven en blijven de bedrijvers van
straat-schenderij meestal onbekend; vandaar de verklaring: zijn anonieme kracht.
Men kan echter ook denken aan het feit dat dronken mensen over krachten blijken
te beschikken, waarvan zij zich niet bewust zijn; vandaar de mogelijkheid: zijn
onvermoede kracht (I: 172). Er is echter een derde en betere verklaring, die aansluit
bij het middelned. gebruik: ruw, woest, barbaars. Zie Middelned. WB, V, kolom
233. (+)
60 En leer hem nu bewaren, enz.: Het is waarschijnlijk dat de drie werkwoorden
onbep. wijs de inhoud aangeven van wat er aan de delinquenten ter plaatse wordt
geleerd, namelijk: zich in acht te nemen (vgl. WNT II, kolom 2380), zich
gedisciplineerd te gedragen, en tot rust te komen. In dit geval is hem dus geen pers.
vnw. als meew. vw. bij leer, maar in feite driemaal wederk. vnw., dus: zich. (+)
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62 Heylighe-wech: Onder degenen die in de zestiende eeuw opkwamen voor een
meer humane en tegelijk meer doeltreffende behandeling van gedetineerden, en hen
wilden vrijwaren tegen doodstraf of verminking, was Coornhert (1524-1590) éen
van de grootsten. Zijne Boeven-Tucht ofte middelen tot minderingh der schadelijcke
Ledighgangers (anoniem 1587) is een overtuigend pleidooi voor een nieuwe aanpak
van de criminaliteit. (Zie Bonger, 1978, blz. 309-314). Amsterdam volgde als eerste
stad dit advies door in een voormalig klooster aan de Heiligeweg in 1595 het Rasphuis
in te richten, waar de veroordeelden verplicht waren brazielhout te raspen voor de
verfbereiding. Een soortgelijke inrichting voor vrouwen was het Spinhuis (1596).
Het amsterdamse voorbeeld heeft behalve in de Nederlanden ook navolging gevonden
in de Hanze-steden, tot in Dantzig en Stockholm. (vgl. Bonger 1978, blz. 314).
65 Haerlem: De opmerking dat Haarlem meesmuilt als het Amsterdam slecht gaat,
en wel zal huilen als het Amsterdam goed gaat (vs. 71-72), komt overeen met de
oude rivaliteit tussen deze twee steden. Tot het midden van de vijftiende eeuw was
Haarlem in alle opzichten belangrijker, de bevolking van Amsterdam kwam in 1500
nog niet boven de 15.000 zielen uit, maar in 1540 was dit aantal verdubbeld. In het
laatste kwart van de zestiende eeuw begon een snelle groei, mede door het grote
aantal inwijkelingen uit de zuidelijke Nederlanden (val van Antwerpen, augustus
1585). Tegen het einde van Bredero's leven naderde Amsterdam de grens van 100.000
inwoners; Haarlem is eeuwenlang op ong. 30.000 blijven staan.
67 Noost u mijn kommers dus: De constructie met de tweede nv. kommers is
verklaarbaar, daar nozen als onpersoonlijk ww. in gebruik was (zie WNT IX, kolom
2151), dus evenals: mij deert des mans. In de editie-1644 is nozen als bedr. ww.
gebruikt, met kommer als ond. Het vs. is ironisch, om niet te zeggen sarkastisch
bedoeld: Doet mijn smart je op déze manier verdriet, nl. zodat je er spottend om
glimlacht?
75 die bedroefde Haach: Ofschoon 's-Gravenhage in de middeleeuwen een dorp
bleef en nooit stadsrechten verkreeg, was het sinds 1580 uitermate belangrijk daar
het Binnenhof de plek was waar de Staten van Holland en ook de Staten-Generaal
bijeenkwamen. Tussen 1580 en 1590 werd Den Haag het diplomatieke centrum van
de Republiek, en daarna ook de residentie van de stadhouders. Toch bleef het een
plaats van beperkte omvang: in 1650 waren er nog maar zo'n 20.000 inwoners. Maar
als gevolg van de toenemende weelde deden zich in het begin van de 17de eeuw ook
in Den Haag al dezelfde sociale ziekteverschijnselen voor, als waar Amsterdam aan
leed.
94 geld toe-gaf: Volgens WNT XVII, kolom 458, heeft toegeven soms de bet. van
schenken. Er staat dan dus niet: nog geld toelei op hun uitspattingen, maar eenvoudig:
nog geld beschikbaar stelde voor hun losbandigheden. (+)
96 Omdat ick t'Amsterdam: In deze slotstrofe legt Bredero de stedemaagd van
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Amsterdam de mening in de mond, dat de losbandigheid van de rijkeluis-zoontjes
veroorzaakt is door de toegeeflijkheid van de stad zelf, dus van de verantwoordelijke
magistraten. Die hebben gelachen om de buitenissige dwaasheden en geldverslindende
uitspattingen van hun zoons, en zien de gevolgen van dit schadelijke en beschamende
wangedrag nu terecht als een straf.

XLIV Der Musen wellekom
I: 175-176
Blijkens de omvangrijker tekst, voor het eerst afgedrukt in Nederduytsche Poëmata
1632, is dit lied de door Urania, de Muze van de sterrenkunde, gezongen
welkomstgroet van de Muzen aan Pallas (Athene), die dit welkom ook beantwoordt
en die op haar beurt weer beantwoord wordt door Urania. Het gedicht bevat
toespelingen op de Nederduytsche Academie en dagtekent dus stellig uit 1617. Voor
de verklaring van de tekst in z'n geheel zie men Verspreid Werk.
Beginregel: Ghewapende Goddinne,
Vindplaatsen: Groot Lied-boeck 1622: 62; Nederduytsche Poemata 1632: G 4r H IV 128 vzn.; Nederduytsche Poemata 1638; Nederduytsche Poemata 1644: C 6r-C
7r', 128 vzn.; Nederduytsche Poëmata 1678: 638-640, 128 vzn; Kalff 1890: 135-137,
128 vzn.; idem 299-300, 40 vzn.; Knuttel 1929: 433-436, 128 vzn.; Van Rijnbach
1944: 97-98, 40 vzn.
Omvang: 40 verzen, vier strofen van 10 regels. In de langere versie van dit gedicht
zijn de vzn. 5 en 6 alsook de vzn. 8 en 9 telkens gedrukt als éen regel met binnenrijm,
zodat de strofe dan 8 regels telt.
Versvorm: overwegend jambisch metrum, met drie heffingen in vs. 1, 3, 7 en 9;
vijf in vs. 2 en 4; twee in vs. 5, 6 en 8; tweevoetig trocheïsch metrum in vs. 10; men
kan dit laatste echter ook schijnbaar trocheïsch noemen: indien vs. 9 (met slepend
rijm) en vs. 10 door enjambement worden verbonden, gaat het alternerende metrum
gelijkmatig door.
Rijmschema: a b a b c c d e d e. door de wisselende regellengte en het
gecompliceerde rijmschema maakt het lied een gekunstelde indruk, maar zonder dat
het doet denken aan rederijkerswerk.
Melodie: Matter 1979, blz. 142.
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Varianten
Groot Lied-boeck 1622
9 Die komt hier opter

Ned. Poemata 1632
komt goedich hier op

Ned. Poëmata 1644
komt goedich hier op

Aarden

aarde

aerde

11 Dies

Dees

Dees

21 sterffelijcke

streffelijcke

sterffelijcke

24 deft

haest

haest

28 Dus

Dies

Dies

33 Stichtsers van de

Stichtersse van

Stichtersse van

1 Ghewapende Goddinne: In het vijfde Boeck houdt Van Mander zich uitvoerig
bezig met Pallas, oft Minerva. De naam Athene komt bij hem niet voor. ‘Pallas, die
men ooc Minerva noemt, nae der Poeeten versieringhe, is gheboren gheweest sonder
Moeder: want Iuppiter siende Iuno zijn Huysvrou onvruchtbaer te wesen, en dat hy
van haer geen kindt en mocht gekrijghen, werdt daer soo moeylijck in, dat hy sich
selven met een gesloten vuyst op zijn herssebecken sloegh, waer van hy bevrucht is
geworden in zijn herssenen: en doe den tijt van baren quam, nam hy tot Vroed-moer
Vulcanum, die met een wel snijdende scherpe byle van Diamant-steen, met beyde
handen slaende, hem het hooft open cloof, soo dat uyt zijn herssenen voortquam
Minerva oft Pallas, soomense heeten wil, de welcke ter weerelt quam al gewapent,
met lance, Schilt, en eenen gouden helm: Dus was Minerva sonder Vrouwe oft
Vrouwen hulp geboren’ (ed. 1616, folio 37b).
In Bredero's gedicht komt Pallas als incarnatie van de wijsheid in de kring van de
Muzen, dus de kunsten. Een nauwe verbinding van wijsheid en wetenschap enerzijds
en kunst anderzijds is te Amsterdam in het begin van de zeventiende eeuw eigenlijk
alleen nagestreefd in de Nederduytsche Academie van Samuel Coster. De volledige
tekst zou dan door Bredero zijn ontworpen om in 1617 als een soort tableau vivant
met zang en declamatie in de Academie te worden opgevoerd. Gezien de polemische
toon zowel in de toespraak van Pallas Athene als in de beantwoording door Urania,
is een openbare uitvoering in de toenmalige politieke en godsdienstige
omstandigheden echter volstrekt ondenkbaar geweest. Zie ook het deel Verspreid
Werk.
12 De heylicheen, bekend en noch verholen: Wanneer men heylicheen opvat als
meew. vw. en het gehele vs. als bijv. bep. van vs. 11, is de komma bijzonder storend.
Er is echter een betere interpretatie mogelijk, waarbij de komma gehandhaafd blijft,
terwijl er bovendien geen tegenstrijdigheid ontstaat als zou er iets voor de goden
verborgen zijn. De grammaticale constructie van de vzn. 11-14 is als volgt: vs. 11
onderwerp; vs. 13 gezegde; vs. 14 bijw. bep. van oorzaak. Men zal dan vs. 12 moeten
opvatten als bijstelling bij vs. 11. Waarschijnlijk heeft Bredero, zij het vrijblijvend,
zich laten leiden door een Sang van
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Hooft, geschreven in 1610 en gepubliceerd in de Emblemata amatoria, 1611:
Ghij Hailicheidtjens, die in bloemen en in cruiden
U legert, en beswemt de stroomen van de Vecht,
Die sijne vloeden slecht
Sachtsinnich drijft in zee, voor 't hooghe huis te Muiden:
Godesjes dartel, die met danssen, rijmen, queelen,
In weeldes keur besteedt uw stadich jonge tijdt;
Die 't nu te sijn gevrijt,
Nu selfs te vrijen lust met lachen, jocken, spelen:
(ed-Stoett, deel I: 100)

In deze Sang zijn de Hailicheidtjens kennelijk bloem- en stroomnimfjes, feeën als
men wil, die hun woonplaats hebben in de bloemen en cruiden. De situatie bij Bredero
is ánders, zowel wat de syntactische verhoudingen als wat de betekenis betreft. Als
vs. 12 een bijstelling is bij vs. 11, zijn de heylicheen geen feeën of nimfen, maar
eigenschappen die tot het wezen van de kruyderen en bloemen behoren. Voor de
verklaring van de term heylicheen moeten we uitgaan van heil in de bet. gezondheid,
genezing; zie WNT IV, kolom 449-450. Bredero zinspeelt dus op de genezende
functie, en in dat verband past het uitstekend dat die deels bekend, deels nog verborgen
is. Hij identificeert, blijkens de functie van vs. 12 als bijstelling, deze genezende
krachten met de kruyderen en bloemen zelf. Deze geneeskrachtige kruyderen en
bloemen nu mogen zich gelukkig prijzen als zij Pallas, immers de godin van wijsheid
en wetenschap, over zich heen voelen gaan. (+)
19 Van u groot achtbaerheden, Vol ghenaden: De scheiding tussen groot en
achtbaerheden is storend, het gaat om éen woord; de meervoudsvorm heeft enkel de
functie van eerbetoon; dus: uw grootachtbaarheid vol gunstbewijzen. (+)
24 neyghen... Voor u te voet: maken voor u een voetval.
29 De sinnen en de sielen: De dichter doelt hier op twee aspecten van de mens,
beide geestelijk, maar het eerste meer verbonden met waarneming en nadenken, het
tweede meer met emotie en intuïtie.
33 Stichsters: Geen meervoud maar een vrouwelijke vorm met dubbele indicatie,
zowel de uitgang -ster, alsook de slot-s. Opmerkelijk is de variant in 1632: Stichtersse.
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XLV Liedt
I: 177-178
Lied in direkte rede, waarin de dichter klaagt over een onbeantwoorde liefde en
de hoop uitdrukt op een wending ten goede, dóor dit gedicht.
Beginregel: Wilt aenschouwen met medoogen,
Vindplaatsen: Groot Lied-boeck 1622: 63; Kalff 1890: 300-301; Knuttel 1929:
52-53; Van Rijnbach 1944: 98-99.
Omvang: 48 verzen, acht strofen van 6 regels.
Versvorm: overwegend trocheïsch metrum met vier heffingen; in talrijke vzn.
ritmische afwijkingen, bijv. vs. 9, 12, 17, 21 enz. De stijl heeft in woordkeus,
zinsbouw, rijmvorm en de inzet van de slotstrofe duidelijke rederijkerstrekken.
Rijmschema: a b b a b b.
Melodie: Matter 1979, blz. 50.
6 't gedicht op uwen Naem: De beginletters van elke strofe vormen samen het
acrostichon Walburc(h); als men wil kan men in de vzn. 39-42 Noah lezen, in de
vzn. 43-44 nog Pd. Maar al is zo'n acrostichon een autobiografische aanwijzing, in
dit geval blijven de persoon, het tijdstip en de omstandigheden duister. Zeker is
alleen, dat de dichter niet de enige minnaar is geweest.
14 Neeringh: Behalve bedrijf in ekonomische zin kon nering ook iets betekenen
van ruimer aard: ‘alle bedrijf waarmede men zich bezighoudt, ook zonder dat dit
middel van bestaan is of als zoodanig beschouwd kan worden.’ (WNT IX, kolom
1847). Bij de voorbeelden, o.a. ontleend aan Marnix, Coster, Starter, Huygens, zijn
drie van Bredero: Lucelle vs. 384, Sp. Br. Inhoudt, en dit lied, waarbij als verklaring:
‘bedoeld is de ontmoeting van een meisje met haar minnaar.’ Ook in het citaat uit
Starter heeft nering betrekking op het vrijen. (Idem, kolom 1848).
18 dees gheleden teghenspoets: Voor de slot-s in dit vs. is geen andere verklaring
dan rijmdwang, of contaminatie n.a.v. het voorafgegane rijmwoord waar de-s als
genitiefaanduiding aanwezig is.
26 geveert: Deze verkorte vorm van gevederd vormt syntactisch een bijw. bep.
bij
Vliet: vlucht op gevederde wijze, dus als een gevederde pijl. Het bijw. gebruik
wordt in WNT IV, kolom 1918-1919 niet vermeld; wel zijn er aanhalingen uit Vondel
maar alle bijvoeglijk: een geveerde schacht, een geveerde pijl.
29 verheert: Van de twee betekenissen: verwoest, of overweldigt, komt alleen de
laatste in aanmerking en dan nog, gezien haer deucht, in de goedmoedige zin van:
beheerst, overmant, machteloos maakt.
35 Soo boven 't behoor gheschiet: Waarschijnlijk drukfout voor Soo 't boven
behoor gheschiet. Dan is het onderwerp wel uitgedrukt. (+)
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39 viel: Voor vallen in de bet. van worden, zie WNT XVIII, eerste stuk, kolom 329,
en in de bet. van zijn, idem, kolom 335 vlg.

XLVI
I: 180-182
Min of meer moraliserend lied in direkte rede, waarin een meisje de schaamte
ervan beschuldigt haar gescheiden te houden van haar minnaar. De stijl heeft talrijke
rederijkerstrekken.
Beginregel: Waerom sijt ghy, o wreede schaemt!
Vindplaatsen: Groot Lied-Boeck 1622: 64; Kalff 1890: 302-303; Knuttel 1929:
94.95; Van Rijnbach 1944: 99-100.
Bij dit gedicht ontbreekt de gebruikelijke aanduiding Liedt, Liedeken of Nieuw
Liedt. Het is niet het enige; dezelfde situatie doet zich voor bij de liederen LXXIII
en LXXIV. De verklaring ligt op typografisch vlak: in al deze gevallen vult het lied
met strofen zonder interlinie de pagina in twee kolommen zó compleet, dat er geen
regel meer over kon schieten voor een titel.
Omvang: 56 verzen, zeven strofen van 8 regels.
Versvorm: overwegend jambisch metrum met vier heffingen in vs. 1, 3, 5 en 6;
drie in vs. 2, 4 en 8; twee in vs. 7.
Rijmschema: a b a b c d d c; de rijmen d zijn dubbelrijmen. Een opmerkelijk
kunststukje van rijmtechniek vertoont de laatste strofe: de rijmen a en c zijn identiek,
terwijl rijm b bovendien terugkeert in dubbelrijm d als eerste helft daarvan en rijm
d als tweede helft.
Melodie: Matter 1979, blz. 94-95.
2 tegen: Ofschoon medezijn wel in het WNT is opgenomen (zie de aant. bij lied
XXXVI vs. 28) is dat met tegenzijn niet het geval, ook niet bij de lange reeks van
samenstellingen. In WNT XVI kolom 1256 wordt echter wel vermeld: iemand tegen
zijn: ‘Ongunstig, schadelijk, nadeelig. Verbonden met een datiefobject.’
9 verandert: In de zinsstructuur is my meew. vw., ghelaat onderwerp en Couleur
lijd. vw., dus: mijn gelaat verandert z'n kleur.
14 bloot: Dit woord kan in moderne spelling zowel bloot als blood zijn. In het
eerste geval is de bet.: duidelijk, openlijk, klaar (WNT II, kolom 2921; met de
opmerking: ‘soms was bloot een rijmwoord zonder veel beteekenis’), in het andere
geval: schuchter, bedeesd, verlegen (Idem, kolom 2917). Van Rijnbach 1944 kiest
voor de spelling blood, maar in feite is er geen keuze mogelijk, en misschien heeft
de dichter de dubbelzinnigheid zelfs wel bedoeld.
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18 dieflijck: Volgens WNT III, tweede stuk, kolom 2523, loopt de bet. uiteen van:
op slinkse, steelse wijze, tot: op gemene, schurkachtige wijze. In dit vs. ligt het accent
op de oorspr. bet.: als een dief die mij het bezit van iets kostbaars ontneemt.
23 D'absency spaart: Als direkte tegenstelling tot sijn presency is D'absency hier
de afwezigheid van de minnaar; spaart heeft de bet. van niet opmaken, bewaren,
zodat het nog beschikbaar is. De interpretatie wordt dus: Houd de áfwezigheid van
de geliefde maar in petto voor iemand die u verdriet. Aangezien dit tegen de schaamte
wordt gezegd, betekent dit laatste: iemand die u leed doet daar zij géen
schaamtegevoel kent.
26 Ick wouw op u niet passen: dan zou ik met u geen rekening houden.
27 mommen sonder schant: gemaskerd gaan zonder dat men er schande van spreekt.
Bredero doelt hier wel op Italiaanse toestanden, speciaal in Venetië, waar het dragen
van maskers een grote rol speelde in de gecultiveerde, erotisch-geladen omgang, en
niet enkel van ongehuwde personen.
32 dus int root: Dit kan moeilijk op iets anders slaan dan op de blos, maar al is de
schaamte daar de oorzaak van, deze blos bevindt zich op de wangen van de gelieven.
De personificatie van de schaamte als Heer maakt deze verhoudingen enigszins
verward.
37 Gaen woen en doen de goen, ghewelt: Meer nog dan door het binnenrijm als
zodanig wordt dit vs. gekenmerkt door de reeks oe-klanken, een suggestieve
nabootsing van angstaanjagend nachtelijk geroep. De meervoudige persoonsvorm
(Gaen) bij een collectivum (gheboeft) is niet ongewoon.
54 t'Wellick noch meerder pooghen doet: hetgeen de mens dwingt nog meer op
het gebied van de liefde te bereiken.
56 Hebt met myn schaemte vroet: Aangezien van vs. 1 af de schaamte wordt
toegesproken, en ook Princen (vs. 49) wel op de gepersonifieerde schaamte kan
slaan, ligt het voor de hand schaemte in vs. 56 eveneens als vocatief te beschouwen,
waarop Hebt als geb. wijs dan betrekking heeft. Dan moet myn pers. vnw. zijn; dus:
Heb mededogen met mij, o schaamte. Misschien doet men daarom beter, vroet op
te vatten als bijw. bep. De vzn. 55-56 kunnen dan worden vertaald als volgt: Heb
wijselijk met mij een gewenst medelijden, o schaamte. (+)
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XLVII Bruylofts-Ghedicht, Ter Eeren
Wynant Bartelszoon Ende Tryntjen Stanssen
I: 183-189
Gelegenheidsgedicht op klassieke, grotendeels aan Plato's Symposion ontleende
motieven, geschreven in het najaar van 1613. De privédruk voor de bruiloft is niet
bewaard gebleven.
Beginregel: In ouder eeuwen langh voor vele duysent jaren
Vindplaatsen: Apollo 1615: 34-37; Thronus Cupidinis (1618), 1620: H7r-I 4r;
Groot Lied-boeck 1622: 65-71 I (de bladzijden 75-82 komen in 1622 tweemaal
voor, nl. als vel I en als vel K); Kalff 1890: 303-308; Knuttel 1929: 321-325; Van
Riinbach 1944: 101-107. Van Thronus Cupidinis 1618 is het enig bekende exemplaar
in engels privé bezit.
Omvang: 174 verzen.
Versvorm: alexandrijnen, gepaard rijmend, om en om slepend en staand, maar in
je vzn. 15-18 en 125-128 zijn telkens vier staande rijmen te vinden.
Rijmschema: a a b b c c d d enz.
Varianten
Groot Lied-boeck 1622
titel: zie boven

Apollo 1615
Bruylofts-gift, Eendeels

Thronus 1620
Bruylofts-gift, 't Gastmael

't lieflijcke gast-mael

Platonis naeghebootst

Platonis na-ghebootst
8 dubbel

dubbel

dobbel

11 pratten

pratten

pratte

13 groote

groot

groote

14 de Hel

den Hel

den Hel

21 Martem seer

Mars fel en

Mars fel en

22 lickten

lickte

lickte

25 vorck

verck

vorck

29 verleemde

verlemde

verlemde

32 meenden

meenden

meende

43 dubb'len

dubb'len

dubb'le

54 royen

roeyen

roeyen

57 begrip

begrijp

begrijp

68 neyden

nayden

nayde

77 juychten

juchten

juychten

78 Harmaphroditus

Hermaphroditi

Hermaphroditi

79 den and'ren

een ander

een ander
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heb des

heb dees'

83 Brandendende

Brandende

Brandende
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87 vier'ge

vuyr'ge

vuyr'ge

93/95/97 helaes

helas

helas

95 deerden

deerden

deerde

96 begheerden

begeerden

begeerde

98 smart

smert

smert

wandelen van 't

wandelen van 't

wand'len van u

114 in de

in

in de

van u

van de

van de

125 verrockt

verrockt

verruckt

131 hart

hert

hert

132 minnelijcken

minnelijcken

minnelijcke

136 Helaes

Helas

Helas

140 Uis

Vis

Vis

153 spant de

spaant de

spant de

164 ach

ach

ah

173 gheneuchelijcken

geneuchlijcken

geneuchlijcken

- Wynant Bartelszoon; Trijntje Stanssen: De bruidegom was een 23-jarige
katholieke tinnegieter, als zoon van de chirurgijn Mr. Bartelt Willemsz. geboren en
getogen in de Nes; Bredero moet hem dus van jongsaf hebben gekend. De bruid was
de dochter van de kuiper Stans Jacobsz., die in de Haringpakkerij woonde; zij was
waarschijnlijk verwant met Nelletgen Stanssen, die op 11 November 1597 getuige
was geweest bij de doop van Bredero's broertje Jan. Zie Van Eeghen 1968b, blz.
164, en Memoriaal blz. 59 en 242.
1 In ouder eeuwen langh: Waarschijnlijk is langh geen bijwoord, noch een
achtergeplaatst bijv. nw., maar een znw. waarbij ouder eeuwen tweede nv. is; zie
WNT VIII, eerste stuk, kolom 1049. De bet. is dan: In de lange duur van vroegere
eeuwen.
2 driederley gestalt van Menschen: Dit motief is ontleend aan Plato's Symposion;
in Apollo 1615 en in Thronus Cupidinis 1620 wordt dit in de titel vermeld. Het betreft
het gedeelte waar de blijspeldichter Aristofanes aan het woord is (vgl. Plato,
Verzameld werk. Eerste deel. Vertaald door Drs. Xaveer de Win; Antwerpen 1965,
blz. 872-877). De drie soorten mensen waar Aristofanes het over heeft, zijn steeds
dubbelmensen, namelijk óf dubbelmannen, óf dubbelvrouwen, óf manvrouwwezens.
Na hun splitsing ontstaan er dan ook mannen die naar hun manlijke wederhelft
verlangen, vrouwen die hun vrouwelijke wederhelft zoeken, en mannen en vrouwen
die hun wederhelft vinden in elkaar. Het is begrijpelijk dat Bredero in het Amsterdam
van 1613 zich niet bezig houdt met de twee homoërotische soorten die in het Athene
van de vierde eeuw v.C. openhartig ter sprake kwamen; hij beperkt zich tot de twee
helften van de derde soort, de enige trouwens waar het bij een bruiloft om kon gaan.
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4 Die by ons maer bekent alleen zijn met de naam: ‘Nu blijft er niets meer van over
tenzij de term, die minachtend wordt gebruikt’. (De Win, blz. 672). Die minachtende
term is gr. androgynos, een verwijfde man. De Win heeft in zijn vertaling het woord
manwijf gebruikt, ook een minachtende term, maar dan voor een wat al te manlijke
vrouw.
6 Had dubbl'le hoofden, en vier voeten, met twee lijven, enz.: ‘Vier handen had
hij en evenveel benen en, op een ronde hals, twee gezichten, in alle opzichten
gelijkend.’ (De Win, blz. 872).
9 ruggelingh ghewassen Aan een heel wonderbaar: ‘Vervolgens vormde elke
mensengedaante (van elk der drie geslachten) een bolrond geheel met kringsgewijs
omsluitende rug en flanken.’ (De Win, blz. 872).
11 Dit monster ronde volck dat pratten met haer macht: In dit vs. is dat een
hervatting van het onderwerp, geen betr. vnw. als inleiding van een bijzin.
12 dracht: Daar Aristofanes in het Symposium nergens over kleding spreekt maar
wel over het vreemde gedrag van de dubbelwezens (De Win, blz. 873), mag men
aannemen dat wonderlijck van dracht niet op de kledij doelt. Behalve aan de evt.
gedragingen kan men ook denken aan de middelned. bet. aandrang, geweld, een bet.
die niet in het WNT voorkomt. (+)
13 Aerden-creyts: aardkring, vertaling van orbis terrarum; zie WNT VIII, eerste
stuk, kolom 146.
14 De Hemel trilde self: ‘Het waren dan ook geweldig sterke en krachtige wezens,
en hoog streefden hun gedachten, zelfs beraamden ze een aanslag op de goden.’ (De
Win, blz. 873).
17 Van het verwaant gheslacht der Reusen: De mislukte strijd van de giganten
om de hemel te bestormen is beschreven door Ovidius, Metamorfosen I, vs. 151-162.
Van Mander spreekt erover in het hoofdstuk over Saturnus: ‘Doen daer nu eenen
harden strijdt gheschiede, verwon Iuppiter den Titans, en verloste zijn Vader en
Moeder uyt der gevangenis.’ (ed. 1616, folio 4a). Bij Plato worden in de vergelijking
met de dubbelwezens twee giganten met name genoemd: ‘En wat Homerus verhaalt
over Ephialtes en Otus, dat zegt de legende ook over hén: dat zij het nl. beproefden
de hemel te bestijgen en zich op de goden te werpen.’ (De Win, blz. 873).
18 Die: Wijst terug naar Iupijn (vs. 16).
20 Goden: De vermelding van de bijeengeroepen goden kan in deze vorm niet
ontleend zijn aan het Symposion; daar worden ze nl. niet afzonderlijk vermeld. Men
vindt ze, verspreid, met hun attributen wel bij Van Mander.
21 Martem: Ofschoon onderwerp, is hier niet de nominatief maar de accusatief
gebruikt. In Apollo 1615 staat echter Mars. De latijnse naamvalsvormen lopen bij
Bredero wel vaker door elkaar; zie bijv. lied XCV, vs. 60: Senecam.
25 Neptunus met zijn vorck, en Liber met geweer: Neptunus (in de gr. mythologie
Poseidon) is de god van de zee; zijn attribuut is de drietand. Liber is een
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oudrom. god van de vruchtbaarheid die later werd vereenzelvigd met gr. Dionysus
(rom. Bacchus); zijn wapen is een spies bekleed met bladeren van de wijnstok. (B)
In het derde Boeck schrijft Van Mander in het hoofdstuk ‘Van Bacchus, oft Dionysus’
ook over de uitwerking van de wijn bij onmatig en bij matig gebruik. ‘Om dit vrolijck
maken wordt hy Liber, Liber Pater gheheeten, ghelijck Seneca van meeninghe is,
dewyle hy s'Menschen hert en gemoed verlost, oft bevrijt van sorge en maecte
moedigh en vrolijck.’ (ed. 1616, folio 21a, foutief genummerd 14).
29 De geestige Vulcaan' met syn verleemde voet: Vulcanus (in de gr. mythologie
Hefaistos) was de god van het vuur en van het smeden. Van Mander vermeldt dat
Homerus in het eerste boek van de Ilias zegt ‘dat Iuppiter zijnen soon Vulcanum, om
zijn mismaecktheydt en leelijckheydt, uyt den Hemel schopte, dat hy eenen heelen
dagh van smorghens tot s'avonts vallende, zijnen smack eyndlijck gaf in't voorseyde
Eylandt Lemnos, daer hy al de leden gebroken van den Eylanders werdt gheholpen
en ghenesen.’ (ed. 1616, folio 12b). Dat de goden uitbundig om de kreupele Hefaistos
lachten, staat in hetzelfde eerste boek van Ilias, vs. 599-600.
33 Hy droppelde van vrees dat naare koude sweet: Voor druppelen in de bet. van:
in druppels laten neervallen, zie WNT III, tweede stuk, kolom 3523.
34 gants verhit: opgewonden van emotie; voeglijck: behoorlijk, elk op zijn plaats.
36 erkentenis: blijk dat men iemand als heer, leenheer enz. erkent; vgl. WNT III,
derde stuk, kolom 4198, met dit vs. van Bredero als bewijsplaats.
37 Drie-mael zo hemden hy: Drie is een magisch getal.
40 Van eeuwigh-durend' zaat: Bij de verklaring: ‘nooit of niet in afzienbaren tijd
ophoudend of tenietgaand, onvergankelijk’ haalt WNT III, tweede stuk, kolom 3942
ook dit vs. van Bredero aan. Maar het wezenlijke probleem blijft open: wat betekent
zaat in dit geval? Noch de opvatting: geboortig uit onvergankelijk zaad, noch de
andere: voorzien van onvergankelijk zaad, is volstrekt overtuigend. Misschien wijst
de apostrof achter durend' erop dat Bredero een ander, niet-onzijdig woord zaat heeft
bedoeld; dat bestond inderdaad in het Middelnederlands, met als betekenis zetel,
verblijfplaats, (zie Mnl. Wb. VII, kolom 48). Trouwens ook in later Nederlands is
de term havezate bekend. Er staat dan dat de goden in de hemel een onvergankelijke
zetel innemen d.i. eeuwig zetelen. (+)
41 swaricheydt, die ick met reden maack: moeilijkheid die ik terecht constateer.
42 En roep u rijpen raet in dese sware zaack: Behalve de drievoudige r-alliteratie
heeft dit vs. ook een drievoudige aa-assonantie. Deze vangt echter al eerder aan: in
de vzn. 39-42 hebben niet minder dan acht syllaben met vol accent plus éen met
zwak accent een aa-klank, waarvan tweemaal bij de cesuur en viermaal in rijmpositie.
Het effect is een klankrijke taal, passende bij het feit dat de machtigste godheid aan
het woord is.
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58 Dit oordeel streng: dit harde vonnis; viel daar op in: ging er onmiddellijk tegenin.
59 hout: wacht even, wees even stil.
62 Soo is al onsen lof en al de Gods-dienst uyt: ‘Dat zou immers gelijkstaan met
het uitroeien van de eerbewijzen en offers die hen vanwege de mensen toekwamen!’
(De Win, blz. 873).
64 Den drijsten dubb'len Mensch verenckelen en klieven: ‘Op dit eigenste ogenblik
ga ik hen namelijk één voor één in tweeën snijden: dat zal hén zwakker maken en
tevens voordeliger voor ons.’ (De Win, blz. 873).
68 Prometheus met een naald de rug weer t'samen neyden; Dit vs. wijkt in dubbel
opzicht van het Symposion af, want dáar is het dichtnaaien de taak van Apollo, en
deze doet het aan de buikzijde.
70 En heeft een blakend' vuyr voort inde borst gestopt: Ook dit vs. vindt geen
grond in het Symposion. Bredero moet het ontleend hebben aan Van Mander, die in
zijn hoofdstuk over Prometheus, in het eerste Boeck, vermeldt dat Prometheus mensen
had gemaakt met allerlei eigenschappen, zoals de vrees van de haas, de wreedheid
van de tijger, enz. of- volgens Propertius - mensen die uiterlijk schoon van gestalte
waren maar van wie de geest alle goede zeden miste. ‘Eenighe seggen, dat Minerva
behaghen hadde in zijn werck, en dat hy door haer hulp quam inden Hemel, alwaer
hy alles met vuyrvlammen besielt siende, willende oock zijn werck besielen, tradt
heymelijck toe, en ontstack een roede aen't radt van den vyerighen Sonne-wagen, en
quam beneden 't vyer op der Aerde brengende, ontstack daer mede de Siele zijns
Beeldts.’ (ed. 1616; folio 2a). Bij Bredero wordt het liefdesverlangen veroorzaakt
door dit vuur van Prometheus, bij Plato door het gedeeld zijn van de oorspronkelijke
manvrouw-eenheid.
72 ghelijck als nu: zoals nog tegenwoordig.
75 Hy mocht ons anderwerf smal-deelen en door-kloven: ‘Mocht het echter blijken
dat ze volharden in hun aanmatigingen en weigeren zich rustig te houden, dan zal ik
ze nog eens in tweeën snijden.’ (De Win, blz. 873).
77 Sy juychten voort van vreughd enz.: ‘Laat onze minne in vervulling gaan, laat
ieder de hem eigen beminde ontmoeten en alles naar zijn oorspronkelijke natuur
terugkeeren, en het mensdom zal gelukkig zijn.’ (De Win, blz. 877).
83 Brandende Bruydegom, uyt dit gheslacht ghesproten: De emfatische
aanhef-omzetting van de eerste jambe én sterke alliteratie - wijst terug naar blakend'
vuyr (vs. 70). De tweede vershelft, met dit gheslacht wijst terug naar de beschreven
manvrouwwezens uit de vzn. 1-69. De fraaie typering Brandende Bruydegom is door
Bredero ontleend aan Hooft, die zijn Bruyloftsdicht ten huwelijke van Adriaen
Wouterszoon Verhee, en Katharina Kops aldus begint:
Siet hier den tyt, om loon voor lang verdriet t'ontfangen,
Brandende Bruydegom, wiens yverich verlanghen, enz.
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Hoofts gedicht is gedagtekend 20 juli 1608 en zal wel als private druk zijn verschenen
ter gelegenheid van de bruiloft. Merkwaardig genoeg heeft Hooft de emfatische inzet
later gewijzigd, waarschijnlijk om het jambische metrum nauwkeuriger te volgen.
Zie ed.-Stoett, deel I, blz. 73 en deel II, blz. 476. Bredero gebruikt dezelfde
uitdrukking in lied XCV, vs. 65.
90 Ô! die het zegghen dorst: Dit type zinnen, aanvangende met die zonder
antecedent, vertoont ‘een opmerkelijke lenigheid in verbindingswijze’. (Overdiep
1931-35, II, blz. 173-174). De zin heeft, mede door de uitroep ô, het karakter van
een wens. Welke persoon, aangeduid door die, deze wens uit, is niet in alle gevallen
even duidelijk; bij Jeremias de Decker in zijn Lente-lied, vs. 25-28, is het kennelijk
de dichter zelf, en heeft de wens dus de bet. van: ‘O mocht ik’. Hier, in vs. 90, ligt
het meer voor de hand aan de bruid te denken dan aan de dichter; deze immers heeft
al zo veel gezegd, waarom zou hij dan niet ook nog dit durven zeggen. Maar bij de
bruid is de situatie anders: na gesproken te hebben over alles wat er in háar omgaat
terwijl zij blozend zit te zwijgen, daagt de dichter haar nu als het ware uit: O, als zij
het durfde zeggen! (+)
96 Of wat u lusten: Het ww. lusten heeft in dit geval de begeerde zaak (dus: wat)
als onderwerp; zie WNT VIII, tweede deel, kolom 3347. De zin loopt dus geheel
parallel aan wat u deerden (vs. 95) en kan het best worden weergegeven door: Of
wat u aantrok.
122 Lieft Godt, u lief, en elck, dit is Gods eygen woort: Het Nieuwe Testament
bevat talrijke teksten waarop dit vs. van Bredero steunt: Matth 19:19; 22:19; Lukas
10:27; Markus 21: 21; Rom. 13: 9; Gal. 5: 14; Jak. 2: 8.
128 Ick ben Poët noch Klerck: Terwijl in het moderne Nederlands noch zowel het
voorgaande als het volgende woord ontkent, is dat in het zeventiende-eeuwse
Nederlands niet het geval. Het heeft dan eenvoudig de betekenis van: en niet. Zie
Weijnen 1965, § 106. (+)
Ick bruyck mijn vryicheyt: Al was Bredero zich de tegenstelling tussen de
grieks-romeinse mythologie en de christelijke godsvoorstellingen wel bewust, hij
eiste voor zijn dichterschap het recht op, vrijelijk gebruik te maken van het klassieke
erfgoed. Zie ook Warners 1965, blz. 24-31. In haar studie over ‘Hochzeitsdichtung
und christlicher Glaube’ gaat Maria A. Schenkeveld-van der Dussen veel verder.
Speciaal t.a.v. déze verzen van Bredero meent zij: ‘die klassischen Götter sind für
ihn wie Puppen in einem Theater. Man kann sie nach Herzenlust auftreten lassen,
und dann spielen sie ihr vertrautes Spiel, der Donnerer Juppiter, die Liebliche Venus
u.s.w., aber man soll sie auf keinen Fall ernst nehmen. Will man Ernsthaftes sagen,
dann tue man das in einem christlichen Kontext, dann weiss jedermann, was wirklich
gemeint ist. Kurzum, die klassischen Götter sind nur zum Spass da.’ (Schenkeveld
1980, blz. 33). Al is het duidelijk dat Bredero en zijn tijdgenoten zich veroorloofden
zéer vrij met de klassieke godenwereld om te gaan, de uitdrukking ‘nur zum Spass’
en ook
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verderop ‘Geringschätzung des klassischen Göttertums’ (blz. 34) gaat veel te ver,
evenals de conclusie: ‘Wenn Götter in Hochzeitsgedichten aftreten - und das ist
weiterhin der Fall - dann ist es oft ein Signal, dass es hier recht fröhlich zugehe und
dass die Sache nicht allzu seriös zu nehmen sei.’ (blz. 34).
146 Door Hemels driemaels drie: In de vzn. 146-150 zinspeelt Bredero bij hoge
uitzondering op de destijds grote belangstelling voor de natuurwetenschapen, speciaal
de sterrenkunde. Men bedenke dat Galilei, ofschoon ruim twintig jaar ouder dan hij,
zijn tijdgenoot was: de kerkelijke veroordeling van het door Galilei aangehangen
stelsel van Copernicus, volgens hetwelk de arde om haar as draaide en niet de zon
om de aarde, vond plaats in 1616 (en opnieuw, definitief, in 1633). Al betrof dit de
botsing tussen dogma en wetenschap in de katholieke kerk en dus speciaal in de
katholieke landen, ook in de hervormde landen waren de exact-wetenschappelijke
problemen en experimenten actueel, vaak met gebruikmaking van nieuw-uitgevonden
instrumenten (zie vs. 148). Men denke te onzent aan mannen als Simon Stevin
(1548-1620), Cornelis Drebbel (1572-1633), Jan Adriaensz. Leeghwater (1575-1650)
en vele anderen. Dat de meeste dichters hier even weinig van wisten als de meeste
dominees, spreekt vanzelf. Door de sfeer van deze wereldhistorische ontwikkeling
terloops op te roepen en haar in verbinding te brengen met een futiel fysiologisch
detail als de maagdelijkheid, bereikt Bredero een humoristisch effect.
152 Die van een Maagd alleen enz.: Precies dezelfde, opmerking vindt men in
lied LXI, vs. 112, dat uit het voorjaar van 1613 dagtekent.
163 die gaet nu in sijn soete dood: Deze beeldspraak voor de coïtus gebruikt
Bredero ook in lied XXII, vs. 46-47.
170 desen stant: nl. de huwelijke staat.
173 Hymen: In de griekse mythologie de god van het huwelijk. Blijkens de inzet
van dit vs. (Siet daer) kwam er aan het slot van de voordracht een als Hymen verklede
figuur op, die mogelijk tot taak had het bruidspaar op een wat speelse manier (zie
vs. 174) uit de feestzaal te geleiden, terwijl intussen de bruilofts-gasten bezig waren
met de samenzang.
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XLVIII Bruylofts-Liedt
I: 190-191
Feestlied behorende bij het voorafgaande bruiloftsgedicht en dus ook uit het najaar
van 1613. Nadat het gedicht was voorgedragen, kennelijk door de dichter zelf (zie
vs. 125-128), zongen de gasten gezamenlijk dit lied; de tekst moet dus beschikbaar
zijn geweest, maar is als privédruk niet bewaard gebleven.
Beginregel: Ghy wack're Nimphjens en Dryaden,
Vindplaatsen: Apollo 1615: 37; Groot Lied-boeck 1622: 72 (vel I); Kalff 1890:
308-309; Knuttel 1929: 326-327; Van Rijnbach 1944: 107-108.
Omvang: 35 verzen, vijf strofen van 7 regels.
Versvorm: jambisch metrum met vier heffingen in vs. 1-5, en met vijf heffingen
in vs. 6-7. In vs. 18 is een syllabe te weinig; Apollo 1615 heeft de betere versie.
Evenzo vs. 35.
Rijmschema: a b a b (c) c (c) d d. In iedere strofe is de eerste helft van vs. 6 identiek
aan de eerste helft van vs. 5.
Melodie: Matter 1979, blz. 231, 232.
Varianten
Groot Lied-boeck 1622
5 Io jo, Paean (tweemaal)

Apollo 1615
Io, jo Paean jo (tweemaal)

6 Io jo Paean

Io, jo, Paean jo

18 vriendelijck

vriendelijcke

19 deucht

deuchds

28 hare

haaren

- (niets)

Prince

32 sonden

sonde

34 dien goeden

die goede

35 wille

geboden

1 Nimphjens en Dryaden: In de klassieke mythologie godinnen of halfgodinnen
van bergen, bossen, bronnen of bomen. Aan het slot van het eerste Boeck heeft Van
Mander een uitvoerig hoofdstuk Vanden Nymphen, Dryaden, Hamadry-aden, Oreaden,
Najaden en dergelijcke. (ed. 1616, folio 10 b). Het hele lied, met de rom. lentegodin
Flora en met de rom. wijngod Bacchus, maakt althans in de eerste strofe de indruk
van een soort vertoning met optredende personages. Overigens is een
bloemenstrooiende Flora bij een Hollands huwelijk in november wel opmerkelijk.
Misschien was het huwelijk aanvankelijk op een eerdere datum vastgesteld.
5 Io, jo, Paean: griekse uitroep, veelal van vreugde, terwijl Paean een aanroeping
is van Apollo als de reddende god, de god van de geneeskunst Tezamen
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hebben deze woorden de betekenis gekregen van een lied ter ere van Apollo.
8 Nuery-dillen: meisjes die van zingen houden, die zingende hun werk doen; zie
WNT IX, kolom 1889. Het woord komt voor bij Spiegel: Hertspiegel, boek v, vs. 9,
en betekent daar meisjes die zingende het linnen bleken. Als Bredero het woord aan
Spiegel heeft ontleend, heeft hij de betekenis gewijzigd in Muzen. De situatie in de
vzn. 8-11 doet denken aan de Rey van Harderinnen in Hoofts Granida, speciaal vs.
1706-1709.
13 'tsuye nani pop: Blijkbaar een wiegeliedje: suja nanepop. Nane is het friese
woord voor wieg, pop(ke) voor zuigeling. In het Hollands is nane of nani niet bekend,
pop in deze betekenis wel.
27 Dats aen haer disch://kints kind'ren moghen zien: Toespeling op psalm 128,
vs. 6: En gij zult uw kindskinderen zien. Vrede zij Israël.
29 Ghy Vorst des Lichts, en Heer der Heeren: In dit vs. gaat de dichter over van
de klassieke godenwereld naar de God van het christendom. Voor de manier waarop
de renaissance-dichters de klassieke godennamen hanteerden zie de aantekening bij
lied XLVII, vs. 128.
32 Waer door dat alle sonden groeyt: Dit vs. wijst uiteraard alleen terug naar
tweedracht, twist (vs. 31) en niet naar afkeeren. De vorm sonden is, gezien het
enkelvoud groeyt, wel als sonde bedoeld, zoals trouwens in Apollo 1615 staat.
34 dien goeden gaven geeft: Bij deze zin zijn twee interpretaties mogelijk:
a. dien is betr. vnw. en vormt het ond. van een bijv. bijzin met geeftals gezegde;
dien wijst dan terug naar Vader goet;
b. dien is aanw. vnw. en hoort bij goeden gaven: De zin is een hoofdzin met de
geb. wijs. geeft als gezegde.
Gezien de structuur van de strofe met van vs. 30 af overwegend imperatieven,
verdient de tweede interpretatie de voorkeur. De ongewone woordorde met de geb.
wijs achteraan is ook aanwezig in vs. 33. (+)

XLIX Liedeken
I: 193-195
Speels-verliefd lied over een mislukte toenadering, deels verhalend, deels in direkte
rede. Lied XCIV in het Antwerps Liedboek betreft een verwante situatie.
Beginregel: Maar siet! sy sluyt,
Vindplaatsen: Groot Lied-Boeck 1622: 65-66 (vel K) met illustratie; de bln. 65-72
komen in 1622 tweemaal voor, als vel I en als vel K; Kalff 1890: 309-311; Knuttel
1929: 50-51; Van Rijnbach 1944: 108-110.
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Omvang: 70 verzen, zeven strofen van 10 regels.
Versvorm: jambisch metrum met twee heffingen in de vzn. 1, 3, 5, 6 en 9; drie
heffingen in de vzn. 2, 4 en 10, en maar éen heffing in vs. 7 en vs. 8.
Rijmschema: a b a b c c d d c c; de rijmen c, met uitzondering van vs. 10, zijn
dubbelrijmen waarin rijm d is opgenomen; vs. 8 is in de meeste gevallen een herhaling
van vs. 5 of vs. 6.
Melodie: Matter 1979, blz. 43.
8 een eurtjen: een uurtje, d.w.z. een poosje, niet al te kort. Van Rijnbach 1944 heeft
scheurtjen/eurtjen ten onrechte als een afzonderlijk rijmpaar opgevat en scheurtjen
(vs. 7; kiertje) dan ook verklaard als schuurtje.
35 Sy vluchten toe: Een andere verklaring van toe dan toen komt niet in aanmerking,
al is er nu in de vzn. 35-36 in het rijmwoord geen ander verschil dan uitspraakvariant
bij gelijke betekenis.
46 Het: Voorlopig onderwerp; het eigenlijke onderwerp is te vinden in de vzn.
47-48. Dus: datgene wat ik miste maar begeerde, deerde mij; of in iets vrijere vorm:
het deerde mij dat ik miste wat ik begeerde.

L Kockje
I: 196-198
Gedicht in direkte rede, boertig van toon, scabreus van inhoud, en stilistisch vol
dubbelzinnigheden.
Beginregel: Truytje ick moet u loven,
Vindplaatsen: Geestigh Liedt-Boecxken 1621: 92-96; Groot Lied-boeck 1622:
67; Liedt-boeck 1677: 20; Kalff 1890: 311-313; Knuttel 1929: 112-113; Van Rijnbach
1944: 110-111.
Omvang: 54 verzen, negen strofen van 6 regels met steeds eendere refreinregels.
Versvorm: jambisch metrum met drie heffingen, vaak met onderbetoning van de
tweede, zodat de versregels neigen naar een tweetoppig ritme.
Rijmschema: a a b c c b; doordat rijm b in vs. 6 in de refreinregel staat, zijn alle
rijmen b eender, maar het bijbehorende rijmwoord in vs. 3 verschilt van strofe tot
strofe. De rijmen a en b assoneren in de strofen 7 en 9, en zijn in strofe 8 identiek.
Melodie: Matter 1979, blz. 159.
Varianten: Geestigh Liedt-Boecxken 1621 geen.
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- Kockje: Deze titel is dubbelzinnig daar kok zowel kookster kan betekenen (WNT
VII, tweede stuk, kolom 5062) als meisje van lichte zeden (idem, kolom 5066). Deze
laatste betekenis wordt daar verklaard als mogelijke toepassing van kok: haan
‘vanwege de bijzondere, trotsche manier van gaan; vgl. fr. coquet en misschien fr.
cocotte.’
2 hoven: een feestmaal aanrichten, maar met bijkomende betekenissen: huisvesting
verlenen, galant zijn, flirten, pronken, meestal in de erotische sfeer. Zie WNT VI,
kolom 1203-1205.
8 Kamer: Gezien de inhoud van het hele gedicht kan Kamer hier behalve zitkamer
ook slaapkamer betekenen; in kleine woningen waren die twee trouwens vaak
ongescheiden.
11 vrye: Als tegenstelling van getroude betekent vry hier allereerst ongehuwd.
Daarnaast spelen allerlei andere betekenisnuances mee, natuurlijk ook in de erotische
sfeer.
14 Hoeren: De omgang van Truytje met de hoeren heeft uiteraard een ánder
karakter dan met burgers, boeren en heren; maar de vermelding, met daarbij de
toevoeging over het grote aantal (vs. 15), bepaalt het niveau van haar vriendenkring.
26 Met Broeders en met Swaghers: Ofschoon de betekenis Jan en alleman in dit
gedicht niet misplaatst is, verdient een minder vage interpretatie de voorkeur. Deze
woorden zouden er dan op kunnen doelen dat een deel van Truytjes klandizie bestaat
uit mannen die met elkaar verwant zijn en die haar adres aan elkaar hebben
doorgegeven. In hoeverre bij Broeders ook nog de gedachte aan geestelijken
meespeelt, valt niet te beslissen. Het gehele gedicht maakt de indruk, dat er achter
de schijnbaar algemene formuleringen somtijds een speciale toespeling schuil gaat.
35 By Armen, en by rijcken: Na de voorgaande opsomming, die een Bruegheliaanse
stoet van maatschappelijk gedeklasseerden bevat, heeft de vending naar armen en
rijken opeens de zedelijke inslag van ‘zonder aanzien des persoons’, maar wel met
veel ironie.
36 u goetheyt: In hoeverre dit woord, dat ook voorkomt in vs. 40, hier alleen slaat
op de grote bereidwilligheid of ook nog een scabreuze bijbetekenis heeft, is moeilijk
uit te maken; blijcken in de bet. van zich duidelijk vertonen, hoeft niet enkel op
abstracta te slaan.
39 Het valt als in Gods block: Het beeld is ontleend aan de kerkelijke gave die in
het offerblok valt. Het kan echter, behalve in algemene zin, ook zeer drastisch in
seksuele zin worden opgevat. (+)
41 een root rockjen: Gezien vs. 51: Het zy om ringh of rock, heeft rockjen blijkbaar
een functie die tegengesteld is aan die van ringh. Zoals ringh verbonden is met de
huwelijkstrouw, zo is rockjen verbonden met de buitenechtelijke erotiek. Zonder een
direkte vorm van betaling te zijn, is een rokje toch een geschenk
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dat mee bedoeld kan zijn als bijdrage in het levensonderhoud. Natuurlijk kan een
root rockjen de betekenis hebben van een modieus opzichtig rokje, maar rood is ook
de kleur van de seksuele hartstocht.
50 Laat sy 't eens beter maken: Degenen, uiteraard vooral de vrouwen, die zoveel
kritiek hebben op de veelvuldige amoreuze bezigheden van Truytje, zouden eerst
maar eens moeten bewijzen dat zij in of buiten het huwelijk tot beter prestaties in
staat zijn.

LI Liedt
I: 199-201
Gedicht met sterke rederijkerselementen over een aanvankelijk mislukte en daarna
blijkbaar toch duurzame verliefdheid.
Beginregel: Door jeuchdich, blinde, domme, sinnen,
Vindplaatsen: Groot Lied-Boeck 1622: 68 (vel K); Kalff 1890: 313-314; Knuttel
1929: 47-48; Van Rijnbach 1944: 111-112.
Rijmschema: a a (b) b c c; de rijmen b betreffen telkens de heffingslettergreep
van maar éen jambe.
Melodie: Matter 1979, blz. 96-98.
1 Door jeuchdich, blinde, domme, sinnen: De ik-figuur noemt zijn sinnen, d.i. zowel
de zintuiglijke waarneming als de emotionele verwerking daarvan, blind, dus niet in
staat de consequenties te doorzien, en dom, dus schadelijk, hemzelf schade
toebrengende. Deze kwalificaties passen bij de complexie van de jonge minnaar,
d.w.z. het samenstel van de humeuren; deze zijn in de jeugd bruisend en gaan
gemakkelijk hun perken te buiten. Daardoor raakt het hart in verwarring (vs. 3) en
geeft de minnaar zich over aan bedroefde klachten. Vgl. Robert Burton: The Anatomy
of Melancholy 1621, III, blz. 4, 60, 105.
6 dit spel: Waarschijnlijk heeft dit woord hier de bijbetekenis van betovering. De
minnaar doorziet deze verliefdheid als schijn (vs. 8) en erkent dat wat hem in hoger
sferen heeft gebracht (vs. 9) geen werkelijkheid is die stand houdt (vs. 10).
8 Deur 't schijn/ 't welck myn: De voor de hand liggende opvatting dat 't welck
terugwijst naar schijn, is niet juist. Deur 't schijn is een bijw. bep. bij de vzn. 6-7; 't
welck is de inzet van een nieuw zinscomplex met de bet. van: datgene wat.
11 Ick eenvoudighe slechte Herder: De betekenis-overgang van herder naar minnaar
stamt uit de literatuur. Men meende dat personen die geen bezigheden
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hadden, zich in de liefde stortten: de dichters van de arcadia's, idylles, pastorales enz.
kozen herders als hoofdfiguren, omdat ze die vanwege hun zorgeloos leventje
voorbestemd achtten voor verliefdheid en liefdesverhoudingen. In de nederlandse
letteren vindt men zulke figuren bij Cats, Hooft, Vondel, Van Heemskerk e.a. (Zie
WNT VI, kolom 597).
16 ghy malle fantasije: Ten aanzien van de liefde meenden velen in de renaissance,
dat de oorzaak daarvan in het brein lag, en wel in een verwarde verbeelding; maar
daardoor was ook de rede in de war: ‘both imagination and reason are misaffected;
because of his corrupt judgment, and continual meditation of that he desires, he may
truly be said to be melancholy.’ (Burton III, blz. 58).
22 dijn stercke laster, Gheveynst: De komma na vs. 22 denke men weg: Gheveynst
is een achtergeplaatste bijv. bep. bij laster. Het is mogelijk deze woorden te
interpreteren als: wandaad die in veinzerij bestaat, maar ook en o.i. beter als:
kwaadsprekerij die niet echt gemeend is. Dat iemand kwaad spreekt uit spijt omdat
het begeerde niet kan worden bereikt, is niet ongewoon. De dichter verbant dus zijn
verliefdheid die hem van zijn rust berooft en die hem tot niet-gemeende
kwaadsprekerij brengt, uit zijn hart. Het tegenstellende voegw. maar kan verklaard
worden doordat er na Gheveynst nu iets komt dat niet-geveinsd is.
28 't Hert kout//onthout Mijn groeysel bede: Ofschoon de minnaar de liefde heeft
afgezworen, blijkt hij er toch niet zonder te kunnen leven: zijn hart wordt koud en
dit heeft invloed op zijn hele gestel. De opvatting van groeyselhede als éen woord
verdient de voorkeur. De liefdesmelancholie uit zich in allerlei symptomen, zowel
geestelijk als lichamelijk, dat hebben ettelijke dichters gezegd: ‘All make leanness,
want of appetite, want of sleep ordinary symptoms, and by that means they are brought
often so low, so much altered and changed, that as he (nl. Terentius in Eunuchus)
jested in the comedy, ‘one can scarce know them to be the same men’.’ (Burton 1621,
III, blz. 135.)
31 Mijn klare Son: Blijkbaar is de stemming bij de minnaar totaal omgeslagen.
Dat behoort tot de bekende ‘sudden alterations’ waarover Burton herhaaldelijk spreekt.
35 Schaem-roode wanghen: Men mag aannemen dat de minnaar zich in deze
nieuwe en gelukkige fase schaamt over zijn vroegere kwaadsprekerij.
36 Na dees stuur-Herfst comt den Somer: De antimeteorologische opeenvolging
van de seizoenen behoeft binnen de beeldspraak geen bezwaar te zijn. De periode
van negatieve gevoelens, uitgedrukt in de vzn. 16-25, wordt met de herfst vergeleken,
de positieve periode van verliefdheid daarna (vs. 31-35) met de zomer.
51 Alst windich suchten: In deze hele strofe zie men een verwijzing naar de situatie
beschreven in de vzn. 1-25; windich suchten kan zowel ijdel, overbo-
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dig zuchten betekenen, als bedoeld zijn als een verwijzing naar de herftswind (vs.
36).
53 De stam: De vergelijking van de liefde met een groeiende boom is al te vinden
in vs. 41.
59 secreter: De tegenstelling tussen dit vs. en de vzn. 53-55 is duidelijk: het leed
van de minnaar is aan velen bekend geweest, maar het geluk van de nieuwe liefde
zal hij zo goed mogelijk geheim houden. Het is genoeg dat de geliefde het weet.

LII Liedt
I: 202-204
Amoureus gedicht met sterke rederijkerstrekken, gezien de letteromkering Egtillen
(vs. 19) blijkbaar geschreven voor een zekere Nellitge.
Beginregel: Ach dach! wenschelijcke dach,
Vindplaatsen: Groot Lied-boeck 1522: 69-70 (vel K); Kalff 1890: 315-317; Knuttel
1929: 8-9; Van Rijnbach 1944: 113-114.
Omvang: 72 verzen, acht strofen van 9 regels.
Versvorm: drieheffingsmetrum in de eerste zes verzen van elke strofe, daarna in
vs. 7 en 8 tweemaal twee gevarieerde anapesten, en in vs. 9 meestal vier jamben.
Rijmschema: a b a b b b (c) c (c) b; de rijmen a zijn dubbelrijmen; in de derde
strofe zijn de rijmen b verdeeld in een tweetal en een drietal met enigszins
verschillende klinker.
Melodie: Matter 1979, blz. 42.
2 gheleghentheyt: Wat deze gelegenheid inhoudt, staat in de vzn. 3-5.
3 menschelijcke: Op menselijke wijze, als mens, als onvolmaakt mens, waarbij
dan de tegenstelling tot Goddin (vs. 5) meespeelt. Het bijwoord heeft hier een -e.
Misschien heft de term menschelijcke de tegenstelling juist op, doordat minnaar en
meisje zich nu beiden als mens gedragen.
9 rechte voort leyt: voort hoort bij rechte: rechtstreeks, linea recta.
22 Die de begeert: Die is lijd. vw. en wijst terug naar grille (vs. 21); de begeert
is onderwerp. De vzn. 22-23 vormen een retorische vraag: het zijn dus géen dolle
grillen.
24 mijn lief perfeckt: Dit zou in z'n geheel een vocatief kunnen zijn: Mijn volmaakte
geliefde. Het is echter beter mijn lief perfeckt op te vatten als een bep. van gesteldheid
bij Sien, terwijl zowel u als geen aer (vs. 26) lijd. vw. zijn;
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de betekenis is dan: beschouwen u en geen ander als mijn volmaakte geliefde. Maar
alleen de toestemming van het meisje kan dit ‘beschouwen’ tot werkelijkheid maken.
28 In sulcken cierelijcken staet enz.: Het gehele complex vs. 28-31 hoort bijeen;
de komma na vs. 29 is misleidend; vs. 28 heeft geen betrekking op ick (vs. 29) maar
op praet (vs. 30), en alleen daardoor ook op de ick-figuur. Er staat dus: ik kan mij
nauwelijks voorstellen dat de lieftallige woorden die ik telkens weer van je hoor,
echt zo mooi zijn als ze schijnen. (+)
35 Of ick wel die ghesel, Die ick thans was, wel souw sijn: Deze woorden van de
minnaar die eigenlijk niet kán geloven dat zijn verlangen wordt vervuld, doen sterk
denken aan wat Daifilo zegt in Hoofts Granida:
Ick en gelove nauw mijn staet dus hooch geresen,
En denck vast of ick wel Daifilo niet zou wesen.
(vs. 1573-74)
(Gedichten van P.C. Hooft, ed.-Stoett, deel II, blz. 202)

52 mijn ghemoet: Er bestaat blijkbaar een verschil tussen ghemoet en herte (vs. 53);
dit laatste is het orgaan waar de liefde zetelt; ghemoet duidt de emotionele
geestesgesteldheid aan, de mens onder het aspect van de emotionaliteit.
56 Indien dat ick verstont: In dit vs. is dat niets anders dan een op zichzelf
overbodige hervatting van Indien. (+)
71 na 't ghebodt: naar Zijn gebod, overeenkomstig de bijbelse voorschriften; zie
o.a. Genesis 22: 18; idem 2: 24.

LIII Liedeken
I: 205-207
Moraliserend en argumenterend gedicht over nachtelijk onraad en onheil. De tekst
maakt de indruk een onvolwassen proeve van redeneren in rederijkerstrant te zijn.
Beginregel: Ick veracht//heel de nacht;
Vindplaatsen: Groot Lied-boeck 1622: 70-72 (vel K); Kalff 1890: 317-319; Knuttel
1929: 12-13; Van Rijnbach 1944: 114-116.
Omvang: 80 verzen, vier strofen van 20 regels.
Versvorm: overwegend drieheffingsmetrum; in de vzn. 11 en 13 vier heffingen.
Rijmschema: (a) a b b c c (a) a b b c c (d) de (d) d (f) f g g h h h; in de tweede
strofe zijn het eerste en het tweede rijmpaar (d) d niet identiek; in de derde strofe
zijn het eerste en het tweede rijmpaar c c niet identiek. In deze beide strofen worden
er dus negen, en niet acht verschillende rijmklanken gebruikt.
Melodie: Matter 1979, blz. 100-103.
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6 't gheschacht: De sterke-werkwoordsvorm is geschach; de slot-t doet denken aan
een enclitisch vnw., dus geschach het; maar dan zou de 't ervóor overbodig zijn.
Misschien moet de slot-t verklaard worden als een analogie-vorm overeenkomstig
bracht of dacht. De betekenis is echter duidelijk: Eens gebeurde er iets, dat. Maar
wat er gebeurde, wordt hier niet vermeld.
10 Als 't hart dat dencken gaet: Als het hart zich dát (nl. wat zo juist genoemd is)
herinnert. Na dit vs. leze men een punt. Wat het is geweest waaraan de dichter met
zoveel afschuw terugdenkt, staat in de derde en vierde strofe.
11 beweeren: De oorspr. bet. is volgens WNT II, kolom 2404: ‘afweren, beletten,
verhinderen; na de 16de eeuw zoogoed als verouderd.’ De tweede bet. luidt: ‘In staat
van verdediging brengen; thans verouderd.’ De derde: ‘Iemand verdedigen; thans
verouderd.’ De vierde: ‘Iets beschermen, verdedigen; in vrij gebruik verouderd.’ Bij
de interpretatie heeft men dus de keuze uit twee gelijkelijk verouderde, maar onderling
tegengestelde begrippen: iets afweren, of iets verdedigen. Bij de verklaring is
uitgegaan van de eerste bet., m.a.w. Lust en begeeren verzetten zich tegen de opnieuw
gewekte angstgevoelens. Indien men Lust en begeeren echter opvat als de wens om
de spookachtige gebeurtenissen in een gedicht vast te leggen en zo mogelijk te
doorgronden, kan men beweeren opvatten als: staande houden, de juistheid ervan
aantonen. In dit geval is er een vloeiende overgang naar Dits 't begin (vs. 15); zie
ook de aantekening bij vs. 51. (+)
13 tracht te leeren: poogt te onderwijzen, probeert anderen iets te leren.
21 wert: Enkelvoudige vorm, hoewel het ond. dinghen meervoud is; maar er is
een soort collectivum, mede door Al; men zou vs. 21-22 kunnen vertalen als: In de
nacht wordt allerlei onbehoorlijkheid verricht. Deze hele tweede strofe houdt zich
daarmee bezig: dronkenschap, diefstal, straatschenderij en het aanplakken van
schotschriften; maar het is allemaal nog ménselijk wangedrag.
25 En: Behoort bij de negatie geen.
30 s'Heeren straat: eig. de straat van de landsheer, de vorst; dus de openbare weg;
zie WNT VI, kolom 333. De uitdrukking komt met kleine variaties in alle westerse
talen voor. Vgl. Stoett 1923, blz. 333.
37 Placken oock pasquillen: Gesubstantiveerde infinitief, voorbeeld van wat de
nijt zoal toont (vs. 35).
41 's Nachts men hoort: In deze derde strofe komen zaken aan de orde die voor
een zeventiende-eeuwer een veel ingrijpender en alarmerender karakter hadden: de
ick-figuur wordt geconfronteerd met tovenarij op een kerkhof. De strofe begint met
het vermelden van onheilspellende diergeluiden: honden die huilen, uilen die gillen,
krolse katten die miauwen. Maar dan blijkt het dat er geesten van gestorvenen uit de
graven worden opgeroepen. De ick-figuur ziet schimmen in beweging komen. De
wazige gestalten gaan rondwaren, het is alles angstaanjagend en irreëel, alleen het
glimmen van het verrotte hout van
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de lijkkisten is reëel. De vrees stijgt onweerstaanbaar op in zijn hart en ontneemt
hem al zijn moed. En hij constateert: wat men met eigen ogen waarneemt, kan toch
niet gelogen zijn, zoals men van dit verschijnsel beweert. Maar door een schim in
verwarring gebracht, staat de mens daar in grote vrees, en hij gaat er verbijsterd
vandoor, alsof een geest hem op de hielen zat. (+)
45 Als 't vervaerlijck gelol: zie ook lied XXXIX, vs. 2. Blijkens WNT IV, kolom
1233, is de overdrachtelijke betekenis van gelol in de 17de eeuw, o.a. bij Cats,
gebruikelijk geweest: ‘Het eentonig opdreunen van toverspreuken, dat veel
overeenkomst heeft met het gelol van katers, die in de kunstenarijen der tooverkollen
eene groote rol spelen.’
51 't Sijn ijdel schimmen: het zijn wazige, lichaamloze schimmen; dus niet: het
zijn alleen maar schimmen.
61 Nacht ick haet//u voor quaet: Deze vierde strofe vat het voorafgaande nog eens
samen: de nacht is de tijd van de tovenarij, terwijl de dag deze als afschuwwekkend
verwerpt.
68 De Natuur heeft een afgrijsen: Hier ligt de grond van het bevreesd-zijn waar
de ick-figuur over spreekt. Deze houding is geheel in overeenstemming met de
algemene opvattingen inzake tovenarij in Bredero's tijd. Immers, de tovenaar sloot
een pact met de duivel. Hij was een verdoolde, een wanhopige, die zijn Heer en God
verloochende.
100 Een klerck leeren moet: Hoewel de verklaring: een dichter is nooit volleerd,
bij álle leeftijden past, maakt dit slotvers de indruk van bijzonder jeugdige
bescheidenheid, of van bijzonder bescheiden jong-zijn. Het bevestigt daarmee de
algemene sfeer van dit gedicht als een werkstuk uit Bredero's begintijd als dichter.

LIV Liedt
I: 209-210
Amoureus gedicht in renaissancestijl, met sterke natuurmotieven. In vs. 25 nog
het rederijkersrelict Prins.
Beginregel: De harde winter strengh, met al haer wrede buyen,
Vindplaatsen: Groot Lied-boeck 1622: 72 (vel K)-73; Kalff 1890: 320; Knuttel
1929: 158; Van Rijnbach 1944: 116-117.
Omvang: 28 verzen, zeven strofen van 4 regels.
Versvorm: alexandrijnen met geregeld een cesuur na de zesde syllabe, en met
betrekkelijk weinig metrische afwijkingen, voornamelijk in vs. 9, 11, 15, 17, 25, 27
en 28.
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Rijmschema: a b a b.
Melodie: Matter 1979, blz. 213.
4 wat baart een Mey al viers: De genitief viers is verklaarbaar door de afhankelijkheid
van wat. Het woord Mey, dat in vs. 3 stellig de meimaand betekent, is in vs. 4
misschien de aanduiding van een meisje; waarschijnlijk is dit niet, al vindt men in
vs. 13 de spelling Meyken. Overigens wordt het meisje meest myn Son genoemd, in
vs. 6 met de tegenstelling tussen myn Son en 't weer, en opnieuw in vs. 8 met Dees
Mey (waar de maand is bedoeld) en mijn Son. De invloed van het seizoen op de
erotiek, en speciaal de meimaand als de maand van verliefdheid en liefde, was in de
middeleeuwse literatuur een traditioneel motief.
19 koele Mey: Aangezien het weer, en dus ook de temperatuur, van invloed is op
de graad van verliefdheid, zou een koele meimaand een gunstige uitwerking hebben
op de al te grote vurigheid van de minnaar. Overigens is koel al sinds de middeleeuwen
een epitheton ornans bij Mei; het betekent dan: fris, niet heet, niet benauwd. Vgl.
WNT IX, kolom 452.
25 Prins: Afgezien van de rederijkersfunctie als inzet van de slotstrofe, heeft dit
woord hier zin als aanroep van de heersende meimaand. De op zichzelf verdedigbare
opvatting dat Prins ook God zou kunnen zijn, stuit af op de tweede helft van vs. 27.

LV Liedt
I: 211-212
Amoureus gedicht in direkte rede, waarin een meisje de vele kwaliteiten van haar
minnaar bezingt, aan wie zij haar verliefdheid eerst nu durft bekennen.
Beginregel: Weet ghy Maachden arm en rijck,
Vindplaatsen: T'Vermaeck der Ieught (eerste druk: Franeker 1612, tweede druk:
Leeuwarden 1616; op blz. 176 echter: 1617), zonder naam of kenspreuk; Groot
Lied-boeck 1622: 74; Kalff 1890: 321-322; Knuttel 1929: 28; Van Rijnbach 1944:
117-118.
Omvang: 44 verzen, vier strofen van 11 regels; in 1612 vijf strofen.
Versvorm: vierheffingsmetrum, in de vzn. 1, 3, 6, 8 en 11 overwegend alternerend,
in de vzn. 5 en 7 telkens tweemaal anderhalve trochee; drieheffingsmetrum in de
vzn. 2, 4, 9 en 10.
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Rijmschema: a b a b (c) c d (e) e f f f d. Het eerste tweetal rijmen d heeft dubbelrijm,
evenals het tweetal rijmen f.
Melodie: Matter 1979, 104-105.
Varianten
Tekst in: T'Vermaeck der Ieught, Waer in ghevonden worden veel Schoone
Eerlijcke, Amoreuse Ghesangen, Troudichten, Sonnetten, en andere vermaeckelijcke
ghedichten, by een vergadert, ende ten dele ghecomponeert, door Boudewiin Iansen
Wellens. Gedruckt t'Franeker, By Thomas Lamberts Salwaada, 1612.
(Stadsbibliotheek Haarlem; sign. 87 B 45). Op blz. E 1 r-E 1 v:

EEN DOCHTERS LIEDT
Op de wyze: Vant Quijns Perlement.
Weet ghy Maeghden arm en rijck
Hoe dat ick ben verlieft,
Op een Jongh-man mijns ghelijck
Die my bemindt on-dieft:
5 t'Is zijn hert//groote smert,
Dat hy van my scheyen//moet:
t'Is gheen vreught//voor mijn Ieught,
Want wy zijn van beyen//soet.
Sie wie ginder//staet,
10 Ist mijn minnaer?//jaet.
Siet toch wat hy doet.
Als ick aenschou dese quant,
Die schoon van Leeden//bloeydt.
Als ick aenmerck zijn verstandt,
15 Dat rijck van reeden//vloeydt:
Denckt wat lust//en wat rust
Dattet in mijn sinnen baerdt,
Elck bevalt//zijn ghestaldt,
Is hy niet te kinnen//waerdt?
20 Zijn eerwaerdicheyt,
En goedt-aerdigheyt,
Die is seer vermaerdt.
Siet dat Graeslijck wesen//an,
Dat seer van schoonheyt blinckt,
25 Hoordt den wtghelesen//man
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Hoe helder dat hy singht:
Hoordt hoe eel//dat zijn keel
Alle voyssen queele//can,
Siet den lanst//hoe hy danst,
30 Hoordt hoe dat hy speele//can.
Let op d'eelicheyt,
En de weelicheyt,
Die men daer siet an.
Och! zijn sinnen ende mijn
35 Comen wel over een:
Maer ick thoon met mijn aenschijn
Of ick niet waer te vreen.
Mijn begeer//ick onbeer,
Door het weygrich veynsen//siet,
40 Of dees heldt//my schoon queldt,
Hy weet mijn ghepeynsen//niet,
Die k' wil decken//schu:
Maar t' sal strecken//nu
Tot mijn selfs verdriet.
45 Zijn recht Princelijck ghemoet
Veel meer van deuchden houdt,
Dan van al het eertsche goet,
Hy kiest de deught voor t' gout,
En zijn Gheest//mint en vreest
50 My, wt reynder minnen//weer,
Zijn hert toch//maeck ick noch,
Van mijn hert en sinnen//heer:
Wilt ghebieden//maer
t'Sal gheschieden//claer,
55 Mijn Lief, roem, en eer.

Het lied heeft noch ondertekening noch zinspreuk. In de hierboven afgedrukte tekst
is de regelnummering toegevoegd en in de vzn. 29 en 50 een duitse komma
verdubbeld. De varianten in de editie-1617 (KB 's-Gravenhage; sign. 8 A 28) beperken
zich tot kleine verschillen in spelling en interpunctie. In het Groot Lied-boeck 1622
ontbreekt de gehele tweede strofe.
4 ontdieft: Volgens WNT X, kolom 1537, behoort ondieft tot de oud-amsterdamse
volkstaal, en is het, blijkens z'n klankvorm van friese herkomst. Van de
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oorspronkelijke betekenis: onbehoorlijk, ongepast, is het vooral in bijw. gebruik
overgegaan op de bet. terdege, krachtig, bijzonder; in de 17de eeuw komt het vaak
voor als rijmwoord op verliefd.
7 En een vreucht, voor ons jeucht 't Selschap valt ons beyde soet: Op het eerste
oog lijkt de helft van deze versregels overbodig; de mededeling is immers compleet
met En 't Selschap valt ons beyde soet. Uiteraard is 't Selschap onderwerp; men kan
daarom denken aan een dubbele verbinding: een vreucht voor ons jeucht (is) 't
Selschap, en 't Selschap valt ons beyde soet. Maar een betere verklaring ligt hierin
dat men vs. 7 opvat als een bijstelling bij het onderwerp Selschap; het enige vreemde
is dan de volgorde, met de bijstelling voorop. De betekenis van vs. 7-8 is dus: En
het samenzijn, een vreugde voor ons jongeren, is voor ons beiden heerlijk.
20 weelicheyt: zinnelijkheid, sex appeal. (+)
21 eelicheyt: volgens WNT III, tweede stuk, kolom 3781: levenslustigheid,
aangenaamheid in de omgang; met daarbij dit vs. van Bredero. De verklaring edelheid
(I: 211) verdient o.i. de voorkeur.
26 Al of ick het niet en meen: In een maatschappij waar de huwelijken door de
ouders werden bedisseld en geen fatsoenlijk meisje vrij was de neiging van haar hart
te volgen, behoorde het ontveinzen van haar verliefdheid tot de vrouwelijke
gedragscode in de omgang tussen beschaafde jongelui.
34 Oprecht Prinsselijck ghemoet: Na in de voorgaande strofen over de minnaar
in de derde persoon te hebben gesproken, richt het meisje zich nu, in termen met een
rederijkerstrekje, rechtstreeks met haar liefdesverklaring tot hem. Opmerkelijk is, in
háar mond, de voorkeur voor iemand die deugd en eer stelt boven bezit (vs. 35-37),
een voorkeur die Bredero dikwijls bepleit maar die hij in de realiteit blijkbaar zelden
heeft aangetroffen. In dat opzicht is dit fictieve meisje stellig een uitzondering.
39 weer: wederkerig.

LVI Nieuw Liedt
I: 213-217
Gedicht met sterke rederijkerselementen, grotendeels in direkte rede: van vs. 17
af spreekt de Mei de dichter toe in zijn smart om een afkerige geliefde.
Beginregel: Vart buyten 't volck alleene
Vindplaatsen: Groot Lied-boeck 1622: 75-76, met illustratie; Kalff 1890: 322-324;
Knuttel 1929: 10-11; Van Rijnbach 1944: 118-120.
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Omvang: 80 verzen, vier strofen van 20 regels.
Versvorm: drieheffingsmetrum, overwegend alternerend; in de vzn. 16 en 20 van
elke strofe vijfheffingsmetrum.
Rijmschema: a a a b a a a b c c c c b b b c b b b c.
Melodie: Matter 1979, blz. 136, 138.
13 cieraden: Het accent lag in de 17de eeuw op de tweede lettergreep.
14 bladen: bladeren, jong blad.
33 Kijckt: Ofschoon van vs. 29 af elk vers aanvangt met een geb. wijs, is het beter
vs. 32-33 als een eenheid op te vatten, met Kijckt als tussenwerpsel.
50 Boet danckbaar myn begheer: Volgens WNT III, eerste stuk, kolom 205, heeft
boeten overdrachtelijk de bet. ‘Voldoen, bevredigen, verzadigen, t.w. door datgene
wat gemist en dus verlangd wordt te geven. Soms met datgene wat de begeerte
bevredigt, doch gewoonlijk met den persoon als onderwerp. Zijn (zelden eens anders)
lust boeten met (aan iets).’ Wat de Meimaand begeert, heeft zij gezegd in vs. 19-20.
56 des: dienaangaande; of meer: identiek met seeckerder.
58 wilt u poghen Verheffen: In dit zinscomplex is u poghen een wederkerig ww.
(zie WNT XII, tweede stuk, kolom 3036), dat t.a.v. de daarop volgende werk woorden
als een soort hulpwerkwoord fungeert: ga u inspannen om te verheffen; het lijd. vw.
bij Verheffen is dan verzwegen, maar volgt later als: de Mey haer eer (vs. 60).
61 Princes tot allen stonden: In deze slotstrofe met de traditionele aanhef in
rederijkersstijl, richt de jonkman zich tot de Mei.
67 Waer toe hielt ghy ghewonden Mijn ooghen: Blijkbaar bedoelt deze vraag een
soort verwijt van de jonkman aan de Meimaand, dat deze hem niet eerder uit zijn
verblinding heeft verlost.
78 swerlen: doen warrelen, dwarrelen; vgl. eng. swirl: warreling, draaien de
beweging.
80 Met dorre blaaden, nu ghy ons verlaat: Dorre bladeren na het heengaan van
de Mei zijn alleen denkbaar, als Mei hier bedoeld is als het hele zomerseizoen.
Bovendien kan hierin een symbool liggen van de verliefdheid: de jonkman doet
afstand van zijn verliefdheid (vs. 74) en van het meisje dat hem vijandig gezind was;
er is voor hem dus nu geen verliefdheid meer, de dorre tijd-zonder-verliefdheid gaat
beginnen.
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LVII Nieuw Liedt
I: 217-218
Amoureus lied in renaissancetoon; gezien de naamaanduiding in vs. 19 misschien
min of meer autobiografisch.
Beginregel: In twijffel en met schreumt soo hef ick op dit liedt
Vindplaatsen: Groot Lied-boeck 1622: 77-78; Kalff 1890: 324-325; Knuttel 1929:
271-272; Van Rijnbach 1944: 120-122.
Omvang: 28 verzen, zeven strofen van 4 regels.
Versvorm: alexandrijnen met steeds staand rijm en geregeld een cesuur na de zesde
syllabe; enkele metrische variaties in vs. 4, 5, 17, 20, 21 en 22.
Rijmschema: a a b b. Doordat vs. 5 een gespiegelde herhaling is van vs. 4 (idem
vs. 9 van vs. 8 enz.) bestaat er een dubbele rijmbinding: het eindrijm van de ene regel
is binnenrijm in de andere; de afsluitende vzn. 27-28 hebben binnenrijm
overeenkomstig het eindrijm in de vzn. 25-26.
Melodie: Matter 1979, blz. 27, 106-108.
12 omsichtich: zedig, schroomvallig. (B). In WNT X, kolom 815 wordt alleen
bedachtzaam, behoedzaam, voorzichtig gegeven, uitsluitend van personen of
handelingen. Een uitdrukking als omsichtich ooch met een mogelijke toespeling op
het ww. zien, wordt er niet vermeld.
19 Agneets Dei: Over deze uitdrukking schreef L.C. Michels een kort artikel (N.
Tg. jrg. 48, blz. 116-117; herdrukt in Filologische Opstellen II, Zwolle 1958.) Zich
verzettend tegen Knuttels verklaring als ‘Lam Gods’ zegt Michels: ‘Het woordspel
geldt niet Agnus Dei in de letterlijke zin van Lam Gods, maar in die van een
devotioneel voorwerp, waarvan b.v. Nieuwbarn de volgende beschrijving geeft:
‘ovale medaillons (waarop het Lam Gods met kruisvaan), vervaardigd uit het was
der paaschkaars. De Paus wijdt deze in zijn eerste regeeringsjaar en vervolgens alle
7 jaren op Witten Donderdag of Zondag van Beloken Paschen.’ Dat een dergelijk
Agnus Dei door Bredero bedoeld moet zijn, blijkt uit de samenhang overtuigend
(‘Ten hangt niet op myn borst’); ook het ‘niet bemorst’ worden van een dergelijk
medaillon, gedacht als in het hart gedragen, past in deze samenhang.’ (Michels 1958,
blz. 169-171). Beknopt Kerkelijk Handwoordenboek (Tilburg, 1910). Vgl. ook
Stellwagen, Roomse Woorden (Groningen, 1902), en de Beer en Laurillard,
Woordenschat (1899).
Gaat men uit van de eigennaam Angeniet - de door Bredero zelf gebruikte spelling
- dan bevat Agneets Dei drie letters te veel: s, d, en e. Hiervan zou de e nog tot de
naam kunnen behoren; voor de d en de s zijn er dan twee mogelijkheden: Ds (dus
de tweede naamval van een eigennaam als Dirck), of Sd (dus bijv. Sijmensdochter).
Maar méer dan een gissing is dit niet.
22 Dese afgodery enz.: Voor de verering van de geliefde als gold het een beeld in
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een kerk zie men ook Hoofts sonnet De stralen mijns gesichts die 'r mengden inde
stralen, vs. 9, gepubliceerd in Emblemata amatoria 1611 (ed.-Stoett, deel I, blz. 1-2).
24 myn alderliefste beelt: Volgens WNT II, kolom 1276: ‘In figuurlijk verband,
waar sprake is van eene ‘aangebeden’ geliefde’ en kolom 1279: ‘Vandaar beeld en
vrouwelijk beeld voor eene schoone vrouw.’
28 grillen: dwaze verlangens, opwellingen; ook dartele trek, wellustige begeerte;
zie WNT V, kolom 760.

LVIII Liedt
I: 219-221
Liefdeslied in direkte rede, gericht tot een meisje dat een ander heeft verkoren,
maar aan wie de dichter toch zijn liefde betuigt. De naam Annetta (vs. 47) kan duiden
op een autobiografische aanleiding. Behalve uit de rijmstructuur blijkt de
rederijkersinvloed ook uit de talrijke achtergeplaatste bijv. bepalingen.
Beginregel: Myn sinnen//siet//die minnen//hiet,
Vindplaatsen: Geestigh Liedt-Boecxken 1621: 109-113; Groot Lied-boeck 1622:
78-79; Kalff 1890: 325-327; Knuttel 1929: 43-44; Van Rijnbach 1944: 122-123.
Omvang: 60 verzen, vijf strofen van 12 regels.
Versvorm: afwisselend vier- en drieheffingsmetrum, nogal onregelmatig.
Rijmschema: (a) a b (c) c b (d) d (e) e d (f) f d g (h) h g. De rijmen (a) a, (e) e, (f)
f en (h) h zijn dubbelrijmen; in vs. 30 is rijm (e) e bij uitzondering staand rijm. Het
geheel maakt een indruk van virtuoze gekunsteldheid.
Melodie: Matter 1979, blz. 110-111.
Varianten
Groot Lied-boeck 1622
60 In u

Geestigh Liedt-Boecxken 1621
in uwe

8 sucht: heftig verlangen, hartstocht. Dit woord met het daarbij als bijv. bep.
behorende vs. 9 kán een bijstelling zijn bij Droefheede, en dan denke men na vs. 9
een punt. Een andere mogelijkheid is, dat er na vlucbt (vs. 8) een punt moet staan,
en dat vs. 8b met vs. 9 z'n gezegde vindt in vs. 10, terwijl Myn rouwe snoot (vs. 11)
als een soort samenvatting fungeert. (+)
10 haest: weldra.
18 Ick gae weder//op en neder: Vgl. het lied van Hooft: Amaryl de deken sacht,
vs. 34-36. (ed.-Stoett, I, blz. 34).
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22 Dat willend' niet en mach: Vgl. Hoofts Granida:
Maer d'oude Minnaer is geplaecht met dobble rouw,
Die willend niet en mach, en mogend niet en wouw. (vs. 231-32)
ed.-Stoett, II, blz. 159).

25 oft: of het; het is voorlopig onderwerp; het eigenlijk onderwerp is vs. 27.
29 Wiens roem is syn gheslacht enz.: die zijn betekenis ontleent aan zijn afkomst,
maar die zelf als persoon geen kwaliteiten heeft. Deze tegenstelling komt bij Bredero
minder vaak voor, dan die tussen eer en deugd enerzijds en geld en goed anderzijds.
30 Van ellick//een//het wellick//gheen: Dit vs. berust op de climax van niet geacht
Van ellick een en gheen; de woorden daartussen: het wellick, hebben geen andere
functie dan een zekere nadruk, zoiets als ‘dat wil zeggen’, of ‘namelijk’. Er staat
dus: en die zelf niet geacht wordt door iedereen, dat wil zeggen: door niemand. Na
dit vs. denke men een punt; vs. 31 is een zelfstandige mededeling. (+)
35 Die mercken set: die grenzen stelt; zie WNT IX, kolom 583, waar grensteken,
grens als eerste bet. van merk wordt genoemd; thans verouderd. (+)
42 Dus beladen // met myn schaden: Het meisje wordt hier ironisch sprekend
ingevoerd: Wat, ga je zó gebukt onder mijn nadeel?
46 U welvaert: geluk, welzijn (B).
49 aardigheyt: bevalligheid; zie WNT, Supplement, eerste stuk, kolom 266.

LIX Liedeken
I: 222-225
Moraliserend lied in rederijkerstrant over de macht van de liefde met al haar
vreugden, en met smarten die deze vreugden nog vergroten.
Beginregel: Wech segh ick en vertreckt,
Vindplaatsen: Groot Lied-boeck 1622: 79-81; Kalff 1890: 327-329; Knuttel 1929:
14-15; Van Rijnbach 1944: 123-125.
Omvang: drieheffingsmetrum, overwegend jambisch.
Rijmschema: a b a b b c b c c b c b b c b c.
Melodie: Matter 1979, blz. 44.
8 Dats min: dat is de liefde.
25 zijns faem: Voor de tweede naamval van een possessivum bij een niet verbogen
vrouwelijk substantief zie men Weijnen 1965, blz. 43.
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27 Twee zielen in een Lichaem: De renaissancistische theorieën over de liefde waren
sterk beïnvloed door Ficino's Commentaar op Plato's Gastmaal (latijnse tekst 1484),
waarvan al spoedig bewerkingen en vertalingen in het Frans verschenen, Blijkens
lied XLVII kende Bredero Plato's Gastmaal in elk geval in 1613. Volgens Ficino
zijn er twee soorten liefde, de ene is eenzijdig, de andere wederkerig. In dit laatste
geval leeft de éen in de ander en omgekeerd. Gelieven laten zichzelf los en naderen
de ander, zij zijn dood in zich maar herleven in de ander. ‘In de wederzijdse liefde
is er slechts éen sterven maar twee wederopstandingen, want degene die liefheeft
sterft in zichzelf éen keer, omdat hij zichzelf verliest, maar hij herleeft in de geliefde,
zodra deze zich in vurige liefde van hem meester maakt, en hij herleeft opnieuw als
hij zich herkent in de geliefde en er niet aan twijfelt dat hij bemind wordt.’ Zie Marcel
1956, blz. 157.
29 Die woeste vreemdelinghen: In de neo-platonische liefdesmystiek, die dit lied
vanaf vs. 25 beheerst, is ook déze terminologie verklaarbaar. In zijn Phaedrus vertelt
Plato - in de mythe van de wagenmenner en de twee paarden - hoe de zielen door
eigen schuld uit de hemelse heerlijkheid neertuimelen op aarde en zich in een lichaam
vestigen. De ziel is dus een vreemdeling op aarde. Het is mogelijk ook woeste in dit
verband zinrijk te verklaren. Het middelned. ww. woesten kon o.a. betekenen: iemand
uit zijn bezittingen verdrijven, verbannen (Mnl. WB. IX, kolom 2750-2752). Een
woestballinc (idem IX, kolom 2747) was een verbannene, beroofd van wat eerst zijn
deel was. In deze zin opgevat betekent woeste: van hun oorspronkelijke gelukzaligheid
beroofd. (+)
31 Ick voel veranderinghen: ik ben mezelf niet meer, ik raak in extase.
39 Dan die met lust verclaren Het oogh en hert door-viert: Het ligt voor de hand
dat die terugwijst naar vreuchde (vs. 37). Met die als enkelvoud moet door-viert het
gezegde zijn en wordt met lust verclaren een bepaling, mogelijk in de zin van: met
stralend geluk. De vzn. 39-40 betekenen dus: dan die vreugde welke met een stralend
geluk oog en hart doorvlamt. Een betere interpretatie is echter mogelijk als men die
als meervoud opvat (en dus vreuchde ook); het gezegde is dan verclaren, en door-viert
vormt als voltooid deelwoord een achtergeplaatste bijv. bep. bij hert (of bij oogh en
hert samen). Nu wordt de verklaring: dan die (vreugden), welke het ontvlamde oog
en hart van verrukking doen stralen.
43 stoutelijck: zonder aarzelen.
44 Dat hy daer siet vergaren: Ofschoon dit vs. zich vlot laat verbinden met vs.
45, behoort dit laatste zó stellig bij vs. 46, dat het beter is na vs. 44 een punt te denken.
48 't vee en ghediert: In deze beide termen ligt de tegenstelling tussen de
gedomesticeerde, en de in het wild levende dieren.
61 Van cracht en van 't gheschreven: De latijnse grammatici beschouwen de
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littera als een drie-eenheid van nomen (de alfabetische benaming), figura (het zichtbare
letterteken) en potestas (de klank). De franse, duitse en nederlandse humanistische
grammatici hebben dit overgenomen; zij vertaalden potestas resp. met pouvoir, Kraft,
en kracht (ook wel macht). Kracht was dus datgene wat men hoorde als het letterteken
werd uitgesproken. In dit vs. gebruikt Bredero deze technische term voor het
gesproken woord, de mondelinge taaluiting. Vgl. Caron 1947, blz. 9-11.
74 Vermompt: voor het ww. mompen zie men WNT IX, kolom 1053.

LX Nieuw Liedeken
I: 226-229
Grotendeels verhalend lied over een verliefdheid op het ijs; de laatste strofe in
direkte rede, gericht tot het meisje. Het gedicht dat in zijn rijmrijkheid aansluit bij
de rederijkerstraditie - en daarom door Knuttel 1929 zeer ver vooraan is geplaatst heeft tezelfdertijd iets spontaans en moderns dankzij de haast impressionistische
zintuiglijkheid van uitbeelding. Ook de aanwezigheid ervan in het Geestigh
Liedt-Boecxken zou erop kunnen duiden dat het niet behoort tot de door Bredero zelf
verworpen jeugdpoëzie.
Beginregel: Ick moet met sangh vertalen
Vindplaatsen: Geestigh Liedt-Boecxken 1621: 123-130, als laatste lied van de
eerste afdeling; Groot Lied-boeck 1622: 81-82; Kalff 1890: 330-332; Knuttel 1929:
4.5; Van Rijnbach 1944: 125-127.
Omvang: 102 verzen, zes strofen van 17 regels.
Versvorm: drieheffingsmetrum, grotendeels jamben; in de vzn. 67 en 101 twee
heffingen.
Rijmschema: a a a b a a a b c c c c d d d e c. In de tweede, derde en vierde strofe
heeft het voorlaatste vs. geen weesrijm e, maar rijm c.
Melodie: Matter 1979, bzl. 136.
Varianten
Groot Lied-boeck 1622

Geestigh Liedt-boecxken 1621

8 haten

haetten

30 doe

doen

59 van vermane

moet vermanen

84 Princesse

Princesje

88 erenst

ernst

97 mennich

menigh
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1 Ick moet met sangh vertalen enz.: Ofschoon er in de betekenis van de vzn. 1 en 2
geen problemen zijn, is de zinsconstructie allerminst doorzichtig. Men kan denken
aan twee asyndetisch verbonden hoofdzinnen met samentrekking van onderwerp en
hulpwerkwoord, dus Ick moet afmalen; maar ook vertalen = vertolken vraagt een
lijdend vw., dus met samentrekking De Min myns jeughd, en de plaatsing daarvan,
eerst achter het gezegde, daarna op de normale plaats ervóor, is wel storend. Mogelijk
is het beter met sangh vertalen in z'n geheel op te vatten als bijw. bepaling; maar het
bezwaar is hier, dat het neologisme zangvertalen als samenstelling van een substantief
en een gesubstantiveerde infinititief hoogst ongewoon is. Misschien moet men bij
vertalen denken aan het gebruik als tegenwoordig deelwoord, zoals dat in het
Middelnederlands en zelfs nog in het Vlaams van Gezelle te vinden is; dus: in zang
vertalende, in liederen vertolkende. Zie ook lied LXXV vs. 43 en LXXVII vs. 20.
(+)
2 myns jeugd: Een gelijke verbinding van een vnw. in de tweede naamval op -s
en een vrouwelijk znw. vindt men in lied LIX, vs. 25; zie aldaar.
7 onthalen: Indien er een onv. verl. tijd is bedoeld, dus zoals ontstalen (vs. 6) en
haten (= haatte; vs. 8), is er alleen een spellingvariant. Maar misschien is er
afwisseling van praesens en imperfectum, om daarna uit te drukken dat het proces
nog steeds voortduurt.
8 Sonder dat sy my haten: maar het was niet uit haat dat zij dit alles deed.
16 brochten: De hele eerste strofe spreekt over de gevoelens en het gedrag van de
jonkman vóordat hij met het meisje had kennis gemaakt; dat gebeurt pas in de tweede
strofe. Het is dus beter brochten niet te zien als meerv. en aan te vullen met wij, maar
als enkelvoud, behorende bij ick (vs. 15), waar ook gebruyckten staat; de slot-n is
misleidend. (+)
57 Soo minnelijck vol vreden: Na dit vs. denke men een punt; het zinscomplex dat
inzet met vs. 52, sluit hier af; het volgende zinscomplex omvat de vzn. 58-61. Ook
dáar denke men dus een punt.
63 spyt: ergernis, wrevel.
85 rou: verdriet, bedroefdheid.
96 en veracht het Geld: De bedreiging van de spontane liefde door het geld, d.w.z.
doordat het meisje meest op aandrang van haar familie een pretendent aanvaardt
alleen vanwege zijn rijkdom, is in Bredero's liederen een telkens terugkerend thema.
98 hen: Deze meervoudsvorm wijst terug naar mennich (vs. 97).
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LXI Bruylofts-Ghedicht, Ter Eeren
Gvillebert de Flines, Ende Anna Cornelis van Grootewal
I: 230-235
Gelegenheidsgedicht uit het voorjaar van 1612, met talrijke elementen uit de
klassieke mythologie. De stijl bevat een groot aantal gevarieerde herhalingen; zie
vs. 2, 7, 11, 12-13, 16, 43, 63, 78-79, 81, 84 enz.
Beginregel: Corts als de vaack en slaep mijn ooghen sacht bestreden,
Vindplaatsen: Apollo 1615: 44-46; Thronus Cupidinis (1618) 1620: L4r- (L8r);
Groot Lied-boeck 1622: 83-88; Kalff 1890: 333-336; Knuttel 1929: 328-331; Van
Rijnbach 1944: 127-132. Voor Thronus Cupidinis 1618 zie blz. 179.
Omvang: 136 verzen.
Versvorm: alexandrijnen met regelmatige cesuur; in verscheidene versregels is
deze cesuur bijzonder diep; zie vs. 101, 103, 113, 119 enz.
Rijmschema: a a b b c c enz.
Varianten
Groot Lied-boeck 1622
1 bestreden

Apollo 1615
bestreden

Thronus Cupidinis 1620
bestrede

13 den grooten

den grooten

de groote

16 een wet

en wet

een wet

26 cleene

kleene

kleyne

27 hardt

hert

hert

28 nieuws-gierighe

nieuws-gierigh

nieuws-gierich

37 lilden

lilden

lilde

38 trilden

trilden

trilde

45 douw

douw

du

51 in Min

de Min

de Min

54 mijn

mijn

my

63 woelden (tweemaal)

woelden (idem)

woelde (idem)

65 puften

puften

pufte

66 spotten

spotten

spotte

67 klaaghden

klaagden

klaagde

con met water

con met water

cond met 'twater

72 Den forschen

Den fortsen

De fortze

den strengen

den strengen

de strenge

78 leerde

leerde

leerden

79 lobberde

dobberden

dobberden
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bate (idem)

85 kusten

kusten

kuste

86 Den

Den

De
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95 daalden

daalden

daalde

96 lieflyck

lieffelijck

lieffelyck

109 twifelt

twijfelt

twijfelt

115 die

die

de

117 Staat op (driemaal)

Stand-op (idem)

Stand-op (idem)

118 vreuchden

vreuchde

vreuchden

129 pluckt

pluyckt

pluyckt

131 ghewenste Oest

ghewenste Oeghst

gewensten Oeghst

134 beyde

beyden

beyden

kenspreuk

naam

naam

- de Flines: Het bruidspaar De Flines-Grootewal was op 9 maart 1612 onder-trouwd
en huwde op 25 maart. De bruidegom was de zoon van een doopsgezinde
zijdelakenkoper uit de Nes, die zich eerst omstreeks 1608 in Amsterdam was komen
vestigen. Hij behoorde dus niet van jongs af tot de kennissen van Bredero. Zie Van
Eeghen 1968b, blz. 163. Er zal wel een privé-druk zijn geweest voor de bruiloft,
maar daarvan is geen exemplaar bewaard gebleven.
1 Corts als de vaack en slaep: Al in de eerste versregels van dit gedicht vindt men
assonantie (vaack, slaep; slappe, ampteren) en alliteratie (bestreden, bestormden;
verwan, vervloogh, vlugge). Beide stijlverschijnselen komen in dit bruiloftsgedicht
veel voor. Opmerkelijk zijn de verzen waarin men ze tegelijk aantreft: vs. 3, 4, 7,
13, 18, 26, 34, 43 enz. In sommige gevallen, o.a. het laatstgenoemde, is er behalve
een sierende ook duidelijk een expressieve functie.
sacht: opgevat als bijw. bep. bij bestreden staat sacht in een wat vreemde
tegenstelling tot bestormden, maar het stijlverschijnsel van de oxymoron komt bij
Bredero wel vaker voor; eenzelfde innerlijke tegenstelling bestaat er ookal tussen
bestormden en vaack en slaep. Men kan sacht ook opvatten als achtergeplaatste bijv.
bep. bij ooghen, mogelijk met de betekenis: vermoeide, weerloze, bereidwillige.
5 Toover-riem: tovergordel, een hulpmiddel om de toverkunst te beoefenen. Bij
Homerus is Afrodite in het bezit van een tovergordel. Men kan ook en misschien
vooral denken aan Medea.
15 Een yeder heeft sich in zijn setel neer-gheset: Ofschoon Bredero ook in dit
gedicht meestal alexandrijnen schrijft met een vrij duidelijke cesuur en deze zelfs
vaak door een leesteken markeert, heeft vs. 15 een ándere ritmische bouw. Het is
immers niet mogelijk het voorzetsel in een sterke klemtoon te geven, noch het door
een cesuur van het bijbehorende znw. te scheiden: in zijn setel vormt syntactisch een
eenheid, met in metrisch opzicht onderbetoning. Indien er in dit vs. enige indeling
is, dan ligt die na de vijfde en de negende syllabe. Het is dan een vroeg voorbeeld
van een ritmische structuur die
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later zelfs met expressieve bedoeling is toegepast. Vgl. Stuiveling 1967, blz. 128-151.
26 Cupido: In de romeinse mythologie de god van de liefde (grieks Eros), meestal
voorgesteld als een gevleugelde jongen, voorzien van pijl en boog. In sommige
mythen is hij de zoon van Venus en Vulcanus, maar er zijn bij Van Mander ook
verhalen over een andere afkomst (ed. 1616, folio 6b), waaronder die van Venus en
haar minnaar Mars; vandaar het scheldwoord Hoeren-zoon (vs. 45).
28 de smits: de smidse, de werkplaats van Vulcanus, de echtgenoot van Venus.
Hij smeedde er niet enkel de bliksem, maar ook de wapenuitrusting van Zeus, en die
van de griekse held Achilles (Ilias XVIII, vs. 478-608). Van Mander schrijft uitvoerig
over Vulcanus (ed. 1616, folio 12b-14a).
29 Gheeft lust: let op, wees aandachtig. In het Middelnederlands bestaat een woord
lust met de bet. van opmerkzaamheid, aandachtig luisteren; veelal in juridisch
taalgebruik.
35 Hy sleep het vinnich punt, en leydse op zijn boog: Blijkbaar was het drie-cantich
vylen niet voldoende en maakte Cupido de pijlpunt nog wat scherper; leydse: namelijk
een van zijn pijlen; zie vs. 33.
36 Die door zyn styve treck: Zowel bij Die als bij zyn is verschil van opvatting
mogelijk. Door de overgang van vs. 35 naar vs. 36 ligt het voor de hand Die te doen
aansluiten bij boogh, maar de verdere tekst verzet zich daartegen; Die wijst, net als
Die in vs. 34, terug op een van zyn pylen (vs. 33 ). En zyn styve treck zal eerder doelen
op de krachtige greep van Cupido dan op de veerkracht van de boog. Omdat er een
nieuwe handeling plaats vindt, kan men vs. 36 beter als hoofdzin dan als bijzin
vertalen: en door zijn krachtig spannen ontvloog deze pijl hem met een snorrend
geluid.
37 Jupijn: Jupiter, in de romeinse mythologie de oppergod (grieks Zeus). Over
Jupiter schrijft Van Mander uitvoerig (ed. 1616, folio 4b-5b.)
40 Juno: echtgenote van Jupiter, godin van het huwelijk en de voortplanting (grieks
Hera), Vgl. Van Mander, ed. 1616, folio 9b-10a.
41 De jeughdelijcke Godt: Apollo, gedacht als een beeldschone baardeloze
jongeling, god van de zon, leider van de Muzen, overwinnaar van de draak Python
die hem verhinderd had het orakel van Delfi in bezit te nemen. Over Apollo zie men
Van Mander ed-1616, folio 46b-47a; over Python idem, folio 6a-b.
55 Phoebus: griekse godheid, identiek met rom. Apollo.
56 Daphne: riviernimf, op wie Apollo verliefd werd. Zij vluchtte voor hem en
werd op haar gebed door Jupiter in een laurier herschapen (Ovidius, Metamorfosen
I, vs. 452 enz.). Over Dafne als riviernimf en over de laurier zie Van Mander, ed.
1616, folio 7b-8a.
59 Pluto: In de romeinse mythologie de god van de onderwereld (grieks Hades),
echtgenoot van Proserpina (grieks Persefone). Zie Van Mander ed. 1616, folio 28a-b.

G.A. Bredero, Groot lied-boeck

310
65 Neptun: In de romeinse mythologie is Neptunus de god van de zee (grieks
Poseidon).
72 Mars: In de romeinse mythologie de god van de oorlog (grieks Ares). Ofschoon
Venus gehuwd was met Vulcanus, haar beroockte Smit (vs. 76), had zij een
verhouding met Mars, en daarvan zou Cupido de vrucht zijn geweest. Zie vs. 26.
Bredero gaat dus wel vrijmoedig om met de mythologische chronologie als hij Cupido
al aanwezig laat zijn wanneer de liefde van Mars en Venus begint. Dat het inderdaad
om het beginstadium gaat, blijkt uit wel eer (vs. 77) en doen (vs. 80). Inzake het
omgaan met de klassieke godenwereld zie ook Schenkeveld 1980b, blz. 33-34.
76 haar beroockte Smit: Letterlijk dezelfde aanduiding van Vulcanus vindt men
bij Van Mander, ed. 1616, folio 12b: ‘waer voor hy van Iuppiter tot loon hadde de
schoone Venus tot zijn huysvrouwe, welcke tot haren beroocten smit niet zeer groote
liefde en hadde.’
86 Den Diamanten Saal: de opperste hemel, het Empyreum.
95 licht: Behalve de bet. gemakkelijk, kan dit woord hier ook de zin hebben van
stralend i.v.m. de liefde.
96 haar: Dit bezittelijk vnw. dient hier om een tweede-naamvalsverhouding uit
te drukken, een in de spreektaal veelvuldig aanwezig gebruik. Het woord waar haar
op duidt, is echter onzijdig: lieflijck gheslacht, maar dit betekent: een vrouw, of de
vrouwen; het is dus een constructio ad sensum. De vorm lieflijck leidt ertoe dat er in
de metrische regelmaat éen syllabe ontbreekt; de spelling-variant lieffelijck (Apollo
1615) heeft dit bezwaar niet en is dus beter.
112 Die van een Maaght alleen enz.: De aanhalingstekens vóor de versregel geven
aan dat men met een sententie te maken heeft, een soort spreuk die een algemene
wijsheid bevat, althans een opmerking die de aandacht verdient. Precies dezelfde
tekst staat ook in het bruiloftsgedicht uit november 1613 (I: 183, vs. 152). Of alleen
als bijv. bep. bij Maaght behoort, ofwel bij Die, dus eigenlijk bij heele Man (vs. 111),
valt niet uit te maken. Op grond van het contrast t.a.v. veel Maaghden, kan men aan
de eerste mogelijkheid de voorkeur geven: die van éen enkele maagd véel maagden
kan maken. Bredero heeft deze ‘sententie’ waarschijnlijk ontleend aan een
Bruyloft-Liedt, door Daniël Heinsius in Den Bloem-Hof gepubliceerd.
124 Het ander dat ghy laat enz.: Deze zelfde toespeling op de coïtus staat in het
bruiloftsgedicht van enkele weken eerder, februari 1612; (I: 91; vs. 100). Men zou
daaruit kunnen opmaken dat dit ietwat scabreuze grapje bij de bruiloftsgasten destijds
nogal succes heeft gehad.
131 Nu Bruyd'gom saeyt en plant in u ghewenste Oest: In metrisch opzicht valt
er na plant een cesuur; daardoor zou in u ghewenste Oest een eenheid worden, die
dan een bijw. bepaling zal moeten zijn. Dit kan alleen indien men aan in de bet. zou
toekennen van: met het oog op, terwille van. Wanneer men dit te

G.A. Bredero, Groot lied-boeck

311
geforceerd acht, kan men in opvatten als onderdeel van het scheidbaar samengestelde
ww. inplanten, al wordt de versregel dan in ritmisch opzicht door het vervallen van
de cesuur en door het sterke accent op in wel wat gewrongen.

LXII Bruylofts-Liedt
I: 236-327
Dit lied behoort bij het voorgaande gedicht en dateert dus ook uit het voorjaar van
1612.
Beginregel: De reden door de Tijd bevijnd,
Vindplaatsen: Apollo 1615: (46)-47; Groot Lied-boeck 1622: 89; Kalff 1890:
337-338; Knuttel 1929: 332-333; Van Rijnbach 1944: 132-133.
Omvang: 40 verzen, tien strofen van 4 regels.
Versvorm: jambisch metrum, in het eerste tweetal verzen vier heffingen, in het
andere tweetal drie.
Rijmschema: a a b b.
Melodie: Matter 1979, blz. 243.
Varianten
Groot Lied-boeck 1622
14 menigh-formigh

Apollo 1615
mennichformich

19 harts-tocht

herts-tocht

33 Gaet dringht

Voeght t'saam

36 verhoopten

verhoopte

9 Hoe stribb'ligh, oock nochtans vergaert enz.: hoe tegenstrijdig maar toch ook
verbonden. De vier elementen zijn geordend in twee paar tegenstellingen: enerzijds
vuur-water; anderzijds lucht-aarde.
32 om te scheyden: hetzelfde grapje vindt men in de Klucht vande Koe, vs. 282.
Zie Kluchten (ed Jo Daan, Culemborg 1971) blz. 78 en 220.
39 In liefde bloeyen: Uit deze toespeling op de zinspreuk van de rederijkerskamer
D'Eglantier kan worden afgeleid dat er daarmee enige relatie moet hebben bestaan;
maar behalve de dichter zou het bijv. ook de bruidegom of enig lid van de naaste
familie kunnen betreffen. Aangezien Bredero's Rodd'rick ende Alphonsus in 1611
door D'Eglantier is gespeeld, mag men aannemen dat hij tenminste sinds dát jaar lid
van de Kamer is geweest.
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LXIII Liedeken
I: 238-240
Lied in rederijkerstrant ter ere van de mei.
Beginregel: De lieve, waerde, soete Mey
Vindplaatsen: Groot Lied-boeck 1622: 90; Kalff 1890: 338-339; Knuttel 1929:
20-21; Van Rijnbach 1944: 133-134.
Omvang: 65 verzen, vijf strofen van 13 regels.
Versvorm: vierheffingsmetrum, overwegend jambisch. In de vzn. 4, 8 en 13 van
elke strofe drie heffingen.
Rijmschema: a a a b a a a b (c) c (c) c (d) d d b; de rijmen d zijn dubbelrijmen. De
slotregel heeft wisselend rijm: in strofe 1 rijm b, in de strofe 2, 3 en 4 rijm c, in strofe
5 rijm a.
Melodie: Matter 1979, blz. 43.
32 Den derden die mijd het ghewoel: Het ligt voor de hand die op te vatten als aanw.
vnw. dat het onderwerp Den derden herhaalt en in het zinsgeheel gemist kan worden.
Maar dan is er bij het gezegde in de vzn. 33-34 geen onderwerp. Daarom is het beter
die mijd het ghewoel te zien als een bijv. bijzin bij Den derden, en dit als onderwerp
bij Is (vs. 34), dus: De derde, die het gewoel vermijdt, is voorts enz.
34 tot grooter brand: tot vuriger emotie, tot heviger verliefdheid; vgl. vs. 35.
36 na mijn verstant: naar mijn mening.
37 Dat breeder is soo 't weder is, De mensch enz.: De beste oplossing inzake dit
problematische vs. is het te beschouwen als het begin van een nieuw zinscomplex,
en dus een punt te denken na vs. 36. Voor breeder geeft WNT II, eerste stuk, kolom
1182 en 1185, in bijwoordelijk gebruik de bet. in ruimer omvang, dieper, verder, of
uitgebreider. Parallel hiermee zou Dat breeder is dan de bet, kunnen hebben van:
En wat uitgebreider beschouwd, wat ruimer bezien. De moeilijkheid zit dan geheel
in de woorden soo 't weder is, De mensch. Met de komma behoeft men natuurlijk
geen rekening te houden; en de bedoeling kan nauwelijks een andere zijn dan: zoals
het weer is, zo is ook de mens; m.a.w. de mens verandert al naar de weersgesteldheid
is. Misschien heeft men hier te maken met een geval van haplografie: van de
syntactisch tweemaal noodzakelijke werkwoordsvorm is bleef er éen achterwege.
40 Ey siet; het vrolijk versch gewas: In 1622 staat er: Ey siet; hoe 't, maar deze
inzet van een bijzin loopt vast omdat er geen werkwoordsvorm volgt. Misschien is
de fout te verklaren doordat de zetter als vanzelf een stereotiepe zinswending
gebruikte. De puntkomma is bijzonder storend: gewas is lijd. vw. bij siet.
42 En hoord der honden fel ghebas: De isolering van deze zin met als vertaling:
En hoor de fel blaffende honden, of: En hoor de honden fel blaffen, heeft als
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bezwaar dat bij Vervolghen (vs. 43) dan het onderwerp ontbreekt. Het is dus
noodzakelijk hoord en vervolghen te verbinden. In de vzn. 42-43-44 blijven de honden
onzichtbaar en is er alleen het geblaf te horen; daaruit kan men afleiden wat er plaats
vindt.
49 De visscher vangt niet, de hanghelaer heeft yet: Het verschil tussen visscher
en hanghelaer zal wel zijn dat de visser met een net werkt en het voor zijn beroep
doet, terwijl de hengelaar er voor zijn plezier op uittrekt. Toch is de tegenstelling
daarmee niet opgelost. Waarschijnlijk moet men denken aan water waar in het geheel
niet door beroepsvissers gevist werd.
52 Die voghels hoogh bespiet: Het woord hoogh kan even gemakkelijk een
achter-geplaatste bijv. bepaling zijn bij voghels, dus: hoogvliegende, als bijw. bepaling
bij bespiet, dus: van boven af.
53 Princes vermaert: Het lied heeft zóveel rederijkerselementen dat deze
traditionele aanhef van de laatste strofe geheel binnen het patroon blijft.
64 Seer garen ick verneder mijn: Het slot van dit lied heeft in 1622 enkel verneder,
maar dit moet een drukfout zijn: vernederen heeft altijd een lijd. vw. bij zich. Ook
is het rijm in vs. 12 van elke strofe gelijk aan dat van vs. 11, waar bovendien
binnenrijm aanwezig is. Toch maakt de aangevulde vorm: verneder mijn het
drievoudige dubbelrijm nog niet geheel correct. Gezien de beide andere rijmwoorden
zal er wel verneerder mijn hebben gestaan, al is dit geen gebruikelijke vorm. Evenals
lied LIII wekt ook dit gedicht de indruk dat de dichter zich bereid verklaart in alle
bescheidenheid het oordeel af te wachten van de hoge heren die voor deskundig
doorgaan. Men kan dus denken aan een proefstuk van Bredero, misschien toen hij
wenste lid te worden van D'Eglantier.

LXIV Cupidoos Liedt
I: 241-244
Beschouwend lied over de macht van de liefde waarvoor de dichter tevoren
gevrijwaard was gebleven maar die hem nu plotseling heeft overmand. De franse
tekst waarnaar dit lied werd bewerkt, is opgenomen in Vertaalde gedichten
(ed.-Keermaekers; 's-Gravenhage 1981) blz. 192.
Beginregel: Ic hadde noyt gevoelt in mijn voorleden wylen
Vindplaatsen: Tragische Historien IV, wschl. 1612, alleen overgeleverd in drukken
uit 1646 en 1650; Groot Lied-boeck 1622: 91-92, met illustratie; Kalff 1890: 340-341;
Knuttel 1929: 220-221; Van Rijnbach 1944: 135-136.
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Omvang: 52 verzen, dertien strofen van 4 regels.
Versvorm: alexandrijnen met meestal een duidelijke cesuur en maar weinig
ritmische afwijkingen; zie vs. 2, 20, 24, 26, 28, 29 en 34.
Rijmschema: a a b b.
Melodie: Matter 1979, blz. 39, 106-108.
Varianten
Groot Lied-boeck 1622
9 straf

Tragische Historien
staf

11 hart

hert

13 onmachtig

onmatigh

19 dese kleene

desen cleenen

22 De

Die

33 hert

hart

35 Een

Den

50 En

En

beroerde

bedroefde

52 hert

aerdt

- Cupidoos liedt: Niet een lied van Cupido, maar óver Cupido.
4 Schutter-kind: Cupido, die zowel een schutter is als een kind. Maar behalve pijl
en boog worden in de eerste strofe ook vuyr, vlam, wind en fackel genoemd. De
fakkel van Cupido wordt beschouwd als symbool van de pijnigingen der liefde. Al
de attributen komen in de laatste strofe terug, met de vleugels erbij.
5 gesoopen: ingedronken.
17 De Bodem vande Zee enz.: Heel deze strofe is een tussenzin die een verklaring
en uitbreiding is van wat er in vs. 16 wordt meegedeeld. Vóor deze tussenzin begint
in vs. 15 de zin: Maer als ick heb gesien, en de voortzetting dáarvan ligt in de hoofdzin
seyd' ick doe (vs. 21): dus: maar toen ik zag, dat..., toen zei ik.
26 Noch die levende kracht der Zielen groot vermogen: Bij dit vs. zijn drie
interpretaties mogelijk: a. men denke een komma na kracht, de tweede helft van dit
vs. wordt dan een bijstelling bij de eerste; b. de tweede vershelft is in z'n geheel een
bijv. bepaling bij kracht, en er is een ‘uitgespaarde genitief’ zoals bij Bredero wel
vaker voorkomt; dus: de kracht van het groot vermogen der ziel; c. vermogen is,
zoals ook wel in het Middelnederlands, een bijv. naamwoord waarbij groot dan een
bijw. bepaling vormt; samen zijn ze dan bijv. bepaling bij Zielen; dus: de kracht van
de zeer veel vermogende ziel.
27 mijn oordeel: Mijn beoordelingsvermogen, onderscheidingsvermogen, ratio,
voor de dichter blijkbaar het meest kenmerkende van de persoonlijkheid, datgene
waarin de vrijheid van de mens gelegen is en diens bescherming tevens. Deze
interpretatie gaat ervan uit dat myn vryheid of mijn schild een
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bijstelling is bij oordeel. Zie in dit verband ook lied LXXV, vs. 39. De interpretatie
als bijstelling is niet de enige mogelijkheid. Daar schild een teken van adeldom is,
kan de uitdrukking ook de bet. hebben van: mijn edele vrijheid. (+)
38 Indien de Minne niet enz.: Men mag uit de werkwoordsvormen leyde en quetste
niet afleiden dat deze voorwaarde inderdaad vervuld is; dus die had ingegrepen, had
gekwetst. Blijkens de vzn. 44-47 immers is het een wens die nog altijd op vervulling
wacht; dus: in zou grijpen, zou kwetsen.
40 Der gener: Een datiefvorm waar het moderne Nederlands een lijdend vw. heeft;
dus degene. (+)
42 so levendigh af malen: Ofschoon de verklaring: uitschilderen, nl. uitgeschilderd
staan (I: 244) het gebruik van afmalen in reflexieve zin veronderstelt, en dit in WNT
I, kolom 1188-1191, niet vermeld wordt, vindt deze opvatting in de franse tekst een
bevestiging; zie Vertaalde Gedichten, blz. 197.

LXV
I: 245-248
Beschouwend gedicht in dialoogvorm, naar stijl en inhoud sterk bepaald door de
rederijkerstraditie. De symboliek is niet altijd doorzichtig.
Beginregel: O Leyder Minne! (na een opschrift van vier rijmende regels)
Vindplaatsen: Groot Lied-boeck 1622: 92-93; Kalff 1890: 341-344; Knuttel 1929:
18-19; Van Rijnbach 1944: 137-139.
Omvang: 80 verzen, tien strofen van 8 regels.
Versvorm: jambisch metrum met twee heffingen in de vzn. 1, 2 en 8, drie heffingen
in de vzn. 5, 6 en 7, vier heffingen in de vzn. 3 en 4; in deze laatste versregels is het
ritme vaak onregelmatig: zie vs. 4, 11, 12, 27, 28, 35, 36 enz.
Rijmschema: a a b b c c c b.
Melodie: Matter 1979, blz. 42.
1 O Leyder Minne: In WNT VIII, eerste stuk, kolom 1488, wordt bij leider alleen
de functie van tussenwerpsel vermeld: helaas. Maar de verwijzing naar mnl. bnw.
leid, waarvan het de comparatief zou zijn - het is dan geen germanisme - opent de
mogelijkheid dat Bredero Leyder als bijv. bep. - dus niet als comparatief, noch als
tussenwerpsel - heeft gebruikt. Zie Middelned. WB. IV, kolom 293 en 334.
6 selzaem: Daar de uitspraak wel seltsaam zal zijn geweest, heeft de z hier als in
het Duits de waarde van ts.
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9 harte: Bedoeld is het meervoud, gezien Gebruycken (vs. 11).
17 Mijn lief gepresen: Het is mogelijk de vzn. 17-18 als éen zin te beschouwen:
Mijn vereerde geliefde moge welkom zijn, natuurlijk met de betekenis: Liefste wees
welkom. Vat men vs. 17 op als aangesproken persoon, dan word vs. 18 een zin met
weggelaten onderwerp, of een soort van gebiedende zin. In al deze gevallen blijft de
betekenis dezelfde. (+)
20 duchten: treuren. In WNT III, tweede stuk, kolom 3549, vindt men de bet
treuren of klagen, met als bewijsplaats een citaat uit Cats met hetzelfde paar
rijmwoorden. (+)
40 Voel ick an 't myne: De terugwijzing naar dit (vs. 39) is vreemd; er is echter
nergens een ander onzijdig woord in deze strofe. Ook de meer algemene verklaring:
aan wat mijzelf overkomt, is uitsluitend gebaseerd op de door het zinsverband
gesuggereerde betekenis. Alleen indien men het aandurft 't myne op te vatten als een
spellingvariant van d'myne, is er een alleszins duidelijke verwijzing naar liefde (vs.
36). Voor een vergelijkbaar geval zie men lied CLX, vs. 3.
48 weder: Aangezien de rijmen in dit lied consequent zijn volgehouden, zou men
aan het eind van dit vs. weere verwachten. Dit woord staat echter al in vs. 44. Het
drietal voor de hand liggende rijmen is: meere, seere, weere, en daarvan zou meere
het best in vs. 44 passen, en weere dan in vs. 48. Maar een oud vlekje is vaak beter
dan een moderne retouchering.
57 Ick gelijck 't byde Band enz.: De gehele strofe bevat een gecompliceerde
vergelijking, want het gaat niet enkel om de liefde die als een zijden band is, maar
ook om het feit dat deze band die éen bosje bijeen houdt, ook wel zou kunnen dienen
voor méer; zó houdt de liefde het ene, lang vertrouwde vast, dus onder uitsluiting
van de andere mogelijkheden. Dit langh vertroude (vs. 64) is dus niet de smart van
de liefde (I: 248), maar de ene uitverkoren liefde - of geliefde - zelf. (+)
77 Vande Minnaer wel verwacht: De opvatting dat wel verwacht een
achtergeplaatste bijv. bep. is bij Minnaer ligt het meest voor de hand. Daarin is dan
het gevoel van het meisje jegens hem uitgedrukt, dat zij nu voor het eerst onder
woorden brengt. In dit verband krijgt ook hem (vs. 78) een aanvaardbare betekenis:
voor hém, zo zegt zij, zal alles wat van de geliefde (dus van haar zelf) komt, nog
veel zoeter zijn dan deze bloemen nu. (+)
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LXVI Liedeken
I: 249-253
Lyrisch-beschouwend gedicht in direkte rede over de perikelen van de
huwelijkskeuze. De strofen zijn paarsgewijze elkaars tegendelen: strofe 3 en 4:
arm-rijk; strofe 5 en 6: knap-lelijk; strofe 7 en 8: oud-jong; strofe 9 en 10:
kwaadaardig-deugdzaam.
Beginregel: Mocht ick verwerven 't geen ick wouw,
Vindplaatsen: Geestigh Liedt-Boecxken 1621: 144-148; Groot Lied-boeck 1622:
94 en II: 62; Liedt-boeck 1644: 19; Liedt-boeck 1677: 23-24; Kalff 1890: 344-345
en 448-449; Knuttel 1929: 100-101; Van Rijnbach 1944: 226-227.
Omvang: 55 verzen, elf strofen van 5 regels.
Versvorm: jambisch metrum met vier heffingen in de vzn. 1, 3 en 4, en drie
heffingen in de vzn. 2 en 5. De omzettingen betreffen voornamelijk de eerste jambe;
vs. 1, 5, 10, 11 enz. Sterker afwijkingen in de vzn. 8 en 43.
Rijmschema: a b a a b.
Melodie: Matter 1979, blz. 190, 192, 193.
Varianten
Groot Lb 1622
2 gevil

Groot Lb. 1622 II
geviel

Geestigh LB 1621 Liedt-boeck 1644
gevil
gevil

16 een

een

een

mijn

28 my

my

my

mijn

32 veur

voor

voor

voor

8 Dat mijn arme geneghentheyd: Het emotioneel geladen woord arme krijgt
bijzondere nadruk doordat het in een ritmische omzetting staat. In vs. 7 heeft soo al
een overbetoning, waardoor er drie klemtonen na elkaar hoorbaar zijn: hart soo seer.
In vs. 8 zijn direkt hierna de eerste twee syllaben zwak beklemtoond (zij het niet
volstrekt klemtoonloos, zoals de vierde en vijfde syllabe: - me ge-). De ritmische
structuur van vs. 8 bestaat dus hierin dat de vier jamben gevarieerd zijn tot: een
onderbetoonde trochee, een krachtige trochee, en dan twee jamben. Door het op
elkaar volgen van twee dalingen ontstaat er middenin het vers een zekere versnelling
die men expressief kan achten als uitdrukking van de geëmotioneerdheid.
14 Maer sonder eenigh haef of goed: De als vanzelfsprekend gemaakte opmerking
dat een meisje zonder geld geen aanvaardbare huwelijkskandidaat is, contrasteert
met het in Bredero's liederen zo vaak aanwezige verwijt dat men bij huwelijken
minder let op de liefde dan op het geld. Des te meer reden om aan een lied als dit
geen enkele autobiografische waarde toe te kennen. Zie echter vs. 26.
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22 snel: Voor de bet. knap zie WNT XIV, kolom 2305, daar echter als
Zuid-Nederlands vermeld.
24 gevraeght: aanzoek gedaan.
26 als veel: Deze korte tussenvoeging correspondeert met het vaak geuite dat
verwijt dat er bij huwelijke meer op geld dan op liefde wordt gelet.
31 Vaert wel die ouwe weeuwen vrijdt: De eerste woorden: Het ga je goed, zijn
natuurlijk ironisch gebruikt. Over de ongewenste liefde van een jonge man en een
oude vrouw handelt ook lied VIII; over die van een oude man en een jonge vrouw
lied VII. Gelijkheid van leeftijd behoorde ook toen zo al niet tot de absolute
voorwaarden van een gelukkig huwelijk, dan toch tot de gunstige factoren. Vrijdt
(ook in vs. 36): werft om, een aanzoek doet.
43 Van die met een wellust aensiet: Met moderne beklemtoning zou dit een geheel
trocheïsche versregel zijn: Ván die mét een wéllust áensiet; maar de klemtoon was
in de 17de eeuw nog niet zo gefixeerd. Dat Bredero jambisch zou hebben
geaccentueerd, is onwaarschijnlijk. Mogelijk begint het vers met een viertal
ongedifferentieerde syllaben, gevolgd door een viertal min of meer gelijk
beklemtoonde, die zich dan voegen naar de melodie.

LXVII LiedekeN
I: 252-254
Lyrisch-moraliserend gedicht over de vele vormen van dwaze menselijke
zelfin-genomenheid, met tenslotte een dosis zelfkritiek.
Beginregel: Die sich veynst, waent of vermeet,
Vindplaatsen: Geestigh Liedt-Boecxken 1621: 148-153; Groot Lied-Boeck 1622:
95 en II: 63-64; Liedt-boeck 1644: 19-20; Liedt-boeck 1677: 24; Kalff 1890: 346-347
en 451-453; Knuttel 1929: 98-99; Van Rijnbach 1944: 229-230.
Omvang: 60 verzen, tien strofen van 6 regels.
Versvorm: trocheïsch metrum met vier heffingen, maar in de vzn. 2 en 5 twee.
Het metrum is niet geheel regelmatig: er zijn opmerkelijke accentverschuivingen in
de vzn. 1, 25, 31, 38, 43 en 45; de vzn. 13, 19 en 60 hebben een syllabe te veel; zie
echter de varianten.
Rijmschema: a a b c c b.
Melodie: Matter 1979, blz. 112-117.
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Varianten
Groot Lb. 1622
1 waent

Groot Lb. 1622 II
want

Geestigh LB. 1621 Liedt-boeck 1644
waent
waent

13 alle dingen

veel dinghen

alle dingen

alle ding

19 leelijck mensch leelijck

leelijck mensch

leelijck mensch

40 trouwen

trouwe

trouwe

trouwe

42 noch

oock

noch

noch

60 Dat ick

Dat 'k

Dat ick

Dat ick

1 Die: Met dit algemene woord: wie, ieder die - beginnen zeven strofen die stuk
voor stuk, meest in vragende vorm, kritiek uiten op zeven ondeugden: eigenwaan;
oordelen naar het uiterlijk; oordelen naar de afkomst; trouwen om geld;
zelfoverschatting; gebrek aan zelfkennis; onwil om goede raad op te volgen. Door
dit algemene en abstracte is het lied sterk verwant met de rederijkers-poëzie.
43 Ghy waert so quaed: Terwijl de vorige zeven strofen vervuld zijn van
algemeenheden, heeft deze achtste strofe opeens een persoonlijke toon: de dichter,
de minnaar (ick; myn; ick) richt zich rechtstreeks tot een bekende: ghy; u; ghy; en
tracht tegenover haar blijkbaar iets goed te maken.
44 de key: Er zijn - of er waren althans - talrijke uitdrukkingen met kei en deze
betekenen alle dat men iemand heel of half gek acht; hij heeft de kei in 't hoofd, een
kei achter 't oor, hij is met de kei besmet enz. (vgl. WNT VII, eerste stuk, kolom
2049-50). Ook: de kei leutert (of lotert) hem achter 't oor, d.i. schommelt, of rammelt.
Dus leyd en lottert (vs. 45): ligt te rammelen. Zie ook lied XI, vs. 21.
48 Maer een onbeschaemde spottert: Het gedrag van een spottert is in algemene
zin beschreven in de vzn. 25-27. Door daarnaar, en dus naar het algemene gebrek,
te verwijzen tracht de dichter zijn opmerking in de vzn. 44-45 minder erg te maken.
57 mijn eygen liefdsche trecken: Al staan de woorden duidelijk gescheiden, de
term liefdsche heeft op zichzelf geen zin. Het is dus wel zeker dat eygenliefdsche is
bedoeld, een neologisme in de trant van Spiegel, afgeleid van het znw. eigenliefde.
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LXVIII Rhetoricaas Lof-Liedt
I: 255-257
Gelegenheidsgedicht, waarschijnlijk bestemd voor een soort tableau vivant waarbij
Pallas Athena als godin van de wijsheid en de rhetorica werd gehuldigd.
Beginregel: Ghy drye-mael dry Godinnen,
Vindplaatsen: Groot Lied-boeck 1622: 96; Kalff 1890: 348-349; Knuttel 1929:
411-412; Van Rijnbach 1944: 139-140.
Omvang: 50 verzen, vijf strofen van 10 regels.
Versvorm: alternerend metrum, in de meeste verzen jambisch, maar met enkele
omzettingen van de eerste jambe (vs. 3, 4, 31, 32); het tiende vs. in elke strofe
trocheïsch; maar door het enjambement van vs. 9 met vrouwelijk rijm is er een
doorgaande alternering.
Rijmschema: a b a b c c d e e d.
Melodie: Matter 1979, blz. 142.
1 drye-mael dry Godinnen: De negen Muzen zijn in de griekse mythologie dochters
van Zeus en Mnemosyne; zij inspireren de kunstenaars op aarde, elk in een eigen
genre. Daar ook Apollo een kind van Zeus is - maar met Leto als moeder - zijn de
Muzen halfzusters van hem. Niet alleen deze bloedverwantschap verbindt hen, ook
hun verhouding tot schoonheid en kunst.
2 Mercuri naeste Nichten: Bredero gebruikt latijnse en griekse namen door elkaar.
Mercurius (gr. Hermes) is de god van handelaars, zwervers en dieven, maar geldt
ook als de uitvinder van de herdersfluit en van de lier. Hij is de beschermer van de
welsprekendheid, de overredingskunst, en werd daarom de patroon van de rederijkers.
Als zoon van Zeus en Maia is Hermes een halfbroer van de Muzen. Nichten betekent
hier enkel: bloedverwanten.
7 Pallas: In de griekse mythologie is Pallas Athene een van de belangrijkste
godinnen, de belichaming van de wijsheid en de beschermster van de stadstaat die
haar naam draagt. Zij kwam gewapend te voorschijn uit het hoofd van Zeus (rom.
Jupiter), dat door Hefaistos (rom. Vulcanus) gespleten werd. Zij was de
lievelingsdochter van Zeus en droeg net als hij het stormschild. In de vzn. 11-20
geeft Bredero een even polemische als duidelijke interpretatie van dit mythologische
verhaal: al heeft het stomme volk daar geen begrip voor, de dichters weten zeer wel
dat uit de hersenen, het brein, al het redelijke te voorschijn komt. Zie ook Van Mander,
ed. 1616, folio 37b.
12 vernufteliseren: Bredero zal dit woord ontleend kunnen hebben aan Spiegel;
zie ook lied CLXXXV, vs. 28.
21 Dit: evenals dit (vs. 11) een terugwijzing naar de inhoud van de eerste strofe.
22 Orpheus: Beroemde griekse zanger, die de Muze Kalliope tot moeder had en
van Apollo de lier had gekregen. Met deze lier was hij in staat al het bestaande
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te betoveren en mee te lokken. (Zie Van Mander, ed. 1616, folio 74a-75b.) Heel deze
derde strofe bevat a.h.w. een kort begrip van de poëtica der renaissance. De zeer
begaafde hoveling, dichter en militair Sir Philip Sidney, die met Leicester naar de
Nederlanden was gekomen en in oktober 1586 nabij Zutfen dodelijk gewond raakte,
nog geen 32 jaar oud, schreef in An Apologie for Poetrie talrijke passages die uitvoerig
aantonen wat Bredero in alle beknoptheid stelt: dat de dichtkunst, de rhetorica, mensen
en staten door haar wetten gebiedt, en méer is dan vorstelijke macht, rechtspraak of
krijgshandel.
Men vindt soortgelijke ideeën ook in de befaamde Reden van de Waerdicheit der
Poesie, door Pieter Corneliszoon Hooft tussen 1610 en 1615 geschreven: ‘de Poëzy,
zeidt de grootste Michel de Montagne, is de taale der Goode, c'est le langage des
Dieux. Deeze heeft de Ouden onderweezen in de wonderheeden der natuur, en de
oorzaken der dingen aan den dag gebragt: deeze de sterffelijcke oogen uit het slijm
des aardtbodems opgeheeven ten heemel, om die blinkende Koninkrijken, en
d'oneindelijke sieraaden van die aldergrootste, aldertreffelijkste schepselen te
doorwandelen. Deeze heeft den mensche, dat meer is, geleert in zich zelven te gaan,
zijn zelves kennisse naaspeuren,
Quid sumus aut quidnam victuri gignimur,
(-- wat wy zijn, oft tot wat eind gebooren)
zijn heil in de deugdt zoeken, en geen nieuwe wereldt met vloeyende goudt-mijnen,
maar een heemelrijk in zich zelven ontdekken: zy heeft geleert steeden te stichten,
wetten te stellen,
Publica privatis discernere, sacra profanis:
(-- 't byzondere en 't gemeen
't Onheilige en het heilge omzigtelijk te scheiden)
Koningen en Koninginnen, en de geenen die loon en straffe van 't burgerlijke Recht
ontwossen zijn, binnen de paalen hunnes plichts geweeten te bedwingen, met
dreigementen van eeuwigen laster, en ter weederzijden beloftenisse van
onvergankelijken lof hunner deugden.’ (Brieven van P.C. Hooft; Amsterdam 1738;
blz. 574).
Of, en bij welke gelegenheid Hooft deze redevoering heeft uitgesproken en of
Bredero die kan hebben gehoord, is onbekend. Mogelijk ook zijn er afschriften in
omloop geweest.
33 gnocken: Voor dit in onbruik geraakte woord, met als bet. smeken, vleien,
bedelen, zie men WNT V, kolom 176.
43 't leven der jonsten: Deze woorden zijn een toespeling op de zinspreuk van de
brabantse Kamer: Wt levender ionst, terwijl vs. 44 een toespeling bevat op de
zinspreuk van de Amsterdamse Kamer: In liefd' bloeyende. Hieruit kan men twee
dingen afleiden: a. het gedicht moet geschreven zijn in een periode toen de sfeer in
d'Eglantier nog kameraadschappelijk was, dus vóor 1615 (vgl. Memoriaal, blz. 133,
136); b. het suggereert een bijeenkomst waar de beide
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Kamers bij betrokken waren; iets naders is dienaangaande echter niet bekend. Het
verdient opmerking dat Bredero, hoewel lid van d'Eglantier, talrijke connecties bij
de brabantse Kamer bezat, getuige zijn lofdichten op werk van Carel Quina (1610),
Vondel (1612), Abraham de Koning (1615), Jan Sievertsen Colm (1615), en de
lofdichten van Quina, de Koning, Verbiest e.a. voor werk van hém (1616 en daarna).
Vgl. Memoriaal, blz. 105, 115, 140, 141, 150, 151 en Keersmaekers 1968 en 1970.

LXIX Loff-Liedeken
I: 258-259
Lyrisch gedicht ter verheerlijking van een jonge, dichterlijk begaafde vrouw, die
uit haar vele aanbidders kennelijk niet de dichter verkiest, daar deze niet rijk is.
Beginregel: O Roem van Amsterdam!
Vindplaatsen: Groot Lied-boeck 1622: 97; Liedt-boeck 1644: 13; Liedt-boeck
1677: 15; Kalff 1890: 349-350; Knuttel 1929: 291; Van Rijnbach 1944: 140-141.
Omvang: 49 verzen, zeven strofen van 7 regels.
Versvorm: jambisch metrum met drie heffingen zonder veel ritmische variaties;
zie vs. 13, 21, 33 en 45.
Rijmschema: a b a a a a b.
Melodie: Matter 1979, blz. 118-121.
Varianten
Liedt-boeck 1644: de tekst is identiek, met inbegrip van de fout in vs. 10 Wt in
plaats van u.
18 In mijn doot: Indien mijn een bez. vnw. is, wordt doot znw. en hoort deze
woordgroep bijeen als bijw. bep. bij schaem. Het is echter ook mogelijk, en misschien
beter, mijn op te vatten als pers. vnw., en doot als bijwoord; in mijn zou dan kunnen
betekenen: in mijzelf, stilzwijgend. (+)
41 Att'lanta: Van de griekse prinses Atalanta, dochter van de boiotische koning
Schoineus, wordt verteld dat zij niet wilde huwen dan met de man die haar in een
wedloop overwon. Als de gegadigden verloren, werden zij gedood. Toen Hippomenes
zijn geluk beproefde, had hij van Afrodite drie gouden appelen gekregen; tijdens de
wedloop liet hij die éen voor éen vallen; Atalanta bukte zich om ze op te rapen, raakte
dus achterop, en verloor. Deze geschiedenis, door Ovidius beschreven (Metamorfosen
X, vs. 560-680) en o.a. door Vondel
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bewerkt in Den Gulden Winckel (Amsterdam 1613, tekst XXIII; WB-editie deel I,
blz. 321) is uiteraard een parabel over de beslissende rol van het geld in vorstelijke
en andere huwelijksverbintenissen. Zie ook Van Mander, ed. 1616, folio 78b. Voor
Bredero gaat de vergelijking van de amsterdamse schone met prinses Atalanta
blijkbaar ten volle op: haar verschijning is zó verleidelijk dat velen het zullen wagen
haar uitdaging aan te nemen, maar alleen als de dichter over geld beschikte, zou hij
haar kunnen winnen (vgl. vs. 48-49). Welk begaafd meisje hier wordt bedoeld, is
niet bekend; over eenzelfde - of ditzelfde - begaafde meisje handelen ook de liederen
XXVIII, LXXIV, CXXXIV en CXL. Het thema van liefde en geld komt in Bredero's
liederen herhaaldelijk voor.
46 in het Wouwt: Ofschoon er tijdens de wedloop geen sprake is van enig woud,
wordt door Ovidius wel vermeld dat Atalanta zich in een donker bos had
teruggetrokken (Metam. X, vs. 567: opacas silvas); bovendien speelt het einde van
Atalanta en Hippomenes en hun verandering in leeuwen zich af in een door hen
ontheiligd woud (Metam. X, vs. 686-707).

LXX Liedeken
I: 260-262
Lyrisch-beschouwend gedicht over een niet-beantwoorde verliefdheid.
Beginregel: Die voor een dooven preeckt,
Vindplaatsen: Groot Lied-boeck 1622: 98; Kalff 1890: 351-352; Knuttel 1929:
171-172; Van Rijnbach 1944: 141-142.
Omvang: 63 verzen, negen strofen van 7 regels.
Versvorm: jambisch metrum met drie heffingen, geheel overeenkomstig het
voorgaande lied. Enkele ritmische afwijkingen in de vzn. 16, 24, 26, 27, 33, 59, 61.
Rijmschema: a b a a a a b.
Melodie: Matter 1979, blz. 118.
5 hoe hy't klaeght of smeeckt: Het vnw. 't in dit vs. wijst evenals in vs. 6 (ist) vooruit
naar de woorden wat hy spreeckt (vs. 6). Om hieraan recht te doen, zou men deze
vzn. moeten verklaren als volgt: Want hoe klagend of vleiend hij ze ook uit, tevergeefs
zijn de woorden die hij spreekt.
10 't Wilt-gediert in het woudt: Dit vs. denke men aangevuld met Ick souw eer...
bewegen (vs. 8 en 9); dezelfde aanvulling denke men ook bij vs. 11.
12 Verand'ren: Hierbij denke men als aanvulling: Ick souw (vs. 8).
23 de slechste: de onbenulligste (R).
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38 Als verblick door u schult: De werkwoordsvorm verblick kan binnen het
zinsverband moeilijk iets anders uitdrukken dan: verbleekt, zal verbleken. Het
ontbreken van de slot-t is misschien te verklaren als een irrealis, dus verblicke:
verbleke, zou verbleken, zoals Het mocht u (vs. 42): Het zou u dan kunnen. De schult
waardoor het goudblonde haar zou verbleken, dus grijs zou worden, ligt in de
weigering van het meisje om de trouwe liefde van de minnaar nu te beantwoorden:
eens zal het te laat zijn (vs. 36; 43-44).
47 doen ick wouw, Als ghy wel enz.: Deze vzn. lijken een toespeling op Hoofts
Granida, vs. 235.
57 Eer betrens-Tijt ontbreckt: Dit vs. is een direkte ontlening aan Hoofts Granida,
vs. 133: Dan compt onnut berouw, als betrens tijt ontbreeckt. (ed.-Stoett, deel II, blz.
156.)

LXXI Liedeken
I: 263-264
Lyrisch gedicht over een verliefdheid, gegrond op de morele kwaliteiten van het
meisje, maar waarvan de beantwoording nog niet zeker schijnt. Des te opmerkelijker
is de onverbloemde erotiek van het slot.
Beginregel: En had ick noyt bemint de witte reyne Deuchd,
Vindplaatsen: Groot Lied-boeck 1622: 99-100 en II: 90 (foutief genummerd 70);
Kalff 1890: 353 en 484-485; Knuttel 1929: 269-270; Van Rijnbach 1944: 258-259.
Omvang: 32 verzen, acht strofen van 4 regels.
Versvorm: geheel staand rijmende alexandrijnen met regelmatige cesuur en
betrekkelijk weinig ritmische variaties: zie vs. 2, 6, 14, 18 en 21.
Rijmschema: a a b b.
Melodie: Matter 1979, blz. 122-124.
Varianten
Groot Lied-boeck 1622
5 wat een

Groot Lied-boeck 1622 II
welcken

wanneer

wanner

6 Aenschijn

aenscijn

7 Ghy

Och

9 droeven

droeve

werd

wart

12 Maar

Waar
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15 nederigh

nedrich

16 als 't

als

22 soo lief oock niet

oock niet soo lief

26 keurlijck oogh wel rijckelijck

keurich oogh, in 't licht rijck'lijc

30 ziel

hart

31 herten

harten

10 u aengesicht draeyt van / V Minnaer: De alexandrijn bij Bredero is zowel in
syntactisch als in metrisch opzicht meestal een zelfstandige eenheid; de vele
leestekens, hoewel niet altijd betrouwbaar, zijn dienaangaande een aanwijzing.
Enjambementen zijn dus zeldzaam, waarschijnlijk nog zeldzamer dan de moderne
lezer geneigd is te menen. Zo heeft de zeventiende-eeuwer bij de overgang van vs.
5 naar vs. 6 denkelijk een onderbreking aangebracht, omdat de metriek dat wenst en
de syntaxis het niet volstrekt onmogelijk maakt. Maar bij de overgang van vs. 10
naar vs. 11 ligt de zaak ánders: een pauze tussen voorzetsel en znw. is ondenkbaar,
ook al heeft het voorzetsel hier door z'n ongewone betekenis een wat sterkere nadruk.
12 Maer u af-keerlijckheyt: Voor het tegenstellende voegwoord Maer is in de
voorafgaande drie vzn. geen reden, tenzij men aan vs. 11, bijv. door een klemtoon
op wel, een suggestie van hoop geeft: Je minnaar, die van je houdt, zoals je heel goed
weet, en die dus wederliefde zou mogen verwachten, Maer -.
14 eerlijcke dracht: De bet. eerzame kledij vindt steun in de tegenstelling tot 't
prachtige gewaet (vs. 16).

LXXII Klaagh-Lied
I: 265-266
Lied in rederijkerstrant over een hevige en duurzame, maar tegelijk hopeloze
verliefdheid op een meisje dat ingevolge de wens van haar ouders wel met een
rijke(re) man zal trouwen.
Beginregel: Myn sinlijckheyd//heb ick geleyd//op een die ick moet derven,
Vindplaatsen: Groot Lied-boeck 1622: 101; Kalff 1890: 334; Knuttel 1929:
273-274; Van Rijnbach 1944: 143-144.
Omvang: 24 verzen, zes strofen van 4 regels.
Versvorm: jambisch metrum met zeven heffingen en vrij weinig ritmische variaties.
Rijmschema: (a) (a) b (c) (c) b (d) (d) e (f) (f) e. Gezien de vele consequent
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volgehouden middenrijmen zou de strofe ook gelezen kunnen worden als een van
12 korte versregels met telkens twee en twee en drie heffingen.
Melodie: Matter 1979, blz. 148.
2 Die my onthoudt//'t welck myn so rout: De moderne betekenis van onthouden met
meew. vw. en lijdend vw. (iemand iets onthouden) past hier niet; onthoudt heeft de
bet. van afweert, op afstand houdt, zoals in het Middelnederlands (niet meer in WNT).
(B). Bij 't welck begint een nieuwe mededeling: wat mij zo bedroeft; of liever: en
dat bedroeft mij zo. (+)
8 wel konnen zijn: Het is niet uit te maken of wel met sterk accent een bijwoord
van hoedanigheid is (= goed, gelukkig), of enkel een modaal bijwoord waarbij het
sterkste accent op zijn valt.
12 Geen last of noot: noch bezwaar, noch noodzakelijkheid. Deze beide termen
vormen een climax.
18 Rijcker: In dit vs. en de beide volgende wordt uiting gegeven aan kritiek op de
rol van het geld bij het sluiten van een huwelijk. De laatste strofe (vs. 21-24) breidt
wat als een eigen ervaring werd voorgesteld, uit tot een algemene constatering.
19 wel begeerst: superlatief van wel begeerd, de meest begeerde, de door haar
meest geliefde.
23 of het my Kan verkeeren: Het ww. kan onovergankelijk zijn met my als meew,
vw., ofwel overgankelijk met my als lijd. vw. Op grond van Bredero's zinspreuk,
waar het ww. onovergankelijk is gebruikt, verdient de eerste opvatting de voorkeur.
Het opnemen van de zinspreuk in de tekst is een rederijkersrelict; trouwens ook de
rijmrijkdom van dit lied doet aan de rederijkers denken.

LXXIII
I: 267-269
Lyrisch lied waarin een jonkman klaagt over de onweerstaanbare macht van de
liefde, en zich dan richt tot het vereerde maar nog niet voor hem bereikbare meisje.
Het lied heeft geen titel.
Beginregel: Ach! blije Jongelingen,
Vindplaatsen: Groot Lied-boeck 1622: 102; Kalff 1890: 355-356; Knuttel 1929:
222-223; Van Rijnbach 1944: 144-145.
Omvang: 50 verzen, vijf strofen van 10 regels.
Versvorm: jambisch metrum, behalve in vs. 10 dat echter mede door het enjambe-
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ment in vs. 9 deelneemt aan een doorgaande alternering. Twee heffingen in de vzn.
5, 6, 8 en 10; drie in de vzn. 1, 3 en 7; vijf in de vzn. 2 en 4.
Rijmschema: a b a b c c d e e d.
Melodie: Matter 1979, blz. 142.
2 ghelaet: Omdat er een zekere tegenstelling is tussen dit vs. en de daarop volgende
werken (vs. 4 enz.) komt de bet. gelaatsuitdrukking hier meer in aanmerking dan
gedrag, doen en laten. (+)
7 Hoe ick ben overwonnen: Hoe zeer ik machteloos ben, hoe zeer ik me er niet
aan kan onttrekken.
10 verslonnen: Het overmachtige gevoel van liefde heeft de wilskracht (vs. 8) en
het denken (vs. 9) tenietgedaan. Er is een tegenstelling tussen levende (vs. 9) enerzijds
en sterven (vs. 1) en dood (vs. 13) anderzijds. Men zal daarom levende gedachten
het best kunnen interpreteren als: het besef dat ik leef, mijn zelfbewustzijn als levend
wezen.
31 Mijn Ziel-gelijcke zeden: De betekenis: ‘Mijn gedragingen overeenkomstig
mijn ziel’ ligt het meest voor de hand, maar zo'n toestand is in strijd met wat er in
vs. 5-10 en vs. 25-26 is meegedeeld. Er zijn nu twee mogelijkheden: a. Mijn hoort
niet bij zeden maar bij Ziel, en ghelijcke sluit dáarbij aan. De zeden zijn dan die van
het meisje, dus haar opvattingen en gedragingen; deze komen overeen met Mijn Ziel,
dus met de ziel van de jonkman; er bestaat tussen hen beiden dus een sterke
zielsverwantschap. Het bezwaar tegen deze verklaring is dat vs. 31 en vs. 32 nu beide
betrekking hebben op het meisje, zodat de term verselschapt van wat vreemd aandoet;
of b. na Mijn Ziel dient een komma te worden gelezen, het vs. begint met een
aangesproken persoon, zoals ook de strofen hiervoor en hierna; gelijcke zeden moet
dan slaan op een zekere gelijkheid in het gedragspatroon van de jonkman en het
meisje. Als onderwerp bij het gez. Leert (vs. 33) komt Natuur en Reden het meest
in aanmerking. De vzn. 31-34 kunnen dan betekenen: Mijn geliefde, de natuur en de
rede leren mij de gelijkheid van onze gedragingen en uw hoge levensopvatting
belangrijker te vinden dan alle rijkdom van de wereld. (+)
34 Verr' boven al 's werelts pracht: De dichter zal wel des werelts hebben
geschreven, overeenkomstig het metrum.
37 Na-magen: Ofschoon het woord namagen (nabije bloedverwanten) bestaat (zie
WNT IX, kolom 1535), is er alle reden om Na magen te lezen, of liever na magen,
evenals Na praal(vs. 36) en Na hoogheyd (vs. 37). De hoofdletter van Na is hoe dan
ook storend. (+)
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LXXIV
I: 270-272
Lyrisch lied waarin een jonkman de bijzondere geestesgaven en het dichterlijk
talent van een geliefd meisje prijst. Het lied heeft geen titel.
Beginregel: Hoe lustigh is 't te spreken
Vindplaatsen: Groot Lied-boeck 1622: 103; Kalff 1890: 356-358; Knuttel 1929:
224-225; Van Rijnbach 1944: 145-146.
Omvang: 60 verzen, tien strofen van 6 regels.
Versvorm: jambisch metrum met drie heffingen, behalve in vs. 5, dat vier heffingen
heeft.
Rijmschema: a b a b (c) c b.
Melodie: Matter 1979, blz. 27, 125-127.
10 gelooft: De zorgvuldigheid waarmee Bredero zijn rijmen kiest, maakt het
onwaarschijnlijk dat hij in vs. 10 en vs. 12 hetzelfde woord als rijmwoord zou hebben
gebruikt. Maar er zijn twee ww. geweest, in WNT X gespeld: gelooven (kolom
1261-1273) en geloven (kolom 1276). Het eerste betekent geloof hechten aan,
vertrouwen stellen in; het tweede, met in het Middelnederlands de bet. loven, prijzen
(ook wel: een gelofte, een belofte doen), is later in onbruik geraakt. In beide versregels
kunnen beide werkwoorden zonder moeite worden ingepast, maar de voorkeur gaat
uit naar geloven (dus loven, prijzen, als climax van toe-stempt) in vs. 10, en naar
gelooven (dus geloof hechten) bij het bijw. licht in vs. 12.
25 Myn Sappho: In hoeverre dit lied autobiografisch is wat Bredero's gevoelens
betreft, valt niet te beslissen, al is het uit vs. 59-60 duidelijk, dat de dichter door
zichzelf Phaon te noemen, zich voorstelt als de minnaar. Het portret van het meisje
lijkt geen verzinsel: zij moet dan buitengewoon begaafd zijn geweest, scherpzinnig,
creatief, en bovendien beminlijk in de omgang. De vergelijking van een - overigens
onbekend - hollands meisje met de beroemde griekse dichteres komt bij Bredero ook
voor in lied XXVIII, vs. 25. De enige vrouw in Bredero's tijd, die men op deze manier
heeft geéerd, is Anna Roemers Visscher (1583-1651) geweest. Zie Schenkeveld
1981.
27 Kan verkeeren: Meer nog dan als een rederijkersrelict, mag men het opnemen
van de kenspreuk in de tekst beschouwen als bewijs van een autobiografische
aanleiding.
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LXXV Liedeken
I: 273-276
Lyrisch lied, getuigend van een vurige verliefdheid die nog niet tot vervulling is
gekomen.
Beginregel: Waer vlucht ghy Liefde henen?
Vindplaatsen: Groot Lied-boeck 1622: 104-105; Liedt-boeck 1644: 14-15;
Liedt-boeck 1677: 16-17; Kalff 1890: 358-360; Knuttel 1929: 152-153; Van Rijnbach
1944: 146-148.
Omvang: 84 verzen, veertien strofen van 6 regels.
Versvorm: jambisch metrum met drie heffingen, maar in vs. 6 van elke strofe twee.
Rijmschema: a b a b c c.
Melodie: Matter 1979, blz. 162.
Varianten: Liedt-boeck 1644 geen.
5 moordadigh, En genadigh: De twee tegengestelde termen behoeven niet op het
afwezig-zijn, respectievelijk het aanwezig-zijn van wederliefde te slaan; de eenheid
van tegendelen (oxymoron) is bij het karakteriseren van de liefde een gewoon
stijlverschijnsel; zie ook wreet, en soet gesicht (vs. 12). (+)
19 het windigh Oosten: De tegenstelling windigh-luwe (vs. 20) als typerend voor
het verschil tussen oost en west is alleen zinvol als windigh tevens koud en kil
betekent, en luwe tevens niet-hard-waaiend. Op grond van de meteorologische
verschijnselen in Nederland is de tegenstelling wel verklaarbaar.
23 onse twee Lichamen: In dit vs. zijn nog de dichter en Cupido bedoeld; eerst bij
vs. 32-33 gaat het lied over naar het meisje.
38 Die sacht is, en so soet: Indien men de tweede helft van dit vs. opvat als een
variant van de eerste, volgt daaruit dat vs. 39 asyndetisch en met een samentrekking
begint, d.w.z. in gedachten moet worden aangevuld met En die. Maar het is beter de
nieuwe zin te laten beginnen met de tweede helft van vs. 38; de komma na vs. 39
denke men weg.
43 Want dit lief-oogen, wijsen: Het is mogelijk dat hier twee gesubstantiveerde
infinitieven zijn bedoeld, al is het vreemd dat dan bij de middelste van de drie
aanduidingen het aanwijzend vnw. dit ontbreekt. Een andere en waarschijnlijk betere
mogelijkheid is lief-oogen ondanks de komma op te vatten als tegenwoordig
deelwoord dat een bepaling vormt bij wijsen; een parallel geval vindt men in lied
LXXVII, vs. 20. De vorm van het tegenwoordig deelwoord zonder -d is in de
zuidelijke Nederlanden lang in gebruik gebleven, o.a. bij Gezelle.
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LXXVI Liedeken
I: 277-279
Lyrisch lied, door een vrouw gezongen; het ontleent z'n betekenis zo zeer aan z'n
functie binnen het toneelstuk, dat het zelfstandig weinig zin heeft. Maar misschien
kwamen vergelijkbare situaties in de werkelijkheid vaak genoeg voor om aan deze
tekst een meer algemene verstaanbaarheid te verlenen. In Griane is dit lied de klacht
van prinses Griane: zij heeft tijdens haar gevangenschap heimelijk een kind ter wereld
gebracht van haar minnaar Florendus en dit te vondeling doen leggen; nu, door haar
vader, de keizer, gedwongen, heeft zij zich erin geschikt met prins Tarisius te zullen
trouwen. Vandaar in het refrein het woord ontrouw (vs. 6 etc.): namelijk jegens
Florendus.
Beginregel: De blijdscap komt van mijn:
Vindplaatsen: Griane, 1616, vs. 1592-1627 (ed.-Veenstra, Culemborg 1973, blz.
200-201); Groot Lied-boeck 1622: 105-106; Kalff 1890: 360-361; Knuttel 1929:
alleen in Griane; Van Rijnbach 1944: 148-149.
Omvang: 56 verzen, zeven strofen van 8 regels, waarvan telkens 4 regels als refrein
In Griane wordt het refrein alleen afgedrukt na de eerste en na de laatste strofe, zodat
het lied daar veel korter is.
Versvorm: overwegend jambisch metrum met drie heffingen, maar in de vzn. 5
en 7 vier.
Rijmschema: a b a b c d c d; de rijmen c zijn dubbelrijmen.
Melodie: Matter 1979, blz. 41.
Varianten
Groot Lied-boeck 1622
6 d'ontrouw

Griane 1616
1597 'tontrouw

36 Mijn Lief daer

1615 Florendus

12 Wat vryheyd, en wat tijd: De verklaring van dit vs. vindt men in Griane vs.
1413: Tot ick verkrijgh door Tydt, myn afgenomen krachten. Het woord vryheyd
duidt uiteraard op het beéindigen van haar gevangenschap.
34 Luyd-klagend': De vrolijkheid van de bruiloftsgasten is voor Griane als een
luide aanklacht.
36 Mijn Lief daer suchten hoor: Van wiens hand deze opmerkelijke variant
afkomstig is, kan niet worden uitgemaakt; Griane, vs. 1615, heeft Florendus. Het
woord daer heeft weinig betekenis en dus ook geen klemtoon.
51 'k Heb in mijn Man geen puf: Meer nog dan het telkens in het refrein
terugkerende woord ontrouw is vs. 51 met de toespeling op Tarisius een afdoend
argument voor de mening dat een lied als dit vrijwel onbegrijpelijk wordt wanneer
men het losmaakt uit het spel waarvoor het geschreven is.
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LXXVII Liedeken
I: 280-281
Lyrisch lied ter ere van een bewonderde en geliefde vrouw die het werk van de
dichter heeft geprezen. Naar de inhoud is er een duidelijke verwantschap met lied
LXXIV. In Angeniet is deze tekst een tuytertje of twee, door het meisje geschreven
en daarna gezegd of gezongen ter ere van haar minnaar Kloridon; de laatste vier
versregels worden dan door Kloridon gezegd. Bij de invoeging in het spel is de tekst
niet voldoende aangepast.
Beginregel: Wat onvertel'bre vreucht, en wat verwonderingen,
Vindplaatsen: Groot Lied-boeck 1622: 106; Angeniet, 1623: vs. 499-529
(ed.-Verkuyl, 's-Gravenhage 1982, blz. 154-155; Kalff 1890: 362; Knuttel: alleen in
Angeniet; Van Rijnbach 1944: 149-150.
Omvang: 28 verzen, zeven strofen van 4 regels.
Versvorm: alexandrijnen met regelmatige cesuur en maar weinig ritmische variaties.
Rijmschema: a b a b.
Melodie: Matter 1979, blz. 213, 219.
Varianten
Groot Lied-boeck 1622
3 Mach komen

Angeniet 1623
Komt my

4 En ploffen plotselijck

En plotsen al ghelijck

8 noch

en

10 gebleyckt... versont

ghebleeckt... door-sond

15 sonne

leyd-ster

18 versien

geleert

21 En dese schoone Ziel

Ay over-schoone ziel!

rust in so lieve leden

ay over-lieve leden!

22 net

eel

24 in

spijt

25 Te kunstigh heeft u hand

Maar wijse Angeniet

mijn slechte stijl

't is mijn te seer

26 uyt

met

27 Van geloofden gelooft

't Is loffelijck gelooft

ist loffelijck

van geloofden

2 onthael: ontvangst, bejegening; zie WNT X, kolom 1859; Feest vreugdebetoon,
vreugdebedrijf; zie WNT III, derde stuk, kolom 4402. Voor de r in heughelijcker,
die men ten onrechte als aanduiding van een comperatief zou kunnen opvatten, zie
Weynen 1965, § 48.
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6 van mijn Ziel tot in mijn harssen-pan: De term Ziel duidt op de emotionele functie
van de mens, de term harssen-pan op de rationele.
10 versont: met zonneschijn gevuld. (+)
12 de suyverste van bloet: De term bloet heeft hier geen betrekking op afkomst
of verwantschap, maar op geestelijk-zedelijke krachten waarvan men het bloed de
drager achtte; dus: de hoogste in gezindheid.
18 na mijn wensch: bijwoordelijke bep. bij versien; het woord goddinne is vocatief,
gericht tot het geliefde meisje.
26 met Hector: Deze uitspraak van de trojaanse held Hector is ontleend aan de
Hector proficiscens, een vrijwel geheel verloren gegane tragedie van de romeinse
dichter Gnaeus Naevius (ong. 270-200 v. Chr.), de grondlegger van de nationale
latijnse poézie, met name van epos en tragedie. Zie W. Richter: Das Epos des G.
Naevius, 1960; en meer speciaal voor deze plaats bij Bredero: Zaalberg 1968, blz.
43 en Verkuyl 1982, blz. 279.

LXXVIII Liedeken
I: 282-283
Lyrisch lied met rederijkersinslag.
Beginregel: Vraaght ghy, waerom sucht ghy so seer,
Vindplaatsen: Groot Lied-boeck 1622: 107; Kalff 1890: 362-363; Knuttel 1929:
29; Van Rijnbach 1944: 150-151.
Omvang: 35 verzen, (zeven strofen van 5 regels.
Versvorm: overheersend jambisch metrum met vier heffingen in de vzn, 1 en 3,
twee in de vzn. 2 en 5; gemarkeerd door twee binnenrijmen, is vs. 4 opgebouwd uit
een voorslag of opmaat, en drie amfibrachen.
Rijmschema: a b a (c) (c) c b.
Melodie: Matter 1979, blz. 42.
2 wel: bijwoord van graad, zeer, erg. (+)
3 En ben ik u Lief, ben ick enz.: Lief is kennelijk de aangesproken persoon; het is
dus wenselijk zowel ervóor als erná een komma te lezen. Het is echter niet volstrekt
zeker dat de tekst in 1622 corrupt is; de emendatie (1:282) is dan ook discutabel. De
versregel luidt in 1622: En ben ick u Lief, ick ben u niet veer? Het vraagteken kan,
zoals zo vaak bij Bredero de waarde hebben van een uitroepteken, en de zin betekent:
Indien ik je liefste ben, behoor ik toch bij je! (+)
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10 O rooder mond!: De r is in dit geval geen aanduiding van de comparatief, maar
waarschijnlijk een relict in de minnelyriek van vroegere Duitse invloed. Vgl. ook
lied LXXVII, vs. 2. Zie Weijnen 1965, § 48.
24 Door u derven//te erven//een sterven enz.: De vzn. 24-25 vormen de inhoud
van wat my nakende is (vs. 23), dus van wat de minnaar te wachten staat, nl. iets te
erven, iets toebedeeld te krijgen. Bij erven staat eerst een bijwoordelijke bep. van
oorzaak: Door u derven: door u te moeten missen, en daarna een lijdend vw.: een
sterven Daaglijcks met smart. Dit vormt dus de inhoud van het erven, terwijl vs.
24-25 in z'n geheel de inhoud is van wat er nakende is.
31 Princes: Behalve de rijmrijkdom van de strofe is ook deze inzet van de slotstrofe
typisch een rederijkerskenmerk.

LXXIX Liedeken
I: 284
Lyrisch liefdeslied voor een vereerde jonge vrouw. In Stommen Ridder
(ed.-Kruyskamp, Culemborg 1973, blz. 73-74) wordt het gezongen door een
gezelschap edellieden op jacht, en heeft het geen andere functie dan een uiting te
zijn van vrolijke onbezorgdheid.
Beginregel: Al ben ic schoon Liefje niet machtig rijck,
Vindplaatsen: Stommen Ridder, 1619, vs. 280-295; Groot Lied-boeck 1622: 108;
Kalff 1890: 364; Knuttel 1929: alleen in Stommen Ridder; Van Rijnbach 1944: 151.
Omvang: 20 verzen, vier strofen van 5 regels.
Versvorm: vierheffingsmetrum; in de vzn. 3 en 4 elk twee heffingen. Ritmische
variaties in de vzn. 35, 43-44 en 46. In Stommen Ridder worden de vzn. 3 en 4 van
elke strofe als éen regel afgedrukt; daardoor heeft het gehele lied vierheffingsmetrum
en is het in totaal 4 regels korter.
Rijmschema: a a b b b; vs. 4 van elke strofe is een herhaling van vs. 3.
Melodie: Matter 1979, blz. 40, 48, 242.
Varianten
Groot Lied-boeck 1622
16 Princesse

Stommen Ridder 1619
Prinsesje

19 hooch vernuft

groot vernuft

20 al

alle
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1 schoon: Het is niet uit te maken of schoon een bijwoord is, behorende bij Al, of
een bijvoeglijk nw. behorende bij Liefje.
4 Wat geef ick om 't goet: De tegenstelling tussen 't goet, de rijkdom, en 't gemoet,
de zedelijke betekenis van het karakter, is in Bredero's liederen een dikwijls
terugkerend motief.
16 Daerom: omdat het meisje aan de voorafgegane overwegingen voldoet;
Princesse: hoewel de term Princesse als aanduiding van het vereerde meisje in
liefdeslyriek vrij gewoon is, mag men er hier toch ook een rederijkersrelict in zien.

LXXX Aen Ian Iacobsz Visscher,
Schilder en Glaes-Schryver
I: 285-288
Gelegenheidsgedicht, gewijd aan de moeilijkheden in de rederijkerskamer De
Eglantier.
Beginregel: V vraegh ontfaen, gesien, bedacht,
Vindplaatsen: Groot Lied-boeck 1622: 108-109; Kalff 1890: 364-366; Knuttel
1929: 413-414; Van Rijnbach 1944: 151-153.
Omvang: 54 verzen, negen strofen van 6 regels, voorafgegaan door 5 regels als
opdracht en besloten door 4 plus 5 regels als conclusie en naschrift.
Versvorm: jambisch metrum met vier heffingen.
Rijmschema: a a b c c b.
Melodie: Matter 1979, blz. 128-129.
- Ian Iacobsz. Visscher: Uit de tekst blijkt dat Visscher, evenals Bredero, lid was van
D'Eglantier; ze waren bovendien beiden schilder. Maar over Visscher is verder niets
bekend.
- Rusland: Korte straat tussen Oudezijds Voorburgwal en Kloveniersburgwal, dus
in het hartje van Amsterdam, dicht bij de huizen waar Bredero heeft gewoond. Zijn
vader bezat bovendien sinds 6 januari 1594 een huis op de toenmalige
Ooster-achter-burgwal, nabij het Rusland. (Zie Memoriaal, blz. 52). Het Rusland
dankt zijn naam niet aan biezen die er groeiden (Rusch; Juncus communis), evenmin
aan het oost-europese rijk, maar ‘aan een persoon, die in de middeleeuwen in
Amsterdam woonde: in 1430 lag daar ter plaatse nl. de Willem Ruusschentuin; later
ontmoet men de naam 't Ruyssenlandt, 't Russeland en reeds in 1565 't Rusland.’
(Wijnman 1971).
- stil: Waarschijnlijk een achtergeplaatste bijv. bep. bij Rusland, maar het kan ook
een bijw. bep. zijn bij Leyd.
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- die God bewaer: Deze heilwens voor de vriend die de brief bezorgde, zou in het
bijzonder kunnen slaan op Bredero's vriend Karel Quina, gezien diens zinspreuk:
Qui-na Dieu, na rien (Memoriaal, blz. 239).
8 gulle gunst: ongeveinsde vriendschap; zie WNT V, kolom 1239 en 1286.
13 het Eglentiertjen, ach!: Aan de breuk in de amsterdamse Kamer, die in 1617
leidde tot de oprichting van de Nederduytsche Academie, zijn jaren van toenemende
moeilijkheden en venijnige ruzies voorafgegaan. Bij deze moeilijkheden zijn Coster
en Bredero actief betrokken geweest (zie Memoriaal, blz. 133-149). De kinderachtige
ijdelheden die men in vs. 37-48 beschreven vindt, zullen wel eigen ervaringen van
de dichter betreffen, bij de voorbereidingen voor het opvoeren van bijv. zijn Griane.
Al in 1613 heeft Hooft ernstig geprobeerd tot een beter statuut te komen. (Zie van
Tricht 1976, blz. 183 en 838-843.) Daar de vzn. 49-54 blijk geven van nog enige
hoop op verbetering, zal men dit lied van Bredero stellig niet later dan 1615 mogen
dateren. Trouwens, de aanduiding van een jong Klerck in de toevoeging (I: 288) wijst
bepaald op iemand die jonger is dan dertig jaar. Het is alleen de vraag of deze
toevoeging wel bij dit lied behoort; het kan even goed zo maar een bladvulling zijn
waarbij gebruik is gemaakt van een tekst van veel vroeger datum.
23 door spijt of pieck: door verbittering en wrok, onmin; zie WNT XII, eerste
stuk, kolom 1526.

LXXXI Liedeken
I: 289-290
Amoureus gedicht in rederijkersstijl, met elementen van het volkslied.
Beginregel: Schoon Eerbaer Maeght, gepresen,
Vindplaatsen: Geestigh Liedt-Boecxken 1621: 221-224; Groot Lied-boeck 1622:
110; Kalff 1890: 366-367; Knuttel 1929: 38; Van Rijnbach 1944: 153-154.
Omvang: 42 verzen, zeven strofen van 6 regels.
Versvorm: overwegend jambisch metrum met drie heffingen, behalve in vs. 5 van
elke strofe dat tweemaal twee heffingen heeft.
Rijmschema: a b a b (c) c b.
Melodie: Matter 1979, blz. 125, 126.
Varianten
Groot Lied-boeck 1622
21 een'ge

Geestigh Liedt-Boecxken 1621
eenich

36 de geen

die geen
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10 Nu in mijn jonge Jeught: In een lied als dit zal het aandeel van de traditie wel
groter zijn dan dat van het individuele dichterschap; toch mag men in vs. 10 een
argument te meer zien om aan een vroege ontstaansdatum te denken.
35 na 't suur komt 't soet: Ofschoon dit soort optimisme meestal wordt uitgedrukt
in de zegswijze ‘Na regen komt zonneschijn,’ blijk ook de formulering in vs. 35b
gebruikelijk te zijn geweest. Vgl. het Wilhelmus, vs. 49-50 en Harrebomée 1856-1870,
deel II, blz. 504
37 Oorlof Prinçes verheven: Men kan elk woord in dit vs. als een rederijkerselement
beschouwen: de oude afscheidsformule, de term Prinçes als variant van Prinse, en
de achtergeplaatste bijvoeglijke bepaling verheven. Zie ook de slotstrofe van het
Wilhelmus.
42 Versint eer ghy begind: vermanend spreekwoord, bekend gebleven in de vorm
van: Bezint eer gij begint.

LXXXII Genomen uyt de Fablen AEsopvs
I: 291-292
Hekeldicht waarvan men aannam dat het gericht was tegen Rodenburg; dan zou
het eerder uit 1617 of 1618 dateren toen hij de leiding had van D'Eglantier, dan uit
1614-1615 toen hij een rol speelde in de brabantse Kamer Het Wit Lavendel. Zie
echter bij vs. 5.
Beginregel: Een plompen Esel sagh met oogen, dwars verkeert,
Vindplaatsen: Groot Lied-boeck 1622:111-112; Kalff 1890: 368; Knuttel 1929:420;
Van Rijnbach 1944: 154-155.
Omvang: 20 verzen, voorafgegaan door 2 inleidende regels, en gevolgd door een
commentaar van 8 regels, die, gezien de zinspreuk na vs. 20 een toevoeging is en
dus misschien van iets latere datum.
Versvorm: alexandrijnen met regelmatige cesuur en maar weinig ritmische variaties.
Rijmschema: a a b b c c enz., dus gepaard rijm, om en om staand en slepend.
- Aesopus: grieks fabelschrijver (wschl. 6de eeuwv. Chr.). Ofschoon zijn werk in
oorspr. prozavorm is overgeleverd, is het dank zij latere berijmingen en
herschrijvingen tot de wereldliteratuur gaan behoren. De strekking is niet zo zeer
idealistisch en moraliserend, als wel skeptisch en ironisch. In alle cultuur-talen
vertaald, vaak met stichtelijke bedoelingen, behoren deze fabels al sinds de
middeleeuwen tot de westeuropese letteren; de middelned. Esopet dagtekent uit het
midden van de dertiende eeuw. De fabel van de ezel met de
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leeuwehuid en de vos komt daarin echter niet voor. Ze is evenmin te vinden in de
bewerkingen van Edward de Dene (Brugge 1567), van Anthony Smyters (Rotterdam
1612) en van Vondel (Amsterdam 1617). Ze staat echter wel in Centum Fabulae ex
Antiquis auctoribus delectae, et a Gabriele Faerno Cremonensi carminibus explicatae
(Antwerpen 1567), een latijnse bloemlezing die herhaaldelijk herdrukt is. In de
ed.-1567 staat met een illustratie op blz. 150 de fabel ‘Asinus, et vulpes’, en de
zedenles daarvan luidt:
Indoctus idem, atque arrogans, suo semet
Sermone, & ignorantiam suam prodit.
Van dit boek is in 1598 een nederlandse vertaling verschenen: Hondert Fabulen van
Aesopus, in Neder-duytschen rijm vertaelt naert Latijn van Gabriël Faërnus. Tot
Leyden, By Christoffel Guyot, In Salomons Tempel. Anno CIC.IC.IIC. (Zie: A.G.C.
de Vries De Nederlandsche Emblemata. Amsterdam 1899, blz. XVII.) De Vries
noemt op blz. 68 Coornhert als de vermoedelijke vertaler. Het is niet mogelijk
gebleken thans enig exemplaar van deze Hondert Fabulen te achterhalen.
De fabel komt ook voor in Het wonderlicke Leven Esopi, met sijn geneuchlijcke
Fabulen, verschenen ‘t'Amsterdam, By Claes Gerritsz. Boeckvercooper opt Water
int Medeceijn-boeck. 1613.’ Maar hier wordt het verhaal geplaatst in ‘dat achste
Boeck van Avianus Fabulen’ (fol. 61 v), en het is nu niet de vos maar de eigenaar
die de ezel aan zijn gebalk herkent. De zedenles luidt: ‘Ende daerom zal hem niemant
te seer breet maken met ander lieden dinghen. Want geleende cleederen seer selden
wel passen.’
Bredero verwijst naar Aesopus, hetgeen klopt met de bewerking van Faërnus.
Bovendien corresponderen domme (vs. 8) en Weet-niet (vs. 17) met Indoctus, en
zowel op-geblase geest (vs. 10) als Garen-wat (vs. 17) met arrogans. Anderzijds
sluit de moraal van de toevoeging (vs. 8) precies aan bij de zedenles in de amsterdamse
editie 1613. Bij Bredero echter is het noch de vos, noch de eigenaar die de opschepper
ontmaskert. Mogelijk heeft hij de fabel alleen in algemene zin ontleend en verder
zijn eigen fantasie gevolgd.
5 Hy trock na 't Diepe-land: Kalff 1890 verklaart: Spanje; Knuttel 1929: verre
land (Spanje?); Van Rijnbach 1944: Spanje; indien dit gedicht zoals algemeen
aangenomen wordt, gericht is tegen Theod. Rodenburg.
Het duidelijkste in deze verklaringen is het vraagteken en het woord indien. In
taalkundige zin suggereert alleen Knuttel enige uitleg: diepe = verre. Allen zijn
uitgegaan van de opvatting dat dit gedicht een schimpscheut is op Rodenburg. Maar
die opvatting is problematisch.
De controverse tussen de Nederduytsche Academie en D'Eglantier is besproken
door A.C. Loffelt, en hij meende zelfs dat de Spaanschen Brabander speciaal op
Rodenburg gemunt was. (Loffelt 1873; Loffelt 1874). Terwijl Jonckbloet in zijn
Geschiedenis van de Nederlandsche Letterkunde (1868-
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1872) Rodenburg zelfs niet behandelde, nam hij in de herdruk (1874) de visie van
Loffelt met enige reserve over en voegde er als uiting van gouden-eeuwse animositeit
Bredero's Aesopus-fabel nog aan toe. Na deze te hebben geciteerd merkt hij op: ‘In
verband met al het voorgaande, moet het, dunkt mij, in het oog vallen, dat hier
niemand anders dan onze Ridder bedoeld kan zijn.’ (deel II, blz. 35). Deze opmerking
bleef, in ietwat gewijzigde vorm, in de derde druk (1881) en de vierde druk (herzien
door C. Honigh, 1884) gehandhaafd.
Al dan niet onder verwijzing naar Jonckbloet hebben Ten Brink 1888 en anderen
zijn opvatting aanvaard. Maar meer dan een mogelijkheid is ze toch niet: het gedicht
zelf biedt geen beslissend gegeven pro noch contra. Wie 't Diepe-land met Spanje
verklaart, bevindt zich in een cirkelredenering: als het gedicht op Rodenburg slaat,
is 't Diepe-land Spanje, en als 't Diepe-land Spanje is, slaat het gedicht op Rodenburg.
Afkomstig uit Antwerpen of uit Hamburg, heeft Rodenburg in elk geval in Londen
en in Spanje verblijf gehouden, voor hij naar Amsterdam kwam. Maar de vermelding
daar men van ouder eeuw De dieren licht vervormt in Aecxters, Vos, of Leeuw kan
zonder nadere uitleg toch moeilijk doorgaan voor een karakteristieke eigenaardigheid
van Spanje, evenmin trouwens als van de (zuidelijke) Nederlanden. Misschien moet
men denken aan de onderwereld, het rijk van tovenaars en toverkollen, waar álles
mogelijk is. Maar Bredero zegt in vs. 7 duidelijk dat de metamorfose tot stand kwam
dank zij Het geld, het loose geld, en die mededeling doet toch erg aards aan.
TOEVOEGING
5 koer-Ossen: Bij Kalff en bij Knuttel blijft deze vreemde samenstelling
onverklaard, bij Van Rijnbach krijgt ze enkel een vraagteken. In WNT VIII, tweede
stuk, kolom 4973-4975, komt dit woord niet voor, noch bij koer, noch bij koeren,
en evenmin in WNT XI, kolom 1517-1518, onder de samenstellingen met -os. Indien
men de Rodenburg-interpretatie handhaaft, zou men kunnen denken aan koer = fr.
Cour (hof) aangezien Rodenburg zich als diplomaat in Engeland en in Spanje zo'n
beetje in hofkringen had bewogen en er zelfs in het bezit was geraakt van een spaanse
ridderorde. Er is ook nog een woord Koer: bewoner van Koerland. Ten aanzien van
de mensen, afkomstig uit oostzeegebieden, gold toen dat ze in Holland over het
algemeen voor dom, bruut, gewelddadig en onbeschaafd doorgingen. Vgl. Roemer
Visscher in zijn Brabbelingh, Tuyters 3:
Al waer ick een Cour, Deen, Schot of Vin.

Meer dan vrijblijvende veronderstellingen zijn dit echter niet; het gehele gedicht
houdt iets raadselachtigs, niet enkel op déze plek; en naar de stijl te oordelen, zou
het eerder vóor dan ná 1615 dienen te worden gedateerd. Maar misschien zit er ook
in de stijl een parodistisch element.
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De
Groote Bron
Der Minnen.
Van
G.A. Brederoo
Amsterdammer.
T'AMSTELDAM,
Voor Cornelis Lodewijcksz vander Plasse/ Boec-verkooper/ woonende op de Beurs in d'Italiaensche Bybel. 1622.
Met Privilegie voor ses Iaren.
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LXXXIII Amoureus nieu Liedtjen
I: 297-298
Lyrisch gedicht ter verheerlijking van een Keyserlijcke Vrouw, die om haar
bijzondere gaven door iedereen wordt geéerbiedigd.
Beginregel: O Keyserlijcke Vrouw, verheven en ontsien
Vindplaatsen: Groot Lied-boeck 1622 II: 5. De tweede afdeling van het Groot
Lied-boeck heeft een afzonderlijke titel: De Groote Bron Der Minnen (voortaan
aangeduid als II) en ook een eigen paginering. Kalff 1890: 371-372; Knuttel 1929;
212; Van Rijnbach 1944: 159-160.
Omvang: 28 verzen, zeven strofen van 4 regels.
Versvorm: alexandrijnen met regelmatige cesuur en maar weinig ritmische variaties;
zie vs. 10, 11, 26.
Rijmschema: (a) b (a) b c c. De eerste twee regels van elk strofe hebben een bij
alexandrijnen hoogst ongebruikelijk middenrijm; de vierde regel begint telkens met
een drievoudige herhaling van twee lettergrepen. Iets dergelijks komt deels ook voor
in lied CXXXIV.
Melodie: Matter 1979, blz. 27, 106-108.
1 O Keyserlijcke Vrouw: Door deze aanhef en de herhaling Keyserin (vs. 25) ontstaat
de indruk dat dit lied geschreven is voor hetzelfde meisje als lied c. In hoeverre er
een toespeling is op de familienaam Keyser of De Keyser, zoals wel is verondersteld
(Schepers 1913), blijft een open vraag.
3 onaerdich grof van bloet: Waarschijnlijk is onaerdich een bijwoord bij grof,
met de betekenis van bijzonder, bijster (WNT X, kolom 897). Aangezien het bloed
beschouwd werd als de drager van allerlei morele eigenschappen, zal vs. 3b betekenen:
bijzonder grof van gezindheid; Zie ook Verdenius 1946, blz. 122. (+)
11 uyt glinst'ren: Bedoeld is het scheidbaar samengestelde ww. uytglinsteren, in
wijde kring stralen.

LXXXIV Amoureus-Liedtjen
I: 299-300
Liefdeslied, bewerkt naar een frans origineel. Het staat in de veertiende Historie
als een lied van Seigneur Gonsague voor Marguerite, zijn geliefde, de dochter van
een niets vermoedende goudsmid. Voor de franse tekst zie men Vertaalde Gedichten
(ed. Keersmaekers; 's-Gravenhage 1981), blz. 204-208.
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Beginregel: Ay schoone Dochter Blont, die 'tHulzel en Paruycken,
Publikaties: Tragische Historien IV, wschl. 1612, maar alleen overgeleverd in
drukken uit 1646 en 1650; Groot Lied-boeck II: 5-6; Kalff 1890: 372-373; Knuttel
1929: 248-249; Van Rijnbach 1944: 160-161.
Omvang: 32 verzen, acht strofen van 4 regels.
Versvorm: alexandrijnen met regelmatige cesuur en betrekkelijk veel ritmische
afwijkingen: zie de vzn. 3, 7, 9, 10, 13, 17, 19, 20, 21, 23, en 24.
Rijmschema: a b a b.
Melodie: Matter 1979, blz. 214-222.
Varianten
Groot Lied-boeck 1622
3 den

Tragische Historien
de

4 Van

Voor

5 Margariete

Margeriete

uytgelesen

uytgelese

11 hert

hart

12 het lustgierich

't lustgierighe

13 Cust mijn

Cust my

15 Hert

hart

17 Ick swym

Ick swijn

18 ontsinget

ontsuyget

20 't Coraal Rijcke Hooft

'tCourael rijcke hof

21 Paeyt doch

Paeyet

7 Dat de Sonne beschaemt verwondert is en hoe me: Afgezien van het gedurfde
enjambement valt dit vs. ook syntactisch uit de toon. Het voegwoord en staat tussen
twee bijzinnen die men echter niet gelijkwaardig kan doen aansluiten bij de hoofdzin
(vs. 6). Er zijn meer problemen: is Dat een voegwoord, of een betr. vnw.
terugwijzende naar Haer (vs. 5)? Is beschaemt een vervoegd ww. of een deelwoord,
dat dan een achtergeplaatste bijv. bep. is bij Sonne? De bijzin met hoe kan alleen
steun vinden in een voorgaand verwondert is, en dit laatste kan geen ánder onderwerp
hebben dan de Sonne. Daaruit volgt dat de Sonne ook onderwerp zal moeten zijn in
de eerste vershelft, en verder dat er voor Dat geen plaats is als betr. vnw., maar enkel
als voegwoord. De enige mogelijkheid bestaat nu hierin dat men zowel beschaemt
als verwonden beide met is verbindt, en wel door is en iets naar voren op te schuiven:
Dat de Sonne beschaemt is en verwondert hoe me. De verzwakking van de cesuur
lijkt in een versregel met zo'n sterk enjambement geen groot bezwaar. (+)
8 Marmelt: Ongewone vorm van het ww. dat normaal marmeren luidt; zie WNT
IX, kolom 258, waar dit vs. van Bredero wordt aangehaald.
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20 Van 't Corael Rijcke Hooft: Gezien de onmiddellijk volgende beeldspraak van
het Roosen velt verdient de variant Hof uit de Tragische Historien stellig de voorkeur.
26 Belamphert: omsluier, bedek; zie WNT II, kolom 1666, waar dit vs. van Bredero
wordt aangehaald.
27 O Vriendelijcke Mont: aanduiding van het vriendelijke meisje; pars pro toto.
29 laet my troost verwerven: Dit woordgebruik impliceert een duidelijk seksueel
verlangen.

LXXXV Klaegh-Liedt
I: 301-303
Lyrische klacht, waarin een grote verering voor Maria Tesselschade Roemer
Visscher tot uiting komt en tevens de hopeloosheid van een verdere toenadering.
Maria Tesselschade was geboren 25 maart 1594 en dus juist negen jaar jonger dan
Bredero. Toen hij haar in 1616 de Lucelle opdroeg was zij 22 jaar, hij 31. Het ligt
voor de hand dat dit gedicht uit die tijd zal dateren, wellicht iets later, omdat de tekst
onmiskenbaar wijst op een afgesloten periode. Binnen de amsterdamse verhoudingen
moeten de toespelingen in dit lied destijds vrij duidelijk zijn geweest.
Beginregel: Edele siel verheven, groots en schoon,
Vindplaatsen: Geestigh Liedt-Boecxken 1621: 188-191; Groot Lied-boeck 1622
II: 6-7; Liedt-boeck 1644: 30; Liedt-boeck 1677: 34-35; Kalff 1890: 373-375; Knuttel
1929: 296-297; Van Rijnbach 1944: 162-163.
Omvang: 48 verzen, twaalf strofen van 4 regels.
Versvorm: jambisch metrum met vijf heffingen en enkele ritmische varianten; zie
de vzn. 4, 15, 25, 27 enz.
Rijmschema: a a b b.
Melodie: Matter 1979, blz. 35, 130-132.
Varianten
Groot Lied-boeck 1622
2 te toon

Geestigh LB 1621
ten toon

Liedt-boeck 1644
ten toon

15 geschept

gescheept

gescheept

20 daeglijcx

daghelijcks

daghelijckx

36 self

selfs

selfs

39 voor

voor

voort

43 of

op

of
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10 uyt syn troon: Het is niet duidelijk waar deze bepaling naar verwijst; hetzij naar
de geest, de Godlijckheyt (vs. 8, 9) van het meisje, hetzij naar de siel van de dichter.
De voorkeur gaat uit naar Godlijckheyt.
13 Mijn siel-loos lijf: Zoals in vs. 11-12 wordt meegedeeld heeft de verering voor
het meisje de ziel van de dichter van zijn lichaam gescheiden. Deze gescheidenheid,
denheid, waarbij zich ziel en lichaam zelfs op verschillende plaatsen bevinden, blijft
gedurende een groot deel van dit gedicht bestaan. Het lichaam van de dichter is in
Amsterdam (vs. 15 ), en aanvankelijk wordt daar niet meer over gesproken. Wat er
beschreven wordt, is een zielservaring van tragische aard. Maar uit de vzn. 34,37 en
44 blijkt dat ook het lichaam te gronde gaat, of dreigt te gaan.
16 So arm in 't Tessel: Van dit vs. afwordt het gedicht beheerst door de
woordspeling Tessel - Tesselschade, het eiland en het meisje. De naamgeving
Tesselschade, bij haar geboorte, gaat inderdaad terug op de schade aan goederen
door de vader, de koopman-dichter Roemer Visscher, destijds nabij Tessel geleden.
Nu echter is het de dichter Bredero die bij Tessel schade lijdt; het meisje werd ook
Tessel, Tesseltje genoemd. Op de eerste schade zinspeelt vs. 25, op de tweede vs.
26-28. Over de vraag of de woordspeling Tessel eiland óf meisje, eiland én meisje,
doorzichtig en ondubbelzinnig is volgehouden, kan men van mening verschillen.
17 het schip-rijck Eylandt: Zie de aanhef van lied CXL (I: 463).
21 De Vader grijs, den grooten Oceaen: Binnen de beeldspraak van de vorige
strofe blijvende, moet men concluderen dat de ziel van de dichter, voor Tessel gelegen,
door de oerkracht van de oceaan schipbreuk heeft geleden. Mag men, de beeldspraak
terzijde schuivende, hieruit opmaken dat het de vader van Tesselschade is geweest,
die aan een eerste poging tot toenadering meteen krachtig een einde heeft gemaakt?
En moet men dan ook in het woord Visschers (vs. 33) een toespeling zien op de
familienaam?
28 sielverlies: Bij onbeantwoorde liefde ging de ziel verloren; werd de liefde
beantwoord, dan leefde ieders ziel in de ander.
41 Goddinnen rijck van 't schreyer hoec en Ty: Dit vs. kan moeilijk op iets anders
duiden dan op de amsterdamse meisjes uit de havenbuurt. Maar in werkelijkheid
gingen die niet mee met schip of vloot. Ook in dit vs. is de samenhang van wat er
binnen de beeldspraak gezegd wordt met wat er buiten de beeldspraak bedoeld wordt,
problematisch.
48 En hoe dat ick verscheyden doch moet syn: In het voorgaande vs. is al gesproken
over myn doot en myn grootse pijn, in antichronologische volgorde; dit slotvers wekt
de indruk daarvan een samenvattende herhaling te zijn. Ik ben verscheyden kan niets
anders betekenen dan: Ik ben gestorven; maar in letterlijke zin kan niemand dat van
zichzelf zéggen. Het is echter niet nodig in verscheyden moet syn het gezegde te zien;
verscheyden is in dit vs. bijv.
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bepaling bij ick, met de waarde van een bijvoeglijke bijzin; en syn heeft als zelfstandig
ww. de bet. van bestaan, in leven zijn. De interpretatie van vs. 48 wordt dan ook: En
hoe ik, ofschoon gestorven, toch moet voortbestaan. (+)

LXXXVI Amoureus Lied
I: 304-306
Lyrisch lied over de onmogelijkheid er gelijkmoedig in te berusten dat een
langdurige verliefdheid onbeantwoord is gebleven. Gezien de tweede strofe voelt de
ik-figuur in dit lied zich blijkbaar als een jong en machtig man van hoge afkomst.
Beginregel: VVaar is nu dat hart? waer de gedachten?
Vindplaatsen: Groot Lied-boeck 1622 II: 7-8; Kalff 1890: 375-376; Knuttel 1929:
273-274; Van Rijnbach: 163-164.
Omvang: 56 verzen, zeven strofen van 8 regels.
Versvorm: overwegend alternerend metrum, met vier heffingen in de vzn. 1 en 3,
twee in de korte vzn. 2, 4 en 5, en ook twee in de langere vzn. 6, 7 en 8.
Rijmschema: a b a b c d c d
Melodie: Matter 1979, blz. 133-135.
17 Dat hart, kan sich breydelen enz.: De komma in dit vs. heeft geen zin, tenzij men
die opvat als een aanduiding dat op die plek de bijv. bijzin (vs. 19-20) kan worden
tussengevoegd.
19 soo groot moedelijck: Misschien minder hoogmoedig, dan wel edelmoedig,
groot van gemoed, magnanimus.
35 En sal ick het oock myn oogen wijten: Dat de aanvang van de liefde ligt in het
zien, en dat bij wederzijdse liefde de spiritus van de een via de ogen overging in de
ander, was in de renaissancistische theorieën over de erotiek een algemeen aanvaarde
stelling. Zie ook lied LXXXVII, vs. 64.
42 O myn hart?: Zoals zo vaak bij Bredero heeft het vraagteken ook in dit vs. de
waarde van een uitroepteken.
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LXXXVII
I: 307-310
Lyrisch liefdeslied ter ere van de grote geestelijke en fysieke kwaliteiten van een
meisje dat niet geneigd is te huwen, althans niet met de ik-figuur, maar dat misschien
eens een ander zal nemen om zijn geld. Het lied heeft geen titel.
Beginregel: Mocht ick de Goude Zaalen
Vindplaatsen: Groot Lied-boeck 1622 II: 8-11 (foutief voor 8-10; de cijfers 10 en
11 zijn verwisseld); Kalff 1890: 377-379; Knuttel 1929: 230-232; Van Rijnbach
1944: 164-166.
Omvang: 96 verzen, zes strofen van 16 regels.
Versvorm: overwegend jambisch metrum met drie heffingen waarvan vaak twee
dominant; in de slotregel van elke strofe zes heffingen.
Rijmschema: a a a b a a a b c c c c d d d c.
Melodie: Matter 1979, blz. 136-138.
1 De Goude Zaalen: de opperste hemel, het empyreum, de plaats van het stralende
vuur, ook het verblijf van de goden. Zie lied XVII, vs. 14.
3 En dat my: De bijzin sluit aan bij de wensende hoofdzin (vs. 1-2); dat heeft de
bet. van: als; zie ook Spaanschen Brabander, vs. 669.
6 Met Fackelen, met straalen: met stralende fakkels, hendiadys, evenzo in vs. 7:
met pralende pronkerij.
9 Sol: in de romeinse mythologie de god van de zon, geheel vereenzelvigd met
gr. Helios; schijn: schittering.
10 Jupijn: In de romeinse mythologie de oppergod, Jupiter, geheel vereenzelvigd
met de gr. oppergod Zeus. Zijn attribuut is de bliksem. Zie Van Mander, ed. 1616,
folio 5.
12 aldernaast aan mijn: de eerste na mij in rangorde. (+)
16 Van Jove: ablatief na Van, dus: van Jupiter.
30 haer crachten: hun geweld, nl. dat van de drachten vreesen, wanhoop en
ghevaar (vs. 27-29).
32 'tclaar verstant van haar: De geliefde is steeds aangeduid met de vorm van de
tweede persoon (vs. 5 u; vs. 11 Ghy, enz.). In vs. 32 echter begint een passage met
het voornaamwoord in de derde persoon. Blijkbaar spreekt de dichter hier over de
verheven godin van de wijsheid, op wie de aardse geliefde sterk blijkt te gelijken,
mede omdat ook zij maagd wil blijven. De wending naar het aardse meisje ligt bij
vs. 41; de vzn. 42 en 48 hebben weer u.
37 Voochdesse der Goddinnen: Heerseres of leidster van de Muzen, de negen
halfgodinnen van de kunsten en wetenschappen, in de gr. mythologie onder leiding
van Apollo. De verbinding van de Muzen met Pallas Athene is niet
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gebruikelijk, maar wel verklaarbaar omdat Athene als godin van de wijsheid en in
feite van geheel de cultuur, nauw bij de kunsten betrokken was.
39 moedighe Heltinne: Naast heldin komt soms ook heltin voor (zie WNT VI,
kolom 510). Pallas Athene (vs. 41) was in volle wapenuitrusting uit het hoofd van
Zeus geboren (Van Mander, ed. 1616, folio 37b: de welcke ter weerelt quam al
gewapent/ met lance/ Schilt/ en eenen gouen helm). Zij was zowel godin van de
oorlog als van de vrede.
49 met reeden: met redelijkheid.
56 gheestighe manieren: van geest getuigende gedragingen.
64 Of mijn hart (door dyn oogh getrocken) my ontgaat: of mijn hart ontglipt mij
doordat uw oog het tot zich trekt. Zie voor deze typisch renaissancistische opvatting
ook lied LXXXVI, vs. 35.
66 By u souden verkeeren: zouden met u omgaan.
74 U sinrijck breyn dat speelt Opt dinghen selfs, en t'eelt: uw bezonnen intelligentie
richt zich op het pleiten (het geding) zelf en veredelt de procesvoering. (+)
79 int versoecken: na het beproefd te hebben. (+)
81 Princesje Lief: aanspreekvorm van de onbereikbare geliefde, maar ook inzet
van de slotstrofe naar rederijkerstraditie.
89 Die mijn wanhoop verstelt: Het is niet nodig in verstelt een drukfout te zien;
de betekenis is: hernieuwt; weer opwekt (Kil.: concinnare, restaurare) (B); met En
als voegwoord lopen vs. 89 en 90 geheel parallel. (+)

LXXXVIII Amoureus-Liedt
I: 311-313
Liefdeslied in direkte rede, gericht tot een meisje dat de minnaar eerst jaloers heeft
gemaakt, maar tenslotte beloofd heeft hem trouw te zijn. Het gedicht heeft enige
rederijkerselementen: veel binnenrijmen, en driemaal een achtergeplaatst adjectief:
vs. 4, 31, 33.
Beginregel: Lief weest ghegroet // ghy die mijn ghemoet
Vindplaatsen: Groot Lied-boeck 1622 II: 11-10 (foutief voor 10-11), met illustratie;
Kalff 1890: 379-390; Knuttel 1929: 41-42; Van Rijnbach 1944: 166-167.
Omvang: 40 verzen, acht strofen van 5 regels.
Versvorm: in vs. 1a, 1b, 2 en 3a twee heffingen, in vs. 3b, 4 en 5 drie heffingen,
min of meer jambisch.
Rijmschema: (a) a b (a) a a b.
Melodie: Matter 1979, blz. 168, 170.
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11 soo: bijwoord met een samenvattende functie, verwijst naar vs. 11a.
14 met reen: Het grondwoord in deze uitdrukking kan zowel rede als reden zijn,
en in beide gevallen zijn er talrijke betekenissen. De voorkeur gaat uit naar rede in
de bet. van woord, mede omdat met reen af te maalen een toespeling kan zijn op het
horatiaanse ut pictura poesis, zoals de schilderkunst zij de poézie.
31 Als op u schoot: Ook zonder de bijbehorende prent is het uit deze strofe duidelijk
dat de dichter - of liever de door hem sprekend ingevoerde jonkman - zich temidden
van een feestvierende schare bevindt, misschien een bruiloft, waar het voor jonge
mannen toelaatbaar was met vrijmoedigheid een kusje te stelen.

LXXXIX Amoureus-Liedtjen
I: 314-316
Lied van een jonge vrouw (Bruyt, vs. 43) die met een angstig voorgevoel haar
geliefde over zee heeft zien vertrekken.
Beginregel: Nu dobbert myn Liefje op de ree
Vindplaatsen: Groot Lied-boeck 1622 II: 10-12 (foutief voor 11-12); Liedt-boeck
1644: 18-19; Liedt-boeck 1677: 22-23; Kalff 1890: 381-382; Knuttel 1929: 191-192;
Van Rijnbach 1944: 168-169.
Omvang: 56 verzen, acht strofen van 7 regels.
Versvorm: Vierheffingsmetrum, in vs. 7 van elke strofe drie heffingen.
Rijmschema: a b a b c c c.
Melodie: Matter 1979, blz. 250, 252.
Varianten
Groot Lied-boeck 1622
18 waartse

Liedt-boeck 1644
waertste

19 outslaghen

ontslaghen

27 u druck

u druck

44 t' Haar

't Hayr

45 Om dattet

O dattet

4 bewaren: Het is niet nodig hier een drukfout te zien en deze te verbeteren in
bevaren, zoals Van Rijnbach 1944 - zonder verantwoording - heeft gedaan. In WNT
II, kolom 2382, vindt men bij bewaren de bet. ‘op eene plaats, in zekeren toestand
blijven.’
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10 Of dat ickje troosje: of als ik, geliefde, je volgen kon. De term troost, hier gebruikt
als aanduiding van de geliefde jonge man, duidt op een beantwoorde liefde, vaak
ook in seksuele zin. Zie WNT XVII, tweede stuk, kolom 3261 en 3267.
15 Dedalus: De legendarische uitvinder en kunstenaar Daidalos, in Athene
veroordeeld, was naar Kreta gevlucht. Daar bouwde hij voor koning Minos het
labyrint. Verdacht van hulpverlening bij de vlucht van de griekse koningszoon
Theseus, werd Daidalos zelf met zijn zoon Ikaros in het labyrint opgesloten. Om te
ontsnappen maakte hij voor hen beiden grote vleugels die met was aan het lichaam
werden bevestigd. Ikaros waagde zich te dicht bij de zon, de was ging smelten, hij
viel in zee en verdronk. Daidalos bereikte Sicilië en werd daar gastvrij opgenomen.
(Ovidius, Metam. VIII, vs. 183 etc.; Van Mander, ed. 1616, folio 61b-65). Waar
Bredero het verhaal vandaan heeft, dat Daidalos door de lucht syn Lief con draghen
(vs. 16) is een open vraag, in elk geval past het precies binnen de context van dit
lied. (+)
19 lodsich: log, traag, lui, vadsig; zie WNT VIII, tweede stuk, kolom 2548.
22 Stentors stem: In de Ilias (V, vs. 785) wordt verteld dat Stentor, een van de
Griekse helden voor Troje, met zijn stemgeluid dat van vijftig anderen evenaarde.
In de vertaling van Carel van Mander:
Iuno alsdoen quam inde gedaente van
Den Griekschen Stentor; den welcken was een man
Die met zyn stemme kost roepen en baeren
Luyder dan ofter een vijftig Menschen waeren.
(De eerste 12. Boecken vande Ilyades; Haarlem 1611, blz. 156).

29 Medea: De dochter van de koning van Kolchis, Medeia, werd verliefd op de
griekse held Iason, die was uitgetogen om het gulden vlies te bemachtigen. Met haar
toverkunsten was zij hem behulpzaam, zodat hij in zijn opzet slaagde en behouden
terugkwam.
33 stoocker: krachtige wind, soms storm; zie WNT XV, kolom 1856.
37 Hipplende Starren: dwaalsterren, planeten. (+)
42 Ceyx: De koning van Trachis ging over zee om het orakel te raadplegen, maar
leed schipbreuk en verdronk. Zijn echtgenote Alkyone voorzag dit ongeval in haar
droom. (Ovidius, Metam. XI, vs. 410 etc.; Van Mander, ed. 1616, folio 86a).
43 Alcyone u lieve Bruyt die schreit: Gezien de metrische structuur van dit lied,
zal men moeten lezen: Alsjoon' u lieve bruid. De term Bruyt zal hier wel de bet.
hebben van een jong-getrouwde vrouw (zie WNT III, eerste stuk, kolom 1625). Uit
het feit dat zij zichzelf Alcyone noemt en haar jonge echtgenoot Ceyx (vs. 47) blijkt
haar bange voorgevoel.
44 't Hart wil heur van droefheyt scheuren: zowel in 1622 als in 1644 staat er niet
Hart, maar Haar (Hayr). Er is - mogelijk bij de zetter - verwarring ontstaan
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tussen twee uitdrukkingen: het hart scheurt van droefheid, en zij trekt van droefheid
de haren uit het hoofd.
50 Nu dobbert mijn Liefje op de ree: Dit lied is éen van de zeer weinige bij Bredero
met een slotstrofe die identiek is aan de beginstrofe. Van de aldus ontstane afronding
gaat de suggestie uit dat er aan de beschreven toestand niets te veranderen is.

XC Amoureus Liedeken
I: 317-318
Liefdeslied voor een meisje dat voorzien is van alle mogelijke deugden en talenten.
Beginregel: Wel op met Vreught, met blyschap moet ick loven
Vindplaatsen: Groot Lied-Boeck 1622 II: 12-13; Kalff 1890: 382-383; Knuttel
1929: 216-217; Van Rijnbach 1944: 169-170.
Omvang: 36 verzen, zes strofen van 6 regels.
Versvorm: overwegend jambisch metrum, vijf heffingen in vs. 1, 3 en 5; drie
heffingen in vs. 2 en 4; zes of zeven heffingen in vs. 6, dat steeds 14 syllaben heeft,
maar in de eerste strofe 15.
Rijmschema: (a) b c (a) b c (c) d (c) d. In de verdere strofen is dit schema niet
strak volgehouden: de vzn. 7 en 9 hebben geen middenrijm (a); in de slotregels 12,
18, 24, 30 en 36 ontbreekt het binnenrijm (c).
Melodie: Matter 1979, blz. 139-141.
3 deugt, en vriendschap: De komma in dit vs. is storend, maar kan wel bedoeld zijn
als aanduiding van het middenrijm.
7 beleeft: zachtzinnig, welwillend; zie WNT II, kolom 1686.
8 Gheleerde: bekwaam, ervaren, vol levenswijsheid.
36 Eer de Roosjens enz: De roos is van oudsher een zinnebeeld van allerlei schone
zaken, waaronder stilzwijgendheid en maagdelijkheid. Heel gewoon is al sinds de
middeleeuwen de verbinding met het ww. plukken: het meisje haar maagdom
ontnemen; zie WNT XIII, kolom 1317. De slotverzen betekenen dus: Laten we doen
wat bij onze jeugd past, voor we te oud zijn geworden voor de erotische genoegens.
Deze waarschuwende raad komt in de renaissancistische poëzie vaak voor, o.a. in
Hoofts Granida, vs. 99-132. (ed.-Stoett, deel II, blz 156.)
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XCI Klaegh-Liedt
I: 319-321
Lied van een ontgoochelde jonkman die zich erover beklaagt dat zijn geliefde,
met wie hij ondanks de tegenstand van zijn familie zo lang heeft verkeerd, hem nu
de deur wijst en een rijke kapitein bij zich toelaat. De overeenkomst met een thema
uit Moortje is onmiskenbaar. Acht men dit lied autobiografisch, dan moet men ook
in Moortje een stukje autobiografie zien. De redenering is omkeerbaar: beschouwt
men Moortje als de veramsterdamsing van een latijns-frans blijspel, dan is dit lied
een bijprodukt dat in een bepaalde fase mogelijk bestemd is geweest om als lied van
Ritsaardt in Moortje te worden opgenomen.
Beginregel: Moy Aeltjen is 't soo haest vergheten,
Vindplaatsen: Geestigh Liedt-Boecxken 1621: 160-164; Groot Lied-boeck 1622
II: 13-14. Liedt-boeck 1644: 22-23; Liedt-boeck 1677: 27-28; Kalff 1890: 384-386;
Knuttel 1929: 288-290; Van Rijnbach 1944: 170-171.
Omvang: 56 verzen, acht strofen van 7 regels.
Versvorm: jambisch metrum, met vier heffingen in de vzn. 1-5, vijf heffingen in
de vzn. 6 en 7.
Rijmschema: a b a b (c) c (c) d d.
Melodie: Matter 1979, blz. 231, 233.
Varianten:
Groot Lied-boeck 1622
3 die 'k

Geestigh LB 1621
die ick

Liedt-boeck 1644
die ick

5 vriendelijckheydt

vriendlijckheyt

vriendlijckheydt

8 Myn Vrienden

Mijn Vrunden

Mijns vrunden

26 waerd dy

waerdy

waerdy

33 my

my

mijn

56 my

mijn

mijn

19 Daer wenst' ick myn // een vensterkijn, Van Kristalijn: Deze wens van de
innerlijke kenbaarheid - en tegen de huichelarij of de verdenking daarvan -, die al
bij de griekse auteur Lucianos (ong. 120-180) voorkomt, kan aan Bredero bekend
zijn geweest uit de Emblemata (1565) van Hadrianus Junius, waarvan in 1575 een
nederlandse vertaling verscheen. In het eerste embleem zegt Momus:
Waerom ick den mensch wilde met een traly voren
Gemaect hebben, om te sien watter schuylt ondere.

Zie in dit verband Veldman 1977, blz. 160-161. Met dank aan Prof. Dr. L. Strengholt
en Prof. Dr. J. Gijsel.
50 geveynsde Kourtesane: huichelachtige snol; uit fr. courtisane, eig. hofdame,
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welgemanierde, wereldwijze vrouw; later eufemisme voor vrouw van lichte zeden.
52 Kokedriele trane: De vorm kokedril voor krokodil komt in ouder Nederlands
en in allerlei andere talen veel voor (zie WNT VIII, eerste stuk, kolom 312). Het
bijgeloof dat de krokodil tranen stortte als hij zijn slachtoffer had verslonden, is sinds
de middeleeuwen algemeen verbreid geweest. Zie Stoett 1923, blz. 512. Daarom
werd de krokodil als een huichelachtig dier beschouwd.
53 den verdwaesden Kapiteyn: Een van de hoofdpersonen uit Bredero's Moortje
is de belachelijke Roemert, de Kapiteyn. De overeenkomst van de personages, de
namen (vgl. Moy Aeltjen en Moy-Aal, een Snol) en van de situaties is een sterk
argument voor de overtuiging dat dit lied ontstaan is in de creatieve sfeer van Moortje,
dus in de jaren 1614-1615.

XCII Liedt
I: 322-325
Lyrisch lied waarin de dichter voorbij geluk herdenkt en zich erover beklaagt dat
afgunst op zijn roem zich uit in lasterpraatjes die zelfs bij zijn vroegere geliefde
geloof hebben gevonden. Door de plaatsaanduiding in vs. 82 en de eigennaam in vs.
90 maakt dit lied een autobiografische indruk.
Beginregel: Ha! licht vervlooghen wyllen
Vindplaatsen: Groot Lied-boeck 1622 II: 14-16: Kalff 1890: 385-388; Knuttel
1929: 251-253; Van Rijnbach 1944: 171-173.
Omvang: 90 verzen, negen strofen van 10 regels.
Versvorm: jambisch metrum met drie heffingen in de vzn. 1, 3, 7 en 9, vijf in de
vzn. 2 en 4, twee in de vzn. 5, 6 en 8. In vs. 10 twee trocheeën, maar doordat vs. 9
eindigt met slepend rijm en enjambement, ontstaat er een doorgaande alternering.
Rijmschema: a b a b c c d e e d.
Melodie: Matter 1979, blz. 142.
8 Als ick met Dichten enz.: Het aantal liederen waarin Bredero over het dichterschap
schrijft, is vrij klein. Uit de contekst mag men wel afleiden dat het hier zijn eigen
dichterschap betreft. Een begaafd meisje dat in staat was stijlkritiek te oefenen en
zijn werk zoetvloeiender te maken (vgl. vs. 15-20), wordt ook vermeld in lied XCIX.
27 Mijn Eere my berooven: Een situatie van dichterlijke roem, gevolgd door laster,
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kan men in Bredero's leven alleen denken na 1615, d.w.z. na het succes van zijn
toneelwerk, van zijn liederen in Apollo, en gedurende de onenigheden in D'Eglantier.
Maar buiten-literaire biografische gegevens die op laster wijzen, zijn er niet.
68 Nu 't can verkeeren: Hoewel niet door afwijkend lettertype aangeduid, is de
zinspreuk in het lied een rederijkerselement.
76 by gheval: af en toe, soms.
80 Van Margriete: Deze eigennaam is geen bewijs dat het bedoelde meisje ook
in werkelijkheid zo heette. In de liefdeslyriek komt de geliefde vaak onder een
schuilnaam (liefkozingsnaam) voor. Het is denkbaar dat Bredero een geliefd meisje
Margriete heeft genoemd naar aanleiding van de Marguerita-figuur in de Tragische
Historien.
82 't hooge Huys te Muyen: Deze vermelding van het Muiderslot, de ambtswoning
van P.C. Hooft, wekt de indruk dat dit slot en dit meisje in de ervaring van de dichter
iets met elkaar te maken hebben gehad, bijvoorbeeld dat zij elkander daar, of daar
in de buurt, hadden leren kennen, of dat zij daar verbleef.
90 Op Garbrande: Zie voor de problematiek van Bredero's voornaam de uitvoerige
aantekening bij lied XXIV, vs. 17.

XCIII Amoureus Liedtjen
I: 326-328
Lied ter ere van een begaafd en mooi meisje dat mogelijk eens, zo God het wil,
de liefde van de minnaar zal beantwoorden. Gezien vs. 56 kan men denken aan de
dichter zelf.
Beginregel: Vyt Liefden com ick dagelijcx nu
Vindplaatsen: Groot Lied-Boeck 1622 II: 16-17; Kalff 1890: 388-390; Knuttel
1929: 72-73; Van Rijnbach 1944: 173-174.
Omvang: 63 verzen, negen strofen van 7 regels.
Versvorm: overwegend jambisch metrum, met vier heffingen in de vzn. 1 en 3,
drie heffingen in de vzn. 2, 4 en 7, twee heffingen in de vzn. 5 en 6. Omzettingen in
de vzn. 11, 16, 21, 44 en 60. In de eerste strofe zijn de vzn. 2 en 4 trocheïsch.
Rijmschema: a b a b c c b.
Melodie: Matter 1979, blz. 44.
7 de aartsche Engelen: Uiteraard zijn met de aardse engelen de meisjes, de jonge
vrouwen bedoeld; toch mag men er tevens een woordspeling in zien met aartsengelen,
natuurlijk met dezelfde amoureuze betekenis.

G.A. Bredero, Groot lied-boeck

354
42 Dat vveet de Heer almachtich: In de meeste liefdesgedichten van Bredero blijven
de gevoelens in de natuurlijk-menselijke sfeer; dit lied heeft bovendien een religieuze
inslag (zie ook vs. 62), waardoor de ernst van het geheel wordt versterkt.
44 Door een troost'loos verscheyen: Daar troost vaak voorkomt in de bet. van
wederliefde, betekent dit vs. waarschijnlijk: als ik gestorven ben doordat ik geen
wederliefde heb gevonden. (+)
49 Met Bloem, en Palm: Men denke hier niet aan palmtakken, maar aan twijgen
van het altijdgroene kleine palmboompje (buxus sempervirens), waarmee desgewenst
ook gestrooid kon worden. Zie WNT XII, eerste stuk, kolom 233.
56 gaeren branden: Deze woordspeling op de voornaam van de dichter betekent
zowel een rederijkerse lement, als een autobiografische factor.
57 Prins: Hoewel dit woord hier op God doelt en het bovendien noch boven de
slotstrofe staat noch als aanhef daarvan, mag men er toch een rederijkersrelict in
zien.
60 Helpt myn knoopen, en hechten: De vzn. 60-63 hervatten, ook in de beeldspraak,
de vzn. 3-4.

XCIV Sonnet
I: 329
Sonnet over het verschil tussen droom en werkelijkheid in de liefde. Het gedicht
is verwant met lyrische poëzie van dichters van de Pléiade; zie Weber 1956, p.
356-369. Er zijn ook overeenkomsten met een paar sonnetten van Hooft:
Wanneer, door 's werelts licht, de blindgebooren jongen (uit maart 1606;
Gedichten van P.C. Hooft; ed. Stoett I, blz. 50) en
Mijn lief, mijn lief, mijn lief; zoo sprack mijn lief mij toe (uit januari 1610;
idem I, blz. 95).
Beginregel: Van dat Aurora vroech den dach begint te kippen,
Vindplaatsen: Groot Lied-boeck 1622 II: 18; Kalff 1890: 390-391; Knuttel 1929:
244; Van Rijnbach 1944: 174-175.
Versvorm: alexandrijnen met regelmatige cesuur.
Rijmschema: a b b a a b b a c c d e e d.
1 Aurora: In de romeinse mythologie de godin van de dageraad, vereenzelvigd met
grieks Eoos. Zij wordt soms voorgesteld rijdende in een vierspan met gevleugelde
paarden. Het gebruik van zulke klassieke godennamen is in de 17de eeuw weinig
méer dan een literaire mode.
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4 schittert op de Clippen: Zoals zo vaak in zijn alexandrijnen heeft Bredero ook in
dit sonnet gebruik gemaakt van assonantie en alliteratie. Het woord Clippen behoeft
niet te duiden op de in Holland moeilijk aanwijsbare rotsen, maar kan de in dialekten
aanwezige bet. hebben van zandheuvel. Zie WNT VII. kolom 4142. (+)

XCV Bruylofts-Dicht
Ter eeren Daniel Vorstens Ende Cornelia Michiels
I: 330-337
Gelegenheidsgedicht in de vorm van een soort tafelspel met klassieke goden als
sprekende personages. Gezien de huwelijksdatum zal het gedicht geschreven zijn in
het voorjaar van 1618.
Beginregel: T' is Musen u bekendt, datmen sich niet kan gheven
Vindplaatsen: Privédruk april 1618 (unicum; K.B. 's-Gravenhage; signatuur 852
F 372); Groot Lied-boeck 1622 II: 19-25; Kalff 1890:391-395; Knuttel 1929:364-368;
Van Rijnbach 1944: 175-181.
Omvang: 154 verzen.
Versvorm: alexandrijnen met regelmatige cesuur en betrekkelijk weinig ritmische
variaties behalve een aantal omzettingen van de eerste jambe; zie vs. 41, 53, 65, 73,
83 etc.
Rijmschema: a a b b c c d d enz. Op deze normale paarsgewijze afwisseling van
slepende en staande rijmen zijn twee uitzonderingen: zowel de vzn. 13-16 als de vzn.
115-118 zijn slepend; opmerkelijk is verder dat vs. 107-108 en 111-112 gelijke
rijmklanken hebben, evenals vs. 149-150 en vs. 153-154.
Varianten
Groot Lied-boeck 1622
10 den

Privé-druk 1618
deu

30 moeten

moet

37 Bruyloofts-gaaf

Bruylofts-gaaf

48 malcanderen

melkander

63 volscheyt

volseyt

92 ongemeende

ongemeene

101 siet

sit

120 myn

mvn

- zinspreuk

Dat wert waer.
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- Daniel Vorstens: Het bruidspaar Vorstens-Michiels ging 21 maart 1618 in
ondertrouw en huwde 17 april 1618; beiden woonden in de Warmoesstraat (zie Van
Eeghen 1968 b, blz. 164; Memoriaal, blz. 163.) Daniel was een zoon van de uit Lier
afkomstige kaardemaker Hans Vorsten (Van Dillen 1935, blz. 313). De privédruk
ter gelegenheid van deze bruiloft heeft een titelblad met over acht regels in vijf
verschillende lettertypen:
Bruylofts-Dicht,/ Ter Eeren / Den Erentfesten, en Achtbaren / DANIEL
VORSTENS / In Echt verzaemt / Met d'Eerbare, Deucht-lievende / CORNELIA
MICHIELSDter / In 't Iaar 1618. den 17. April.
Daaronder een vignet: een rankenkrans met de tekst: Wat Godt te samen ghevoecht
heeft dat en sal de mensche niet scheyden. Hierbinnen van boven naar beneden: Mat.
19.; twee samengevoegde handen; twee harten door een strik verbonden; twee
engeltjes die de linten van deze strik in handen hebben. Geheel onderaan: 't
Amsterdam,/ Ghedruckt by Paulus van Ravesteyn. / M. D. C. XVIII.
De privé-druk bevat op de keerzijde van het titelblad dezelfde ‘penneconst’ als
ook te vinden is bij de twee bruiloftsgedichten uit september-oktober 1616 (zie I:
532) en januari 1618 (zie I: 598). In april 1618 is het dus minstens de derde keer dat
deze houtgravure van Cupido op de zwaan werd gebruikt; maar Bredero schreef er
telkens een nieuw vierregelig onderschrift bij. Terwijl de andere twee mét de prent
zijn opgenomen in het Groot Lied-boeck 1622, is dat met dit derde toen niet gebeurd;
het luidt aldus:
Cupido komt hier aan met aller ijl gheswommen Door Zuyer-zee, door Ty tot door den Ammarack:
Want hem docht dat hy mee te Bruyloft moste commen
En wat waar doch de Feest indien hy hier ghebrackt?

1 T'is Musen u bekendt: De muzen, negen dochters van Zeus en Mnemosyne, zijn
in de griekse mythologie de godinnen van kunst en wetenschap. De gedachte dat de
dichterlijke inspiratie een goddelijke oorsprong heeft: est Deus in nobis (Ovidius,
Ars amatoria II: 549; Fasti VI: 5) is bij de klassieken en daarna ook in de renaissance
een wijd verbreide opvatting geweest.
15 Want ick en kan niet soecken enz.: Bredero kende geen Latijn en Grieks, al
heeft hij zich door vertalingen, uit Van Mander, en via zijn vrienden Telle en Coster
heel wat kennis van de klassieken eigen gemaakt. Aangezien hij zich verzette tegen
iedere aantasting van het natuurlijke Nederlands, mag men aannemen dat er in de
vzn. 15-18 een flinke dosis ironie en ook wel zelfironie schuilgaat.
19 Genade, ach wat kracht enz.: Op dit ogenblik ziet de dichter plotseling de
stralende figuur van Jupiter opkomen, of afdalen.
24 Wat mach den suffert schricken: Tot en met de eerste helft van dit vs. is de
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dichter zelf aan het woord geweest, naar men mag aannemen op deze bruiloft in
eigen persoon. Wat er in de vzn. 19-23 vermeld wordt over licht en geluid, maakt
de indruk toen ook vertóond te zijn als begeleidingsverschijnselen bij de komst van
Jupiter. Van vs. 24b af tot en met vs. 40 spreekt deze oppergod, die wel in een fraai
gewaad zal zijn opgetreden. En blijkbaar kwam hij niet alleen: er was een hofstoet
('t heylich Choor der Hemel Vorsten; vs. 26), mogelijk bestaande uit de vier
godenfiguren die later nog aan het woord komen; en bovendien werd hij begeleid
door zijn schenker Ganymedes (vs. 31) als zwijgende personage, die echter tot taak
had zijn ambt ook aan dit feestmaal uit te oefenen. Indien hij dit gezelschap even
snel weer heeft verlaten als Jupiter (vs. 39a), moet het schenken beperkt zijn gebleven
tot de glazen van het bruidspaar en van de oppergod (vs. 34-36). Maar misschien
bleef Ganymedes in functie gedurende het gehele gedicht.
25 der bester: van de beste dichters, namelijk degenen die door de god worden
geïnspireerd.
26 der Hemel Vorsten: De achternaam van de bruidegom was uiteraard een
uitnodiging tot het maken van woordspelingen. Dat die ook hier bedoeld is, blijkt
uit het afwijkende lettertype.
39 Mijn Dochter! lief komt nader: De vzn. 39b-40 zijn geen mededelende maar
gebiedende zinnen, en de inzet is geen onderwerp maar aangesproken persoon, getuige
ook de vorm u eygben Heer (vs. 40). Daarom verdient een gewijzigde interpunctie
de voorkeur: Mijn Dochterlief!
41 Zalige IONGE-LIEN enz.: Het lijkt vreemd dat Pallas Athene, de griekse godin
van de wijsheid, nu bruid en bruidegom prijst omdat zij hun huwelijk beginnen met
GOD, blijkens de drie hoofdletters bepaaldelijk de christelijke god. Maar nog afgezien
van het spelkarakter van dit gedicht, ging het hele gebruik van de klassieke
godennamen tijdens de renaissance niet dieper dan wat glinsterend vernis; de
godsdienstige overtuiging, in dit geval de protestantse, kwam niet in het gedrang.
46 En doet u naasten als ghy vvilt datmen u doet: Deze ‘gulden regel’, evenzeer
klassiek als christelijk (zie Apollo vs. 230) is in dit geval positief geformuleerd; de
meer bekende negatieve formulering is te vinden in het enige stukje handschrift dat
met zekerheid van Bredero afkomstig is; zie Memoriaal, blz. 165.
47 En schuvvt de eerste saak: vermijd de eerste oorzaak, de eerste aanleiding.
51 Maer of het Avontuur enz.: Hier verliest het betoog van Athene z'n christelijke
inhoud om plaats te maken voor een zuiver stoïcijnse strekking.
60 Senecam zyn brave brieven: In 1562 had Coornhert een Seneca-vertaling
uitgegeven: Van den weldaden. Een nederlandse vertaling van de brieven van Seneca
is echter pas in 1654 verschenen. De prijzende vermelding in dit vs. bewijst dat
Bredero er meer dan oppervlakkig mee bekend is, denkelijk dank zij
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een franse vertaling, en ook dat in 1618 in Amsterdam Seneca's brieven wel bereikbaar
waren. Lucius Annaeus Seneca (Cordoba ong. 5 v. Chr. - Romeo 65 n. Chr.) was
éen van de belangrijkste literatoren van zijn eeuw. Hij werd de opvoeder van de
jonge Nero, en in het begin van diens keizerschap zijn vertrouwde raadgever; hij viel
echter door waarschijnlijk valse beschuldigingen in ongenade en werd veroordeeld
zelfmoord te plegen. Zijn wijsgerig en moraliserend proza wordt gekenmerkt door
vele ‘sententiae’: kernachtige aforismen, getuigend van levenservaring en
mensenkennis. Zijn tragedies golden in de begintijd van de renaissance voor ideale
modellen van het treurspel. Vooral in zijn brieven komt zijn rijke en veelzijdige
persoonlijkheid tot uiting.
69 Brandende Bruydegom: Zowel door de alliteratie als door de antimetrie
(omzetting van de eerste jambe) krijgen deze twee woorden een bijzondere nadruk;
ze zijn een ontlening aan Hooft. Zie lied XLVII, vs. 89. De vraag van Hymen, de
griekse god van het huwelijk is uitsluitend gericht tot de bruidegom. In vs. 74 wendt
hij zich tot de bruid, in vs. 83 tot de bruiloftsgasten. Ook in dit gedeelte is het duidelijk
dat de vertoning niet beperkt kan zijn gebleven tot het voordragen van de tekst: zie
vs. 67-68 en vs. 73.
86 De hemelsche Venus: namelijk Venus urania (of celestis) de goddelijke kuise
Venus tegenover Venus pandemos (of vulgaris); de tegenstelling is afkomstig van
Plato's Symposion. Maar er is ook een andere Venusmythe, waarin deze tegenstelling
niet voorkomt, wel haar hemelse afkomst. Kronos zou Ouranos hebben gecastreerd,
en uit het in zee gevallen zaad zou Venus zijn ontstaan. Zie Wind 1967, blz. 128-140.
83 Lodd'rende Ionge-lien: Deze woorden van Hymen, de aanhef van zijn oproep
tot de bruiloftsgasten om Venus en Cupido welkom te heten, zijn nauwelijks minder
emfatisch dan vs. 69: ook hier antimetrie en alliteratie. Venus en Cupido, moeder en
zoon, goden uit de romeinse mythologie, zijn blijkbaar tegelijk opgekomen, of indien ze er al van vs. 26 af waren - naar voren gekomen. Maar Cupido speelt
voorlopig nog een zwijgende rol. Venus tracht met haar toespraak de jonge
bruiloftsgasten (vs. 89-90), de bruidegom (vs. 91-94) en ook de bruid (vs. 107b-112)
in het spel te betrekken.
87 met haar groote schulp: Volgens griekse traditie was Afrodite - in de romeinse
mythologie Venus genoemd - geboren uit het schuim van de zee (gr. afros:
zeeschuim): vandaar dat zij ook vaak gedacht werd als staande op een zeeschelp.
Een zodanige afbeelding komt voor in Hoofts Emblemata Amatoria als eerste.
91 Maar koele Bruydegom! die t'ansjens scheen te branden: zinspeling op vs. 65.
119 Nu is't myn beurt: De kinderlijke verschijning van Cupido alsmede zijn
uitrusting met pijl en boog blijken uit de eerste verzen die hij zegt. Men mag wel
aannemen dat hij door een jeugdige bruiloftsgast zal zijn voorgesteld.
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136 Nu Dichter ryst enz.: Na aldus door Cupido te zijn uitgenodigd, spreekt de dichter
zelf het slotgedeelte, vs. 137-154. Aangezien hij ook was begonnen, vs. 1-24a, is de
gehele tussentekst in feite opgenomen in zijn toespraak, als een reeks verschijningen
die hijzelf door zijn verzoek om inspiratie (vs. 9-15a) heeft opgeroepen. Die reeks
blijkt aldus te zijn:
Jupiter met Ganymedes

vs. 24b-40

Pallas Athene

vs. 41-64

Hymen

vs. 65-88

Venus met Cupido

vs. 89-119a

Cupido

vs. 119b-136

Aan het tafelspel nemen dus behalve de dichter vijf sprekende personages deel,
en een zwijgende, Ganymedes. Iedere toespraak duurt een kleine twee minuten,
alleen die van Venus is iets langer, nl. zowat drie.
140 als myn genegentheyt: dan mijn genegenheid voor het bruidspaar tot uiting
te brengen.
143 Dat Kornelia van u: Daar het gedicht bijzonder metrisch is, zal de extra
lettergreep in deze vershelft bij de voordracht wel zijn weggewerkt door de uitspraak
Knelia, overeenkomstig de gewone volksvorm Knelis. In vs. 114 echter is de uitspraak
onverkort.
147 De Dochter van de Roomsche Schypio: Scipio was de naam van een romeinse
patriciërsfamilie (3de en 2de eeuw v. Chr.). Beroemd was vooral Publius Cornelis
Scipio Africanus (236-184 v. Chr.) die als jong opperbevelhebber van de romeinse
troepen in Spanje aldaar de Carthagers verdreef. Zijn dochter Cornelia - op wie
Bredero vanwege de eendere naam een toespeling maakt - huwde Tiberius Sempronius
Gracchus (ong. 220-150 v. Chr.), hoofd van een aanzienlijk plebeisch geslacht en
werd de moeder van Tiberius en Caius, die later poogden in Rome belangrijke sociale
hervormingen aan te brengen. Bredero zal de door hem gebruikte anekdote hebben
leren kennen uit Valerii Maximi Des alder-vermaertsten ende wel-sprekensten
Historieschryvers Negen Boecken, (...) Overgheset uyt de Latijnsche in onse
Nederduytsche tale, door Conradum Mirkinium. Rotterdam. 1614. Daar staat op blz.
236: ‘Dat de kinderen den Huysmoeders de meeste vercierselen zijn, hebben wy soo
ghevonden by Pomponium Rufum int boeck der by een vergaderinge. Cornelia, der
Gracchen Moeder, als een Campaensche Vrouwe, by haer 'thuys ligghende, haere
juweelen, de schoonste in dien tijdt, verthoonde: heeftse soo langhe met een
coutenantie (lees conversatie; het Latijn heeft sermone) opgehouden, tot dat haere
kinderen uyt de School wederquame n: ende dit seydese, zijn mijne juweelen.’ Dit
fragment is een letterlijke vertaling van wat er bij Cornelius Nepos, De viris illustribus
urbis Romae, cap. L, 1 staat. Het is de vraag, hoeveel van de amsterdamse
bruiloftsgasten anno 1618 genoeg van de klassieke geschiedenis afwisten om zulke
toespelingen te kunnen begrijpen.
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XCVI Bruylofts-Liedeken
I: 337-339
Gelegenheidsgedicht, behorende bij het vorige en dus waarschijnlijk ook ontstaan
in het voorjaar van 1618.
Beginregel: G'luckige Jonge L'ien, wy wenschen u met vreught
Vindplaatsen: Privé-druk 1618 (K.B. 's-Gravenhage; signatuur 852 F 372): Groot
Lied-Boeck 1622 II: 25-26; Kalff 1890: 395-396; Knuttel 1929: 368-369; Van
Rijnbach 1944: 181-182.
Versvorm: overwegend alternerend metrum, in principe jambisch in de vzn. 1, 4,
5, 8 en 13 van elke strofe, in principe trocheïsch in de vzn. 2,3,6,7,9, 10, 11 en 12.
In de tweede en de vierde strofe is ook vs. 5 trocheïsch.
Rijmschema: a b b a a c c a d d (e) e (e) e d, dus geheel staand rijm. In de vierde
strofe zijn de rijmen c gelijk aan de rijmen b.
Melodie: Matter 1979, blz. 80.
Varianten
Groot Lied-Boeck 1622
5 Daar by

Privé-druk 1618
En daar by

9 Daniel

O Daniel

14 Speel-nootjens

O Speel-nóótjens

48 komt, drinckt

komt, komt drinckt
De vzn. 9-10, 22-23 en 35-36 staan op
éen regel.

14 ay Loddert eens ter zy: Het ww. lodderen in de bet. verleidelijk kijken, komt
bij Bredero ook voor in lied LXXXVIII vs. 7. In WNT VIII, tweede stuk, kolom
2543, zijn geen andere bewijsplaatsen gegeven dan deze twee van Bredero. Waarom
Loddert in 1622 met kapitaal en in romein is gezet, is raadselachtig.
31 Och 't is een zoet vermaack! doch 't is my onbekent: Men kan dit vs. op twee
manieren interpreteren: a. Het lied werd door de ongehuwde jongelui gezongen en
dan is dit vs. in overeenstemming met hun ongehuwdzijn; de woorden my en ick
gelden dan voor elk van hen afzonderlijk, b. Het is een toespeling op de ongehuwde
staat van de dichter, maar in dit geval is het vreemd zo'n persoonlijke toespeling door
ánderen te laten zingen.
50 Drinckt een halve gril: In WNT V komt bij gril geen bet. voor, die in dit verband
past; noch een gril drinken, noch een halve gril worden er behandeld. Bij het zoeken
naar de waarschijnlijke bedoeling, zal men toch zoveel mogelijk in de buurt van de
gewone betekenis willen blijven: kuur, plotselinge inval. Zorg dat je door wat te
drinken een beetje opgewonden raakt.
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XCVII Den Droevigen Vryer
I: 341-342
Klacht van een jonge minnaar die op een feest niet het meisje van zijn voorkeur
aantreft. De aanduiding van de melodie verwijst naar een lied van Bredero zelf.
Beginregel: Wat baat my den dranc daer ellick vreughd uyt suygd?
Vindplaatsen: Geestigh Liedt-Boecxken 1621: 157-160; Groot Lied-Boeck 1622
II: 26-27, met illustratie; Liedt-boeck 1644: 21-22; Liedt-boeck 1677: 26-27; Kalff
1890: 397-398; Knuttel 1929: 83-84; Van Rijnbach 1944: 182-183.
Omvang: 35 verzen, zeven strofen van 5 regels.
Versvorm: vierheffingsmetrum in de vzn. 1 en 2 van elke strofe, jambisch metrum,
drievoetig in vs. 3 en 5, viervoetig in vs. 4.
Rijmschema: a a b (c) c b.
Melodie: Matter 1979, blz. 27, 46, 47, 106, 108.
Varianten
Groot Lied-Boeck 1622
12 herte

Geestigh Liedt-B. 1621
herte

Liedt-boeck 1644
harte

26 noch

noch

doch

8 Die 't hart uyt droefheyt dicht: Het klaaglied wordt wel uit droefheid gedicht,
maar heeft tezelfdertijd een vertroostende werking.
31 Princesje: Behalve erenaam van de afwezige geliefde is dit woord aan het begin
van de laatste strofe ook een rederijkersrelict, overigens vrijwel het enige in dit lied.

XCVIII Amoureus-Liedtjen
I: 343-345
Liefdeslied, door een meisje gezongen. In Rodd'rick ende Alphonsus lied van
jonkvrouw Elisabeth in de situatie dat haar uitverkoren ridder Rodderick zal gaan
duelleren. Het lied heeft buiten het toneelstuk eigenlijk geen functie. Zie ed.
Kruyskamp (Zwolle 1968) blz. 136-138.
Beginregel: O lichten brant van Minne
Vindplaatsen: Rodd'rick ende Alphonsus, 1616, vs. 1183-1230; Groot Lied-Boeck
1622 II: 27-28; Kalff 1890: alleen in Rodd'rick ende Alphonsus; Knuttel 1929: idem;
Van Rijnbach 1944: 183-185.
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Omvang: 60 verzen, zes strofen van 10 regels. Doordat in Rodd'rick ende Alphonsus
de vzn. 5-6 en 8-9 telkens op éen regel gedrukt staan, heeft het lied daar strofen van
8 regels.
Versvorm: jambisch metrum, drievoetig in de vzn. 1, 3, 7 en 9, vijfvoetig in de
vzn. 2 en 4, tweevoetig in de vzn. 5, 6 en 8; al bestaat vs. 10 uit twee trocheeën, het
sluit dank zij het vrouwelijk rijm en het enjambement van vs. 9 daar met doorgaande
alternering bij aan.
Rijmschema: a b a b c c d e e d.
Melodie: Matter 1979, blz. 142-145.
Varianten
Groot Lied-Boeck 1622
21 my

Rodd'rick ende Alphonsus 1616
mijn

51 herten Prins

herten-Prins

54 verdwynen

verdwyne

7 grillich wanghelatich: Het is niet uit te maken of grillich hier een bijw. bepaling
is bij wanghelatich, of een afzonderlijk naamw. deel van het gezegde. In Rodd'rick
ende Alphonsus staat tussen deze twee woorden een komma, hetgeen de nevenstelling
suggereert. Door wan wordt in elk geval iets slechts; aangeduid.
51 Mijn herten Prins vercooren: Men kan in deze aanhef van de slotstrofe nog
een rederijkersrelict zien, al is het uit de context duidelijk dat met Prins ook de
geliefde wordt bedoeld. Al kan dit in principe iedere geliefde zijn, de eigennaam in
vs. 55 - in rijmpositie - verwijst naar een buiten het lied liggende, enkel in het
toneelstuk bestaande werkelijkheid.

XCIX Amoureus-Liedt
I: 346-347
Liefdeslied voor een niet zo zeer mooi en rijk, als wel deugdzaam en begaafd
meisje, in staat tot verantwoorde stijlkritiek.
Beginregel: De Minne die in mijn hartje leyt,
Vindplaatsen: Groot Lied-boeck 1622 II: 29; Liedt-boeck 1644: 20; Liedt-boeck
1677: 25; Kalff 1890: 398-399; Knuttel 1929: 246-247; Van Rijnbach 1944: 185.
Omvang: 36 verzen, negen strofen van 4 regels.
Versvorm: aftwisselend vierheffings- en drieheffingsmetrum, grotendeels
alternerend.
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Rijmschema: a b a b.
Melodie: Matter 1979, blz. 39, 146-147.
Varianten
Groot Lied-Boeck 1622
22 Minne, kusjes

Liedt-boeck 1644
Minne-kusjes

26 Ons Vrientschap: Deze derde factor in de verhouding, naast haar heusheyt en
zijn Liefde, behoeft niet verliefdheid te betekenen, maar kan duiden op beider
gelijkgerichtheid, innerlijke overeenstemming, dus dat wat in de klassieke en
renaissancistische opvatting concordia werd genoemd. (+)
32 Ten konfer of ten branden: Het woord konfer of confer is in het WNT niet
opgenomen. Bij de poging tot interpretatie kwam komfoor het eerst in aanmerking,
al valt de klemtoon daar op de tweede lettergreep. Ook Kalff kiest komfoor, en WNT
III, tweede stuk, kolom 1036 neemt dit zonder nadere commentaar over. Buitendijk
(N.Tg. jrg. 72, blz. 72) bevestigt de verklaring, door ons (I: 347) van een vraagteken
voorzien: zij (mijn liefje) bepraat, overreedt mij (de dichter): ‘Gooi dit gedicht (dees
rasery) in een komfoor of in het haardvuur!’ Wellicht is of hier echter niet bedoeld
om twee verschillende mogelijkheden aan te geven, maar als inleiding van een
verduidelijking, met de betekenis: namelijk, oftewel (zie WNT X, kolom 66).
34 Verwerckt die, o mijn Goddinne: Een meisje dat in staat wordt geacht de stijl
van de dichter te verbeteren, komt ook voor in lied XCII vs. 15-20 (I: 322).

C Liedeken
I: 348-350
Loflied voor een uiterst begaafde, door alle Hollanders bewonderde jonge vrouw.
Beginregel: Ghekroonde Keyserinne,
Vindplaatsen: Geestigh Liedt-Boecxken 1621: 212-216; Groot Lied-boeck 1622
II: 29-30; Kalff 1890: 399-400; Knuttel 1929: 228-229; Van Rijnbach 1944: 185-186.
Omvang: 60 verzen, zes strofen van 10 regels.
Versvorm: jambisch metrum, met drie heffingen in de vzn. 1, 3, 7 en 9, vijf in de
vzn. 2 en 4, twee in de vzn. 5, 6 en 8; in vs. 10 twee trocheeën, maar doordat vs. 9
eindigt met vrouwelijk rijm en enjambement, is er een doorgaande alternering.
Rijmschema: a b a b c c d e e d.
Melodie: Matter 1979, blz. 142.
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Varianten
Groot Lied-boeck 1622
2 Veroveres

Geestigh Liedt-Boecxken 1621
Veroverers

13 'tverwonnen

verwonnen

27 preutst

preuts

28 gebeden

ghebede

29 ghenadicheden

genadichede

33 offren

offeren

51 aenghebeden

op ghebeden

59 uwe

u

1 Ghekroonde Keyserinne: De erenaam Keyserin voor een geliefd en bewonderd
meisje komt ook voor in lied LXXXIII, vs. 25 (I: 298).
5 Ghy die bespringht, En 't leeger dwinght enz.: De zinsconstructie is in
eenvoudiger vorm: Gij die het leger der menselijke krachten bespringt en dwingt.
Indien de beide ww. niet geheel synoniem zijn, accentueert het eerste het plotselinge,
het tweede het onweerstaanbare van de overmacht die deze jonge vrouw geestelijk
uitoefent.
21 de gulde waghen: Bredero ontwerpt in deze derde strofe een triomftocht naar
klassiek model, waarbij de Hollanders (Batavieren, vs. 24) klagend en geboeid
verplicht zijn de zegewagen van het meisje te volgen.
29 Uwe ghenadicheden: Ofschoon formeel een meervoud, is de betekenis
enkelvoudig. De term duidt erop, dat de ik-figuur voor zijn lot afhangt van háar
gratie.
33 Die offren u geen Beesten: Ook deze vierde strofe is gebouwd op een klassiek
motief: de hekatombe, het offer van honderd opgetuigde runderen; maar de uitwerking
is minder strak, niet enkel door de dubbele ontkenning (geen, Noch), ook door de
woordspeling Vaersen = verzen en vaarzen = jonge koeien, niet ouder dan twee jaar,
en tenslotte door de overgang naar de beeldspraak 't Altaer der ghedachten.
36 Dat u ghemoedt Sich niet ghenoech verwondert: Ofschoon er na vs. 35 geen
leesteken staat en men niet vastloopt met de interpretatie Dat: zodat, kan men zich
toch afvragen of het niet beter is na vs. 35 een punt te lezen en bij vs. 36 met een
geheel nieuwe zin te beginnen: U moet u daarover niet al te zeer verwonderen.
44 verwonnen: Bedoeld is verwonnenen, met reductie van de laatste syllabe.
48 Maer ghy doet stichten: Voor de uitdrukking gedichten stichten in de bet. van
gedichten vervaardigen geeft WNT XV, kolom 1575 verscheidene rijmende
voorbeelden. De betekenis is dus: gij inspireert de beste dichters tot de waardigste
poëzie.
52 Wanneer ick laest sou: Van het zeer gebruikelijke laatst als bijwoord geeft
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WNT VIII eerste stuk, kolom 868, als bet. onlangs, en kolom 869 als tweede bet.
eindelijk. Maar in beide gevallen is zo'n tijdsbepaling een wat al te concreet element
binnen het geheel van dit lied. Men kan zich afvragen of Bredero misschien laes!
heeft geschreven, evenals in vs. 54.
56 brave: uitstekende, voortreffelijke.
60 Bleef ick: zou ik blijven.

CI Amoureus-Liedtjen
I: 351-353
Klaaglied van een verleid en in de steek gelaten meisje dat haar minnaar steeds
trouw is geweest en hem álles heeft toegestaan.
Beginregel: O Valschen droch vol droch vol loch, vol ongetrou beloven,
Vindplaatsen: GrootLied-boeck 1622 II: 31-32; Kalff 1890: 401-402; Knuttel
1929: 193-194; Van Rijnbach 1944: 187-188.
Omvang: 40 verzen, tien strofen van 4 regels.
Versvorm: jambisch metrum met zeven heffingen, maar gezien de middenrijmen
eerder een reeks van twee plus twee plus drie heffingen.
Rijmschema: (a) (a) b (c) (c) b (d) (d) e (f) (f) e.
Melodie: Matter 1979, blz. 148-152.
11 stijf: Ofschoon dit woord een achtergeplaatste bijv. bep. bij aenschijn zou kunnen
zijn, verdient de opvatting als bijw. bep. bij aenschouden de voorkeur: onafgewend,
strak. Zie WNT XV, kolom 1611.
16 Mijn Borsjes ront enz.: Met schijfjes als lijd. vw. bij verschickte ghy zal Borsjes
moeten worden gezien als meew. vw., ongeveer met de betekenis: En wat mijn ronde,
stevige en gezonde borstjes betreft, daarvan bewoog je de tepel heen en weer. De
binnen het zinsverband eveneens aanwezige mogelijkheid dat met schijfjes niet een
lichaamsdeel maar een kledingstuk wordt bedoeld, vindt in de toenmalige
vrouwenmode niet voldoende steun. Vgl. Der Kinderen 1950, blz. 46 en 110-114.
Dat schijfjes in het Middelnederlands gebruikt is in de bet. van borstjes, lijdt geen
twijfel. In het Testament Rhetoricael van de brugse rederijker Eduard de Dene komt
het tenminste driemaal aldus voor. Ofschoon Bredero dit omvangrijke, vóór de jaren
1975-1979 nooit uitgegeven dichtwerk onmogelijk kan hebben gekend, is het parallelle
woordgebruik opmerkelijk; men moet, zo adviseert De Dene, voor de ‘nijders’
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vroedelick helen damoureuse bedryfuekens
der vruechden schyfuekens (fol. 312 r; II: 281)

En dichter nog bij Bredero's lied komt deze andere versregel:
men taster en wroetter naar de Ronde Schyfuekens (fol. 368 v; III: 93)

Zie de editie van het Testament Rhetoricael door W. Waterschoot en D. Coigneau,
als uitgave van het Koninklijke Souvereine Hoofdkamer van Retorica ‘De Fonteine’
te Gent gepubliceerd; deel I (1975); deel II (1976-77); deel III (1978-79). Het derde,
hierboven niet aangehaalde, minder pregnante voorbeeld, staat op fol. 289 r; II: 239.
33 Siet vast myn schult: In WNT XVIII, eerste stuk, kol. 693-694 waar dit vs. van
Bredero wordt aangehaald, wordt vast opgevat als een stoplap uit metrische of
ritmische overwegingen, dus zonder eigen betekenis. Maar ook Siet myn schult is
moeilijk binnen het zinsgeheel in te passen, tenzij als een inleiding waarna dan de
rest van het vers als verklaring volgt: ziet wat stellig mijn enige schuld was; het
woord schult krijgt dan een enigszins ironische klank. Men kan ook denken aan een
drukfout: Siet, wast myn schult: Zie, is het soms mijn schuld geweest. (+)

CII Sonnet
I: 354
Vroom gedicht in het Frans, over de onbetrouwbaarheid van de aardse liefde en
de standvastigheid van de liefde Gods.
Beginregel: Orsus Adieu Amour, adieu Espoir & Crainte,
Vindplaatsen: Groot Lied-Boeck 1622 II: 33; Kalff 1890: 402-403; Knuttel 1929:
298; Van Rijnbach 1944: 189.
Versvorm: sonnet in alexandrijnen.
Rijmschema: a b b a a b b a c c d e e d.
Blijkens dit sonnet kende Bredero wel méer Frans dan hij in 1617 wilde doen geloven
door zich voor Moortje aan te dienen als ‘een slechte Amstelredammer (die maar
een weynich kints-School-frans in 't hoofd rammelde)’. Toch was dit niet zo maar
een bescheidenheidsformule. Het is immers een feit dat hij in dit sonnet enkele malen
ernstig zondigt tegen het klassieke Frans van de zeventiende eeuw: ten eerste door
de tweede persoon enkelvoud en meervoud te vermengen: Vous troubleras (vs. 2),
toy (vs. 3) en Allumez (vs. 4), scrivez avecq tes doicts (vs. 12); ten tweede door bij
Amour zowel manlijke als vrouwelijke vormen te
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gebruiken: Saincte (vs. 4), fainte (vs. 5), Leger & inconstant (vs. 6), fondée (vs. 9)
enz. Ook de zinsconstructie is soms eerder nederlands dan frans, bijv. in vs. 2 en vs.
9.
Bij het herdichten in het Nederlands heb ik er uiteraard naar gestreefd ‘te vertalen
wat er staat’. Maar wat stáat er? Een reeks woorden, niet enkel syntactisch geordend
tot begrijpelijke zinnen, maar tezelfdertijd ook metrisch geordend tot alexandrijnen,
die zelf weer geordend zijn in het rijmschema van een sonnet. Daaruit volgt een
drievoudige eis, die de vertaler gemakkelijk kan doen vastlopen in een conflict van
plichten. Het tweede vs. met mon Ame ni mon Coeur veroorloofde mij te kiezen
tussen mijn ziel noch mijn hart, ofwel mijn hart noch mijn ziel, en het doorslaggevende
argument lag in de rijmpositie. Met hart als rijmwoord was smart nauwelijks te
vermijden, en in apart, bard, gard, part, sart, tart en verward zag ik geen heil. Met
ziel als rijmwoord waren er m.i. betere mogelijkheden, al blijken tenslotte juist de
rijmwoorden kniel, wiel en schrielalle drie zo al niet misplaatst, dan toch letterlijk
zonder voorbeeld te zijn.
Mijn dank gaat uit naar mijn collega's die door hun scherpzinnige opmerkingen
mij hebben verplicht mijn tekst telkens weer te herzien, en naar mijn antwerpse
collega J. van Dijck voor zijn kritische notities t.a.v. Bredero's Frans.

CIII Amoureus-Nieu-Liedt
I: 355-357
Liefdeslied te ere van een meisje dat vele aanbidders heeft.
Beginregel: V vriendelijcke ooghen
Vindplaatsen: Groot Lied-boeck 1622 II: 34; Kalff 1890: 403-405; Knuttel 1929:
218-219; Van Rijnbach 1944: 189-190.
Omvang: 60 verzen, zes strofen van 10 regels.
Versvorm: jambisch metrum met drie heffingen in de vzn. 1, 3, 7 en 9, vijf in de
vzn. 2 en 4, twee in de vzn. 5, 6 en 8; in vs. 10 twee trocheeën, maar dank zij het
vrouwelijk rijm en het enjambement in vs. 9 is er een doorgaande alternering.
Rijmschema: a b a b c c d e e d.
Melodie: Matter 1979, blz. 142.
9 cryoelend': onrustig (B).
12 Uyt lust, of vrees: De opmerkelijke tegenstelling tussen de beide substantiva
is alleen verklaarbaar als ze betrekking hebben op verschillende personen; het woord
lust kan dan de gezindheid van het meisje jegens een ander betreffen, het woord
vrees eventueel die jegens de ik-figuur.

G.A. Bredero, Groot lied-boeck

368
22 mijn wesen: mijn gelaat, mijn houding, dus: mij. (+)
28 Mijn hart met lusten Soo seer smackmondent kusten enz.: De mededeling dat
een hart met smakkende mond een meisje de handen kust, is voor modern gevoel
niet fraai. Van het ww. smakmonden heeft WNT XIV kolom 2044, behalve dit vs.
van Bredero maar éen ander voorbeeld. Het kan dus niet een zó gebruikelijk ww.
zijn geweest dat de oorspronkelijke bet. al zou zijn vervaagd. Het lijkt eerder een
neologisme, gevormd zoals knipogen en trekkebekken. Men zal dan moeten
veronderstellen, dat het woord hart voor Bredero hier z'n concrete bet. geheel had
verloren en niets anders aanduidde dan: mijn verlangende ik; ik in mijn wensdroom.
- Princesse: Ofschoon boven de slotstrofe geplaatst en dus passend in de
rederijkerstraditie, betekent Princesse met de duidelijke betekenis van: Geliefde,
toch een zekere variant.

CIV Amoureus-Nieu-Liedt
I: 358-359
Liefdeslied in rederijkerstrant, door een meisje gezongen in afwisseling met lied
CLII (I: 493-494) dat het lied is van de minnaar.
Beginregel: VVie sou hem niet verblyen
Vindplaatsen: Groot Lied-boeck 1622 II: 33; Kalff 1890: 405-406; Knuttel 1929:
196; Van Rijnbach 1944: 191.
Omvang: 49 verzen, zeven strofen van 7 regels.
Versvorm: jambisch metrum, met drie heffingen in de vzn. 1, 2, 3, 4 en 7, en twee
heffingen in de vzn. 5 en 6.
Rijmschema: a b a b c c b.
Melodie: Matter 1979, blz. 125, 126.
Het kan de vraag zijn, hoe lied CIV en lied CLII in hun afwisseling bedoeld zijn.
Wanneer de minnaar begint met de eerste strofe van lied CLII en het meisje volgt
met de eerste strofe van lied CIV, ontstaat er een samenhang die veel van de
moeilijkheden in de tekst doet verdwijnen. Het meisje eindigt dan echter met twee
strofen na elkaar, en dat ligt niet voor de hand. Buitendijk 1979, blz. 72, verkiest een
andere volgorde, waardoor dit bezwaar vervalt: ‘Gegeven het feit dat er zowel in
Br.'s drama's als in zijn liederen veel ondernemende, soms zich zelfs opdringende
meisjes voorkomen, is er geen enkele reden, aan te nemen dat de man zou beginnen
en er aan het slot twee strofen overblijven. Als het meisje begint, klopt alles: de
jongen eindigt met een Prince-strofe en daarna het meisje dito.’
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Ook zonder de visie van Buitendijk op Bredero's psychologie van de vrouw in het
geding te brengen, zijn er drie redenen om zijn volgorde af te wijzen:
1. In al zulke beurtzangen is het traditie dat de man begint.
2. Boven lied CLII staat aangegeven dat het met een ander ‘Lietje vers om vers
ghesongen’ moet worden; het ligt dus voor de hand dat men bij lied CLII begint.
3. Blijkens hun woordkeus haken de strofen van lied CIV stuk voor stuk in op de
tofen van lied CLII, en niet omgekeerd. Tot en met de vijfde strofe is dit onmiskenbaar
het geval, en bij de beide laatste strofen ook. Daaruit volgt dat de laatste strofe van
lied CLII net als de laatste strofe van lied CIV de zevende strofe is, en dus dat er
vóor de overblijvende zesde strofe van het meisje een zesde strofe de van de minnaar
ontbreekt.
35 En Spieghel my aldaer: Gelet op de voorafgaande vijfde strofe van de minnaar
waarin hij heeft betoogd dat het gelaat de spiegel van het gemoed is, kan dit vs. enkel
betekenen dat zij in zijn gelaat zichzelf ziet, d.w.z. dat zij ziet hoe zeer zijn gemoed
van haar vervuld is. (+)
42 Dat ick gants moe werd': In metrisch opzicht is er in dit vs. iets mis, maar ook
als men het metriseert door moede te lezen, klopt de bet. niet. Het is immers niet
waarschijnlijk dat het meisje zich door de edele geest en de wellevendheid van de
jonkman vermoeid gaat voelen, noch dat hij daarop verheugd zou reageren (zie lied
CLII, vs. 36). Het woord moe moet veroorzaakt zijn door een leesfout van de zetter,
en die kan met voldoende zekerheid worden hersteld. Een m in handschrift kan met
z'n drie poten in feite even goed i+ n of i+ u of n + i of u + i zijn geweest; en zelfs
behoeft de derde poot geen afzonderlijke waarde te hebben gehad. Verbindt men
deze derde poot met de neerwaartse en de opwaartse haal van de o, dan ontstaat er
een combinatie die nauwelijks verschilt van de geschreven w. Er heeft in het
manuscript, naar men mag aannemen, een u gestaan, daarna een w en tenslotte een
e, samen dus het tweelettergrepige woord uwe, dat geheel binnen het metrum past
en precies de bet. heeft die men in dit vs. verwacht. (+)
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CV
I: 360-361
Gedicht zonder titel over de onweerstaanbare macht van de vrouw, waaraan ook
de dichter erkent onderworpen te zijn.
Beginregel: Als ick in myn gedacht
Vindplaatsen: Geestigh Liedt-Boecxken 1621: 153-157; Groot Lied-boeck 1622
II: 36; Liedt-boeck 1644: 20-21; Liedt-boeck 1677: 25-26; Kalff 1890:406-408;
Knuttel 1929: 148-149; Van Rijnbach 1944: 192.
Omvang: 48 verzen, vier strofen van 12 regels. Aangezien de vzn. 5-6 telkens
worden herhaald, bestaan de strofen in feite uit 14 regels.
Versvorm: In de inzet van elke strofe jambisch metrum met drie heffingen; van
vs. 5 t/m vs. 10 (of 11) overwegend anapestisch, maar het laatste vers weer jambisch.
Opmerkelijk is dat de vzn. 7-10 (later 7-11) bestaan uit een reeks van identiek
gebouwde anapesten die bovendien per tweetal verbonden zijn door een virtuoos
volgehouden alliteratie. Een eendere strofe vindt men in lied CXXVIII, dat ook
dezelfde melodie heeft.
Rijmschema: a b a b c c d e e e d d.
Melodie: Matter 1979, blz. 43.
Varianten
Groot Lied-boeck 1622
2 scheps'len

Geestigh LB 1621
schepsels

Liedt-boeck 1644
schepsels

6 moed

moeden

moeden

10 schoon

hoon

hoon

16 minlycke

minnelijcke

minnelijcke

20 verblickt

verblickt

verbliekt

35 land, op

land, en op

landt en op

47 ziel, in

ziel, en in

Ziel en in

20 Die verblickt, die verblauwt: Inzake de meestal negatief gebruikte uitdrukking:
niet verblikken of verblauwen, wordt in WNT XIX: kolom 684 opgemerkt: ‘zich
zoo beheerschen dat uiterlijk niets van een gemoedbeweging blijkt.’ Bij Bredero
wordt de uitdrukking echter zónder negatie gebruikt: de held verblickt en verblawt
wél, hij kan zijn emoties dus allerminst bedwingen wanneer hij de schone ogen van
dit meisje ziet.
22 verflout: Dit woord komt ‘in tegenstelling tot verflaauwt (ibidem) van vervlien,
vervluwen, vervlouwen (Franck, Mitteln. Gramm. 62): weg vluchten, h.l. misschien:
wegkwijnen.’ (B).
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CVI Amoureus-Liedt
I: 362-364
Lied in rederijkerstrant over het verdriet van een minnaar nadat het meisje de nog
steeds door hem gewenste verhouding heeft verbroken.
Beginregel: Bedaart en toeft
Vindplaatsen: Groot Lied-boeck 1622 II: 37-38; Kalff 1890: 408-410; Knuttel
1929: 16-17; Van Rijnbach 1944: 193-194.
Omvang: 72 verzen, zes strofen van 12 regels.
Versvorm: vier syllaben met een tweetal heffingen in de oneven versregels, zeven
syllaben met twee of drie heffingen in de even versregels.
Rijmschema: a b a b c d c d e f e f. In de vierde strofe zijn de rijmen a en c gelijk.
Melodie: Matter 1979, blz 154-155.
7 Aanstaan verwint: De gewone uitdrukking in de 16de en de 17de eeuw luidt:
Aanstaan doet verkrijgen. De vroegste bewijsplaats is de bundel Gemeene Duytsche
Spreeckwoorden (1550); latere plaatsen bij Spiegel en bij Roemer Visscher (zie WNT
I, kolom 348; en Suppl. I, kolom 150). Bij Huygens vindt men: Den aenhouder
verwint (WNT I, kolom 183). Het kan dus zijn dat de niet verder aangetroffen variant
in vs. 7 een vondst is van Bredero zelf.
47 Dus wantrou dreycht: Waarschijnlijk heeft dreigen hier de bet. van
waarschuwen, zoals ook soms in het Middelnederlands: Een gedreicht man leeft wel
dertich jaer. Zie Mnl. Wb. II, kolom 395.
70 Die 't alles kan verkeeren: Deze zinspreuk, aldus in het gedicht opgenomen,
is zowel een rederijkersrelict, als een soort handtekening van de dichter.

CVII Amoureus-Liedeken
I: 365-367
Lied waarin een minnaar spreekt over de telkens ándere meisjes op wie hij
achtereenvolgens het oog heeft laten vallen. Het is natuurlijk niet verantwoord in
deze verleidelijke catalogus een betrouwbaar stukje autobiografie van Bredero te
zien.
Beginregel: Kon ick eens recht bedwingen
Vindplaatsen: Groot Lied-boeck 1622 II: 38-39; Kalff 1890: 410-412; Knuttel
1929: 284-286; Van Rijnbach 1944: 194-196.
Omvang: 77 verzen, zeven strofen van 11 regels.
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Versvorm: jambisch metrum met drie heffingen, maar in de vzn. 9 en 10 van elke
strofe twee.
Rijmschema: in de eerste drie strofen: a b a b c d c d d d d; in de overige strofen:
a b a b c d e e e.
Melodie: Matter 1979, blz. 156-158.
3 dees dingen: namelijk de ogen, het gesicht (vs. 2).
4 licht: wispelturig is beter dan opgewekt; de motivering met Daarom doet vreemd
aan; men zou eerder een zin met omdat of want verwachten.
32 Versochtheydt leert: Dit vs. kan zowel bij vs. 31 als bij vs. 33 behoren; het al
dan niet aanwezig zijn van de komma is geen beslissend argument.
38 Recht is het dobble rou enz.: De vzn. 40-41 vormen kennelijk de inhoud van
wat er anden dagh komt (vs. 39), nl. de trieste situatie van iemand die iets kon
bereiken maar het niet wilde, en die dit later wel zou willen bereiken maar het niet
meer kan. Het gehele viertal versregels is een vrijwel letterlijke ontlening aan Hoofts
Granida (vs. 231.232):
Maer d'oude Minnaer is geplaecht met dobble rouw,
Die willend niet en mach, en mogend niet en wouw.

Ofschoon geschreven in 1605 en omstreeks die tijd ook gespeeld, is de Granida pas
in 1615 gedrukt. (Vgl. ed.-Stoett II, blz. 159).
49 De schepen of, en aan enz.: De vergelijking van de achtereenvolgende liefjes
met de gaande en komende schepen in een haven is zo weinig algemeen gebruikelijk,
dat men er een vondst van Bredero zelf in mag zien. De vermelding bij Sprenger van
Eijk, 1835, blz. 120, kan niet gelden als een tegengesteld argument.
- Princen: Gebruikt als aankondiging van de slotstrofe, zonder toespeling op een
aangesproken persoon (of op God), is dit woord geheel en al een rederijkersrelict.
Het lied zelf echter heeft, afgezien van de gekunstelde rijmvorm, in z'n direkte en
tamelijk eenvoudige woordgebruik eerder verwantschap met het volkslied.
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CVIII Amoureus-Lied
I: 368-370
Verliefd lied voor, of liever over een bijzonder verstandige en begaafde jonge
vrouw, in vs. 54 Margariet genoemd.
Beginregel: Myn brosche ted're sinnen
Vindplaatsen: Groot Lied-boeck 1622 II: 39-40; Kalff 1890: 412-414; Knuttel
1929: 213; Van Rijnbach 1944: 196-197.
Omvang: 54 verzen, negen strofen van 6 regels.
Versvorm: jambisch metrum met drie heffingen; in de vzn. 11, 14 en 35
omzettingen van de eerste jambe.
Rijmschema: a a b c c b.
Melodie: Matter 1979, blz. 159-161.
3 een mannelijcke Maaght: een meisje met de geestelijke kwaliteiten van een
volwassen man. In verschillende liederen van Bredero wordt gesproken over
verliefdheid op een mooi en superieur begaafd meisje; zie lied LXXIV en lied c.
27 Als punt van Dyamant: als een puntig geslepen diamant.
29 In groene jonghe Jaeren, Een grijs en grauw' verstant: De tegenstelling groen
en grijs komt met dezelfde figuurlijke betekenis voor in Hoofts Grafschrift van
Brechje Spiegels (ed.-Stoett, I, blz. 42): Groen van jaren, grijs van zeden.
50 De Moeder van my roemen: Door Van Rijnbach 1944 wordt my opgevat als
pers. vnw., van my dus als bijv. bep. bij Moeder, en roemen als deel van een gezegde
met samentrekking (sal ick) roemen. De verklaring wordt dan: hoe zal ik haar, mijn
geestelijke moeder, eren. Een andere interpretatie verdient o.i. de voorkeur: my is
bez. vnw. (evenals in vs. 14), roemen een gesubstantiveerde infinitief, en het gehele
vs. een bijstelling bij haar (vs. 49): de oorzaak van mijn eerbetoon (nl. zowel het
object als de inspiratie van dit loflied).
51 'tIs Juno: neen tis niet: Juno, de echtgenote van Jupiter, is in de romeinse
mythologie de godin van het huwelijk, van de voortplanting en van het bezit. De
opmerking dat het niet juist zou zijn dit meisje alleen met Juno te vergelijken, kan
erop duiden dat de dichter zich haar niet allereerst kan voorstellen als echtgenote en
moeder.
54 Margariet: Deze naam komt voor in een aantal liederen die bewerkt blijken te
zijn naar het Frans (zie Vertaalde gedichten; ed. Keersmaekers), en ook een enkele
maal in niet-vertaalde gedichten, zoals hier en in lied XCII. Maar zelfs dan is er geen
zekerheid dat het de échte naam van een écht meisje is geweest.
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CIX Amoureus-Liedt
I: 371-373
Liefdeslied voor een mooi, arm en blijkbaar weinig toeschietelijk meisje.
Beginregel: Soo haest als ick u (lief) aen sach
Vindplaatsen: Groot Lied-boeck 1622 II: 40-41, met illustratie; Kalff 1890:
414-415; Knuttel 1929: 80-81; Van Rijnbach 1944: 197-198.
Omvang: 40 verzen, acht strofen van 5 regels.
Versvorm: jambisch metrum met vier heffingen in de vzn. 1, 3 en 4, drie in de
vzn. 2 en 5.
Rijmschema: a b a a b.
Melodie: Matter 1979, blz. 41.
5 O wonderlijcke Minne: Dit vs. is een uitroep van verwondering over de
tegenstrijdigheid van de liefde, die nl. tegelijk vreucht en geclach (vs. 4) teweegbrengt.
Het is opmerkelijk, dat de slotregel van de eerste t/m de vijfde strofen steeds de term
wonderbevatten. Zie bovendien de vzn. 21, 23, 28 en 33.
7 k'Sach van boven tot onder: Al heeft ook dit vs. zes syllaben, het valt met z'n
twee trocheeën geheel uit de jambische maat. Het is in dit opzicht zó zeer een
uitzondering, dat men geneigd is aan een corrupte lezing te denken, maar een
verantwoorde emendatie ligt niet voor de hand.
30 Dees alte wreede saecken: Dit vs. moet onderwerp zijn bij behaaght (vs. 29);
er zal dus wel saecke als enkelvoud zijn bedoeld, mogelijk met een toegevoegde -n
terwille van het rijm.
36 Princesse: Ofschoon hier een vocatief, gericht tot de geliefde, is deze term in
de aanhef van de slotstrofe tevens een rederijkersrelict; het lied heeft overigens geen
rederijkselementen.

CX Klachtich Maeghden-Liedt
I: 374-376
Klaaglied van een jonge vrouw na de dood van haar geliefde. Het lied is verwant
met het middeleeuwse volkslied dat ook als melodie wordt aangegeven en waarmee
het in de vzn. 36-37 en 48 woordelijk overeenkomt. Of het oorspronkelijk als Rey
van Jufferen is geschreven voor het onvoltooid gebleven toneelstuk, kan niet worden
uitgemaakt.
Beginregel: Helaes! ick heb verlooren
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Vindplaatsen: Geestigh Liedt-Boecxken 1621: 184-187; Groot Lied-boeck 1622 II:
42; Het daget uyt den Oosten 1638, vs. 1734-65; Liedt-boeck 1644: 21 en 29;
Liedt-boeck 1677: 26; Kalff 1890: 416-417; Knuttel 1929: 254; Van Rijnbach 1944:
198-199.
Omvang: 50 verzen, tien strofen van 5 regels. In Het daget staan de vzn. 1 en 2,
evenals de vzn. 3 en 4 telkens op éen regel, zodat iedere strofe daar 3 verzen telt met
in elke regel binnenrijm.
Versvorm: jambisch metrum met drie heffingen, maar in vs. 5 vijf, namelijk drie
plus twee.
Rijmschema: a b a b (c) c.
Melodie: Matter 1979, blz. 162-167.
Varianten
Groot Lb. 1622 Geestigh LB.
1621
3 Den Ridder Den Ridder

Het daget 1638 Lb. 1644:21

Lb. 1644:29

Een Ridder

Den Ridder

Den Ridder

4 klaer en

klaer en

klaren

klaer en

klaer en

8 ten ooren

ten ooren

ten ooren

ten ooren

ter ooren

9 soetjes

soetjes

soetjens

soetjes

soetjes

10 smeken

smeken

spreecken

smeken

smeken

spreken

spreken

smeecken

spreken

spreken

18 hartelijck

hartelijck

hertelijck

hartelijck

hartelijck

22 kuysche

kuysche

kiesche

kuysche

kuysche

25 Sy sullen

Sy sullen

Die sullen sy

Sy sullen

Die sellen sy

30 roockt

roockt

roock

roockt

roock

vervuyle

vervuyle

vervuylen

vervuyle

vervuyle

32 hart

hart

hert

hart

hart

33 kon ick

kon ick

kond'ick

kon ick

kon ick

34 smart

smart

smert

smart

smart

35 souw

souw'

soud

souw'

souw'

36 begheven

begeven

gaan begeven

begheven

begeven

40 myn doodt

mijn doot

u doodt

mijn doot

mijn doodt

45 in myn

En mijn

En myn

In mijn

En mijn

verblijen

belijen

belyen

verblijen

belijen

48 swarte

de swarte

de swarte

swarte

de swarte

49 Ter eer

Ter eeren

ter eeren

Ter eer

Ter eeren
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16 U wel ghedane wanghen: Bij dit vers beginnen drie strofen die in Bredero's
werk een uitzondering vormen door hun gedetailleerde beschrijving van de menselijke
ontbinding na de dood. Ook in zijn stichtelijke liederen komt een zo rauw
kerkhofrealisme nergens voor. Een vroege invloed van de Barok lijkt hier minder
waarschijnlijk dan een late doorwerking van het middeleeuwse memento mori en
van de dodendans-thematiek.
45 In: Terwijl in vs. 44 In de bet. heeft van het moderne In, moet men in vs. 45
In beschouwen als een spellingvariant van En.
mach belijen: Hoe het komt dat het Groot Lied-boeck 1622 in dit vs. ten
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onrechte verblijen heeft, is niet uit te maken. Zowel het Geestigh Liedtboecxken,
1621, als Het daget, 1638, heeft belijen. In zijn editie van Het daget uyt het Oosten
(Culemborg 1976, blz. 234) tekent Damsteegt hierbij aan: ‘Het reflexieve gebruik
van belijden kwam in het mnd. voor (MNW I, kolom 552), maar wordt in het WNT
niet meer vermeld. Het is mogelijk, dat we hier te doen hebben met een laat gebruik
van het mnl. reflexivum, maar het is ook denkbaar dat er contaminatie heeft plaats
gehad met het 17de-eeuwse zich belijden, dat ‘zich behelpen’ betekent (WNT II,
kolom 1729, Belijden (I).’

CXI Bruylofts-Liedeken
I: 377-379
Bruiloftslied met stichtelijke inslag, bestemd voor samenzang. Als enig lied van
deze soort heeft het geen voorafgaand bruiloftsgedicht. Aangezien er in het Groot
Lied-boeck ook een bruiloftsgedicht is waar het lied ontbreekt, mag men aannemen
dat deze twee verweesde teksten bij elkaar behoren: lied CXI zal dan moeten volgen
op CXXXVI (I: 445-453).
Beginregel: Gheluck vereende Menschen,
Vindplaatsen: Groot Lied-boeck 1622 II: 43; Kalff 1890: 417-419; Knuttel 1929:
349-351; Van Rijnbach 1944: 199-200.
Omvang: 56 verzen, zeven strofen van 8 regels.
Versvorm: jambisch metrum met drie heffingen in de vzn. 1, 3 en 6, vijf in de vzn.
2 en 4, tweemaal twee in vs. 5, twee plus drie in vs. 7, en tenslotte twee trocheeën
in vs. 8; maar doordat vs. 7 eindigt met vrouwelijk rijm en enjambement, is er een
doorgaande alternering.
Rijmschema: a b a b (c) c d (e) e d.
Melodie: Matter 1979, blz. 142.
4 tydelijck en eeuwich: Dus in dit aardse leven en in het hiernamaals. De inhoud van
vs. 4 sluit over vs. 3 heen onmiddellijk aan bij de heilwens in vs. 2.
13 Leeft na Gods Woort: Uiteraard heeft de predikant tijdens de
huwelijksvoltrekking (vs. 15-16) teksten uit de bijbel aangehaald. Welke dat zouden
zijn, kon Bredero tijdens het schrijven van dit lied natuurlijk nog niet weten. Maar
men kan denken aan Rom. 13: 10; I Cor. 13: 1-13, en I Joh. 4: 7.
19 Ghelijck een dichten Reghen enz.: Toespeling op psalm 72: Hy sal afvaren als
den regen opt veldt, als de druppen die het landt vochtighen.
30 Haar lieve Oogjes: Het is opmerkelijk dat er van dit vs. af gedurende meer dan
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twee strofen gebruik wordt gemaakt van verkleinwoorden: Oogjes, lonckjes, vonckjes
(vs. 31), suchtjes (vs. 33), duchjes, kunsjes (vs. 34), kluchjes (vs. 35) enz. en niet
enkel van substantiva want ook het bijwoord koentjes (vs. 46) en het bijv. naamw.
rootjes (vs. 51) doen mee; zelfs een werkwoordsvorm voegt zich binnen dit schema:
waarom lachje (vs. 39). Het gebruik van zulke diminutiva is misschien typerend
geweest voor de geloofsgroep waartoe het bruidspaar behoorde, en mogelijk heeft
Bredero daar dan met een zekere ironie op ingespeeld.

CXII Amoureus-Liedtjen
I: 380-381
Lied in rederijkerstrant, gericht aan een jonge vrouw in de hoop dat zij het leed
van de minnaar door haar wederliefde zal genezen.
Beginregel: De Liefde doot//mijn schaemte root,
Vindplaatsen: Groot Lied-boeck 1622 II: 44; Kalff 1890: 419-420; Knuttel 1929:
39-40; Van Rijnbach 1944: 200-201.
Omvang: 40 verzen, acht strofen van 5 regels.
Versvorm: overwegend jambisch metrum met veel onregelmatigheden, ofwel
metrum van (meestal) twee heffingen per vers of vershelft, in vs. 3b soms drie.
Rijmschema: (a) a b (a) a a b.
Melodie: Matter 1979, blz. 168-171.
4 o Mondeken root: o meisje met je rode mond; pars pro toto, zoals ook in namen
of aanduidingen als roodkapje, lekkerbek, wijsneus.
11 Wilt ghy: De interpretatie van Wilt als: wilt gij verjagen, gaat uit van
samentrekking met vs. 10. Maar misschien moet men lezen: Wist ghy. (+)
33 Al nae de leer//van onse Godt den Heer: Het lied krijgt in deze strofe het
karakter van een formeel huwelijksaanzoek. Voor de bijbelse voorschriften omtrent
liefde, huwelijk en trouw zie men achter in verschillende protestantse Bijbel-uitgaven:
Forme om den Houwelicken staet voor de ghemeynte Christi te bevestigen, een
handleiding voor de predikant van 4½ kolom, waarin verwezen wordt naar meer dan
dertig bijbelteksten, met tot slot psalm 128.
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CXIII Amoureus-Liedtjen
I: 382-384
Liefdeslied door een jonge vrouw gezongen ter ere van haar geliefde. De stijl
wordt gesierd door talrijke alliteraties.
Het is in Lucelle een lied, door Lucelle zelf geschreven en op haar verzoek door
Margriet voor haar gezongen. Het is in Het daget een lied, door Margriet geschreven
en op haar verzoek door Claertjen gezongen. De beide situaties zijn vrijwel identiek.
Daar het niet vaststaat in welk jaar de door Bredero geschreven fragmenten van Het
daget zijn ontstaan, valt het ook niet uit te maken hoe men de onderlinge verhouding
tussen de drie publikaties moet zien. Uit de varianten blijkt wel dat de samenhang
tussen Lucelle en Lied-boeck nauwer is, dan die tussen Lied-boeck en Het daget.
Terwijl in Lucelle en Lied-boeck de strofen 10 regels tellen, heeft Het daget strofen
van 8, doordat de vzn. 5-6 en de vzn. 8-9 telkens als éen regel met binnenrijm zijn
afgedrukt.
Beginregel: Lof Moeder vande Minne
Vindplaatsen: Lucelle 1616, vs. 1027-1096; Groot Lied-boeck 1622 II: 44-45;
Het daget uyt den oosten 1638, vs. 295-350; Kalff, niet in Lied-boeck; Knuttel, idem;
Van Rijnbach 1944: 201-203.
Omvang: 70 verzen, zeven strofen van 10 regels.
Versvorm: jambisch metrum, met drie heffingen in de vzn. 1, 3 en 7, vijf heffingen
in de vzn. 2 en 4, en twee in de vzn. 5, 6 en 8; in vs. 10 twee trocheeën, maar doordat
vs. 9 eindigt op vrouwelijk rijm en enjambement, is er een doorgaande alternering.
Rijmschema: a b a b c c d e e d.
Melodie: Matter 1979, blz. 142.
Varianten
Groot Lied-boeck 1622
3 sinnen

Lucelle 1616
zinne

Het daget 1638
sinnen

4 met eer en

met eer en

met een

ontfonghen

ontfonge

ontfongen

9 konstich

konstich

kunstich

12 leeft

leest

leest

swier, van stal

swier, van stal

stal, van swier

15 vangh

rang

rang

19 begraven

gegraven

gegraven

21 Och wat volmaeckte

Och wat volmaackte

Wat Goddelijcke

23 Die

Die

Doch

24 syn ghecleynst door

zijn gekleynst door 't

glad gheschaeft tusschen

t'breyn en

breyn en

de
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29 nochte

noch geen

noch geen

34 gemoet en sinnen

gemoet en sinne

ghesicht en sinnen

35 t'waere zyn

'tware sijn

weesend-syn

36 stofloos

stoffeloos

stof-loos

37 Geest en

geesten

Gheesten

43 cont

keunt

meught

44 het wert van my

het wert van mijn

dat wert van my

45 en

en

ick

48 veele

vele

veelen

49 ten deele

ten deele

te deelen

51 placht

plach

plach

53 Loshertich te

Los-hartich te

Wijshartich los te

54 waerden

waarden

waerde

63 my

mijn

my

65 mijn

mijn

my

66 nolt

rolt

rolt

67 keunt

keunt

kunt

68 my

myn

my

10 Mijn Liefs deuchden: In dit vs. spreekt het meisje over haar geliefde in de derde
persoon. In vs. 11 begint een beschrijving van de vele kwaliteiten die zij in hem
erkent; ook dat gedeelte, t/m vs. 40, is moeilijk te denken als gericht tot een
aanwezige. Wel staat in vs. 19 u Ziel, maar deze uitzondering kan men desgewenst
verklaren doordat het meisje zich zijn aanwezigheid voorstelt of wenst; in de vzn.
30, 31 en 38 staat opnieuw Hem, Syn, Hy. In vs. 41 echter gaat zij voorgoed over
naar de tweede persoon.
20 Noch: Hoewel tegen een verbinding met grooter (vs. 18) geen bezwaar bestaat,
kan Noch ook met de bet. van buitendien, daarenboven (WNT IX, kolom 2047)
behoren bij inwendich.
34 Dat ons ghemoet en sinnen: Het verschil tussen het op het geestelijke gerichte
ghemoet en de op het tastbare gerichte sinnen zet zich chiastisch voort in vs. 35 en
vs. 36.
53 Loshertich: Volgens WNT VIII, eerste stuk, kolom 2987 een woord van Spiegel,
en in navolging van hem door Hooft gebruikt. Ook Bredero zal het aan Spiegel
hebben ontleend.
59 En baert gheen swaer verliesen: Wie geleerd heeft de aardse schatten met een
onthecht hart te bezitten en zich op de hemelse waarden te richten, is ervoor
gevrijwaard een aards verlies als zwaar te voelen.
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66 nolt: WNT IX, kolom 2060, verklaart nollen ‘ongeveer als synoniem van sollen’,
maar geeft geen andere bewijsplaats dan dit vs. van Bredero.

G.A. Bredero, Groot lied-boeck

380

CXIV Eenicheydt is Armoedt
I: 385-386
Speels moraliserend lied over de zinledigheid van macht, rijkdom, schoonheid en
roem indien men des nachts moet slapen in een eenzaam bed.
Beginregel: Wat baat u de voochdy van Landen en van Steen?
Vindplaatsen: Geestigh Liedt-Boecxken 1621: 165-167; Groot Lied-boeck 1622
II: 46; Liedt-boeck 1644: 24; Liedt-boeck 1677: 28; Kalff 1890: 420-421; Knuttel
1929: 189; Van Rijnbach 1944: 203-204.
Omvang: 28 verzen, zeven strofen van 4 regels.
Versvorm: alexandrijnen met steeds staand rijm en met betrekkelijk weinig
metrische variaties, voornamelijk onderbetoningen; er is geregeld een cesuur na de
zesde syllabe (met uitzondering van vs. 17 en vs. 22). Afwijkende metrische structuur
in vs. 26b.
Rijmschema: a a b b. Doordat vs. 4 in iedere strofe een identieke refreinregel is,
zijn alle rijmen b gelijk; maar het rijmwoord in het derde vs. is telkens anders.
Melodie: Matter 1979, blz. 24.
Varianten
Groot Lied-boeck 1622
9 myl

Geestigh L.B. 1621
myl

Liedt-boeck 1644
muyl

25 alle de

al de

al de

5 der Joff'ren blanck en bly: Zoals zo vaak in zijn alexandrijnen heeft Bredero
ook in dit lied gebruik gemaakt van suggestieve alliteraties en assonanties. Behalve
in vs. 5 (blanck-bly) komen alliteraties voor in de vzn. 6, 7, 9, 15, 18, 22 en 25-26.
Assonanties vindt men in de vzn. 6, 13-14 (waardoor er een soort dubbelrijm ontstaat),
17, 19, 22, 23, en 25-28. In de slotstrofe komt de korte a elf keer voor, waarvan zeven
keer in een beklemtoonde, vier keer in een zwak beklemtoonde lettergreep. Het is
trouwens opmerkelijk hoe vaak de a- en de aa-klank in dit gedicht aanwezig zijn, al
wordt dit mede veroorzaakt door de gelijke inzet van de strofen en door de gelijke
refreinregel.
15 lust: niet ‘genoegen, vermaak’, maar begeerte (naar lekker eten en drinken),
trek. (B)

G.A. Bredero, Groot lied-boeck

381

CXV Amoureus-Liedt
I: 387-388
Afscheidslied van een afgewezen en daardoor tot stervens toe bedroefde minnaar.
Zie ook het hiermee verwante sonnet CXXXVIII (I: 459).
Beginregel: Adieu schoonheden preuts vol sachte tooveryen,
Vindplaatsen: Apollo 1615:97, zonder naam of zinspreuk; Groot Lied-boeck 1622
II: 47; Kalff 1890: 421-422; Knuttel 1929: 181; Van Rijnbach 1944: 204-205.
Omvang: 24 verzen, zes strofen van 4 regels.
Versvorm: alexandrijnen met meestal een cesuur na de zesde syllabe en met soms
een omzetting van de tweede jambe: vs. 1, 5, 13.
Rijmschema: a b a b.
Melodie: Matter 1979, blz. 215.
Varianten
Groot Lied-boeck 1622
4 scheyden

Apollo 1615
't scheyden

7 elende

ellende

8 mijn

my 't

16 deur 't

in 't

17 onsteken

ontsteken

18 herde rotsen hert den alderhertsten

harde rootsen hardt den alderhardtsten

19 des hert

dus hardt

21 leven

laven

4 mijn sterven soet en scheyden bitter: De gelijktijdige tegenstelling soet-bitter
wordt herhaald en verklaard in de verdere strofen: zoet (vs. 8 en vs. 24), bitter (vs.
12, zij het niet letterlijk).
5 een oorsaeck: De tweede helft van dit vs. kan een bijstelling zijn bij ghesicht,
maar waarschijnlijk is een enkel een spellingvariant van en.
11 teghensangh: antwoordzang; in dit geval niet tegendeel. (+)
18 Van herde rotsen hert den alderhertsten hoeck: In dit vs. en in het volgende
speelt Bredero met het woord hert, d.i. hard én hart. Opmerkelijk is, dat hert de eerste
maal enkel een achtergeplaatste bijv. bep. bij rotsen kan zijn, dus identiek aan de
voorgeplaatste bijv. bep. herde. Men zal deze herhaling in een zo vreemde syntactische
situatie moeten zien als een stilistisch middel om bijzondere nadruk te geven. Mede
door het nog volgende woord alderhertsten krijgt dit vs. een sterke climax.
21 daer ick mijn leven hoopte: De variant mijn laven (Apollo 1615): waar ik mij
hoopte te laven, doet aan als authentiek en verdient dan ook de voorkeur. (+)
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CXVI Amoureus-Liedeken
I: 389-390
Liefdeslied van een ten dode toe bedroefde minnaar voor een afkerig meisje.
Beginregel: Maer waerom is myn hert niet uytgebrant tot asschen?
Vindplaatsen: Groot Lied-boeck 1622 II: 47; Kalff 1890: 423-424; Knuttel 1929:
178-179; Van Rijnbach 1944: 205-206.
Omvang: 32 verzen, acht strofen van 4 regels.
Versvorm: alexandrijnen met vrij geregeld een cesuur na de zesde syllabe, en met
in de vzn. 8, 26, 27 en 31 een omzetting van de eerste jambe; in vs. 19 een omzetting
van de vierde; uitzonderlijk is vs. 10 met een geheel accentloze tweede jambe en een
omzetting van de derde.
Rijmschema: a b a b.
Melodie: Matter 1979, blz. 39, 122, 124, 213.
12 Tot dat zy in u Hert mijn Ziel een zetel bout: Daar zy terugwijst naar Mijn Herte
(vs. 9), blijkt Bredero hier de vrouwelijke variant te gebruiken zoals die ook voortleeft
in uitdrukkingen als: van ganser harte en ter harte gaan. De vraa welk zinsdeel mijn
Ziel is, moet onbeslist blijven: óf aangesproken persoon en dan met de betekenis:
mijn liefste, óf meew. vw. Dit laatste is o.i. het meest waarschijnlijk; de uitdrukking
een zetel bouwen veronderstelt iemand voor wie die zetel bestemd is. Als mijn Ziel
ook in dit geval het meisje betekent, bouwt de dichter in haar hart een zetel voor
haarzelf. Dat is minder waarschijnlijk dan dat hij in haar hart een zetel wil bereiden
voor zijn eigen ziel, d.i. voor de dichter als geestelijke persoonlijkheid.
15 myn zoete wrede: Het verbinden van twee tegengestelde begrippen is een
bekende stijlfiguur (oxymoron), die de ambivalentie van de gevoelens tot uiting
brengt: hoe wreed het meisje ook voor hem is in haar afwijzende houding, toch heeft
de dichter haar lief.
18 Getuygen van myn smert Trompetten van myn rouw: Het zijn niet de twee
hoofdletters die erover beslissen of we hier te doen hebben met twee werkwoorden
of met het meervoud van twee znw., al suggereren zij voor de moderne lezer dit
laatste. Maar de strofe wordt beklemmender als men Getuygen en Trompetten opvat
als bijstelling bij suchten (vs. 17) en in de hele reeks substantiva een climax ziet die
uitloopt op het ene gezegde: cunnen u niet bewegen (vs. 19).
21 Siet myn belast gemoet, vermast van enz.: Opmerkelijk is het middenrijm
belast/vermast, dat zich bovendien als assonantie nog driemaal voortzet: acht,
jammerlijcke en gansch.
30 myn lyen is te groot: Indien men deze tweede vershelft verbindt met vs. 31 en
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dáarachter een punt plaatst, verkrijgt men een zin waarin te eerder al te betekent, dan
enkel zeer. (+)

CXVII Liedt
I: 391-393
Liefdeslied met rederijkersinslag voor een vroeger welwillende en nu afkerig
geworden geliefde.
Beginregel; Seght my, seght my Vriendinne
Vindplaatsen: Groot Lied-boeck 1622 II: 48; Kalff 1890: 426-428; Knuttel 1929:36;
Van Rijnbach 1944: 207-208.
Omvang: 64 verzen, acht strofen van 8 regels.
Versvorm: jambisch metrum, met drie heffingen en talrijke omzettingen vooral
van de eerste jambe.
Rijmschema: a b a b b c b c. Voor deze, al sinds de late middeleeuwen gebruikelijke
strofebouw die door de plaatsing van de vier rijmen b een hechte structuur bezit, zie
men lied XIX.
Melodie: Matter 1979, blz. 41.
13 Een valsche Tongh of waan: De tegenstelling tussen Tongh en waan betreft het
verschil tussen laster die door een ander wordt geuit en een onjuiste, negatieve
beoordeling die bij het meisje zelf is ontstaan. Een toespeling op lasteraars die erin
slagen een jong meisje tegen de minnaar op te zetten (zie ook de vzn. 63-64) komt
eveneens voor in lied XCII, vs. 23-40, en in lied CXXXIX, vs. 6-7 (I: 323, resp.
460).
57 Princesje Lief verheeven: Deze inzet van de slotstrofe is, ondanks de variatie,
toch een rederijkersrelict.
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CXVIII Amoureus-Liedeken
I: 394-396
Liefdeslied met rederijkersinslag voor een knappe, ijverige en deugdzame jonge
vrouw.
Beginregel: Myn tongh die moet nu boogen
Vindplaatsen: Groot Lied-boeck 1622 II: 49-50 (foutief genummerd 49-51); Kalff
1890: 426-428; Knuttel 1929: 70-71; Van Rijnbach 1944: 208-209.
Omvang: 72 verzen, acht strofen van 9 regels.
Versvorm: overwegend jambisch metrum met drie heffingen in de vzn. 1-4 en 9,
twee in de vzn. 5-8.
Rijmschema: a b a b c d c d b; in de tweede strofe zijn ook de rijmen c slenpend.
Melodie: Matter 1979, blz. 172-173.
16 Maar eer waardich: Ofschoon eer als bijwoord om een juistere uitdrukking in te
leiden ook in de 17de eeuw voorkwam en volgens WNT III, tweede stuk, kolom
3891 nu ‘in dit gebruik verouderd’ is, wordt in dit vs. stellig eerwaardich bedoeld.
24 lieftalich: De betekenissen liefelijk van verschijning, en liefelijk van taal, komen
beide in de 17de eeuw geregeld voor; vgl. WNT VIII, tweede stuk, kolom 2219-2220.
Omdat vs. 24 een bijv. bep. is bij mont (vs. 23), is het mogelijk dat Bredero hier de
twee betekenissen tegelijk bedoelt.
57 Maar ick en durf niet noemen: Ook wanneer het meisje de verliefdheid van de
jongeman beantwoordde, was hij tot geheimhouding verplicht, zelfs tegenover zijn
vrienden, om haar goede naam niet in opspraak te brengen. Pas als de wederzijdse
familie ervan wist en ermee instemde, was er geen bezwaar meer dat de omgang in
wat ruimer kring bekend werd.
71 Het kan verkeeren: zinspreuk van de dichter, hier in het lied als afzonderlijke
versregel opgenomen.
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CXIX Liedeken, op een Franse Voyse
I: 397-398
Liefdeslied in speelse toon, voor een meisje dat in de laatste strofe wordt aangeduid
als myn Chlorint (vs. 59).
Beginregel: O schoonste schoonheyt wreet!
Vindplaatsen: Geestigh Liedt-boecxken 1621: 135-138; Groot Lied-boeck 1622
II: 50 (foutief genummerd 51); Liedt-boeck 1644: 17; Liedt-boeck 1677: 21; Kalff
1890: 428-429; Knuttel 1929: 150-151; Van Rijnbach 1944: 209-210.
Omvang: 44 verzen, vier strofen van 11 regels, maar in feite 12 daar het vijfde vs.
telkens herhaald wordt.
Versvorm: drieheffingsmetrum in de vzn. 1-4, tweemaal twee heffingen in vs. 5,
twee anapesten in de vzn. 6-10, en vijf jamben in vs. 11. De vzn. 6-10 zijn in elke
strofe onderling gelijk van structuur en van syntactische functie, en in de twee
middenstrofen geldt dit zelfs van de anapesten waaruit elke vershelft bestaat. Vgl.
ook lied CV en lied CXXVIII.
Melodie: Matter 1979, blz. 26, 43.
Varianten
Groot Lied-boeck 1622
5 bitterde

Geestigh L.B. 1621
bitterde

Liedt-boeck 1644
bitterder

10 gewust

bewust

bewust

31 veel

Heel

Heel

36 in

inde

inde

5 Wat bitterde pijn, mach soeter syn: Het spel van tegenstellingen om de
verliefdheid in haar contrasterende gevoelens te karakteriseren is in feite al begonnen
in vs. 3 en zet zich voort in de vzn. 6-9 met pijnbanck en Beulin enerzijds, en Goddin
en waerdichste gast anderzijds. Trouwens ook in vs. 21 wordt nog met tegenstellngen
gespeeld.
10 gewust: Bij dit woord vermeldt WNT IV, kolom 2150 enkel: ‘Zie Bewust.’ In
WNT, kolom 2436, wordt opgemerkt: ‘Naast bewust vindt men ook enkele malen
gewust (zie b.v. Bredero 3, 428), overeenkomende met het deelw. van hd. gewissen.’
De verwijzing naar Bredero betreft dit vers.
22 Waer ick sonder u, ick waer dood geweest: Het bijzonder afwijkende ritme van
deze versregel laat zich gemakkelijk regulariseren, door te lezen Waer 'k sonder u,
ick ware enz.
28 heel van loot: In de opsomming loot, tin, staal, glas, metael, ijs zit een zekere
climax, al is deze niet consequent volgehouden; zowel op de hardheid en
onontvlambaarheid wordt de aandacht gevestigd, alsook op de koude.
39 myn Chlorint: Misschien heeft Bredero deze ongewone meisjesnaam gevormd
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naar de jongensnaam Chloris, Kloris. Dat hij op de hoogte was van de griekse
betekenis: geel-groen, bleek, helder groen, fris, jong, geelvink, nachtegaal etc. is niet
waarschijnlijk. De naam Clorinda komt voor in het beroemde epos Gerusalemme
liberata (1575) van de italiaanse dichter Torquato Tasso (1544-1595), en betreft daar
een in het woud verloren zuigeling die, door een tijgerin gezoogd, later opgroeit tot
aanvoerster van heidense troepen. De verwante naam Clorin wordt gedragen door
de hoofdpersoon van The Faithfull Shepherdess, een pastoraal spel (1610) van de
engelse dichter John Fletcher (1579-1625), over een kuise herderin die, trouw aan
haar gestorven geliefde, woont nabij zijn graf. Ook Hooft heeft later, nl. in 1625-26,
de naam Clorinde gebruikt, en wel in gedichten voor Susanna van Baerle; zie
ed.-Stoett, deel I, blz. 241, 242-244, 245.

CXX Amoureus-Liedeken
I: 399-402
Liefdeslied in rederijkerstrant, gekenmerkt door middenrijmen, door het acrostichon
G A R Brant in de aanhef van de eerste vier strofen, en door de aanspreekvorm
Princes in de laatste strofe. Er is niet enkel door de melodie maar ook naar de inhoud
verwantschap met Van Manders Schriftuerlijck Liedeken (Zie Matter 1979: 41).
Blijkens de plaatsing vóor in zijn uitgave beschouwt Knuttel dit lied als een zeer
vroeg jeugdgedicht van Bredero.
Beginregel: Getrou van zeeden
Vindplaatsen: Groot Lied-boeck 1622 II: 51-52 (foutief genummerd 50-52); Kalff
1890: 429-431; Knuttel 1929: 6-7; Van Rijnbach 1944: 210-212.
Omvang: 82 verzen, zeven strofen van 12 regels; in de zesde strofe ontbreken 2
versregels.
Versvorm: twee heffingen in de vzn. 1, 5-8 en 12, drie in de vzn. 2-4 en 9-11.
Rijmschema: a (b) c a (b) c d c d (e) (f) g (e) (f) g (e) (f) g d. In de tweede en vierde
strofe hebben ook de vzn. 1 en 3 nog middenrijm, ofwel het rijm c is dubbelrijm.
Het dubbele middenrijm in de vzn. 9-11 van de eerste strofe, is ook aanwezig in de
vzn. 33-35, maar blijft in de tweede, vierde en verdere strofen tot éen beperkt.
Melodie: Matter 1979, blz. 41, 97.
1 Getrou van zeeden: betrouwbaar van aard; gelijkblijvend van karakter.
5 brant: brandt, innig verliefd is. (+)

G.A. Bredero, Groot lied-boeck

387
17 Op rijcke staat: aan een toestand van rijkdom, aan een rijke status.
27 statich: zedig.
29 tret: De uitdrukking tred gaan heeft de bet. van stappen; zie WNT XVII, kolom
2215.
36 voorbaat: De verklaring als het beste (I; 400) gaat uit van de lezing in twee
woorden voor baat; misschien is er verwantschap met het middelned. vorebat;
vervolgens. (+)
55 Laas dwange t'gelt: Als zo vaak zinspeelt Bredero hier op de treurige
mogelijkheid dat een meisje een andere pretendent, vanwege diens grotere rijkdom,
zal (moeten) verkiezen.
76 Dit is het winschen mijn: dat is mijn wens; de vzn. 77-78 zijn bepalingen hierbij.
81 myn Liefs reynicheyt: mijn onbesproken geliefde.

CXXI Amoureus-Liedeken
I: 403-406
Liefdeslied met rederijkersinslag, van een eenvoudige minnaar voor een vrouw
van hoge geboorte.
Beginregel: Granida schoon
Vindplaatsen: Groot Lied-boeck 1622 II: 52-53; Liedt-boeck 1677: 31-32; Kalff
1890: 432-433; Knuttel 1929: 22-23; Van Rijnbach 1944: 212-213.
Omvang: 72 verzen, zes strofen van 12 regels.
Versvorm: jambisch metrum, met twee heffingen in de vzn. 1 en 5, drie in de vzn.
2-4, 6-8 en 12, vier in de vzn. 9 en 10; in vs. 11 drie trocheeën.
Rjmschema: a b b c a b b c d d e e.
Melodie: Matter 1979, blz. 174-176.
1 Granida schoon: Ofschoon Hoofts Granida is geschreven en gespeeld in 1605,
verscheen dit spel eerst in 1615 in druk. Er zullen in die tussentijd echter wel
afschriften in omloop zijn geweest. Misschien heeft Bredero, zoals trouwens ook
Hooft zelf, de liefde van de herder Daifilo voor de perzische prinses Granida gezien
als een parallel van zijn eigen situatie, en het door hem geliefde
meisje-van-hoger-stand met de naam Granida aangeduid. Maar het is o.i.
waarschijnlijker, mede wegens de duidelijke samenhang met Hoofts toneelstuk (vs.
3 en vs. 62), dat Bredero een lied heeft geschreven dat een lyrisch entr'acte zou
kúnnen zijn na het eerste of het tweede bedrijf.
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3 Zyt ghy suyver imagie: zijt gij louter een droombeeld. Dit vs. is de hoofdzin met
een naamwoordelijk gezegde, de vzn. 1, 2 en 4 zijn steeds aangesproken persoon.
Het vraagteken na vs. 4 is juist. Zie ook Granida, vs. 262-263, dus in het eerste
bedrijf. (ed.-Stoett II, blz. 160.) (+)
39 Als een Prins verheeven: Zoals in vs. 12 gezinspeeld wordt op het feit dat
Daifilo het herderinnetje Dorilea met wie hij vrijt, in de steek laat terwille van Granida,
zo wordt in het woord Prins gezinspeeld op Tisiphernes, die voorbestemd is de
echtgenoot van Granida te worden. Enige kennis van Hoofts toneelstuk is dus wel
nodig om dit lied van Bredero ten volle te kunnen begrijpen.
41 Wiens minne: In zijn Zedekunst dat is Wellevenskunste (1586) behandelt
Coornhert in het Eerste boeck, Seste hoofdstuck (ed.-Becker, Leiden 1942, blz. 29-35)
de minne: een schadelijke en bedrieglijke seksuele lust, en in het Sevenste hoofdstuk
(id. blz. 35-42) de liefde: een reine en wijze begeerte om ‘den liefhebber te
vereenighen met het gheliefde, maar dit mede alleenlyck int goede.’ In dit
woordgebruik sloot Coornhert aan bij een in de volkstaal bestaande tegenstelling,
getuige het door hem geciteerde paar versregels uit ‘het oude liedeken vant Klercxken
ter scholen, te weten:
Dat heete min wel magh verkouwen,
Maar reyne Liefde magh nyet verghaan.’

In de vorm waarin dit lied voorkomt in het Antwerps Liedboek, nr. CXII
(ed.-Hoffmann 1855, blz. 170-171) wordt de tegenstelling echter uitsluitend bepaald
door de adjectiva. In WNT IX, kolom 746, wordt een andere plaats uit Coornhert
aangehaald: ‘Want de Ouden... verstaan hebben by de Liefde een reyne, maar by de
Minne een onkuysche tochte des herten. Coornhert I. 274b.’ Het is waarschijnlijk
dus wel door Coornherts invloed, dat de tegenstelling liefde-minne zowel bij Hooft
als bij Bredero te vinden is. Toch is het niet zo, dat het woord minne altijd gebruikt
wordt in de bet. van onkuise liefde; Bredero bedoelt er zeer vaak niet anders mee
dan verliefdheid.
42 boellen: Liever het ww. boeleren, dan het mv. minnaressen. (+)
50 int overwegen: in het afwegen van het een tegen het ander.
61 Princes gentiel: Een drievoudig rederijkersrelict; de term Princes bij de inzet
van de slotstrofe, het leenwoord gentiel, en de achtergeplaatste bijvoeglijke bepaling.
63 Maar mijn slecht eerbieden: Zie voor dit vs. Granida, vs. 295 (ed.-Stoett, deel
II, blz. 161).
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CXXII Nieu-Liedeken
I: 407-409
Ironisch quasi-liefdeslied over de lichamelijke en geestelijke eigenschappen van
een niet langer en misschien wel nooit echt bemind meisje.
Beginregel: Ick wil Juffrouw (vertrout,)
Vindplaatsen: Geestigh Liedt-Boecxken 1621: 168-172; Groot Lied-boeck 1622
II: 53-54; Liedt-boeck 1644: 25; Liedt-boeck 1677: 29-30; Kalff 1890: 434-435;
Knuttel 1929: 64-65; Van Rijnbach 1944: 214-215.
Omvang: 55 verzen, elf strofen van 5 regels.
Versvorm: jambisch metrum met drie heffingen in de vzn. 1 en 2, vier in de vzn.
3-5.
Rijmschema: a a a b b.
Melodie: Matter 1979, blz. 26, 178-179.
Varianten: Behalve kleine spellingverschillen geen.
7 ongegrondt: ten onrechte; in strijd met de waarheid. Alles wat er in de verdere
verzen aan aantrekkelijkheden wordt opgesomd, zal dus niet door de dichter worden
gezegd, omdat het in strijd met de waarheid zou zijn. Maar intussen zégt hij het wel,
en hij geeft dus een lange opsomming van wat er aan dit meisje ontbreekt.
9 So veel Parfuyms en Ambers: De naam Amber is van arabische oorsprong
(anbar); de stof, een ziekelijke afscheiding in de darm van de potvis, drijft als
donkergrijze wasachtige klompen in zee en spoelt soms aan. In de arabische en
chinese culturen doet amber al sinds duizenden jaren dienst voor rituele, medische
en cosmetische doeleinden, en van de middeleeuwen af wordt amber ook in
West-Europa gebruikt. Het is nog steeds een van de basismaterialen van de
reukwerkindustrie.
10 Saba: In de bijbel komt Saba voor als een land dat waarschijnlijk in het
zuidwesten van Arabië lag; de Vulgaat gebruikt de vorm Saba, de Deus-aesbijbel
rijck Arabien, de Statenbijbel koos Scheba. Zie 1 Koningen 10: 1-13.
15 de geyle min: Daar de dichter ironisch allerlei gunstige hoedanigheden opsomt,
zal dat hier ook wel het geval moeten zijn. De verklaring dartele liefde verdient dan
de voorkeur. Maar men kan ook menen dat de dichter hier uit z'n rol valt, net zoals
later in vs. 40. (+)
33 als het komt te pas: Men kan als vertalen met zoals, of met wanneer, indien.
Dit laatste is beter; het vs. betekent dan: Dat zeg ik wanneer het mij te pas komt. (+)
34 Ja so: Dit so wijst terug naar hups (vs. 31).
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36 maer dat is niet geseyt, Van enz.: Verwijzing naar de vzn. 34-35; maar daarmee
is niets gezegd over.
45 Wanneer ick niet te doen en weet: als ik niets weet te doen; als ik niet weet wat
ik zal doen, dus: als ik me verveel; of: als ik niets beters te doen heb.
51 Al segdy soete dier, Dat ick segh enz.: Het meisje heeft dus opgeschept door
met anderen te praten over de verliefde uitingen van de jonkman; en om dát feit te
wreken schreef hij dit lied.

CXXIII Amoureus-Liedt
I: 410-411
Liefdeslied over een geluk dat onbereikbaar is zo lang het meisje zich afwendt,
en over trouw die niettemin gehandhaafd blijft.
Beginregel: Ia mijn bedroefden geest cund ghy in vreuchd herscheppen
Vindplaatsen: Groot Lied-boeck 1622 II: 55; Kalff 1890: 435-436; Knuttel 1929:
180; Van Rijnbach 1944: 215-216.
Omvang: 28 verzen, zeven strofen van 4 regels.
Versvorm: alexandrijnen met maar kleine variaties; zie de vzn. 1, 4, 5, 11, 18, 25.
Rijmschema: a b a b.
Melodie: Matter 1979, blz. 215.
5 mijn siecten: de ziekte waaraan de minnaar lijdt, nl. zijn onbeantwoorde en dus
ongelukkige verliefdheid.
8 Of ick dan ben de gheen: Voor zo'n plotselinge verandering in de zielsgesteldheid
van de minnaar door een teken van wederliefde zie men ook lied LII, vs. 34-36 en
lied CXXX, vs. 8
18 Soo doet en leeft met my: doe en handel dan met mij.
20 Strengheyt: wreedheid.
25 van verwinner, Van hulp enz.: In de zevenvoudige reeks van namen zit een
volgehouden climax, een steeds stijgende intensiteit van erotische gevoelens,
aanvangende met de jonkman die de weerstand van het meisje heeft overwonnen,
dan haar steun wordt, haar vertrouweling, later haar minnaar, haar liefste, en tenslotte
binnen de huwelijksverhouding haar heer, en haar vorst. Deze climax wordt gesteund
door de w-alliteratie in vs. 25, de tweevoudige assonantie in vs. 26: Vrient - Lief en
troost - hooft (beide keren opgenomen in de sterk in het gehoor liggende
klankverhouding ie-oo), terwijl bovendien deze hele laatste strofe gebonden wordt
door de in-assonantie in alle vier de rjmwoorden.
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CXXIV Amoureus-Clacht-Liedt
I: 412-414
Klaaglied van een wanhopige minnaar, die de wind vraagt zijn leed te vertellen
opdat het meisje zal beslissen over liefde (dus leven) of dood.
Beginregel: Och snelle winden wilt mijn overdroeve klachten
Vindplaatsen: Groot Lied-boeck 1622 II: 55-56; Kalff 1890: 436-438; Knuttel
1929: 184-185; Van Rijnbach 1944: 216-218.
Omvang: 48 verzen, twaalf strofen van 4 regels.
Versvorm: alexandrijnen met tamelijk veel ritmische afwijkingen, waaronder zeer
expressieve: zie vs. 7, 20, 25, 27, 28, 29, 31, 34, 36, 40, 44.
Rijmschema: a b a b.
Melodie: Matter 1979, blz. 215.
1 Och snelle winden wilt enz: De inzet van dit lied heeft al direkt alliteratie en
assonantie tegelijk, en bovendien eer een kleine onderbreking na de vijfde syllabe,
dan een cesuur na de zesde.
Alliteratie vindt men ook in de vzn. 2, 9-10-11, 13, 19-20 enz.; assonantie nog
veel vaker, bijv. in vs. 3, 5-6, 8, 10, 13, 17-18, enz.
17 Ha wreede sult ghy noch enz.: Van deze felle woorden af behelzen de vzn.
17-44 de cunstich geformuleerde liefdesboodschap die de winden moeten overdragen.
Het zijn retorische vragen: vs. 17-18, 21-22, 41; bedreigende voorspellingen: vs. 19,
22, 24, 25, 29, 31-32, 36; krachtige contrastwerkingen: vs. 20, 21-22, 35-36, 28, 33,
35-36. Heel deze tekst is er welbewust op gericht de afwerende geliefde innerlijk zó
in roeren te brengen (vs. 45), zo te emotioneren, dat zij alsnog toegeeft en zich bereid
toont tot wederliefde.
23 syn Graf, salt yder een doen lesen: Ditzelfde thema van de dreigende gevolgen
indien het meisje blijft weigeren, namelijk de ontijdige dood van de minnaar en zijn
graf met een verwijtend opschrift, komt vaker voor, o.a. in De Nieuwe Lusthof,
Amsterdam 1602, blz. 13-14; Zie ook lied CXLIX, vs. 19-27.
36 kenschuldich: In het WNT VII, eerste stuk, kolom 2208, wordt bij dit woord
vermeld: ‘Eenige malen bij Bredero’; de vier voorbeelden van bijvoeglijk, en de
twee van zelfstandig gebruik zijn alle zes ontleend aan werk van Bredero. Men mag
dus aannemen dat het een door hem gevormd neologisme is.
39 geseegent: zegenrijk; zie WNT IV, kolom 2174.
47 fluck: Indien men dit woord opvat als achtergeplaatste bijv. bepaling bij
Vleughels is er een normale cesuur; indien de voorkeur uitgaat naar bijw. bepaling
bij overvoeren is er een kleine onderbreking na de vijfde syllabe. Maar in dit lied
komt die vaker voor (zie vs. 1, vs. 29, vs. 36), zodat daarin geen beletsel behoeft te
liggen.
48 eens: Misschien is dit niet een bijwoord van tijd, ter aanduiding van een tijdstip
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in de toekomst (vgl. WNT III, tweede stuk, kolom 3851), maar een soort bijwoord
van graad: eens en voorgoed; ofwel: zoals ik het nu eenmaal wens. (+)

CXXV Liedeken
I: 415-417
Uitbundig liefdeslied waarin de minnaar zegt geen hemelse heerlijkheid te willen
aanvaarden zonder zijn geliefde, en alle aardse pracht alleen ten dienste van háar;
hij weet echter wel dat zij niets hoger waardeert dan zijn grootheid van gemoed.
Beginregel: Al waert dat mijn//de Godt Jupijn,
Vindplaatsen: Geestigh Liedt-Boecxken 1621: 201-205; Groot Lied-boeck 1622
II: 56-57; Liedt-boeck 1644: 34; Liedt-boeck 1677: 39-40; Kalff 1890: 438-440;
Knuttel 1929: 164-165; Van Rijnbach 1944: 218-219.
Omvang: 60 verzen, vijf strofen van 12 regels.
Versvorm: jambisch metrum met tweemaal twee heffingen in de vzn. 1 en 3, drie
heffingen in de vzn. 2, 4, 5 en 6, vier in de vzn. 7 en 8; trocheisch metrum in de vzn.
9-12. In de eerste en de tweede strofe is vs. 12 echter jambisch.
Rijmschema: (a) a b (a) a b c c d d e f e f.
Melodie: Matter 1979, blz. 42, 102.
Varianten
Groot Lied-boeck 1622
9 armoed

Geestigh L.B. 1621
aremoedt

Liedt-boeck 1644
arremoedt

11 anvaerden

anvaerden

aenvaerden

12 lifste

liefste

liefste

19 rijck

rijckdom

rijckdom

31 Koningen

Koningen

Coningin

36 kostelijcke

kostelijckste

kostelijckste

1 Al waert dat mijn de Godt Jupijn: De inzet van dit lied, en trouwens geheel de
thematiek, doet denken aan het sonnet van Hooft: Waer 't dat Juppijn ten hoof mij
in sijn hemel baede, gepubliceerd in de Emblemata amatoria, 1611, blz. 113. (Zie
ed.-Stoett, deel I, blz 95).
9 In myn armoed opter aerden: Ofschoon armoed in dit vs. kan doelen op de
aardse situatie tegenover de hemelse rijkdom, is in verband met vs. 56 de interpretatie
als maatschappelijk-minder-geslaagd-zijn ook verantwoord.
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19 Niet om rijck, Landt noch gelt: Op metrische grond verdient de variant van 1621
de voorkeur.
31 Koningen: Gezien de vorm u (vs. 32) komt de variant uit 1644: Mijn Coningin,
dus als aangesproken persoon, in aanmerking; maar in 1621 staat Koningen; lof:
roem.
40 goude laken: goudlaken, laken met gouddraad doorweven.

CXXVI Liedeken
I: 419-420
Lied met ironische inslag, quasi ter verheerlijking van een begaafd en mooi meisje
dat enige tijd in Amsterdam heeft gewoond.
Beginregel: Princessen preutsch en prat met al u pronckery
Vindplaatsen: Geestigh Lied-Boecxken 1621: 197-200; Groot Lied-boeck 1622
II: 57-58, met illustratie; Liedt-boeck 1644: 32-33; Liedt-boek 1677: 38; Kalff 1890:
440-441; Knuttel 1929: 233-234; Van Rijnbach 1944: 220-221.
Omvang: 36 verzen, negen strofen van 4 regels.
Versvorm: alexandrijnen met enkel staand rijm en regelmatige cesuur; enige
omzettingen, vgl. vs. 6, 14, 15, 27, 32.
Rjjmschema: a a b b.
Melodie: Matter 1979, blz. 122.
Varianten
Groot Lied-boeck 1622
12 quadelucht bevang

Geestigh L.B. 1621
qua lucht en bevag

Liedt-boeck 1644
qua lucht en bevang

29 Voordees in 't gulde

In 't gulde

In 't gulde gulde

25 quaet

quaet

quael

1 Princessen preutsch en prat: Hoewel Bredero in zijn alexandrijnen vaak met
alliteratie werkt, is die zelden zo opvallend als de vijfvoudige pr-klank hier in vs.
1-2. Waarschijnlijk schuilt in deze overdaad een flink stuk ironie: al die pracht immers
is noode-loos (vs. 2) daar de trotse meisjes het toch moeten afleggen tegen die ene
triumphante Vrou (vs. 4). Ook de alliteratie in vs. 23 trekt de aandacht.
12 haer niet verblaes: Buitendijk (1979, blz. 69) maakt bij deze versregel en enkele
andere de volgende opmerkingen: ‘het kostelijk-ironische gedicht over ‘de triumphante
Vrou’, een soort ‘Spaansche Brabantsche’, waarin aan
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het slot Akersloot genoemd wordt, vraagt om enkele andere verklaringen. ‘Op dats
haer niet verblaes’ (12): opdat zij, dit kruidje-roer-mij-niet, ‘zich niet uit de voeten
make’ (Mak, Gloss. 440); bevang: ontvange, h.l. inademe, opsnuive. ‘Van 't suytsche
Cipres quam, Mijn soete Cithera in 't schip-rijck Amsteldam’ (29-30). Venus heette
Cytherea, omdat zij uit het schuim der zee aan land was gestegen; Cypria, omdat op
Cyprus de hoofdzetel was van haar eredienst. De twee slotregels zijn van een
ontluisterende humor: Mijn Venus, mijn onsterfelijk en aanbiddelijk godinnetje, slijt
voortaan haar leven als een boerentrientje in een miezerig dorpje aan de oever van
het Alkmaardermeer. Prachtig van zelfspot van de Amsterdammer die Bredero was
zijn de voorafgaande regels: ze heeft in die stad vergeefs ‘den rouwen hoop van 't
graeu en groots geslacht’ (niet: ‘de mensen zoals ze zijn’, maar het Amsterdamse
rapaille en de verwaande, ingebeelde Amsterdammers) betere manieren willen leren,
maar snode ondankbaarheid was haar deel. Vandaar dat de uit pekelschuim geborene
haar leven (‘o leydt! o quaet! o doot!’) moet slijten in die boerennegorij Akersloot.’
Geheel bevredigend lijkt dit ons niet. Waarom is dit meisje hoewel geen bloed-,
dan toch een geestverwant van Jerolimo? Is er iets spaans, iets brabants, iets kaals
aan haar, gaat zij op de vlucht voor schuldeisers? Dat Venus ook Cypria werd
genoemd, heeft geen belang: de naam Cypria komt in Bredero's lied immers niet
voor. En wat moet men denken bij Voordees in 't gulde jaer (vs. 29)? Betekent dit
het eeuwjaar 1600 - toen Bredero nog maar 15 jaar was! - of is er een willekeurig
jaar bedoeld dat enkel gulde heet omdat juist toen dit bijzondere meisje in Amsterdam
is gekomen? En waar kwam zij vandaan, wat betekent van 't suytsche Cipres (vs.
29) in relatie tot dit hollandse meisje? Of is er helemaal geen relatie en slaat vs. 29
enkel op Venus als godin? Tenslotte: op grond waarvan zijn de vzn. 31-32 ‘Prachtig
van zelfspot van de Amsterdammer die Bredero was’? De spot met het meisje is
onmiskenbaar, de zelfspot allerminst.
28 niet onwaerdich: De verklaring in haar volle waarde, doet geen recht aan de
mogelijkheid dat deze bepaling bij het onderwerp behoort: De werelt en myn tijt
gelijcke lien (vs. 27); zij hebben dan het verhaal over de uit het schuim van de zee
geboren Venus gelezen (bijv. sinds 1604 bij Van Mander; ed. 1616, folio 25b), en
zijn daardoor waardig voorbereid op de verschijning van deze Venus-gelijke jonge
vrouw in Amsterdam. De verklaring van vs. 27-28 zou dan luiden: opdat de wereld
en de tijdgenoten van de dichter niet onwaardig zouden zijn haar stralende godheid
te aanschouwen. (+)
33 Der ouden boosheydt snoot en d'ondanckbaere jeucht: Van de Amsterdammers
heeft zowel de oudere generatie in haar boosaardige slechtheid, als de ondankbare
jongere generatie de weldaden van deze jonge en deugdzame vrouw met hoon
vergolden.
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CXXVII Claegh-Liedt
I: 421-425
Liefdeslied voor een vrouw van hoge afkomst. Blijkens de franse novelle waarin
dit lied voorkomt, richt de zoon van de forestier van Vlaanderen zich aldus tot de
prinses aan wie hij zijn liefde niet openlijk kan verklaren. Voor het franse origineel
zie Vertaalde Gedichten (ed. Keersmaekers, 's-Gravenhage 1981, blz. 131-141).
Beginregel: Met Edel hooch begheeren
Vindplaatsen: Tragische Historien IV (1612; enkel bekend in drukken uit 1646
en 1650); Groot Lied-boeck II: 59-60; Kalff 1890: 442-445; Knuttel 1929: 186-187;
Van Rijnbach 1944: 222-224.
Omvang: 114 verzen, negentien strofen van 6 regels.
Versvorm: jambisch metrum met drie heffingen, in vs. 6 van elke strofe twee
trocheeën.
Rijmschema: a b a b c c.
Melodie: Matter 1979, blz. 162.
Varianten
Groot Lied-Boeck 1622
1 lijen

Trag. Historien
lijden

10 myn

my

27 croes

corts (alleen 1650)

35 De

Die de

55 Verwerpt myne

Verwept (alleen 1646) mijn

59 ond'r

onder

70 lust en

lust om

73 Con souder minne

Con Minne soude (zie Aant.)

82 soete

soele (alleen 1650)

105 de

die

106 weer-liefde

weer liefde

114 Met

Mer (alleen 1646)

27 vermanden: Het is zeer de vraag of we hier te maken hebben met een meervoud,
ofwel met een enkelvoud. In de 17de eeuw komen vormen op -en herhaaldelijk als
enkelvoud voor. Zie Weijnen 1965 § 44. In dat geval wijst sy niet terug naar handen
(vs. 25) maar naar de prinses. Hiermee is de ongelijkheid van verleden tijd en
tegenwoordige tijd (smijdt: verwinnen) echter niet opgelost. (+)
34 smelt met pijn: In plaats van de bet. afnemen, verdwijnen, genezen, verkiest
Keersmaekers (Vertaalde Gedichten, blz. 135) de emendatie smeult of swelt; in dit
geval behoudt met pijn uiteraard z'n fysieke betekenis.
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35 De Sotten Artz: Al vormt de variant Die de Sotten Artz (Zie Trag. Hist) in metrisch
opzicht een nogal forse inbreuk, toch is de zinsconstructie veel begrijpelijker. De
eenvoudigste lezing zou overigens wezen: Die 'n Sotten Artz.
65 begheere: Dit gesubstantiveerde ww. is meew. vw. bij toeheylighen (vs. 64).
73 Con sonder minne dwalen: Al is het vs. in déze vorm (d.w.z. na wijziging van
souder in sonder) niet duister of tegenstrijdig,. toch verdient de varian Oon minne
soude dwalen (op basis van Trag. Hist.) binnen de context de voorkeur.
86 Apollo: God van de zon, tevens aanduiding van de geliefde, hoewel deze in dit
gedicht geen man is, maar een prinses. Iedere veronderstelling, zoals destijds o.a.
gemaakt door Van Rijnbach 1944 (blz. 224), dat men hier te maken zou hebben met
een toespeling op de verzamelbundel van die naam uit 1615, is voorgoed zinloos
geworden door het feit dat dit lied een vertaling is uit 1612.
113 wijse: wij ze (nl. de Helften), met verontschuldiging voor de zetfout wijze bij
de woordverklaringen in deel I: 425. (+)

CXXVIII Aen mijn Heere I. Rutgers
I: 426-428
Gelegenheidsgedicht bij het vertrek van de Dordtenaar Jan Rutgers (geb. 1589),
als Raad van koning Gustaaf Adolf, naar Zweden, waarschijnlijk begin 1615.
Beginregel: Ghy stroom Goddinnen gladt
Vindplaatsen: Groot Lied-boeck 1622 II: 61; Kalff 1890: 446-447; Knuttel 1929:
429-430; Van Rijnbach 1944: 224-226.
Omvang: 55 verzen, vijf strofen van elf regels.
Versvorm: jambisch metrum met drie heffingen in de vzn. 1-4 en 10, vijf in vs.
11, twee anapesten in de vzn. 6-9; en in vs. 5 deels jamben, deels anapesten.
Rijmschema: a b a b (c) c d e e e d d. De eendere strofe en de eendere stemme
vindt men bij lied CV en lied CXIX.
Melodie: Matter 1979; blz. 43.
1 Ghy stroom Goddinnen gladt: Deze inzet herinnert aan het begin van Hoofts gedicht
Op de Burse tot Amsterdam: ‘Godinnen slibbergladt des Amstels, die de voet’ enz.
(ed.-Stoett, deel I, blz. 77). Hoofts gedicht dagtekent uit 1608 en was omstreeks
1610-1612 gepubliceerd (idem, blz. 344).
6 Met syn Garst, met syn Graan: Behalve door hun metrische structuur van twee,
duidelijk van elkaar gescheiden anapesten, worden de vzn. 6-9 van elk strofe
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ook gekenmerkt door alliteratie en door structurele gelijkheid van de beide vershelften.
9 gants de Waal Bestapelt: Niet de rivier de Waal, maar: met palen omgeven
ligplaats voor schepen, en de kade langs die haven (vgl. in Amsterdam, de Kromme
en de Oude Waal). (B)
11 stelt Rutgers boven aen: Bredero kan de dordtse classicus en jurist Jan Rutgers
(Rutgertsius 1589-1625) hebben leren kennen via diens zwager de leidse classicus
Daniel Heinsius, of via hun gemeenschappelijke vriend Jacob van Dijk, de
kunstminnende ambassadeur van Zweden in Den Haag, aan wie Bredero zowel zijn
Moortje als de Spaanschen Brabander heeft opgedragen (zie Memoriaal, blz. 240.)
Einde 1614 werd Rutgers raad van koning Gustaaf Adolf van Zweden, en begin 1615
vertrok hij naar Zweden. (Zie: E. Wrangel, De betrekkingen tusschen Zweden en de
Nederlanden. Vert. door H.A.C. Beets-Damsté, Leiden 1901, blz. 57-58). Bij zijn
vertrekschreef Heinsius een afscheids-gedicht: Propempticon Jani Rutgersii... Batavia
abeuntis. auctore Daniele Heinsio. In offic. Plantiniana Raphelengii, 1615. Het enig
bekende exemplaar, vier blz. folio, berust in de Bibliothèque Nationale te Parijs. (Zie
P.R. Selling: Daniel Heinsius and Stuart England, Leiden-London 1968, blz. 214,
nr. 77). Ook Hugo de Groot schreef een afscheidsgedicht in het Latijn: ‘Iano
Rutgersio, Suecor. &c Regi a Consilij, in Suecam abeunti’, dat misschien eveneens
afzonderlijk is gedrukt. De mogelijkheid dat dit ook met Bredero's gedicht is gebeurd,
behoeft niet te worden uitgesloten: de opmerkelijke marginale noot bij vs. 3 zou erop
kunnen duiden dat de zetter hier een stukje gedrukte kopij voor zich had. Als
ambassadeur van Zweden woonde Rutgers sinds eind 1621 in Den Haag; daar overleed
hij op 26 oktober 1625. Zie Memoriaal, blz. 240.
20 Sarmart: vervorming van Sarmaat ter wille van het rijm. (B)
22 des Rutgers syn bevreest: Na de woorden voor wiens raat, voor wiens Gheest
(vs. 17) is de vermelding des Rutgers overbodig. Maar in vier van de vijf strofen
heeft deze eigennaam een plaats in de slotregel.
36 Sirenen: In de griekse mythologie halfgoden, wezens met het lichaam van een
vogel en het hoofd van een vrouw, zinnebeelden van verleiding. (+)
50 Hooch van hart enz.: Al deze bepalingen behoren bij Den Koningh (vs. 48) en
slaan dus op Gustaaf Adolf.
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CXXIX Liedeken
I: 429-430
Dit lied is een doublure van lied LXVI; zie aldaar.
Beginregel: Mocht ick verwerven 't geen ick wou,

CXXX Liedeken
I: 431-432
Liefdeslied voor een vooralsnog afkerig meisje.
Beginregel: De moeyelijcke strijt, en d'Amoureuse tranen,
Vindplaatsen: Groot Lied-boeck 1622 II: 61; Kalff 1890: 449-451; Knuttel 1929:
166-167; Van Rijnbach 1944: 227-228.
Omvang: 36 verzen, negen strofen van 4 regels.
Versvorm: alexandrijnen met regelmatige cesuur, uitgezonderd in de vzn. 18, 25
en 28; omzettingen in de vzn. 3, 5, 13, 14, 22, 27 en 30.
Rijmschema: a b a b.
Melodie: Matter 1979, blz. 215.
3 vermanen: aansporen, opwekken.
7 verdwijnen: wegkwijnen.
17 de schildery: Een prent met Aktaion is te vinden in Thronus Cupidinis (1618)
1620, folio G 4, bij Emblemata Amatoria, dubbelblad 30.
19 spiegel-rijcke Leer: leerzame les, waarschuwend voorbeeld, hier doelend op
de strekking van het schilderij.
20 Acteon: Het verhaal over de griekse jager Aktaion, die na bij toeval gezien te
hebben hoe de godin Diana zich baadde, door haar in een hert werd veranderd en
daarna door zijn eigen honden verscheurd, is te vinden bij Ovidius (Metam. III, vs.
193). Van Mander geeft van dit verhaal verschillende uitleggingen (ed. 1616, folio
20 a-b).
24 Myn edel hooch vernuft: Bedoeld is niet dat speciaal de minnaar of dichter een
edele geest heeft, maar wel dat alle mensen in vergelijking met de dieren zo'n geest
bezitten.
- Princes: Opmerkelijk is dit rederijkersrelict bij een lied in alexandrijnen.
34 stout: kloek, moedig.
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CXXXI Liedeken
I: 433-435
Dit lied is een doublure van lied LXVII; zie aldaar.
Beginregel: Die sich veynst, waent of vermeet

CXXXII Een Liedt
I: 436-439
Klaaglied over een onbeantwoorde verliefdheid op een meisje van een andere
godsdienst.
Beginregel: Ach strenghe Liefd ghy schijnt seer soet
Vindplaatsen: Groot Lied-boeck 1622 II: 65-66; Kalff 1890: 453-455; Knuttel
1929: 176-177; Van Rijnbach 1944: 230-231.
Omvang: 81 verzen, negen strofen van 9 regels.
Versvorm: jambisch metrum met vier heffingen in de vzn. 1 en 3, drie in de vzn.
2, 4, 5, 6 en 9, twee in de vzn. 7 en 8.
Rijmschema: a b a b c c d d d.
Melodie: Matter 1979, blz. 39, 180-182.
5 mach't: De 't is in dit geval geen voornaamwoord, maar een deel van de
werkwoordsvorm. Zie Mnl. Wb. IV, kolom 1842.
21 Soo sie ick imant by haar staan: Het motief van de pijnlijke aanwezigheid van
nog een andere minnaar komt ook voor in lied XLIX. Eenzelfde situatie vindt men
in het Antwerps Liedboek lied XCIV.
57 schoonscheyt: Dit woord dat wel een zeer intensieve schoonheid zal moeten
betekenen, nog versterkt door het bijv. naamwoord schoone, wordt niet vermeld in
het WNT.
69 Syn int gheloof verscheyden: Godsdienstige tegenstellingen komen in Bredero's
liederen zó zelden ter sprake, dat men er hier wel een autobiografisch gegeven in
mag zien.
72 Op 't laatst: tenslotte.
73 Al wat de Heere heeft versien: De berusting in Gods wil, ook al betekent dit
het opgeven van het uitverkoren meisje, is mede een argument voor de mening dat
er in dit gedicht sprake is van een authentieke ervaring. Over het algemeen eindigen
de amoureuze liederen niet in een zo godsdienstige stemming.
77 Wat wil ick: waarom zal ik.
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CXXXIII Een Liedt
I: 440-441
Nachtelijk afscheidslied van een afkerige en nu slapende geliefde. Het lied behoort
tot de eenvoudigste en zangerigste uit Bredero's werk.
Beginregel: Ay Gulde Maan hout op u jacht
Vindplaatsen: Groot Lied-boeck 1622 II: 66; Kalff 1890: 455-456; Knuttel 1929:
154; Van Rijnbach 1944: 231-232.
Omvang: 28 verzen, zeven strofen van 4 regels.
Versvorm: jambisch metrum met vier heffingen in vs. 1 en 2, drie in vs. 3 en 4.
Rijmschema: a a b b.
Melodie: Matter 1979, blz. 243.
1 hout op u jacht: Volgens WNT IX, eerste stuk, kolom 73, heeft jacht ook de bet.
van gespan, bijvoorbeeld van paarden. Bredero kan dit hebben ontleend aan Van
Mander, die in zijn hoofdstuk van Luna, oft de Mane (in Het sevende Boeck; ed.
1616, folio 57a) opmerkt dat ‘Ovidius in sijn eerste Boeck vande ghenesinghe der
liefden’, haar twee witte paarden geeft, ‘seggende:
De Mane, so sy plagh, zal in den loop volheerden,
Op haren Waghen schoon, en met haer witte Peerden’.

De betekenis van dit vs. is dan: breng uw gespan tot stilstand. (+)

CXXXIV Een Liedt
I: 442-443
Liefdeslied ter ere van een bewonderde jonge vrouw, gezien vs. 39 mogelijk Maria
Tesselschade.
Beginregel: Goddin o Venus schoon verwect in mijns Liefs hert
Vindplaatsen: Groot Lied-boeck 1622 II: 67; Kalff 1890: 456-458; Knuttel 1929:
292-293; Van Rijnbach 1944: 232-234.
Omvang: 40 verzen, tien strofen van 4 regels.
Versvorm: alexandrijnen met steeds staand rijm en in de vzn. 1 en 2 van elke strofe
middenrijm; de regelmatige cesuur ontbreekt in de vzn. 23 en 32; omzettingen in de
vzn. 3, 5, 10, 22 en 24.
Rijmschema: (a) b (a) b c c.
Melodie: Matter 1979, blz. 106, 108.
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9 De Nevel en de Mis, de dagheraat verjoech: De inhoud van de gehele strofe maakt
duidelijk dat Nevel en Mis hier het onderwerp zijn en dagheraat het lijdend vw.; de
enkelvoudige werkwoordvorm verjoech is min of meer storend; en dit is nog sterker
het geval in vs. 10: sloegh, aangezien daar het onderwerp Dampen en duysternis
zelfs met een meervoud begint.
11 Het aarderijck enz.: In de beschrijving van de chaotische toestand waarin de
natuur verkeerde voordat de geliefde gelijk een zon verscheen, gebruikt Bredero
gegevens zowel uit Genesis als uit Ovidius (Metam. I).
24 En waar ghy gingt of stond quam enz.: Toespeling op een elegie van Clément
Marot (1495-1544) door Roemer Visscher vertaald:
En waer ghy op 't veldt u voetgens gaet setten,
Daer wassen rooskens en violetten.

Zie hieromtrent Muller 1930, blz. 176.
26 Die stelden haar ter zeet: Aangezien De Wyde lucht het onderwerp is, zal
stelden een spellingvariant zijn van stelde: maakte zich op. (+)
29 bevreest: Niet zo maar vol eerbied, maar bevreesd zich te vermengen met het
stoffelijke, aardse lichaam. (+)
39 Drie Roemers dronck ick uyt: Door de afwijkende zetwijze van Roemers in
1622 wordt de suggestie gewekt dat er een toespeling is bedoeld; het is echter niet
mogelijk die te achterhalen. Drie is een magisch getal, maar of dat het feit hier een
rol speelt, is even duister als de mogelijkheid dat de drie dochters van Roemer
Visscher bedoeld zouden zijn.

CXXXV Sonnet
I: 444
Liefdesklacht gericht tot een meisje dat openlijk een ander ontvangt en zich voor
de klagende minnaar schaamt vanwege zijn afkomst.
Beginregel: Hoe wondert u mijn smart, en moeyelijcke vlaghen,
Vindplaatsen: Groot Lied-boeck 1622 II: 68; Kalff 1890: 458; Knuttel 1929: 235;
Van Rijnbach 1944: 234.
Omvang: 14 verzen.
Versvorm: sonnet in alexandrijnen met regelmatige cesuur; omzettingen in de vzn.
12 en 14.
Rijmschema: a b b a a b b a c c d c c d.
7 O druck: Behalve de gewone betekenis van verdriet, zorg, kan in dit geval ook de
notie vernedering meespelen; mijn geringheyt: het motief dat er een rijkere
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pretendent is die de voorkeur geniet, komt in Bredero's liederen vaker voor, maar de
vermelding van de eigen geringheyt is uitzonderlijk.
8 u minne: Uit deze woorden volgt dat het meisje wel degelijk liefde voor de
jonkman heeft opgevat, al verzwijgt zij dit feit voor haar familieleden.
11 En vat een Mooker swaar van droefheyt en van trueren: Al is de bedoeling van
dit vs. wel duidelijk, de verklaring is minder eenvoudig. Er zijn tenminste vier
problemen:
bij welk onderwerp behoort vat als gezegde, bij Dit (vs. 9) of bij Ick (vs. 10)?
is een moker vatten een vaste uitdrukking geweest, en zo niet, hoe is dan deze
beeldspraak verklaarbaar?
moet swaar van droefheyt en van trueren worden gezien als éen bepaling, of zijn
het er twee?
waarmee moet men deze bepaling(en) verbinden, met Mooker, met vat of met ick?
Indien ‘een moker vatten’ een vaste uitdrukking was, zou ick als onderwerp het
meest in aanmerking komen. Maar dat is niet het geval. Volgens WNT IX, kolom
1012, betekent moker in algemene niet-technische taal iets dat zeer zwaar is. ‘Vandaar
gewoon, vooral bij dichters, als het werktuig om deuren en afsluitingen te vernielen.’
Dat vs. 11 de woordschikking van een hoofdzin heeft, en niet zoals vs. 10 die van
een bijzin, maakt samentrekking van het onderwerp ick wel niet onmogelijk, maar
toch bezwaarlijk. Mede daarom gaat de voorkeur uit naar samentrekking met de
hoofdzin, vs. 9, dus met het onderwerp Dit, dat terugwijst naar de vzn. 5-8. Met Dit
als onderwerp van vat een Mooker wordt de ik-figuur stilzwijgend het doelwit van
de moker.
Ofschoon de verbinding swaar van niet ongebruikelijk is, heeft die in dit geval
geen zin: een moker is zwaar als zodanig, en niet door droefheid en getreur. Derhalve
moet swaar op zichzelf een achtergeplaatste bijv. bep. zijn bij Mooker; de tweede
bepaling met van kan het beste ook bij Mooker worden gevoegd, en geeft dan aan
waar die zware moker het beeld van is, waar zij uit bestaat, dus evenals ‘een berg
van bezwaren’ of ‘een zee van moeilijkheden.’ De volledige verklaring wordt dan:
En dit alles is als een tot mijn vernietiging gegrepen zware moker van droefheid en
getreur; of anders gezegd: dit alles betekent zoveel droefheid en getreur dat het mij
als een zware moker zal vernielen. Deze verklaring vindt nog weer steun in vs. 14
waar het, precies zoals Dit (vs. 9), samenvattend terugwijst naar de vzn. 5-8. Van de
beide mogelijkheden, op I: 444 gegeven, dient de tweede te vervallen. (+)
14 myn Ziel: Het uitroepteken na Ziel suggereert dat het om een aangesproken
persoon gaat, dus de geliefde; het wijst terug op Hart (vs. 13);
verstueren: intransitief ww., verstoord raken; zie MNl. Wb. IX, kolom 69.
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CXXXVI Bruylofts-Dicht, Ter eeren
Dierijck Geraerts Doots-Hooft, ende Harminia Pietersdr. Vinckx
I: 445-453
Gelegenheidsgedicht voor het bruidspaar Dootshooft-Vinck, waarschijnlijk
geschreven in de zomer van 1618.
Beginregel: Doen laestmael alle sorgh en angst my vvas ontoghen,
Vindplaatsen: Groot Lied-boeck 1622 II: 69-77; Kalff 1890: 459-464; Knuttel
1929: 343-348; Van Rijnbach 1944: 235-242.
Omvang: 121 verzen.
Versvorm: alexandrijnen met regelmatige cesuur, uitgezonderd in de vzn. 22, 34,
74, 78, 82, 108, 139, 142, 188, 196 en 198; omzettingen in de vzn. 17, 24, 36, 40,
48, 49, 67, 79, 81, 105, 113, 115, 137, 141 en 189.
Rijmschema: a b a b c d c d enz.
- Doots-hooft: Het huwelijk van het bruidspaar Doots-hooft-Vinck vond plaats op 3
oktober 1619, d.w.z. meer dan een jaar na Bredero's dood. De bruidegom woonde
op het Rokin nabij de Beurs, de bruid op het Rondeel; Van Eeghen 1968 b, blz. 164,
en Memoriaal, blz. 187. Over het algemeen zal een gedicht van deze aard wel
betrekkelijk kort voor de desbetreffende gebeurtenis worden geschreven; het ligt niet
voor de hand dat enig dichter zo'n tekst schrijft voor een feest dat pas over een jaar
zal plaats vinden. Het meest waarschijnlijke is dan ook, dat er oorspronkelijk een
veel vroegere huwelijksdatum was bedoeld en dat deze om een ons onbekende reden
verschoven is naar een later tijdstip. Bij gebrek aan enig ander houvast zal men er
goed aan doen de volgorde van de feiten te handhaven en deze tekst van Bredero dus
te beschouwen als de laatste van zijn negen bruiloftsgedichten. Opmerkelijk is dat
alle acht andere geschreven zijn in alexandrijnen met gepaard rijm, terwijl dit negende
als enige gekruist rijm heeft. Het is bovendien het enige dat niet gevolgd wordt door
een lied; men mag aannemen dat het afzonderlijke bruiloftslied CXI bij dit
bruiloftsgedicht behoort.
1 my vvas ontoghen: Het is duidelijk dat hier de dichter aan het woord is, en niet
iemand van de gasten die dit gedicht eventueel bij Bredero had besteld. Men moet
er dus ook van uitgaan, dat Bredero bij het schrijven van dit vers zich voorstelde zijn
gedicht zelf tijdens de bruiloft te zullen voordragen. Soortgelijke versregels vindt
men in elk bruiloftsgedicht van zijn hand: hij zal dus éen der gasten zijn geweest aan
ieder bruiloftsmaal, zij het niet aan dit laatste.
4 vvat vreemts, en nieus: De beide woorden zijn vrijwel synoniem: iets wonderlijks
en onbekends.
5 De goude Son vertrock: De natuurverbeelding in de vzn. 5-16 is zó intensief van
stemming en sfeer, dat men eerder aan Poot of zelfs aan de preromantiek
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denkt, dan aan het begin van de 17de eeuw. Als zo vaak in zijn alexandrijnen maakt
Bredero ruim gebruik van alliteratie en assonantie, met een effect dat men
klanksymboliek mag noemen: 5a o; 5b r; 6 a en ie; 7 driemaal oo (met middenrijm);
8 w; 9 driemaal a; v en 10 o en viermaal s; 11 driemaal a, enz.
8 Al juyterend: Van dit ww. geeft WNT vii, eerste stuk, kolom 327, behalve déze
plaats van Bredero alleen een vs. van Coster: ‘En my verheughen kan met juyteren,
dansen, springhen.’ Omdat verdere gegevens ontbreken, veronderstelt het WNT:
zingen? kweelen? neuriën? Het ligt voor de hand juyteren te zien als een bijvorm
van tjuiteren, dat in WNT xvii, eerste stuk, kolom 256, eerst van vogels wordt vermeld:
‘Een vroolijk fluiten of zingen.’ Maar wanneer de droom-god alles Al juyterend in
slaap susten, zal hij niet zo zeer vrolijk als wel heel zacht hebben gezongen.
Des Wint-heers vvoeste siel: In de griekse mythologie was Aeolus de heer van
winden en stormen. Op zijn eiland Aeolia hield hij die opgesloten in een rotshol. In
boek x van de Odyssee wordt verhaald dat Odysseus op zijn zwerftocht dit eiland
aandoet; hij wordt er gastvrij ontvangen; als hij na een wekenlang verblijf afscheid
neemt, krijgt hij van Aeolus de stormen in een leren zak gebonden mee, en voorts
een gunstige wind voor de thuisreis. Maar met de griekse kust in zicht, als Odysseus
oververmoeid een korte tijd slaapt, openen de reismakkers uit argwaan en
nieuwsgierigheid de leren zak: er steekt een felle storm op die de schepen terugdrijft
naar Aeolia.
De eerste helft van de Odyssee is via het Latijn door Coornhert vertaald en in 1561
door hem en zijn vriend Jan van Zuren in hun eigen drukkerij te Haarlem uitgegeven.
Er zijn delftse herdrukken uit 1593, 1598 en 1606, en een amsterdamse uit 1607. De
tweede helft van de Odyssee, ten dele door Coornhert bewerkt en op veel lager niveau
door een ander voltooid, verscheen in Amsterdam 1605/1606, en werd in 1609
herdrukt. Het is ondenkbaar dat Bredero deze werken niet zou hebben gekend: (Zie
Weevers 1934, blz. 143-144; en Coornhert, De Dolinge van Ulysse; ed.-Weevers,
Amsterdam 1939, blz. 200-202).
13 't ghevoghelt, en de dieren: Onder dieren verstond men tot in de 17de eeuw
speciaal de zoogdieren. Vgl. Granida, vs. 1046: t gevogelt en het vee. (ed.-Stoett II,
blz. 183).
17 de verliefde Maen: Bredero kan deze uitdrukking hebben ontleend aan Hoofts
spel Achilles ende Polyxena, vs. 16 (ed.-Stoett II, blz. 47); de eerste druk hiervan
verscheen in 1614 te Rotterdam.
met haer Sterren: bedoeld zijn in dit geval de planeten.
19 Endimeon: De griekse mythologie kent verschillende verhalen over de schone
Endymion, koningszoon of herder, op wie Selene, de maan, verliefd was en bij wie
zij iedere nacht op bezoek kwam, terwijl hij sliep. Zeus schonk hem de eeuwige
jeugd.
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22 Om dat sy dede enz.: Het werd ongepast geacht dat in enige liefdesverhouding
het initiatief uitging van het meisje.
37 Terwijl: omdat, aangezien; vgl. WNT XVI, kolom 1703.
50 Hoe Pallas ons vervolght met den beslanghden schilt: Over de griekse godin
Pallas Athena (lat. Minerva) schrijft Van Mander uitvoerig in Het vijfde Boeck
(ed.-1616, folio 37b-38b). Zij was de godin van de wijsheid, maar ook van de strijd.
Van Mander zegt: ‘'t Gorgonen of Medusae geslangde hooft droegh sy in haren
Schilt.’ (folio 38a).
54 maer maecken ons verdacht: Bedoeld is maecken als een infinitief met
samentrekking van te (vs. 53). Na de inleidende hoofdzin Ten is haer niet genoegh,
wijst de tegenstellende verbinding met maer op datgene wat haar wél genoeg is, nl.
de goden af te lokken van de dienst aan Venus en Cupido.
61 den Boef Mercurium: In zijn hoofdstuk over Mercurius, in Het eerste Boeck
(ed.-1616, folio 8a - 9a) schrijft Van Mander o.a. ‘Hy was gehouden den bode van
Iuppiter, en seer behendich dief te wesen’ (folio 8a); en ook: ‘Eyndlijck hy wert
gheheeten oock den Godt der Dieven, als Homerus in zijn God-lof-sanghen seght:
Dees eer u sullen doen de menschen, dat nae desen
Van alle Dieven ghy sult eeuwich Heere wesen.’ (folio 8b)

67 in zyn fleur: in de bloei van zijn jeugd.
72 versien, getempert, en verstaelt: verzorgd, door verhitting en afkoeling gereed
gemaakt en van een stalen punt voorzien. Zie ook vs. 162.
73 Dat Pallas hem beschut: De drie zinnen met aanvoegende wijs in de vzn. 73-76
drukken een naar Venus' mening zinloze onmogelijkheid uit: Laat Pallas maar
proberen hem te beschutten, toch...
78 inde mislach vande Son: Ovidius verhaalt in zijn Metamorfosen, boek I, dat de
riviernimf Dafne, op wie Apollo verliefd was geraakt en die door hem werd
achtervolgd, al vluchtende Zeus bad om uitkomst. Deze veranderde haar toen in een
laurier.
80 smaedelijck: smaad toebrengend, verachting uitdrukkend.
81 Myn kroese bloed is my uyt myn teentjen geronnen: Met z'n omzetting van de
vierde en de vijfde jambe is dit vs. in ritmisch opzicht éen van de opmerkelijkste in
dit gedicht. De antimetrie versterkt suggestief de mededeling van wat er in het lichaam
gebeurde en heeft dus een klankschilderend effect.
82 yvrigh: driftig, zich heftig inspannend.
85 den bitsen Nijt: de vinnige afgunst, de bijtende jaloezie.
95 En heeft zyn hart, zyn ziel enz.: De gehele reeks versregels 95-100 wordt
gekenmerkt door assonantie: de gedekte a (vier maal), de oo-klank (vier maal), de
gedekte o (vijf maal) en de i-klank (zes maal).
97 de Vooghdes: de gebiedster, de heerseres, uiteraard de bruid.
99 door tint'len vande Sonne: door het schitteren van de ogen.
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102 Des vangers: nl. Cupido.
106 als een graege Mus: De mus is volgens Van Mander het zinnebeeld van de
onkuisheid. In zijn hoofdstuk over Venus, in Het derde Boeck schrijft hij: ‘Sappho
versiert, dat Veneris wagen was getrocken van Musschen, als wesende onkuyssche
vogelen.’ (ed.-1616, folio 27a). Het is bepaald niet Bredero's bedoeling geweest déze
associatie te maken. Hij vestigt door graege alleen de aandacht op het gretige.
110 wiens handen: Gezien de werkwoordsvorm hebt (vs. 112) bij dit meervoudige
onderwerp, en gezien de voorafgaande viervoudige aanspreekvorm, kan men wiens
handen het beste vertalen als: die met uw handen.
114 beswaert: De punt na dit vs. denke men weg, de zin gaat door.
115 sleep: gevolg, hofstoet.
121 Den strengen weest gestreng, maer handelt sacht den sachten: Ofschoon niet
door de gebruikelijke aanhalingstekens in de marge gemarkeerd, is dit vers een
typisch voorbeeld van de klassieke en renaissancistische sententie: een algemene
levenswijsheid, bondig geformuleerd. De vergelijkbare versregel 128 is door
cursivering wel als zodanig aangeduid. In beide gevallen betreft het een variant op
de befaamde ‘gulden regel’ van de wederkerigheid.
132 goetdadicheyt: mildheid, het zedelijk-goede handelen.
135 Ick ston't u wreetheyt toe: Op grond van de hier gebruikte spelling zal men 't
moeten opvatten als lijd. voorwerp en u wreetheyt als meew. voorwerp, in welk geval
u wreetheyt een aanduiding is van de gehele persoonlijkheid onder een bepaald aspect,
zoals ook gebruikelijk is bij titulatuur: Uwe Edelheid, Koninklijke Hoogheid e.d.
Maar de mogelijkheid bestaat ook, dat ston 't enkel een wat vrijmoedige zetwijze is
voor stont, en dan zou u meew. voorwerp zijn en wreetheyt lijd. voorwerp.
136 U heylichjen: Afbeelding, prentje dat een heilige voorstelt (zie WNT VI,
kolom 465); de uitdrukking is dus wijwel synoniem aan u beelt.
143 Theodoor: Diederik, misschien was de officiële doopnaam van de bruidegom
Theodoricus.
145 So sal de eene wondt des anders salve wesen: Toespeling op het klassieke
verhaal van koning Telephus, die door de ijzeren lans van Achilles gewond was en
nergens genezing kon vinden. Maar, zo vertelt Van Mander, ‘eyndtlyck door
openbaringhe der Heymnis werdt hem te kennen ghegheven, dat den ghenen, die
hem hadde ghequetst, hem oock most ghenesen: so dat Achilles hem met der spietse
weder raeckende, ghenas, alsoo Dictys in 't tweede Boeck des Troyschen krijgs
verhaelt’ (ed.-1616, folio 85a); salve heeft hier de algemene betekenis van
geneesmiddel.
147 Doen heeft hy uyt den tros enz.: Na de woorden van Anteros (vs. 141-146) is
nu de dichter weer zelf aan het woord. Er is in dit gedeelte, t/m vs. 155, een reeks
van niet minder dan negen verkleinwoorden te vinden.
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148 de borst HARMENIAE: Bredero gebruikt hier de latijnse genitief; in een
vergelijkbare situatie staat in vs. 190 echter HARMINIAES; dat is dan óf zowel de
latijnse als de nederlandse tweede naamvalsvorm tegelijk, óf alleen een afwijkende
spelling metals uitspraak Harminia's. De spelling met E in de tweede syllabe zal in
vs. 148 wel een drukfout zijn.
161 Hoe vvonder is u crachth!: De fantasieën waar Bredero in de vzn. 161-170
het Doots-hooft mee omspeelt, hebben een schilderachtige zintuiglijkheid van
opmerkelijk barokke aard.
165 wel gevryet: Door wel wordt de tegenstelling met vs. 166 aangeduid.
170 den tyt, oft dood: Bedoeld is waarschijnlijk een hendiadys: de tijd des doods.
179 trefte: In het Middelned. is treffen een zwak ww. geweest; eerst na 1600 werd
het ook sterk vervoegd. Zie WNT XVII, kolom 2310.
181 Geen grillery, noch kracht: In dit vs. laat Bredero de gehele voorgaande
mythologische verbeelding los terwille van de christelijke visie dat God zelf dit
huwelijk gewild heeft. In vs. 189 echter is met de Maar (= Fama) de klassieke sfeer
terug, en in de vzn. 192-208 is blijkbaar Venus zelf weer aan het woord. Maar de
vzn. 209-212 zullen wel door de voordrager zijn gezegd.
- 'tKan verkeeren: Hoogstwaarschijnlijk is dit bruiloftsgedicht op of omstreeks 3
oktober 1619 als privédruk beschikbaar geweest voor de feestgenoten; men mag
aannemen dat het bruiloftslied dat hier ontbreekt, bewaard is gebleven als het
afzonderlijke lied CXI (I: 377-379) en dat dit in de privédruk mede was opgenomen
terwille van de samenzang.

CXXXVII Adieu-Liedt
I: 455-457
Afscheidslied bij het vertrek van een vereerde geliefde die Amsterdam per schip
verlaat.
Beginregel: Vaert wel mijn Lief, mijn leven:
Vindplaatsen: Geestigh Liedt-boecxken 1621: 192-197; Groot Lied-boeck 1622
II: 78-79, met illustratie; Liedt-boeck 1644: 23 en 31-32; Liedt-boeck 1677: 36-37;
Kalff 1890: 465-466; Knuttel 1929: 236-238; Van Rijnbach 1944: 243-244.
Omvang: 70 verzen, zeven strofen van 10 regels.
Versvorm: jambisch metrum, in de vzn. 1, 3, 7 en 9 drie heffingen, in de vzn. 2
en 4 vijf heffingen, in de vzn. 5, 6 en 8 twee heffingen; in vs. 10 twee trocheeën,
maar door het slepend rijm van vs. 9 en het daar aanwezige enjambement blijft de
alternering intact.
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Rijmschema: a b a b c c d e e d.
Melodie: Matter 1979, blz. 142.
Varianten
Groot Lied-boeck
1622
7 voorspoet

Geestich LB. 1621 Liedt-b. 1644:23

Idem:31

't voorspoet

voorspoet

voorspoet

12 neetlich

neetlich

neetlicht

neetlich

23 Goddin

Godt in

Goddin

Godt in

42 myne

mynen

mijne

mijnen

44 ghy

hy

ghy

hy

62 gonnen

gunnen

gonnen

gunnen

64 jonnen

junnen

jonnen

junnen

11 weeldighe vloeden: De op zichzelf al uitdagende betekenis van dit adjectief
krijgt door de antimetrische omzetting van de tweede jambe niet enkel een bijzondere
nadruk, maar ook een effect van klankplastiek.
12 neetlich: lichtgeraakt, prikkelbaar; zie WNT IX, kolom 1879. In de vzn. 11-14
hebben de golven een duidelijk antropomorf karakter, hun eigenschappen en
gedragingen zijn als die van menselijke wezens.
18 Wat sy door seylen: In de eerste strofe is enkel u aanwezig, als aanduiding van
de geliefde. Opmerkelijk is in de tweede strofe ghy als aanduiding van de vloeden
(vs. 11), u (vs. 17) als aanduiding van de Zuyer Zee (vs. 15), en nu in vs. 18: sy, dat
het beste kan worden opgevat als een algemene aanduiding: men, de mensen.
21 Voor d'Amsteldamsche palen: De vzn. 21-34 behoren tot de meest
modern-aandoende, meest ‘impressionistische’ uit Bredero's gehele werk. In zijn
boek De groote dichters heeft Herman Gorter de derde en de vierde strofe van dit
lied aangehaald als een voorbeeld van ‘volmaaktheid in het kleine’. (Verzamelde
Werken VII, Amsterdam 1952, blz. 321 en 323).
32 door blauwe Wolcken: door blauwgrijze, blauw-glanzende wolken.
41 U seer verlichte sinnen: Het interessante van deze strofe is de typering van de
jonge vrouw als de meest begaafde, en van de dichter als de meest verliefde van hen
beiden. Daarbij sluit dan de slotstrofe aan, met name vs. 64, waar duidelijk het
verlangen uit spreekt om de liefde eens beantwoord te zullen zien. Ofschoon het
haast onmogelijk is in dit verband niet aan Tesselschade te denken, is er in feite geen
enkele aanleiding tot zo'n veronderstelling. Liederen, vervuld van dit soort
bewondering voor een zeer begaafde jonge vrouw zijn er bij Bredero wel meer.
60 'tHuys met vreden: De interpretatie van het woord 'tHuys hangt ervan af, of
men de vzn. 58-60 opvat als een nadere uitwerking van vs. 57, dan wel als een nieuw
feit daarná, d.w.z. haar latere terugkeer naar Amsterdam. Voor déze
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opvatting pleit het slot van het lied, vs. 68-70, dat immers alleen kan betekenen dat
de dichter erop rekent de geliefde eens weer in Amsterdan te zullen terugzien.
62 syn Vrient, of waarde lief: In deze twee woorden zit een climax, en deze wordt
nog voortgezet in troost (vs. 63): alle gevoelens van vriendschap en van verliefdheid
samen zijn dus gericht op déze geliefde.
64 Waer 't Godes wil: De liefde die de minnaar bereid is het meisje te schenken,
blijkt gebonden te zijn aan een dubbele voorwaarde: ze moet worden beantwoord,
en ze moet bestaan krachtens Gods wil; zie voor dit laatste ook vs. 3-4. Door dit
dubbele voorbehoud krijgen de uitgesproken gevoelens een even gereserveerd als
ernstig karakter.

CXXXVIII Sonnet
I: 459
Klaaglied over een ongenaakbare geliefde.
Beginregel: Dat ic u nacht en dach mijn groot geween laet hooren
Vindplaatsen: Apollo 1615: 93; zonder naam of zinspreuk; Groot Lied-boeck 1622
II: 80; Kalff 1890: 467-468; Knuttel 1929: 170; Van Rijnbach 1944: 245-246.
Omvang: 14 verzen.
Versvorm: sonnet in alexandrijnen met regelmatige cesuur.
Rijmschema: a b b a a b b a c c d e e d.
Varianten: geen, behalve een enkel verschil in spelling.
- Het feit dat dit sonnet in Apollo 1615 geen zinspreuk heeft, vermeerderd met het
feit dat het niet is opgenomen in het Geestigh Liedt-boecxken, zou kunnen gelden
als een factor van onzekerheid inzake Bredero's auteurschap.
2 Dat ghy des morgens vint: Evenals vs. 1 is ook vs. 2 een bijzin; de twee versregels
zijn geheel gelijkwaardig, in beide gevallen is Dat een voegwoord; de samenvatting
van de gehele inzet volgt in vs. 4: daer... om.
6 geen Hoop van hulp: niets dat mij kan doen hopen op wederliefde.
11 vergheven: Mede door de komma na dit vs. - en in Apollo zelfs een punt - kan
men aanvankelijk denken dat de gevraagde vergiffenis het pas genoemde nachtelijke
gejammer betreft. Het echte lijd. vw. bij vergheven is evenwel vs. 12, dat dan ook
het beste door een punt kan worden afgesloten. In de slotregels krijgt dit sonnet een
ironische wending: want niet de minnaar blijkt schuldig te zijn, maar het meisje zelf,
vanwege haar onweerstaanbaar mooie ogen.
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CXXXIX Nieu-liedeken
I: 460-462
Afscheidslied in het voorjaar van 1618 geschreven voor Magdalena Stockmans;
zie Memoriaal van Bredero, blz. 167-173, met facsimile van het handschrift.
Beginregel: Ooghen vol Majesteyt
Vindplaatsen: Groot Lied-boeck 1622 II: 81; Kalff 1890: 468-470; Knuttel 1929:
304-305; Van Rijnbach 1944: 246-247.
Omvang: 63 verzen, negen strofen van 7 regels.
Versvorm: jambisch metrum, met drie heffingen; ritmische omzettingen in de vzn.
1, 6, 13, 15, 19, 25, 43, 57, 58, 61, 62.
Rijmschema: a b a a a a b.
Melodie: Matter 1979, blz. 118.
Varianten
Groot Lied-boeck 1622
7 Aanneemdy

Handschrift
aenneemt gij

19 die

de

29 myn... met

me... me

32 Voornaamlijck

voornamentlijck

De zesde strofe is in het hs. de zevende,
en omgekeerd.
36 oogjens

oogiens

37 het

aent

41 op

in

43 eender

ijmant

46 oft

off

49 myn... mogen

mij... meugen

51 inderlijck

innerlijck

52 kent

ken

54 Maer

doch

55 uyt

wt

57 ist

is

59 eens

mij

- Magdalena Stockmans, op 12 april 1598 te Dordrecht geboren als dochter van
een uit Antwerpen afkomstige brouwer, verbleef in de winter 1617-1618 in
Amsterdam; zij was een rijke wees, en huwde 18 juni 1618 met de oudere uit
Antwerpen afkomstige koopman Isaac van der Voort, te Napels gevestigd. Na de
dood van haar man, in 1629, woonde zij enkele jaren in Antwerpen, van 1632 af in
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dood op 19 juni 1660. (Zie Memoriaal, blz. 242).
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2 grootsche Heerlijckheden: verheven luister.
3 dat ghy nu scheyt Van u Eerwaerdigheydt: dat gij nu afstand doet van die kwaliteit
waar ik u om eer.
36 Maar lieve oogjens bly: Ofschoon de omgekeerde volgorde van de strofen 6
en 7 in het handschrift een belangrijke variant betekent, is de consequentie zó gering
dat het niet mogelijk is uit te maken welke tekst de authentieke is. Er is immers geen
zekerheid dat het handschrift een autograaf is. De eerste vraag die moet worden
beantwoord, is deze: welke strofe past na strofe 5 het best, strofe 6 of strofe 7? Er is
eigenlijk geen verschil: de inzet van strofe 7 sluit even goed bij het slot van strofe 5
aan, als de inzet van strofe 6 dit doet. De tweede vraag is: welke strofe past vóor
strofe 8 het best, strofe 6 of strofe 7? Ook hier is er nauwelijks verschil, daar zowel
strofe 6 als strofe 7 - en eigenlijk ook strofe 5 al - uitloopt op een verklaring van
grote terughoudendheid.
Toch zijn er twee kleine argumenten die ervoor pleiten om aan de volgorde in het
Lied-boeck de voorkeur te geven: 1. de herinnering aan de vele aanmoedigende
gedragingen van Magdalena (vs. 37, 38, 39 en 40) past beter in een wat vroeger
stadium van het gedicht; 2. indien men, wat overigens niet noodzakelijk is, het woord
dencken (vs. 44) beschouwt als een herhaling van ditzelfde woord in vs. 42, volgt
daaruit dat vs. 36-42 inderdaad de zesde strofe is en vs. 43-49 de zevende, tenzij men
meent dat Bredero zo'n herhaling juist zou hebben vermeden.
48 soo veel quaat: zoveel schade, zoveel nadeel.
50 Ghy ziet... in: gij beschouwt, gij aanschouwt.
51 Met inderlijck meedooghen: met onuitgesproken medelijden, met stilzwijgende
meewarigheid.
58 lantwinning: Volgens WNT VIII, eerste stuk, kolom 1104, betekent dit woord
het als gratie aan een balling toegekende recht om in zijn vaderland te mogen
terugkeren. Gezien vs. 56 voelt de dichter zich inderdaad als iemand die verbannen
is. Op grond daarvan zou men de vzn. 57-58 kunnen opvatten als: ben ik iemand die
niet mag rekenen op gratie inzake déze ballingschap? Dus: staat ge mij niet toe weer
genadig in uw vriendschap te worden opgenomen?

G.A. Bredero, Groot lied-boeck

412

CXL Liedeken
I: 463-464
Amoureus eerdicht voor Maria Tesselschade, en dus waarschijnlijk daterende uit
1616, het jaar waarin Bredero haar zijn Lucelle opdroeg.
Beginregel: Goddinne die de naam van 'tschip-rijck Eylant voert
Vindplaatsen: Groot Lied-boeck 1622 II: 82; Kalff 1890: 470-471; Knuttel 1929:
294-295; Van Rijnbach 1944: 247-249.
Omvang: 36 verzen, negen strofen van 4 regels.
Versvorm: alexandrijnen met staand rijm en tamelijk regelmatige cesuur,
uitgezonderd de vzn. 9, 19 en 24; omzettingen in de vzn. 13, 14, 22, 25 en 26.
Rijmschema: a a b b.
Melodie: Matter 1979, blz. 106.
1 de naam van 'tschip-rijck Eylant: Het moet in het begin van de 17de eeuw voor
velen duidelijk zijn geweest dat hiermee Tessel, en met de Goddinne Teselschade
werd bedoeld. De hele amsterdamse vloot kwam door het Marsdiep de Zuiderzee
binnen en deed veelal de uitstekende rede van Tessel aan. Roemer Visscher had zijn
dochter in 1594 de naam Tesselschade gegeven ter herinnering aan de averij die hem
destijds bij Tessel grote schade had berokkend.
2 Die met geen Tooverkracht: die niet met tovenarij, zoals bijv. wel Circe. Men
mag aannemen dat in deze negatieve formulering een toespeling op Circe en haar
toverkunsten t.a.v. Odysseus en zijn makkers schuilgaat. Vgl. Van Mander, ed.-1616,
folio 100a-101a.
4 De grootste man: ook de machtigste, rijkste, beroemdste man. Uit deze woorden
volgt, dat er velen waren die snakten naar haar gunst, dus die verliefd waren op Maria
Tesselschade, zoals stellig ook Bredero zelf.
5 u macht: vermogen om mensen tot verering en verliefdheid te brengen; zie de
vzn. 3-4. De dichter grondt zijn verering noch op haar mooie ogen (ghesicht, vs. 3),
noch op haar talenten (kunst, vs. 3), maar op haar hoogheid van ziel, dus haar zedelijke
kwaliteiten. Toch heeft de zon-verbeelding die in vs. 8 begint, onmiskenbaar een
erotische inslag, vooral in de vzn. 20-24.
8 Sulcx dat de Zon beschaamt enz.: Deze versregel doet denken aan de passage
uit Hoofts Granida, waar Daifilo beschrijft dat de zon in de ogen van prinses Granida
een tegen-zon zag, en die ‘joech hem schaemten aen’ (vs. 1052). Vgl. ed.-Stoett II,
blz. 183. Zie ook lied LXXXIV, vs. 8.
10 't ciert: Deze spelling is verwarrend; met 't wordt niet het pers. vnw. het bedoeld,
enkel een verscherping van de beginklank die dus een scherpe s of zelfs ts moet zijn.
Het ww. sieren is een middelned. ontlening aan het Duits (zieren) en komt met
verschillende spellingen voor: sieren, cieren, chieren, tsieren. In tcieren heeft men
dan de vijfde mogelijkheid. In zitt'ren (I: 472, vs,
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46), met naar men mag aannemen de duitse z (dus ts), is er dan nog een zesde.
16 aen... in: naar binnen.
23 Waer dat: waar ook maar; dat is enkel een versterking van Waer.
29 ick en alle lien: Krachtens hun vorm kunnen deze woorden alleen maar
onderwerp zijn; maar welk gezegde hoort erbij? Indien vs. 30 een bijv. bijzin bij dit
onderwerp vormt, moet het gezegde in vs. 31 of 32 te vinden zijn; daar staat het
echter niet. Het is ook niet mogelijk de woorden Door 'tblincken (vs. 31) met een
kleine emendatie daartoe pasklaar te maken, al zou blincken gemakkelijk een
meervoudsvorm kunnen zijn. Hoewel in het lied de functie van vs. 30 als bijzin heel
soepel past, is het toch het eenvoudigst dit vs. tot deel van de voorafgaande zin te
maken, met sien als het gewenste gezegde. Men zal dan het betr. vnw. Die moeten
vervangen door een bijwoord, zoals Nu (I: 464). Buitendijk 1979, blz. 72 verkiest
Dies. Op deze manier wordt de fout inderdaad teruggebracht tot een verlezing van
de zetter. Het enige bezwaar is, dat Dies te veel een herhaling is van Soo komet by.
De gedachtengang is dat de mensen de werkelijke zon (dese Majesteyt vol
Heerlijckheden) te zien krijgen in de ogen van het meisje. (+)
31 weesselijck: Volgens Kalff 1890: zedig, bescheiden; volgens Van Rijnbach
1944: bescheiden, eerbaar. Deze interpretatie gaat terug op Oudemans 1857, blz.
184, en via hem op Kiliaen. De enige bewijsplaats bij Oudemans is echter Lucelle,
vs. 600. Buitendijk 1978 verkiest: bevallig. Ofschoon in lied CXL de genoemde
begrippen geen van alle misstaan, wekt het vs. de indruk dat Bredero toch iets
essentiëlers heeft bedoeld.

CXLI Dochters Klach-Dicht
Van de ongetrouwicheyt van een die sy bemint
I: 465-469
Klaaglied van een meisje dat haar standvastigheid stelt tegenover de ontrouw van
haar geliefde. Het franse origineel en de Nederlandse bewerking zijn opgenomen in
Vertaalde Gedichten, ed.-Keersmaekers ('s-Gravenhage 1981) blz. 156-167.
Beginregel: Mach ter werelt eenighe pijn
Vindplaatsen: Tragische Historien, deel IV (1612; alleen bekend in drukken van
1646 en 1650); Groot Lied-boeck 1622 II: 83-84; Kalff 1890: 471-475; Knuttel 1929:
90-93; Van Rijnbach 1944: 249-251.
Omvang: 114 verzen, negentien strofen van 6 regels.
Versvorm: vierheffingsmetrum, overwegend trocheïsch.
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Rijmschema: a b a b c c.
Melodie: Matter 1979, blz. 52, 53.
Varianten
Groot Lied-boeck 1622
- titel, zie boven

Trag. Historien
De clachte van Nicole, op de
ongetrouheydt van haren lief

5 onsen grooten

onse groote

7 Soo

So

11 de

die

16 buerts

beurs

17 Sleept

Sleeps (alleen 1650)

23 des

de

24 glantsche

gantsche (alleen 1650)

32 de

die

33 beangst

begangst

37 schaduw'de Ziel

schaduw' Ziel

46 ghenoeght

vernoeght

53 onschuyl

ontschuyl

61 Had ick

Had

73 de bedroefde

die beloofde

83 scharst

scharct (alleen 1650)

106 soo seer

seer

114 voor

voort

21 Die werden... verjeught: die worden jonger, leniger, soepeler, dus: die smelten.
24 De Ram: Sinds het begin van de astrologie in de assyrisch-babylonische
beschaving, zo'n 3000 jaar geleden, werd het jaar verdeeld in twaalf perioden van
30 dagen, genoemd naar de sterrenbeelden die de zon in zo'n periode doorliep.
Destijds bevond de zon zich bij het lentepunt (wanneer dag en nacht even lang zijn),
in het sterrenbeeld de Ram. Zoals Hipparchus echter al in 125 v. Chr. ontdekte is er
een langzame westwaartse beweging van de equinoxen: het lentepunt en het herfstpunt
verschuiven elk jaar langs de hemelequator iets minder dan 1 minuut, hetgeen in
ruim 70 jaar 1° uitmaakt. De 30° van elk sterrebeeld vergen dus 30 × 70, dat is ruim
2100 jaar. In de 17de eeuw stond de zon bij het begin van de lente al lang niet meer
in de Ram, maar in de Vissen. De 17de en ook de 18de-eeuwse dichters hielden met
deze astronomische feiten over het algemeen geen rekening.
37 Soo de schaduw'de Ziel verbeeldt: De zin van dit vs. is duister en wordt door
vergelijking met de franse tekst ook niet ten volle duidelijk. De vraag is, of de
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schaduw'de Ziel een eenheid is, ofwel een lijdend vw. met een onderwerp - eventueel
omgekeerd. Op grond van de tekst in Trag. Historien met als variant de schaduw'
Ziel kiest Keersmaekers voor de betekenis: de ziele-schim. Het is echter ook mogelijk
Ziel als onderwerp te zien, en dan wordt de verklaring: Zoals de ziel zich de schim
voorstelt, namelijk als een uitgedoofd vuur. Of, met schaduw als onderwerp: Zoals
de schim de ziel voorstelt (afbeeldt); zoals de schim de ziel is na de dood. (+)
59 dat werelts ooghe: Uit de context blijkt dat hier de maan wordt bedoeld;
gewoonlijk wordt die uitdrukking gebruikt voor de zon.
60 Dat alle maanden sich verschept: dat iedere maand een andere gedaante
aanneemt.
61 Medea: Dochter van de koning van Colchis, die uit liefde voor Iason hem
behulpzaam was bij het bemachtigen van het Gulden Vlies. Zij vergezelde hem op
zijn terugtocht en huwde met hem. Later verstootte hij haar terwille van de
Corinthische prinses Kreusa, maar door een verzengend bruidskleed nam Medea op
gruwelijke wijze wraak; zij vermoordde bovendien haar eigen kinderen. (Ovidius
Metamorfosen VII).
67 wapen: machtsmiddel.
68 verboden gogel-weten: verboden kennis van de toverkunst, ongeoorloofde
bezweringen. Het is opmerkelijk dat het woord verboden geen basis vindt in de franse
tekst (zie Vertaalde Gedichten, blz. 162). Sinds de oudheid zijn er talrijke toverboeken
geweest met voorschriften en formules inzake bezweringen, vervloekingen,
geestverschijningen, toekomstvoorspellingen, liefdesdranken, verjongingskuren enz.
Omdat men achter alle toverkunsten de macht van de duivel zag, waren zij verboden.
74 vrouwe: vrouw, in de betekenis van heerseres, meerdere.
82 smelt: wordt week van sentiment.
94 een ander lief: Tegen de interpretatie ‘een andere geliefde’ bestaat op zichzelf
geen bezwaar. Maar binnen het vers is bij de direkte aanspreekvorm u een
aangesproken persoon meer voor de hand liggend; men zou dus vóor lief een komma
moeten denken. Dit vs. is in z'n geheel onderwerp bij becoorde (vs. 93).
99 troost: toeverlaat.
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CXLII Amoureus-Liedeken
I: 470-473
Liefdeslied, bewerkt naar een frans origineel. Het lied maakt deel uit van een
novelle, en wordt daar gezongen door een ridder voor een schone maar hardvochtige
jonkvrouw. Zie Vertaalde Gedichten (ed.-Keersmaekers 's-Gravenhage 1981) blz.
216-223.
Beginregel: De Liefd' die myn begeert beveelt
Vindplaatsen: Tragische Historien, deel IV (1612; alleen bekend in drukken van
1646 en 1650): Groot Lied-boeck 1622 II: 85-86; Kalff 1890: 475-478; Knuttel 1929:
173-175; Van Rijnbach 1944: 251-253.
Omvang: 78 verzen, dertien strofen van 6 regels.
Versvorm: jambisch metrum, met vier heffingen in de vzn. 1-2 en 4-5; drie
heffingen in vs. 3 en 6.
Rijmschema: a a b c c b.
Melodie: Matter 1979, blz. 41, 54.
Varianten
Groot Lied-Boeck 1622
1 verveelt

Trag. Historien
beveelt

3 van myns

mijns (alleen 1650)

5 smert

smelt (alleen 1650)

10 sterft

streeft

33 ws

uws

42 Van

Was

46 het zitt'ren staech

het staech

51 yvrich

yverich

54 genaecke

genaecken

76 Want

Wat

10 het queelt, het sterft daar heen: het kwijnt weg, tot het sterven toe. De
opeenvolging van queelt en sterft geeft een zo duidelijke climax aan, dat de variant
streeft in Trag. Hist. niet anders dan corrupt kan zijn.
43 Mahometisch: Mohammedaans, van de Moren; de historie waarin dit lied is
opgenomen, speelt zich af in het middeleeuwse Spanje.
65 singen dese wijs: Het dreigen met een schimplied en met een bestraffend
grafschrift komt bij Bredero ook voor in lied CXXIV, vs. 23-32 (I: 413), en later o.a.
bij Cats in de Trouringh (Dordrecht 1637): Hollands Trou-bedrogh onlanghs
voor-gevallen, vs. 33-48.
73 Maer Gods wil enz.: In deze laatste strofe krijgt God - of de Fortuin - de schuld
van het niet-slagen van de gewenste liefdesverhouding, dit om de geliefde jonkvrouw
dienaangaande onschuldig te kunnen achten.
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CXLIII Liedt
I: 474-475
Amoureus lied in rederijkerstrant; nl. middenrijm, woordspeling, inzet slotstrofe.
Beginregel: Hou, Herder slecht//waar treckt de loop dus heen?
Vindplaatsen: Groot Lied-boeck 1622 II: 86; Kalff 1890: 478-479; Knuttel 1929:
26-27; Van Rijnbach 1944: 253-254.
Omvang: 32 verzen, acht strofen van 4 regels.
Versvorm: vijfvoetige jamben, maar door het middenrijm in feite telkens twee
jamben plus drie jamben. Omzettingen in de vzn. 4, 8, 10, 22 en 32.
Rijmschema: (a) b (a) b (c) d (c) d.
Melodie: Matter 1979, blz. 130.
2 oprecht: Het is niet mogelijk te beslissen of dit woord een achtergeplaatste bijv.
bep. is bij Liefst, dan wel een bijw. bep. bij te Offren. Gezien de geleding na het
middenrijm en als parallel aan de zinsconstructie in vs. 1 ligt de opvatting van
achtergepl. bijv. bep. het meest voor de hand.
13 Garen Brandt: Deze woordspeling op Bredero's voornaam is behalve een soort
waarmerk tevens een rederijkersrelict, en misschien een teken van het autobiografische
gehalte van dit lied.
18 myn trots begeer: mijn fier verlangen. Het woord trots impliceert in dit geval
het bewustzijn bij de dichter, dat hij iets begeert boven zijn stand; zie ook de vzn.
20 en 21.
23 Maar niet dat ghy: Deze elliptische zin kan moeilijk worden aangevuld met
gedeelten van de vorige of de volgende zin; alleen krachtens de tegenstelling is het
mogelijk te begrijpen wat er bedoeld moet zijn. Aangezien ook het tweevoudige
Maar/maer in dit vs. - en met vs. 21 erbij zelfs drievoudig - weinig fraai is, dringt
de gedachte zich op dat de eerste helft van vs. 23 corrupt zal zijn. Misschien stond
er in het hs. Meen (of Waan) niet dat ghy; ook dan is de zin natuurlijk nog elliptisch,
maar binnen het geheel toch iets begrijpelijker: Denk in elk geval niet dat jij mij zult
moeten ontzien (eren), nee, ik zal het jou doen.
28 brand': liefdesbegeerte; toespeling op vs. 13.
29 Princes: Ofschoon aanspreekvorm van de geliefde - ook reeds in vs. 27 - sluit
deze term als aanhef van de slotstrofe ook aan bij de rederijkerstraditie. Gezien het
woord Herder (vs. 1) kan men ook denken dat Princes hier Granida bedoelt en dat
dit lied aansluit bij de andere Granida-liederen.
te hooch: Niet enkel onbereikbaar, maar kennelijk onbereikbaar vanwege de hogere
stand van het meisje.
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CXLIV Sonnet
I: 476
Sonnet om de hulp van Venus in te roepen. Het franse origineel en de nederlandse
bewerking zijn opgenomen in Vertaalde Gedichten (ed.-Keersmaekers, 's-Gravenhage
1981) blz. 172-173.
Beginregel: Ghy Moeder van de Min, die met u held're lichten
Vindplaatsen: Tragische Historien, deel IV (1612; alleen bekend in drukken van
1646 en 1650); Groot Lied-boeck 1622 II: 87; Kalff 1890: 479; Knuttel 1929: 250;
Van Rijnbach 1944: 254-255.
Omvang: 14 verzen, twee strofen van 4 en twee strofen van 3 regels.
Versvorm: sonnet in alexandrijnen met regelmatige cesuur.
Rijmschema: a b b a a b b a c c d e e d.
Varianten: In Tragische Historien geen, behalve ondergeschikte verschillen in
spelling en interpunctie.
3 U boorte plaets de Zee: Volgens de mythologie is de romeinse godin van de liefde
Venus (griekse Afrodite) uit het schuim van de zee geboren. In het hele gedicht neemt
de zee een grote plaats in, als beeldspraak ook in vs. 13. in zijn uitvoerige hoofdstuk
Van Venus (ed.-1616, folio 25b-28a) beschrijft Van Mander op grond van haar namen
Aphrogenia en Aphrodite haar afkomst: ‘als gheboren van het schuym, dat op Griecx
geheten wordt Aphros.’ En iets laser: ‘Venus dan in de Zee gheboren wesende’ (folio
25b). Zie ook de aantekening bij lied XCV, vs. 67.

CXLV Sonnet
I: 477
Amoureus sonnet voor een vereerde vrouw.
Beginregel: Ick twijfel lieve Lief wat my eerst mocht vercrachten
Vindplaatsen: Groot Lied-boeck 1622 II: 87; Kalff 1890: 480; Knuttel 1929: 245;
Van Rijnbach 1944: 255.
Omvang: 14 verzen, twee strofen van 4 en twee strofen van 3 regels.
Versvorm: alexandrijnen met regelmatige cesuur, uitgezonderd vs. 9; omzetting
in vs. 8, vierde jambe; enjambement na vs. 10.
Rijmschema: a b b a a b b a c c d c c d.
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6 Hoe stoot en stommel dy Garbrande: Het blijkt niet overbodig te zijn, op te merken
dat het onderwerp dy terugwijst naar straffe strijt (vs. 5) en dat Garbrande lijd. vw.
is en geen vocatief. Het gebruik van de eigennaam in dit sonnet wijst op een
autobiografische inhoud.
7 een trisseltje: een beetje, een schijntje; zie WNT XVII, tweede druk, kolom
2963.
10 u schoone ziel: Dit vs. wijst terug naar vs. 2a, zoals vs. 14 naar vs. 3b.

CXLVI Liedeken
I: 478-480
Liefdeslied in rederijkerstrant voor een meisje dat de gevoelens van de minnaar
nog niet kent.
Beginregel: Deur myn verschalckte ooghen
Vindplaatsen: Groot Lied-boeck 1622 II: 88; Kalff 1890: 480-482; Knuttel 1929:
79; Van Rijnbach 1944: 256-257.
Omvang: 56 verzen, zeven strofen van 8 regels.
Versvorm: jambisch metrum met drie heffingen; er zijn vrij veel afwijkingen; zie
de vzn. 12, 20, 35, 36, 37.
Rijmschema: in strofe 1 a b a b c d d c; zo ook in str. 6;
in strofe 2 a b a b b c c b; zo ook in str. 4, 5 en 7;
in strofe 3 a b a b b a a b..
Melodie: Matter 1979, blz. 183-186.
3 Sou ick myn onwil dooghen: Het is de vraag hoe deze zin in het verdere zinsverband
is opgenomen. De voorafgaande vzn. 1 en 2 behoren bijeen: achter vs. 2 denke men
een punt. Vs. 3 kán met vs. 4 verbonden worden; dan zou men na vs. 4 of een punt
of een dubbele punt moeten denken. In het eerste geval is vs. 3 als vragende zin
datgene wat het hart zegt. In het tweede geval is vs. 3 een voorwaardelijke zin; dus:
Indien ik mijn leed zou dulden, dan spreekt mijn onderworpen hart; met vs. 5 begint
dan wát dit onderworpen hart uitspreekt. Het is tenslotte ook mogelijk vs. 4 te zien
als een afzonderlijke tussenzin; in dit geval begint de ‘tekst’ die het hart uitspreekt
al bij vs. 3, om te worden voortgezet in vs. 5: Indien ik mijn leed zou dulden - zo
spreekt mijn onderworpen hart - dan is het gezag van mijn geliefde zoet en tegelijk
wreed. (+)
13 Behalven dit soo ist: Tot en met vs. 12 beschikt elk viertal vzn. over twee
rijmklanken, de eerste strofe (vs. 1-8) dus over 4 rijmklanken. Maar bij vs. 13
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begint een viertal versregels waarin éen rijmklank uit de vzn. 9-12 terugkeert. De
tweede strofe heeft dus in totaal maar 3 rijmklanken, waardoor er uiteraard een
hechtere structuur ontstaat. In de derde strofe zet dit proces van structurele verdichting
zich nog voort: daar zijn maar 2 rijmklanken. In de verdere strofen heeft Bredero dit
echter niet volgehouden. Volgens de melodie zijn er drie rijmklanken.
39 Bloot hart minde noyt Vrouwe: Geen vrouw beminde ooit een schroomvallig
man. Dat Vrouwe onderwerp is en Bloot hart lijd. vw. volgt enkel uit de feitelijke
mededeling. Dezelfde volkswijsheid komt ook voor in Bredero's Emblemata amatoria
(Thronus Cupidinis (1618); 1620, folio C8v: noyt werde blooten bloedt van schoone
vrou bemint, en bij Ogier in Haedt ende Nyt 1647, Derde Uytkomst: bloy Hert en
minden noyt schoon Vrou.
55 t'Gheluck dat kan verkeeren: In dit vs. is dat geen betrekkelijk vnw. maar enkel
een herhaling van het onderwerp. In het gezegde gaat Bredero's zinspreuk schuil.
Vs. 56 kan een bijv. bijzin zijn bij t'Gheluck en dan is verkeeren dus een
onovergankelijk ww. zoals ook in de zinspreuk. Het is echter ook mogelijk verkeeren
als overgankelijk ww. op te vatten, dus met de bet. anders maken, en dan is vs. 56
een lijdend voorwerpszin.

CXLVII Liedeken
I: 481-482
Nachtelijk liefdeslied van een eenzame minnaar voor een geliefde die waarschijnlijk
slaapt.
Beginregel: Snachts rusten meest de dieren,
Vindplaatsen: Groot Lied-boeck 1622 II: 89; Liedt-boeck 1644: 24, Liedt-boeck
1677: 28-29; Kalff 1890: 482-483; Knuttel 1929: 82; Van Rijnbach 1944: 257-258.
Omvang: 42 verzen, zeven strofen van 6 regels.
Versvorm: jambisch metrum met drie heffingen.
Rijmschema: a b a b a b.
Melodie: Matter 1979, blz. 187-189.
Varianten
Groot Lied-Boeck 1622
28 voester

Liedt-boeck 1644
voedster

37 Prinsesge

Princesje
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7 Ick sie het swierich dryven: Van Rijnbach 1944 drukt in dit vs. de emendatie
zwerrik, zonder verantwoording, maar wel met de verklaring dat zwerrik zwerk,
wolken betekent. Zijn keuze berust stellig op de mening dat dryven als
gesubstantiveerd werkwoord geen gebruikelijke vorm was in de 17de eeuw. Zelfs
als men dit zou toegeven, volgt daaruit nog niet dat zo'n vorm dus ook bij Bredero
ondenkbaar is. Er is tegen swierich wel een ánder bezwaar: het is te zeer een herhaling
van het ww. swieren (vs. 5). Maar herhaling is een gewone stijlvorm, en de
onuitgesproken suggestie dat de dichter dus net zo rusteloos is als de wolken, kan
een factor zijn om aan swierich juist de voorkeur te geven. In elk geval staat het zó
in alle 17de-eeuwse drukken.
10 mistroostich: De betekenis was in de 17de eeuw intensiever dan tegenwoordig:
diep neerslachtig, wanhopig. Het staat hier bovendien in oppositie met troostelijck
(vs. 12). Men bedenke tenslotte dat troost destijds ook de betekenis had van
wederliefde, en van geliefde (vs. 23).
12 troostelijck vermaan: Behalve als troostgevende woorden kan men deze
uitdrukking ook verklaren als: woorden van wederliefde.
17 Wilt my u jonstich gheven: De zinsconstructie met u jonstich als bijv. bepaling
bij my is ietwat gewrongen, maar de betekenis: die u zo genegen ben, dus als een
elliptische bijv. bijzin, past uitstekend. Van Rijnbach 1944 drukt, zonder
verantwoording, nu jonstich, waardoor er een bijw. bep. ontstaat, of liever een bep.
van gesteldheid bij Vriendin (vs. 16) en bij gheven (vs. 17).
23 Van u myn troost t'ontfangen: Het is de eenvoudigste verklaring myn troost op
te vatten als aangesproken persoon, dus gelijk in betekenis als u. Het is echter ook
mogelijk myn troost te zien als lijd. vw. bij ontfangen, terwijl dan het hele vs. 24
bijstelling is bij myn troost.
31 myn behagen: Aangesproken persoon, degene in wie ik behagen heb.
37 Adieu Prinsesge: Men kan zowel in Adieu als in Prinsesge een rederijkersrelict
zien, zoals ook in de achtergeplaatste bijv. bepaling Lief goedertieren (vs. 3). Voor
het overige is het taalgebruik in dit lied eenvoudig en direkt. Knuttel 1929 neemt dit
lied op in de afdeling Eerste gedichten, in zijn visie dus: vóor 1610. Het zal o.i.
vanwege z'n direkte eenvoud waarschijnlijk uit een later tijdvak dateren.
42 Te rusten als ghy doet: De tegenstelling tussen de rusteloosheid van de minnaar
en de rust van het meisje maakt het verantwoord zowel my (vs. 41) als ghy (vs. 42)
enige extra nadruk te geven. Beide woorden staan in een dalings-lettergreep en krijgen
dus overbetoning. In vs. 41 betekent dit verbreding van de klank in de eerste vershelft,
in vs. 42 in de laatste vershelft, en daardoor eindigt het lied als in volle rust.
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CXLVIII Liedeken
I: 483-484
Dit lied is een doublure van lied LXXI; zie aldaar.
Beginregel: En had ick noyt bemint de witte reyne deughd,

CXLIX Nieu droef-schey Liedeken
I: 485-487
Afscheidslied van een bedroefde minnaar voor een afkerige geliefde.
Beginregel: K'heb u noyt lief geheeten
Vindplaatsen: Groot Lied-boeck 1622 II: 91-92 (foutief genummerd 71-72);
Liedt-boeck 1644: 25-26; Liedt-boeck 1677: 30; Kalff 1890: 485-487; Knuttel 1929:
183; Van Rijnbach 1944: 259-261.
Omvang: 72 verzen, acht strofen van 9 regels.
Versvorm: overwegend jambisch metrum met drie heffingen in de vzn. 7 en 8.
Rijmschema: a b a b b b c c b.
Melodie: Matter 1979, blz. 190-193.
6 en reynicheyt: Na dit vs. denke men een punt; zo ook na vs. 13.
21 rou: Behalve de destijds gewone, algemene betekenis van verdriet kan dit
woord hier ook de moderne, meer gespecialiseerde betekenis hebben van verdriet
om een betreurde dode; zie in dit verband de vzn. 37-54.
25 Dees Steen bevat: Een grafschrift ter ere van een trouwe minnaar en dus tot
eeuwige schande van de afkerige geliefde die de oorzaak was van zijn ontijdige dood,
is ook te vinden in lied CXLII (vs. 65). Het is een bekend motief, dat ook voorkomt
in Den Nieuwen Lust-Hof (1602) blz. 13-14, en in Apollo (1615) blz. 25-27. Het
wordt later eveneens door Cats gebruikt.
31 Soo sie'k: dan zie ik tenminste.
32 Maar: maar toch.
59 Myn treurige Minne-brief: Ofschoon er geen zekerheid is, kan men denken dat
de term Minne-brief doelt op dit gedicht zelf.
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CL Voor-sangh
I: 489-491
Speels liefdeslied voor een mooi en jong meisje dat vroeger nogal toeschietelijk
is geweest, maar nu de minnaar ontloopt.
Beginregel Ick sieje wel, al gaeje snel.
Vindplaatsen: Geestigh Liedt-Boecxken 1621: 139-143; Groot Lied-boeck 1622
II: 92-94 (foutief genummerd 72-74), met dezelfde illustratie als bij lied XXX;
Liedt-boeck 1644: 17-18 en 27; Liedt-boeck 1677: 21-22; Kalff 1890: 487-489;
Knuttel 1929: 76-78; Van Rijnbach 1944: 261-262.
Omvang: 64 verzen, zestien strofen van 4 regels.
Versvorm: jambisch metrum, vier heffingen (of liever tweemaal twee) in de vzn.
1 en 3, drie in de vzn. 2 en 4. Omzettingen in de vzn. 10, 12, 46, 47, 49, 54, 59 en
64.
Rijmschema: (a) a b (c) c b.
Melodie: Matter 1979, blz. 194-197.
Varianten
Groot Lb 1622
13 my

Geestigh LB 1621 Lb 1644: 17
my
mijn

Lb 1644: 27
my

22 die

de

de

die

35 hooger

hooger

hoogre

hoogher

40 hertjes

hartjes

hartjes

hertjes

42 wanghen

wanghen

wangyn

wanghen

43 roode

roode

rooder

roode

52 uwe

uwe

u

uwe

57 En... ick

Nu... ick

Nu... ick

En... en

- Voor-sangh: Over de precieze betekenis van dit woord bestaat verschil van
mening. In verband met de opvatting dansliedje zie men Moortje, vs. 2627: ien
rongsde dangs, daer de Meysjes an vuersingen. Vgl. ook Mnl.Wb. IX, kolom 1062.
17 Als: Dit woord kan moeilijk identiek zijn aan Als (vs. 15) dat zoals betekent.
In vs. 17 moet Als de bet. hebben van wanneer, indien, en vormt het het begin van
een uitroep van verrukte herinnering. De gehele vijfde en zesde strofe beschrijven
wát er die vorige Sondach (vs. 15) heeft plaats gehad: een soort danswedstrijd van
jonge mannen en vrouwen, waarop dit meisje (ghy alleen, vs. 23) de prijs heeft
gewonnen. Binnen die feestelijke sfeer heeft zich van alles afgespeeld: het ghewenck
(het flirten), ons blije kuurtjes (de vrolijke invallen), ons gevry (de kusjes af en toe)
en het vertellen van avontuurtjes (amusante gebeurtenissen; sterke verhalen).
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19 Van ons ghevry: bijvoeglijke bepaling bij kuurtjes of misschien voorzetselbepaling
bij denck (vs. 17).
23 En was daer geen: Alleen in dit vs. en in vs. 4 is En onderdeel van de negatie,
alle andere gevallen in dit lied zijn cumulatief. Vooral de opeenvolging van de beide
soorten En in de vzn. 22-23 kan tot misverstand leiden.
26 Vol dichte Eglentiertjes: De wilde roos is in heel de middeleeuwse minnelyriek
een openhartig erotisch symbool. De uitnodiging aan het meisje om zich de jonkman
in een luw en dicht eglantiersbosje terug te trekken, heeft dan ook een nauwelijks
verbloemde bedoeling.
29 't Wildt: Mede gezien de tegenstelling tot 't Gevoghelt worden hier de in het
wild levende zoogdieren bedoeld. In lied CXXXVI, vs. 13 staat: 'tghevoghelt, en de
dieren; bij Hooft, Granida vs. 1046: t'gevogelt en het vee. (ed.-Stoett, deel II, blz.
183).
35 na hooger sien: De voorkeur van een meisje - of van haar familie - voor een
jonkman van hoger afkomst of van rijke stand is bij Bredero geen uitzonderlijk
motief. Herhaaldelijk noemt hij het een onzedelijk argument in een liefdesverhouding,
en een slechte prognose voor een gelukkig huwelijk. Merkwaardig is in vs. 36 de
vermelding van de ionge ventjes, alsof de minnaar zoveel ouder is dan het meisje en
in haar ogen eigenlijk al te oud. Vgl. ook de vzn. 11 en 12.
53 troertigjes: De betekenis van dit woord kan uit het zinsverband wel zo ongeveer
worden opgemaakt. Maar daar blijft het dan ook bij: het is een hoogst ongewoon
woord; in WNT XVII, tweede stuk, komt het in het geheel niet voor. Bij Starter vindt
men in het Harder-Liedt de versregel: Toertige, boertige, vrolicke Maeghd, door
Brouwer in zijn editie van de Friesche Lust-Hof (Zwolle 1966, blz. 232) verklaard
als: levendige. In WNT XVII eerste stuk, kolom 649, komen andere voorbeelden
voor, en houdt men het op lachwekkend, grappig, dwaas. Misschien is troertigjes
bij Bredero een variant van toertigjes, of enkel een schrijf- of drukfout.

CLI Amoureus-liedeken
I: 492
Liefdeslied voor een onbereikbare geliefde in een gesloten huis. Misschien het
vroegst gepubliceerde lied van Bredero; zie Memoriaal blz. 105.
Beginregel: Ay hooch verheven Ziel, en overschoone Vrouwe
Vindplaatsen: Den Bloem-Hof Van de Nederlantsche Ieught, 1610: 20-21; Groot
Lied-boeck 1622 II: 94 (foutief genummerd 74): Kalff 1890: 490; Knuttel 1929: 160;
Van Rijnbach 1944: 263-264.
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Omvang: 16 verzen, vier strofen van 4 regels; in 1610: 28 verzen, zeven strofen van
4 regels.
Versvorm: alexandrijnen met regelmatige cesuur; omzettingen in de vzn. 3, 6, 8,
15 (en 28).
Rijmschema: a b a b.
Melodie: Matter 1979, blz. 215.
Tekst in Den Bloem-Hof, 1610.

LIEDT op de wijze: Espirits qui suspirez.
Ay hooch verheven ziel en overschoone vrouwe
Goddinne vande Goon ghebiedtster van mijn hoop
Waerom vliedt ghy van my is dit oprechte trouwe
So smelt mijn bradend hert dat ick met tranen droop.
5 Goddin mijn teer ghemoet vermeestert van ghepeynsen
Jaecht my nu nae de deur van u geluckigh huys
Ick coom hier raasend heen ken can niet langher veynsen
Maer laes die deur is toe dit is my t'meeste cruys.
Ach deur, ach wreede deur is dit dan u vermaecken
10 Behaecht u mijn verdriet en onghemeene smart
Laet my ten minsten toe dat ick eens mach ghenaecken
Het stralen van haer ooch die mijn ghemoet verwart.
Gheluckigh zijt ghy huys die in u hebt besloten
Des werelts hooghe roem en zijn verweende pracht
15 Al die ghewenschte lust hebt ghy alleen ghenooten
Gheluckigh zijt ghy wel doch meerder niet gheacht.
Maer heylich is t'vertrec daer in mijn vrouw gaet rusten
Wanneerse met haer glants de sonne heeft beschaemt
Ay hemels schoon vertreck wat schept ghy soete lusten
20 Want al bevallickheyt hebt ghy alleen versaemt.
Ghy huys oft ghy vertreck die hebt die schoone stralen
Van haer vermoghend oogh en vrolijck aenghesicht
Belet uyt ware gunst mijn droef ontijdich dwalen
En iont my haer vertoogh so wert ick eens verlicht.
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25 Jofvrou en vlyet dus niet maer laet u ziel beweghen
Verthoont u dese reys indien het wesen mach
Verleent my d'hoochste wens dat is u soeten seghen
Die ick voor dese tijt wel te ghenieten plach.
FINIS

Varianten
Groot Lied-boeck 1622
2 ghebiester

Bloem-Hof 1610
ghebiedtster

3 mijn

my

4 braadent

bradend hert

5 Myn Vrouw

Goddin

7 ick kan

ken can

8 de deur is toe dit is mijn

die deur is toe dit is my

12 dat

die

14 ghecierde

verweende

15 dees

die

16 maer

doch

Deze varianten - en vooral de grotere in de vzn. 5, 14, 15 en 16 - maken het
ondenkbaar dat de tekst in het Groot Lied-boeck zou zijn ontleend aan Den Bloem-Hof.
Bovendien zouden er dan zeven strofen zijn opgenomen, en niet vier. Men moet dus
veronderstellen dat er onder Bredero's papieren een handschrift is aangetroffen met
een tekst overeenkomstig de versie-1622. Toch blijven er ook dan nog verschillende
vragen open: de versie-1610 heeft geen ondertekening, men vindt er naam, initialen
noch zinspreuk. Nu is dat op zichzelf niet verwonderlijk; volstrekt anonieme liederen
zijn in Den Bloem-Hof en in soortgelijke verzamelbundels meer regel dan
uitzondering. Veel vreemder is het feit dat dit lied van zeven strofen in Bredero's
nalatenschap moet zijn aangetroffen als een lied van vier. De versie-1622 heeft in
het Groot Lied-boeck bovendien Bredero's zinspreuk. Maar de suggestie dat deze
dan zó ook op het handschrift heeft gestaan, is kennelijk een misleidend gevolg van
de consequentheid waarmee men toen élk lied van die zinspreuk heeft voorzien,
behalve een paar waar in typografisch opzicht de ruimte ontbrak. Wij zullen dus
moeten uitgaan van niets anders dan de twee gegevens:
er is in 1610 een lied van zeven strofen maar zonder naam of zinspreuk;
er is in 1622 een lied geweest in handschrift, met vier strofen, eveneens zonder
naam of zinspreuk. Dit lied kan geen afschrift zijn geweest van de versie-1610; het
blad met de overige drie strofen zal zijn zoekgeraakt. Er is althans in de vzn. 17-28
niets dat aanleiding kan zijn geweest ze opzettelijk te verwerpen.
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Het feit dat er verschil is tussen de beide versies kan gelden als een argument voor
Bredero's auteurschap; een afwijkende tekst, hetzij ouder, hetzij jonger dan de
gepubliceerde, heeft immers meer kans bewaard te blijven onder de papieren van de
dichter, dan elders. In elk geval zal men de versie-1622 als een fragment moeten
beschouwen: het volledige lied telt zeven strofen. De toeschrijving aan Bredero is in
biografisch opzicht niet zonder belang: niet enkel was hij in 1610 in staat gave
alexandrijnen te schrijven, maar hij gebruikte deze ‘franse maat’ dus ook al voor
amoureuze lyriek, en bovendien publiceerde hij die. Het sonnet voor Karel Quina
(zie Verspreid Werk) is weliswaar ook uit 1610 en ook in alexandrijnen, maar staat
als gelegenheidswerk buiten het genre van het lied.
2 Godinne van de Goon: Als men hier denkt aan de betekenis oppergodin, is het
moeilijk uit te maken welke mythologische figuur bedoeld wordt: Juno of Venus.
Bovendien kan de uitdrukking wel een ruimer betekenis hebben: de meest geliefde
onder de godinnen. Het betreft hier voorts een vergelijking, in feite gaat het om een
amsterdams meisje.
4 Soo: dan, nl. als zó uw trouw is, dus óntrouw (vs. 3). Het is waarschijnlijk dat
er niet braadent maar bradent (d.i. brandent) zal zijn bedoeld. (+)
10 onghemeene: buitengewone.
13 zyt ghy huys, die: Het betr. vnw. die wijst niet naar het onzijdige woord huys,
maar naar ghy terug; huys is aangesproken persoon.
18 de sonne heeft beschaemt: Vgl. lied LXXXIV, vs. 8 en lied CXL, vs. 8.
19 wat schept ghy soete lusten: wat wekt gij zoet genot.
21 hebt: bezit, in u bevat.
22 vermoghend: machtig, indrukwekkend.
23 ontijdich: op een ongunstig ogenblik; onbetamelijk. Zie WNT X, kolom 1875.
24 iont my haer vertoogh: gun mij haar verschijning, sta mij toe haar te mogen
zien; verlicht: van mijn druk bevrijd.
25 vlyet: vliedt, vlucht.
26 dese reys: ditmaal, deze keer.
27 Verleent my: gun mij de vervulling van.
28 voor dese tijt: vroeger, eertijds.
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CLII Een nieu Liedeken
I: 493-494
Liefdeslied in rederijkersstijl, door een jonkman gezongen in afwisseling met lied
CIV (I: 350-359) dat het lied is van het meisje.
Beginregel: K'en kan u niet bedwinghen
Vindplaatsen: Groot Lied-boeck 1622 II: 95 (foutief genummerd 75); Kalff 1890:
490-491; Knuttel 1929: 195; Van Rijnbach 1944: 264-265.
Omvang: 42 verzen, zes strofen van 7 regels.
Versvorm: jambisch metrum met drie heffingen in de vzn. 1, 2, 3, 4 en 7, heffingen
in de vzn. 5 en 6. Omzettingen in de vzn. 20, 22, 36 en 41.
Rijmschema: a b a b c c b.
Melodie: Matter 1979, blz. 27, 125, 126.
- vers om vers gesonghen worden: Aangezien in lied CLII staat aangegeven dat het
als beurtzang bedoeld is, ligt het alleen reeds daarom voor de hand dat men hier
begint en dat het meisje dan doorgaat met de eerste strofe van lied CIV. Leest men
de strofen aldus, om en om, dan lossen de meeste moeilijkheden zich op. Dit feit
bevestigt nog eens de juistheid van déze volgorde. In het lied van de jonkman
ontbreekt echter éen strofe en wel de zesde, dus na vs. 35 en vóor de Prinse-strofe.
Zie ook de aantekeningen bij lied CIV.
2 Mijn uytghelaten vreucht: aangesproken persoon; naar moderne opvatting zou
dit vs. tussen komma's moeten staan.
15 Voor u gheluckigh ooghen: Het ligt voor de hand u op te vatten als een bezittelijk
voornaamwoord, dus uw, terugwijzend naar het meisje. In dit geval moet dan Voor
een ongewone betekenis hebben. Maar misschien is het vs. corrupt en behoort men
Voor myn gheluckigh ooghen te lezen.

CLIII Een Liedeken
I: 495-496
Liefdeslied met sterke middeleeuwse trekken.
Beginregel: Hoe soet singht ons de Nachtegael
Vindplaatsen: Groot Lied-boeck 1622 II: 96 (foutief genummerd 76); Liedt-boeck
1644: 28; Liedt-boeck 1677: 33-34; Kalff 1890: 492-493; Knuttel 1929: 96-97; Van
Rijnbach 1944: 265-266.
Omvang: 36 verzen, zes strofen van 6 regels.
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Versvorm: vierheffingsmetrum, overwegend jambisch, in de vzn. l1 2, 4 en 5;
drieheffingsmetrum in vs. 3; op grond van het binnenrijm bestaat vs. 6 eigenlijk uit
éen plus drie heffingen.
Rijmschema: a a b a a (c) c.
Melodie: Matter 1979, blz. 41.
Varianten
Groot Lied-boeck 1622
7 Oochgens

Liedt-boeck 1644
oochjens

8 Borsgens

Borsjens

36 verhuyre

verhuyren

1 Hoe soet singht ons de Nachtegael: Deze aanvangsregel doet aan als authentiek
middeleeuws. Wat de nachtegaal als liefdevogel betreft zie men Kalff 1883, blz.
355-370. Er zijn in dit lied trouwens meer middelnederlandse trekken: gloos (vs.
16), icker (vs. 19).
9 Sy doet: Na de opsomming van oogjes, mondje en borstjes zou men Sy doen
verwachten; maar Sy doet verwijst naar het meisje als totale verschijning, en vat op
die manier al het vorige samen.
12 dat block dat moet ick sleepen: Voor blok als strafmiddel zie WNT II, kolom
2905; het bijbehorende ww. is vaak dragen, vaak slepen. De uitdrukking komt ook
voor in het Antwerps Liedboek, lied CLXX, vs. 48: Tblock valk swaer te slepen. Er
zijn bij Bredero trouwens meer plaatsen van overeenkomst met dit lied, bijv. vs. 7-8
en Antwerps Liedboek vs. 11. De uitdrukking de blok moeten slepen met de bet.
bedrogen zijn als minnaar, een blauwtje hebben gelopen, is in verschillende refereinen
te vinden; zie Coigneau 1980-82, blz. 322.
14 sy waeren my veel loos: die hebben het mij allemaal aangedaan. (+)
35 op mynnen mou: Als teken van onderdanigheid of afhankelijkheid. Op de mouw
droeg men bepaalde herkenningstekens, bijv. in wiens dienst men was. (+)
36 dat block wil ick verhuyre: Met het woord block wijst dit vs. terug naar vs. 12.
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CLIV Nieuw-liedeken
I: 497-499
Liefdeslied en tevens afscheidslied, in rederijkerstrant.
Beginregel: Ghy weet mijn lief wie u bemint
Vindplaatsen: Geestigh Liedt-boecxken 1621: 217-222; Groot Lied-boeck 1622
II: 96-97 (foutief genummerd 76-97); Kalff 1890: 493-494; Knuttel 1929: 56-57;
Van Rijnbach 1944: 266-267.
Omvang: 48 verzen, zes strofen van 8 regels.
Versvorm: overwegend jambisch metrum met vier heffingen in de vzn. 1, 3, 5 en
6, drie in de vzn. 2, 4 en 6, twee in vs. 7.
Rijmschema: a b a b (c) c d d c. Rijm d is in alle strofen dubbelrijm.
Melodie: Matter 1979, blz. 94.
Varianten
Groot Lied-boeck 1622
44 my

Geestigh Liedt-Boecxken 1621
mijn

4 Wispeltuurich: Dit woord op deze plaats is in twee opzichten opmerkelijk: het
is in metrisch opzicht een omzetting van de eerste en van de tweede jambe in een
overigens tamelijk regelmatig gedicht, en het moet ook deel hebben aan de negatie
noch (vs. 3) die al bij twee andere woorden behoort. Men zou de ritmische antimetrie
als klankplastiek kunnen beschouwen, ware het niet dat juist het niet-wispelturig-zijn
wordt bedoeld.
11 En konnen my beletten niet: Door na dit vs. een komma te denken, wordt my
opgevat als lijdend vw. en worden de twee termen Mijn liefd (vs. 12 en vs. 13)
syntactisch identiek als onderwerp bij staet vast (vs. 13). Er is tegen deze opvatting
geen bezwaar, maar ze is niet de enig mogelijke. Men kan de vzn. 11 en 12 zónder
komma bij elkaar laten aansluiten, met my als meew. vw. en Mijn liefd als lijdend
vw. De tweede keer Mijn liefd' is dan geen herhaling, maar onderwerp van een nieuwe
zin.
21 In 'tghevecht op straet: De boeven vechten onderling, maar een toevallige
voorbijganger kan toch bang zijn erbij betrokken te raken.
33 Wat dat u lust, dat lust oock mijn: In deze strofe zit een bijna ironische wending:
de jonkman en het meisje zijn gelijk-gestemd, echter niet wat hun verliefdheid maar
juist wat hun uiteen-gaan betreft; zie de vzn. 38-39 en 43-44. Deze versregel doet
denken aan het refrein van de liederen VII en VIII. Dat de verliefdheid niet erg diep
gaat, blijkt uit vs. 40 en vs. 45. Door deze gemakkelijke troost maakt het lied de
indruk in de mond te zijn gelegd van een wat al te vlotte, nog onvolwassen jongeman.
45 Of'k u ontbeer, daer sijnder meer: Een soortgelijke motivering bij het afscheid,
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zoals er ook te vinden is aan het slot van lied CVII (I: 367), is eerder verklaarbaar
uit de lied-traditie dan dat ze betekenis zou hebben als autobiografisch gegeven.

CLV Een Klach-Liedtjen
I: 500-501
Klaaglied van een jonge vrouw oorspronkelijk geschreven voor Bredero's Griane
en met zoveel verwijzingen naar haar situatie daarin, dat het los daarvan weinig zin
heeft. Prinses Griane is gevangen gezet omdat zij een huwelijk met de door haar
vader gewenste prins Tarisius afwijst; zij heeft trouw beloofd aan prins Florendus
van wie zij heimelijk een kind verwacht. Waarom men dit lied in 1622 heeft
opgenomen, is duister, en méer nog waarom het in 1644 en 1677 gehandhaafd bleef.
Beginregel O Droeve tijdt//die ick verslyt
Vindplaatsen: Griane 1616, vs. 1169-1208; Groot Lied-boeck 1622 II: 97-98;
Liedt-boeck 1644: 29; Liedt-boeck 1677: 34; Kalff 1890: 494-496; Knuttel: enkel
in Griane; Van Rijnbach 1944: 267-268.
Omvang: 40 verzen, tien strofen van 4 regels. Aangezien de vzn. 1 en 3 enkel
binnenrijm hebben en niet op elkaar rijmen, zou men de strofe ook kunnen zien als
bestaande uit zes versregels.
Versvorm: jambisch metrum met vier heffingen (of eigenlijk tweemaal twee) in
de vzn. 1 en 3, drie in de vzn. 2 en 4.
Rijmschema: (a) a b (c) c b.
Melodie: Matter 1979, blz. 194.
Varianten
Groot Lied-boeck 1622
5 verd

Griane 1616
verr'

Liedt-boeck 1644
verd'

7 Helaes

Helas

Helaes

11 haer

hart

haer

27 bedreest

bevreest

bevreest

10 Sult nimmer ghy ophouwe: In Griane (ed.-Veenstra; Culemborg 1973) blz. 73
wordt ghy opgevat als proleptisch by Dit hart ghewelt (vs. 11). Daaruit volgt dat
ophouwe moet worden vertaald als: eindigen, tot een einde komen. In I: 500 wordt
ophouwe echter verklaard als tegenhouden, beletten, dus als een over-
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gankelijk ww., met Dit hart ghewelt als lijdend vw. en ghy als verwijzende naar
ongheluck (vs. 9). Deze laatste verklaring verdient de voorkeur.
18 versufte Grijser: namelijk Grianes vader.
27 Mijn schim bevreest: In Griane (vs. 1195) wordt bevreest verklaard als vrees
aanjagende, in I: 501 als schuwe, angstige. Volgens WNT II, kolom 2359, is het ww
hevrezen in de zin van iemand doen vrezen, hem vrees aanjagen, na de middeleeuwen
zeldzaam. Hoewel bij Bredero zo'n middeleeuws gebruik niet ondenkbaar is, zou
men dan toch eerder bevrezend verwachten, dan bevreest.
30 Mijn Echte Man ghepreesen: Het is de vraag of Bredero zich hier geen
woord-speling heeft veroorloofd; ook in Griane (vs. 1198) staat echte Man in twee
woorden. Florendus was wel Grianes minnaar en de vader van haar nog ongeboren
kind, maar in juridische zin niet haar echtgenoot. In het toneelstuk gebruiken
Florendus en Griane overigens de huwelijksterminologie al in een vroeg stadium
jegens elkaar als uitdrukking van hun wederzijds liefdesgevoel, zie Griane vs. 364,
368, 378, 497, 502. Eenzelfde gebruik van echte man vindt men bij Hooft in zijn
Granida, vs. 522 (ed.-Stoett II, blz. 168).

CLVI Een Maechden klagh Liedetjen
I: 502-503
Klaaglied van meisje dat gaat sterven van verdriet omdat zij haar liefde
onbeantwoord weet. In Stommen Ridder wordt dit lied gezongen door Aardighe (zie
ed.-Kruyskamp, Culemborg 1973, blz. 148-150.) Ook in de Palmarijn, waaraan
Bredero zijn stof voor Stommen Ridder heeft ontleend, vindt men een lied (idem,
blz. 206-208). Het is opmerkelijk dat Bredero niet enkel bepaalde gedeelten van de
inhoud heeft overgenomen - men zie bijv. de strofen 2 en 3 van de Palmarijn-versie
- maar ook hetzelfde rijmschema volgt.
Beginregel: O Maechden die met wond'ren siet
Vindplaatsen: Stommen Ridder, 1619, vs. 1751-1798; Groot Lied-boeck 1622 II:
98-99; Liedt-boeck 1644: 30-31; Liedt-boeck 1677: 35-36; Kalff 1890: alleen in
Stommen Ridder; Knuttel 1929 idem; Van Rijnbach 1944: 268-269.
Omvang: 48 verzen, acht strofen van 6 regels.
Versvorm: overwegend trocheïsch metrum met vier heffingen in de vzn. 1, 3, 4
en 6, twee in de vzn. 2 en 5. In vs. 1 van elke strofe is veelal een soort voorslag
aanwezig, waardoor die versregel jambisch wordt.
Rijmschema: a a b c c b.
Melodie: Matter 1979, blz. 113-117.
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Varianten
Groot Lied-boeck 1622
4 Door

Stommen Ridder 1619
Door

Liedt-boeck 1644
Dooor

13 quelt

knelt

quelt

22 my

mijn

my

28 hert

hart

hert

41 my

Mijn

My

7 Swaen: Het volksgeloof dat de zwaan kort voor zijn sterven zingt, dagtekent al
uit de Oudheid (Aeschylus; Cicero); het leefde voort in de middeleeuwen en ging
over in de dichterlijke taal van de renaissance. Het is ook te vinden in het Antwerps
Liedboek. lied CXXII, vs. 55-56. De enige zwaan die ter verklaring in aanmerking
kan komen, is de soort die men vroeger hoelzwaan noemde (Cygnus musicus); zie
Stoett 1925, blz. 549.
14 En dus plaecht: Waarschijnlijk geeft dus hier een hoge graad aan: in zo hevige
mate, dusdanig.
34 met pynen wreet: met heftige smart.

CLVII Amoureus-Liedeken
I: 504-506
Lied over een afkerige geliefde. Door verschillende stilistische verschijnselen (vs.
9, 20, 28, 53, 57) maar vooral wegens de beredeneerde wijze van mededelen maakt
dit lied een indruk van rederijkerij.
Beginregel: O soete tyt ay schoone Soomer vlaaghen,
Vindplaatsen: Groot Lied-boeck II: 99-100; Kalff 1890: 496-498; Knuttel 1929:
24-25; Van Rijnbach 1944: 269-270.
Omvang: 64 verzen, acht strofen van 8 regels.
Versvorm: overheersend alternerend metrum, in de vzn. 1 en 3 jambisch met vijf
heffingen, in de vzn. 2, 4, 6, 7 en 8 jambisch met drie heffingen, in vs. 5 trocheïsch
met drie heffingen. Vooral in vs. 3 is het ritme vaak onregelmatig.
Rijmschema: a b a b b a b a.
Melodie: Matter 1979, blz. 139, 141.
1 O soete tyt: In dit gehele lied zijn motieven van de zomer aanwezig; ze vormen
van het vermelde liefdesgeval zowel de entourage, alsook de symboliek.
9 Mijn sinnen vyf: Al kan het in dit vs. nog schijnen dat met deze woorden niets
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anders wordt bedoeld dan de sprekende persoon zelf in zijn zintuiglijkheid, in feite
is het de aankondiging van de strofen 3 t/m 7 die stuk voor stuk éen zintuig
behandelen: het gezicht, het gehoor, de reuk, de smaak en de tastzin. Zulk een reeks
was vooral in de beeldende kunst heel gewoon. Dat Bredero daardoor is beïnvloed,
lijkt onmiskenbaar. De mogelijkheid dat het gedicht bedoeld is als bijschriften bij
een reeks gravures, is echter wegens de eerste twee strofen niet groot.
17 wel geswierde Mayen: Vooral de vermelding van het stromende water (vs. 18
maakt de betekenis takken (mei; zie WNT IX, kolom 453) minder waarschijnlijk;
anderzijds is er het bezwaar dat bij de betekenis hooilanden (made; zie WNT IX,
kolom 83) de samengetrokken vorm may niet wordt vermeld. ‘Daar ‘tak’ een gewone
betekenis is van may, kiest men het best voor de tweede verklaring. De regel bevat
dan een hendiadys: ‘het bos met zijn fraai zwierende takken.’’ (Buitendijk 1979, blz.
72). Er zijn echter drie bezwaren: er staat of, zodat men iets anders verwacht dan het
Bos; en er staat geswierde, niet swierende, en dit blijft ongeacht de betekenis van
Mayen een probleem, daar zwieren niet voorkomt als overgankelijk werkwoord. En
ten derde: het vlietend' Water doet, gelijk gezegd, eerder denken aan een weiland,
dan aan een bos.
Het feit dat het WNT de vorm may niet vermeldt, houdt uiteraard niet in dat deze
vorm nooit of nergens zou zijn gebruikt. Er zijn een paar redenen om het
waarschijnlijk te achten dat dit wél het geval is geweest: het woord made is
etymologisch verwant met maaien; zie Franck- van Wijk, Etymologisch Woordenboek,
's-Gravenhage 1912, blz. 408. En in het Middelnederlands komt de vorm maey- naast
made wél voor. Hoezeer uitzonderlijk, is dus May in de bet. van weiland, maailand
niet volstrekt ondenkbaar. Indien men bij geswierd aan een neologisme van Bredero
denkt: van een zwier voorzien, zwieren bezittende, kan zwier nog verschillende
betekenissen hebben: zwaai, draai, ofwel tooi, opschik. Op grond van al deze
overwegingen gaat de voorkeur uit naar heel zwierig gemaaide weilanden. (+)
32 het ghewayt en speelen: Aangezien dit vs. zo duidelijk terugwijst naar het begin
van de strofe (vs. 25-28) en speelen uiteraard naar de muziekinstrumenten in vs.
27-28, zal het onbekende woord ghewayt wel moeten doelen op de blye Vogelskeelen
(vs. 25). Indien de bet. moet zijn: het gewaaide - en veel ándere mogelijkheden zijn
er niet - kan men ter verklaring eraan denken dat de klank van zingende vogels de
mensen bereikt met de waaiende wind mee.
57 Prinses ick Sie: De inzet van deze laatste strofe is uiteraard een rederijkersrelict
al betekent Prinses ook het geliefde meisje. Deze slotstrofe geeft door de vijf
afwijkend gedrukte werkwoordsvormen nog eens een opsomming van de vijf
zintuigen, al is de volgorde van de reuk en de smaak ten opzichte van de
achtereenvolgende strofen verwisseld.
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CLVIII Nieuw Liedeken
I: 507-509
Afscheidslied van een schone maar afkerige amsterdamse geliefde, die echter met
éen blik de droefheid van de minnaar zou kunnen verdrijven.
Beginregel: Als d'ooghen schoon,
Vindplaatsen: Geestigh Liedt-boecxken 1621: 172-177; Groot Lied-boeck 1622
II: 100-101; Liedt-boeck 1644: 26 en 32; Liedt-boeck 1677: 37-38; Kalff 1890:
498-500; Knuttel 1929: 85-86; Van Rijnbach 1944: 270-271.
Omvang: 72 verzen, negen strofen van 8 regels.
Versvorm: jambisch metrum met twee heffingen in de vzn. 1, 2, 5, 6 en 8, drie in
de vzn. 2, 4 en 7. Vs. 6 is steeds de herhaling van vs. 5.
Rijmschema: a b a b a a b a.
Melodie: Matter 1979, blz. 43.
Varianten
Groot Lied-b. 1622 Geestigh Lb. 1621 Liedt-b. 1644: 26
3 Mijn
My
My

Idem: 32
Mijn

20 godinnen

godinnen

Goddinnen

godinnen

39 aen

an

an

aen

42 overmoghen

overmoghen

onvermoghen

overmogen

67 soodt

soodt

soodt

soo't

71 ick

al

al

ick

19 De glans en gloor Der Amstelsche godinnen: Deze superlativische aanduiding
doet minder denken aan dichterlijke overdrijving in het algemeen, dan aan éen meisje
in het bijzonder.
23 'tGoedduncken: het goedvinden, het welbehagen. (+)
25 doen: Dit bijwoord wijst terug naar de vzn. 22-23.
29 Van Hovaerdy: De komma achter dit vs. en achter het volgende is veroorzaakt
door de herhaling; de zin loopt echter door in vs. 31.
33 Dit is de seckt: De onder veel voorbehoud gegeven verklaring (I: 508) is niet
juist; seckt is vrijwel identiek aan dwaling en heeft de middelned. bet. van ondeugd,
zonde. Zie Mnl. Wb. VII, kolom 945. Er staat: Dat is ook de ondeugd en de dwaling
van de wijzen. (+)
45 bekeyt: De mogelijkheid bestaat dat de dichter bij dit woord ook heeft gedacht
aan kei in de bet. van dwaasheid; maar WNT II, kolom 1561, steunt zo'n interpretatie
niet.
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CLIX Requeste
I: 510-511
Liefdeslied in rederijkerstrant voor een meisje dat haar deur steeds gesloten heeft
gehouden.
Beginregel: T'vertoont sich Vrouwe//in alder ootmoet
Vindplaatsen: Groot Lied-boeck 1622 II: 102; Kalff 1890: 501-502; Knuttel 1929:
32-33; Van Rijnbach 1944: 272.
Omvang: 40 verzen, vijf strofen van 8 regels.
Versvorm: overwegend jambisch metrum met vier heffingen in de vzn. 1-4, twee
in de vzn. 5-7, drie in vs. 8. Gezien het middenrijm in de vzn. 1-4 kan men deze ook
opvatten als in totaal acht vzn. met elk twee heffingen; dan zou de strofe bestaan uit
11 vzn. van steeds twee jamben, plus een slotregel van drie.
Rijmschema: (a) b (a) b (c) d e e e d.
Melodie: Matter 1979, blz. 198-200.
- Requeste: rekest, verzoekschrift. Ook in de stijl voegt dit lied zich naar de
gestandaardiseerde vorm van het rekest: zie vs. 1-2 en vs. 40. Vgl. Taal en tongval,
jrg. 13, blz. 150 en N. Tg. jrg. 55, blz. 117 en 155.
3 beschaamt: schroomvallig; bijw. bep. bij Versoeck: verzoek ik.
24 Maar voor my oopen staat: alleen voor mij beschikbaar is. (+)
- Prinses: De aanwezigheid van dit woord boven de slotstrofe en bovendien in de
beginregel daarvan is zelfs voor een rederijkersgedicht wat dubbel-op.
34 Stelt hy t'syn Gare//brand u Dienaar:. Het is misschien beter de eigennaam
binnen de woordspeling niet te scheiden ook al staat Gare in een middenrijm, en dus
achter t'syn een punt te denken. De nieuwe zin begint dan met Gare en staat op
zichzelf. Voor de woordspeling op de eigennaam en het daaruit af te leiden
autobiografische element zie lied XXIV, vs. 17. (+)

CLX Liedt
I: 512-515
Liefdeslied voor een meisje, Florinde genaamd, dat bezig is haar minnaar ontrouw
te worden, door op aandringen van de ouders een man te kiezen van hoger stand en
groter rijkdom.
Beginregel: Ach Florinde! mijn beminde?
Vindplaatsen: Groot Lied-boeck 1622 II: 102-103; Angeniet 1623: 12 vzn; ed.

G.A. Bredero, Groot lied-boeck

437
Verkuyl 1982, blz. 150; Liedt-boeck 1644: 33-34; Liedt-boeck 1677: 39; Kalff 1890:
502-504; Knuttel 1929: 495-497; Van Rijnbach 1944: 272-274.
Omvang: 72 verzen, twaalf strofen van 6 regels.
Versvorm: trocheïsch metrum met vier heffingen, over het algemeen strak
volgehouden, maar met afwijkingen in vs. 12, 33, 45, 58, 59, 64 en 65.
Rijmschema: a a b c c b. In vs. 1 ook binnenrijm (a).
Melodie: Matter 1979, blz. 202-203.
Varianten
Groot Lied-boeck 1622
64 vreed'

Angeniet 1623
426 vrede

65 lieve

427 de lieve

66 d'Onverdeyld'

428 d'Onverdeylde

67 statigh

429 stadich

70 Twisten

432 De twisten

en quaade

de quade

71 Overspel

433 Het over-spel

72 Rasery

434 De rasery

Groot Lied-boeck 1622
3 myn

Liedt-boeck 1644
my

22 Vrienden

Vriendin

1 Ach Florinde!: De ongewone meisjesnaam zal wel een vrouwelijke vorm zijn
naast Floris, zoals Chlorinde naast Kloris; zie lied CXIX, vs. 39. Het vraagteken aan
het einde van dit vs. heeft de waarde van een uitroepteken.
3 Die: Na de onzijdige vorm t'loon (vs. 2) heeft Die als niet-onzijdig betrekkelijk
vnw. iets vreemds. Het is echter de vraag of t'loon wel onzijdig is: volgens WNT
VIII, tweede stuk, kolom 2789, kwam loon eeuwenlang voor als onz. én als manlijk.
Waarschijnlijk is t'loon dus enkel een spellingvariant van d'loon.
9 In het hartje van u tijdt: in het beste, het vitaalste deel van uw leven. Vgl. WNT
VI, kolom 37: Tijd der krachtigste ontwikkeling, bloeitijd.
10 de oude: Niet de ouderen in het algemeen, maar de ouders. (+)
38 Een van de hoogher stam ghebooren En driedubbelle wel soo Rijck: Het gegeven
van de minnaar die wordt afgewezen omdat er een voornamer en rijker pretendent
is aan wie de ouders de voorkeur geven, komt bij Bredero herhaaldelijk voor, evenals
de argumentatie dat het meisje een huwelijk-uitliefde behoort te verkiezen, aangezien
een huwelijk-om-geld uitloopt op een rampzalig bestaan.
41 En van goonscher grootsche zeeden: Inzake goonsch merkt WNT V, kolom
417 op: ‘Slechts door enkele schrijvers uit de 17de eeuw - uitsluitend Amsterdam-
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mers - gebezigd; de beteekenis, hoewel alleen uit het zinsverband af te leiden, is
duidelijk die van: gemelijk, knorrig, stuursch, wrevelig.’ En in kolom 418: Goonsche
zeden, stijve manieren. De vorm goonscher behoeft geen vergroten de trap te zijn;
het kan een datief zijn na van.
50 Doch mijn Rijckdom is gheleghen enz.: Zie voor deze tegenstelling tussen
geldelijk bezit en geestelijke kwaliteiten ook lied LXXIX.
60 By de saerte Danae cuys: Over de geschiedenis van Danae en Jupiter en de
zinnebeeldige betekenis daarvan handelt Van Mander in Het vierde Boeck (ed. 1616,
folio 33b-35b, speciaal 35a).
61 Die om t'gelts wil enz.: De vzn. 61-72 passen veel beter in dit lied dan in de
lange beschouwing van Roosen-daal aan het slot van de eerste scène van de Angeniet,
zodat men moeilijk kan aannemen dat Bredero zelf dit fragment pasklaar zou hebben
gemaakt voor zijn spel. Zie dienaangaande Angeniet (ed.-Voskuyl, 's-Gravenhage
1982) blz. 57-60.

CLXI
I: 516
Bladvulling handelende over de zonderlinge voorkeur van sommige mensen.
Beginregel: Daer is gheen Mensch hy vverct een kuer,
Vindplaatsen: Groot Lied-Boeck 1622 II: 104; Kalff 1890: 504; Knuttel 1929:
428; Van Rijnbach 1944: 276.
Omvang: 3 plus 6 verzen.
Versvorm: vierheffingsmetrum, overwegend jambisch.
Rijmschema: a a b - c c d e e d.
3 invallen: Dit vs. heeft een bij Bredero hoogst ongebruikelijk weesrijm. Het wekt
de indruk dat er een halve strofe van drie vzn. ontbreekt.
7 Muts en blaeuvve-Scheen: De gedichten van Roemer Visscher (1547-1620) t'Loff
der Mutse en t'Loff van een Blaeuvve Scheen werden gepubliceerd in 1612, maar
waren waarschijnlijk in afschrift al eerder bekend.
9 Bachus en de Godtheydt: De gedichten van Daniel Heinsius (1580-1655) waar
Bredero op doelt, zijn de Lof-sanck van Bachus (1614) en de Lof-sanck van Jesus
Christus (1616). Al kunnen er ook van deze werken afschriften in omloop zijn
geweest, toch ligt 1616 als datering van Bredero's gedichtje het meest voor de hand,
mede omdat hij in dat jaar Heinsius een van zijn vrienden noemt. Zie Memoriaal,
blz. 150.
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Aendachtigh Liedt-Boeck
Van
G.A. Brederode,
Amsterdammer.
t'Amstelredam,
Voor Cornelis Lodowijcksz: vander Plasse,
Boeck-verkooper, wonende op den hoeck vande Beurs,
in d'Italiaensche Bybel. Anno 1 6 2 2 .
Met Privilege voor ses Iaren.
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CLXII Een Sekere Harts-tocht oft ontroeringe,
vvaer genomen uyt mijn vvoelende gedachten,
rechts voor mijn Op-trecken met het Vaandel
I: 519
Autobiografisch gedicht, geïnspireerd door Bredero's eerste optreden als vaandrig
van de schutterij, dus voorjaar 1613. Vgl. Memoriaal, blz. 119.
Beginregel: De Eeren-Ampten zijn wel wens'lijck by de menschen,
Vindplaatsen: Groot Lied-Boeck 1622 III: 3; het Aendachtigh Liedt-boeck wordt
aangeduid als 1622 III; Kalff 1890: 507; Knuttel 1929: 255; Van Rijnbach 1944:
279.
Omvang: 14 verzen.
Versvorm: alexandrijnen met gepaard rijm.
Rijmschema: a a b b c c enz.
- Op-trecken: Na het bezoek van de Prins van Oranje aan Amsterdam, maart 1580,
werd de organisatie van de schutterij ingrijpend gewijzigd. ‘De stad werd verdeeld
in 11 wijken, vijf aan de oude zijde en zes aan de nieuwe zijde. Aan het hoofd van
iedere wijk werd een kapitein aangesteld, geassisteerd door een luitenant en een
aantal lagere officieren. Boven de leiding van de wijken stonden de colonels, één
voor de oude en één voor de nieuwe zijde. Een colonel generaal stond aan het hoofd
van de gehele organisatie. Als adjudant was een luitenant aan hem toegevoegd.
Dezelfde colonel was tevens colonel van de schutterij. Er was dus één
oppercommando voor 11 vendels burgers en 6 vendels schutters. Volgens de
ordonnantie van 8 september 1580 moesten zij gezamenlijk de wacht waarnemen.
De diensten van de schutters werden op deze manier gelijk gesteld met die der
burgers.’ (Hofman 1981, blz. 8) ‘Ook op andere manieren werd afbreuk gedaan aan
de macht en het aanzien van de schutterij. Werd eerder nog wel eens advies gevraagd
inzake stadsaangelegenheiden, nu werd hiervoor de ‘krijgsraad’ opgericht.’ (idem,
blz. 8). In het begin van de 17de eeuw verdween allengs de afzonderlijke schutterij,
maar de naam schutters was toen ook al voor de burgervendels in gebruik gekomen.
In 1612 werd het aantal burgervendels op 18 gebracht (idem, blz. 9). ‘Vaandrigs
namen een bijzondere plaats in. Zij werden ook gekozen door de krijgsraad, moesten
in de wijk wonen en tevens ongehuwd zijn. Trouwden zij of verhuisden zij naar een
andere wijk dan werden zij van hun functie ontheven.’ (idem, blz. 10). ‘Op
vastgestelde tijden moest iedere compagnie zich oefenen. Dit gebeurde op de beurs
achter gesloten deuren. Tot het einde der 17de eeuw is daarnaast nog het ‘optrekken’
in gebruik geweest. Enige dagen vóór en na kermis moesten op bevel van de krijgsraad
dagelijks vijf of meer compagnieën in volle wapenrusting naar de Dam trekken en
daar de vuurwapens laden en lossen. Iedere compagnie werd hiertoe éénmaal per
jaar verplicht.’ (idem, blz. 11).
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1 zijn wel wens'lijck by: worden ten zeerste gewenst door.
2 d'op-spraak acht ick meer: Het over de tong gaan, de achterklap uit jaloezie,
iets waarover Bredero zich herhaaldelijk beklaagt. Soms betreft het de roem op zijn
dichterschap, soms de genegenheid van een meisje boven zijn stand, en in dit geval
een blijkbaar fel door anderen begeerde eervolle openbare functie, die ‘men’ hem
misgunde.
7 u sin: uw geestkracht, uw wilsgerichtheid.
9 u fiere moed: Ofschoon moed zowel dapperheid als gemoed kan betekenen, en
de eerste betekenis hier allerminst misplaatst is, pleit zowel het parallellisme met
mijn moedigh harte (vs. 4) en dat stoute hart (vs. 8), als ook de bepaling moedeloos
voor de tweede betekenis; moedeloos is in dit vs. dan zowel bepaling bij moed als
bij verslaghen, de moedeloosheid is veroorzaakt door het verslagen worden. Het vs.
kan dus het beste verklaard worden als: Wat heeft uw fier gemoed zo verslagen dat
het alle moed verloren heeft?
10 Prinçe-Vaan: Overeenkomstig de door de schutters af te leggen eed van trouw
aan de Prins van Oranje en aan de stad had het vaandel de prinselijke kleuren orange
blanche bleu en de stadskleuren rood en zwart. (Zie Te Lintum 1910, plaat 1). Later
had het vaandel ook wel de prinselijke kleuren met het stadswapen als inzet (idem,
plaat 8). Met vriendelijke dank aan de heren K. Siersma en Drs. G.W. Stuiveling
voor hun inlichtingen.

CLXIII Een gerust leven
I: 521-523
Moraliserend gedicht, aansporend tot zelfkritiek.
Beginregel: Garbrande, wilt ghy leven recht gerust?
Vindplaatsen: Geestigh Liedt-Boecxken 1621: 232-235; Groot Lied-Boeck 1622
III: 5 Liedt-boeck 1644: 38-39; Liedt-boeck 1677: 43-44; Kalff 1890: 509-510;
Knuttel 1929: 260-261; Van Rijnbach 1944: 279-280.
Omvang: 44 verzen, elf strofen van 4 regels.
Versvorm: jambisch metrum met vijf heffingen; omzettingen van de eerste jambe
in de vzn. 3, 5, 7, 15, 19, 25 en 43.
Rijmschema: a a b b, dus geheel staand. De laatste strofe is identiek aan de eerste;
alleen bij lied XXXV en lied LXXXIX is dit ook zo.
Melodie: Matter 1979, blz. 33, 35, 130, 132.
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Varianten
Groot Lied-boeck 1622
13 woorden spitse

Geestigh L.B. 1621
woorden-spitse

Liedt-boeck 1644
woorden-spitsige

14 u

uw'

uw'

18 inde daed

inde daed

inder daat

1 Garbrande: De eigennaam in de aanhef, en opnieuw aan het slot (vs. 41) geeft
dit lied een persoonlijke, autobiografische betekenis.
2 So lieft uyt liefd' den lieven God met lust: De l-alliteratie in dit vs. wordt al
ingezet in leven (vs. 1) en nog voortgezet in lien (vs. 3) maar het effect ervan is
minder sterk dan dat van de herhaling, drievoudig, van de term lief. Een vergelijkbaar
geval doet zich voor in vs. 6.
4 Die meer op elck als op haer selven sien: De tegenstelling tussen elck (iedereen)
en haer selven (zichzelf) is in dit lied de eerste van een hele reeks: Armoe (vs. 7) en
rijcken overvloed (vs. 8); lang (vs. 9) en snel (idem); vrund of vyand (vs. 12); de
suyvere Schrift (vs. 15) en kloeckaerts kunst (vs. 16); Mont-wetenschap (vs. 17) en
Hartswijsheyd (vs. 18); Wat dat ghy waert, wat dat ghy word (vs. 22); u self (vs. 25)
en een ander (idem); uyt (vs. 28) en in (idem).
15 leest de suyvere Schrift: Terwijl de dichter zich verzet tegen allerlei menselijke
waan, pleit hij voor het lezen van de bijbel. Door de tweevoudige omzetting op een
zo ongewone plaats (derde en vierde jambe) ontstaat er een haast pathetische nadruk.
30 Dijn Tempel Gods: Deze aanduiding van het menselijk lichaam is een ontlening
aan 1 Kor. 6:19: Of weet ghy niet, dat uwe lichaem is een Tempel des heylighen
Gheests. Inzake de vzn. 29-32 en 37-40 van dit lied verwijst Van der Meulen 1951,
blz. 292 naar Coornherts Comedie van Israel.
38 Sulck kercke-slaen, en heyligh stormery: Door aan de strijd tegen de afgoderij
van allerlei aardse gewoonten en begeerten de naam te geven van een christelijke
beeldenstorm waar iedereen toe gerechtigd is, verwijst het lied naar de beeldenstorm
uit augustus 1566, die dus stilzwijgend als ónchristelijk wordt veroordeeld en waartoe
niemand gerechtigd is geweest.
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CLXIV Geestigh Liedt
I: 524-526
Vroom lied van inkeer, berouw en stervensbereidheid.
Beginregel: Wat dat de wereld is,
Vindplaatsen: Groot Lied-Boeck 1622 III: 6; Liedt-boeck 1644: 44-45; Liedt-boeck
1677: 49; Kalff 1890: 510-512; Knuttel 1929: 314; Van Rijnbach 1944: 281-282.
Omvang: 60 verzen, tien strofen van 6 regels.
Versvorm: overwegend jambisch metrum met drie heffingen; omzettingen in de
vzn. 25, 26, 29, 31 en 46.
Rijmschema: a a b c c b.
Melodie: Matter 1979, blz. 204-207.
Varianten: Lied-boeck 1644: geen.
8 Het geen zoo kunstich was Als Goddelijck geschreven: De tweede strofe is gebouwd
op de tegenstelling tussen wat de dichter heeft gelézen en wat hij heeft beléefd. Het
is niet zeker dat ook de termen kunstich en Goddelijck bedoeld zijn als een
tegenstelling, dus de aardse, bijv. klassieke poëzie tegenover de bijbel. In elk geval
domineert de ándere: de lectuur is hoogstens leerzaam, de eigen ervaring is dwingend.
In hoeverre deze ervaringen en de gevolgen daarvan inderdaad ‘eigen’ zijn, dus in
hoeverre dit lied dat zo autobiografisch aandoet, het ook werkelijk is, valt niet te
beslissen. Zoals bij de amoureuze liederen een sterke traditie meespeelt, zo is bij de
stichtelijke liederen, naar men mag aannemen, het christelijke en vooral het
protestantse zondebesef voortdurend van invloed geweest. Maar dit algemene
zondebesef had bij velen uiteraard een sterke persoonlijke signatuur. In elk geval
kan men aan de inhoud geen argument ontlenen om dit lied te dateren. Op grond van
de stijl, die in z'n direkte eenvoud aan het volkslied verwant is, zou men kunnen
denken aan de periode omstreeks 1615.
13 Nu heb ick 't al versocht: Ook als men dit lied niet een autobiografische
schuldbelijdenis acht, lijkt het toch verantwoord het tot de latere fase van Bredero's
dichterschap te rekenen.
41 De quellingh van mijn Geest: mijn gekwelde geest; hendiadys.
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CLXV Aendachtigh liedt
I: 527-529
Vroom lied van inkeer, vol eenvoudig Godsvertrouwen dat zich verre houdt van
theologische haarkloverijen.
Beginregel: Die God in zijn gemoed
Vindplaatsen: Groot Lied-Boeck 1622 III: 7; Liedt-boeck 1644: 37-38; Liedt-boeck
1677: 42-43; Kalff 1890: 512-514; Knuttel 1929: 268; Van Rijnbach 1944: 282-283.
Omvang: 54 verzen, negen strofen van 6 regels.
Versvorm: overwegend jambisch metrum met drie heffingen.
Rijmschema: a a b c c b.
Melodie: Matter 1979, blz. 224.
Varianten: Liedt-boeck 1644: geen.
5 En wel doen: en dan wel te doen; samentrekking met Als (vs. 4).
8 aerdscher, droever Hel: De -r is geen vergrotende trap, maar de aanduiding van
een genitief; deze is afhankelijk van Wat (vs. 7).
15 Met waerheyd: bijw. bep. bij beleven; in waarheid.
22 Ghy die: Ghy kan niet gericht zijn tot de lezer, het gaat in de vzn. 22-30
onmiskenbaar om de mens in het algemeen. De enig mogelijke conclusie is dan ook,
dat er Hy zal moeten staan, en dat Die (vs. 28) betrekking heeft op déze, naar God
luisterende mens. (+)
28 Die treckt noch kiest geen sy: Vgl. onze uitdrukking partij trekken.
31 Hoe salich is die man: De inzet van deze strofe herinnert aan die van
verscheidene psalmen, bijv. 1, 32, 41 en 119.
33 't tempeltjen der eeren: Opmerkelijk is het verkleinwoord hier, en in Kerckjen
(vs. 34). Men lette er voorts op dat eeren hier ná de deugden komt; zie vs. 29-30.
34 In 't Kerckjen gebout Van silver noch van gout: Toespeling op 1 Kor. 3: 11-13:
Want niemant en can een ander fondament legghen, dan het ghene dat gheleyt is,
welck is Jesus Christus. Ende ist dat yemant op dit fondament timmert, gout, silver,
costelijcke steenen, hout, hoy, stoppelen: Eens yegelijck werck sal openbaer worden;
enz.
37 Daer Godt vaeck selver set enz.: Toespeling op Deut. 6: 6: Ende dese woorden,
die ick u heden ghebiede, sult ghy ter herten nemen.
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CLXVI Liedt
I: 530-531
Stichtelijk redenerend lied over het bedrieglijke en vergankelijke leven in
tegenstelling tot het ware eeuwige leven bij God.
Beginregel: Als 't oogh van mijn gemoed aendachtigh gaet aenschouwen
Vindplaatsen: Groot Lied-Boeck 1622 III: 8-9; Liedt-boeck 1644: 55-56; Kalff
1890: 514-515; Knuttel 1929: 197-198; Van Rijnbach 1944: 283-284.
Omvang: 36 verzen, negen strofen van 4 regels.
Versvorm: alexandrijnen met regelmatige cesuur, uitgezonderd in de vzn. 18 en
20. Omzettingen van de eerste jambe in de vzn. 6, 9, 29 en 30, van de vierde jambe
in vs. 6 en van de vijfde jambe in vs. 14; opmerkelijke overbetoningen in de vzn. 7,
9, 12, 14 en 15.
Rijmschema: a b a b.
Melodie: Matter 1979, blz. 215.
Varianten
Groot lied-boeck 1622
23 alder

Liedt-boeck 1644
al der

De foutieve lezingen (vs. 31 in, vs. 33 genade-stralen) komen ook voor in 1644.
6 Grenst aen zijn laetste nacht: Ofschoon WNT V, kolom 676, inzake grenzen ook
de bet. kent van ‘Niet ver van elkander afstaan’, gaat het daar steeds om abstracta,
of om gewaarwordingen, gevoelens enz. De situatie bij Bredero is concreter: de mens
bevindt zich altijd vlak naast de dood.
gaept na de laetste zucht: Terwijl het gewone taalgebruik spreekt van de laatste
adem uitblazen, gaat het bij Bredero om het inademen.
7 het vvaen-schijn-leven derven: In dit samengekoppelde woord zijn de delen
vvaen en schijn vrijwel synoniem. Er is dus verzwaring door pleonasme.
10 Zijn bellen: De vergelijking van het menselijke leven met een luchtbel komt
in schilderkunst en poëzie veelvuldig voor. Zie De Jongh 1967, blz. 80-86.
15 Een schijn-ried: Tegen de voorzichtige interpretatie: ‘iets dat riet schijnt maar
nóg minder kracht heeft (?) (I: 530) is bezwaar gemaakt door A.A. Monden (NTg,
jrg. 71, blz. 306). Bij schijn-ried gaat het z.i. om riet dat er slechts schijnt te zijn,
maar dat in werkelijkheid niet bestaat. Overwegende dat schijn spiegelbeeld zou
kunnen betekenen, concludeert hij: ‘Het ware leven is dan het riet (het origineel),
het leven dat de mens leidt (in het verband van dit lied misschien lijdt) ‘gestadich in
zyn sterven’, is het spiegelbeeld, schyn-ried: spiegelbeeld van het riet in het
wateroppervlak.’
Riet is echter algemeen bekend als zinnebeeld van iets dat broos, zwak en
vergankelijk is. Van Mander is in dit opzicht duidelijk: ‘Het Riedt beteykent
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'sMenschen swackheydt, oock wanckelmoedicheyt.’ (ed. 1616, folio 120b). Een
gewenste interpretatie zou zijn: iets dat heel wat schijnt, maar slechts riet is. Maar
taalkundig laat zich dit niet verdedigen. Het lijkt dan ook wel zeker, dat Bredero in
dit geval riet ánders heeft bedoeld dan hij bij Van Mander had kunnen vinden,
namelijk als iets stevigs, bijvoorbeeld een staf of stok. Inderdaad wordt riet soms
ook in die betekenis gebruikt nl. voor gewas dat op riet lijkt; zie WNT XIII, kolom
135 en 138: ‘Een stok van bamboes, een bamboestok. Hij gaf hem een slag met zijn
riet.’ Volstrekt bevredigend is deze verklaring echter niet. Misschien moet men
volstaan met de constatering: iets dat niet is wat het schijnt.
Het is echter niet noodzakelijk in schijn-ried een neologisme van Bredero te zien;
het was misschien de naam, eventueel de gewestelijke naam van een bestaande plant,
en in elk geval is schijnried die van een hulpinstrument bij het weven. Maar of langs
deze weg het probleem in vs. 15 overtuigend kan worden opgelost, is toch de vraag.
19 een kuyl: een valkuil.
29 Christus die is de vvech, de vvaerheyt, en het leven: Toespeling op Johannes
14: 6: Jesus seyde tot hem: Ick ben de Wech, de Waerheyt, ende het Leuen: Niemant
en coemt tot den Vader dan door my.
33 O opper Prins: Ondanks de onmiskenbare betekenis van God, is de term Prins
in de aanhef van de slotstrofe toch duidelijk een rederijkerselement.
34 u verloren zoon: Toespeling op de parabel van Jezus, Lucas 15: 10-32.
36 door u dood: De kruisiging van Christus is in theologische zin Zijn offer ter
verzoening van de erfzonde - dus de zonde door Adam en Eva overgedragen op hun
gehele nageslacht, de mensheid - maar hierdoor was nu ook de mens, dus iedere
mens met God verzoend en kon hij, ondanks zijn zondig leven, Gods genade
deelachtig worden.

CLXVII Bruyd-Lofs-Gedicht
Ter Eeren Nicolaas van Sitteren, Ende Hendrickje Pieters Dr.
I: 533-537
Vroom gelegenheidsgedicht voor de bruiloft van het paar Van Sitteren-Pieters,
die waarschijnlijk begin oktober 1616 werd gevierd. Van de privédruk, die er ook
blijkens de ‘penneconst’ (I: 532) stellig zal zijn geweest, is geen exemplaar bewaard
gebleven.
Beginregel: Siet hier gesegent paar! siet hier vereende Menschen!
Vindplaatsen. Groot Lied-Boeck 1622 III: 11-15; Kalff 1890: 516-519; Knuttel
1929: 353-356; Van Rijnbach 1944: 285-290.
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Omvang: 114 verzen.
Versvorm: gepaard rijmende alexandrijnen met regelmatige cesuur, uitgezonderd
in de vzn. 8 en 54. In vs. 36 omzetting van de vijfde jambe.
Rijmschema: a a b b c c enz. In de vzn. 11-14 twee staande rijmparen achtereen.
- Bruyd-lofs-Gedicht: De quasi-etymologische woordspeling in de titel kan erop
wijzen dat dit bruiloftsgedicht vooral bedoeld is als een loflied op de bruid. Zie ook
lied XXXVI.
- Nicolaas van Sitteren: De bruidegom was bijzonder rijk en woonde op de
Nieuwezijds Voorburgwal, de bruid in de Nes, waar zij in 1592 was geboren. Bredero
zal haar dus van jongsaf hebben gekend. De ondertrouw vond plaats op 16 september
1616. Zie Van Eeghen 1968b, blz. 154 en Memoriaal, blz. 149.
4 geluckelijck besluyt: tot een gelukkige afsluiting brengt.
8 Iehova: Ofschoon formeel niet uitgedrukt, is dit woord door z'n plaats in de zin,
en bij voordracht ook door de intonatie, een genitief.
14 Dat d'Albestierder voert: In het voorafgaande vs. is geen onzijdig znw. waar
Dat naar kan verwijzen. Over de vzn. 12-13 heen moet het verbonden worden met
vs. 11: maer dat het is beleydt; dan kan Dat óf aansluiten bij het, ofwel samenvattend
bij deze gehele vershelft.
17 u jonst was voor den tijd: uw liefde bestond al voor de tijd een aanvang nam,
of vóor uw levenstijd begon; zie vz. 20-22. Vgl. ook lied CLXVIII, vs. 5-6. De
gedachte dat de menselijke liefde is voorbestemd, m.a.w. dat de huwelijkskeuze niet
afhankelijk is van toevallige factoren, past evenzeer in de platonische als in de
christelijke levensvisie; zie lied XLVII, op Plato's Gastmaal geïnspireed (I: 183).
Het denkbeeld had voor Bredero kennelijk een aantrekkelijke sfeer van plechtige
ernst. Dit hele gedicht heeft trouwens veel meer een stichtelijke dan een feestelijke
toon, maar het is zeer wel denkbaar dat de persoonlijke overtuiging van het bruidspaar
of hun omstandigheden daarbij van invloed zijn geweest.
38 voeglyckheyt: bekoorlijkheid.
51 door 't luckich overkomen: De mogelijkheid dat luckich hier gewoon gelukkig
betekent, is niet uitgesloten. Ten aanzien van overkomen is het problematisch of het
accent ligt op over, dan wel op komen. In beide gevallen heeft men te maken met
een aanvaardbare betekenis; óverkomen: van de ene plaats naar de andere gaan; vgl.
WNT XI, kolom 1793; gezien vs. 62 past die bet. hier wel; bij overkómen zijn er
verschillende mogelijkheden: gebeuren, te beurt vallen, wedervaren (idem, kolom
1796) en als gesubstantiveerde infinitief: gebeurtenis (idem, kolom 1798); en tenslotte:
tot overeenstemming geraken, het eens worden (idem). De voorkeur gaat uit naar
overkómen.
70 Niet anders als een bel!: Voor de overtuiging dat de mens, het menselijk leven,
maar een luchtbel is (‘homo bulla’) zie ook lied CLXVI, vs. 10.
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75 Die om 't gelts wil verkiezen: Zie in dit verband ook lied CLX vs. 61 enz.
77 Hoewel het goet is goet: In de opeenvolging van de vzn. 77 en 78 vormt de
aanwezigheid van de beide voegwoorden een probleem. Hoewel staat als inleiding
van een bijzin, waarna vs. 78 dan zónder voegwoord een hoofdzin zou zijn. Maer
verbindt als nevenschikkend voegwoord twee gelijksoortige zinnen, meestal
hoofdzinnen. In de verklaring (I: 536) is Hoewel gehandhaafd en Maer als voegwoord
vervangen door het bijwoord evenwel. Het is echter ook mogelijk Maer als voegwoord
te handhaven door Hoewel te isoleren en op te vatten als teken van een onuitgesproken
voorbehoud; het Nederlands kent zinnen als: ‘Het is vandaag mooi weer, hoewel...’
Men zou dan na Hoewel in vs. 77 een dubbele punt kunnen denken.
86 draaght d'een des anders kruys: Toespeling op Galat. 6: 2: Draecht
malcanderens last, ende volbrengt also de Wet Christi.
108 met gheluck u handelingh moocht dryven: Volgens WNT V, kolom 1922 heeft
handeling (van koopmanschap) drijven ook de gespecialiseerde bet. van handel
drijven. Vs. 108 kan dus zeer wel gericht zijn tot de koopman-bruidegom als een
wens dat hij met succes handel zal mogen drijven. Men zie in verband met zijn
rijkdom ook vs. 73-74.

CLXVIII Bruylofts-Liedeken
I: 538-540
Gelegenheidslied, aansluitende bij het bruiloftsgedicht (lied CLXVII) en dus ook
uit september-oktober 1616.
Beginregel: Gheluckigh, overluckigh,
Vindplaatsen: Groot Lied-Boeck 1622 III: 16; Liedt-boeck 1644: 53-54; Liedtboeck
1677: 59-60; Kalff 1890: 519-521; Knuttel 1929: 356-358; Van Rijnbach 1944:
290-291.
Omvang: 63 verzen, zeven strofen van 9 regels.
Versvorm: jambisch metrum met drie heffingen in de vzn. 1, 3, 6 en 8, vijf in de
vzn. 2 en 4, vier (of tweemaal twee) in vs. 5, twee in vs. 7; in vs. 9 twee trocheeën,
maar doordat vs. 8 eindigt met vrouwelijk rijm en enjambement is er een doorgaande
alternering.
Rijmschema: a b a b (c) c d e e d.
Melodie: Matter 1979, blz. 142.
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Varianten
Groot Lied-boeck 1622
28 Lycurgus wetten

Liedt-boeck 1644
Lycurgus

40 noch geen

noch

1 overluckigh: Dit woord is waarschijnlijk een neologisme van Hooft zie Granida,
vs. 1696; oudste druk 1615). Het komt bij Bredero behalve in dit bruiloftsgedicht
ook voor in zijn opdracht van Rodd'rick ende Alphonsus aan Hugo de Groot
(ed.-Kruyskamp, Zwolle 1968, blz. 73), dus beide keren in 1616.
5 Want eer de grond // Des werelts stont: Zie de aantekening bij lied CLXVII, vs.
17.
12 eer u sinnen vielen: Mogelijk heeft dit vs. dezelfde betekenis als vs. 6, dus:
vóor uw geboorte. (+)
19 Recht als hy Adam dede: Toespeling op Gen. 2: 18: Ende Godt de Heere sprack:
Het en is niet goet dat de mensche alleen zy: Ick wil hem een hulpe maken, die by
hem zy. Hetzelfde staat in het voorafgaande bruiloftsgedicht, vs. 25-26.
26 wassen en vermeeren: Toespeling op Genesis 9: 1: Ende Godt seghende Noah
ende zijne sonen, ende sprack: Weest vruchtbaer, ende vermeeret ende vervult de
aerde.
27 Jonge Lieden: Aangesproken persoon.
28 Lycurgus Wetten: Ontlening aan Plutarchus, Parallelle levens Lycurgus, kap.
22.
32 Maer 't is 't gebodt // Van onsen Godt: Zie vs. 26.
35 De gayle sonden schouwen: Toespeling op I Kor. 7: 2: Nochtans om der
hoererije wille, sal een yegelijck man zijn eyghen wijf hebben, ende een yegelijck
wijf haren eyghenen man. Zie ook I Kor. 7: 5.
37 Veel beter ist te trouwen: Letterlijke ontlening aan I Kor. 7: 9: Want het is beter
te trouwen dan te branden.
40 Is d'Eenicheyt geen sonden: Over het celibaat handelt Paulus in I. Kor. 7: 25-27
en 32-35. In zijn ogen verdient het de voorkeur boven het huwelijk.
56 In Canaan: Voor de bruiloft in Kana, waar Jezus water in wijn veranderde, zie
men Joh. 2: 1-11. Door de toevoegingen u en droef geeft Bredero het woord water
de betekenis van tranen en verwijst hij naar een voorbije periode van leed; zie ook
vs. 3. Wat dit leed precies is geweest en in hoeverre ook de term Tweedracht (vs.
57) daarmee verband houdt, is niet uit te maken.
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CLXIX Nieu-Jaer-Liedeken
I: 541-543
Vroom Nieuwjaarslied, opwekkende tot bekering en innerlijke vernieuwing.
Beginregel: Rijst uyt den slaep, der sonden snoot,
Vindplaatsen: Nieuw-Jaar-Lieden Wt-ghegheven by de Nederduytsche Academie.
Int Jaar ons Heeren, 1619 (+); Groot Lied-Boeck 1622 III: 17; Liedt-boeck 1644:
50; Liedt-boeck 1677: 55-56; Kalff 1890: 521-522; Knuttel 1929: 299-300; Van
Rijnbach 1944: 291-292.
Omvang: 60 verzen, zes strofen van 10 regels.
Versvorm: vierheffingsmetrum, overwegend jambisch, in de vzn. 1, 3, 5, 6, 8 en
9; drieheffingsmetrum in de vzn. 2, 4, 7 en 10.
Rijmschema: a b a b c c d e e d. In de tweede tot en met de vijfde strofe zijn de
rijmen c en 2 identiek.
Melodie: Matter 1979, blz. 208-212.
Varianten:
Groot Lied-boeck 1622
titel: zie boven

Nieuw-Jaar-Lieden 1619
Nieuw-Jaar-Liedt

1 slaep,

slaep geen komma

8 oude

ouden

9 kind

kindeken

10 Vernieut

Vernuvvt

11 De oude tijdt (steeds ij)

Den ouden tiidt (steeds ii)

soo snel

snel

22 nieuwe

nuvve

(zo ook in de vzn. 23, 26, 44, 45, 48, 49,
51, 52, 54 en 60)
24 nieuwe

nuvv

32 swerte

swarte

33 hert

hart

34 wraecke

vvraken

40 den troon

de kroon

50 salig nieuwe

salighe nuvv

53 En verleent

Verleent

te gaer

altegaer

58 van nieuwen wil

nae uvven wil

- zinspreuk

naam en zinspreuk
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- Nieu-Jaer-Liedeken: Ofschoon de eerste publikatie van dit gedicht heeft plaats
gehad bij de jaarwisseling 1618-1619, en wat Bredero betreft dus postuum, maakt
de tekst door enkele rederijkerselementen de indruk van een wat vroeger tijdstip te
zijn. Er is ook geen toespeling op de zinspreuk van de Academie.
1 Rijst uyt den slaep, der sonden snoot: Door de komma, die in 1619 ontbreekt,
wordt snoot een bijv. bep. bij sonden. Wanneer er géen komma staat, wordt slaep
der sonden meer een eenheid en kan men snoot opvatten als een bijv. bepaling bij
dit geheel, dus grammaticaal bij slaep. Het vs. is een toespeling op Efez. 5: 14:
Ontwaeckt ghy die slaept, ende staet op van de dooden, ende Christus sal u lichten.
2 Weest wacker en voorsichtigh: Ontlening aan 1 Thess. 5: 6 en 1 Petr. 4: 7 of 5:
8.
9 als een kind naeckt: In dit vs. ontbreekt metrisch een syllabe; in de versie-1619,
waar kindeken staat, is er éen te veel, maar die kan bij voordracht of zang gemakkelijk
worden geëlimineerd. De variant verdient dus de voorkeur.
11 De oude tijdt is soo snel voor heen: Als men D'oude leest is er in dit vs. toch
nog metrisch een syllabe te veel; in de versie-1619 - zonder soo - is dat niet het geval;
deze verdient dus de voorkeur; voor heen: voorbij.
24 Die met nieuwe liefd' beminnen: De antimetrie in dit vs. blijkt in de versie-1619
niet aanwezig te zijn: nuvv liefd'. Het lied is kennelijk bedoeld als sterk metrisch; de
-e kan dus beter vervallen.
27 Die mensch: Het aanwijzend voornaamwoord vat de vzn. 24-26 samen.
28 Gods heyl vol eer: De eer is inherent aan Gods heil.
31 Die d'oude boosheyd staegh behaeght: Het vnw. Die kan bij het ww. behaeght
enkel meew. vw. zijn: de boosheid behaagt hém. Maar in vs. 32 waar Die moet
worden toegevoegd, is dit het onderwerp: hij kiest. De samentrekking is dus niet
feilloos. De vorm Die (vs. 33) is aanwijzend vnw. en hervat als onderwerp van de
hoofdzin het vnw. met ingesloten antecedent Die (vs. 31).
35 Een verschickelijck loon van 't quaed: Ofschoon dit vs. de gebruikelijke acht
syllaben bevat, zijn er maar drie heffingen. Als men opmerkt dat zowel de eerste als
de tweede jambe zijn omgezet, moet men erbij voegen dat de eerste jambe bovendien
geheel onderbetoond is. Daar de tekst zo ook in 1619 te vinden is, terwijl de antimetrie
door een bijw. bepaling als seer gemakkelijk te vermijden was geweest, moet men
concluderen dat deze hier welbewust als expressief zal zijn bedoeld.
40 Tot den troon der genade: Ontlening aan Hebr. 4: 16: Daerom laet ons toe gaen
met vrymoedicheyt, tot den Throon zijner genade. De variant in de versie- 1619
(kroon) moet wel op een leesfout van de zetter berusten.
50 Wel salig: Dit vs. is óf een bijstelling bij nieu geslacht (vs. 49), óf een
uitroepende zin: Zalig zijn de innerlijk herboren mensen!
53 En verleent: De varianten uit 1619 verdienen in metrisch opzicht de voorkeur.
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CLXX Aendachtigh Liedt
I: 544-545
Moraliserend gedicht over de zonden van iedereen en de noodzaak om zich te
bekeren.
Beginregel: Ick sal u stucxgewijs, nae 't leven gaen afmalen
Vindplaatsen: Groot Lied-Boeck 1622 III: 18-19; Liedt-boeck 1644: 47;
Liedt-boeck 1677: 51-52; Kalff 1890: 522-523; Knuttel 1929: 203-204; Van Rijnbach
1944: 293-294.
Omvang: 36 verzen, negen strofen van 4 regels.
Versvorm: alexandrijnen met regelmatige cesuur, uitgezonderd in de vzn. 20 en
30; omzettingen in de vzn. 2, 5, 13, 14, 16, 20, 34 en 36.
Rijmschema: a b a b.
Melodie: Matter 1979, blz. 213-222.
Varianten: Lied-boeck 1644: geen.
2 datmen hier Ellick heet: De twee spellingen Ellick en Elck geven aan dat dit woord
op twee manieren moet worden uitgesproken, kennelijk overeenkomstig de metrische
positie binnen een versregel. Het onderscheid is echter niet consequent volgehouden.
3 de groote grond, van swerelds wyde palen: Omschrijving van de wijde wereld.
8 maer ellick onbekent: maar niemand is het zich bewust.
28 onwetend': niet wetende wat hem te wachten staat.
31 Och! Elck bidt en waeckt: Toespeling op Mark. 14: 18: Waeckt ende bidt, op
dat ghylieden niet in versoeckinghe en comet. Vgl. ook Matt. 26: 41.
33 die 't al Kan verkeeren: Ofschoon in alexandrijnen geschreven, is dit lied zowel
door z'n redenerende karakter als door dit opnemen van de zinspreuk in de tekst
verwant met de rederijkers.
34 Vervormt Elcx gemoet enz.: Toespeling op Ez. 11: 19: Ende wilt u een
eendrachtigh herte geuen, ende een nieuwen gheest in geuen. Vgl. ook Ez. 36: 26.
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CLXXI Aendachtigh Liedeken
I: 546-547
Vroom lied van zondenbesef, overgaande in een gebed om bekering.
Beginregel: Mijn sieltje schreyt, dat sucht en weent,
Vindplaatsen: Geestigh Liedt-boecxken 1621: 229-232; Groot Lied-Boeck 1622
III: 20; Liedt-boeck 1644: 37; Liedt-boeck 1677: 42; Kalff 1890: 524-525; Knuttel
1929: 310-311; Van Rijnbach 1944: 295.
Omvang: 42 verzen, zes strofen van 7 regels.
Versvorm: overwegend jambisch metrum met vier heffingen in de vzn. 1, 3, 5 en
6, drie in de vzn. 2, 4 en 7. Omzettingen van de eerste jambe in de vzn. 3, 6 en 17,
op andere plaatsen in de vzn. 12, 14, 40 en 42.
Rijmschema: a b a b c c b.
Melodie: Matter 1979, blz. 223-225.
Varianten
Groot Lied-boeck 1622
29 hert

Geestigh L.B. 1621
hart

Liedt-boeck 1644
hart

6 maeckt my selve-loos en stil: Het ongewone woord selve-loos - waarschijnlijk
een neologisme van Bredero - wordt door Kalff verklaard als: het tegengestelde van
zelfzuchtig, en I: 546 als onzelfzuchtig. Dat is het natuurlijk óok, maar misschien
toch pas in tweede instantie. De bede: ‘maak, Heer, dat ik los kom van mijzelf’ is
meer psychisch, of als men wil: meer existentieel, geladen, dan ethisch. Het is een
bede om bevrijd te worden, niet van de ik-zucht maar van het ik-zijn. Zo ook betekent
stil méer dan nie-langer-de-ongebonden-en-zotte-wil volgend (zie vs. 5), maar
niets-meer-willend, of zoals Henriette Roland Holst in De nieuwe geboort schreef:
‘Leeg te zijn van wenschen als in den dood.’
9 Hoe grootsch ghy sult verrysen: De wederkomst van Christus wordt in Het
Nieuwe Testament op talrijke plaatsen aangekondigd en behoort tot de kerngedachten
van het christendom. Op die dag zal Hij oordelen over de doden en de levenden; zie
Openb. 20: 11-15; Matt. 25: 31-46 enz.
42 Als door letters te lesen: De dichter smeekt om een direkter Godservaring dan
hij lezende in de bijbel of in welk ander boek ook kan verkrijgen. Het is in wezen
een bede om een mystieke Godsbeleving.
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CLXXII
I: 548-549
Vroom lied zonder titel, opwekkende tot berusting en godsvertrouwen.
Beginregel: Gedenct mijn siel uws scheppers krachtich,
Vindplaatsen: Groot Lied-Boeck 1622 III: 20-21; Liedt-boeck 1644: 53;
Liedt-boeck 1677: 58-59; Kalff 1890: 525-526; Knuttel 1929: 308-309; Van Rijnbach
1944: 295-296.
Omvang: 40 verzen, acht strofen van 5 regels.
Versvorm: jambisch metrum met vier heffingen in de vzn. 1-4, twee in vs. 5.
Rijmschema: a b b a a.
Melodie: Matter 1979, blz. 226-227.
7 kommer-kans: Volgens WNT VII, tweede stuk, kolom 5226: ‘Tegenspoed, ongeval,
ongemak. Verouderd’. Maar waarschijnlijk is het nooit anders dan een literair woord
geweest, mogelijk gevormd door Spiegel, en daarna een zeldzame keer door Bredero
gebruikt.
16 Gods goetheden: Bij deze woorden als onderwerp staan twee gezegdes; in vs.
17 het meerv. wenden, en in vs. 18 het enkelv. beloont. Deze onregelmatigheid wordt
verklaarbaar als men ziet dat de aandacht van Gods goetheden verschoven is naar
God zelf.
31 Draeght gelijckmoedigh al u spoeden: In dit vs. formuleert Bredero het ideaal
van de Stoa, dat in de renaissance hoog in aanzien stond, vaak op christelijke wijze
gefundeerd, dus als berusting in Gods wil. Zie ook vs. 6-7.
37 dus ongerust: Meer dan aan de ook in de 17de eeuw al gewone bet. van angstig,
bekommerd (WNT X, kolom 1653) moet men hier denken aan rusteloos, geen rust
kunnende vinden.

CLXXIII Aendachtigh Liedt
I: 550-552
Vroom lied over het onvermogen van de kleine mens om Gods grootheid naar
waarde te loven.
Beginregel: Vintmen by oudt of jongh
Vindplaatsen: Groot Lied-boeck 1622 III: 21-22; Liedt-boeck 1644: 39; Kalff
1890: 526-528; Knuttel 1929: 258-259; Van Rijnbach 1944: 296-298.
Omvang: 72 verzen, twaalf strofen van 6 regels.
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Versvorm: drieheffingsmetrum, overwegend jambisch.
Rijmschema: a a b c c b.
Melodie: Matter 1979, blz. 204.
15 U eygenschap: Uw attributen; volgens WNT III, derde stuk, kolom 4005: ‘Al wat
deel uitmaakt van het wezen van een persoon of eene zaak.’
26 In mijn moeders geweyt: Toespeling op Ps. 139: 13-15: Want ghy hebt myne
nieren in uwer gewelt: ghy waert ouer my in moeders lijue. Ich dancke v daer voor,
dat ick wonderbaerlick ghemaeckt ben: wonderbaerlick zijn uwe wercken, ende dat
bekendt mijn ziele wel. Mijn ghebeente en was v niet verborgen, doe ick int
verborghen ghemaeckt wert: doe ick gebeeldet werdt onder inder aerden.
39 U Son: Toespeling op Gen. I: 16. Ook in de volgende strofe zijn motieven
aanwijsbaar uit Genesis.
57 Ten vollen niet vol-loven: niet in volkomen volledigheid prijzen.

CLXXIV Christelijcke Ridder
I: 553-555
Vroom lied vol bijbelse ontleningen, dat oproept om een strijder Gods te zijn.
Beginregel: Wat staet ghy dus en suft? waer toe dit tril gecidder?
Vindplaatsen: Groot Lied-boeck 1622 III: 23-24, met illustratie; Liedt-boeck 1644:
51; Liedt-boeck 1677: 56-57; Kalff 1890: 528-529; Knuttel 1929: 199-200; Van
Rijnbach 1944: 299-300.
Omvang: 36 verzen, negen strofen van 4 regels.
Versvorm: alexandrijnen met regelmatige cesuur; omzettingen in de vzn. 4, 6, 9,
26, 28, 29 en 33; er zijn talrijke overbetoningen.
Rijmschema: a b a b.
Melodie: Matter 1979, blz. 215.
Varianten
Groot Lied-boeck 1622
23 Heer die is

Liedt-boeck 1644
Heer is

3 een Christelijke Ridder: Zie 2 Tim 2: 3: Ghy dan, lijdt verdruckinghen, als een
goet krijchsknecht Jesu Christi. Zie voor dit gedicht en de bijbehorende illustratie
ook Keersmaekers 1979, blz. 60-71.
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5 Treet aen: Zie Ef. 6: 11-14: Doet aen alle Wapenen Godts, op dat ghy meucht staen
tegen de listen des Duyuels. Want wy en hebben den strijdt niet teghen vleesch ende
bloet, maer teghen de Ouerste, teghen de Machten, tegen de Geweldighe der Wereldt,
der duysternisse deser eeuwen, teghen de gheestelijcke boosheden inder lucht.
9 Vat den Schild des geloofs: Zie Ef. 6: 16-17: Bouen al, neemt aen den Schilt des
geloofs, waer mede ghy lieden meucht alle de vyerighe pijlen des boosen wtblusschen.
Ende neemt den Helm der salicheyt, ende het sweert des Gheests, het welcke is Gods
Woort.
10 En u lendens begort: Zie Ef. 6: 14: Soo staet dan, uwe lenden ommegort
hebbende met der waerheyt, ende de borst bedect met de rechtueerdicheyt.
11 Weest nuchteren en waeckt: Zie 1 Petr. 4: 7: Ende aller dinghen eynde is nae
by. Weest dan nuchteren, ende waeckt tot ghebeden. Ook 1 Petr. 5: 8: Weest
nuchteren, waeckt, want uwe wederpartye de Duyuel gaet omme als een brieschende
Leeu, soeckende wien hy verslinde.
14 Maer met den ouden Slangh: Zie Gen. 3: 1: Ende de Slanghe was listiger dan
alle dieren op den velde, die Godt de Heere gemaeckt hadde. Vgl. ook Openb. 20:2.
15 VViens inspreecken wy ten gronde enz.: De eerste vershelft heeft in metrisch
opzicht een syllabe te weinig. Aangezien het vs. door de twee klemtonen op in- en
spree- nooit volstrekt regelmatig kan zijn, is het moeilijk te beslissen wáar die syllabe
moet worden ingevoegd. Mogelijk heeft er in het hs. VViens valsch inspreecken
gestaan.
20 En blyft den Heer ons by enz.: Zie Rom. 8: 31: Wat sullen wy dan hier toe
seggen? So Godt voor ons is, wie is teghen ons?
24 Hy laad niet op den mensch enz.: Zie 1 Kor. 10: 13: ende God is getrouwe, de
welcke v niet en sal laten versocht worden bouen uwe vermeugen.
25 Beproeft u selven recht: Zie 2 Kor. 13: 5: Ondersoeckt v seluen, oft ghy in het
gelooue zijt: beproeft v seluen.
30 En strydet met den Heer enz.: Zie 1 Tim 6: 12: Strijt eenen goeden strijdt des
geloofs: grijpt nae het eewighe leuen tot het welcke ghy gheroepen zijt.
31 Dat ghy den zegen wint: Het valt niet uit te maken, of binnen dit martiale gedicht
zege, dan wel binnen dit stichtelijke gedicht zegen zal zijn bedoeld. Dat er den staat,
terwijl zege een vrouwelijk woord is, kan in Bredero's taalgebruik geen argument
zijn. Vgl. ook Openb. 21:7.
32 Op den Eer-wagen schoon: Zie Luk. 15: 7: Ick segge v lieden, dat daer also
sal blijschap wesen in den Hemel ouer eenen (Sondaer) die hem bekeert, meer dan
ouer neghen ende tneghentich Rechtueerdighe, die gheen bekeeringhe en behoeuen.
33 Opperste Prins en Heer: Hoewel de term Prins hier kennelijk God betekent,
is de plaatsing in de aanhef van de slotstrofe toch een rederijkersrelict. Het lied
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heeft trouwens, ondanks de alexandrijnen, méer rederijkerselementen: het redenerende
karakter ervan, en de achtergeplaatste bijv. bepalingen in de vzn. 27 en 32. Bovendien
is de alexandrijn stug van tegenaccenten, die zelden een emfatische functie hebben.

CLXXV Liedeken van mijn Selven
I: 556-557
Moraliserend lied over de tekortkomingen en zonden die de dichter (en daarmee
de lezer, eventueel degene die zingt of hoort zingen) in zichzelf aantreft; het lied
eindigt met een bede dat Christus in Zijn genade de mens moge bekeren. Door de
voortdurende herhaling van het woord Self is dit lied stilistisch nauw verwant met
lied CLXX waar op eendere wijze steeds het woord Elck wordt herhaald.
Beginregel: Hoe star-ooght mijn gesicht? wat mach 'tgepeyns bedelven?
Vindplaatsen: Geestigh Lied-Boecxken 1621: 236-239; Groot Lied-boeck 1622
III: 24; Het daget uyt den Oosten, 1638, vs. 1472-1507; Liedt-boeck 1644: 39-40;
Liedt-boeck 1677: 44; Kalff 1890: 530-531; Knuttel 1929: 201-202; Van Rijnbach
1944: 300-302.
Omvang: 36 verzen, negen strofen van 4 regels.
Versvorm: alexandrijnen met regelmatige cesuur, uitgezonderd in de vzn. 3, 12,
33 en 36.
Rijmschema: a b a b.
Melodie: Matter 1979, blz. 215.
Varianten
Groot Lied-boeck 1622
2 Hemel

Geestigh Liedt-B. 1621
He-

Liedt-boeck 1644
Hemel

6 selfs

selfs

self

8 voor myn

voor mijn

op mijn

9 self

self

sellif

26 Die

Die 't

Die 't

Voor de varianten in Het daget uyt den Oosten zie men de ed.-Damsteegt
(Culemborg 1976) blz. 182-184. Ze betreffen het stelselmatige verschil van self en
selfs en voorts een aantal ingrijpende wijzigingen in de vzn. 13-15 (Daget vs.
1484-1486), kleinere in de vzn. 17, 19 en 20 (Daget vs. 1488, 1490 en 1491), de
totale corruptie van vs. 22 (Daget vs. 1493) en een herschrijving van de vzn. 29-32
(Daget
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vs. 1500-03). Men mag wel aannemen dat zowel de plaatsing van dit lied in het
toneelstuk als de aanpassing aan de dramatische situatie het werk is geweest van
Velden.
2 Wat isser in mijn breyn dat tot den Hemel klimt: Men zou bij een formulering als
deze aan een ervaring van mystieke aard kunnen denken, ware het niet dat het gehele
lied zich blijft bepalen tot gemoraliseer.
3 de kennis van mijn selven: De virtuositeit om het woord selven, self en selfs in
dit lied twintig keer te pas te brengen doet aan rederijkerswerk denken. De
verwantschap met lied CLXX, met de herhaling van Elck, is evident. Toch is de
behandeling van de alexandrijn in lied CLXXV veel soepeler dan in lied CLXX. In
vs. 3 is geen cesuur, er zijn desgewenst kleine pauzes na de vijfde en na de negende
syllabe; een gelijksoortige ritmische structuur vindt men ook in vs. 33.
13 Want my verleyt en vleyt enz.: Dit middenrijm is het eerste van een reeks
opmerkelijke stijlverschijnselen, waardoor deze vierde strofe zich van alle andere
onderscheidt: in vs. 13 domineert de v-alliteratie alsook de ei-assonantie, in vs. 14
de w- en de l-alliteratie, in vs. 15 de ie-assonantie, in vs. 16 de ae-assonantie.
Bovendien komt in deze strofe het woord self nergens voor. Met de stijl van Bredero's
beste alexandrijnen voor ogen, kan men menen dat déze strofe de overgang van
rederijkerswerk naar renaissancistische poëzie markeert.

CLXXVI Aendachtigh Liedt
I: 558-559
Vroom gedicht over de ijdele en zondige wereld die zich zo mooi voordoet, maar
die men met Gods hulp innerlijk moet overwinnen.
Beginregel: Daer synder nu soo veel, die haer seer gaen beklagen
Vindplaatsten: Groot Lied-boeck 1622 III: 25-26; Kalff 1890: 531-532; Knuttel
1929: 493-494; Van Rijnbach 1944: 302-303.
Omvang: 36 verzen, negen strofen van 4 regels.
Versvorm: alexandrijnen met regelmatige cesuur, uitgezonderd in de vzn. 5 en 9;
opmerkelijke ritmische variaties in de vzn. 10, 14, 15, 21, 24, 30, 31 en 36.
Rijmschema: a b a b.
Melodie: Matter 1979, blz. 219.
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2 Van 't swerelds valsch bedrogh: Gezien een aantal parallelle gevallen bij Bredero:
het 's lands welvaren, het 's Hemels zoet, moet men ook hier 't beschouwen als het
lidwoord het (bij bedrogh) en swerelds als een tweede naamval: des werelds. In
modern Nederlands zou deze, als bijvoeglijke bepaling bij bedrogh, alleen daarná
kunnen staan.
4 Wat dat de Wereld is, en waer sy in bestaet: Denkelijk werden er twee
verschillende vragen gesteld, de eerste naar het wezen van de wereld, de tweede naar
de karakteristieke eigenschappen daarvan.
6 op de vraegh: Blijkbaar is de vraag, zoals geformuleerd in vs. 4, aan de dichter
- of aan verschillende dichters - ter beantwoording opgegeven; dat zal dan wel door
een rederijkerskamer zijn gebeurd.
13 Dit wast dat Salomon: Koning Salomo wordt beschouwd als de auteur van het
boek Spreuken. In deze vierde strofe tot en met de zevende maakt Bredero veelvuldig
gebruik van alliteraties en assonanties; vooral die in vs. 28 zijn zeer nadrukkelijk.
15 Ydele ydelheyt: Ontlening aan Pred. 1: 2: Alle dinc is gantsch ijdel, sprac de
Prediker, alle dinc is gantsch ijdel. Het Boek Prediker wordt ook aan Salomo
toegeschreven; het is niet identiek aan het Boek Spreuken, maar volgt er in het Oude
Testament op.
22 Sy steld ons duren tijdt, en voert ons in het wildt: Een periode van grote duurte
heeft ook kwalijke morele gevolgen.

CLXXVII
I: 560-562
Deels polemisch, deels vroom lied over de theologische allesweters die zich ten
onrechte gedragen of ze Gods geheimenis doorgronden, terwijl de eerste eis moet
zijn in deemoed de eigen tekortkomingen te erkennen en zich te bekeren. Het lied
heeft geen titel.
Beginregel: Wat raestu dolle mensch verwoet?
Vindplaatsen: Groot Lied-boeck 1622 III: 27; Liedt-boeck 1644: 51-52; Kalff
1890: 532-534; Knuttel 1929: 264-265; Van Rijnbach 1644: 304-305.
Omvang: 60 verzen, vijf strofen van 12 regels.
Versvorm: jambisch metrum met vier heffingen in de vzn. 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 en
11, drie in de vzn. 3, 6, 9 en 12. Omzettingen in de vzn. 29, 44, 49 en 50; voorts
talrijke overbetoningen.
Rijmschema: a a b c c b d d e f f e.
Melodie: Matter 1979, blz. 228-230.
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1 Wat raestu: Bredero gebruikt in dit lied veelvuldig het middelned. pers. vnw. voor
de tweede persoon enkelv. du, bijna steeds enclitisch: raestu (vs. 1), klampstu (vs.
2), derfstu (vs. 13), wilstu (vs. 19), maar eveneens du bist (vs. 23). Ook ten aanzien
van God gebruikt hij in vs. 37 dy. Zie Verdenius 1946, blz. 224-228.
7 Want de erf-leer: Volgens WNT III, derde stuk, kolom 4223, is erfleer enkel:
leer die men van zijn ouders heeft overgenomen. Maar bij de voorbeelden van Vondel,
Van Effen en Stijl ontbreekt dit vs. van Bredero; in hoeverre deze bij dit woord ook
aan de leer van de erfzonde heeft gedacht, kan uiteraard niet worden uitgemaakt.
Spiegel gebruikt het wél zo.
12 Veel nickers woest getuymel: De eenvoudigste verklaring zou zijn, nickers te
zien als bijw. bepaling, maar WNT IX, kolom 2014, geeft van nickersch maar éen
voorbeeld. Misschien moet men Veel nickers zien als bijv. bepaling bij woest
getuymel, dus: het woeste gewoel van veel duiveltjes.
13 schim: schaduw die gij zijt, kleinerende aanduiding van de mens in het
algemeen. (+)
14 ten ladder op: Toespeling op Gen. 28: 12-13: Ende hem droomde, ende siet,
een leeder stondt op der aerden, die met den oppersten aen den Hemel raeckte, ende
siet, de Engelen Gods clommen daer aen op ende neder. Ende de Heere stont bouen
daer op, ende sprack: Ick ben de Heere Abrahams ws vaders Godt, ende Isaacx Godt,
het Landt daer ghy op ligghet, wil ick v ende uwen zade gheuen.
28 En zijn verwende: van de infinitief verwennen; vgl. tegen-wenst en ontwennen
(vs. 30). De betekenis is dan: een verkeerde gewenning gekregen hebbende. (+)
37 O Schep-Heer: quasi-etymologische vorm van Schepper.
38 Ick bid dat ghy mijn bidden leert: Toespeling op Luk. 11: 1: Heere, leert ons
bidden.
59 Gods segen hier, en nae geniet: Het onderwerp bij geniet kan wel geen ander
zijn dan die (vs. 55). De tegenstelling tussen hier en nae duidt op het aardse leven
en het hiernamaals. Dus: Wel hem die op aarde Gods zegen geniet, en hierna door
Gods genade de hemel.
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CLXXVIII Brvylofts-dicht, Ter Eeren
Adriaen vanden Heeden, Ende Christyna Gerrits Westerhofs
I: 563-567
Stichtelijk gelegenheidsgedicht, geschreven in het voorjaar van 1618. Het
bruids-paar Vanden Heeden-Westerhof was ondertrouwd op 10 april 1618 en huwde
op 1 mei. Zie Van Eeghen 1968b en Memoriaal, blz. 163. Een privé-druk voor de
bruiloft is niet bewaard gebleven.
Beginregel: O ongeboren GOD! drievuldigh onverscheyden,
Vindplaatsen: Groot Lied-boeck 1622 III: 28-32; Kalff 1890: 534-537; Knuttel
1929: 370-373; Van Rijnbach 1944: 305-309.
Omvang: 122 vzn. Meer dan de helft van dit gedicht ontleent z'n stof aan het
Genesis, het laatste deel houdt zich bezig met het bruidspaar.
Versvorm: gepaard rijmende alexandrijnen, om en om slepend en staand.
Rijmschema: a a b b c c d d enz. Alleen in de vzn. 91-94 zijn er twee paar staaande
rijmen achter elkaar.
3 voor eeuwigh, en voor Tijt: vóor er sprake was van eeuwigheid en tijd.
12 De boven sangh: Er wordt dus gedacht aan een tweestemmig lied, waarvan de
dichter de lage, aardse stem ‘zingt’ en de engelen de hoge, hemelse stem.
15 al doen 't sommige lien: Kritische uitval tegen bepaalde theologen, die zich
gedragen alsof ze in Gods geheimenissen zijn ingewijd.
16 Ick heb op Iacobs Leer: Toespeling op Gen. 28: 12: Ende hem droomde, ende
siet, een leeder stondt op der aerden, die met den oppersten aen den Hemel raeckte,
ende siet, de Engelen Gods clommen daer aen op ende neder.
24 Nae dat de groote GOD: Toespeling op Gen. 1: 2: Ende de Aerde was woest
ende ledich, ende het was duyster op den afgront, ende de Gheest Godts sweuede
opt water.
26 in ses verscheyde dagen: In Genesis 1 worden achtereenvolgens vijf
scheppingsdagen genoemd, maar de dag dat God de mens schiep is de zesde dag;
Gen. 1: 26-31. Bredero's woorden: Soo schiep hy voor het laetst (vs. 27) kunnen dus
niet betekenen, dat dit nog na die zes dagen plaats vond; hij bedoelt alleen dat de
mens als laatste geschapen werd.
29 Hy nam een klomp of kluyt: Toespeling op Gen. 2: 7: Ende God de Heere
maeckte den mensche wt den klompe der Aerden: ende hy blies hem in, den
leuendigen adem, in zijnen neuse, ende also wert de mensche een leuendighe ziele.
Vgl. vs. 32.
38 Die tot een Coningh selfs van GOD was uytverkoren: Toespeling op Gen. 1:
28: Ende God segendese, ende sprack tot hen: Zijt vruchtbaer, ende vermeerdert v,
ende vervullet de Aerde, ende maecktse v lieden u onderdaen: ende regeert ouer de
visschen in de Zee, ende ouer de voghelen onder den Hemel, ende ouer alle ghedierte
dat op Aerden kruypt.
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55 Hy vandse alle goed: Zie Gen. 1: 4, 10, 12, 18, 21, 25 en 31.
56 de Gade-Loose mensch: Toespeling op Gen. 2: 18: Ende Godt de Heere sprack:
Het en is niet goet dat de mensche alleen zy: Ick wil hem een hulpe maken, die by
hem zy.
57 De Schepper deed een slaep: Toespeling op Gen. 2: 21: Doe liet God de Heere
eenen diepen slaep vallen op den mensche, ende hy ontsliep: ende nam een zijner
ribben, ende sloot de stede toe met vleesche.
62 Dit 's been van mynen beenen: Toespeling op Gen. 2: 23: Doe sprack de
mensche: Dat is een been van mynen beenen, ende vleesch van mijnen vleesche;
men salse Manninne heeten, daeromme dat sy van den Manne ghenomen is.
68 Den Heyl'gen Echten-Standt: Toespeling op Gen. 2: 24: Daerom sal een man
zijnen vader ende zijne moeder verlaten, ende aen zijnen wijue hanghen, ende sy
sullen zijn een vleesch.
70 mocht wassen en vermeeren: Toespeling op Gen. 1: 28, zie bij vs. 38; ook Gen.
9: 1: Ende Godt seghende Noah ende zijne sonen, ende sprack: Weest vruchtbaer,
ende vermeeret v, ende vervult de aerde.
74 Ghy set hem tegen 't Oost: Toespeling op Gen. 2: 8: Ende Godt de Heere
plantede eenen Lusthof in Eden, tegent Oosten, ende settede den mensche daerin,
die hy gemaeckt hadde.
75 Toch met een peen des doodts: Toespeling op Gen. 2: 17: Doch vanden boome
der kennisse des Goets ende Quaets, en sult ghy niet eten: want in welcken daghe
ghy daer van etet, sult ghy des doots steruen.
77 Maer List en Licht-geloof: Toespeling op Gen. 3: 1-6: Ende de Slanghe was
listiger dan alle dieren op den velde, die Godt de Heere ghemaeckt hadde, en sprack
tot der vrouwen: Ja, soude Godt gheseydt hebben: Ghy en sult niet eten van allerley
boomen inden Lusthoue? Doe sprack het Wijf totter Slangen: Wy eten van de vruchten
der boomen inden Lusthoue. Doch van den vruchten des booms midden inden
Lusthoue, heeft Godt geseyt: Etet daer niet van, roert hem ooc niet aen, dat ghy niet
en steruet. Doe sprack de Slange totten Wijue: Ghy en sult gheenderley wijse des
doodts steruen: Maer Godt weet het, dat in welcken dage ghy daer van etet, so worden
uwe ooghen geopent, ende sult zijn als Godt, ende weten wat goet ende quaet is.
Ende dat Wijf sach aen, dat van dien boome goet te eten ware, ende lieflijck aen te
sien, dat het eenen lustighen boom was, dewijle hy cloeck maeckte: ende nam van
der vrucht, ende att: ende gaf haren manne oock daer van, ende hy att.
79 En dat was Adams val: Toespeling op Gen. 3: 6-24, speciaal 19: Int sweet ws
aensichts sult ghy v broodt eten, tot dat ghy weder tot Aerde wort, daer ghy van
genomen zijt: want ghy zijt Aerde, ende sult tot Aerde worden.
86 Beweeghlijck uyt syn borst om steets by haer te woonen: Gezien de renaissancis-
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tische opvattingen over de liefde is mogelijk een letterlijke betekenis bedoeld: zich
uit zijn borst bewegende. (+)
94 In 't oosten niet gezaeyt: De woordspeling oosten/Westerhof vindt Gen. 2: 17;
zie de aantekening bij vs. 74.
99 u disch mogen besluyten: Toespeling op psalm 128: 3: V wijf sal zijn als een
vruchtbaer wijnstock, rontom in uwen huyse: uwe kinderen als de olyfspruyten,
rondtom uwer tafelen henen.
107 't Is tegen mijn beroep: namelijk tegen mijn taak als voordragende dichter.
111 Geen moeden soo verlaen: Toespeling op Matt. 11: 28: Coemt tot my alle die
vermoeyt ende beladen zijt, ende ick sal v verquicken.
122 En plant u eerste vrucht: De openhartige seksuele aansporing aan het slot van
dit door de dichter voorgedragen bruiloftsgedicht wordt herhaald aan het slot van
het feestlied. De vergelijking tussen het gedrag van de bruidegom tijdens de
bruidsnacht en het planten van de meiboom lag des te meer voor de hand daar de
bruiloft plaats vond op 1 mei.

CLXXIX Brvylofts-Lied
I: 568-569
Feestlied bij het voorgaande bruiloftsgedicht en dus ook geschreven in voorjaar
1618.
Beginregel: Ghy moet de feest met vreught ver-eeren
Vindplaatsen: Groot Lied-boeck 1622 III: 32; Liedt-boeck 1644: 52; Liedt-boeck
1677: 57; Kalff 1890: 537-538; Knuttel 1929: 373-374; Van Rijnbach 1944: 310.
Omvang: 40 verzen, vijf strofen van 8 regels.
Versvorm: jambisch metrum met vier heffingen in de vzn. 1-4, tweemaal twee in
vs. 5, twee in vs. 6, drie in vs. 7 en vijf in vs. 8.
Rijmschema: a b a b (c) c c d d.
Melodie: Matter 1979, blz. 231.
Varianten: Liedt-boeck 1644: geen.
1 Ghy moet de feest: De dichter richt zich hier tot de Joffrouwen (vs. 2); die kunnen
dus dan nog niet bezig zijn met zingen. Waarschijnlijk heeft de dichter deze eerste
strofe dus zelf voorgedragen (of gezongen), waarna dan de samenzang van de meisjes
volgde bij de tweede strofe. In de derde strofe richt de dichter zich tot de Ionghmans
(vs. 17); mogelijk zijn zij het die de vierde
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strofe zingen. Aan de vijfde strofe zou dan, gezien de tekst, door állen kunnen zijn
meegezongen. Indien deze rolverdeling op de bruiloft zo heeft plaats gehad, moeten
de bruiloftsgasten in het bezit zijn geweest van een tekst waaruit die bedoeling bleek.
Zo'n privé-druk - die wel is teruggevonden van de gelijksoortige gelegenheidsteksten
XVII-XVIII, XCV-XCVI en CXC-CXCI - is in dit geval niet bewaard gebleven.
11 Al mochtmen al de wereldt winnen: Toespeling op Matt. 16: 26: Want wat wort
een mensche gheholpen, of hy de gheheele Werelt wonne, ende zijn Ziele verliest?
16 En eens te drincken voor de drooge-dorst: Waarschijnlijk heeft men een droge
keel gekregen doordat men een klein kwartier heeft moeten luisteren en daarna nog
moeten zingen.
23 Geeft ellick aar een kus: Het is opmerkelijk hoeveel vrolijker dit lied is dan
het voorafgegane bruiloftsgedicht; zie ook de vierde strofe.

CLXXX Nieu-Jaer-Liedt
I: 570-572
Nieuwjaarslied, grotendeels gebaseerd op kerstmotieven.
Beginregel: Vernieut, o mensch! dijn leven,
Vindplaatsen: Groot-Lied-boeck 1622 III 33; Liedt-boeck 1644: 52; Liedt-boeck
1677: 50; Kalff 1890: 539-540; Knuttel 1929: 256-257; Van Rijnbach 1944: 310.
Omvang: 60 verzen, zes strofen van 10 regels.
Versvorm: jambisch metrum met drie heffingen in de vzn. 1, 3, 7 en 9, vijf in de
vzn. 2 en 4, twee in de vzn. 5, 6 en 8. In vs. 10 twee trocheeën, maar daar vs. 9 met
Slepend rijm en enjambement eindigt, is er een doorgaande alternering.
Rijmschema: a b a b c c d e e d.
Melodie: Matter 1979, blz. 142.
Varianten
Groot Lied-boeck 1622
3 schudde

Liedt-boeck 1644
schilde

6 Bethlem

Bethlehem

3 d'Engeltjens: Zie Luk. 2: 8-15.
6 Gods hooghste eer: Ontlening aan Luk. 2: 14: Eere zy Godt in de hoochste
(Hemelen), ende vrede op der Aerden, in de menschen een goet behaghen.
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11 De anghstvallende kudde: Toespeling op Luk. 2: 9: Ende siet, de Enghel des
Heeren stont by hen, ende de claerheyt des Heeren omscheense: ende sy vreesden
met grooter vreese.
12 schichtigh: schrikachtig.
14 Een bootschap blyd' haer bloode herten stilde: Toespeling op Luk. 2: 10: Ende
de Engel seyde tot hen: En vreest niet, want siet, ick Euangelizeere v lieden groote
blijschap, die welcke alle den volcke wesen sal.
16 Nae 't Bethlem toe: Toespeling op Luk. 2: 15: Ende het geschiede, als de Engelen
van hen wech gheuaren waren in den Hemel, seyden de Herders tot malcanderen:
Laet ons henen gaen tot Bethlehem, ende sien dit woort dat daer gheschiet is, het
welcke ons de Heere heeft cont ghedaen.
19 In een krebbe gewonden: Ende sy quamen met haeste, ende vonden Mariam
ende Joseph, ende het kindeken ligghende in der kribben. (Luk. 2: 16.)
22 De Leyd-ster klaer: Van hier af volgt het lied het evangelie van Mattheus: Doe
nu Jesus gheboren was te Bethlehem int Jootsche landt, ten tijde des Conincks
Herodis, siet daer quamen Wijse van Oosten tot Jerusalem. Segghende: Waer is de
Coninck der Joden, die gheboren is? Want wy hebben zijn Sterre ghesien int Oosten,
ende zijn gecomen om hem aen te bidden. (Matt. 2: 1-2.)
29 Hem offerden haer gaven: Ontlening aan Matt. 2: 11: Ende in het huys comende,
vonden sy dat kindeken met Maria zijn Moeder, ende nederuallende aenbadent: Ende
hare schatten opghedaen hebbende, offerden sy hem gauen, Gout, ende Wieroock,
ende Myrrhe.
31 O Geestelijcke Schapen: Toespeling op Joh. 10: 11: Ick ben de goede Herder:
de goede Herder stelt zijn leuen voor de schapen. Ook Joh. 21: 17: Jesus seyde tot
hem: Weydet mijne Schapen.
42 van 't waenwijs volck verschoven: Deze vershelft bevat een stukje polemiek
van Bredero tegen de schriftgeleerden van zijn eigen tijd.
59 Doet elck in liefde bloeijen: Hoewel er geen publikatie bekend is vóor 1622,
wijst de zinspreuk van de Oude Kamer erop dat dit lied niet later zal zijn geschreven
dan het najaar van 1614. In het jaar 1615 waren de ruzies, waarbij ook Bredero
betrokken was, te talrijk en te hevig. Zie Memoriaal, blz. 136.
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CLXXXI Klachtigh A.B.C. Liedt
I: 573-574
Moraliserend lied vol zondebesef, met sterke rederijkerstrekken.
Beginregel: Aenschout, o Heer, mijn hert! en wilt dat eens vervormen:
Vindplaatsen: Geestigh Liedt-Boecxken 1621: 246-249; Groot Lied-boeck 1622
III: 34; Liedt-boeck 1644: 43; Liedt-boeck 1677: 47-48; Kalff 1890: 540-541; Knuttel
1929: 205; Van Rijnbach 1944: 312-313.
Omvang: 24 verzen, zes strofen van 4 regels.
Versvorm: alexandrijnen met regelmatige cesuur, uitgezonderd vs. 4. Omzettingen
van de eerste jambe in de vzn. 6, 7, 11, 15-19, 21 en 23, van de vierde jambe in vs.
2 en vs. 18, van de vijfde jambe in vs. 16 en vs. 18. Door de reeks omzettingen in
vs. 15-19 heeft de vierde strofe een pathetische klank.
Rijmschema: a b a b.
Melodie: Matter 1979, blz. 215, 221.
Varianten
Groot Lied-boeck 1622
1 hert

Geestigh Liedt-B. 1621
hart

Liedt-boeck 1644
hart

18 mensch'lijcke

menschelijcke

mensch'lijcke

- A.B.C. liedt: Lied waarvan de versregels achtereenvolgens aanvangen met de
respectievelijke letters van het alfabet; doordat de I en de J niet worden onderscheiden,
en de U en de V evenmin, is dit alfabet twee letters korter dan het moderne.
A.B.C.-gedichten zijn o.a. geschreven door Anna Bijns, Cornelis Crul en H.L. Spiegel:
A.B.C. Kettinglied. Deze vorm, sterk verwant met het acrostichon, behoort typisch
tot de rederijkerspoëzie.
3 verwinnen en bestormen: Wat het laatst gebeurt, wordt het eerst genoemd.
5 Een duysent kunstenaer: Volgens WNT III, tweede stuk, kolom 3643, Iemand
die duizend kunsten verstaat; en voorts: ‘In oudere taal meestal met de gedachte aan
geheime kunsten, toovenarij. Het is niet onwaarschijnlijk dat duizendkunstenaar
oorspronkelijk niet anders is dan een zachter term voor duivelskunstenaar.’
9 Ick wierd eerst door mijn jeucht: Indien dit lied een autobiografische inslag
heeft, volgt uit dit vs. dat de dichter het schreef toen zijn jeugd voorbij was. Maar
dat geldt, voorzover wij weten, van al zijn literaire werk.
13 Met Juffrou valsch behagen: Opmerkelijk zijn de personificaties in de vzn. 13
t/m 17. Misschien moet men de verklaring zoeken bij de vele personificaties in de
zinnespelen uit de rederijkerstijd.
21 Wilt u genadich oogh, o Prins: Hoewel hier op God wordt gedoeld, is de term
Prins in de aanhef van de slotstrofe toch ook een rederijkersrelict.
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CLXXXII Aendachtigh Liedt
I: 575-578
Lied dat zich keert tegen standswaan en familietrots, die immers zinloos zijn
wanneer de mens zelf tekortschiet.
Beginregel: Waen-wyse lieden, valsch van oordeel,
Vindplaatsen: Groot Lied-boeck 1622 III: 35-36, met illustratie; Liedt-boeck 1644:
52-53; Liedt-boeck 1677: 57-58; Kalff 1890: 541-543; Knuttel 1929: 279-281; Van
Rijnbach 1944: 313-315.
Omvang: 72 verzen, acht strofen van 9 regels.
Versvorm: jambisch metrum met vier heffingen in de vzn. 1-4, twee in de vzn.
5-7, drie in vs. 8 en vijf in vs. 9. Omzettingen in de vzn. 11, 12, 28, 38, 47, 48, 56
en 57.
Rijmschema: a b a b c c c d d.
Melodie: Matter 1979, blz. 38, 231-233.
Varianten
Groot Lied-boeck 1622
45 wenst

Liedt-boeck 1644
wensch

9 VVat nuttet sydy selven nar of sot: Het slot van deze eerste strofe bevat in de
vorm van een retorische vraag al een algemene waarheid. Maar het zijn vooral de
slotregels van enkele andere strofen (vs. 18, 54 en 63) die herinneren aan de klassieke
sententiae: een algemene levenswijsheid, puntig geformuleerd.
31 hem selven went: Gezien de vzn. 37 en 45 moet men aannemen dat went bedoeld
is als vorm van wennen, niet van wenden. (+)
38 Recht (alsmen seyt) van 't jonge rijs: Uit de woorden alsmen seyt blijkt dat men
hier te maken heeft met een bekend spreekwoord. Het komt voor bij H.L. Spiegel,
Janus Gruterus, Cats, De Brune e.a.
57 V hoogheyts staet haest kan verkeeren: Hoewel niet gemarkeerd door een ander
lettertype, is Bredero's zinspreuk in dit lied toch een rederijkersrelict. Terwijl die
zinspreuk meestal de erkenning inhoudt van de wisselvalligheid des levens, heeft ze
in dit lied het karakter van een zedelijke waarschuwing.
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CLXXXIII Aendachtigh Liedt
I: 579-582
Lied in rederijkerstrant, gericht tegen de onverzadelijke geldzucht die ook het
huwelijk dat daardoor tot stand komt, bederft.
Beginregel: Vermaledyden
Vindplaatsen: Groot Lied-boeck 1622 III: 37-38; Liedt-boeck 1644: 40-41;
Liedt-boeck 1677: 45; Kalff 1890: 543-545; Knuttel 1929: 87-89; Van Rijnbach
1944: 315-317.
Omvang: 84 verzen, zeven strofen van 12 regels.
Versvorm: overheersend jambisch metrum met twee heffingen in de vzn. 1-6, 9
en 10; éen in de vzn. 7 en 11; vierheffingsmetrum in de vzn. 8 en 12. Door het grote
aantal omzettingen, vooral van de eerste jambe, heeft het lied een pathetische klank.
Rijmschema: a b a b c c d d c c d d.
Melodie: Matter 1979, blz. 42.
Varianten
Groot Lied-boeck 1622
3 byden

Liedt-boeck 1644
beyden

3 Die nu dus byden: Een zó sterk enjambement als bij de overgang van vs. 3 naar
vs. 4 is in hoge mate uitzonderlijk.
24 Dat dan noch 't geldt zijn Meesters gebiet: Binnen het zinsverband is het niet
zeker dat dan noch de bet. heeft van: toch, nochtans; er bestaat immers geen
tegenstelling, eerder een consequentie; vs. 23-24 betekent wschl.: En zo gebeurt het,
dat dan het geld nog z'n meesters in z'n macht heeft. (+)
37 Fy onbedochte Gierige lien: De wijze waarop de dichter zich hier tot
aangesproken personen richt alsook het actuele van de genoemde gebeurtenis (korts
vs. 39) maakt het waarschijnlijk dat Bredero doelt op een huwelijk-om-geld waarvan
bekend was dat het tegen de zin van het meisje door de ouders was doorgedreven.
69 Maer als dit weer Eens neemt zijn keer: Toespeling op Bredero's zinspreuk,
hier als waarschuwing aangewend.
73 't Sijn ware Princen: De moraal van dit lied is niet polemisch maar positief:
Vorstelijk en boven de wereld verheven is degene die zijn begeerten beperkt, rijkdom
en pracht afwijst, en in spijs en drank de matigheid betracht. Het rederijkersrelict
Prince komt in deze slotstrofe driemaal voor: zie de vzn. 73, 80 en 84.
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CLXXXIV Stichtigh Clagh-Layt
I: 583-585
Lofzang tot God, tevens lied van berouw om de eigen zondige voorkeur.
Beginregel: O God stiert in mijn slechte siel,
Vindplaatsen: Geestigh Liedt-Boecxken 1621: 260-264; Groot Lied-boeck 1622
III: 38-39; Liedt-boeck 1644: 41; Liedt-boeck 1677: 46; Kalff 1890: 546-547; Knuttel
1929: 306-307; Van Rijnbach 1944: 317-318.
Omvang: 60 verzen, zes strofen van 10 regels.
Versvorm: overheersend jambisch metrum met vier heffingen in de vzn. 1 en 4,
twee in de vzn. 2, 3, 5, 6 en 10, vijf in vs. 7, en drie in de vzn. 8 en 9. Er zijn talrijke
omzettingen, vooral van de eerste jambe.
Rijmschema: a b b a b b c d d c.
Melodie: Matter 1979, blz. 234-236.
Varianten
Groot Lied-boeck 1622
27 herte

Geestigh L.-B. 1621
harte

Liedt-boeck 1644
herte

54 tijdlijck

tijt'lijck

tijdelijck

- Clagh-Layt: De verklaring klaaglied (I: 583) houdt niet in dat Layt een bijvorm
zou zijn van lied; Layt betekent leed.
21 Leert my u Lof-sangh Heer, met rijm: De dichter stelt de formele poëtische
kwaliteiten in dienst van de godsdienstige bedoeling.
24 die uyt bloet en slijm: Gezien de destijds bestaande conceptieleer verdient slijm
de voorkeur boven slijk. (+)
31 Ghy hebt ons Heer van water, vuyr, Van doot, van leven: Het woord water
komt in het N.T. herhaaldelijk voor als het water van de doop, d.i. de afwassing van
zonden en het opnemen in Gods genade. In Openb. 22: 17 staat de tekst: Ende de
Gheest ende de Bruyt segghen: Coemt. Ende wie het hoort, die segge: Coemt. Ende
wie dorst heeft, die come. Ende wie wil, die neme dat water des leuens om niet. Met
het vuyr wordt uiteraard de hel bedoeld. De volgorde water-vuyr en doot-leven vormt
een chiasme.
44 en wasser gheen soo snoot Als dese ziele: Door de toespitsing van het algemene
op het individuele krijgt het lied een veel direkter toon, zonder dat het daardoor
autobiografisch wordt.
52 Ock ick verkeerde: Waarschijnlijk is verkeerde een persoonsvorm en geen
substantief, dus: Och, ik dwaalde, ik was op de verkeerde weg. (+)
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CLXXXV Aendachtigh Liedt
I: 586-588
Moraliserend lied over de algemene zondigheid, overgaande in kritiek op de
waanwijze godgeleerden die alle geheimenissen menen te hebben doorgrond, en
eindigend in een bede om een zuiver en ootmoedig hart.
Beginregel: 't Gemeene volck en 't puyck
Vindplaatsen: Groot Lied-boeck 1622 III: 39-40; Liedt-boeck 1644: 42-43;
Liedt-boeck 1677: 46-47; Kalff 1890: 547-549; Knuttel 1929: 266-267; Van Rijnbach
1944: 318-319.
Omvang: 70 verzen, tien strofen van 7 regels.
Versvorm: jambisch metrum met drie heffingen; er zijn weinig omzettingen maar
vrij veel overbetoningen.
Rijmschema: a b a a a a b.
Melodie: Matter 1979, blz. 118.
Varianten
Groot Lied-boeck
43 verdwaelsheyt

Liedt-boeck 1644
verdwaesheydt

15 Elck smeet uyt waen een God: Deze derde strofe met de herhaling van het
woord Elck doet sterk denken aan lied CLXX.
25 Moeyt met geen Kercken-twist: Er zijn behalve dit vs. bij Bredero maar weinig
toespelingen op de kerkelijke onenigheid in de jaren van het Bestand.
26 Verwaende sotheydt ist: Al wordt de lezer vermaand zich niet met de kerkelijke
twisten in te laten, in dit vs. kiest Bredero openlijk partij tégen de alwetende theologen.
28 vernufteliseren: Het woord is waarschijnlijk ontleend aan Spiegel; zie ook lied
LXVIII, vs. 12.
34 Fael-grepen: Ook dit woord is ontleend aan Spiegel; het werd behalve door
Bredero ook door andere zeventiende-eeuwers gebruikt. Zie WNT III, derde stuk,
kolom 4363.
40 Mensch: Daar de nadruk ligt op de menselijke beperktheid, doelt dit woord
speciaal op hen die schrift-wijs (vs. 39) zijn.
45 Bidt, waeckt: Toespeling op Matt. 26: 41: Waeckt ende bidt, op dat ghy niet in
versoeckinghe en coemt: Want de Geest is ghewillich, maer het vleesch is cranck.
Ook Mark. 14: 38.
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CLXXXVI Liedeken
I: 589-590
Moraliserend gedicht met rederijkerselementen, over het boze leven vol
verleidingen en de goede dood die toegang geeft tot het eeuwige leven.
Beginregel: Dit Leven vverdt van my een snelle vvindt geheeten,
Vindplaatsen: Geestigh Liedt-Boecxken 1621: 249-253; Groot Lied-boeck 1622
III: 41-42; Liedt-boeck 1644: 44; Liedt-boeck 1677: 48-49; Kalff 1890: 550-551;
Knuttel 1929: 206-207; Van Rijnbach 1944: 320-321.
Omvang: 36 verzen, negen strofen van 4 regels.
Versvorm: alexandrijnen met regelmatige cesuur; omzettingen in de vzn. 7, 8, 9,
10, 22, 31, 35 en 36.
Rijmschema: a b a b.
Melodie: Matter 1979, blz. 215, 220.
Varianten
Groot Lied-Boeck 1622
28 sterven

Geestigh Liedt-b. 1621
sterven

Liedt-boeck 1644
stecven

6 der vermoeyde rust: Vooral in de zeer bewogen zestiende eeuw is men de dood
gaan zien als de verlossing uit de onrust die men als het ergste lijden beschouwde.
Vgl. VanderHeijden 1930, blz. 92-93.
11 Schat-heer: Quasi-etymologische vorm van Schatter, iemand die schatting
vordert.
24 De doodt die is gebaert in 't lustigh Paradijs: Toespeling op Gen. 3: 3-4; zie
ook Gen. 3: 19: Int sweet ws aensichts sult ghy v broodt eten, tot dat ghy weder tot
Aerde wort, daer ghy van genomen zijt: want ghy zijt Aerde, ende sult tot Aerde
worden.
29 Hy die dit lied eerst sangh: Stereotiepe formule in middelnederlands liederen,
meestal in de laatste strofe. Zoe o.a. Antwerps Liedboek nr. 2, 6, 14, 15, 20 enz.
33 O hooge Hemels Prins: Hoewel in dit geval God is bedoeld, is de term Prins
in de aanhef van de slotstrofe ook een rederijkersrelict.
36 en wat daer meer toe hoordt: Het woord daer wijst terug naar u geest; men zou
deze vershelft dus kunnen vertalen als: met alle consequenties daarvan.
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CLXXXVII Camer-Liedt
I: 591-593
Feestlied bij een visdiner van de rederijkerskamer d'Eglantier. Gezien de sinds
1615 bestaande moeilijkheden in deze Kamer kan het lied niet later geschreven zijn
dan 1614.
Beginregel: O ghy Geesten kloeck van sinnen,
Vindplaatsen: Groot Lied-boeck 1622 III: 43-44; Liedt-boeck 1644: 55; Liedt-boeck
1677: 60-61; Kalff 1890: 551-553; Knuttel 1929: 397-399; Van Rijnbach 1944:
321-323.
Omvang: 80 verzen, acht strofen van 10 regels.
Versvorm: vierheffingsmetrum, overwegend trocheïsch in de vzn. 1-4, jambisch
in de vzn 7 en 10; amfibrachisch met twee heffingen in de vzn. 5-6 en 8-9.
Rijmschema: a b a b c c d e e d.
Melodie: Matter 1979, blz. 38, 238-240.
Varianten
Groot Lied-boeck 1622
71 Meesters

Liedt-boeck 1644
Meesttrs

2 In Liefd' Bloeyende vergaert: Uit de aanhef en ook uit de laatste strofe zou men
kunnen opmaken dat de dichter zich persoonlijk tot de bijeengekomen feestgenoten
richt, hetzij door zijn tekst voor te dragen hetzij door die te zingen. Om welk feest
het gaat, is niet bekend.
13 Yets goets met vreughde te leeren: Het samengaan van het leerzame met het
prettige was in de renaissance het hoofddoel van de poëzie. Men steunde daarbij op
éen van de Epistolae van de romeinse dichter Horatius (65-27 v.C.). In deze brief,
om de inhoud Ars poetica genoemd, schrijft hij: Omne tulit punctum qui miscuit
utile dulci (vs. 343): Wie het nuttige met het aangename verenigt, behaalt alle punten
(dus aller instemming). Al kende Bredero geen Latijn, dit advies is hem stellig bekend
geweest.
16 Vermaecken, en stichten: Toespeling op de Ars Poetica van Horatius: Aut
prodesse volunt aut delectare poetae (vs. 333): Of nuttig zijn, ofwel vermaken willen
de dichters.
17 aendachtigen: vrome.
25 Die van y'le saecken: degene die van lege, onnozele dingen. Bredero verzet
zich hier tegen de predikanten die hele betogen opzetten op basis van een
onbelangrijke tekst. Tegenover hen staan de wysen (vs. 29) die zich tot echt christelijke
overwegingen bepalen.
31 Vele dolle droncken wynen: Het tweede deel van dit lied is éen vermaning tot
bescheidenheid, afkeer van overdaad en tevredenheid met wat God geeft.
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36 wel: goed, rijkelijk.
60 Als in 't vernoeght gemoet: Vgl. Hoofts gedicht: Weet yemant beter saus als
honger tot de spijsen, vs. 54. (ed.-Stoett I, blz. 32).
71 Ghy Meesters en wyse Heeren: Blijkbaar richt Bredero zich hier als jong
aankomend dichter tot de oudere leiding-gevende leden van de Kamer.

CLXXXVIII Liedeken
I: 594-595
Eenvoudig vroom lied, opwekkende tot vertrouwen in God, omdat er op mensen
niet valt te rekenen.
Beginregel: Wie boven al zijn God bemind,
Vindplaatsen: Stommen Ridder 1619, vs. 101-124; Groot Lied-boeck 1622 III:
44; Liedt-boeck 1644: 43-44; Liedt-boeck 1677: 48; Kalff 1890: alleen in Stommen
Ridder; Knuttel 1929: idem; Van Rijnbach 1944: 323.
Omvang: 24 verzen, zes strofen van 4 regels.
Versvorm: jambisch metrum met vier heffingen in de vzn. 1-2, drie in de vzn. 3-4.
Rijmschema: a a b b.
Melodie: Matter 1979, blz. 34, 241-243.
Varianten
Groot Lied-boeck 1622
4 en Mensch

Stommen Ridder 1619
en al

Liedt-boeck 1644
en Mensch

14 op menschen

op den mensch

op menschen

- In Stommen Ridder wordt dit lied gezongen door Aardighe, Keysers Nicht. (zie
ed.-Kruyskamp, Culemborg 1973, blz. 66). Het is een open vraag of deze tekst van
het begin af tot dit spel heeft behoord, of dat het door Bredero in de zomer van 1618
toen hij Stommen Ridder voltooide, erin is opgenomen.
3 Wie yet meer wil verkiesen: Beter dan als bijv. bep. bij yet kan meer worden
opgevat als bijw. bep. bij verkiesen, dus: in hoger mate; zie ook vs. 18. (+)
13 Want God is trou: Er zijn in het Oude en in het Nieuwe Testament talrijke
plaatsen waarop dit vs. kan teruggaan: Psalm 2: 2; Psalm 24: 3; Psalm 117: 8; Psalm
144: 13. Voorts 1 Cor. 10: 13; 2 Cor. 1: 18.
14 Maer die hem op menschen betrout: Gezien het metrische karakter van dit lied
is de variant uit Stommen Ridder: op den mensch bepaald beter.
16 En is vervloeckt bedrogen: Het gaat hier om méer dan een bijw. bep. van graad;
men moet vervloeckt opvatten als: zó dat het tot zijn vervloeking leidt.
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CLXXXIX Aendachtigh Liedt
I: 596-597
Eenvoudig vroom lied over het tekortschieten van de hebzuchtige mens in
dankbaarheid jegens God.
Beginregel: T'sonnetje steeckt zijn hoofjen op,
Vindplaatsen: Stommen Ridder 1619, vs. 37-76; Groot Lied-boeck 1622 III: 45;
Liedt-boeck 1644: 46; Liedt-boeck 1677: 50-51; Kalff 1890: alleen in Stommen
Ridder; Knuttel 1929: idem; Van Rijnbach 1944: 324.
Omvang: 48 verzen, acht strofen van 6 regels; in Stommen Ridder zijn de vzn. 3
en 4 van elke strofe op éen regel afgedrukt, zodat de strofen daar uit 5 regels bestaan.
Zie ed.-Kruyskamp, Culemborg 1973, blz. 63-64.
Versvorm: vierheffingsmetrum in de vzn. 1, 2, 5 en 6; twee trocheeën in vs. 3 en
4.
Rijmschema: a a b b c c. In de tweede, vijfde, zesde en achtste strofe komt in de
voorlaatste regel nog een binnenrijm (b) voor.
Melodie: Matter 1979, blz. 40, 48, 244-246.
Varianten
Groot Lied-boeck 1622
1 T'sonnetje

Stommen Ridder 1619
Het Zonnitje

Liedt-boeck 1644
T sonnetje

2 beslaet

bestraalt

beslaet

7 Beeckje

boomtje

Beeckje

9 de tackjes

zijn tackjes

de tackjes

17 vergancklyck

en 't helsche

vergancklijck

18 doch

toch

doch

24 vernoegen

vernoeghen

verswegen

33 Menschjes... ellick

Menscheltjes... elck

Menschejes... ellick

36 voor

van

voor

37 so slecht

zijn zoo slecht

soo slecht

44 't Onvernuftigh

Het onvernuftich

't Onvernuftige

- Aendachtigh Liedt: In Stommen Ridder wordt het lied gezongen door twee
Turcksche Jagerinnetjes. Het valt niet te beslissen, of dit lied van het begin af tot het
spel heeft behoord, of dat het in de zomer van 1618 toen Bredero Stommen Ridder
voltooide, er door hem in is opgenomen. Gezien de varianten zijn er in elk geval
twee verschillende handschriften geweest.
1 T'sonnetje steeckt zijn hoofjen op: Het lied begint al met twee verkleinwoorden
en bevat verderop nog zo'n kleine twintig. Het is een taalgebruik dat men eerder
aantreft bij piëtistische christenen dan bij Turcksche Jagerinnetjes.
7 't Vochtige Beeckje blinckt verciert: Deze hele strofe is mede geïnspireerd door
Hoofts Granida, vs. 39-80 (ed.-Stoett II, blz. 154-155). Ofschoon de eerste druk
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van Granida van 1615 dateert, kan men hieruit niet afleiden dat Bredero's lied dus
onmogelijk van een vroegere tijd kan zijn; er waren opvoeringen van Granida
geweest, en wellicht waren er afschriften in omloop.
19 Hemeltjes: krekels; vgl. WNT IV, kolom 566. Het woord komt weinig voor en
alleen in de verkleiningsvorm.
24 Sy hebben: Van vs. 19 af richt het lied zich tot de krekeltjes met kritische
opmerkingen over de mensen, en het concludeert nu dat Sy - namelijk die mensen u vernoegen - dus de tevredenheid van de krekeltjes - niet bezitten.
31 Menschjes: In dit verkleinwoord komt een zeker medelijden met de kleine,
steeds tekortschietende mensen tot uiting.
36 Danckt de Goden: Het meervoud Goden doet in dit lied, dat voortdurend over
de ene God spreekt, vreemd aan. Mogelijk spelen hier klassieke invloeden mee; zie
WNT V, kolom 184.
45 Is veel nyver: Gezien het bijwoord veelen gezien de comparatief styver (vs. 46)
zal men ook nyver als een comparatief moeten opvatten: ijveriger, nijverder. Misschien
dient deze vorm te worden verklaard door het samenvallen van de beide r-klanken:
nijverer. De veronderstelling in WNT IX: kolom 2008: ‘blijkbaar is die
onnauwkeurigheid teweeggebracht door het daarop volgende styver’ is niet
overtuigend, te minder omdat in deze strofe de rijmklank drie maal voorkomt, terwijl
voor de versvorm twee maal, zoals in strofe 1, 3, 4 en 7, voldoende zou zijn geweest.

CXC Bruylofts-Dicht
Ter Eeren Pieter Benoyt, en Anna de Marees
I: 599-602
Vroom gelegenheidsgedicht, geschreven in het laatst van 1617. Het paar Benoytde
Marees was ondertrouwd op 2 december 1617 en huwde op 9 januari 1618. De
bruidegom was van antwerpse afkomst, het meisje ook, maar in Amsterdam geboren.
Zie Van Eeghen 1968b en Memoriaal, blz. 163 en 219.
Beginregel: De God de Bruylofts-God, niet de Poëtsche Hymen,
Vindplaatsen: Privé-druk 1618 (unicum; K.B. 's-Gravenhage, sign. 852 F 370);
Groot-Lied-boeck 1622 III: 46-50; Kalff 1890: 554-556; Knuttel 1929: 359-361;
Van Rijnbach 1944: 325-329.
Omvang: 94 verzen.
Versvorm: alexandrijnen met regelmatige cesuur.
Rijmschema: a a b b c c enz. In de vzn. 39-42 volgen twee paar staande rijmen op
elkaar.
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Varianten
Groot Lied-boeck 1622
- titel, zie boven

Privédruk 1618
BRUYLOFTS DICHT, Ter Eeren Den
Erentfesten ende Achtbaren PIETER
BENOYT In Echt verzaemt Met de Deucht
Rijcke Ioffr. ANNA DE MAREES. In 't Iaer
1618, den 9 Ianuarij.

55 hart

hert

71 moest

most

76 hart

hert

1 niet de Poëtsche Hymen: Het gedicht keert zich van het begin af aan tegen de
klassieke goden terwille van de ene christelijke God. De polemiek is zelfs al
aangevangen in het onderschrift bij de penneconst.
3 diemen mach, en diemen kan verstaen: Ofschoon mach in de 17de eeuw meestal
kan betekent, is er hier blijkbaar een onderscheid zoals in het moderne Nederlands;
mach duidt op datgenen wat naar christelijk besef geoorloofd is, kan op datgene
waartoe het beperkte menselijke bevattingsvermogen in staat is; zie ook vs. 4.
5 al-wyse Godheyt: Gods volmaakte wijsheid.
8 klomp: Toespeling op Gen. 2: 7: Ende God de Heere maeckte den mensche wt
den klompe der Aerden.
10 ses dagen: Toespeling op Gen. 1: 3-31.
13 Die in het Paradijs de Goddelijcke wetten: Toespeling op Gen. 2: 18 en Gen.
2: 21-24.
15 Vader vande Trouw: Degene aan wie het huwelijk te danken is.
18 verheugen ende stichten: Toespeling op Horatius Ars poetica, vs. 333: Aut
prodesse volunt aut delectare poetae. Zie ook lied CLXXXVII, vs. 16.
21 al te seer: in hoge mate; zie WNT II, kolom 65-66.
26 bequamelijck: tot een gepast doel.
32 Des eeuw'gen Opper-Voogds wijse voorsienigheydt: Zinsconstructie met
‘uitgespaarde genitief’. De zin heeft eigenlijk twee genitieven, maar de laatste (wijse
voorsienigheydt) is niet formeel uitgedrukt, enkel door de plaatsing in het zinsgeheel.
53 Bewegelijcke treek: Dit woord vat de vzn. 49-52 samen.
57 met sinnen gantsch verstroyt: met geheel verward gemoed.
65 De Tael-man van ons hert, en van ons sinlijckheyt: de tolk van ons gevoel en
van ons verstand. Dit vs. wijst terug op vs. 61-64.
70 En die gehandelt heeft: en die handel heeft gedreven, namelijk als koopman.
83 vast: voortdurend, aldoor.
88 Godes woort: Gen. 1: 28: Ende Godt segendese, ende sprack tot hen: Zijt
vruchtbaer ende vermeerdert v, ende vervullet de Aerde. Ook Gen. 9: 1.
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CXCI Feest-Liedeken
I: 603-604
Feestlied voor samenzang, aansluitende bij het voorafgaande bruiloftsgedicht en
dus ook geschreven eind 1617 of begin 1618. Het lied heeft geheel hetzelfde thema
als het gedicht, namelijk de door God bepaalde voorbestemming van dit huwelijk.
Beginregel: Geliefkens eer ghy waert geboren
Vindplaatsen: Privé-druk 1618 (unicum; K.B. s-Gravenhage; signatuur 852 F
370); Groot Lied-boeck 1622 III: 51; Lied-boeck 1644: 54-55; Liedt-boeck 1677:
60; Kalff 1890: 556-558; Knuttel 1929: 361-363; Van Rijnbach 1944: 329-330.
Omvang: 48 verzen, acht strofen van 6 regels.
Versvorm: trocheïsch metrum met vier heffingen; het eerste woord leze men als
G'liefkens.
Rijmschema: a a b c c b.
Melodie: Matter 1979, blz. 202, 203.
Varianten
Groot Lied-boeck 1622
40 tijdelijcke

Privé-druk 1618
tytelijcke

Liedt-boeck 1644
tijdelijcke

11 rijcke vrede: zegenrijke vrede.
14 Deughdelijcke lessen: lessen in deugd.
25 Recht gelijck de steene kruycken: Deze vergelijking gaat terug op Horatius,
Epist. 1, 2, vs. 69-70: Quo semel est imbuta recens servabit odorem/ Testa diu.
Bredero kon dit gezegde kennen van Spiegel: Wat lucht een nieuwe test eerst inneemt
zalze houwen lang. Hertspiegel, I, vs. 369-370. Ook in de Tragische Historien, VII,
komt deze zegswijze voor: ‘overmits het vaetjen langhe behout den reuck daer het
eerst mede bevochtight is’. Een algemeen bekend spreekwoord is het in het Nederlands
echter nooit geworden.
31 Even als van goede boormen: Toespeling op Matt. 7: 18: Een goet Boom en
can gheen quade vruchten draghen: noch eenen verdomen Boom goede vruchten.
38 in haren handel: in hun gedragingen. Het kan ook een toespeling zijn op de
handel; Benoyt en De Marees waren beide rijke handelaars.
39 die zeghent Godt: Zie Ps. 34: 11; Ps. 36: 3; Ps. 92: 14; Ps. 111: 34; ook Spreuken
22: 4.
42 Die haer soo: Dit laatste woord wijst terug op de vzn. 37-41.
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CXCII Liedeken
I: 605-606
Vroom lied over de tweevoudige strijd van de christen-ridder, eerst tegen de woeste
gedachten in zichzelf, dan tegen de wereld en de liefde. Vgl. ook lied CLXXIV.
Beginregel: Wat wissel van leven, wat grooter strijt
Vindplaatsen: Stommen Ridder 1619, vs. 940-969; Groot Lied-boeck 1622 III:
52; Liedt-boeck 1644: 46; Liedt-boeck 1677: 51; Kalff 1890: alleen in Stommen
Ridder; Knuttel 1929: idem; Van Rijnbach 1944: 330-331.
Omvang: 30 verzen, zes strofen van 5 regels.
Versvorm: vierheffingsmetrum, meestal jambisch, in de vzn. 1, 2 en 4; drie
heffingen in de vzn. 3 en 5.
Rijmschema: a a b a b; in de eerste strofe heeft vs. 4 een weesrijm c.
Melodie: Matter 1979, blz. 33, 39, 88, 90.
Varianten
Groot Lied-boeck 1622
20 beyd

Stommen Ridder 1619
bey

Liedt-boeck 1644
beyd

- Liedeken: In Stommen Ridder is dit lied het Choor aan het slot van het tweede
bedrijf.
19 De liefde doet oock enz.: Bedoeld is de verleidelijke aardse liefde, die evenals
de Wereld (vs. 14) de mens van de deugdzame weg poogt af te lokken. (+)
21 Elck doet zijn best enz.: Gezien het woord beyd (vs. 20) wijst Elck terug naar
de Wereld en De liefde, de twee verleidingen van buitenaf, na de woeste gedachten
(vs. 10) van binnen-uit.
22 Beknopt: In Stommen Ridder (ed.-Kruyskamp, Culemborg 1973) blz. 110,
wordt vs. 961 voorzien van de verklaring: zonder veel woorden. In I: 606 staat: snel,
of alles bijeen (?). Het WNT II, kolom 1613, meent: ‘Zóó dat alles bijeenkomt, alles
te zamen; thans verouderd’, en geeft dan dit vs. van Bredero als enige bewijsplaats.
Dit laatste feit maakt de interpretatie uiteraard wel minder zeker. Toch kan men het
slot van dit lied als een argument ten gunste van déze opvatting beschouwen.
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CXCIII Liedeken
I: 607-610
Kritisch-moraliserend lied tegen eerzucht, gelddorst en familietrots, met in de
laatste vier strofen een meer persoonlijke toon.
Beginregel: O ghy neus-wyse hoop! ghy nau gesette lieden,
Vindplaatsen: Geestigh Liedt-Boecxken 1621:206-211; Groot Lied-boeck 1622
III: 53-54 (foutief genummerd 53-44), met illustratie; Liedt-boeck 1644: 34-35Liedt-boeck 1677: 40-41; Kalff 1890: 558-560; Knuttel 1929: 277-278; Van Rijnbach
1944: 331-333.
Omvang: 52 vezen, dertien strofen van 4 regels.
Versvorm: alexandrijnen met regelmatige cesuur, uitgezonderd in de vzn. 6 en 34;
omzettingen in de vzn. 4, 5, 12, 32 en 51.
Rijmschema: a b a b.
Melodie: Matter 1979, blz. 215.
Varianten
Groot Lied-boeck 1622
2 verheft, en binnenste

Geestigh LB. 1621
verheeft, en binnenste

Liedt-boeck 1644
verheft, en 't binnenste

6 vromst

vroomst

vroomst

7 Bastart

Bastaert

Bastaert

20 voor-plaets

voor-plaats

voor plaats

21 wape

wapen

wapen

25 van neven

na-neven

na-neven

42 gril-hertigh

grilhartich

gril-hartigh

45 heeft

gheeft

gheeft

49 in

in

en

51 noch

noch

maer

19 noch voeren: eens, ooit nog brengen.
23 De deugd maeckt edele lien: Deze zegswijze is afkomstig uit de klassieke
literatuur: Virtus nobilitat; Bredero kan haar gekend hebben uit Hoofts Granida, vs1132: De deucht maeckt eedel (ed.-Stoett II, blz. 186) en gebruikt haar ook in zijn
Lucelle, vs. 1534 en vs. 2220-2221 (ed.-Zaalberg, Culemborg 1972; blz. 136, 169).
25 saet: nakomelingschap, bloedverwantschap.
30 en smalt syn aensicht af: Zie WNT I, kolom 1449: een lang en zuur gezicht
trekken, uit spijt of wrevel. Met enkel dit vs. van Bredero als bewijsplaats.
44 strengelijck verpeent: met strenge straf bedreigt.
45 Om dats' uyt minne heeft haer minder enz.: Door de klankgelijkheid van minne,
minder en mint (vs. 46) - bijna een middenrijm - krijgt het woord
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minder iets van een amoureuze bijbetekenis. Het klankspel wordt nog voortgezet in
vs. 46 door de woordspeling met meerder, dat eerst betrekking heeft op de grotere
liefde van wie de mindere-in-stand is, en daarna op de meerdere-in-stand die dus
meteen de mindere-in-liefde wordt.
51 Op welstant vande trou, noch op het vreed'lijck leven: Door het voegwoord
noch worden in modern Nederlands twee zinsdelen verbonden en tegelijk beide
negatief gemaakt; dat is in de zeventiende eeuw niet het geval; noch ontkent enkel
wat erop volgt en heeft dus de betekenis van: en niet. Het woord welstant kan dan
ook geen ideële zin hebben, enkel een materiële en ekonomische; het vat samen wat
er in vs. 50b staat: op gelt, op haef, op winst. De variant maer in Liedt-boeck 1644
brengt dus geen verandering van betekenis teweeg, maar sluit wel dichter aan bij het
moderne woordgebruik. Zie ook blz. 284, vs. 128.
betekenis, zoiets als geld-huwelijk.

CXCIV Geestigh Liedeken
I: 611-613
Lied van zondebesef en berouw, overgaande in een gebed om Gods genade.
Beginregel: O God die de gedachten
Vindplaatsen: Geestigh Liedt-Boeckxen 1621: 240-245; Groot Lied-boeck 1622
III: 54-55 (foutief genummerd 44-55); Liedt-boeck 1644: 41-42; Kalff 1890: 560-562;
Knuttel 1929: 312-313; Van Rijnbach 1944: 334-335.
Omvang: 72 verzen, negen strofen van 8 regels.
Versvorm: jambisch metrum met drie heffingen.
Rijmschema: a b a b c d c d.
Melodie: Matter 1979, blz. 248-249.
Varianten
Groot Lied-boec 1622
12 noch

Geestigh LB. 1621
doch

Liedt-boeck 1644
doch

18 gruw'len

grouw'len

grouw'len

1 O God die de gedachten: Ontlening aan Psalm 94: 11: Doch de Heere weet de
ghedachten der menschen, dat sy ydel zijn.
7 dit ellendigh leven: dit leven in ballingschap.
8 Dat als een windt vergaet: Ontlening aan Job 7: 7: Gedenckt dat myn leuen
eenen windt is.
13 't Is al te veer getreden: dat is te ver gezocht, te diep erin gedoken. (+)
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17 Ick heb door mijn misdaden: Ontlening aan Psalm 51: 6: Aen u hebbe ick
ghesondicht, ende quaet voor u gedaen.
21 Och ick en kan niet rusten, Van eygen wil verwoet: Al is de uitdrukking rusten
van niet ongewoon (zie WNT XII, kolom 1891), toch is de verklaring: geen afstand
doen van mijn eigen tomeloze wil (I: 612) waarschijnlijk niet juist. Met handhaving
van de komma is een eenvoudiger verklaring mogelijk: verwoet is geen bijv. bij wil,
maar vs. 22 is in z'n geheel een bijv. bep. bij ick: Och ik kan geen rust vinden,
verscheurd als ik ben door mijn eigen wil. (+)
59 Dat daer u kraeltjes singen: Het voegwoord Dat sluit aan bij soo (vs. 57), dus
zodat, opdat; kraeltjes: eigenlijk koraaltjes, koorknapen, zangers, in dit geval de
engelen; zie WNT VII, tweede stuk, kolom 5588.
62 Dat niet kan zijn vol-eert: Het betr. vnw. Dat wijst terug op wonder (vs. 61).

CXCV Liedeken
I: 614-616
Moraliserend en polemiserend gedicht met rederijkerstrekken over het verschil
tussen weten dat hovaardig maakt, en wijsheid die in goede werken God zoekt.
Beginregel: Het weten en wijs syn, sou my in alle delen//seer veel verschelen,
Vindplaatsen: Groot Lied-boeck 1622 III: 56; Kalff 1890: 562-563; Knuttel 1929:
262-263; Van Rijnbach 1944: 336-337.
Omvang: 28 verzen, zeven strofen van 4 regels.
Versvorm: Versregels van meestal 18 syllaben met zes heffingen in de vzn. 1, 2
en 4, en van 11 syllaben met jambisch metrum in vs. 3.
Rijmschema: (a) a (a) a (b) c (b) (b) c.
Melodie: Matter 1979, blz. 234.
8 Al wen van ick en mijn: al wordt als het onszelf betreft. (+)
9 harsen-kunt: Zie voor kunde WNT VIII, eerste stuk, kolom 539: kennis,
bekwaamheid. Door toevoeging van het woord harsen geeft Bredero aan, dat het
hier om kille redeneringen gaat van strikt verstandelijke aard.
16 Daer d'ander 't vollick laet: De tegenstelling tussen d'ander en 't vollick loopt
parallel aan die tussen verwaende lien en slechte leecken in vs. 13. Om die reden kan
men d'ander opvatten als een direkte verwijzing naar verwaende lien.
17 schoolsche twisten: In dit bijv. naamwoord kunnen twee begrippen meespelen:
het feit dat die twisten vaak hun heftigste vorm aannamen binnen scholen
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(universiteiten), en de tegenstelling tussen school en leven waardoor schoolsch de
bijsmaak krijgt van levensvreemd, ver van de werkelijke dingen des levens.
23 Verkeerden van 'tgemoet: Het is duidelijk dat Bredero zich om twee redenen
keert tegen de dogmatische theologen: hun hybris, het overschrijden van de menselijke
maat wat de kennis van Gods geheimenissen betreft, en hun heftig, vaak in
kwaadsprekerij vervallend taalgebruik. Vgl. ook het deel Verspreid Werk.
26 Dijn pont, dijn licht: Door de enkelvoudige vorm Dijn richt dit vs. zich niet tot
een meervoudige collectiviteit, maar tot elk der meesters (vs. 25) persoonlijk. Zowel
pont als licht is een toespeling op de evangeliën; zie Matt. 5: 16; Luk. 11: 33 en Luk.
19: 12-26.

CXCVI
I: 617
Vroom lied dat de engelen aanroept om de ziel te helpen zich tot God te richten.
Het lied heeft geen titel. De stijl wordt gekenmerkt door een groot aantal
verkleinwoorden.
Beginregel: Salige zieltjes die soo verblijd,
Vindplaatsen: Stommen Ridder 1619, vs. 209-229; Groot Lied-boeck 1622 III:
57; Liedt-boeck 1644: 48; Liedt-boeck 1677: 52; Kalff 1890: 564; Knuttel 1929:
alleen in Stommen Ridder; Van Rijnbach 1944: 337.
Omvang: 21 verzen, drie strofen van 7 regels.
Versvorm: vierheffingsmetrum, overwegend trocheïsch; in het laatste vers van
elke strofe drie heffingen.
Rijmschema: a b a b c c c.
Melodie: Matter 1979, blz. 39, 250-253.
Varianten: noch in Stommen Ridder 1619, noch in Liedt-boeck 1644.
- In Stommen Ridder wordt dit lied gezongen door Aardighe, Keyzers Nicht. Maar
of de tekst oorspronkelijk tot het spel heeft behoord danwel er in 1618 door Bredero
in is opgenomen, is een open vraag. Zie ed.-Kruyskamp (Culemborg 1973) blz. 70.
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1 Salige zieltjes: Na aldus de aangesproken personen te hebben genoemd, gaat de
gehele strofe door als bijv. bijzin; de inzet van de tweede strofe is parallel, ja
synoniem, met de inzet van vs. 1. Eerst bij vs. 9 begint de gebiedende hoofdzin, die
dus zowel aansluit bij vs. 8 als bij vs. 1. Daar de eerste strofe syntactisch geen
afgesloten eenheid vormt, is de punt na vs. 7 bijzonder storend.
15 Goedige Goden: Volgens WNT V, kolom 360, heeft goedig ook de bet. van
barmhartig, lankmoedig, terwijl de hele uitdrukking vaak niet anders is dan een
uitroep. Gezien de term Goden (vs. 2) en Goon (vs. 8) is dit gebruik in vs. 15 echter
weinig waarschijnlijk.
17 Ghelijck een lichte wind of wensch: In Stommen Ridder (ed.-Kruyskamp;
Culemborg 1973) blz. 70 wordt inzake wensch opgemerkt: ‘het woord staat hier wat
vreemd in verbinding met wint; als het inderdaad bedoeld is, zal het moeten worden
opgevat als: bevlieging.’ Het feit dat wensch in rijmpositie staat, sluit de mogelijkheid
dat er eigenlijk een ander woord zou zijn bedoeld, vrijwel uit. De werkelijke
moeilijkheid schuilt in het woord quaat-aardigh (vs. 18). Alleen als lichte wensch
de bet. heeft van een lichtzinnige wens, is er geen onoplosbaar probleem.

CXCVII Iaar-Lied
I: 620-622
Eenvoudig nieuwjaarslied met motieven van kerstmis en driekoningen. In de stijl
van een middeleeuws kerstlied richt het zich tegen rijken en machtigen, meteen
opwekkende tot inkeer en deemoed.
Beginregel: Het Jaer wert nuw, de Tijd is oudt,
Vindplaatsen: Nieuw-Jaar-Lieden: Wt-ghegheven by de Nederduydtsche Academi.
Int Iaer Ist nIet een Maegt DIe s' VVereLts Verlosser heeft ghebaert? 1618. (KB
's-Gravenhage, sign. 174 D 57) folio B1r-B2v; Groot Lied-boeck 1622 III: 59-60;
Liedt-boeck 1644: 48; Liedt-boeck 1677: 53; Kalff 1890: 565-567; Knuttel 1929:
301-303; Van Rijnbach 1944: 337-339.
Omvang: 72 verzen, zes strofen van 12 regels.
Versvorm: jambisch metrum met vier heffingen in de vzn. 1-2, 4-5, 7-8 en 10-11;
drie heffingen in de vzn. 3, 6, 9 en 12.
Rijmschema: a a b c c b d d e f f e.
Melodie: Matter 1979, blz. 224.
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Varianten
Groot Lied-boeck 1622
8 swangh're

Nieuw-Jaar-Lieden 1618 Liedt-boeck 1644
swanghere
swangh're

25 oudt

oud'

oudt

32 swerte

swarte

swerte

44 self in tot Godt

tot self in Godt

tot self in Godt

71 u

uw

u

- kenspreuk

naam en kenspreuk

-

In de editie-1618 heeft de dubbele oo in negen gevallen foneemtekens
overeenkomstig het voorschrift van Spiegel; deze ontbreken in de andere uitgaven.
1 De Tijdt is oudt: Deze woorden hebben geen andere strekking dan: het is lang
geleden. De dichter brengt de lezer dus onmiddellijk naar een vroegere eeuw.
3 De Werelt was beschreven: Ontlening aan Luk. 2: 1: Ende het geschiede, dat in
die daghen daer een ghebodt wt ginck van den Keyser Augusto, dat de gheheele
Werelt beschreuen soude worden.
10 De huysen waren soo beset: Ontlening aan Luk. 2: 7: Ende sy baerde haren
eerstgeboren Sone, ende wandt hem in doecken, ende leyde hem neder in de kribbe,
om dat daer gheen plaetse en was voor hen in de herberghe.
25 Als in een oudt verlaten schuur: Het woord schuur of stal komt in het
geboorteverhaal noch bij Matt. noch bij Luk. voor, alleen het woord kribbe. Maar in
de beeldende kunst en ook in kerstliederen was de stal met os en ezel een traditioneel
gegeven.
32 De swerte herders op het veldt: In het evangelie (Luk. 2: 8-16) komt het woord
swert of donker of bruin niet voor; wat Bredero er precies mee bedoelt, is onzeker:
het kan slaan op de huidskleur, op het haar, op de kleding, en eventueel op de
duisternis van de nacht, dus: in het donker liggende. Misschien verdient deze laatste
opvatting de voorkeur.
34 Met yver: Het woord yver, in 1618 tweemaal (vs. 34 en vs. 67), in 1622 alleen
in vs. 34 in afwijkend lettertype gezet, is een toespeling op de zinspreuk van de
Nederduytsche Academie, evenals in vs. 70 het woord Bijtjen. Het blazoen van de
Academie was een bijenkorf, met het woord YVER en de latijnse spreuk Fervet opus.
Door zowel het woord yver als het woord Bijtjen gemarkeerd te doen drukken is de
relatie van dit lied met de Academie volstrekt duidelijk, en daarmee tevens de tijd
van ontstaan: 1617.
35 Ghelijck als oock de Wyse deen: Ontlening aan Matt. 2: 1-11, speciaal 11: Ende
in het huys comende, vonden sy dat kindeken met Maria zijn Moeder, ende
nederuallende aanbadent: Ende hare schatten opghedaen hebbende, offerden sy hem
gauen, Gout, ende Wieroock, ende Myrrhe.
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62 Der sonden zijn gantsch uytgeleyd: Ofschoon beestigheyd (vs. 61) enkelvoud is
kan de meervoudsvorm zijn worden verklaard door het meervoud sonden.
69 Dats' in zijn eygen leden: Indien zijn hier terugwijst naar God (vs. 68) kunnen
Gods eygen leden enkel de lidmaten van de christelijke kerk zijn; dan sluit Bredero's
woordgebruik aan bij de oude visie dat de christenen tezamen het mystieke lichaam
Christi vormen; zie 1 Kor. 12: 27. Maar zijn eygen suggereert vrij sterk, dat niet God
maar de mensch (= Wie; vs. 67) bedoeld is; het woord lid echter komt niet in
geestelijke zin voor, het duidt bij menschen steeds een gedeelte van het lichaam aan,
zodat de op zichzelf zeer aannemelijke betekenis: dat de mensch God moet zoeken
in zijn eigen geweten, in dit geval taalkundig toch niet verantwoord is.

CXCVIII Aendachtigh Gesangh
I: 623-625
Vroom lied, vermanende tot standvastigheid en godsvrucht.
Beginregel: Wie dat so dol als onbedacht
Vindplaatsen: Stommen Ridder 1619, vs. 452-517; Groot Lied-boeck 1622 III:
60-61; Liedt-boeck 1644: 49; Liedt-boeck 1677: 53-54; Kalff 1890: alleen in Stommen
Ridder; Knuttel 1929: idem; Van Rijnbach 1944: 339-340.
Omvang: 56 verzen, zeven strofen van 8 regels.
Versvorm: jambisch metrum met vier heffingen in de vzn. 1, 3, 5 en 6, drie
heffingen in de vzn. 2, 4, 7 en 8.
Rijmschema: a b a b c c d d.
Melodie: Matter 1979, blz. 44, 242.
Varianten
Groot Lied-boeck 1622
32 kent

Stommen Ridder 1619
kan

Liedt-boeck 1644
kent

43 toe een

toe

toe

- Aendachtigh gesangh: In Stommen Ridder is dit lied het koor aan het einde van
het eerste bedrijf. Zie ed.-Kruyskamp (Culemborg 1973) blz. 85-87. Of het daar
oorspronkelijk voor is geschreven, of dat het daar in 1618 door Bredero is ingevoegd,
valt niet te beslissen.
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13 Na den volmaackten hoogen throon: Dit tweede deel van de tweede strofe doet
denken aan lied CLXXXIX: T'sonnetje steeckt zijn hoofjen op, in het bijzonder de
zevende strofe. Er is trouwens in lied CXCVIII vaker een verwijzing naar een ander
lied, bijv. de derde strofe naar lied CLXXXXVIII: Wie boven al zijn God bemind,
en de vierde strofe naar lied CXCVI: Salige zieltjes die soo verblijd. Of deze
samenhang tussen de verschillende in Stommen Ridder aanwezige liederen een
argument is voor de mening dat ze oorspronkelijk voor dat spel zijn geschreven (en
wanneer dan) is onzeker.
24 Want God ist al is allen: Ontlening aan 1 Kor. 12: 6: Ende daer zijn verscheyden
werckingen, maer het is de selue Godt, diese alle in allen werckt. Zie ook 1 Kor. 15:
28.
28 Der Zielen selfs: van de zielen zelf.
31 Hoe heyligh datse schijnen: Dit vs. wijst terug naar de vzn. 25-30.
32 De Heer die kent de zijnen: Toespeling op 2 Tim. 2: 19: De Heere kent de
ghene die zijne zijn.
34 En die 't noch houden staande: Toespeling op 1 Kor. 10: 12: Soo dan, wie hem
laet duncken dat hy staet, die sie toe dat hy niet en valle. Het is niet waarschijnlijk
dat de uitdrukking het staande houden luidde, met het als een loos lijdend voorwerp;
de 't behoort denkelijk bij die als een friese vorm van het betr. voornaamwoord; vgl.
Spaanschen Brabander, ed.-Stutterheim, Culemborg 1974, vs. 2226. (+)
36 De duyvel is na-gaende: Volgens WNT IX, kolom 1480, is nagaan: ‘Met
vijandelijke bedoeling iemand volgen: hem belagen, het op zijn verderf toeleggen.
Thans verouderd’. En bij het tegenw. deelw. als bijv. naamw. ‘inzonderheid gezegd
van den duivel.’ Het vers bevat tevens een ontlening aan 1 Petr. 5: 8: Weest nuchteren,
waeckt, want uwe wederpartije de Duyuel gaet omme als een brieschende Leeu,
soeckende wien hy verslinde.
42 In eenen slaep der sonden: Zie ook lied CLXIX, vs. 1 (I: 541).
47 God laet, om best, de vromen enz.: Zie ook Hooft, Theseus en Ariadne, vs.
1371-1372 (ed.-Stoett II, blz. 143).
49 Maer den getroosten hoop op God: In latere drukken van Stommen Ridder
vindt men hoopt (zie ed.-Kruyskamp, Culemborg 1973, blz. 87). In dit geval wordt
den getroosten tot onderwerp met hoopt als gezegde. Het is echter niet nodig aan
deze latere variant de voorkeur te geven. De vorm hoop kan zeer goed een conjunctief
zijn: hope, in de zin van een aansporing. Er is voor deze werkwoordelijke interpretatie
echter geen reden; het is mogelijk hoop op God op te vatten als een abstract znw.
dus: godsvertrouwen, dat geconcretiseerd wordt tot degene die door zulk een
godsvertrouwen wordt gekenmerkt en die er a.h.w. de belichaming van is.
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CXCIX Een Sieckens Klaegh-Laydt
I: 626-629
Lied met rederijkersinslag, vol berouw om de in de jeugd bedreven en nu door
God met ziekte bestrafte zonden: een waarschuwing aan alle anderen.
Beginregel: Ghy Maeghden en Jongelingen,
Vindplaatsen: Geestigh Liedt-Boecxken 1621: 254-260; Groot Lied-boeck 1622
III 61-62; Liedt-boeck 1644: 49-50; Liedt-boeck 1677: 54-55; Kalff 1890: 567-569;
Knuttel 1929: 315-316; Van Rijnbach 1944: 340-342.
Omvang: 80 verzen, tien strofen van 8 regels.
Versvorm: overwegend jambisch metrum met drie heffingen.
Rijmschema: a b a b b c c b.
Melodie: Matter 1979, blz. 183, 186.
Varianten
Groot Lied-Boeck 1622
11 tijdelijck

Geestigh Lb. 1621
tijttelijck

Liedt-boeck 1644
tijdelijck

16 band en

bant en

banden

2 In stede van yet quaets: Men zong graag frivole liedjes.
12 Van zijn schuld-worm: Toespeling op Jes. 66: 24: Ende sy sullen henen wt
gaen, ende sien de lichamen der lieden, die aen my mishandelt hebben: want haren
worm en sal niet steruen, ende haer vyer en sal niet wtblusschen, ende sullen allen
vleesche eenen grouwel zijn.
26 Heb ick my vaeck verblijd: Behalve het geringe verschil van vaeck en seer is
dit gehele vs. identiek aan vs. 28. Dat is in Bredero's liederen zó uitzonderlijk, dat
men het wel voor een fout van de zetter mag houden, vooral omdat het rijm op -ijd
geen moeilijkheden oplevert om een viertal te vinden. Een voor de hand liggende
emendatie is echter niet aanwezig.
31 't beste van mijn leven: Mede omdat dit lied zich richt tot Maeghden en
Jongelingen (vs. 1) verdient de interpretatie als: mijn jeugd, verre de voorkeur. (+)
35 Die 't innerlijck aenschouwen enz.: Vgl. Griane, vs. 1038 (ed.-Veenstra,
Culemborg 1973, blz. 170)
51 Gods goedheyd Kan verkeeren: Het verwerken van Bredero's zinspreuk in het
lied is een rederijkersrelict. Het werkwoord is overigens van onovergankelijk
overgankelijk geworden: in de zinspreuk betekent het anders worden, hier anders
maken.
64 Na dit mijn leven meest: De overtreffende trap meest geeft aan dat de blijdschap
in het hiernamaals de aardse verre zal overtreffen. De beste verklaring is: in de
allerhoogste mate.
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66 Beweenen mijn verdriet: De meervoudige vorm wordt in vs. 68 gevolgd door het
enkelvoud: aensiet. Uit een onregelmatigheid van deze aard laat zich niets afleiden.
79 Wie sich spiegeld aen anderen: Voor dit algemeen bekende spreekwoord zie
men Stoett 1925, blz. 292. Het is zeer oud en komt in allerlei talen voor.

CC Aendachtigh Gebedt
I: 629
Gebed om Gods genade bij het naderen van de dood.
Beginregel: O Levendige GOD! eeuwigh, goed, en almachtigh,
Vindplaatsen: Tragische Historien VI, 1614 (alleen bekend in drukken van 1646
en 1650); Groot Lied-boeck 1622 III: 63; Lied-boeck 1644: (57); Liedt-boeck 1677:
61-62; Kalff 1890: 569-570; Knuttel 1929: 317; Van Rijnbach 1944: 342-343.
Omvang: 22 verzen.
Versvorm: alexandrijnen met regelmatige cesuur.
Rijmschema: a a b b c c enz.
Varianten
Groot Lied-Boeck 1622
5 van Hemelsche

Trag. Historien
van u goede

Liedt-boeck 1644
van Hemelsche

8 my myne sond

mijn sonden mijn

my myne sond

9 Neemt my (die hier op
aerd'als vremdeling most
swerven

Maect dat dit lang verdriet als 1622
en smarte van ons beyden

10 In 's Hemels Borgery na My tot verlichtingh streck als 1622
een God-saligh sterven
nu in mijn droef
verscheyden
12 borrecht-tocht

borchtocht

borrecht-tocht

15 Heer

Heere

Heer

16 ist... nu

Ist... nu?

ist... nu

20 geer

geern

geer

1 O Levendige God!: Tot 1968 gold dit indrukwekkende Aendachtigh Gebedt als
een gedicht uit de laatste periode van Bredero's leven, en tevens als een afdoende
bewijs van zijn inkeer. In 1968, tijdens zijn rede bij de Bredero-herdenking in
Amsterdam, deelde prof. dr. A. Keersmaekers mee dat hij een paar
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dozijn Bredero-teksten had ontdekt, berijmd naar vertalingen die door Reinier Telle
van franse originelen waren gemaakt; daarbij was ook dit Gebedt, het slot vormende
van een veel langer gedicht dat al in 1614 gedrukt moest zijn als lyrisch onderdeel
van éen der novellen. Zie Keersmaekers 1970 en Vertaalde gedichten
(ed.-Keersmaekers, 's-Gravenhage 1981, blz. 57-59, 83-85 en 262-275); op deze
laatste bladzijden vindt men tevens het franse origineel Ook wanneer men aanneemt
dat Bredero zelf, mede door het aanbrengen van de opmerkelijke variant in de vzn.
9-10, dit fragment tot een zelfstandig gedicht heeft omgewerkt, dan nog is de mening
dat dit zijn allerlaatste autobiografische uiting zou zijn volstrekt onhoudbaar. De
plaatsing aan het slot van het Groot Lied-boeck behoort tot het arrangement van de
uitgever, en is in biografisch opzicht uitermate misleidend.
16 ist V, behaghelijck nu: Deze zin is een voorwaardelijke bijzin, dus: indien het
U nu behaagt. In de Tragische Historien is er door een hoofdletter en een vraagteken
ten onrechte een vragende zin van gemaakt.
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Alfabetisch register
van alle gedichten volgens de beginregels
Ach! blije Jongelingen

blz.
326

Ach dach! wenschelijcke dach

292

Ach Florinde! mijn beminde

49, 436

Ach proper dier waer wildy heen

240

Ach strenghe Liefd ghy schijnt seer soet 399
Adieu schoonheden preuts vol sachte
tooverijen

381

Aenschout, o Heer, mijn hert! en wilt dat 467
eens vervormen
Al ben ic schoon Liefje niet machtig rijck 75, 333
Al mijn begeerlijckheden

238

Als Dirckje in syn Koortse lagh

236

Als d'ooghen schoon

435

Als ick in myn gedacht

370

Als 't oogh van mijn gemoed aendachtigh 446
gaet aenschouwen
Al waert dat mijn, de Godt Jupijn

392

Arent Pieter Gysen, met Mieuwes, Jaap 57, 63, 192
en Leen
Ay Gulde Maan hout op u jacht

400

Ay hooch verheven Ziel, en overschoone 52, 424
Vrouwe
Ay schoone Dochter Blont, die 'tHulzel 341
en Paruycken
Bedaart en toeft

371

Bevallijcke schoone maaght

246

Comt hellipt vrolijck singen

231

Corts als de vaack en slaep mijn ooghen 35, 50, 307
sacht bestreden
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Cupido komt ook hier aan met aller ijl
geswommen

356

Daer is geen Mensch hy vverct een kuer 438
Daer synder nu soo veel, die haer seer
gaen beklagen

459

Dat ic u nacht en dach mijn groot geween 409
laet hooren
De blijdscap komt van mijn

350

De Eeren-Ampten zijn wel wens'lijck by 441
de menschen
De Gierige Gerrit, die lebbige dief

217

De God de Bruylofts-God, niet de
Poëtsche Hymen

476

De harde winter strengh, met al haer
wrede buyen

295

De Liefd' die myn begeert beveelt

416

De Liefde doot mijn schaemte root

377
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De lieve, waerde, soete Mey

312

De Minne die in mijn hartje leyt

362

De moeyelijcke strijt, en d'Amoureuse
tranen

398

De reden door de Tijd bevijnd

311

Deur myn verschalckte ooghen

419

Die God in zijn gemoed

445

Die sich veynst, waent of vermeet

318

Die sonder hoop moet minnen

250

Dieuwer is verlieft (by get)

224

Die voor een dooven preeckt

323

Dit leven vverdt van my een snelle vvindt 472
geheeten
Doen laestmael alle sorgh en angst my
vvas ontoghen

33, 51, 403

Door jeuchdich, blinde, domme, sinnen 290
Edele Ziel verheven, groots en schoon

343

Eel-hart, Moertjen, heb ick lief

215

Een plompen Esel sagh met oogen, dwars 336
verkeert
En had ick noyt bemint de witte reyne
Deuchd

324

Fytje Floris myn speulmeysje

219

Garbrande, wilt ghy leven recht gerust

80, 442

Gedenct mijn siel uws scheppers
krachtich

455

Geliefkens eer ghy waert geboren

478

't Gemeene Volck en 't puyck

471

Getrou van zeeden

386

Ghekroonde Keyserinne

363

Gheluckigh, overluckigh

449

Gheluck vereende Menschen

376
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Ghewapende Goddinne

273

Ghy die door groot gemoed, en
op-getogen sinnen

182

Ghy drye-mael dry Godinnen

320

Ghy Maeghden en Jongelingen

488

Ghy Moeder van de Min, die met u
held're lichten

418

Ghy moet de feest met vreught ver-eeren 474
Ghy stroom Goddinnen gladt

396

Ghy wack're Nimphjens en Dryaden

286

Ghy weet myn Lief wie u bemint

430

G'luckige Jonge L'ien, wy wenschen u
met vreught

360

Goddinne die de naam van 't schip-rijck 74, 412
Eylant voert
Goddin o Venus schoon verwect in mijns 45, 47, 400
Liefs hert
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Granida schoon

387

Haarlemsche drooghe harten nu

42, 262

Ha! licht vervlooghen wyllen

352

Heb ick u niet gheseyt

235

Helaes! ick heb verlooren

374

Het Jaer wert nuw, de Tijd is oudt

484

Het weten en wys syn, sou my in alle
delen seer veel verschelen

482

Hier herbergt 't lijf wiens geest in
schertsen munten uyt

183

Hier legg'ick af-gheslooft

270

Hoe lustigh is 't te spreken

49, 328

Hoe soet singht ons de Nachtegael

428

Hoe star-ooght mijn gesicht? wat mach 79, 458
'tgepeyns bedelven
Hoe wondert u mijn smart, en
moeyelijcke vlaghen

401

Hoort hier iens Bestemoer

223

Hou, Herder slecht, waar treckt de loop 417
dus heen
Hou sick hou, goen dach in 't huys

218

Hout u soo kost'lijck als ghy meucht

247

Ia mijn bedroefden geest cund ghy in
vreuchd herscheppen

74, 390

Ic hadde noyt gevoelt in mijn voorleden 313
wylen
Ick bin vervaert veur Heyntjeman

212

Ick moet met sangh vertalen

71, 305

Ick sal u stucxgewijs, nae 't leven gaen
afmalen

453

Ik sieje wel, al gaeje snel

423

Ick twijfel lieve Lief wat my eerst mocht 418
vercrachten
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Ick veracht heel de nacht

293

Ick wil Juffrouw (vertrout)

68, 389

In ouder eeuwen langh voor vele duysent 36, 50, 53, 279
jaren
In twijffel en met schreumt soo hef ik op 301
dit liedt
K'en kan u niet bedwinghen

428

K'heb u noyt lief geheeten

422

Kon ick eens recht bedwingen

371

Laest als ick gants alleen, alleen was uyt 35, 50, 226
getogen
Laetst als de Goden bancketeerden

250

Lichtvaerdige Minne neemt u afscheyt

71, 268

Lief weest ghegroet ghy die mijn ghemoet 347
Lieve kyeren wat en deun

205

Lof Moeder vande Minne

378

G.A. Bredero, Groot lied-boeck

522

Maar siet! sy sluyt

287

Mach ter werelt eenighe pijn

413

Maer waerom is myn hert niet uytgebrant 382
tot asschen
Marten Aepjes eerje gaet

60, 199

Met Edel hooch begheeren

395

Mocht ick de Goude Zaalen

346

Mocht ick verwerven 't geen ick wouw

75, 317

Moy Aeltjen is 't soo haest vergheten

351

Myn brosche ted're sinnen

373

Mijn sieltje schreyt, dat sucht en weent

454

Myn sinlijckheyd heb ick geleyd op een 325
die ick moet derven
Myn sinnen siet die minnen hiet

302

Myn tongh die moet nu boogen

384

Na dien ick van mijn trouwe dienst

239

Neen Trijntje, doetet niet

232

Nifjen, Nifjen, o gy dingh

60, 201

Nu dobbert myn Liefje op de ree

348

Nu Heereman, nu Jong-gesel

208

Nu hoort mijn vrient gepresen

237

O Bruydegom en Heere

258

Och snelle winden wilt mijn overdroeve 391
klachten
O droeve tijdt die ik verslyt

431

O Du Toversche kol

260

O ghy Geesten kloeck van sinnen

473

O ghy neus-wyse hoop! ghy nau gesette 480
lieden
O God die de gedachten

481

O God stiert in mijn slechte siel

470

O Jannetje mijn soete beck

207

G.A. Bredero, Groot lied-boeck

O Keyserlijcke Vrouw, verheven en
ontsien

41, 341

O levendige God! eeuwigh, goed, en
almachtigh

489

O leyder Minne

315

O lichten brant van Minne

361

O Maeghden die met wond'ren siet

432

Om dat ick heb ghepresen

234

Onse Lobbetjen is so blijt

210

Ooghen vol Majesteyt

39, 76, 410

O on-eenighe sinnen

248

O ongeboren God! drievuldigh
onverscheyden

462

O Parl! en puyck der vrouwen

243
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O Roem van Amsterdam

73, 322

Orsus Adieu Amour, adieu Espoir &
Crainte

366

O schoonste schoonheyt wreet

385

O soete tyt ay schoone Soomer vlaaghen 433
O valschen droch vol droch vol loch, vol 365
ongetrou beloven
Princessen preutsch en prat met al u
pronckery

393

Reden om met recht te claghen

259

Rijst uyt den slaep, der sonden snoot

451

Salige zieltjes die soo verblijd

483

Schoon Eerbaer Maeght, gepresen

335

Seght my, seght my Vriendinne

383

Siet hier gesegent paar! siet hier vereende 447
Menschen
Snachts rusten meest de dieren

75, 420

So haest as Gijsjen had vernomen

195

Sondagh, Sondagh lest-leden

39, 244

Soo haest als ick u (lief) aen sach

374

't Gemeene volck en 't puyck

471

T'is Musen u bekendt, datmen sich niet 51, 355
kan gheven
Tot sulcken grootheydt sal Amstelredam 54, 191
noch komen
Truytje ick moet u loven

288

T'sonnetje steeckt zijn hoofjen op

475

T'vertoont sich Vrouwe in alder ootmoet 436
V vraeght ontfaen, gesien, bedacht

334

V vriendelijcke ooghen

367
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Vyt Liefden com ick dagelijcx nu

353

Vaert wel mijn Lief, mijn leven

58, 407

Van dat Aurora vroech den dach begint 54, 74, 354
te kippen
Vart buyten 't volck alleene

299

Vermaledyden

469

Vernieut, o mensch! dijn leven

465

Vintmen by oudt of jongh

77, 455

Vraaght ghy, waerom sucht ghy so seer 332
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524

VVaar is nu dat hart? waer de gedachten 345
Waen-wyse lieden, valsch van oordeel

468

Waer dat cleyne guytje blint

253

Waerom sijt ghy, o wreede schaemt

277

Waer vlucht ghy Liefde henen

329

Wat baat my den dranc daer ellick
vreughd uyt suygd

361

Wat baat u de voochdy van Landen en
van Steen

61, 380

Wat dat de wereld is

444

Wat last is liefd' ja recht een sware last

269

Wat mach ick dwaes toch minne leggen 241
Wat onvertel'bre vreucht, en wat
verwonderingen

331

Wat raestu dolle mensch verwoet

460

Wat staet ghy dus en suft? waer toe dit
tril gecidder

456

Wat wissel van leven, wat grooter strijt

479

Wech segh ick en vertreckt

303

Weet ghy Maachden arm en rijck

32, 296

Wel op met Vreucht, met blyschap moet 350
ik loven
Wie boven al zijn God bemind

474

Wie dat so dol als onbedacht

486

Wie sou hem niet verblyen

368

Wilt aenschouwen met medoogen

276

Wilt ghy den Echten-staet in vrede
staende houwen

27, 255

Wyckt met eerbiedigheyt besitters van
der aarden

50, 176

[Groot lied-boeck. Derde deel.]
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Woord vooraf
‘Het is my (beminde Lezer) vry wat tegen, dat ick juyst mede een Boeck in de werelt
moet brengen, ende (ten minsten na schijn) oock deel hebben aen de algemeyne
zotheydt van boeck-maeck-lust, inzonderheydt in deze tijden, waer in dagelijcks de
Werelt met Boecken ... zoo gepropt wordt, dat het eenen vervelen mochte, alleen
maer de tijtels en opschriften, 'k zwijge de Boecken zelfs, te lezen.’
Wie deze woorden van Camphuysen (voorrede Stichtelycke Rymen, 1624) tot de
zijne maakt, moet wel een bijzondere reden hebben, zich te begeven in ‘de Werelt
vol drucx,’ zoals een 17de-eeuwse uitgever zijn bedrijf noemde. Helaas kan ik het
Camphuysen niet nazeggen, tot het schrijven van dit boek ‘zoo veel als gedwongen’
te zijn, integendeel, ik haalde het mij zelf op de hals. Toen de redacteur van de uitgave
van Bredero's werken mij uitnodigde een opstel te schrijven over de melodieën
behorend bij het Groot Lied-boeck, vreesde ik dat zo'n opstel een schimmig verhaal
zou blijven als niet ook de melodieën zelf bij de uitgave werden betrokken. Te vaak
al zijn tot in het recente verleden hoogwaardige liedboeken opnieuw uitgegeven in
een inadequate vorm, hetzij zonder melodieën, hetzij in uitgaven die teksten en
melodieën meer kwaad deden dan goed. Met heruitgaven als die van Starters Friesche
Lust-hof (1966-'67) en van liederen uit het Antwerps Lied-boek (1972) leek daar voor
het eerst verandering in te komen. Zou nu het liedboek, tevens hoofdwerk, van een
dichter groter dan Starter of enig dichter uit het Antwerps liedboek genoegen moeten
nemen met een uitgave zonder melodieën? Ik meende van niet en deed een
tegenvoorstel waarvan dit boek, mede dank zij de inspanningen van de redacteur en
van de uitgeverij, het zichtbaar resultaat is.
Het zou niet goed mogelijk zijn geweest dit boek in deze vorm te schrijven als ik
niet had kunnen beschikken over een aanzienlijke hoeveelheid materiaal dat is
opgeslagen in het Volksliedarchief van het Instituut voor Dialectologie, Volkskunde
en Naamkunde te Amsterdam. Daarnaast heb ik ook in de persoonlijke sfeer veel
hulp mogen ontvangen, waarvoor een woord van dank wel de geringste beloning is.
Mej. Drs. Marie Veldhuyzen was vanaf het eerste begin bij het werk betrokken; aan
haar dank ik talrijke waardevolle opmerkingen, vooral de melo-
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dieën betreffend. Prof. Dr. G. Stuiveling las de gehele tekst; ik bewaar goede
herinneringen aan onze samenwerking. Drs. Kees Vellekoop behoedde mij voor een
muzikale glijpartij, Prof. Dr. A. Keersmaekers verstrekte, uit zijn nog te verschijnen
uitgave van Bredero's verspreide gedichten, aanvullende gegevens die hier van groot
nut bleken. Annemarie de Jong-Abelman tenslotte nam de correctie van manuscript
en druk op zich; hoewel zij in het geheel geen binding met het onderwerp heeft, deed
zij dat met dezelfde hartstocht waarmee zij ook haar eigen zaken pleegt te behartigen.
Als ik hen allen hier bedank voor meer of minder, maar steeds onschatbare hulp, dan
doe ik dat in de verwachting dat zij achter deze woorden mijn gevoelens weten te
vinden. Dat het verschijnen van wéér een boek mij evenals Camphuysen met skepsis
vervult, vermag die gevoelens niet wezenlijk te beïnvloeden.
Een verklaring ben ik nog verschuldigd over de illustraties in dit boek. Zij waren
nodig om te voorkomen dat blanco bladzijden zouden ontstaan ten gevolge van de
geprojecteerde indeling. Ik wilde tot elke prijs voorkomen dat de illustraties een
bepaald stempel zouden drukken op het onderwerp. Met name de traditionele
zienswijze: Bredero de ‘volksdichter,’ te verluchten met talrijke boerenherbergscènes,
kreupele en blinde muzikanten, rommelpottende bedelaars e.d., gaf aanleiding tot
veel zorg. Tot een kunsthistorisch onderzoek naar de toegevoegde betekenis die
muzikale voorstellingen uit de 16de en 17de eeuw kunnen hebben, achtte ik mij
bovendien niet bevoegd. Ik nam mijn toevlucht tot één thema dat naar ik hoop
‘neutraal’ genoeg is: alle illustraties zijn voorstellingen van Het gehoor, gewoonlijk
onderdeel van een serie De vijf zintuigen. Zij vormen een keuze uit werk van
Nederlandse kunstenaars uit Bredero's tijd, kort ervoor en erna. Het spreekt vanzelf
dat deze verzameling niet de minste pretentie wil hebben.
Onder de vele kritische opmerkingen die ik al op mijn werk heb gekregen, was er
een die ik niet meer heb kunnen overnemen en die ik bij wijze van ‘waerschouwing
aen den leser’ in het bijzonder in de aandacht wil aanbevelen. Waar in dit boek uit
een bepaalde bron een plaats wordt aangehaald met een foutieve paginering of
foliëring, gebeurt dat aldus: Bloem-hof 1608, p. 101 (= 110). Van bevriende zijde
werd ik erop attent gemaakt dat een dergelijke vermelding twee dingen kan betekenen,
nl. p. 101 (lees: 110) èn het omgekeerde: p. 101 (ten onrechte genummerd: 110). Dat
is duidelijke taal en ik haast mij dan ook te verklaren dat ik in voorkomende gevallen
steeds de eerste van beide mogelijkheden heb bedoeld.
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Inleiding
I
Van het Amsterdamse muziekleven in Bredero's tijd is weinig concreets bekend. Tot
onze beschikking staan een aantal kleine publicaties van archivalia en een handvol
niet zeer recente studies, een ruimer tijdvak omvattend en niet alleen beperkt tot
Amsterdam, grotendeels gebaseerd op dezelfde archivalische bronnen1. De Vereniging
voor Nederlandse Muziekgeschiedenis heeft sinds haar oprichting in 1868 terecht
veel energie besteed aan de unieke figuur van Sweelinck (1562-1621), liever dan te
proberen een beeld van zijn tijd op te bouwen dat vermoedelijk gedoemd zou zijn
onderbelicht te blijven. Wat de Vereniging in haar tijdschrift en in de oude en nieuwe
Bouwste(e)nen aan archiefmateriaal uit de periode 1600-1625 heeft gepubliceerd,
blijft kwalitatief en kwantitatief ver ten achter bij wat zij uit latere tijd heeft bekend
gemaakt. Een uitgebreid onderzoek naar wat zich stellig aan onbekende gegevens in
het Amsterdamse gemeentearchief bevindt, zou het kader van deze inleiding echter
ver te buiten gaan. In dit onderdeel, dat op verzoek van de tekstuitgever is geschreven,
beperk ik mij dan ook tot de spaarzame literatuur, zonder de minste aanspraak op
volledigheid, laat staan oorspronkelijkheid.
De indruk die bij sommige buitenstaanders leeft als zou Nederland tussen Sweelinck
en Diepenbrock (1862-1921) geen muziekleven van enige betekenis hebben gekend,
is tenminste ongenuanceerd. Datzelfde geldt voor de nog steeds gehoorde

1

Bouwsteenen. Eerste (tweede, derde) jaarboek der Vereeniging voor Noord-Nederlands
Muziekgeschiedenis, 1869-1881, passim. Ch. M. Dozy, Aanteekeningen uit het archief van
Amsterdam. - Ts. Ver. v. N.-Ned. Muziekgesch. 2 (1887) p. 218-223. D.F. Scheurleer,
Amsterdamsche muziekherbergen in de XVIIe eeuw. - id. 7 (1901-04) p. 245-249.
Bouwsteenen, bijeengebracht door D.F. Scheurleer - id. 10 (1922) p. 133-155. D.F. Scheurleer,
Het muziekleven van Amsterdam in de 17e eeuw. ['s-Gravenhage 1904]. Nederlandsch
muziekleven 1600-1800. [Tentoonstellingscatalogus] Gemeentemuseum 's-Gravenhage 1936.
Dirk J. Balfoort, Het muziekleven in Nederland in de 17de en 18de eeuw. Amsterdam 1938
(= Patria 10). E. Rebling, Den lustelycken Mey. Muziek en maatschappij in de zeventiende
eeuw in Nederland. Amsterdam-Antwerpen 1950. Bouwstenen voor een geschiedenis der
toonkunst in de Nederlanden. Z. pl. 1965-71, Ver. v. Ned. Muziekgesch. 2 dln.
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mening dat het ‘kunstvijandige’ calvinisme muziek en dans zou hebben uitgeroeid1.
Een muziekleven pleegt niet op te houden met de dood van één van zijn
vertegenwoordigers, hoe aanzienlijk ook, en zich evenmin te laten gezeggen door
de kortzichtigheid van een minderheid van kerkelijke gezagsdragers. De talrijke
afbeeldingen van musicerende gezelschappen, voorzover niet bedoeld om de
toeschouwer te confronteren met de vergankelijkheid van al het aardse, leren ons
wat een kind kon vermoeden, nl. dat de muziek in Nederland zowel vóór als na
Sweelincks dood een min of meer belangrijke plaats innam, alleen op een geheel
andere basis dan in andere landen. Ons land kende geen hofhouding die zich kon
meten met die van een gemiddelde Duitse vorst, geen adel met werkelijk vorstelijke
aspiraties, geen openbare rooms-katholieke eredienst, geen lutherse van grote allure.
Ook in Amsterdam ontbrak een muzikale infrastructuur, vergelijkbaar met die van
andere Europese hoofdsteden. Een particulier mecenaat, bereid en in staat tot
aanzienlijke investeringen in kunstwerken, bestond in muzikale zin niet. Welke
Amsterdamse patriciër had opdracht kunnen geven tot het componeren van een groot,
aan de nieuwste eisen des tijds beantwoordend muziekwerk, om dat vervolgens door
zijn eigen kapel en voor een keur van genodigden te doen uitvoeren in de nette kamer
van zijn zes meter brede ‘palazzo’ aan de Oude Zijds Achterburgwal? In het door
en voor burgers bestuurde Amsterdam is letterlijk en figuurlijk geen ruimte voor
particuliere initiatieven in die takken van kunst die het, vooral in de zeventiende
eeuw, juist van de ruimte moeten hebben: architectuur, beeldhouwkunst en muziek.
Voorzover er sprake was van broodheerschap of mecenaat, werd dat vrijwel
uitsluitend uitgeoefend door de stedelijke overheid en door één of meer collegia
musica, gezelschappen van aanzienlijke muziekliefhebbers. De rol van de overheid
was niet gering: zij fungeerde, geheel of ten dele, als werkgever voor stadsspeellieden,
organisten, beiaardiers en muziekonderwijzers. De speellieden hadden een
omvangrijke taak: zij traden op bij alle officiële gelegenheden van de stad,
ontvangsten, banketten e.d., maar waren tevens torenwachters. Bovendien gaven zij,
vier tot zes man sterk, publieke bespelingen vanuit de vensters van het stadhuis of
een ander openbaar gebouw. Berichten uit 1557-63 en 1662-64 spreken van dagelijkse
uitvoeringen2, dat zal dus in onze periode wel niet anders zijn geweest. Ook ver-

1

2

Zeer uitvoerig en ongenuanceerd in J. Pollmann, Ons eigen volkslied. Amsterdam 1936, p.
73-109. Pollmann zwakte later zijn krasse uitspraken enigszins af, terwijl Rebling er de vloer
mee aanveegde, maar dat neemt niet weg dat zij nog onlangs werden aangevoerd, ter
verklaring van de verschillen tussen Noord- en Zuid-Nederland, in Paul Collaer, La musique
populaire traditionnelle en Belgique. Bruxelles 1974, Acad. Rle. de Belgique, I p. 19 e.e.
D.F. Scheurleer, Het muziekleven van Amsterdam in de 17e eeuw. ['s-Gravenhage 1904], p.
36, 39 en 42.
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leenden zij incidenteel medewerking aan orgelbespelingen. Hun aantal is onbekend,
maar moet, gezien de continudiensten en de vele torens en poorten, vrij groot geweest
zijn. Naast hun ambtelijke bezigheden hadden zij nog het exclusieve recht, zich te
verhuren voor particuliere feestelijkheden, een monopolie dat nogal eens leidde tot
conflicten met collega's die niet in stadsdienst waren. Aangezien zij zowel in kamers
en zalen als in de open lucht optraden en aan uiteenlopende muzikale eisen moesten
voldoen, hadden ze waarschijnlijk een veelzijdig repertoire en een grote instrumentale
vaardigheid. Men vindt ze dan ook afgebeeld met heel verschillende instrumenten,
trompetten, luiten, kromhoorns, violen enz. Zoals ook in andere steden het geval
was, waren zij waarschijnlijk verenigd in een gilde. In elk geval stonden zij
maatschappelijk min of meer in aanzien.
Ook de organisten waren in overheidsdienst, al droeg soms de kerk iets aan het
salaris bij. In alle Nederlandse steden waren de kerkgebouwen en orgels sinds de
alteratie (in Amsterdam dus sinds 1578) bezit van de stad en werden aan de
gereformeerden slechts in gebruik gegeven voor het houden van kerkdiensten.
Overigens beschikte de overheid naar eigen goeddunken over haar eigendommen,
o.m. door er op vaste tijden, variërend van dagelijks tot wekelijks en soms afhankelijk
van het seizoen, orgelbespelingen te laten geven. Zij deed dat niet alleen uit
kunstlievendheid, maar ook, misschien vooral, met het praktische oogmerk, de mensen
uit de kroeg te houden. Zo wordt het althans expliciet gesteld in het
aanstellingscontract van de organist Cornelis Schuyt (Leiden 1593)1. In de eredienst
werd het orgel niet bespeeld, tenminste niet ter begeleiding van de gemeentezang,
hoogstens vóór en/of na de dienst of onderdelen ervan. Het zingen vond vanouds
onbegeleid plaats en dat zou nog enige tijd zo blijven. Het orgel en het orgelspel,
relicten uit een rooms verleden, waren de oorzaak van voortdurende wrijving tussen
kerkeraden, classes en synodes enerzijds en burgerlijke overheid anderzijds. Een
stroom van klachten is ons bewaard gebleven, bijna zonder uitzondering door de
overheid onontvankelijk verklaard of genegeerd. De oudste synode-uitspraken tegen
het orgel dateren van 1574 (Edam en Dordrecht), maar een eeuw later vindt men ze
nog. De dagelijkse of wekelijkse orgelbespelingen kunnen als oudste voorbeelden
van openbare concerten gelden. Aan Huygens danken wij een levendige beschrijving
uit 1641 van zo'n bespeling, zij het geschreven met de bedoeling, de functie van het
orgel ter discussie te stellen en daardoor niet vrij van ironie2:
‘Des Avonds om sess uren roeptmen ledige ende onledige ter Kercken, met een

1
2

Bouwsteenen II (1872-74) p. 135-137.
Constantyn Huygens, Gebruyck of ongebruyck van't orgel in de kercken der Vereenighde
Nederlanden [1641]. Tekstverzorging en commentaar door F.L. Zwaan. Amsterdam-Londen
1974 (= Verh. Kon. Ned. Akad. v. Wetensch., afd. Letterk., NR 84), p. 54-56.
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statigh gheschall van Orgel-pijpen. De ledighe weten haere hoecken van ont-moetinge,
ende stellender sich ter neder, God weet, veel meer als in consessu derisorum, inde
vergaderinghe der spotteren, dan als inde plaetse van heilighe aendacht. Wat daer
wijders om gaet, tusschen jonger bloed, onder de gunst van donckere hoecken, ende
een ghestadigh geluyd, is naer te dencken ... D'onledige loopender mede toe:
namentlick, als tot haer Handel-Borse: yeder naer zyn bedrijf. Allerhande partijen
werdender ghesloten, onder de partijen van't spel. Wel-besteeden arbeid,
wel-aengelegde kosten, wel-gekoren merckt-veld, in't midden vande kerck.’
We mogen wel aannemen dat in Bredero's Amsterdam een representatief deel van
de Europese orgelliteratuur te horen was - of er ook naar geluisterd werd, moet men
met Huygens betwijfelen: toccata's van Merulo, ricercares van Gabrieli, fantasia's
van Bull, bewerkingen van psalmen, chansons en madrigalen en waarschijnlijk veel
geïmproviseerde variaties op bekende liedmelodieën, waar met name Sweelinck
(Oude Kerk) om beroemd was. Niet zelden was de organist ook beiaardier en
klokkesteller, d.w.z. moest hij nieuwe melodieën steken op de uurwerken, en trad
hij op clavecinist, zanger of wat hij nog meer was, bij maaltijden en feestelijke
bijeenkomsten van de stedelijke bestuurs- en rechtscolleges. Een organist aan de
hoofdkerk van een stad had het hoogste muzikale ambt bereikt dat er in de Republiek
bestond. Maar geen Nederlandse organist kwam ooit tot zo grote welstand en roem
als Sweelinck in Amsterdam.
Tot hier toe ging de aktieve bemoeienis van de overheid met de stedelijke muziek.
Wie als beroepsmusicus niet het geluk had in stadsdienst te zijn, moest op een andere
manier aan de kost zien te komen, maar hij blijft daardoor tevens buiten ons
gezichtsveld. Want hoe verder wij ons van de overheid-als-werkgever verwijderen,
des te zwijgzamer worden de bronnen. Van tal van musici, dansmeesters en
instrumentbouwers kennen we de namen alleen omdat ze toevallig door de koop van
een huis, een onbetaalde rekening of de doop van een kind in de archieven zijn beland.
Uitvoerige stukken zoals het contract waarbij de beroemde, in Amsterdam gevestigde
Franse luitspeler Nicolas Vallet in 1616 een leerling aanneemt, zijn zeldzaam1. De
muziekbeoefening door dilettanten, de feitelijke basis van het muziekleven in de hele
17de eeuw, onttrekt zich grotendeels aan onze waarneming. Dat is bijvoorbeeld het
geval met het collegium musicum, dat sinds de jaren 1590 in Amsterdam moet hebben
bestaan. Ook andere steden kenden deze streng besloten en gereglementeerde
gezelschappen van aanzienlijke dilettanten (Arnhem 1591, Leeuwarden omstreeks
1600), terwijl in de loop van de 17de eeuw

1

Ts. Ver. v. N.-Ned. Muziekgesch. 7 (1901-04) p. 142.
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nog een aantal nieuwe zou worden gesticht (Deventer 1623, Utrecht 1631 en latere).
Uit het totaal ontbreken van archivalia betreffende het Amsterdamse collegium heeft
Scheurleer geconcludeerd dat dit een strikt particulier gezelschap moet zijn geweest,
zonder enige binding aan de overheid1. We kennen het bestaan ervan uit de dedicatie
in een bundel madrigalen uit 1597 van de uit Amersfoort afkomstige, in Italië
werkzame Jan Tollius: ‘Inclito Amsterdamensium musicorum collegio optime de se
merito’2. Het collegium had de uitgave misschien gefinancierd, misschien ook Tollius
door een beurs in staat gesteld, in Italië te gaan studeren. Eveneens uit 1597 dateert
een bundel die, naast werk van Lasso, Goudimel e.a., twee anonieme psalmen van
Sweelinck bevat en aan een gezelschap (hetzelfde?) van Amsterdamse
muziekliefhebbers is opgedragen3. Dat Sweelinck persoonlijk met een collegium
musicum in nauw contact heeft gestaan, blijkt uit de opdracht die hij meegaf aan zijn
tweede boek psalmen van 1613, gericht tot acht met name genoemde Philomuses
die samen een collegium vormden4. Meer dan deze drie getuigenissen is, mij althans,
van het Amsterdamse collegium (of: de collegia) niet bekend. Ook namen van
individuele muziekliefhebbers zoals de notaris David Mostart, schrijver van een
muziektheoretisch tractaatje, Hoofts zwager Guillielmo Bartolotti, begunstiger van
Nicolas Vallet, en Cornelis Plemp, vriend van Sweelinck en bezoeker van de
Muiderkring, zijn in de eerste jaren van de 17de eeuw schaars. Dat er in de hogere
kringen ook ongeorganiseerd veel muziek gemaakt werd, bewijst alweer de
iconografie. Die laat ons tevens de grote betekenis zien die de vrouw in de
muziekbeoefening had, zoals we die trouwens ook uit berichten van de Muiderkring
kennen.
Behalve op afbeeldingen zijn uit Bredero's tijd geen gegevens bekend over wat

1

2

3

4

D.F. Scheurleer (zie p. 10 n. 2) p. 69. Het Utrechtse collegium bijvoorbeeld had juist een
zeer nauwe band met de overheid, de geschiedenis ervan is dan ook uitvoerig geschreven;
vgl. J.C.M. van Riemsdijk, Het stads-muziekcollegie te Utrecht (Collegium musicum
ultrajectinum) 1631-1881. Utrecht 1881.
‘Aan het beroemde gezelschap van Amsterdamse musici (= muziekliefhebbers) dat zich voor
hem (Tollius) zo buitengewoon verdienstelijk heeft gemaakt’. In: Madrigali a sei voci, di
Giouan Tollio d'Amorforte. [Heidelberg] 1597, J. Commelin (Quintus-stemboek in
Amsterdam, Toonkunstbibl.).
‘A l'honorable compagnie des novrissons, disciples, favtevrs et amatevrs de la dovce et
saincte mvsiqve, à Amsterdam en Holande, Lovis Mongart dédie ...’ In: Cinqvante pseavmes
de David, avec la mvsiqve à cinq parties d'Orlande de Lassus. Vingt autres Pseaumes à cinq
& six parties, par diuers excellents musiciens de nostre temps. [Heidelberg] 1597, J. Commelin
(RISM Recueils: 15976; Tenor-stemboek in Amsterdam, Toonkunstbibl.).
‘A Messievrs, Messievrs Godert Kerckrinck, David de Weerdt, Pierre de Schilder, Robbert
Bernart, Gommer Spranger, Philippe Calandrin, Iean Harinchoeck, Iacqves Wynegvm,
Philomuses en la tres-renommee ville d'Amstelredam’. In: Livre second des pseavmes de
David, novvellement mis en musique, à 4, 5, 6, 7, 8, parties, par Ian P. Sweelinck, Organiste.
Amsterdam 1613, voor Hendrick Barentsen (Tenor-stemboek in Amsterdam, Toonkunstbibl.).
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een belangrijke plaats van muziekbeoefening moet zijn geweest: de muziekherberg,
een lokaliteit waar behalve alcohol ook muziekinstrumenten voor de bezoekers ter
beschikking stonden, soms zelfs tot verplicht gebruik. Aan sommige muziekherbergen
was een dansgelegenheid verbonden. Getuige latere berichten kende de stad er vele
en van allerlei slag. In de slechtste kon het wel eens ruig toegaan, ze waren vaak
verkapte bordelen, meent Rebling op grond van een stedelijke verordening uit 1629
die de toegang tot deze etablissementen verbood voor vrouwen en meisjes1. Een
beroemde bezienswaardigheid werd later het muziekhuis ‘D'os in de bruyloft’ alias
‘In de menniste bruyloft’ alias ‘'t Huys te Sinnelust’ in de Oudebrugsteeg, tussen
1622 en '27 gesticht door Jan Theunisz., boekverkoper en voormalig lector in het
Arabisch aan de Leidse universiteit2. Een goede reputatie zou ook het huis Lustenburg
aan het Singel, gesticht in 1622, hebben gehad3.
De muziek bij het toneel stelde in Bredero's tijd nog nauwelijks iets voor. Ze bleef
beperkt tot in de stukken ingelaste liedjes, tenzij het ging om geheel gezongen
kluchten, maar ook dan waren de muzikale middelen gering. Meer dan enkele gedrukte
melodieën en wat verspreide wijsaanduidingen in verzamelbundels van toneelwerk
is niet bewaard gebleven. Men kon in dat opzicht een voorbeeld nemen aan de
rondreizende Engelse toneelgezelschappen, die ook Bredero naar eigen zeggen heeft
zien optreden De groep waarmee Spencer in 1612 Nederland bezocht, telde 19 acteurs
en 16 musici4. Met de stichting van de Musyck-kamer door Jan Hermansz. Krul in
1634 zou de muziek een belangrijker rol te spelen krijgen, maar daar is in gedrukte
vorm niets van bewaard.
Tenzij Bredero buitengewoon muzikaal was, kan hij bezwaarlijk het gevoel hebben
gehad, in een muziekarme wereld te leven. In hoeverre hij zelf, actief of passief, bij
het Amsterdamse muziekleven was betrokken, daarover kan men slechts speculeren.
Of hij Sweelinck heeft horen spelen, wie zal het zeggen? Misschien gruwde hij wel
van 's mans spel. Dat hij toegang had tot een besloten muziekgezelschap, is niet
waarschijnlijk: de reglementen waren in de regel zeer streng. De melodieën die hij
blijkt te hebben gekend, kan hij overal hebben opgedaan. Zij waren in zijn tijd
gemeengoed voor iedereen van zijn cultureel en maatschappelijk niveau. Maar laten
we ons geen illusies maken: ook de zogenaamde volksdichter Bredero maakt maar
zelden gebruik van melodieën waarvan we mogen veronderstellen dat ze tot in de
laagste sociale lagen bekend waren. Van

1
2

3
4

E. Rebling (zie p. 9 n. 1) p. 74.
Vgl. H.F. Wijnman, Jan Theunisz alias Joannes Antonides (1569-1637), boekverkooper en
waard in het muziekhuis ‘D'os in de bruyloft’ te Amsterdam. - Jb. Amstelodamum 25 (1928)
p. 29-124.
D.F. Scheurleer (zie p. 10 n. 2) p. 20.
id. p. 23.
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wat er in die, vèruit grootste, bevolkingsgroep muzikaal omging, weten wij weliswaar
niets, maar hun levensomstandigheden doen het één en ander vermoeden. Bijvoorbeeld
uit eenmededelin gvan Pontanus (1611) dat alleen al de Nieuwe Zijde (in die tijd
nog niet verder uitgelegd dan tot de oostkant van de Herengracht) ruim 1600 gezinnen
telde (c. 6000 personen) die bedeeld waren, niet gerekend de gereformeerden die
hun eigen diakonie hadden1. Zij waren, voorzover geen aan lager wal geraakte
réfugiés, in meerderheid analfabeet. Als zij hun eigen liederen hadden, dan behoorden
die tot een overwegend schriftloze traditie, een repertoire van oudere melodieën dan
wij uit Bredero's liedboek leren kennen. In elk geval horen een Pavane d'Espagne,
een air de cour, madrigaal of chanson er (nog) niet in thuis. Wat Bredero ons laat
zien, is grotendeels het repertoire van de niet al te vooruitstrevende kleine burgerij,
kunnende lezen, schrijven, wijs houden en misschien een weinig luit of citer spelen,
kortom een sociaal-culturele groep die de muziek beschouwt als divertissement
zonder meer, verfraaiing van het kleine, maar toch niet zo slechte burgerleven, even
goed als mooie meubeltjes en een nette buitenboel dat zijn. Op deze groep zou
eventueel Reblings rijkelijk ongenuanceerde term ‘Hollands realisme’ van toepassing
kunnen zijn2. Maar Rebling brengt àlle kunstuitingen onder die éne noemer en
adstrueert dat voor de muziek met enkele regels uit het lofdicht van P.S. (Petrus
Scriverius) voor Starters Friesche Lust-hof (1621):
Daer legt in het Musyck ick weet niet wat verborgen;
Musyck kortswyligh is; Musyck verwurght de sorgen:
Musyck veriaeght ellendt; Musyck verfraeyt den geest;
Musyck licht pyn van't hert, en' droevigheyd geneest.

Een bladzijde verder in hetzelfde gedicht staat echter een niet door Rebling
aangehaalde passage die een andere, minder ‘realistische’ muziekbeschouwing
vertegenwoordigt; deze ademt nog iets van de geest van de oudheid en kent aan de
muziek de hoge plaats toe die zij vanouds in de zeven artes had ingenomen:
Musyck yet Godlijx is: Musyck versoent de Goden,
Musyck de straf versacht van't Nood-lot en' Geboden.
De Veerman staet stock-stil by synen Helschen schuyt:
En' Cerberus hoort toe nae 't lieffelyck geluyt.
Door sang vergeten haer de swarte drie Godinnen,
Gestelt op 's levens draet ...

1
2

Geciteerd in W.J.C. Buitendijk, Starter en Amsterdam. - It Beaken 15 (1953) p. 200-210;
202.
E. Rebling (zie p. 9 n. 1) p. 90vv.
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De Swanen, als sy 't eynd haers levens voor-bevoelen,
Soo singen sy een liedt, en' worstelen en' woelen:
Is 't niet, om dat dit beest vernuftelyck verstaet,
Dat altemet de Dood door sang te rugge gaet?

Naast alles waarin een klein land klein kan zijn: het dilettantendom, de kneuterigheid,
de stier van Potter en het regentenstuk, de theologische haarkloverij, de properheid
en zuinigheid, naast en boven dit alles heerst toch ook een verlangen naar ware
schoonheid en diepste kennis, een geest van tolerantie en echte vroomheid, een besef
van eindigheid en vergankelijkheid. Wat Rebling ons voorschildert, is een soort
gemiddelde tussen Sweelinck en de Boerenlieties, Hooft en Jan Vos, Hugo de Groot
en dominee Trigland. Maar gemiddelden bestaan niet.

II
Het zal de lezer niet zijn ontgaan dat één belangrijk aspect van het muziekleven,
misschien wel het belangrijkste, nog niet aan de orde is geweest: de muziekbeoefening
in huiselijke kring. Wij weten dat die een grote plaats innam, terwijl we uit de bewaard
gebleven muziek een indruk hebben van wat daar gespeeld en gezongen werd. Dat
verschilde niet principieel van wat er in een collegium musicum te horen was, alleen
de muzikale eisen lagen thuis misschien minder hoog: daar vijfstemmige madrigalen
van Lasso en twee- tot achtstemmige psalmen van Sweelinck, hier driestemmige
canzonetten van Morley, balletten van Gastoldi en muziek voor luit en klavier. Een
in het oog lopend verschil was ook, dat in de ongeorganiseerde huismuziek het
eenstemmige lied, al dan niet met begeleiding, een belangrijke plaats innam. Van
geen ander Nederlands repertoire zijn zoveel bronnen bekend als van het lied. Daar
staat tegenover dat de melodieën slechts zeer ten dele bewaard gebleven zijn, terwijl
wij van de omstandigheden waaronder men zong hoegenaamd niets weten.
Benamingen van liederen die ons iets zeggen over de functie ervan, zijn er niet veel.
‘Nieu-jaer-’, ‘Vastelavondt-’ en ‘May-liedekens’ horen thuis in de jaarkringgebruiken
die binnen de rederijkerskamers in stand werden gehouden. Buiten die vieringen
waren de liederen niet beter of slechter, maar onfunctioneel. Dat geldt ook voor
‘scheydt-liedekens’, gezongen bij het afscheid van een bezoekende kamer.
‘Pastorellen’ en ‘minne-deuntjes’ zong men zeker niet bij voorkeur in het open veld
resp. bij het vrijen. Aan ‘historiale’ en ‘leet-tuyghende liedekens’ kan nog een
didactisch-moralistische functie worden toegeschreven, maar ‘aerdighe, gheestighe,
aenghename liedekens’ of hoe de toenmalige, mettertijd steeds valser klinkende
reclame ze ook placht aan te prijzen, zijn
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onmogelijk in een bepaalde context te plaatsen. De enige soortnamen die iets concreets
zeggen over de plaats waar en de gelegenheid waarbij ze werden gezongen, zijn
‘bruylofts-liedekens’ en, in mindere mate, ‘tafel-liedekens’. Op bruiloften werd
uiteraard veel gezongen. Iedereen die het bruidspaar met een attentie wilde verrassen
en natuurlijk ook het bruidspaar zelf, kon bij een dichter of rijmer een bruiloftsgedicht
bestellen en daar hoorde bijna altijd een lied bij. Niet zelden werden gedicht en lied
in gedrukte vorm, als los blad of katern, aangeboden. Interessant is het verschil in
waardering voor het één en het ander zoals dat tot uitdrukking komt in een schriftelijke
overeenkomst met Starter uit 1622; in de minuut daarvan zijn de volgende woorden
doorgehaald: ‘namelyck elck liedtje voor twee gl., elck Bruylofts gedicht voor zes
gl. ende andere rymeryen naer advenant’1. Weliswaar schijnt de voorgestelde beloning
evenredig aan het aantal arbeidsuren, maar men zou er ook een blijk in kunnen zien
van een toenemende emancipatie van de gesproken poëzie ten koste van de gezongen.
Hoe dit ook zij, gezongen wèrd er op een bruiloft; misschien zorgden gehuurde
speellieden wel voor begeleiding en zo niet, dan was er altijd wel iemand die het
luit-, citer- of clavecimbelspel voldoende machtig was om een eenvoudige begeleiding
bij te dragen. Verder zong men ‘in vrolijcke Maaltyden (en) Gheselschappen’2, ‘op
weghen ... in schuyten, schepen en waghens t'alle plaetsen’3, kortom overal waar
mensen elkaar al dan niet vrijwillig ontmoetten. Dat men ook individueel zong, is
misschien, maar niet met zekerheid op te maken uit Bredero's Voor-reden, waar hij
schrijft: ‘om voor u selven van swaermoedige gedachten te ontledigen’2. Wàt men
zong, was er uiteraard in hoge mate van afhankelijk waar en door wie er gezongen
werd. Op een boerenbruiloft waar de gasten elkaar en zichzelf hadden volgegoten,
waren ongetwijfeld geheel andere geluiden te horen dan op een deftige partij in de
stad. En de kleine man die met zijn gezin en zijn buren de zondagmiddag had
doorgebracht in een herberg even buiten de poort, zong op de terugweg misschien
uit volle borst een 17de-eeuwse pendant van ‘En we gaan nog niet naar huis’. Het
zijn maar vermoedens, want de bronnen die wij kennen, laten ons over die mensen
en hun liederen in het onzekere.
Wat leren de liedboeken uit Bredero's tijd ons dan wèl? Om te beginnen dat er,

1
2

W.J.C. Buitendijk (zie p. 15 n. 1) p. 204.
Voor-reden van G.A. Brederoos Gheestich Liedt-boecxken; vgl. deel I p. 16. Ook in Apollo
... spreeckt tot de Nederlandsche Ionckheydt (I p. 27, vs. 168v) vinden we een verwijzing
naar individueel zingen:
Als ghy in u kantoor of yewers wand'lend songht,
Hoe u de kleyne God der Minnen heeft geschoten?
De waarde van dit soort mededelingen, die we ook van elders kennen, is zeer betrekkelijk.

3

Gillis de Coster, Den Blompot der gheestelijcker Liedekens. Antwerpen 1614, f. A3r.
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naast veel mengvormen, twee herkenbare uitersten zijn: oude en nieuwe liedboeken.
De oude bevatten een in grote trekken gelijkblijvend repertoire dat door geleidelijke
wijzigingen verandert: traditionele balladen, dageliederen, ruiterliederen en
historieliederen, vermengd met ‘alderhande Liedekens, die in geen ander Lietboecken
en staen’, zoals het titelblad van het Aemstelredams Amoreus Lietboeck van 1589
meedeelt. Een deel van de inhoud van dit boek stond al in het zgn. Antwerps liedboek
van 1544, maar is ook nog te vinden in het Oudt Haerlems Liede-boek, ‘den
een-en-dertigsten Druk’ van 1746. Tussen die twee jaartallen vinden we hetzelfde
althans een vergelijkbaar repertoire terug in o.a. het Nieu Amstelredams Lied-boeck
van 1591, het Dubbelt verbetert Amsterdamse Lied-boek, gedrukt tussen 1643 en
1670, de oudst bekende druk van het Haerlems Oudt Liedt-boeck (c. 1650?) en de
enkele bewaard gebleven latere uitgaven en fragmenten (1682, 1716 en twee
ongedateerde)1. Kenmerkend voor deze boekjes is hun handzame formaat (klein 8o
oblong) en hun goedkope uitvoering: weinig of geen illustraties, overvolle bladzijden,
slordige en eenzijdige typografische verzorging en vanzelfsprekend geen muziekdruk.
Ze waren blijkbaar gemaakt om te worden versleten en die opzet is volledig geslaagd:
alle genoemde titels zijn slechts in één al dan niet volledig exemplaar bewaard
gebleven, op één na waarvan ook het laatste exemplaar verloren is. Te vrezen is dan
ook dat veel andere liedboeken van deze kategorie dit lot hebben gedeeld2. Wat
tenslotte nog opvalt, is dat de bestemming van deze liedboeken gewoonlijk
opengelaten wordt. Als er al een voorrede is, dan is dat een neutraal woordje tot de
lezer of zanger, terwijl de titels geen bijzondere verwijzing naar een bepaalde groep
bevatten.
Met het verschijnen van Den nieuwen Lust-hof, Amsterdam 1602, breekt in de
liedboekenproduktie een nieuw tijdperk aan, anders gezegd: Den nieuwen Lust-hof
is het eerste blijk van veranderende opvattingen. De drukker van het boek, Herman
de Buck, waarschuwt met klem tegen nadrukken, want, zegt hij, het boek bevat
uitsluitend nieuwe liederen en gedichten; voorzover ik weet, is die claim
gerechtvaardigd. De Buck heeft welbewust het boek dienovereenkomstig uitgevoerd:
het formaat is 4o oblong, de typografie is zeer gevarieerd en verzorgd, er zijn talrijke
prachtige illustraties. Bovendien bevat het boek een klein voorwerk,

1

2

Het gebruik van plaatsnamen in titels van liedboeken zou in de 17de eeuw epidemische
omvang aannemen, zodat tenslotte elk gehucht dat zichzelf voor vol aanzag, een ‘eigen’
liedboek zou hebben. Hoewel het verschijnsel een nader onderzoek waard is, heb ik voorlopig
de indruk dat dergelijke titels voornamelijk appelleren aan lokaal-chauvinistische gevoelens
zonder dat dat door de inhoud wordt gemotiveerd. Een overgrote meerderheid van deze
liedboeken bevat een conservatief repertoire.
Als het Oudt Haerlems Liede-boeck van 1746 inderdaad een 31ste druk is, dan zijn naar het
zich laat aanzien 26 eerdere drukken verloren gegaan, dat zou neerkomen op ruim 80%.
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op zichzelf al een nieuwigheid. Maar het bijzondere belang ervan is dat de in
alexandrijnen gestelde voorrede zich tot één bepaalde groep richt: de ‘eerbare jonge
jeught’. Het boek zou in alle opzichten baanbrekend blijken, want het is het eerste
van een lange reeks van liedboeken die nieuwe poëzie brengen in kostbare uitgaven
en blijkens titel en/of voorwerk bijna zonder uitzondering uitdrukkelijk bestemd zijn
voor de jeugd. Na de herdrukken van Den nieuwen Lust-hof verschenen
achtereenvolgens1: Den Bloem-hof van de Nederlantsche Jeucht (1608 en 1610),
Boudewijn Wellens' t'Vermaeck der Jeucht (1612 en 1617), Cupido's Lusthof (1613),
Apollo (1615), Nieuwen Jeucht Spieghel (c. 1620), Starters Friesche Lust-hof (1621),
Venus Minnegifjens en Bredero's Groot Lied-boeck (1622), Amsterdamsche Pegasus
en Der Minnaers Harten Jacht (1627). Twee liedboeken in deze reeks bevatten
bovendien gedrukte muziek: de Friesche Lust-hof en de Amsterdamsche Pegasus.
Dat het de dichters en uitgevers ernst was, de gunst van de jeugd te verwerven,
blijkt uit de lange inleidende gedichten voor een aantal van deze liedboeken. Bredero's
‘Apolloos aanspraack totte Nederlandtsche Jonckheyt’, oorspronkelijk geschreven
voor Apollo maar ook opgenomen in het Groot Lied-boeck, is met 248 verzen wel
het omvangrijkste. De meeste van die gedichten geven voor, dat zij zich met name
tot de jeugd richten, omdat die nu eenmaal chronisch verliefd zou zijn - en Venus of
Apollo wil daar dan graag op rijm iets van zeggen. Ik heb de indruk dat dit maar een
deel van de werkelijke overwegingen weergeeft en niet alléén omdat de meeste
boeken lang niet uitsluitend minneliederen bevatten. Een andere overweging is, zeer
onpoëtisch, dat de jeugd een potentiële markt vertegenwoordigt. In de beginnende
welvaartsstaat heeft een groeiend aantal jongeren geld in de zak. Bovendien wordt
de jeugd nog niet in beslag genomen door huiselijke en zakelijke beslommeringen,
ze heeft meer vrije tijd dan de ouderen, ze is - inderdaad - vaker verliefd en geeft
gemakkelijker een mooi geschenk weg, bv. een boek. En tenslotte: jong is identiek
aan modern, anti-traditioneel, gevoelig voor nieuwe stromingen in letterkunde,
beeldende kunst en muziek. Ook aan dat aspect van het jong-zijn appelleren de
dichters in hun inleidende gedichten. Het duidelijkst doet dat de dichter met de
kenspreuk ‘Rein van sinne’ in Wellens' t'Vermaeck der Jeucht, 1612, f. A3v:
Clinck-dicht.
Vande Ionghe Dochters int ghenerael,
tot berispinghe der berispers ...

1

Ik beperk mij hier tot met Den nieuwen Lust-hof vergelijkbare bundels van gemengde inhoud.
Zo zijn de Emblemata amatoria (1611 en 1618) en de Verscheyde Bruyloft Dichten (1611)
evenmin genoemd als de luxe edities van Camphuysens Stichtelycke Rymen (1624 en vooral
die van 1647) of van Valerius' Nederlandtsche Gedenck-clanck (1626).
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Berijmde Grijsaerts die van over vele jaren,
Om te berispen al, ghenomen hebt u vreucht,
Dewijl ghy min als niet, tot s'Jeughts vermaeck vermeugt,
En voelt u Ieughtsche tijt, naer Lethes vliet ghevaren.

Het sonnet eindigt met een nadrukkelijke verwijzing naar poëzie in de Nederlandse
taal, waaruit ik afleid dat de jeugd ook om haar afkeer van Latijn, latinismen en
andere vreemde invloeden een gezocht publiek vormde. Dat bevestigt ook het sonnet
‘Aen de Constlievende Ieught’ in Den Nederduytschen Helicon, 1610, f. A3v, een
werk waarin voor de zuiverheid van de moedertaal een lans wordt gebroken.
Het is niet aan te nemen dat al deze blijken van aanhankelijkheid evenzovele
abstracties zouden zijn, zoals het geval lijkt in veel geestelijke liedboeken die zich,
uit prijzenswaardige maar waarschijnlijk vruchteloze zendingsijver, eveneens tot de
jeugd richten. Het gaat hier kennelijk om een reëel aanwezig, geïnteresseerd en
koopkrachtig jong publiek. Waren niet ook de 21 Amsterdamse ‘Lyeffhebbers van
de Nederduytsche poesy’ die zich in 1622 verplichtten tot een jaar levensonderhoud
voor Starter allemaal jonge mensen1? Dichters en uitgevers van nieuwe poëzie hadden
wel goed getaxeerd dat de jeugd een snel groeiend afzetgebied zou worden. Dat dit
de kwaliteit van het aanbod nadelig zou beïnvloeden, ligt voor de hand. De drukker
Vincent Casteleyn schrijft in het voorwoord van het Haerlems Oudt Liedt-boeck (c.
1650? de datering is helaas een slag in de lucht), p. 2: ‘Men siet de Ieught deurgaens
begheerigh naer spick-speldernieuwe Deuntjes’. Hij heeft daarom de oude liederen
bijeengebracht in dit liedboek en de nieuwe afzonderlijk uitgegeven in ‘den Nieuwen
Haerlemschen Laurier-krans, die den Leser neffens dese bekomen kan.’ De oudste
ons van dit laatste liedboek bekende druk, de zevende (1643), laat zien dat wat in
die tijd de veeleisende jeugd aan ‘nieuwe’ liederen wordt aangeboden, voor het
overgrote deel niet in de schaduw kan staan van wat veertig jaar eerder in Den nieuwen
Lust-hof terecht nieuw heette. Inhoud en uitvoering zijn massagoed geworden. Maar
dat dit ook betekent dat de bloeitijd van het Nederlandse lied nu definitief voorbij
is, zou ik niet graag willen beamen2.

1
2

W.J.C. Buitendijk (zie p. 15 n. 1) p. 204.
Ik zet althans dikke vraagtekens bij de argumenten voor die stelling, achtereenvolgens
verdedigd door H.F. Wirth, Der Untergang des niederländischen Volksliedes. Haag 1911;
J. Pollmann (zie p. 10 n. 1); M. Prick van Wely, De bloeitijd van het Nederlandse volkslied
vanaf het ontstaan tot aan de tweede helft van de zeventiende eeuw. Haarlem 2/[1965]. Zij
stellen allen kwaliteitseisen aan wat in hun ogen een goed (volks)lied moet zijn, vragen niet
of nauwelijks naar de mensen die dat (hebben) moeten zingen en blokkeren daardoor elke
historische ontwikkeling. In de eerste druk van Prick van Welys boek werd het einde van de
‘bloeiperiode’ overigens nog omstreeks 1600 gesteld, in de tweede omstreeks 1650. Ik zie
met belangstelling uit naar de derde druk.
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Ook Bredero's Groot Lied-boeck heeft alle eigenschappen van de liedboeken die op
Den nieuwen Lust-hof volgden. Het is zeker niet het mooist uitgevoerde werk van
de reeks, wel het omvangrijkste. Twee grote stukken in het voorwerk, de Voorreden
en Apollo den Voor-sangher ... richten zich expliciet tot de jeugd. Het laatste
onderscheidt zich inhoudelijk niet van wat inleidingen op andere liedboeken te lezen
geven: de gebruikelijke mythologische rimram, gevolgd door een toespraak tot het
‘Maaghdelijck geslacht’ dat verliefd is of het tenminste behoort te zijn. De Voor-reden
daarentegen, gericht tot ‘Maagden en Ionghelingen’ samen, appelleert aan veel
substantiëlere gevoelens, met name die van sympathie voor de moedertaal, i.c. liever
de moerstaal. Ook dat heeft het liedboek dus met enkele van zijn voorgangers gemeen.
Ondubbelzinnige referenties aan het zingen, behalve de hiervóór genoemde, bevat
het voorwerk eigenlijk niet. Ze zijn alle ook overdrachtelijk uit te leggen. De
benamingen die Bredero (of de uitgever) aan de liederen heeft gegeven, bevatten
nauwelijks méér informatie. Er zijn bruiloftsliederen, nieuwjaarsliederen en een
‘camer-liedt’ onder, maar ook veel onbestemds: ‘geestigh, aendachtigh, amoureus’
enz. Een concrete aanduiding is nog ‘voorsangh’ (I p. 489, melodie nr. 471), maar
de betekenis daarvan staat niet geheel vast. De term ‘avondt-liedt’ is in Bredero's
tijd zeker niet algemeen. Een strikt persoonlijke uitbreiding van de in die tijd bestaande
‘genre’-aanduidingen vormen tenslotte titels als ‘toover-liedt’, ‘koortsigh liedtje’ en
‘liedeken van mijn selven’.

III
Op één uitzondering na (nr. 59 van deze uitgave) is er, anders dan A. Komter-Kuipers
meende te weten2, nooit een tekst van Bredero met muziek aangetroffen, althans niet
voor 1918. Uit dat jaar dateert de eerste uitgave van liederen uit het Groot Lied-boeck
mèt de bedoelde melodieën, een nu zeldzaam geworden bibliofiele uitgave van de
Vereeniging Joan Blaeu, met een meeslepende, romantiserende inleiding door J.B.
Schepers en met melodieën, verzorgd door D.F. Scheurleer, in een zogenaamd
17de-eeuwse notatie, mooi om naar te kijken maar even onbetrouwbaar als de
inleiding. Een jaar later verscheen, eveneens als uitgave van Joan Blaeu, een keuze
van 24 liederen uit dezelfde uitgave, nu met pianobegeleidingen

1

Tenzij anders aangegeven, verwijzen nummers steeds naar een melodie of pagina in dit boek.
Verwijzingen naar de tekstuitgave (ed. Stuiveling; Culemborg 1975) zijn altijd voorzien van
romeins I.

2

Inleiding tot de heruitgave van A. Valerius, Neder-landtsche Gedenck-clanck (2/1943, p.
XLV): ‘Van Bredero's verschillende liedboeken heeft enkel het “Boertigh Amoreus en
Aandachtigh groot Liedt-boeck” muziek.’ Deze wel heel onzorgvuldige mededeling is
kennelijk mede ingegeven door een veel voorkomende fout in D.F. Scheurleers Nederlandsche
liedboeken (1908, p. 144, 2).
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door Julius Röntgen, en omstreeks 1933 een volksuitgave in Fr. Coers' reeks Liederen
van Groot-Nederland: 40 liederen met pianobegeleidingen door L.A. van Tetterode
en J.H. Garms jr.; de keuze van de melodieën gaat bij nadere beschouwing geheel
terug op de uitgave van Schepers en Scheurleer, maar evenals deze zonder enige
verantwoording. De voor u liggende uitgave, in zekere zin nog steeds de tweede,
beoogt alle op dit ogenblik bekende melodieën aan het liedboek terug te geven. Dat
zijn er 62 (+ 3 ondergeschoven), behorend bij of bruikbaar voor 151 liederen; van
26 is de melodie tot nu toe onvindbaar gebleven en de overige 23 gedichten van de
in totaal 200 zijn typisch gesproken teksten.
Bredero's liederen zijn, zoals bijna alle liederen van zijn tijd, contrafacten: gedicht
naar model van bestaande liederen, waarvan de beginregel als ‘wys’, ‘voys’ of ‘stem’
boven het nieuwgemaakte lied verschijnt. Wij noemen die de wijsaanduiding, een
term die niet steeds de inhoud dekt. Niet zelden treedt de beginregel van een volgende
strofe als wijsaanduiding op, soms een refrein, vaak ook een titel (bv. bij tekstloze
melodieën) of combinaties van het één en het ander. In zijn oorspronkelijke, enge
betekenis transponeert een contrafact gegevens van de ene context in de andere, bv.
van een profane in een geestelijke, met behoud van kernwoorden, rijmen en melodie
(= strofevorm). In de ruimste betekenis maakt een contrafact gebruik van een bestaand
lied als vorm-zonder-meer, al dan niet op basis van een melodie die eventueel met
een andere verwisseld kan worden. Dit laatste stadium, dat zich uitstrekt van de 17de
tot de 19de eeuw, manifesteert zich o.a. in het gelijktijdig gebruik van twee of meer
wijsaanduidingen (vier en zelfs zes zijn geen uitzondering) die op meer dan één
melodie betrekking kunnen hebben. Mede als gevolg hiervan neemt de
verscheidenheid van strofevormen af, de verwisselbaarheid van de melodieën toe.
Men komt in deze laatste fase nogal eens wijsaanduidingen tegen waarvan men zich
met reden kan afvragen of zij nog wel iets concreets bij de lezer of zanger oproepen.
Ook bij Bredero komt dat wel voor, maar hij lijkt toch eerder een tussenpositie in te
nemen; daarvoor zijn in elk geval de volgende aanwijzingen. Het aantal strofevormen
is zeer aanzienlijk: er komen in het liedboek ca. 88 verschillende vormen en
vormvarianten voor (de telling is niet precies zuiver te krijgen), dat is de helft van
het totale aantal liederen. Gewoonlijk gebruikt Bredero niet meer dan één
wijsaanduiding. Waar hij daarvan afwijkt (elf keer), gebruikt hij nooit meer dan twee
wijsaanduidingen en die hebben in vijf gevallen aantoonbaar betrekking op één
melodie, terwijl in de zes overige het tegendeel niet is gebleken. Verder zijn er bij
Bredero liederen die bij een bestaand tekstmodel lijken aan te sluiten en er zijn er
die suggereren dat ze opzettelijk een bepaalde melodie hebben meegekregen. Maar
ook vinden we liederen die geen enkele aantoon-
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bare relatie tot een melodie of oudere tekst hebben, terwijl andere alleen een thema,
sfeer of kleur met hun model gemeen hebben, weer andere juist opvallend daarvan
afwijken, soms met kwalijk gevolg. Ik kom op deze dingen in een volgende paragraaf
nog terug, noem ze hier alvast om aan te geven dat de contrafactuur bij Bredero voor
een deel een ‘mechanische’ handeling is, voor een - waarschijnlijk groter - deel een
bewust proces. Voor dit laatste pleit nog het veelvuldig gebruik van de wijsaanduiding
‘Als't begint’. Ik heb deze vaak misverstane term te bestemder plaatse, o.a. bij de
nrs. 3 en 50, uitvoerig besproken.
Een belangrijke vraag waarop hier een antwoord moet worden gegeven, is: zijn
Bredero's liederen en die van zijn tijdgenoten (mede) vanuit een melodie gedacht,
zijn ze bedoeld om te worden gezongen en zijn ze ook werkelijk gezongen? Als het
antwoord voorzichtig bevestigend moet luiden, dan is dat niet omdat bijna elk lied
een wijsaanduiding heeft, want dat kan op zichzelf geen bewijs zijn. Ook de plaatsen
bij Bredero waar men een bepaalde relatie tussen tekst en melodie zou willen zien,
zijn dat niet. Zij zijn op het totaal zó gering in aantal dat ze ook op toeval zouden
kunnen berusten, geringer in elk geval dan het aantal plaatsen waar zo'n relatie eerder
wordt tegengewerkt dan bevorderd en slechts een fractie van het aantal ‘neutrale’
plaatsen. Concretere aanwijzingen voor ons bevestigend antwoord moeten we o.a.
zoeken in de aard van de liedproduktie van de 16de tot de 18de eeuw. In Bredero's
liedboek hebben we het meest gebruikelijke specimen vóor ons: liederen met
wijsaanduidingen, maar zonder muziek. Duizenden liedboeken moeten er zo, in alle
maten en prijzen, verschenen zijn. Wat wij er nog van kennen, is vermoedelijk niet
meer dan het topje van een ijsberg. Maar zelfs al kenden we ze alle, dan zouden we
nog alleen het zichtbare leven van onze liederen kennen, m.n. dat van de teksten,
want de melodieën leven grotendeels buiten het gedrukte boek om. Alles wat hierna
geschreven is, moet in deze zin opgevat resp. gerelativeerd worden.
Het feit dat dezelfde liederen in talrijke liedboeken voorkomen, betekent niet dat
ze dan ook gezongen zijn, zelfs niet per se dat ze bekend waren. Aan de uitgave van
een liedboek ging waarschijnlijk een soort marktonderzoekje vooraf, bv. vanwege
de verhouding tussen oude en nieuwe liederen die het boek moest bevatten, en het
is heel goed denkbaar dat ‘oud’ dank zij dit onderzoek als ‘nieuw’ aan de man werd
gebracht. Ook zonder of zelfs ondanks zo'n onderzoek gebeurde dat natuurlijk wel:
waar geld wil rollen, is kwaliteit altijd ondergeschikt. Toch zou het niet verstandig
zijn, op grond van wetenschappelijke twijfel in het geheel geen waarde toe te kennen
aan de verspreiding van liederen in druk. Dat tenminste tien liederen van Bredero
ook in andere liedboeken voorkomen, voor het laatst in het
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midden van de 18de eeuw1, geeft een ander beeld dan wanneer het er vijftig waren,
of geen. Zegt het niets over hun bekendheid, dan toch wel over de waardering die
zij ondervonden. Wat nog meer zegt, is het feit dat tenminste veertien liederen van
Bredero elders als wijsaanduiding voorkomen, eveneens tot het midden van de 18de
eeuw2. Want àls de functie van een wijsaanduiding is, een melodie in herinnering te
brengen - het bewijs daarvoor is nog steeds niet geleverd, in het beste geval alleen
voor het tegendeel -, dan heeft een uitgever er alle belang bij, zijn liedboek niet door
verouderde of anderszins onbegrijpelijke aanduidingen onbruikbaar te maken. Dat
geldt voor een uitgever van luxe liedboeken uit het begin van de 17de eeuw even
goed als voor de firma S. en B. Koene, die eind 18de eeuw de markt met vodden
overstroomde. Het blijkt nu dat uitgevers en dichters wel degelijk met dit aspect
rekening hielden. Wie grote aantallen wijsaanduidingen uit een langere periode
ordent, merkt dat daar een voortdurende beweging in zit, een komen en gaan van
steeds weer andere aanduidingen voor hetzij dezelfde, hetzij nieuwe melodieën. Een
op zichzelf weinig geliefde melodie kon slechts bestaan bij de gratie van een
veelgebruikte tekst, maar als die geen gelijkwaardige opvolger kreeg, dan was de
melodie ten dode opgeschreven. Omgekeerd werd een werkelijk populaire melodie
steeds weer van nieuwe teksten voorzien, waarbij elke tekst bij een opvolger dienst
kon doen als wijsaanduiding. Wanneer wij nu vaststellen dat een wijsaanduiding
wordt vervangen door een andere, betekent dat haast altijd dat het eerder aangeduide
lied uit de gratie is geraakt ten gunste van een ander. Meestal leeft de melodie dan
onder een nieuwe naam verder (voorbeelden hierna: passim),

1

2

Nl. de volgende liederen (de tussen haakjes geplaatste cijfers verwijzen naar het nummer
van de melodie of de bladzijde van deze uitgave): Al ben ic schoon Liefje (zie p. 40), Arent
Pieter Gysen (nr. 1), Fytje Floris myn speulmeysje (nr. 6), Geliefkens eer ghy waert geboren
(nr. 49), Haarlemsche drooghe harten nu (nr. 46), Kon ick eens recht bedwingen (nr. 36),
Nu Heereman, nu Jong-gesel (nr. 5), O Jannetje mijn soete beck (nr. 5), T'sonnetje steeckt
zijn hoofjen op (nr. 60), Wie boven al zijn God bemind (nr. 59).
Dat zijn: Al ben ic schoon Liefje (zie p. 40), Arent Pieter Gysen (nr. 1), Fytje Floris myn
speulmeysje (nr. 6), Garbrande, wilt ghy leven recht gerust (nr. 28), Haarlemsche drooghe
harten nu (nr. 46), Hou sick hou, goen dach in't huys (zie p. 44), Ick sieje wel, al gaeje snel
(nr. 47), Lieve Kyeren wat en deun (nr. 4), Moy Aeltjen is't soo haest vergheten (nr. 56),
Neen Trijntje, doetet niet (nr. 52c), O schoonste schoonheyt wreet (p. 43), Sondagh, Sondagh
lest-leden (nr. 44), Waer dat cleyne guytje blint (nr. 14), Wat baat u de voochdy (nr. 21).
In J.P. Naeff, De waardering van Gerbrand Adriaenszoon Bredero. Gorinchem 1960 (diss.
Leiden), wordt aan de liederen vrijwel geen aandacht geschonken. Naeff citeert (p. 34) een
passage bij D.O. Dapper (1665) waar deze schrijft: ‘Zyn [Bredero's] rymeryen en liedekens
worden dagelijks noch gezongen.’ Letterlijk dezelfde woorden gebruikt C. Commelin in
1693, waarbij Naeff (p. 41) terecht aantekent dat ‘er geen reden (is) om aan te nemen dat zij
in 1693 nog volle geldigheid bezaten.’ Eenzelfde terughoudendheid tegenover Dappers
eerdere uitspraak is trouwens evenmin misplaatst.
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soms betekent dit tevens de vervanging van de melodie (bv. nr. 23), soms zelfs wordt
de melodie vervangen met behoud van de oude naam (bv. nr. 52). Er is dus een
levendige wisselwerking tussen de markt-onderzoekende producent aan het begin
en de kieskeurige consument aan het eind van deze geestelijke voedselketen.
Vergelijking van liedmelodieën in gedrukte of geschreven vorm leert dat een melodie
zelden ongewijzigd van de ene bron in de andere terechtkomt (een uitzonderlijk
voorbeeld is nr. 32), zelfs in één bron kan een melodie in zeer verschillende vormen
optreden (bv. nr. 1). Dit geldt weliswaar ook voor de teksten, maar in veel mindere
mate. Men kan de vèrgaande variantenvorming voor een deel toeschrijven aan
muzikaal analfabetisme, onnauwkeurigheid of regionale verschillen. Maar er zit
zeker ook de opzet tot actualisering achter, dezelfde opzet die een uitgever heeft bij
het veranderen van een wijsaanduiding. Bredero's uitgever Van der Plasse deed dat
waarschijnlijk bij melodie nr. 20, misschien ook bij andere liederen. Hij deed dat
stellig niet zó maar, maar welbewust en op grond van gewijzigde omstandigheden.
De liederen die hij uit Bredero's toneelstukken opnam, en die daar geen
wijsaanduidingen hadden, voorzag hij van de juiste aanduidingen. Of hij daarvoor
Bredero zelf of diens kring raadpleegde, is onbekend. Maar zorgvuldig was hij wel,
want waar de bedoelde melodie niet meer te achterhalen was (bv. nr. 59), liet hij de
wijsaanduiding liever weg dan er een slag naar te slaan of er, nog effectiever en ook
veel mooier, ‘Als 't begint’ boven te zetten1.
Dit alles zou niet goed denkbaar zijn wanneer het slechts om theoretische, papieren
melodieën ging, want waarom anders al die drukte? De liederen van de 17de en 18de
eeuw zijn weliswaar individuele creaties, maar in hun relatie tot elkaar en tot hun
melodieën en in hun gecompliceerde familievorming vertonen ze dezelfde functionele
onvoltooidheid als sommige liederen uit de late middeleeuwen, die het resultaat zijn
van collectieve inspanning, principieel on-af, ‘res non confecta’2.
Een meer specifieke aanwijzing dat de liederen in Bredero's tijd ook vanuit een
melodie zijn gedacht, vind ik in het feit dat in enkele handschriften uit die tijd de
wijsaanduidingen hetzij met een andersoortige hand (dus niet beslist een andere)
zijn ingevuld, hetzij oningevuld zijn gebleven - er staat dan dus wèl: Op de

1

2

Dit betekent voor ons intussen een nieuwe handicap, nl. dat we nergens meer zekerheid
hebben dat Bredero ook de teksten van de aangehaalde liederen zelf heeft gekend. Dit is niet
direct een ramp, maar als wij straks vaststellen dat Bredero zeven liederen van Hooft en
misschien één van Coornhert heeft gebruikt, dan betekent dat toch iets heel anders dan
wanneer het, wat theoretisch mogelijk is, juist andersom zou zijn.
Christoph Petzsch, Das mittelalterliche Lied: Res non confecta. - Zs. f. deutsche Philologie
90 (1971), Sonderheft p. 1-17.
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wijse1. In het eerste geval kan een grafische verduidelijking bedoeld zijn2, het tweede
doet vermoeden dat het ook iets anders kan zijn, bijvoorbeeld als volgt. Dichter A
schrijft een lied op een hem, maar niet bij name, bekende melodie. Hij laat de
wijsaanduiding dan ook open en zingt bij gelegenheid collega B de melodie voor. B
zegt: ‘Dat ken ik als Nu leef ick in't verdriet’ en zo kan de bedoelde wijs alsnog
worden ingevuld. Het verhaal kan een vervolg krijgen wanneer A, wiens geheugen
in dit opzicht net als bij iedereen wel eens te wensen overlaat, na enige tijd weer een
lied schrijft op dezelfde melodie en nu collega C raadpleegt. C zegt: ‘Dat ken ik als
Als ick uyt wand'len ga.’ In het geheel niet verbaasd vult A ook deze wijsaanduiding
in en toevallig komen beide liederen samen in een nieuw liedboek terecht. Dit
voorbeeld, ontleend aan Bredero (nr. 21), is geenszins ongewoon. Bij nr. 50 heb ik
voor hetzelfde dubbele gebruik van wijsaanduidingen een andere verklaring proberen
te geven die echter met deze niet in tegenspraak is.
De door Bredero aangehaalde of door Van der Plasse daarvoor in de plaats gestelde
liederen zijn voor een klein deel het werk van met name bekende dichters. Van Hooft
vinden we niet minder dan zeven liederen genoemd3. Op zijn beurt gebruikte Hooft
slechts één, misschien twee maal een lied van Bredero als wijsaan-duiding (O
schoonste schoonheyt wreet; vgl. Leendertz-Stoett, I p. 125; id. p. 161 de
wijsaanduiding ‘Jonkvrouw ik bid, vertrouwt etc.’ die doet denken aan Bredero's
‘Ick wil Juffrouw (vertrout)’ dat ook dezelfde vorm heeft), maar zijn liederen dateren
grotendeels van vóór Bredero's debuut, zodat men er geen conclusie uit mag trekken
m.b.t. Hoofts waardering voor zijn jongere collega. Van Carel van Mander gebruikt
Bredero twee liederen, van Coornhert (onder veel voorbehoud) één en tenslotte één
van Starter, die daar merkwaardigerwijs, hoewel hij Bredero zeer bewonderde en
tenminste twaalf keer dezelfde melodie gebruikte als Bredero, van zijn kant niets
tegenover stelde4. Overigens kunnen daarbij ook an-

1
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3

4

Dit was mij merkwaardig genoeg tot voor kort nog niet opgevallen en ik kan dan ook nog
maar enkele hss. noemen waar dit voorkomt (zie voor nadere gegevens de lijst van bronnen):
hs. Buytevest, hs. Liefd' es't fondament, hs. Ariaenken de Ghyselaer en het overigens
onbeduidende handschriftje gebonden achter Quaeris quid sit amor, z.j. (Den Haag, KB:
1121 F 61). In de Hooft-uitgave van Leendertz-Stoett, I p. 128, staat het lied ‘Hoogher Doris
niet, mijn gloetje’, met oningevulde Wijse, naar een hs. afgedrukt.
Dat is kennelijk het geval in het hs. Adriaen de Vos.
Hooft: Amaril de deken sacht (mel. nr. 23), Demophon de wijl de Son (nr. 34), Ick schou de
Wereld an (nr. 50), Indien het claghen can (nr. 52b), So'k heb ghemint (nr. 52b), 't Windeken
daer het bosch (nr. 60), Verheven hoochste ziel (nr. 25).
Van Mander: Tobias om sterven gheneghen (nr. 18), Reyn van manieren is den Echten Staat
(zie p. 41).
Coornhert: Wat wissel van leven, wat grooter strijt (nr. 15).
Starter: Datmen eens van drincken spraeck (nr. 14). Niet onmogelijk is deze wijsaanduiding
door Vander Plasse aangebracht.
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dere, bv. commerciële overwegingen van Starter of zijn uitgever een rol gespeeld
hebben. De laatste met name bekende dichter van wie Bredero liederen gebruikt, is
hij zelf. Drie maal haalt hij een eigen lied aan1 en daarvoor zijn twee verklaringen
denkbaar. De eerste en meest voor de hand liggende is, dat de aangehaalde liederen
na hun ontstaan goed zijn ontvangen en lang genoeg gecirculeerd hebben om
ingeburgerd te raken, zodat Bredero ze zelf geschikt vond om aan nieuwe liederen
mee te geven. Dit gaat zeer waarschijnlijk op voor ‘Arent Pieter Gysen’ dat, getuige
latere bronnen, een enorme populariteit moet hebben gehad (vgl. comm. nr. 1). Het
is ook het enige lied van de drie dat al in het Geestigh Liedt-boecxken van 1621 stond;
aangezien dat een vierde druk is, stond het misschien ook al in een eerdere uitgave.
De twee andere liederen komen voorzover bekend voor het eerst in 1622 in druk en
er zijn geen aanwijzingen dat ze bekend zijn gebleven. Dat brengt mij op een tweede
verklaring, die enigszins aansluit bij het verhaal over de dichters A, B en C hiervóór.
Toen Bredero ‘In twijffel en met schreumt’ resp. ‘Hoe lustigh is't te spreken’ schreef,
wist hij heel goed welke melodie hij daar bij wilde hebben, alleen wist hij niet meer
hoe die heette - niet eens een geheugenzwakte, maar een heel normaal menselijk
verschijnsel. Wèl herinnerde hij zich dat hij in het verleden op dezelfde melodie het
lied ‘O Keyserlijcke vrouw’ resp. ‘K'en kan u niet bedwinghen’ had geschreven. Hij
noteerde die liederen als wijsaanduiding boven de nieuwe, misschien met de bedoeling
ze later recht te zetten. Het manuscript kreeg Van der Plasse in handen en die zag
om één of andere reden geen aanleiding, de wijsaanduidingen scherper te stellen,
misschien omdat de aangehaalde liederen zelf ook in het liedboek werden opgenomen.
Van het merendeel van de overige, anoniem gebleven liederen die in het liedboek
worden aangehaald, zijn één of meer bronnen uit Bredero's tijd bekend. Daar is geen
enkel systeem in te ontdekken, zodat ik eraan voorbij kan gaan, echter niet zonder
het opvallend grote aandeel te signaleren van de zgn. Amsterdamse liedboeken die,
al dan niet in vereniging, van tenminste vijftien liederen (niet gerekend de
twijfelgevallen) de volledige tekst bevatten2. Van alle in het liedboek aangehaalde
en identificeerbare liederen is steeds de eerste strofe ter oriëntering en controle
afgedrukt in de commentaren bij de melodieën. Bij vijf liederen geeft het liedboek
zelf geen wijsaanduiding3. Vier ervan zijn afkomstig uit toneelstukken

1

2
3

Arent Pieter Gysen, voor: Wat baat my den dranc (nr. 1); O Keyserlijcke vrouw, voor: In
twijffel en met schreumt (nr. 21); Ik kan nu [K'en kan u] niet bedwinghen, voor: Hoe lustigh
is't te spreken (nr. 26).
Aemst. Amoreus Lb. 1589, Nieu Amst. Lb.. 1591, Nieu groot Amst. Lb. 1605 (zie bronnenlijst).
Eén ervan heb ik bij een andere melodie kunnen onderbrengen: Wat onvertel'bre vreucht (nr.
52). De vier andere zijn: Al ben ic schoon Liefje (I: 284), De blijdscap komt van mijn (I:
277), O leyder Minne (I: 245), Wie dat so dol als onbedacht (I: 623).
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waar ze evenmin, een wijsaanduiding hadden, voor het vijfde (O leyder Minne) is
geen verklaring.

IV
Is er een bepaalde lijn te ontdekken in de melodieën die in het liedboek worden
aangeduid en zo ja, is op grond daarvan iets te zeggen over Bredero zelf? Het is niet
gemakkelijk, op die vraag een antwoord te geven. Eenvoudig nee zeggen, lijkt wel
de weg van de minste weerstand, toch ligt een antwoord eerder in de sfeer van de
ontkenning dan van de bevestiging. Toen ik mij voor het eerst met Bredero ging
bezighouden, was mijn indruk al dat de melodieën een onsystematisch allegaartje
vormden. Na een paar jaar omgang met mijn nieuwe vriend is die indruk hoogstens
meer genuanceerd, maar nog steeds van kracht. En al zullen sommigen dat al een
zinvolle karakterisering vinden, we zouden toch graag wat méér horen. Nu heeft elke
poging tot ordening wel iets van willekeur in zich, bijvoorbeeld omdat ze zich zelden
iets aantrekt van de persoon waar het om gaat. Het is niet waarschijnlijk dat Bredero
zelf enige waarde heeft gehecht aan zaken als herkomst, ouderdom, genre of
verspreidingsgebied van zijn melodieën. Wat voor nut zou het voor hem hebben
gehad, te weten dat dit een pavane en dat een allemande was, dit een chanson en dat
een air de cour? Het enige wat hem interesseerde, was of ze voor zijn doel bruikbaar
waren, dus of hij ze mooi vond, en of ze bekend genoeg waren - dit laatste heeft
misschien niet eens altijd een rol gespeeld. Om het sociaal-culturele klimaat waarin
de melodieën thuis hoorden, kan hij zich nauwelijks hebben bekommerd. Bovendien
zouden ordening en karakterisering van alle melodieën uit het liedboek pas kunnen
plaats vinden na grondige vergelijking met die van andere liedboeken uit Bredero's
tijd, bij voorkeur steeds werk van één dichter. Dat is, zoals ik aan den lijve heb moeten
ervaren, vrijwel onbegonnen werk. En tot overmaat van ramp weten we niet eens
over welke melodieën het precies gaat. We spreken wel gemakshalve over ‘de
melodieën behorend bij Bredero's liedboek’, maar het gaat in werkelijkheid om
melodieën zoals Bredero ze misschien gekend heeft, misschien ook niet. Dat zal het
ons met name moeilijk maken, eventuele relaties tussen teksten en melodieën vast
te stellen.
Met al deze reserves in het achterhoofd zal ik hierna op een aantal mogelijke
vragen ingaan, uiteraard zonder de pretentie daarop ook de antwoorden te kunnen
geven. De vraag naar het verspreidingsgebied en naar sociaal-culturele achtergronden
kan slechts per melodie worden beantwoord. Ik heb dan ook in ieder commentaar
zo veel mogelijk concordante plaatsen opgevoerd, tot omstreeks 1635, om die aspecten
zo nauwkeurig mogelijk te bepalen. Daar kan men dus vin-
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den, of een lied of melodie vóór en ten tijde van Bredero ook elders in omloop is
geweest en zo ja, waar. Tussen wijsaanduidingen en melodieën in natura heb ik
daarbij principieel geen onderscheid gemaakt. Het was niet de bedoeling, maar in
deze opzet evenmin te vermijden, dat sommige commentaren uitgroeiden tot een
soort Van Duyse-‘rondom Bredero’. Zolang Van Duyse's 70 jaar oude meesterwerk
niet grondig is herschreven, leek mij dit de enig juiste werkwijze - Van Rijnbachs
uitgave van het Groot Lied-boeck, waar de in melodieën geïnteresseerde gebruiker
stelselmatig het Van Duyse-bos wordt ingestuurd, is het beste argument voor deze
opvatting1. Wie de moeite neemt, de duizenden in de commentaren verwerkte
concordanties èn de aard van hun bronnen aandachtig te ‘wegen’, krijgt haast vanzelf
een zekere notie van de achtergronden van elke melodie afzonderlijk. Wat hierna
volgt, zijn slechts een paar grove lijnen, meestal uit het niets komend en in het niets
verdwijnend.
Een haast onvermijdelijke vraag is: hoe is de verhouding tussen Nederlandse en
buitenlandse melodieën bij Bredero? Als achter die vraag de gedachte leeft aan
‘eigen’ en ‘oneigen’ melodieën, dan kan ik alleen maar antwoorden: die verhouding
is bèst, het tegendeel is althans niet gebleken. Ik kan onmogelijk de buitensporige
opwinding delen die door sommige invloedrijke auteurs aan de dag werd en wordt
gelegd, wanneer ze het hebben over het ‘verval’ van het Nederlandse lied, het verloren
gaan van het Nederlandse ‘volkskarakter’, allemaal veroorzaakt door kwade
buitenlandse invloeden2. Zij onderkennen zelfs gradaties in dit kwaad. Duits is, dank
zij de stamverwantschap, nog tot daarentoe, Engels al veel erger, maar gelukkig van
korte duur gebleken, de doodssteek voor ons volkseigene komt, natuurlijk, uit
Frankrijk. En eigenlijk is het nog veel ernstiger dan deze auteurs meenden. Zij
baseerden hun uitspraken o.a. op de talrijke buitenlandse wijsaanduidingen die zij
in Nederlandse liedboeken aantroffen, terwijl er onder de Nederlandse aanduidingen
nog veel méér ‘buitenlandse’ melodieën schuilen, bv. bij Bredero. In werkelijkheid
is een groot deel van de in Nederland circulerende melodieën internationaal bezit
geweest. Die erkenning lijkt mij ook een veel gezonder uitgangspunt dan gejammer
en geweeklaag over ‘oneigen liedgoed’ met

1

2

Overigens besteedde Van Rijnbach voor een neerlandicus relatief veel aandacht aan de
wijsaanduidingen. Zijn uitgave wordt in dat opzicht (gelukkig ook in menig ander) slechts
overtroffen door die van de gedichten van Hooft door Stoett en Leendertz (I, 2/1899). Dat
het niet altijd zo vanzelfsprekend is geweest, dat wijsaanduidingen de aandacht krijgen die
ze verdienen, bv. door eigen commentaren en register, bewees uitgerekend Heeroma, die
toch werkelijk wist wat zingen is, door ze in zijn Protestantse poëzie der 16de en 17de eeuw
(1940) ook in de tekst achterwege te laten.
O.a. bij H.F. Wirth en M. Prick van Wely (zie p. 20 n. 2), J. Pollmann en in zijn kielzog P.
Collaer (zie p. 10 n. 1).

G.A. Bredero, Groot lied-boeck

30
alle, soms kwalijke, implicaties van dien. Van 35 melodieën van deze uitgave zijn
één of meer concordanties buiten Nederland (Noord en Zuid) bekend. Van de 30
andere geven er 13 sterke aanwijzingen in diezelfde richting. Van de rest van 17
melodieën (ruim een kwart) zou het exclusief-Nederlandse karakter alleen kunnen
blijken uit hun verspreiding in gedrukte en geschreven bronnen en die zijn in dit
opzicht nu juist geen maatstaf. In de ogen van genoemde auteurs zou het verval dus
al bij Bredero een schrikbarende omvang moeten hebben aangenomen. Hadden zij
beter gekeken, dan zouden zij al in de 16de eeuw, en eigenlijk zo ver ons oog
terugreikt, een min of meer internationaal georiënteerd repertoire hebben ontdekt,
d.w.z. precies in de periode die zij eenstemmig als de bloeitijd van het Nederlandse
lied beschouwen.
Nu is het uiteraard geen verbeelding, dat in de 17de eeuw de internationalisering
en met name de invloed van Frankrijk sterk zijn toegenomen. Om in Amsterdam te
blijven: het was in Bredero's tijd ook wel erg moeilijk om géén invloeden van elders
te ondergaan. Daar waren de wereldwijde handelscontacten, de Engelse acteurs,
Franse, Engelse en Duitse musici, jongelui van goeden huize die in Italië hadden
rondgehangen of zelfs gestudeerd, en niet in de laatste plaats de immigranten, vooral
Vlamingen en Brabanders, maar ook Walen, Fransen, Engelsen en Duitsers1. De
stadsspeellieden deden in 1621 hun beklag over de schade die zij in hun nering
ondervonden door toedoen van buitenlandse musici, met name ‘Engelsen, Duytsen,
Fransen, Walen en anderen’2. Bij Sweelinck studeerden Duitse, bij Vallet o.a. Engelse
leerlingen.3. Van al deze nationaliteiten heeft Bredero melodieën gebruikt, al is enige
terughoudendheid in dit opzicht niet misplaatst. Want is een door een Italiaan in
Italië gecomponeerde melodie vanzelf ook een Italiaanse melodie? Zelfs een leek
herkent in de overgevoelige melodie van ‘Sei tanto gratiosa’ (nr. 32) een Italiaanse
hand. Maar hoe kon dit madrigaal van Giovanni Ferretti dan in geen enkel land zo
geliefd worden als juist in Nederland? Alleen al Bredero schreef er twaalf teksten
bij. En wat moeten we met de ‘Allemande Nonnette’ (nr. 44), die door Frankrijk en
Duitsland met evenveel recht geclaimd wordt, of met de ‘Pavane d'Espagne’ (nr. 7),
bijgenaamd ‘Pavana italiana’, maar ook wel als Engels beschouwd ...? Om niet te
blijven relativeren, stellen we vast dat tien melodieën bij Bredero min of meer
duidelijke betrekkingen met Engeland hebben: nrs. 5, 12, 14, 17, 20, 21, 26, 28, 47
en 62. Ze behoren bij 24 liederen

1

2
3

Pontanus, geciteerd bij W.J.C. Buitendijk (zie p. 15 n. 1), p. 202, schrijft in 1611 dat van de
ruim 1600 bedeelde gezinnen die de Nieuwe Zijde bevolkten amper 200 van Hollandse
origine waren. De juistheid van de cijfers is van minder belang dan de strekking ervan.
E. Rebling (zie p. 9 n. 1) p. 106. D.F. Scheurleer (zie p. 10 n. 2) p. 39.
D.J. Balfoort (zie p. 9 n. 1) p. 46v.
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(waarvan slechts twee in het Aendachtigh Liedt-boeck) en worden steeds in het
Nederlands aangeduid. Dat Bredero kon weten van hun Engelse herkomst (?), blijkt
uit slechts twee titels: ‘'t Enghels Schoenlappertjen’ (17) en ‘Van d'Engelsche Fortuyn’
(28). Engelse trekken vertoont melodie nr. 43, maar dat wordt nergens bevestigd.
Een deel van deze melodieën, stellig de nrs. 5 en 17, is door Engelse acteurs naar
Nederland gebracht. Bredero heeft ze hier zien optreden. Hij protesteerde in
D'Eglentier weliswaar tegen het succes van hun voorstelling(en) in Amsterdam
(1613?), maar gaf elders blijk ze zeer te bewonderen1. Een relatie met Engeland had
hij in de eerste uitgever van het Geestigh Liedt-boecxken, Govert Basson in Leiden,
kind van Engelse ouders, als hij met hem althans persoonlijk in contact heeft gestaan.
In tegenstelling tot de Engelse noemt Bredero wel tenminste zeven Franse liederen
in hun moedertaal, sommige ervan ook in het Nederlands: nrs. 2, 11, 16, 29, 44, 52b
en het onbekend gebleven ‘Ph(o)ebe qui ce (le) mesme Iour’ (zie hierna p. 43).
Daarnaast heeft een aantal in het Nederlands aangeduide melodieën onmiskenbaar
Franse antecedenten: 4, 23a, 45, 52a en c. Onduidelijker bindingen met Frankrijk of
niet meer dan een Frans uiterlijk hebben de nrs. 10, 25, 42, 49, 57 en 60. Zes
melodieën zijn afkomstig uit het Franse (Straatsburgse, Geneefse) psalmboek: 27,
35, 50, 54, 55 en 61. Hoewel tot de Franse invloedssfeer behorend, nemen zij daar
toch een bijzondere plaats in. Enkele ‘Franse’ melodieën zijn min of meer nauwkeurig
te dateren. De meest recente melodieën die Bredero gebruikt, zijn in Frankrijk ontstaan
(nrs. 11 en 29, misschien 2, 4 en 49). In één geval (nr. 29) is Bredero zelfs de eerste
of één der eersten die de ‘Franse’ melodie in Nederland toepast. Zijn betrokkenheid
bij het Franse lied is al met al onmiskenbaar, zij het ook niet zo geprononceerd als
die van Hooft (zie hierna).
Ontleningen aan het Duitse repertoire zijn gering in aantal, maar ook moeilijker
vast te stellen. Het duidelijkste geval is melodie nr. 53, waarvan de oudste bronnen
en de verspreidingscentra in Duitsland te vinden zijn. De vorm van het lied ‘Te Mey
als alle de vog'len singen’ (nr. 15) gaat terug op Duitse voorbeelden. Twijfelachtig
zijn (de melodieën van): ‘Adelijn, Bruynsmadelijn’ (nr. 40; geheel Europa, maar
vooral Duitsland), ‘C'estoit une fillie de noble coeur’ (nr. 44; sterke Duitse
aanspraken), ‘Hansje sneed dat kooren was lanck’ (nr. 47; tekst oorspronkelijk
Nederduits, melodie ook in Engeland als ‘Hanskin’) en ‘Nu spreyt u kapjen nedere’
(vgl. het commentaar bij nr. 46; melodie onbekend, tekst vertaald uit het Duits).
Wijsaanduidingen in het Duits komen bij Bredero niet voor. Uit Italië

1

A.G.H. Bachrach, Bredero en de Engelse toneelspelers. In: Rondom Bredero. Culemborg
1970, p. 71-89. Memoriaal van Bredero. Documentaire van een dichterleven, samengest.
door Garmt Stuiveling. Culemborg 1970, p. 123.
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komt, behalve het al genoemde ‘Sei tanto gratiosa’ (nr. 32), het lied ‘Bella Nimpha
fuggittiva’, maar of de hier als nr. 23b afgedrukte melodie daar oorspronkelijk bij
gehoord heeft, staat helaas niet geheel vast. Een in heel Noordwest-Europa diep
gewortelde melodie is tenslotte die van ‘Dies est laetitiae’ (nr. 51), waarvan de
herkomst onzeker is. Van alle overige melodieën ligt het verspreidingsgebied
grotendeels in de Nederlanden. Ze op die grond ook ‘Nederlands’ te noemen, zou
echter een ernstige vergissing zijn.
Op één aspect van de herkomst en verspreiding van de door Bredero gebruikte
melodieën moet ik hier nog de aandacht vestigen: de verhouding tussen Noorden
Zuid-Nederland. Met de, vooral aan Spaanschen Brabander ontleende, opvatting als
zou Bredero zich namens Holland en Amsterdam afzetten tegen alles wat zich als
Zuidnederlands aandient, is al eerder grondig afgerekend1. Het is goed, te weten dat
die afrekening óók enige steun vindt in de door Bredero aangehaalde liederen,
melodieën en teksten beide. Het zou wel eens kunnen zijn dat Bredero, Amsterdam
en Holland juist in hun liederen minstens zoveel aan Zuid-Nederland te danken
hebben als omgekeerd. Vier liederen van Bredero werden tot nu toe in twee
Zuidnederlandse bronnen aangetroffen2. Dat in deze uitgave 26 melodieën (twee-vijfde
van het totaal) werden ontleend aan in Zuid-Nederland gedrukte bronnen, is weliswaar
niet representatief maar wel indicatief3. Van de liederen in deze uitgave waarvan een
voldoende groot aantal concordanties beschikbaar is om dat, met alle voorbehoud
overigens, te kunnen beoordelen, is een meerderheid gelijkmatig verspreid geweest
over noord en zuid. Van zeven liederen ligt het zwaartepunt heel duidelijk in het
noorden, nl. de nrs. 23a en 60 (maar beide ‘Frans’), 17 en 28 (beide ‘Engels’), 50
(onbekend, maar niet ‘Nederlands’) en 34 en 38 (onbekend). De oorspronkelijke
teksten behorend bij de melodieën nrs. 33 en 41, misschien ook de melodieën zelf,
zijn in Zuid-Nederland ontstaan, waar ook het zwaartepunt van hun verspreiding
ligt. Dit geldt waarschijnlijk ook voor de melodieën nrs. 25 en 37, terwijl in de nrs.
13, 15 en 18 het zuiden een belangrijke rol speelt. Ook buiten deze concrete
voorbeelden heb ik de stellige indruk dat Zuid-Nederland aan liederen meer aan het
noorden doorgeeft dan andersom. Een

1

2

3

A. Keersmaekers, Bredero en de zuidelijke Nederlanden. In: Rondom Bredero. Culemborg
1970, p. 41-70. J.G.C.A. Briels, ‘Reyn genuecht’. Zuidnederlandse kamers van Rhetorica in
Noord-Nederland. - Bijdr. tot de Geschiedenis [Brabant] 57 (1974) p. 3-89; 21.
O. Jannetje mijn soete beck (I: 62), Nu Heereman, nu Jong-gesel (I: 67, beide mel. nr. 5),
Wie boven zijn God bemind (I: 594, mel. nr. 59) en: Sint dat gy mijn gedachten (niet in het
Groot Lied-boeck; vgl. A. Keersmaekers (zie n. 1 hierboven) p. 62.)
Niet representatief om twee redenen: a. soms is de voorkeur gegeven aan een Zuidnederlandse
bron, ook wanneer een Noordnederlandse beschikbaar was; b. drie belangrijke bronnen zijn
het werk van Noordnederlandse, althans in het noorden werkzame priesters (Stalpert,
Theodotus en De Swaen).
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tweede, minder stellige indruk is, dat dit met name gebeurt via doopsgezinde kanalen.
Van de immigratie van Zuidnederlandse doopsgezinden, begonnen omstreeks 1567
en een hoogtepunt bereikend na 1585, is betrekkelijk weinig bekend. Wel staat vast
dat ze zeer grondig is geweest, zodat na 1650 in Vlaanderen en Brabant, vanwaaruit
de emigratie vooral naar het noorden had plaats gevonden, geen doperse concentraties
van enige betekenis meer voorkwamen1. In het noorden vormden de doopsgezinden
zo niet de bloem van de natie dan toch een groep van niet te onderschatten sociaal,
cultureel en economisch belang, zij het ook zeer in zichzelf verdeeld2. Of zij ook een
belangrijk aandeel hadden in de georganiseerde rederijkerij, heb ik niet bevestigd
gevonden. Te oordelen aan hun melodieën-repertoire zou dat heel wel het geval
kunnen zijn. Dat repertoire is van zo uitgesproken traditioneel karakter dat bv. bijna
de helft van de melodieën in deze uitgave in het geheel niet in doopsgezinde bronnen
voorkomt. Het is bij het zien van de melodieën al bijna voorspelbaar, welke dat zijn.
Dat bij de overige melodieën de doopsgezinde bronnen ruim of zelfs met een
meerderheid vertegenwoordigd zijn, is op zichzelf geen wonder. De dopersen waren
vanouds een even rijm- als heilbegerig volksdeel en hebben ons daarvan in hun
liedboeken een onnoemelijk aantal getuigen nagelaten. Wat echter uit de concordanties
bij sommige liederen van Bredero blijkt, is dat doopsgezinde bronnen op opvallende
wijze samengaan met Zuidnederlandse en/of katholieke, in enkele gevallen ook met
erkende rederijkersbronnen. Het duidelijkst is dat het geval in de nrs. 33 en 41, minder
in 13, 15 en 18. Melodie nr. 9 komt uitsluitend in doopsgezinde bronnen voor. Er
zijn nog enkele aanwijzingen dat Bredero in doopsgezinde kringen geen onbekende
was. Dat hij het werk van Coornhert, weliswaar geen doper, maar geestverwant,
kende, staat vast. Misschien heeft hij ook één van diens liederen als voorbeeld
genomen (Wat wissel van leven; vgl. nr. 15). Van de doopsgezinde Vlaming Carel
van Mander gebruikte hij twee liederen: ‘Tobias tot sterven gheneghen’ (nr. 18;
melodie Zuidnederlands?) en ‘Reyn van manieren’ (geen melodie bekend; zie hierna
p. 41). Twee van Bredero's eigen liederen doen in doopsgezinde bronnen dienst als
wijsaanduiding. Eén ervan lijkt bepaald geen voor de hand liggende aanduiding om
in het algemeen een melodie in de herinnering te brengen, nl. ‘Garbrande, wilt ghy
leven recht gerust’ (I: 521, mel. nr. 28), aangezien wel ‘iedereen’ in die tijd de melodie
bij haar oorspronkelijke naam (Engelsche Fortuyn) kende. Er moet dus wel een
bijzondere reden zijn dat het lied in 1627 werd aangehaald in een doops-

1
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Vgl. A.L.E. Verheyden, Geschiedenis der Doopsgezinden in de zuidelijke Nederlanden in
de XVIe eeuw. Brussel 1959 (= Verh. Kon. Vlaamse Acad. v. Wetensch., Lett. en Sch. Kunsten
v. België, Klasse der Lett. nr. 36) p. 153vv.
Vgl. N. van der Zijpp, Geschiedenis der Doopsgezinden in Nederland. Arnhem 1952, p.
149vv.
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gezind liedboek en in 1668 in een dat vermoedelijk doopsgezind was (eerste druk
1649). Het andere lied, ‘Wie boven al zijn God bemind’ (I: 594, mel. nr. 59), wordt
nog in 1681 in de eerste druk van een doopsgezind liedboek aangehaald, de tekst
wordt tevens met nieuwgecomponeerde muziek aangetroffen in een Zuidnederlands
liedboek van 1648.
Een indeling van de melodieën bij Bredero naar soorten is dunkt me weinig zinvol.
Wie is er bij een toevallig samenraapsel van melodieën gebaat met een overzicht van
majeur-, mineur-, dorische of mixolydische melodieën? Dat er veel dansmelodieën
bij zijn, wat zegt dat, wanneer wij weten dat men van elke lied-melodie een
dansmelodie kan maken en omgekeerd1? Dat Bredero bij zeven liederen een
psalmmelodie gebruikt, is vrij opmerkelijk tegen de achtergrond van het
geseculariseerde klimaat waarin hij thuis hoort. De grote hausse waarin Jan, Piet en
Klaas meenden op de psalmwijzen nieuwe liederen te moeten maken, was in die tijd
nog lang niet aangebroken. Waar Bredero ze bij hun beginregel noemt, zijn het de
psalmen van Datheen (1566) en niet, zoals Van Rijnbach met opmerkelijke
hardnekkigheid volhoudt, de Souterliedekens van 1540. Het is niet waarschijnlijk
dat Bredero ze in de kerk zal hebben leren waarderen. De beschrijving die Huygens
in 1641 geeft van de erbarmelijke toestand van de kerkzang in die tijd, en zeker ook
van toepassing op die in Bredero's dagen, spreekt boekdelen2. Dat Bredero op de
psalmmelodieën ook profane teksten schreef, in één geval zelfs een minneklacht (I:
55), is zeer ongewoon. Het bewijst een onbevangener instelling tegenover Davids
harpzangen dan menigeen na hem kon opbrengen.
Of Bredero's keuze van melodieën representatief is voor zijn tijd en omgeving, is
onbewijsbaar, zoals ook het tegendeel dat is. We moeten wel aannemen dat ze een
persoonlijke keuze vormen uit een naar omvang nog niet vastgestelde, maar immense
voorraad melodieën. Er zijn immers geen bronnen uit zijn tijd die ook maar bij
benadering dezelfde keuze bevatten als het Groot Lied-boeck. Enkele voorbeelden,
uitgedrukt in globale percentages: van de melodieën behorend bij de liederen van
Hooft (deel I van de uitgave Leendertz-Stoett) komt 55% niet bij Bredero voor, ook
niet onder andere namen; voor de Bloem-hof van 1608 is dat 65%, voor die van 1610:
60%; Cupido's Lusthof (1613): 65%; Nieuwen Jeucht Spieghel (c. 1620?): 70%;
Starters Friesche Lust-hof (1621): 75%. Met Hooft heeft Bredero dus relatief de
meeste melodieën gemeen, o.a. enkele zeer oude, maar het accent ligt bij de auteur
van Granida toch duidelijk op het Italiaanse (solo-)madrigaal en het mo-

1
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Voor wie het toch weten wil: allemandes vindt men onder de nrs. 3, 5, 22, 25, 30, 37, 40 en
44, courantes onder 2, 4, 11 en 42, passamezzi onder 19 en 41, branles onder 16, 45 en 58
(?), voorts een pavane (7), volte (56), moresca (52c) en spagnolette, als deze laatste tenminste
een dansnaam is (36).
Constantyn Huygens (zie p. 11 n. 2) p. 138 e.e.
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derne Franse air de cour. Met Starter heeft Bredero relatief de minste melodieën
gemeen. Deze bedient zich uiteraard vooral van het Engelse, maar nauwelijks minder
van het eenvoudiger Franse en Italiaanse (dans)lied, als geheel een wat moderner,
zo men wil: modieuzer repertoire dan Bredero en Hooft. Modern kan men Bredero's
keuze bezwaarlijk noemen. Aantoonbaar gloednieuwe melodieën zijn alleen de nrs.
11 en 29, misschien ook 2, 5 en 47. Tenminste 100 jaar of ouder zijn daarentegen de
nrs. 15, 24, 34, 38(?), 51 en 53. De zichtbare leeftijd van de overige melodieën varieert
van 25 tot 50 jaar; daar kunnen nog heel wat oudere onder zijn. De meest zinvolle
karakteristiek van Bredero's melodieën is dan ook misschien, dat zij een gevestigd
repertoire vormen.
De laatste, tevens hachelijkste vraag die hier nog aan de orde gesteld moet worden,
is: zijn er in Bredero's liederen momenten aan te wijzen waar de muziek van invloed
is op de poëzie? Uit al het voorafgaande is, hoop ik, duidelijk geworden dat we in
dit opzicht niet genoeg terughoudendheid kunnen betrachten. We kennen ‘Bredero's
melodieën’ immers alleen uit andere bronnen, maar ook daar zijn ze niet meer dan
een momentopname van een principieel onbekend object dat er morgen weer anders
uit kan zien. Ook Bredero zelf, vertrouwd als hij was met de toenmalige praktijk van
ongedwongen omgang met liederen en melodieën, zal nooit de illusie hebben gehad,
in zijn liederen een onvergankelijke en ondeelbare eenheid van poëzie en muziek te
hebben gerealiseerd. Was dàt zijn bedoeling geweest, dan had hij ze beter aan een
bevriend musicus kunnen aanbieden. Voorzover wij weten, heeft hij dat niet gedaan,
niet omdat hij zich bewust zou zijn geweest van de eeuwige problematiek van
strofische liedcompositie, maar domweg omdat het niet in zijn hoofd opkwam, van
de heersende gewoonte af te wijken. Als hij op individuele gronden een melodie
koos, betekende dat in zijn ogen zeker niet dat elke andere voor zijn lied ongeschikt
zou zijn. Omgekeerd zou hij psychologisch zeer uiteenlopende teksten aan dezelfde
melodie meegeven, het blijkt althans nergens dat hij een bepaalde variant op het oog
zou hebben gehad. Een sprekend voorbeeld is het in gestileerde, maar klaarblijkelijk
oprechte wanhoop geschreven Klaegh-liedt aan Maria Tesselschade: ‘Edele siel
verheven, groots en schoon’ (I: 301) dat hij - vermoedelijk met opzet, in elk geval
conform de opvattingen van tijdgenoten - schreef op de zelfs in onze oren
buitengewoon emotionele melodie Van d'Engelsche Fortuyn (nr. 28), terwijl hij later
(?) op diezelfde melodie zijn ‘Garbrande, wilt ghy leven recht gerust?’ zou schrijven,
onder de titel Een gerust leven. Maar was in het eerste geval de melodie een bewuste,
persoonlijke keuze, in het andere een slag in de lucht? Ik kan dat niet geloven. Wel
geloof ik dat Bredero en zijn tijdgenoten het multifunctionele karakter van veel
melodieën (dus niet: de indifferente verwisselbaarheid) bewust hebben uitgebuit,
zodat
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een minnelied op de melodie van een psalm en een ‘aendachtigh’ lied op die van een
dans een volkomen natuurlijke eenheid vormen. Was dat, mutatis mutandis, eigenlijk
niet ook wat de predikant Barnardus Busschoff (1593-1639) bedoelde toen hij schreef:
‘De voys en weegt Godt niet of die is swaar of ligt’1? Wilde Busschoff hier niet
zeggen dat melodieën van zichzelf geen bepaald menselijk ethos hebben en het hun
toegeschreven karakter ontlenen aan de teksten waarvoor zij dienen, diep-devoot tot
en met obsceen? Het is geen toeval dat er tussen de opeenvolgende contrafacten bij
één melodie vaak een evidente overeenkomst in toon en kleur bestaat. Voorbeelden
zijn o.a. de genoemde Engelsche Fortuyn (28) en de melodieën van ‘Maximilianus
de Bossu’ (53) en psalm 68 (55). Met de tekst van Bredero's ‘Arent Pieter Gysen’ is
voor een eeuw ook het ‘karakter’ van de melodie vastgelegd. En er zijn melodieën
getekend door het leven gegaan, omdat het Starter had beliefd, ze van een
aanstootgevende tekst te voorzien. En wie, om in onze tijd te blijven, zal ooit nog
de melodie van ‘De uil zat in de olmen’ kunnen zingen zonder de gedachte aan ene
Vader A. en de gouden tijd van de oliecrisis van 19732? De uitgever van een
Zuidnederlands geestelijk liedboek van 1609 richt zich ‘totten leser’ met een geduchte
tirade tegen de schandelijke liederen van zijn tijd, toch, zegt hij onomwonden, zijn
de melodieën op zichzelf te waardevol om ze niet te behouden. Maar ‘ten is
misprijselick datmen op de clocken oft orgelen der Kercken dusdanighe toonen is
speelende, soo lange als de onnutte woorden, daer sy eerst toe gheuonden zijn, noch
zijn inde memorie der menschen’ (cursivering van mij)3. Door passende teksten zullen
ook de melodieën een passend karakter krijgen. Dat was wat Busschoff, en met hem
vele dichters van geestelijke liederen, voor ogen stond. Als Bredero hierin geloofde,
dan toch op zijn manier en zeker niet alleen in de éne, letterlijk zaligmakende richting
die Busschoff en de zijnen blijkbaar voorstonden.
Bij elke nieuwe melodie die Bredero aanduidt, heb ik mijzelf de vraag gesteld:
denkt Bredero hier werkelijk aan een melodie, misschien ook aan een tekst, aan
allebei of zelfs aan geen van beide; waaruit blijkt dat en wat zijn de gevolgen?

2

Aldus met kennelijke instemming geciteerd door Van Lodensteyn (1676); vgl. Bloemlezing
uit de bundel Uyt-spanningen van Jodocus van Lodenstein, met inl. en aant. door P.J.
Buijnsters. Zutphen z.j. (= Klass. Letterk. Pantheon 186) p. 38. Het geciteerde vers, afkomstig
uit Busschoffs Nieuwe lof-sangen en geestelijcke liedekens (c. 1625?), gaat verder: ‘Sijn
wacker oogh besiet de kern van't Gedicht.’
Naar aanleiding van de door de olieproducerende Arabische landen tegen Nederland
afgekondigde olieboycot en de rantsoeneringsmaatregelen van het kabinet-Den Uyl (najaar
1973) schreef de Rotterdamse zanger Pierre Kartner alias Vader Abraham naar model van
dit lied: ‘Den Uyl zat in den olie, in den olie zat Den Uyl’ - in Bredero's tijd zou er Op de
wijse als't begint boven hebben gestaan. Het lied was maandenlang op ieders lip en niet uit
de ether weg te branden, met een piek rond carnaval 1974.
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Het Prieel der gheestelijcke Melodie. Brugge 1609, f. †3r.
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Gladder ijs is nauwelijks denkbaar en wat hier volgt is dan ook slechts wat ik meen
te begrijpen uit de weinige tastbare gegevens. Over een directe, structurerende invloed
van de muziek op de Nederlandse vers- en strofebouw is bij mijn weten haast niets
bekend. Kossmann onderkent in de ontstaansgeschiedenis van de Nederlandse
alexandrijn muzikale invloeden, o.a. vanuit de psalmberijmingen1. Forster meent
datzelfde voor de mede vanuit Nederland naar Duitsland gebrachte vers- en
strofevormen2. De schrijver van de Twe-spraack (1584), zeer waarschijnlijk H.L.
Spiegel, zegt over de Prosodia of Maatklanck ‘... dat wy Rymers, naulyx óyt daar
af hebben hóren spreken, ick laat staan, dat wy in ons dichten daar op zouden achten,
maar inde Liedekens zyn wy ghedwonghen, t'selfde (dickwils onwetende) waar te
nemen; want zullen die ghevoechlyck ghezonghen worden, zó moeten de silben na
de noten ófte de noten na der silben voeten ghevoeght worden ...’3 Uitgaande van
Bredero's liedboek meen ik te begrijpen dat de muziek de dichter en zijn liederen op
enkele manieren te hulp kan komen en tenminste op één manier parten spelen.
Afhankelijk van de aard van de melodie bestaat de hulp uit: correctie vooraf en
nivellering achteraf van onregelmatige verzen en strofen, doorbreking van (te) strenge
metra en stimulering tot grotere eenheden. De tegenwerking bestaat uit de omkering
van het laatste: verbrokkeling van groter denkbare teksteenheden door sequensvorming
en rijm.
Wie de liederen van Hooft zingt, wordt gefrappeerd door het feit dat bijna alle
strofen en verzen zo volmaakt congruent en regelmatig zijn. Men kan ze a.h.w. op
elkaar leggen en tegen het licht houden: er ‘steekt zelden iets uit’. In theorie is het
gezongen strofenlied hierbij alleen maar gebaat, en niet minder de dichter zelf: de
eenmaal gegeven melodie vervult al tijdens het dichten haar corrigerende functie en
markeert nauwkeurig de grenzen. Het resultaat dwingt (bij Hooft) respect af. Maar
hoe heel anders is dit bij Bredero. In alle delen van het liedboek, maar vooral in het
Boertigh Liedt-boeck, wemelt het van grotere of kleinere oneffenheden. Er zijn zelfs
liederen die nauwelijks twee identieke strofen hebben (bv. ‘Lieve kyeren wat en
deun’; mel. nr. 4). Moet ik dit nu zo uitleggen dat Bredero de hoge eisen die het
strofenlied stelt, negeert en maar wat knoeit in de hoop dat het wel eens op z'n pootjes
zal terechtkomen? Ik zou haast zeggen: integendeel. Zo min als Hoofts

1
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Fr. Kossmann, Nederlandsch versrythme. De versbouwtheorieën in Nederland en de
rythmische grondslag van het Nederlandsche vers. 's-Gravenhage 1922, p. 44vv.
Leonard Forster, Die Niederlande und die Anfänge der Barocklyrik in Deutschland. Groningen
1967 (= Voordr. Gelderse Leergangen 20), passim.
Twe-spraack vande Nederduitsche Letterkunst ófte vant spellen ende eyghenscap des
Nederduitschen taals, uitgeg. en toegel, door Klaas Kooiman. Groningen 1913 (diss.), p.
XLV. Zie ook Fr. Kossmann (n. 1 hierboven) p. 42v.
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formidabele techniek onverdeeld positief is uit te leggen, zo min Bredero's rommelige
verzen negatief. Want terwijl Hooft na het schrijven van de eerste strofe de melodie
theoretisch kan weggooien, moet Bredero tot het laatst toe blijven zingen en luisteren
om te weten hoe ver hij met zijn melodie kan gaan. Dat geldt met name voor die
melodieën die van zichzelf ook al geen regelmatig metrum hebben en die dan ook
bij uitstek tot de werkelijk ‘gehoorde’ melodieën gerekend moeten worden, bv. de
nrs. 15 en 33. Zij getuigen van het vertrouwen dat Bredero, al dan niet bewust, stelde
in het nivellerend vermogen van de muziek en van een voort-durend uitproberen van
de mogelijkheden die de melodie bood. Dat Bredero ook bij niet-metrische melodieën
regelmatige verzen en congruente strofen schreef, zou het voorafgaande kunnen
tegenspreken. Toevallig schijnen de meest markante voorbeelden daarvan (32 en 34,
misschien ook 18) te bevestigen dat de melodie daar slechts een papieren rol heeft
gespeeld. In enkele gevallen heeft Bredero in de melodie zijn meerdere moeten
erkennen, nl. juist in liederen van het soort waarin hij zich overigens de ruimste
vrijheden veroorlooft: de dialogen ‘O Jannetje mijn soete beck’ en ‘Nu Heereman,
nu Jong-gesel’ (mel. nr. 5) en het Koortsigh lietje: ‘Als Dirckje in syn Koortse lagh’
(nr. 8). Het lijkt mij buiten twijfel dat hij hier gehoorzaamt aan het dwingende metrum
van de melodieën, allebei dansen. Ook bij nr. 30, een passamezzo, volgt hij structuur
en metrum van de melodie op de voet. Daarentegen schreef hij bij een soortgelijke
melodie (58) een Camer-liedt dat opvallend tegen de draad ingaat, een aanwijzing
dat het lied bedoeld is als parodie op redenrijke praktijken, zoals de tekst ook schijnt
te bevestigen. Als Bredero melodie nr. 56 zo heeft gekend als ze hier is afgedrukt,
dan heeft hij dus ook geweten dat de regelmatige metriek van ‘Waenwyse lieden
valsch van oordeel’ door die van de melodie wordt doorkruist - en daar genoegen
mee genomen.
Het schrijven van lange versregels is niet alleen muzikaal te motiveren, maar ook
te beschouwen als renaissancistisch streven naar monumentaliteit. De melodieën nrs.
21 en 25 laten de muzikale achtergronden zien van dit streven, dat evenwel ook door
de muziek gefrustreerd kan worden, zoals bij nr. 24 overduidelijk blijkt. Is Bredero
hier nog het slachtoffer van zijn keuze, in één geval heeft hij met opzet de langere
vers communs van zijn voorbeeld (psalm 23, melodie nr. 35) verknipt tot twee- en
drievoeters, een typische rederijkerskwaal, gevolg van de in die kringen gebruikelijke
jacht op al dan niet vermeende muzikale rijm- en sequensvorming. Dat Bredero daar
lang niet vrij van is geweest, bewijst het ruime resp. overmatige gebruik van
(binnen)rijmen in de liederen bij de nrs. 16, 17, 22 en 34. Enkele malen heeft hij in
dit opzicht zijn tekstmodel zelfs overtroffen (nrs. 20 en 35). Deze voorbeelden vormen
een merkwaardige tegenstelling tot de vele in grotere eenheden, meestal alexandrijnen,
geschreven liederen op melodieën met
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grote spanningsbogen, bv. nr. 52 a en b. Ook hierin toont Bredero dus twee gezichten:
van een rederijker en van een klassiek georiënteerd renaissancedichter.
Slechts een enkele maal is aansluiting bij de tekst van een aangehaald lied
aanwijsbaar, onder veel voorbehoud in: de aanhef van ‘Wat wissel van leven, wat
grooter strijt’ (I: 605; mel. nr. 15), ‘De Minne die in mijn hartje leyt’ (I: 346; mel.
nr. 33) en in ‘Ach strenghe Liefd ghy schijnt seer soet’ (I: 436; mel. nr. 43), maar
heel duidelijk in ‘Salige sieltjes die soo verblijd’ (I: 617; mel. nr. 62), waar ook de
melodie kennelijk met opzet is gekozen. Thematische verwantschap met het
aangehaalde lied is op vele plaatsen te vinden. Tweemaal haalt Bredero het verkeerde
lied aan, nl. Verheven hoochste ziel voor ‘Maer waerom is myn hert’ (I: 389; mel.
nr. 25) en waarschijnlijk Als ick uyt wandelen gae voor ‘Ic hadde noyt gevoelt’ (I:
241; mel. nr. 21). Tenzij hier de hand van de uitgever in het spel is geweest, is vooral
het eerste voorbeeld instructief, omdat het aantoont dat Bredero zich hier niet aan
een tekst oriënteerde, maar aan een melodie die, naar hij ten onrechte meende, bij
die tekst hoorde. Vanzelfsprekend hebben geen teksten een rol gespeeld bij
wijsaanduidingen die kennelijk alléén naar melodieën verwijzen, bv. Pavane
d'Espangie (7) en Van Spaininielette (36).
De 65 melodieën van deze uitgave bestrijken in eerste instantie 137 van de 177
liederen die het liedboek bevat. Van de toch nog zeer aanzienlijke rest van 40 liederen
heb ik er 14 bij de liederen met bekende melodieën kunnen onderbrengen. De zeer
omslachtige vormvergelijking die daaraan vooraf ging (eigenlijk niet anders dan op
elkaar leggen en tegen het licht houden) heeft enkele verrassende resultaten
opgeleverd. Want behalve een aantal toevalstreffers - liederen die formeel identiek
zijn maar overigens geen aanwijsbare relatie tot één melodie hebben - zijn er enkele
bepaald niet toevallige verwantschappen door aan het licht gekomen, o.a. onder de
nrs. 9, 15 (?) en 46. Vanzelfsprekend heb ik daarbij geen gebruik gemaakt van
melodieën die in het liedboek niet al genoemd worden. Het aantal
liederen-met-melodie kwam hierdoor op 151, terwijl 26 liederen aan de
vormvergelijking ontsnapten. Men vindt ze alle genoemd achter in deze inleiding.
De melodieën in deze uitgave richten zich in mijn weergave principieel alléén
naar de onder elke melodie afgedrukte (eerste) strofe. De afwijkingen in volgstrofen
en in andere liederen op dezelfde melodie bleken te talrijk om in één notatie te
verwerken zonder het notenbeeld ernstig aan te tasten. Echte problemen zal dit zelden
veroorzaken: het gaat vrijwel overal om het toevoegen of weglaten van opmaten en
om splitsing of samenvoeging van noten. Waar de bron een opmaat heeft, die niet
op de eerste strofe, maar wel op een volgende van toepassing is, heb ik die tussen
haakjes laten staan. Stilzwijgende veranderingen van het oorspronkelijke notenbeeld
zijn, waar nodig, aangebracht in: sleutels, voortekens, maat- of
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mensuurtekens, maatstrepen, opmaten, slotnoten, herhalingstekens, bogen en in
splitsing of samenvoeging van noten omwille van de tekstplaatsing. Andersoortige
wijzigingen zijn steeds bij elke melodie aangegeven en overigens verifieerbaar aan
de facsimile's die op verzoek van de uitgeverij zijn toegevoegd. Maatstrepen zijn
alleen daar gebruikt waar sprake is van opeenvolgende gelijke maten, dat is in de
meeste melodieën het geval. In een aantal melodieën (nrs. 3, 6, 23a, 24, 32, 34, 51,
52a en 57) zijn in plaats van maatstrepen kleine ordeningsstreepjes door de bovenste
lijn aangebracht, die niet alle op gelijke afstanden staan. Het gaat hier om melodieën
waaraan een regelmatig metrum ten grondslag ligt, dat echter incidenteel door een
verbreding wordt doorbroken. Dat betreft, met één uitzondering (32), steeds de laatste
en voorlaatste noot vóór een cesuur of voor het slot en het ligt voor de hand, aan te
nemen dat dit uitgeschreven ritardando gebaseerd is op de uitvoeringspraktijk. In
tien melodieën, w.o. alle psalmmelodieën, zijn in het geheel geen strepen gebruikt,
omdat dat alleen maar tot willekeur zou hebben geleid. Waar een lettergreep over
meer dan één noot moet worden verdeeld, is de tekstplaatsing in de regel dezelfde
als in de bron. Na zorgvuldige vergelijking van analoge gevallen in verschillende
bronnen ben ik tot de overtuiging gekomen dat geen enkel principe in alle bronnen
consequent wordt toegepast. De bronnen die de melodieën voor deze uitgave hebben
geleverd, zijn trouwens in dit opzicht ook niet als autoriteit te beschouwen. Zelfs in
Valerius' Gedenck-clanck, waarin aan de verzorging van de muziek en aan de
tekstplaatsing alle aandacht is besteed, worden niet zelden identieke situaties
verschillend weergegeven. De weergave van de teksten in deze uitgave is gelijk aan
die van de tekstuitgave, uiteraard zonder nadere verantwoording. De melodieën zijn
zoveel mogelijk afkomstig uit contemporaine bronnen. Waar meer dan één melodie
beschikbaar was, is wel eens de minst bekende bron gekozen.

V
Tenslotte volgen hier de 26 liederen (behorend bij 22 melodieën) waarvoor geen
(passende) melodie te vinden was, alfabetisch geordend naar wijsaanduiding (cursief)
of, waar die ontbreekt, naar de beginregel van het lied (romein).
1. Al ben ic schoon Liefje niet machtig rijck (I: 284). Geen wijsaanduiding. Tekst
oorspronkelijk uit Bredero's Stommen Ridder (ed. Kruyskamp vs. 280vv), herdrukt
in Haerl. Oudt. Lb. (c. 1650), p. 106, samen met ‘Arent Pieter Gysen’ (mel. nr. 1)
en ‘T'sonnetje steeckt zijn hoofjen op’ (mel. nr. 60), maar geen van de drie staat nog
in de uitgaven van 1716 en 1746. Ook werd het lied opgenomen in de ver-
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taling van Molières Misanthrope door H. Angelkot sr. (1682)1. Dat het lied inderdaad
vrij bekend moet zijn geweest, blijkt uit de gelijkluidende wijsaanduidingen in Holl.
Nachtegaeltien 1633, I p. 114, in Johan Beets' toneelspel Daphne (Beets 1668, p.
129) en nog in Apollo's Vastenavond-gift (c. 1735), p. 54.
2. (Al) van een eerbaer vrou en haren man, voor: Nu hoort mijn vrient gepresen
(I: 109) en: Seght my, seght my Vriendinne (I: 391).
3. De blijdscap komt van mijn (I: 277). Geen wijsaanduiding.
4. De Liefd' die myn begeert beveelt (I: 470). Wijsaanduiding: Alst begint.
5. Den Admirant, den Admirant, voor: Ick bin vervaert veur Heyntjeman (I: 73).
Dezelfde wijsaanduiding in Venus Minne-gifjens (1622), f. 25r, Clock 1625, I nr. 290
en 339, en Amst. Doele-vreught 1627, p. 6.
6. Galiarde tortellerie, Ofte reyn van manieren is den Echten Staat, voor: Getrou
van zeeden (I: 399). Van de eerste wijs is dit de enige bekende vindplaats, de tweede
is een lied van Carel van Mander, o.a. in Gulden Harpe 1620, I p. 502 (eerste druk:
1605):

Een Schriftuerlijck Liedeken, op de wijse:
Het was de moere rondt.
Reyn van manieren// is den Echten Staet,
Die hem hantieren// in den rechten graet,
T'is slechten raedt// die hem verbieden, want
Beter is trouwen// dan te lijden brandt:
Want die hoereren// mal
Godt condemneren// sal,
Des wy lauderen// al
T'Huwelijcx bandt. (8 str., getekend: Een is noodigh).

De wijsaanduiding Het was de moere rondt is nog onopgelost.
7. Hoe soet singht ons de Nachtegael (I: 495). Wijsaanduiding: Alst begint.
8. Ick hebber een uyt verkoren, voor: O Bruydegom en Heere (I: 152). Dezelfde
wijsaanduiding ook in Wellens 1612, p. 77 (Op de voys: Curante [!] brande. of/ Ick
hebber een uytvercoren); Cupido's Lusthof (1613), p. 84 (= 83); Stalpert 1635, p.
435.
9. Meester Clement, ghy vuyle vent, voor: Dieuwer is verlieft (by get) (I: 88) en:
Soo haest als ick u (lief) aen sach (I: 371). Dezelfde wijsaanduiding bij Van Mander
(Gulden Harpe 1620, I p. 598). Bredero's ‘Dieuwer is verlieft’ werd met een mij
onbekende melodie uitgegeven in Nederlands literatuurboek, I. Amsterdam 1956,
J.M. Meulenhoff, p. 116. Navraag naar de herkomst van de melodie leverde niets
op.

1

J.P. Naeff (zie p. 24 n. 2) p. 41v.
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10. Met een Minnelycke sin, Com ick u, voor: Ach dach! wenschelijcke dach (I: 202).
Dezelfde wijsaanduiding in Cupido's Lusthof (1613), p. 6 en 41.
11. Nachtegael kleyn wilt vogelken, voor: Vraaght ghy, waerom sucht ghy so seer
(I: 282). Dezelfde wijsaanduiding o.a. in Bloem-hof 1610, p. 63, en Apollo 1615, p.
63 en 108 (= 118).
12. O leyder Minne (I: 245). Geen wijsaanduiding.
13. O lyden en pijn, droefheyt is mijn, voor: Al waert dat mijn, de Godt Jupijn (I:
415). Het aangehaalde lied volledig in Nieu Amoureus Lb. 1605, p. 45:

Cydippe antwoort tot Acontius:
Op de stemme: Almaigne Cicilie.
Och lyden en pijn,
Droefheydt is mijn
Over u valsche manieren?
Aensiet nu fijn, het werck van dijn
Hoe ghy my gaet schoffieren
Ghy vercort nu myn leven,
T'welck ghy my niet cont gheven
Seer sieck ben ick en daer toe cranck
Ick salt besterven eer yet lanck
Inden tempel u valsche daden
Heb ghy aen een simpel maecht
Ghetoont ende daer toe verraden
Het moet Jupiter zyn gheclaecht. (5 str.)

Voor de wijsaanduiding Almaigne Cicilie, vgl. hierna melodie nr. 19. 14. O roosje
root! o peerle jent, voor: Vermaledyden Gelt-honger snoot (I: 579). Het aangehaalde
lied volledig in Nieu Amst. Lb. 1591, p. 100:

Op de wijse: Alst begint.
O Roosgen root// o peerle jent
Liefgen minioot// daer ick om lijd' torment,
Schoone Goddinne ick blijf geschent,
Want mijn lijden is sonder ent,
Nacht ende dach, doe ick geclach, voorwaer,
Om dat ick scheyd' van u, o maecht eerbaer. (4 str.)

Dezelfde tekst ook in hs. Buytevest (c. 1600), f. 98r (zonder wijsaanduiding) en in
Nieu groot Amst. Lb. 1605, p. 135 (Alst beghint). Als wijsaanduiding wordt het lied
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nog genoemd in o.a. Cupido's Lusthof (1613), p. 116 (= 115), en Nieuwen Jeucht
Spieghel (c. 1620), p. 155.
15. Ph(o)ebe qui ce (le) mesme Iour, voor: Als ick in myn gedacht (I: 360), O
schoonste schoonheyt wreet (I: 397) en: Ghy stroom Goddinnen gladt (I: 426).
Behalve deze drie plaatsen is van dit lied niets bekend! Zelfs de muziekafdeling van
de Bibliothèque Nationale in Parijs, die een index onderhoudt op het eigen bezit,
moest negatief antwoorden. Bredero's ‘O schoonste schoonheyt wreet’ werd door
Hooft als wijsaanduiding gebruikt voor ‘Lof dij godinne rain’ (Leendertz-Stoett, I p.
125, gedateerd 3-9-1614).
16. Poolsch Amanje, voor: De lieve, waerde, soete Mey (I: 238). Een luitbewerking
onder de naam Allemande de Poloigne in hs. Thysius (na 1590), f. 498r (ed. Land nr.
316), betreft waarschijnlijk de bedoelde melodie, maar is overigens onbruikbaar.
17. 'S morghens voor daegh, in't velt al by den wege, voor: Maar siet! sy sluyt (I:
193). Dezelfde wijsaanduiding o.a. in Wellens 1612, p. 28 (Wt Vincken gaen. of:
s'Morschens [!] voor daeg, etc.)
18. 't Eerste gebodt eer Adam wert, voor: Als d'ooghen schoon (I: 507). Ik zocht
aanvankelijk het aangehaalde lied in de doopsgezinde hoek. Zodra ik dit had
opgegeven, vond ik het bij toeval in Suyverlijck Boecxken (c. 1600), f. G4r. Het staat
daar tussen een zevental nieuwjaarsliederen die het besluit van het boekje vormen
en blijkens het titelblad in deze druk voor het eerst voorkomen. Zes van de zeven
liederen zijn uit de Amsterdamse Eglentier, één is uit een mij onbekende kamer. Ons
lied is niet aantoonbaar een nieuwjaarslied, maar blijkens de slotregels:
Laet liefd' der liefden wesen
Het fondament.

is het misschien afkomstig uit de Leidse kamer onder de zinspreuk ‘Liefd' es't
fondament’. De eerste van de zeven strofen luidt:

Een nieu Liedeken,
Op de wijse: Cupido Godt, etc.
Het eerste Ghebod
Eer Adam wert beschuldight,
Beval hem God,
Wast en vermenichfuldight,
Dit is u lot, dit, etc.
Dus elck een volght gheduldigh
Het eerste Ghebod.
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De eerste en laatste regel van elke strofe zijn gelijk, dat is echter bij Bredero niet het
geval. Het aangehaalde ‘Cupido Godt duer uwe minne stralen’ is in tenminste drie
bronnen volledig bewaard gebleven, het lied werd graag als wijsaanduiding gebruikt,
o.a. door Hooft, maar een bijbehorende melodie is nooit aan het licht gekomen.
19. Van Coridon, voor: Vyt Liefden com ick dagelijcx nu (I: 326). Van alle
Coridons die wij in Hollands Arcadië tegenkomen, heeft niet één de hier benodigde
melodie.
20. Wie dat so dol als onbedacht (I: 623). Geen wijsaanduiding. Tekst
oorspronkelijk uit Stommen Ridder (ed. Kruyskamp vs. 462vv).
21. Wie wil hooren een nieu Liet, voor: Hou sick hou, goen dach in't huys (I: 81).
De wijsaanduiding is te stereotiep om met enige zekerheid een melodie te kunnen
geven, maar dat had Bredero zelf ook kunnen bedenken. Zijn eigen lied werd tot
wijsaanduiding in Johan Beets' Liedtboeck (Beets 1668, p. 282).
22. Wil Paris nu helaes verlaat, voor: Wech segh ick en vertreckt (I: 222). Niet
onmogelijk is hier bedoeld het lied: Wil Paris helaes, my nu versmaen (Stemme: Die
soete coele Mey, is nu ontdaen) in Nieu Amoureus Lb. 1605, p. 12, dat formeel enige
overeenkomst met Bredero's lied vertoont, maar evenveel verschil.
juli 1976
F.H. MATTER
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Melodieën
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1 Boeren Geselschap
I: 47
Stemme: 't Waren twee Gebroeders stout, &c.

Melodie naar De Coster 1614, p. 76.
Bij Bredero ook voor: Wat baat my den dranc (I: 341)
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Geen ander lied van Bredero zou zo veel weerklank vinden als dit, een ‘Lied im
Volkston’ bijna, zij het enigszins anders van ‘Ton’ dan de latere filosofen van het
genre zouden voorstaan. Tengnagel rekende het lied, èn Bredero's ‘Marten Aepjes’,
tot de ‘wyzen van de rechte ouwe snee, die nog daeglix vreugde baeren’ (1640)1. Tot
ver in de 18de eeuw vinden we het lied terug in populaire liedboeken, op een liedblad
en in een pamflet, en wordt het aangehaald als wijsaanduiding voor nieuwe
contrafacten.
De oudst bekende bron van het aangehaalde lied is het hs. Buytevest (c. 1600), f.
96r. De eerste strofe:

Op de wijse alst begint
Het waere twee gebroeders
Stout en seer faeliant
Den eene was een seeman
De andere beidet lant
En sij waeren bey sooe stranck
Die seeman die Koeser
nae sin voerstant
Die see al voer dat lant.

De wijsaanduiding ‘alst begint’ kan betekenen dat het lied een contrafact was naar
een ouder lied met gelijkluidende aanhef, maar ook dat het lied zelf bekend genoeg
was om zijn ‘eigen’ melodie te voeren. Waarschijnlijk is dit laatste hier het geval,
want nog eind 17de eeuw vinden we het lied terug in een Tafel-spel, nu met zijn
vermoedelijk oorspronkelijke wijsaanduiding: ‘Ick wou dat ick waer een wilde Swaen,
& c.’2. Door deze late bron kon de hier afgedrukte melodie worden geïdentificeerd
als de door Bredero bedoelde. ‘Het waere twee gebroeders’ heeft een vrij grote
bekendheid genoten, want we vinden het lied als wijsaanduiding aangehaald in o.a.
Schadt-kiste 1621, p. 202; Gheest. Bloem-hojken 1627, p. 694; Stalpert 1635, p. 871,
en elders. Intussen begint echter Bredero's nieuwe lied het oudere te verdringen.
Hijzelf opent de rij door ‘Arent Pieter Gysen’ als wijsaanduiding mee te geven aan
‘Wat baat my den dranc’3. Na hem worden Arent en

1
2

3

M.G. Tengnagel, Amsterdamsche Lindebladen. Amsterdam 1640. Geciteerd in J.P. Naeff,
De waardering van Gerbrand Adriaenszoon Bredero. Gorinchem 1960 (diss. Leiden), p. 34.
Tafel-spel, van twee Personagien, den eenen een Schipper ... ende d'ander een Boer ... Met
twee Liedekens. Amsterdam z.j. (c. 1695), Gijsbert de Groot (Den Haag, KB: 603 K 32), f.
B8r. Andere uitgaven: Amsterdam z.j. (c. 1700), Wed. G. de Groot (KB: 603 K 31), en Delft
z.j. (c. 1700), Jacob Kloeting (KB: 603 K 33; defect ex., daardoor ontbreekt dit lied).
Dateringen: KB.
Ook elders in het Groot Lied-boeck haalt Bredero zichzelf aan; vgl. hiervóór p. 27.
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zijn maats aangehaald in een reeks van liedboeken, o.a. Zeeusche Nachtegael 1623,
IV p. 75; Plater 1624, f. †† 8v; Holl Nachtegaeltien 1633, II p. 92; Baron 1651, p.
100; Ital. Quacksalver 1694, p. 80, voor een ‘Boere Bruylofts-liedt’ dat van sfeer
een getrouwe kopie is naar Bredero; tal van latere bronnen tot diep in de 18de eeuw.
Het gehele lied werd herdrukt in o.a. Amst. Minne-beeckie 1645, p. 399; Utr.
Zang-prieeltjen 1649, I p. 318; Haerl. Oudt Lb. (c. 1650), p. 1031; het bijzonder
populaire Thirsis Minnewit (c. 1740), II p. 56, en als liedblad in de Coll. Nijhoff (c.
1700), p. 728. Een afwijkende versie komt voor in een van de pamfletten die het licht
zagen n.a.v. Asselijns satirisch blijspel Jan Claaz (1682)2.
Een tweede versie van de melodie komt bij De Coster voor op p. 198. Vergelijking
van beide bevestigt nog eens hoe variabel een melodie kan zijn zelfs in de handen
van één dichter en in één en dezelfde bron. Een derde en vierde versie, onder de
naam ‘Arent Pieter Gijsen’ en in een latere, instrumentale stijl, vinden we in
Boerenlieties (c. 1700), II p. 4 nr. 97 van de uitgave-Roger, en II p. 5 nr. 103 in die
van Mortier3.

1

2
3

Samen met twee andere Bredero-liederen: ‘Al ben ic schoon Liefje niet machtig rijck’ (p.
106) en ‘'t Sonnetje steeckt sijn hoofjen op’ (p. 105). Geen van de drie staat meer in de uitgave
1716 en 1746.
Vgl. J.P. Naeff, o.c., p. 42.
Vgl. J. Pollmann, Een lied van Bredero. - Mens & Melodie 7 (1952) p. 168vv; M. Veldhuyzen,
De melodie van een lied van Bredero. - Mens & Melodie 21 (1966) p. 166vv.
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2 Van Gijsjen, en Trijn Luls
I: 50
Stemme: Si c'est pour mon pucellage.

Melodie naar Valerius 1626, p. 94.
Bij Bredero ook voor: Wilt aanschouwen met medoogen (I: 177).
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‘Courante Si c'est pour mon pucellage’ heet deze melodie bij Valerius en elders, en
dat betekent dat we hier te maken hebben met één van de meest populaire dans-typen
van de 17de eeuw. Omstreeks het midden van de 16de eeuw in Frankrijk opgekomen,
heeft de courante zich zeer snel over geheel West-Europa, Engeland, Italië en Polen
verbreid en zich een vaste plaats veroverd in de instrumentale danssuite, om pas
omstreeks 1750 weer te verdwijnen. Het tempo van de courante is in Bredero's tijd
snel tot zeer snel, ‘auff einen gar geschwinden Tact’, zegt het voorwoord van
Praetorius 1612 (ed. 1929), p. XIII, een werk dat niet minder dan 163 zettingen van
overwegend Franse courantes bevat, een bevoegde bron dus.
De herkomst van tekst en melodie is onbekend. Zij horen thuis in het immense
repertoire van airs et ballets de cour dat in deze tijd in Frankrijk gangbaar is. Het
lied komt voor het eerst voor in de afdeling ‘Airs de Court’ van Besard 1603, f. 68r,
in een zetting voor zangstem en luit; de eerste van de vijf strofen luidt:
Si c'est pour mon pucellage
Que vous me faites l'amour
Ie le promis l'autre jour
À vn garçon de village
Vous n'y perdes que voz pas
Galland vous ne l'aures pas.

Gezien de explosieve wijze waarop de melodie zich in ons land manifesteert, zal zij
niet lang voor de vroegste Nederlandse vermelding ingevoerd zijn, dat is in Bloem-hof
1608, waar ze vier keer als wijsaanduiding voorkomt, p. 5, 8, 61 (= 70) en bovendien
op p. 23 (= 27) maar daar ten onrechte. Vanaf dit moment wordt het lied in vrijwel
ieder liedboek aangehaald, o.a. in hs. Verhee 1609, p. 143; Bloem-hof 1610, p. 35
en 29 (voor Hoofts ‘Als Jan Sybrech sou belesen’; met muziek bij Geraedts-Kazemier,
nr. 8); Wellens 1612, p. 44, 60 en 122; Cupido's Lusthof (1613), p. 10, 74 (= 73) en
122 (= 121); Apollo 1615, p. 53 (voor dit lied van Bredero); Wellens 1617, p. 160;
Gheest. Paradiisken 1619, VI p. 37 (met mel.-incipit), en legio latere bronnen. De
oudst bekende volledige melodie staat in Prieel 1609, p. 199, voor ‘Waer u liefde
alsoo pure’; voorts in Pieuse Alouette 1621, p. 145 (= 135), en Van Haeften 1622,
p. 80-81. Baron 1651, p. 119, schrijft de melodie voor bij Bredero's ‘Fytje Floris’,
maar waarschijnlijk ten onrechte (vgl. hierna p. 63). De melodie is lange tijd bijzonder
populair gebleven, vaak aangeduid met de beginregels van nieuwe contrafacten, o.a.
‘Lieve Dochter(s) vol van jeuchde’ en Camphuysens ‘Elk heeft zyn byzonder dryven’.
Ongecompliceerd als ze is, heeft ze ook geringere talenten zelden voor problemen
gesteld.
Lit.: Jansen, nr. 13.
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3 Aenspraeck vande Petemeuy, tot de Neef
I: 53
Stem: Helaes! Amour vvat gaet my aen?

Melodie naar Pers (c. 1630), p. 144.
Bij Bredero ook voor:
a Eel-hart, Moertjen, heb ick lief (I: 76);
b Nifjen, Nifjen, o ghy dingh (I: 56); bruikbaar voor:
c Mach ter werelt eenighe pijn (I: 465).
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Van deze in Bredero's tijd veelgebruikte melodie is alleen deze optekening bekend
en zelfs daarvan is niet met zekerheid te zeggen dat het de bedoelde melodie is. Het
opschrift bij Pers: ‘Stemme: Eylaes Amour, &c. Of, als volght’ is immers voor
tweeërlei uitleg vatbaar: het kan bedoeld zijn als verduidelijking (‘d.w.z. op de
volgende noten’), maar ook als alternatief. Dat tekst en melodie bijna naadloos op
elkaar passen, is uiteraard geen argument voor het eerste, wèl het feit dat onze melodie
sterk op een allemande lijkt, want we zoeken juist een melodie die bekend moet zijn
geweest als ‘Allemande Philip. Eylaes amour’, aldus bijvoorbeeld aangehaald in
Bloem-hof 1610, p. 19. Wie of wat met deze Philip is bedoeld, is onbekend, of het
zou de Engelse componist Peter Phillips moeten zijn1, van wie we een ‘Pavane
Philippi’ kennen (Valerius 1626, p. 136). Bij Henrick Aerts 1597, f. 5r, wordt een
‘Almaengie Filippijn’ genoemd, maar voor een lied in vierregelige strofen.
Een volledige tekst van het aangehaalde lied vinden we voor het eerst in het hs.
Ariaenken de Gyselaer (c. 1600), f. 18r, waar de eerste strofe luidt:

Een nieu Liedeken
Helaes Amour wat gaet my aen‘
Al myn vrienden en maechden
Willen myn Gheuen eenen man
die myn niet en can behagen
Want syn sinnekens ende myn
connen niet eendrachtich syn

Het lied werd gedrukt in Nieu groot Amst. Lb. 1605, p. 158. Uit de daar gebruikte
wijsaanduiding ‘Alst begint’ blijkt dat het lied inmiddels een zekere bekendheid had
gekregen. Dat wordt bevestigd door het feit dat ‘Helaes Amour’ als wijsaanduiding
wordt genoemd in Nieuwen Lust-hof 1602, I p. 31, 72 en 76, en later in Nieuwen
verb. Lust-hof 1607, II p. 21; Wellens 1612, p. 15 en 64 (‘Alemande Spiers. Of Elaes
Amour’); Apollo 1615, p. 39, 49 (voor ‘Marten Aepjes’) en 52 (= 50; voor ‘Nifjen,
Nifjen); Nieuwen Jeucht Spieghel (c. 1620), p. 198; Zeeusche Nachtegael 1623, IV
p. 111. Daarna schijnt de melodie spoedig van het toneel te zijn verdwenen.
Wat Bredero heeft bedoeld als melodie bij ‘Mach ter werelt eenighe pijn’ is
onbekend. De wijsaanduiding luidt: ‘Alst begint’ en dat is, anders dan sommigen
menen, géén aanhef van een lied - een moeilijk uitroeibaar misverstand. De meest
gebruikelijke betekenis is dat het lied een contrafact is naar model van een ander,

1

Peter Phillips (c. 1560-c. 1633) werkte vanaf 1590 in de zuidelijke Nederlanden, o.a. in
Antwerpen, Brussel en Tienen.
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met behoud van de oorspronkelijke beginregel(s) bij wijze van geheugensteun. Dat
we in dit geval het misschien bedoelde lied niet kennen, is helaas geen uitzondering:
een groot deel van de ‘alst begint’-aanduidingen is tot op heden onopgelost. Een
tweede mogelijkheid, maar hier waarschijnlijk niet van toepassing, is dat tekst en
melodie gloednieuw zijn en als één geheel worden gepresenteerd; in dat geval wordt
in de regel de melodie mee afgedrukt. Een derde, veel voorkomende betekenis is dat
het lied onder een bepaalde wijsaanduiding eerder gepubliceerd is, althans enige tijd
gecirculeerd heeft, goed is ontvangen en nu met zijn ‘eigen’ melodie (die dus nog
steeds dezelfde is) optreedt. ‘Alst begint’ is in dat geval zoveel als een
kwaliteitsgarantie. Een goed voorbeeld is Hoofts ‘Ick schouw de werelt aen’, hierna
beschreven bij nr. 50. Deze laatste betekenis zal ook wel op Bredero's lied van
toepassing zijn, aangezien het al in 1612 gepubliceerd was, zij het vermoedelijk
zonder wijsaanduiding1. Het is hoe dan ook wel duidelijk dat Bredero níet de hier
gegeven melodie bedoelt. De vormverschillen zijn weliswaar klein, maar duidelijk
en te weinig incidenteel, terwijl ook een refrein ontbreekt. Niettemin is de melodie
zonder enige moeite aan de tekst aan te passen.
Volgens M.G. Tengnagel hoorden ‘Marten Aepjes’ en ‘Arent Pieter Gysen’
omstreeks 1640 tot de veelgezongen liederen (vgl. hiervóór p. 47).

1

In Tragedische Historien IV, 1612. Vgl. A. Keersmaekers, De onbekende Bredero. - Spiegel
der Letteren 11 (1968-69) p. 81-97. Hetzelfde is het geval met het in de Groote Bron der
Minnen onmiddellijk volgende ‘De Liefd' die myn begeert beveelt’, waarvoor helaas geen
melodie beschikbaar is.
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4 Twee-spraack van Twee Buur-Wyven
I: 59
Stem: 't Schaep dat voer naer Alleckmoer.

Melodie naar De Swaen 1664, p. 349-350.
Bij Bredero ook voor:
a Hout u soo kost'lijck als ghy meucht (I: 136);
b Onse Lobbetjen is so blijt (I: 70).
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Ongewild heeft A.E.H. Swaen, in zijn korte mededeling over het liedje ‘Betteken
voer na Maerye-mont’ uit de Spaanschen Brabander (ed. Stutterheim, p. 206), ertoe
bijgedragen dat de bij deze liederen behorende melodie geïdentificeerd kon worden1.
Aan de liederen die hij met ‘Betteken’ in verband bracht, ontbrak er slechts één: het
hier door Bredero geciteerde ‘'t Schaep dat voer naer Alleckmoer’.
Het verraderlijke van het gebruik van meer dan één wijsaanduiding, zoals onze
bron De Swaen (hoed u voor verwisseling!) dat hier doet, is de onzekerheid of het
om één of om meer melodieën gaat. Nu is er in dit geval alle reden om aan te nemen
dat er slechts sprake is van één melodie: de zeer populaire ‘(Courante) La Dauphine’,
de eerste van De Swaens rijtje. Ook de tweede wijsaanduiding: ‘Hoe komt Jetske,
sis het my’, een lied van Starter, heeft oorspronkelijk als wijs ‘La Dolphine’ (vgl.
Starter 1621, p. 90). De Swaens derde wijsaanduiding zou ik in een soort
volksetymologische redeneertrant aldus willen lokaliseren: 't Schaep dat voer naer
Alleckmoer (Bredero) → Bettheken voer nae Bethelemoer (wijsaanduiding in Venus
Minne-gifjens (1622), f. 12r) → Betteken voer na marie mont (wijsaanduiding in
hetz. werk, f. 34v, en voor Vondels Een Otter in 't Bolwerk, 16302 → Bethke sou te
bruyloft gaen (De Swaen, verder niet bekend). Het is niet al te gewaagd, hier een
reeks contrafacten van eenzelfde stam te willen zien. Een extra argument geeft Stalpert
1635, p. 346: ‘Stem: Ie rencontray l'autre jour. Of: Lieve kieren wat een deun’; de
bijgevoegde melodie is een variant van ‘La Dauphine’. Het is niet de enige keer dat
Stalpert Bredero aanhaalt in samenhang met het vermoedelijke Franse origineel (vgl.
hierna nr. 6). Hij kent ze beide blijkbaar goed, Bredero en het Franse repertoire van
zijn tijd, want de oudstbekende versie van ‘Ie rencontray’ (Bataille 1614, f. 15v3 en
van ‘La Dauphine’ (luitbewerking in Vallet 1615 (ed. 1970), p. 179) bewijzen dat
het om dezelfde melodie gaat. De naam ‘La Dauphine’ wijst er trouwens op dat we
ook deze melodie in het ballet de cour moeten zoeken.
De melodie wordt onder diverse namen vele malen aangeduid en/of afgedrukt,
o.a. in Pieuse Alouette 1621, p. 14, Camphuysen 1624, p. 105; Valerius 1626, p. 40.
Bredero's ‘Schaep’ waar alles om begonnen was, is intussen verdwenen zonder meer
sporen na te laten dan een aanhaling in Jan Jacobsz. 1612, f. 71v (‘Te Mey als alle
de voghelen singhen. of Het schaep dat voer na Alckmaer’; vgl. hierna nr. 15) en in
Starter 1621, II f. C2v. Bredero's ‘Lieve kyeren’ heeft zijn voorbeeld lang

1
2
3

A.E.H. Swaen, Betteken voer naer Mariemont. - TNTL 60 (1941) p. 306-307.
J. van Vondels Hekeldichten. Met de aantekeningen der ‘Amersfoortsche’ uitgave uitgeg.
en toegel. door J. Bergsma. Zutphen (1920), Thieme (Klass. Letterk. Pantheon), p. 69.
Afgedrukt bij Van Duyse, II p. 1698. De eerste druk van Bataille (1611) heb ik niet
geraadpleegd.
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overleefd: we vinden het als wijsaanduiding (bewijs van een zekere bekendheid) in
Plater 1624, p. 71; Amst. Minne-beekje 1637, II p. 182; Utr. Zang-prieeltjen 1649,
I p. 155, en zelfs nog in Dordr. Helikon 1719, p. 60. In Laurier-krans 1643, I p. 37,
vinden we onder dezelfde wijsaanduiding een lied van precies dezelfde strekking als
Bredero's buurvrouwenroddel. ‘Onse Lobbetjen is so blijt’ wordt nog genoemd in
J.Z. Baron, Klucht van Lichthart, 16531.
De tekst zelf heeft die ongedwongen verhouding tot de melodie die we zo vaak in
soortgelijke liederen van Bredero aantreffen. Slechts twee van de negen strofen zijn
onderling geheel identiek van vorm (5 en 6), de andere vragen steeds weer nieuwe
aanpassingen in de melodie; in de twee andere liederen is dit net zo. Vs. 3 (Die sel
...) is als enige door alle strofen heen constant. Dat is niet helemaal toevallig, want
anderen schrijven op die plaats graag een halve versregel met herhaling, niet zelden
een uitroep, b.v. De Swaen: ‘Laet horen// laet horen’, Starter: ‘Te waendre, te
waendre’, Vondel: ‘O jemy, o jemy’. Kennelijk vindt dit zijn motivering in de
melodie, al dacht Bredero daar blijkbaar anders over.
Lit.: Van Duyse, II nr. 442.

1

J.P. Naeff, De waardering van Gerbrand Adriaenszoon Bredero. Gorinchem 1960 (diss.
Leiden), p. 35.
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5 Een oudt bestevaertje, met een iong Meysjen
I: 63
Stem: Pots hondert duysent slapperment, &c.

Melodie van Valerius 1626, p. 222; de ‘Tafel vande stemmen’ heeft: Pots hondert duysent of Almande
Pekelharing.
Bij Bredero ook voor: Nu Heereman, nu Jong-gesel (I: 67).

G.A. Bredero, Groot lied-boeck

59
Mede dank zij Valerius' toevoeging: ‘Almande Pekelharing’ staat al sinds lang vast
wat de geestelijke achtergrond van deze melodie is. Ze hoort thuis in het omvangrijke
repertoire van zang- en dansspelletjes (singende kluchten, Eng. jiggs) dat sinds
Leicesters tijd in Nederland werd vertoond door Engelse acteurs op doorreis naar en
van Duitsland, en daar zowel als hier grif werd nagevolgd. Zoveel schijnt wel zeker
dat de acteur Robert Reynolds, behorend tot de reizende troep van John Green, tussen
1610 en 16201 een nieuwe toneelfiguur creëerde, genaamd Pickelhering, naar vermoed
wordt analoog aan Spencers Stockfisch-type. De meest geliefde krachtterm van deze
zielig-slimme versierder luidde: ‘Potz schlapperment’. Het succes van de nieuwe
opzet was zo groot dat Greens gezelschap de ‘bickelherings compagnia’ genoemd
werd2. De oudste gedrukte verzameling van Pekelharingkluchten dateert van 16203.
Dank zij één of meer stukken uit dit repertoire moet onze melodie populair
geworden zijn. Ze lijkt zelf wat ouder dan de Pekelharing-kluchten en stamt
vermoedelijk uit een ander cultureel klimaat. Simpson, p. 740, geeft een versie uit
Thomas Robinsons Schoole of Musicke, 1603, maar ze heeft haar grootste succes
zeker te danken aan haar latere rol. Omgekeerd zal Robert Reynolds, of wie dan ook
de melodie voor het eerst in deze context toepaste, haar commerciële mogelijkheden
hebben gekend of vermoed.
In Nederland wordt de melodie ettelijke keren voorgeschreven, voor het eerst in
Apollo 1615, p. 87. Starter gebruikt haar als één van de acht melodieën die samen
‘het musijck’ vormen bij zijn ‘Kluchtigh t'samen-gesang’4 (Starter 1621, II f. B2v
en B4r). Verder wordt ze genoemd in Zeeusche Nachtegael 1623, IV p. 18; Holl.
Nachtegaeltien 1633, II p. 99, en elders. In Venus Minne-gifjens (1622), f. 34r en
talrijke latere bronnen wordt de melodie aangehaald als ‘Janneman en Alemoer’,
waarmee weer nieuwe toneelfiguren worden bedoeld.
Bredero's beide liederen horen volkomen thuis in de traditie waarin de melodie
populair werd. Het valt op dat ze een bijzonder regelmatige vers- en strofebouw

1

2
3

4

Johannes Bolte, Die Singspiele der englischen Komödianten und ihrer Nachfolger in
Deutschland, Holland und Skandinavien. Hamburg-Leipzig 1893 (= Theatergesch.
Forschungen 7), p. 33. Bolte dateert 1618, de oudste Nederlandse bron die een
Pekelharing-melodie noemt, is Apollo 1615. Vgl. ook Baskervill, p. 127v en 268v.
E. Herz, Englische Schauspieler und englisches Schauspiel zur Zeit Shakespeares in
Deutschland. Hamburg-Leipzig 1903 (= Theatergesch. Forschungen 18), p. 30.
Engelische Comedien vnd Tragedien, [Leipzig] 1620. Eén ervan afgedrukt bij Bolte, o.c., p.
50vv, samen met zijn Engelse bron: Robert Cox' Singing Simpkin (c. 1590), en Isaak Vos'
vertaling: Singende Klucht van Pekelharingh in de Kist (1648).
Het gaat bij Starter blijkbaar al om een tamelijk ontwikkeld genre. De oudste gezongen
kluchten gebruiken één of twee, hoogstens drie melodieën.
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hebben, althans in vergelijking met veel andere liederen in het Boertigh Liedt-boeck.
Dat wordt, denk ik, vooral veroorzaakt door het sterke metrum van de melodie. Dat
deze, zoals Valerius wil, inderdaad een allemande is, lijkt me niet zeker. Ze is
compacter dan wat de Engelsen een alman noemen en te levendig voor een
continentale allemande.
De twee liederen van Bredero hadden, althans op papier, nog een lang leven voor
de boeg: ze werden opnieuw gedrukt in het Zuidnederlandse liedboek Brab.
Nachtegaelken 1656, p. 166 en 177 (= 175), beide met de wijs ‘Janneman en
Alemoer’. Volgens het register stonden ze ook in een eerdere druk.
Lit.: Chappell, p. 182; Van Duyse, II nr. 465; Simpson, p. 739-740.

G.A. Bredero, Groot lied-boeck

61

G.A. Bredero, Groot lied-boeck

62

6 Twee-spraek tusschen Iaep Ians ende Fijtje Floris
I: 83
Stem: Banghe suchjes gaet nu spelen.

Melodie naar Stalpert 1634, p. 352-353.
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Meer dan uit deze wijsaanduiding bij Bredero is van het lied ‘Banghe suchjes gaet
nu spelen’ niet bekend, behalve dan dat het nog als wijsaanduiding voorkomt in
Sweerts 1702, p. 261. De daar weergegeven melodie is echter die van het ook door
Bredero enkele keren voorgeschreven Franse lied ‘Si c'est pour mon pucellage’, dat
weliswaar enige formele overeenkomst met ons lied vertoont, maar even duidelijke
verschillen (vgl. hiervóór nr. 2). Bredero's contrafact is bekender geworden dan zijn
model: het doet dikwijls dienst als wijsaanduiding, voor het eerst in Venus
Minne-gifjens (1622), f. 9v; verder in Stalpert 1634 (hier afgedrukt); Laurier-krans
1643, II p. 8; Haarl. Mei-bloempjes 1649, p. 34, opnieuw voor een tekst en met een
melodie die de vorm hebben van ‘Si c'est pour mon pucellage’. Ook de complete
tekst van ‘Fytje Floris’ duikt meermalen in latere liedboeken op, o.a. bij Baron 1651,
p. 119 (weer met wijsaanduiding: ‘Si c'est pour ...’) en fragmentarisch in Oudt Haerl.
Lb. 1682, p. 16 (Stem: De Ruyter die stack sijn Peert [met sporen]). Al met al is het
niet zeker dat de hier afgedrukte melodie inderdaad de bedoelde is. Niet-identieke
tekstvormen kunnen zich wel degelijk van één melodie bedienen, zoals ook het
omgekeerde kan voorkomen - het resultaat is alleen niet steeds even gelukkig.
De keuze uit drie melodieën was niet moeilijk. Stalpert is een gezaghebbende bron,
hij blijkt Bredero te kennen en heeft al eerder het juiste verband gelegd tussen een
lied van Bredero en de oorspronkelijke Franse melodie (zie hiervóór p. 56). Bovendien
is er geen enkel vormverschil tussen zijn liederen en die van Bredero. Het blijft
mogelijk dat hij op twee melodieën doelt, maar noodzakelijk is dat niet, zelfs niet
waarschijnlijk. Tenslotte de bron waaraan Stalpert op zijn beurt, en wel zeer letterlijk,
de melodie ontleende: Planson 1595, f. 13v: ‘Ha que ie suis a mon ayse’
(vierstemmig), een lied dat nauwkeurig de hier bedoelde vorm heeft.
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7 Liedt
I: 101
Stem: Pavane d'Espangie, &c.

Melodie naar Theodotus 1621, p. 573-574.
Bij Bredero ook voor: Al mijn begeerlijckheden (I: 112).
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De herkomst van de pavane en in het bijzonder van deze ‘Pavane d'Espagne’ staat
niet vast. Meende men oorspronkelijk dat de pavane uit Spanje afkomstig is, recenter
vermoedt men dat de naam is afgeleid van Padua. De pavane, een rustige statige dans
in twee-, soms driedelige maat, komt in gedrukte vorm voor het eerst voor in de
beginjaren van de 16de eeuw en verdwijnt in de loop van de 17de uit het repertoire
zonder het ergens, behalve in Engeland, tot buitengewone populariteit te hebben
gebracht.
De oudste bron van onze melodie is een klavierbewerking van de Spaanse
componist Antonio de Cabezón (1510-1566): Discante sobre la Pavana Italiana1. De
oudste Italiaanse bron is evenwel pas van 1581 en het is, meent Curtis, p. XXXVIII,
niet aan te nemen dat alleen Cabezóns bewerking verantwoordelijk zou zijn voor de
latere toevoeging ‘d'Espagne’. Chappell, p. 241, vermoedt met een Engelse melodie
te doen te hebben, ‘although not a characteristic air’. Toevallig bezocht Cabezón
inderdaad Engeland als hofmusicus van Filips II tijdens diens huwelijks-

1

A. de Cabezón, Obras de música, 1578 (posthuum). Ed. H. Anglès, 1966, III nr. 77. Een bij
Reese, p. 628, en Simpson, p. 679, genoemde bron van 1546 moet op een vergissing berusten.
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reis in 1554-55. Maar of hij de ‘Spanish pavan’ daar leerde kennen dan wel zelf de
melodie in Engeland introduceerde, of geen van beide, is niet vast te stellen. Arbeau
1588 (ed. 1888), f. 33r, bericht dat de ‘Pavane d'Espagne’ sinds kort ook in Frankrijk
voorkomt; de melodie die hij ervan geeft (f. 96v) is echter niet de onze, maar een
àndere ‘Pavana Italiana’ bij Cabezón2, wat de onzekerheid al niet minder maakt. Dat
onze melodie in heel West-Europa verbreid is geweest, bewijzen de vele bewerkingen
voor luit, klavier en instrumentaal ensemble, o.a. van Bull, Vallet, Praetorius,
Sweelinck en Scheidt.
De verbreiding van de melodie in ons land verloopt conform de sociale status die
de pavane q.q. bezat: ze wordt spaarzaam en vooral in het betere liedboek
voorgeschreven, o.a. in het hs. Ariaenken de Gyselaer (c. 1600), f. 21r; Wellens 1612,
p. 59; Gheest. Paradiisken 1619, III p. 20 (met mel.-incipit); Nieuwen Jeucht Spieghel
(c. 1620), p. 21; Schadt-kiste 1621, p. 297; Lust-prieelken 1624, I p. 60, II p. 21;
Valerius 1626, p. 258 (met mel.); Stalpert 1631, p. 182 (met mel.); als luitbewerking
tenslotte in hs. Thysius (na 1590), f. 140r (ed. Land nr. 334). Later loopt de frequentie
waarmee de melodie wordt genoemd snel terug.
De overlevering van de melodie is verre van uniform en dat is aan de contrafacten
niet ongemerkt voorbijgegaan. Ik vergeleek achttien varianten, instrumentale zettingen
inbegrepen. In zeven ervan3 luiden maat 7-10 schematisch:

De melodie is hierdoor twee- (vier-)delig; waar sprake is van een tekst, heeft die dan
ook zonder uitzondering een twee- (vier-) delige strofevorm: aabb ccdd of aabb
bbcc. Dan zijn er twee melodieën, de hier afgedrukte uit Theodotus en een bijna
identieke uit Stalpert, met een driedelige vorm: zes maten aan begin en slot, vier
maten tussenzin; de strofevorm is aba bb ccc. Vervolgens acht melodieën, grotendeels
uit buitenlandse bronnen4, die het midden houden tussen de vorige twee vormen,
vereenvoudigd:

2
3

4

A. de Cabezón, o.c., nr. 80.
Dat zijn: hs. Thysius, t.a.p.; Valerius, t.a.p.; De Leeuw 1648, p. 127; Pers 1648, p. 149; hs.
Leningrad (c. 1650; ed. 1961), nr. 48; Ringers 1686, p. 157; Boerenlieties (c. 1700; ed.
Roger), II p. 5 nr. 104.
Dat zijn: Fitzwilliam Virginal Book (begin 17e e.; ed. 1899), II p. 131; Praetorius 1612 (ed.
1929), nr. 29 en 30; Vallet 1615 (ed. 1970), p. 125; Vallet 1616 (ed. 1970), p. 211; Chappell,
p. 241 (bron onduidelijk); M. Mersenne, Harmonie universelle, 1636-37, geciteerd in Franz
M. Böhme, Geschichte des Tanzes in Deutschland. Nachdruck der Ausg. Leipzig 1886,
Hildesheim 1967, G. Olms, II nr. 113; Uitnement kabinet (c. 1655), f. 11v.
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De enige tekst in deze groep, een contrafact bij Chappell, heeft de strofevorm aaa
bb bbc. Op zichzelf staat tenslotte de melodie in Sweelincks variaties (Sweelinck (ed.
1968), nr. 9).
De liedteksten bij de verschillende melodievormen zijn niet zonder meer
verwisselbaar: men kan b.v. wel Bredero's teksten op Valerius' melodie zingen, maar
niet omgekeerd Valerius' tekst op de hier afgedrukte melodie. Ik ben geneigd Bredero
tot de tweede groep te rekenen, al valt de cesuur van de strofen vaker na vs. 4, dus
in het midden, dan na vs. 5. Hoe dan ook, zijn liederen zijn met deze melodie in goed
gezelschap.
Lit.: Chappell, p. 240-241; Van Duyse I nr. 164; Dolmetsch, p. 90-108 (met
dansbeschrijving); Simpson, p. 678-681.
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8 Koortsigh Lietje
I: 107
Stemme: Onlangs vroeg in 't morgen-rood, &c.

Melodie naar Stalpert 1634, p. 17-18.
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Van de weinige bronnen waar deze melodie wordt aangehaald, geven niet minder
dan drie de muziek in natura: Starter 1621, p. 85 (Stem: 't Aerdrijck gheheel end' al
ontluyckt, in dese groene Meijen), Stalpert 1631, p. 292, en de hier afgedrukte.
Daarnaast wordt de melodie slechts in een handvol bronnen genoemd: Lust-hoofken
(c. 1620), f. 84r; hs. Liefd' es 't fondament (1561-1628), I f. 51r (gedateerd 1623);
Plater 1624, p. 88; Lust-prieelken 1624, II p. 70, en enkele liedboeken omstreeks
het midden van de 17de eeuw. De tekst van het aangeduide lied is uit één bron bekend,
Apollo 1615, p. 39 (anoniem):

Op de stemme. 't Ruysende beeckjen, &c.
Onlangh vroegh in 't morghen root,
Tusschen het flickrigh daghen,
Porde mijn lust tot jaghen,
Wanneer AVRORAS sael ontsloot
En dat de gulden vvaghen
VVerdt aan 't gareel gheslaghen:
Op 't rislijck ghehoor
Beliep ick het spoor,
Maer 't VVichjens vermoor
My juyst quam te voor,
Dat ick steedts hier door
Moet aen mijn oorsprongh klaghen.

Van de wijsaanduiding ‘'t Ruysende beeckjen’ zijn geen concordanties bekend,
evenmin als van het bij Starter aangehaalde lied. Erg populair lijken tekst en melodie
niet geweest te zijn; uit de relatief talrijke optekeningen die ervan bestaan, is misschien
te concluderen dat men niet genoeg had aan een eenvoudige wijsaanduiding.
De beide melodieën van Stalpert passen, in tegenstelling tot die van Starter, vrijwel
zonder ingreep op Bredero's tekst. De hier afgedrukte melodie heeft als enige van
de drie een logisch verlopende sequens in m. 7vv. Overigens kan ik niet zeggen dat
Bredero's lied een ‘koortsighe’ indruk maakt, integendeel, de vers- en strofenbouw
zijn bijzonder regelmatig, zeker mede een gevolg van de keuze van zo'n ijzersterke
melodie. Dat tenslotte Dirckje en Lijsbette niet hun liefdeleven hebben voortgezet
als wijsaanduiding in latere liedboeken, mag haast wel een wonder heten.
Lit.: Van Duyse, I. nr. 206.
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9 Liedt
I: 115
Stemme: Als ick laest van Hollandt voer, Ick voer &c.

Melodie naar Boerenlieties (c. 1700; ed. Roger), II p. 9 nr. 120.
Bij Bredero ook voor:
a Ach proper dier waer wildy heen (I: 119); bruikbaar voor:
b De Gierige Gerrit, die lebbige dief (I: 78)
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Het is enigszins vreemd gesteld met wat wij van deze melodie en het hier aangehaalde
lied weten. Het lied wordt voor het eerst genoemd als wijsaanduiding in Apollo 1615,
p. 56, voor ‘Wanneer Neptunus krachtelijck’, een vierregelige strofe zonder
herhalingen. Een volledige tekst vond ik bij Schellinger 1678, p. 61, maar het is niet
duidelijk of het hier om een oorspronkelijk lied gaat, dan wel om een contrafact-‘als
't begint’.

Reyse naer Cadicx.
Stemme: Ick voer laest uyt Hollandt.
Ick voer laest uyt Hollant,
Van Amsterdam pleysant,
Nae Cadicx wel bemant,
Met een nieuw Schip bekent,
Seer fraey en excelent,
Van alles klaer wel uyt gehaelt:
So datter niets en faelt. (10 str.)

Dan volgt, begin 18de eeuw, de hier afgedrukte melodie die, behoudens de
ontbrekende herhalingen in Apollo 1615, op alle teksten goed past en enkele
kenmerken draagt van een Engelse contredans1. Nog later schijnt de melodie pas echt
bekend te worden: ze wordt in 18de-eeuwse liedboeken een tiental keren als
wijsaanduiding gebruikt, bewijs van populariteit.
Is de overlevering van de melodie dus al tamelijk onzeker, moeilijker wordt het
als Bredero aan zijn lied ‘De Gierige Gerrit die lebbige dief’, waarvan de vorm tot
in details onze melodie volgt, de wijsaanduiding meegeeft: ‘Daer ick gister avond
quam, daer scheen de [maen so claer]’. Van dit lied weten we dat het als
wijsaanduiding voorkomt in enkele vnl. doopsgezinde liedboeken van de 16de en
vroege 17de eeuw, nl. in Nieu Liedenboeck 1562, f. 22v en 308r, voor een strofevorm
die vrijwel gelijk is aan die van Bredero; verder in Veelderhande Liedekens 1566, f.
153v (= 135v); Soetken Gerijts 1592, nr. 73, en Clock 1625, I nr. 366, voor liederen
die, in strofen van negen regels, kennelijk naar één model gemaakt zijn; tenslotte in
Coornhert (1575), f. B2r en B8v, voor zesregelige strofen.
De relatie van deze bronnen met een Engelse contradans uit een bron van omstreeks
1700 is wel heel dubieus. Hoewel ik er niet aan twijfel dat Bredero met zijn twee
verschillende aanduidingen op dezelfde melodie doelt, vermoed ik dan ook dat dat
níet de hier gegeven melodie is. Er is hier waarschijnlijk van een opeenvolgen-

1

Dit meent althans mej. drs. M.M. Veldhuyzen te Leiden (mondelinge mededeling).
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de reeks contrafacten een tak afgesplitst en op een andere (modernere, populairdere?)
melodie overgegaan. In de regel gebeurt dit met behoud van de vorm, niet zelden
ook van de oorspronkelijke wijsaanduiding. Hier is weliswaar ook de vorm gewijzigd,
maar de rijmopbouw van de verschillende liederen sluit niet uit dat er sprake kan
zijn geweest van een gemeenschappelijke noemer, i.c. de vorm van de melodie(ën),
schematisch:
Nieu
ab
Liedenboeck
1562

=

b

b1

cb

b

b

Coornhert a b
(1575)

ab

b

b

Apollo a b
1615

cb

Veelderhande a b a b
Liedekens
1566 en
Clock
1625

Bredero a b
1622
Schellinger a b
1678

=

b

ab

b

b

ab

b

cc

(=)

=

b
d

=

b
d

Door eenvoudige manipulaties als herhaling van tekst- en/of melodiedelen kan
een contrafact onherkenbaar van zijn model verschillen. Een bijzonder gecompliceerd
voorbeeld wordt hierna besproken bij nr. 46. Hoe één en ander hier precies in zijn
werk is gegaan, is bij gebreke van de vermoedelijk bedoelde melodie nog onoplosbaar.

1

De lengte van de corresponderende versregels is ongeveer gelijk, het teken = staat voor de
letterlijke herhaling van een versregel.
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10 Liedt
I: 122
Stemme: van Pironelle.

Melodie naar Camphuysen 1624, p. 107.
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De ballade van het vrijgevochten meisje Pieronelle, beginnend: ‘O Roosken root vol
melodyen’ (of: ‘... seer wijdt ontloken’), was in Bredero's dagen al tenminste een
eeuw oud en heeft waarschijnlijk in de 16de eeuw een grote populariteit genoten.
Toch is de geschiedenis van het lied grotendeels onbekend gebleven. Het is een
bewerking naar het later zeer populair geworden Franse lied ‘A vous point veu la
Peronnelle’, dat minstens dateert uit het einde van de 15de eeuw1. In 1540 is een
Nederlandse versie bekend genoeg om als wijsaanduiding te kunnen fungeren, maar
de eerste volledige tekst komt pas een eeuw later aan het licht. Er zijn tenminste drie
verschillende melodieën in het spel.
Voor het eerst wordt een lied ‘Roosken root ...’ als wijsaanduiding, met melodie,
genoemd in Souterliedekens 1540, ps. 2; een variant van deze melodie met dezelfde
wijsaanduiding in Fruytiers 1565, p. 1102. Zonder melodie wordt het lied, als
‘Roosken root’ of ‘Van Pieronelle’, aangehaald in Nieu Liedenboeck 1562, f. 243v;
Offer des Heeren 1570, I f. 28r; Nieuwen Lust-hof 1602, I p. 15; Grote Korenbloem
1620, f. 13r. Een volledige tekst geeft het Haerl. Oudt Lb. (c. 1650), p. 563:

Van de Schoone Pieronelle;
Stem: Wilder dan wildt wie salder my, etc.
O Roosken root vol melodyen
Mijn jonck hert hebdy in u bedwanck,
Mocht ick my nu eens gaen vermeyen
Aldaer de liefste te woonen plagh.

De wijsaanduiding ‘Wilder dan wildt wie salder my [temmen]’ schijnt te verwijzen
naar een nieuwe melodie; dat is vermoedelijk de hier afgedrukte. Deze komt althans
behalve bij Camphuysen voor in Gheest. Paradiisken 1619, IV p. 14 en 40, V p. 25
(mel.-incipits), en bij De Leeuw 1648, p. 149, terwijl de oudere melodie in de 17de
eeuw niet meer wordt gevonden. Weliswaar vertonen beide melodieën enkele
opvallende overeenkomsten, maar er is geen reden ze als varianten van één origineel
te beschouwen. Het lied ‘Ey wilder dan wilt’, in zekere zin het mannelijke tegenstuk
van de ballade van Pieronelle, schijnt van Zuidnederlandse

1

2
3

Vgl. Paris-Gevaert, nr. 39; Jeffery, p. 145v; tientallen vindplaatsen, overwegend Franse, in
Brown, Music, p. 192 nr. 34. Een dozijn Franse, Italiaanse, Spaanse en Duitse versies noemt
J. Bolte, Die Verbreitung des französischen Liedes ‘La Peronnelle’. - Jb. f. Volksliedforschung
5 (1936) p. 131-133. De melodieën bij Schepers, nr. 46 (= Röntgen, nr. 24), en Coers, p. 34,
zijn meer of minder gemaltraiteerde versies van deze Franse melodie, maar worden niet in
Nederlandse bronnen aangetroffen.
De door Mincoff-Marriage, p. 52, gesignaleerde verwantschap van deze melodie met de
Franse is wel uiterst summier.
Herdrukt in Haerl. Oudt. Lb. 1716, p. 50 (volledige tekst bij Van Duyse, II nr. 290).
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herkomst te zijn (vgl. de bronnen bij Van Duyse, I p. 553), maar is ook in
Noord-Nederland tot ver in de 18de eeuw bekend geweest.
Een derde melodie introduceert Valerius 1626, p. 170, voor ‘Wilt heden nu treden’
(Stem: Hey wilder dan wild). Hoewel dit lied later als nationaal danklied is
beschouwd, zijn er geen aanwijzingen dat de melodie in Bredero's tijd erg bekend
was. Om die reden heb ik dan ook de voorkeur gegeven aan de tweede melodie.
Overigens zijn alle melodieën, ook de Franse, onderling verwisselbaar.
Lit.: Van Duyse, I nr. 146 (Ey, wilder dan wilt), II nr. 290 (O Roosken root);
Mincoff-Marriage nr. 23.
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11 Liedt
I: 124
Stemme: Belle qui m'ave blesse d'un traict, Ce doux &c.

Melodie naar Camphuysen 1624, p. 166.
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De melodie van het hier aangehaalde Franse air de cour is in ettelijke versies bewaard
gebleven, het meest echter in de vorm van deze courante die de naam draagt ‘La
Durette’1 en wel een latere afleiding van de oorspronkelijke liedmelodie zal zijn het omgekeerde ligt thans niet méér voor de hand.
Voor het eerst verschijnt het lied, voor zangstem en luit, in Bataille 1609, f. 69v:

Een jaar later worden tekst en muziek met grote stelligheid toegeschreven aan Pierre
Guédron (c. 1565-1621)2, die in 1614 een vierstemmige zetting ervan publiceerde3.
Van beide vormen van de melodie bestaan talrijke bewerkingen, voor luit o.a. bij
Ballard 1611 (ed. 1963), p. 11 (Chant) en 49 (Courante), en bij Vallet 1615 (ed.
1970), p. 119 (Ballet) en 175 (La durette)4; voor ensemble bij Praetorius 1612 (ed.
1929), nr. 37, 103 en 292.
Al bij Wellens 1612, p. 93, vinden we een Nederlandse vertaling van het Franse
lied, i.c. de strofen 1, 2, 4, 5 en 6: ‘Nymphe, die my wont met eenen schicht seer
soet’. De wijsaanduiding is merkwaardigerwijs het Nederlandse ‘Och mocht ick eens
sien, Het einde van mijn smert’. Van dit lied is verder niets bekend.
In Apollo 1615 worden de twee melodievormen onderscheiden, p. 25 (= 31):

1
2
3
4

Voor de courante, vgl. hiervóór p. 51. De mededeling van Praetorius 1612 (ed. 1929), p. X,
als zou ‘La Durette’ de naam van een componist of bewerker zijn, is nooit bevestigd.
Vgl. Airs de cour pour voix et luth (1603-1646), ed. A. Verchaly. Paris 1961 (= Publications
de la Société Française de Musicologie I, 16), p. XXXVI. Hier ook andere concordanties.
Pierre Guédron, Second livre d'airs de cour à quatre & à cinq parties. Paris 1613, P. Ballard
(RISM Einzeldrucke: G 4821), f. 26v.
In de commentaren bij deze twee heruitgaven weer nieuwe concordanties, o.a. als mogelijk
oudste, maar mij overigens onbekende bron: Ballet de la Reine, 1606 (niet bij McGowan).
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‘Schoone die mijn hert en ziele heeft ghewont’1 (Op de stem: Belle qui m'avez blessé;
rijmschema aabb) en p. 32: ‘Myn hert laet vryheyt varen’ (Stemme: La Durette;
abbacc). Ook Coleveldt 1619, f. D4r, verwijst nog in woord en daad naar de
liedmelodie. Maar in Flora 1615, p. 22, bij Hooft (twee liederen gedateerd 1621;
vgl. Leendertz-Stoett, I p. 174, en Geraedts-Kazemier, nr. 15, met muz.) en hier bij
Bredero is het onderscheid verdwenen: zij verwijzen naar het lied, maar hun
strofevorm is die van de courante. Onder de naam ‘(Courante) La Durette’ en ook
in die vorm zou de melodie verder bekend worden, o.a. dank zij Nieuwen Jeucht
Spieghel (c. 1620), p. 135; Starter 1621, p. 92; Valerius 1626, p. 20 (Ballet La durette;
melodie in tweedelige maat), en p. 118 (Courante durette; driedelige maat); Amst.
Pegasus 1627, p. 130; Harten Jacht 1627, p. 30; Ysermans 1628, p. 114; Pers (c.
1630), p. 135 (met mel.). Nog later zou ze pas haar grootste bekendheid krijgen. Ook
het feit dat Bredero haar slechts één keer voorschrijft, en dan nog onder haar oude
naam, wijst erop dat de melodie in zijn tijd nog maar net in zwang raakte.

1

Ondanks de overeenkomst in de aanhef is dit lied bij nadere beschouwing niet meer dan een
zeer vrije bewerking naar het Frans, met behoud van het thema: de klacht van een afgewezen
minnaar.
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12 Liedt
I: 131
Stemme: Onder de linde groen daer ick laetst, &c.

Melodie naar Stalpert 1631, p. 511-513.
Bij Bredero ook voor: G'luckige jonge l'ien (I: 337)
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Dit is een van de in het Groot Lied-boeck gewoonlijk in het Nederlands aangeduide
melodieën van Engelse herkomst, nl. die van het lied ‘All in a garden green’. Het is
niet erg waarschijnlijk dat dit lied deel uitmaakte van de Engelse kluchtspelen die
hier omstreeks 1600 furore maakten en waaraan wij zoveel melodieën te danken
hebben. De Engelse bronnen wijzen naar een betere afkomst en ook in Nederland
wordt het lied bij voorkeur in werken van zekere standing genoemd.
Het aangehaalde Nederlandse lied is gedrukt in Bloem-hof 1610, p. 30, en in
Nieuwen Jeucht Spieghel (c. 1620), p. 58. De eerste strofe in Bloem-hof luidt:
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Voys: Alst begint
Onder een linde groen
Waer ick laetst nam mijn rust
Sittend' ondert' groen beplant,
K'sach twee liefkens handt aen aen [!] handt
En min ghenoot syn lust:
T'eerbare maechdelijn,
Die haer vont alleyn
Streed' ghelijck de deuchde doet
Maer het Knaepjens tonghe soet
Verwon haer (soo het scheen)
T'milt ghewinck van haer ghesicht
Was ghelijck der sterren licht
Dus ick dromend lagh
K' ontwackten [!] ende ick sagh
Den hemel soo versteurt
Om t'ghene was ghebeurt
Meer dan de deught vermagh.

De wijsaanduiding ‘Alst begint’ kan de gewone betekenissen hebben (vgl. hiervóór
nr. 3), maar het kan hier ook gaan om een vertaling of bewerking direct naar een
Engels origineel dat voor het eerst wordt genoemd in 1565-66 (vgl. Simpson, p. 10).
De bij Chappell, p. 111v, meegedeelde tekst komt daarvoor echter niet in aanmerking.
In 1610 moet de melodie in ons land min of meer courant zijn geweest. Ze zou echter
later nog slechts spaarzaam worden voorgeschreven, voor het laatst door Lodensteyn.
Als wijsaanduiding wordt het lied aangehaald in Bloem-hof 1610, p. 74, voor ‘Lest
als ick was vergaert’, verder in Cupido's Lusthof (1613), p. 92 (= 91) en 152, en
Amst. Pegasus 1627, p. 77 en 121. De vroegste luitbewerking is Vallet 1616 (ed.
1970), p. 212, terwijl Sweelinck een belangrijk variatiewerk voor klavier over de de
melodie componeerde. De variaties ‘All in a garden green’ van William Byrd (o.a.
in Fitzwilliam Virginal Book (begin 17e e.; ed. 1899), I p. 411) en de ‘Allemande
Linde’ in hs. Thysius (na 1590), f. 502r (ed. Land nr. 309a), berusten op andere
melodieën.
Dat de wijziging van de bij Stalpert geheel verminkte sequens in de tweede helft
op goede gronden is aangebracht, bewijzen behalve Sweelinck, t.a.p.: Lodensteyn
1676, p. 137, Boerenlieties (c. 1700), XI p. 20 nr. 841, en Simpson, t.a.p.
Lit.: Chappell, p. 110-112; Van Duyse, I nr. 173; Jansen, nr. 32; Simpson, p. 10-11.
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13 Liedt
I: 141
Stemme: Ick heb de groene straten, &c.

Melodie naar Prieel 1614, p. 5.
Bij Bredero ook bruikbaar voor: O on-eenighe sinnen (I: 139)
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Er is ondanks de slepende discussie over de herziening van het begrip niet veel moed
voor nodig, het hier aangehaalde lied ‘Ick heb de groene straten’ een volkslied te
noemen1. Vrijwel zonder steun van schriftelijke bronnen heeft dit lied, voor het eerst
aantoonbaar omstreeks 1600 maar zeker ouder, zich tot op heden in de mondelinge
overlevering gehandhaafd2. Alleen de melodie is nu een andere, al blijkt daarover
ook in de 17de eeuw al onzekerheid te hebben bestaan - voorzover het gelijktijdig
optreden van meer dan één melodie in die tijd ooit tot ‘onzekerheid’ zou kunnen
leiden.
Het oudste levensteken van ons lied is een wijsaanduiding ‘Ick heb die groene
strate ...’ in Veelderhande Schriftuerlicke nieuwe liedekens, Haarlem 1598, p. 4363.
De eerste twee strofen vormen de opening van een lied in hs. Buytevest (c. 1600), f.
108r, dat is samengesteld uit diverse liedfragmenten:

Alst begint
Ick heb die groene straete
Soe dickmaels ten ende gegaen, Ick
Dat Ick myn liefie moet laeten
Dat hebben myn vrienden gedaen

De wijsaanduiding ‘Alst begint’ spreekt hier wel voor zichzelf: het was kennelijk
een bekend lied. Verder wordt het lied aangehaald in Nieu Gheest. Lb. 1607, p. 22;
Schalmye 1614, p. 164 en 501; Clock 1625, I nr. 33 en 193; Gheest. Lust-hoofken
1632, p. 136, en vele latere bronnen. De sociale ‘ligging’ van het lied is blijkbaar
zeer ruim: de eerste strofe verschijnt, gezongen door twee dronken boeren, in de
klucht Overijselsche Boerevrijagië, Amsterdam 1641 (opnieuw uitgegeven in Van
Vloten, II p. 231-242; 232). Een volledige tekst wordt pas tegen het eind van de 18de
eeuw in liedboeken aangetroffen.
De hier afgedrukte melodie is waarschijnlijk één van de vele waarop het lied is
gezongen. Ze gaat in Prieel 1614, waaraan ze werd ontleend, samen met de
wijs-aanduiding ‘Soo diep in die groen-heyden’, maar dit lied komt in hetzelfde
liedboek, p. 168 resp. 27, met een heel andere melodie voor (corrupt bij Van Duyse,

1

Voor een beknopt overzicht van de standpunten, vgl. L. Röhrich, Die Textgattungen des
popularen Liedes. In: Handbuch des Volksliedes, hrsg. von R.W. Brednich, L. Röhrich, W.
Suppan. Band I. München 1973 (= Motive. Freiburger Folkl. Forschungen 1/I), p. 19-35.

2

Vgl. o.a. Jaap Kunst, Terschellinger volksleven. 's-Gravenhage 3/1951, 75. Talrijke recentere
bandopnamen in het Volksliedarchief van het Instituut voor Dialectologie, Volkskunde en
Naamkunde te Amsterdam.
Genoemd bij Van Duyse, I p. 443. Ik heb deze bron niet kunnen identificeren, maar twijfel
niet aan de juistheid van de mededeling.

3
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III nr. 656). Ook latere bronnen geven de melodie in dezelfde context, zo b.v. Gheest.
Paradiisken 1619, I p. 17 en 21, VI p. 33 (mel.-incipits), en Stalpert 1635, p. 760.
Alleen in Theodotus 1621, p. 628, staat onze melodie met de wijsaanduiding ‘Ick
heb de groene straten’; verder wordt de relatie nog bevestigd in Gheest. Lust-hoofken
1632, p. 19. Van de luitbewerking in hs. Thysius (na 1590), f. 358v (ed. Land nr. 35)
komt alleen de tweede helft overeen met ons lied.
Met de wijsaanduiding ‘Van een soo loosen boerman’ bij ‘O on-eenighe sinnen’
bedoelt Bredero zonder twijfel de ballade, gedrukt in Dubbelt verbetert Amst. lb.
(z.j.), p. 67 (verloren, geciteerd naar afschrift):

Van een loosen Boerman.
Hey wie wil hooren singen
Van vreughde dats een nieu Liet,
Van een soo loosen Boerman,
Die sijn Vroutjen in dolen liet. (9 str.)

Het lied komt ook voor in Haerl. Oudt Lb. (c. 1650), p. 71, eveneens zonder melodie
of wijsaanduiding. Er zijn geen aanwijzingen dat de melodie dezelfde zou moeten
zijn als de hier afgedrukte. Alleen het feit dat Bredero's beide liederen een identieke
strofevorm hebben en toevallig in het Groot Lied-boeck naast elkaar staan, kan een
aanleiding zijn ze op dezelfde melodie te zingen.
Lit.: Van Duyse, I nr. 111.
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14 Liedt
I: 145
Stemme: Datmen een reys van drincken spraeck, &c.

Melodie naar Valerius 1626, p. 198.
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Niet zonder reden noemt Valerius deze melodie Engels. Baskervill, p. 363, wijst met
vrij grote stelligheid op een Engelse morris-dans uit de 16de eeuw onder de naam
‘Woodycock’1, Simpson, p. 796v, noemt als oudste bron van de melodie een
klavierbewerking van Giles Farnaby (c. 1560-c. 1620) en voorts enkele latere Engelse
zettingen. Toch schijnt de melodie in Nederland bekender te zijn geweest dan in
Engeland, o.a. dank zij de bijzonder populair geworden, hier ook door Bredero
aangehaalde tekst van Starter.
De oudste bron van de tekst ‘Datmen eens van drincken spraeck’ is de tegen
Starters wens gepubliceerde voorganger van de Friesche Lust-hof, het Lust-hoofken
(c. 1620), f. 66v: ‘Op de wyse: Ick heb so men'gen droevigen tre, &c.’ Van dit lied
is verder niets bekend. In de officiële uitgave van de Lust-hof (Starter 1621, p. 99)
ontbreekt een wijsaanduiding, maar is in ruil een melodie mee afgedrukt. De eerste
strofe luidt:

Drinck-Liedeken.
Datmen eens van drincken spraeck,
Sou dat syn so vreemden saeck?
Ick denck wel neen, of 't so gevil,
Want al de glasen staen hier stil. (11 str.)

Al spoedig komt dit lied ook als wijsaanduiding voor, bij Starter zelf (p. 121),
Bredero2, Valerius en in latere bronnen. Nog een eeuw later wordt de tekst herdrukt
in Dordr. Helikon 1719, p. 15. Een tweede wijsaanduiding, ‘Amarilletje mijn
vriendin’, waarmee dezelfde melodie wordt bedoeld, vinden we in Venus Minnegifjens
(1622), f. 10v en 18v; Minne-plicht 1626, f. 13v (voor Hoofts ‘Klaere wat heefter uw
hartje verlept’; vgl. Leendertz-Stoett, I p. 179, en Geraedts-Kazemier, nr. 18, met
muz.); Stalpert 1631, p. 224, en latere bronnen. Farnaby's variaties over
‘Wooddy-Cock’ zijn te vinden in Fitzwilliam Virginal Book (begin 17de e.; ed. 1899),
II p. 138.
Bredero's lied werd al gauw bekend genoeg om zelf als wijsaanduiding te kunnen
optreden, nl. in Lust-hoofken (c. 1620), f. 86v (voor een lied van A. vanden Bergh)
en in Lust-prieelken 1624, I p. 85 en II p. 100.
Lit.: Van Duyse, II nr. 312; Simpson, p. 796v.

1

2

Voor een uitvoerige maar niet zeer verhelderende uiteenzetting over het woord ‘woodycock’
(woddecot), zie A.E.H. Swaen, De Engelsche stemmen in Valerius' Gedenck-clanck. Neophilologus 30 (1946) p. 77-83; 77v.
Althans in het Groot Lied-boeck, dus vier jaar na Bredero's dood. In Rodd'rick ende Alphonsus
(eerste opvoering: 1611, eerste druk: 1616) waaraan Bredero's lied werd ontleend, is zoals
in alle spelen gebruikelijk géén wijsaanduiding opgegeven (ed. Kruyskamp vs. 235vv). Het
kan hier dus gaan om een toevoeging van de uitgever-samensteller van het Groot Lied-boeck.
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15 Liedt
I: 167
Stemme: Te Mey als alle de vog'len singen &c.

Melodie naar Prieel 1614, p. 186.
Bij Bredero ook bruikbaar voor: Wat wissel van leven, wat grooter strijt (I: 605).
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Hoewel de tekst van het lied ‘Te Mey als alle de vog'len singen’ niet eerder dan uit
c. 1650 bekend is en de melodie slechts in een handvol 17de-eeuwse bronnen bewaard
is gebleven, staat vast dat het lied in de 16de eeuw uitzonderlijk populair is geweest.
Ettelijke geestelijke contrafacten, voornamelijk uit doopsgezinde kringen, zijn ernaar
vervaardigd, terwijl ook de Duitse pendant ‘Zu Mey als die Fögel singen’ (Erk-Böhme,
II nr. 961) een dergelijke modelfunctie heeft gehad. Het gaat hier om een lied dat
zijn vorm gemeen heeft met de liederen van het type Lindenschmidt (vgl. Böhme,
nr. 375-377): rijm abaab met verkorte derde en vijfde regel. De vorm dankt haar
naam aan de twee historieliederen op Hans Lindenschmidt (kort na 1500)1; ze vond
ook in Nederland veel navolging, o.a. in het beroemde ‘Wie was die ghene die die
loverkens brac’ (Vanden storm van Munster) en andere liederen uit Antw. Lb. 1544,
in tenminste negen psalmen uit Souterliedekens 1540 en in talloze, grotendeels
doopsgezinde, liederen uit de tweede helft van de 16de eeuw. Ze zijn alle direct
herkenbaar aan hun karakteristieke vorm en aan wijsaanduidingen als ‘Van Munster’,
‘Van Harlingen’ en ‘Vanden Lindensmidt’. Of tekst en melodie van ‘Te Mey ...’ en
de melodie ook zelf direct hun oorsprong vinden in het Lindenschmidt-complex en
zo ja hoe, heb ik niet verder onderzocht.
De tekst is bewaard gebleven in Haerl. Oudt Lb. (c. 1650), p. 77:

Stem: Van de Vroukens van Haerlem.
Te Mey als alle de Vogelkens singen
De bloemkens uyt der aerden springen,
Zoo denck ick om den zoeten,
Sal ick nu den bitteren doodt
Alleyn besueren moeten. (11 str.)

Het lied werd herdrukt in Haerl. Oudt Lb. 1716, p. 47, daarnaar weergegeven bij
Van Duyse, II p. 1024vv. Van de wijsaanduiding ‘Van de Vroukens van Haerlem’
zijn geen concordanties bekend.
Als aanvulling op de ook al talrijke bronnen bij Van Duyse volgen hier de overige
bekende plaatsen waar ‘Te Mey’ als wijsaanduiding voorkomt: Veelderhande
Liedekens 1566, f. 7v, 52v en 230r; Hofken 1577, p. 151, 179 en 203; Soetken Gerijts
1592, nr. 1 en 24; Clock 1593, p. 104; Sommige Liedekens 1597, f. 49r; hs. Ariaenken
de Gyselaer (c. 1600), f. 7r; de Geuzen-liedboeken van 1601 en later
(Kuiper-Leendertz, I nr. 11 en 62, II nr. 188, 204 en 234); Jan Jacobsz. 1612, f. 71v:
‘Te Mey ... of Het schaep dat voer na Alckmaer’ (vgl. hiervóór nr. 4); Camphuysen
1624, p. 74 en 91; Clock 1625, I nr. 48 en 341; Gheest. Bloem-hofken 1627,

1

Wolfgang Zink, Die Lindenschmidtlieder. Ein historisches Ereignis und seine
Interpretationsmöglichkeiten durch das Volkslied. -Jb. f. Volksliedforschung 21 (1976) p.
41-86.
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p. 241 en 567; daar ook, p. 506, de tekst ‘Al leve ick in druck in groot ghequel’ (Als
't begint); Pers (c. 1630), p. 74; Gheest. Lust-hoofken 1632, p. 144, en latere bronnen.
De melodie vinden we o.a. in Gheest. Paradiisken 1619, I p. 23 en V p. 9 en 11
(incipits); Theodotus 1621, p. 622; Stalpert 1628 (ed. 1968), p. 256; De Leeuw 1648,
p. 199; een luitbewerking in hs. Thysius (na 1590), f. 333r (ed. Land, nr. 55).
Het vrije ritme van de melodie, samen met de notatie in Prieel 1614, is voor
verschillende interpretaties vatbaar, deze transcriptie is er slechts één van. Dit is dan
ook geen melodie zoals veel andere, ook door Bredero aangehaalde,
regelmatigmetrische melodieën die voor een dichter soms niet meer dan een lege
vorm hoeven te zijn, een kapstok om een tekst aan op te hangen, desgewenst
verwisselbaar met een andere van hetzelfde uiterlijk. We mogen wel aannemen dat
Bredero deze melodie werkelijk gekend heeft en haar ritmische mogelijkheden
uitgebuit. Was dat niet het geval, dan zouden we moeten geloven dat hij alleen een
tekstvorm kopiëert en de gevolgen van zijn vèrgaande vrijheden t.a.v. vorm en metrum
laat voor wat ze zijn. Ik kan dat niet geloven en beschouw het ook niet als een toeval
dat de melodie aan al die vrijheden zo soepel tegemoet komt: er is een grote mate
van geestverwantschap tussen beide.
Ook Bredero's ‘Wat wissel van leven’ (Op de Stemme als 't begint) heeft als enige
andere lied de traditionele Lindenschmidt-strofe. Hoewel daarmee de bedoelde
melodie niet vaststaat, is er reden aan te nemen dat het lied gedacht is bij de hier
gegeven melodie. Het ontbreken van een binnenrijm in r. 4 is daarvoor geen beletsel:
binnenrijm komt in de andere contrafacten even vaak niet als wel voor. Het hier en
daar optredende ternaire metrum hebben de beide liederen in elk geval gemeen en
juist dat zou door eenzelfde melodie kunnen zijn ingegeven. De wijs-aanduiding ‘als
't begint’ kan betekenen dat het lied tussen 1618 (het jaar van voltooiing van de
Stommen Ridder waaraan het werd ontleend (ed. Kruyskamp, vs. 940vv)) en 1622
voldoende bekend was geworden om zijn ‘eigen’ melodie te citeren. Maar het kan
ook zijn dat het lied gedicht is naar (een contrafact van) Coornherts ‘Door wissel
van liefde mijn leven verhueght’ (Coornhert (1575), f. C6r; ook in Nieu Amst. Lb.
1591, p. 59) dat ‘toevallig’ ook de wijsaanduiding draagt: ‘Te Mey als alle de
voghelkens singhen’. Het zou een aantrekkelijke verklaring zijn, zij het zonder ander
bewijs dan de opvallende overeenkomst in de aanhef.
Lit.: Van Duyse, II nr. 287 en elders.
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16 Nieuw Liedeken
I: 169
Stemme: E Gielle mette.

Melodie naar De Swaen 1655, I p. 65-66.
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Het was een weinig bekend lied waarvan Bredero hier de melodie gebruikt: ‘Et
Guillemette avez-vous déjeuné’, ook bekend onder zijn refrein: ‘Tant vous allez doux
Guillemette’. In Noordnederlandse bronnen wordt het lied slechts sporadisch
genoemd, daarentegen vinden we het nogal eens in Zuidnederlandse, Franse en Duitse
bewerkingen voor luit en voor vocaal of instrumentaal ensemble: zo te zien een
melodie die haar bekendheid vooral dankt aan de huiselijke muziek-praktijk.
De oudst bekende vorm van het lied is een vierstemmige vocale zetting in
Quinziéme Livre 1571, f. 11r. De tekst:
Tant vous allés doux guillemette tant vous allés doux,
Pour vn baiser doux guillemette m'escondirez vous.
Et guillemette aués vous d'esjuné,
Nennin dit elle car je n'ay point mangé,
Prenez cinq soubz en ma jolie boursette,
Tant vous allés ...
Et guillemette coucheray-je auec vous
Mon doux amy je m' en raporte à vous,
Mais que vouliés leuer la chemisette,
Tant vous allés ...

De componist/bewerker noemt zich Abran; in het register van Adriaenssen 1584,
waar het lied tweestemmig met luit op f. 14v-15r voorkomt, luidt de naam: Abrahan.
Een vierstemmige instrumentale zetting onder de naam ‘Bransle Guillemette’1 vinden
we in Liber primus 1571 (ed. 1958), III p. 91, een bewerking voor luit o.a. in hs.
Thysius (na 1590), f. 510v-511r (ed. Land nr. 121), en Vallet 1615 (ed. 1970) p. 128
(in het commentaar nog andere concordanties). Als wijsaanduiding komen we het
lied slechts tegen in het hs. Verhee 1609, p. 142, en in het hs. gebonden achter de
Nieuwen Lust-hof 1602 (ex. Leiden, UB: 1498 E 20), f. 7r. De melodie ‘Guilhelmette’
in Boerenlieties (c. 1700), XII p. 9 nr. 882, is een geheel andere, maar werd niettemin
door Schepers, nr. 50 (= Röntgen, nr. 13) en Coers, p. 49, samen met Bredero's tekst
uitgegeven - een voor beide noodlottige vergissing.
Het valt op dat in Bredero's lied geen sprake is van een refrein, evenmin als later
bij De Swaen, terwijl dit toch in het oorspronkelijke chanson en nog in het hs. Thysius
sterk de nadruk krijgt als begin- en eindrefrein. Het ligt voor de hand hieruit af te
leiden dat Bredero de Franse tekst niet gekend heeft.

1

Bran(s)le (Ital. brando): in 15e en 16e eeuw vooral in Frankrijk zeer populaire familie van
dansen; Arbeau 1588 (ed. 1888), f. 68v-93v, onderscheidt niet minder dan 24 soorten.
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17 Stemme: 't Enghels Schoenlappertjen.
I: 180

Melodie naar Valerius 1626, p. 62.
Bij Bredero ook voor: Ghy weet mijn lief wie u bemint (I: 497)
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Ook van deze melodie gaat het spoor verloren ergens in de doolhof van Engelse
gezongen en gedanste kluchtspelen, zgn. jiggs, uit het eind van de 16de eeuw en
later. Baskervill, p. 324 en elders, bevestigt dat schoenlappers (cobblers) en molenaars
in dat repertoire geliefde personages waren, terwijl Chappell, p. 277v, uit de oudste
hem bekende Engelse bron (1686) een variant van de melodie meedeelt onder de
titel ‘The Cobbler's Jigg’. Dat in Engeland geen oudere bron dan van 1686 bekend
schijnt - ook bij Simpson komt het lied niet voor - zou kunnen betekenen dat deze
kluchten en hun liederen vooral voor de export bestemd waren, o.a. naar Nederland
waar de melodie al sinds c. 1600 geregeld wordt gesignaleerd. Dat Swaen zoals hij
zegt ‘de Engelsche woorden’ zou hebben gevonden, is minstens twijfelachtig1. Dat
de melodie van Engelse origine moet zijn, staat trouwens evenmin vast.
Als ‘Coble’, ‘Cobbeler’, ‘Schoenlapperken’ e.d. wordt de melodie als
wijsaanduiding voorgeschreven in hs. Ariaenken de Gyselaer (c. 1600), f. 14v; hs.
Buytevest (c. 1600), f. 30v, 69r, 155v; Nieuwen verb. Lust-hof 1607, I p. 92; Cupido's
Lusthof (1613), p. 51; Apollo 1615, p. 102; Wellens 1617, p. 157; Starter 1621, II f.
A4r; Amst. Pegasus 1627, p. 72; Pers (c. 1630), p. 104 (met mel.). Latere
vermeldingen komen slechts incidenteel voor, de grootste bekendheid van de melodie
valt in de eerste decennia van de 17de eeuw. Intrigerend is nog het opschrift boven
de luitbewerking van de melodie in hs. Thysius (na 1590), f. 393r (ed. Land, nr. 66):
‘Het was een Engelsch boerken schoenlappen soud' hij doen’. Van dit lied, wellicht
een vertaling naar het Engels, ontbreekt verder elk spoor.
Lit.: Chappell, p. 277v; Van Duyse, II nr. 437.

1

A.E.H. Swaen, De Engelsche stemmen in Valerius' Gedenck-clanck. - Neophilologus 30
(1946) p. 77-83; 79.
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18 Liedt
I: 199
Stemme: Tobias tot sterven gheneghen, &c.

Melodie naar Theodotus 1631, p. 395.
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Weten we zo goed als niets over herkomst en levensloop van deze melodie, de door
Bredero aangehaalde tekst is gelukkig wel thuis te brengen: Carel van Manders
berijming van het apocriefe bijbelboek Tobias, hoofdstuk 4, een lied dat vooral in
doopsgezinde kringen zeer geliefd is geweest1. De oudste mij bekende bron is
Veelderhande Liedekens 1593, II p. 85:

Een nieu Liedt, nae de wyse:
Venus der minnen Goddinne, etc.
Tobias om sterven gheneghen,
Riep zijnen Soon, en sprack daer teghen,
Mijn kindt// bemint
Hoort met accoorden,
Alle mijn woorden. (19 str., getekend: Een is noodich)

Het lied werd herdrukt in het eveneens doopsgezinde Sommighe Liedekens 1599, p.
122, uiteraard in Van Manders Gulden Harpe 1620, I p. 553 (eerste druk: 1605), op
een ongedateerd plano (Den Haag, KB: 1700 D 1:38), en verdwaalde zelfs in Nieu
Amoureus Lb. 1605, p. 111 (= 119). Als wijsaanduiding wordt het lied genoemd in
de doopsgezinde liedboeken Nieu Gheest. Lb. 1607, p. 66; Clock 1625, I nrs. 30,
143, 204, 242, 345, 347, 383 en 399; Fortuyn 1626, p. 218, 606 en 648; Gheest.
Bloem-hofken 1627, p. 350, 421 en 643; verder in Stalpert 1635, p. 345 en 1176, en
enkele latere, weer doopsgezinde, bronnen - bij elkaar een aanzienlijke oogst. Een
eenvoudige klavierbewerking met Van Manders liedbegin als opschrift geeft het hs.
Susanne van Soldt 1599 (ed. 1961), nr. 20. Deze bewerking en de hier afgedrukte
melodie zijn al met al de enige bekende optekeningen. Van het door Van Mander
aangehaalde ‘Venus der minnen Goddinne’ is niets méér bekend dan dat het behalve
bij Theodotus nog als wijsaanduiding voorkomt in hs. Liefd' es't fondament
(1561-1628), III f. 32r; hs. Buytevest (c. 1600), f. 78v; Nic. Janssens 1605, p. 34 en
37, en Const-thoonende Juweel 1607, f. G2v.
De bronnen suggereren dat de melodie buiten de doopsgezinde liedboeken (met
Van Manders lied) en een drietal notoire rederijkersbundels (met ‘Venus ...’) in
Noord-Nederland nauwelijks courant was - beide repertoires hebben trouwens in dit
opzicht méér gemeen, maar dat verdient nader onderzoek. Het is niet ondenkbaar
dat de melodie van Zuidnederlandse herkomst is: er zijn drie katholieke bronnen met
een overwegend zuidelijk repertoire en in Antwerpen gedrukt, Van Mander kwam
uit Vlaanderen naar Holland en de ouders van Susanne van Soldt

1

Ook voor ‘Getrou van zeeden’ gebruikt Bredero een lied van Van Mander als model (zie
hiervóór p. 41).
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waren uitgeweken Antwerpse patriciërs. Het hs. dat haar naam draagt, is waarschijnlijk
niet in 1599 in Londen geschreven, maar 20-30 jaar eerder in de Nederlanden
(Vlaanderen? Vgl. Curtis, p. Xvv). Maar op muzikale gronden is de herkomst niet
vast te stellen. Hoogstens kan men zeggen dat de melodie in de Vlaamse liedboeken
niet misstaat, vooral vanwege het ritmisch soepele reciteren, een soort vertellen, dat
we b.v. terugvinden in de melodieën bij de liederen nr. 15 en 33, beide uit Prieel
1614. Maar anders dan die twee liederen schrijft Bredero hier een lied in vrijwel
congruente strofen en regelmatige versbouw. In de meeste andere contrafacten naar
Van Mander is dat niet anders. De melodie geeft daar toch geen enkele aanleiding
toe en bovendien lijkt ze, hoewel naadloos passend, eerder uit te nodigen tot een
soort sapphische strofe (aabb - 4'4'4'2') dan tot deze gedetailleerdere vorm. Misschien
is de muziek hier toch niet meer dan een papieren ‘stemme’ geweest.
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19 Liedeken
I: 205
Stemme: Pasemede Cicillie. Wilt nu al, groot &c.

Melodie naar Stalpert 1631, p. 593-595.
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De passamezzo (Ital. pass' e mezzo = anderhalve pas?) schijnt oorspronkelijk verwant
te zijn met de pavane (vgl. de Engelse benaming quadran pavan), maar onderscheidt
zich van deze door het gebruik van aan de volksmuziek ontleende ostinate
bas-patronen. Twee typen hebben zich in de kunstmuziek kunnen hand-
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haven: de p. moderno (majeur) en de p. antico (mineur). Beide raken in de loop van
de 17de eeuw in onbruik. De bas van een p. antico luidt schematisch (naar Bukofzer,
p. 41):

Dat onze melodie ooit geheel of ten dele bij zo'n bas gehoord heeft, is wel
waarschijnlijk, want de eerste vier maten zijn niet toevallig op elkaar van toepassing.
Overigens ging het meestal niet zozeer om een onveranderlijke bas als wel om een
bepaalde opeenvolging van harmonieën. Door de vrijheden die er in dit opzicht
voorkwamen, zijn niet alle passamezzi als zodanig herkenbaar.
De naam ‘Cicillie’ is duister. Misschien wordt er Cecilia mee bedoeld, aldus b.v.
Boerenlieties, t.a.p., maar de melodie heeft in elk geval niets te maken met het bekende
‘Ik zag Cecilia komen’ (Van Duyse, I nr. 172). Dan is er nog een ‘Allemande Cicillie’,
door Bredero aangeduid als ‘O lyden en pijn ...’ voor ‘Al waert dat mijn, de Godt
Jupijn’. De melodie is onbekend; als ze al met deze passamezzo verwant is geweest,
dan heeft ze toch een geheel andere vorm gehad, zoals de bijbehorende teksten laten
zien.
Het lied waar Bredero in tweede instantie naar verwijst, is een meilied, bewaard
gebleven in Nieu Amst. Lb. 1591, p. 19:

Op de wyse Passemegie Sicilie
Wilt nu al// groot en smal
De Mey helpen stichten,
Want Auroraes lichten
Zijn nu aent Firmament
5 Van ons heel vroech bekent
Comt int dal// met geschal
Aenschout Phoebus schichten
Vulcanus moet swichten,
Die was ons assistent, in den winter absent
10
Wech Mars dienaren, die noch beswaren
Ons vreucht alsoo men siet,
Neptunis baren// Boreas scharen
Maken qua stroomen niet
Want haer cracht// is versacht
15 Diet Saturnus bouwen,
Die haer cracht, niet en acht
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Doet Ceres ontfouwen,
Deur smeys bedouwen, meucht ghy aenschouwen.

Dezelfde tekst en wijsaanduiding in Nieuwen Jeucht Spieghel (c. 1620), p. 44. Als
wijsaanduiding komen ‘Wilt nu al ...’ en/of ‘Passamezzo Cicilie’ voor in Nieu Amst.
Lb. 1591, p. 129 en 131; Nieuwen Lust-hof 1602, I p. 53; Nieu groot Amst. Lb. 1605,
p. 153 en 170; Wellens 1612, p. 63, en Fortuyn 1626, p. 418. In een bewerking voor
luit, met een vrije maar herkenbare bas, komt de melodie nog voor in het hs. Thysius
(na 1590), f. 138r (ed. Land, nr. 344).
Het valt op dat Bredero in vs. 17 (In speci te roeren) afwijkt van het model (vs.
16) dat het binnenrijm voortzet, wat ook de meeste andere contrafacten doen.
Aangezien het juist de melodie is die het binnenrijm veroorzaakt, is deze in de versie
van Stalpert op deze plaats dan ook niet te handhaven, hoewel ze precies even lang
is als Bredero's tekst. Weliswaar helpt een veel jongere en tekstloze bron ons aan
een redelijk alternatief, maar zekerheid over wat Bredero hier beweegt, is niet te
geven. Dat hij een andere, minder gebruikelijke versie van de melodie heeft gekend,
is duidelijk, maar als verklaring een open deur.
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20 Liedt
I: 211
Stemme: O ghy Nimphe hooch vermaan, &c.

Melodie naar Stalpert 1631, p. 384-385.
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Deze melodie schijnt een tamelijk kortstondig en kwijnend bestaan te hebben geleid.
Ze is bekend geweest onder de naam ‘Queens parliament’ en ze duikt voor het eerst
op kort na 1600, toen Nederland veel Engelsen over de vloer had. Toch heb ik de
melodie in geen enkel Engels werk aangetroffen.
Een volledige tekst van het aangehaalde lied komt voor in Wellens 1612, p. 103
(anoniem). De eerste strofe:

Nieu Liedt.
Opde wyse: Vant, Quins perlemendt
O Ghy Nimphen hooch vermaert
Die de Fonteyne soet,
En dit schoone bosch bewaert,
En is u niet ontmoet?
Een Godin// die de min
Van de Goden waerdich// is?
Wiens ghesicht// bovent licht
Vande sterren aerdich// is?
Dees Godinne siet
Die mijn sin ghebiet,
Is van my ghevliet.

In hetzelfde liedboek, p. 33, staat onder dezelfde wijsaanduiding dit lied van Bredero
afgedrukt (volledig bij Van Rijnbach, p. 360v, naar ed. 1617). J.W. Muller1 vond
‘quins parlement’ genoemd in Bredero's eigen Lucelle (ed. Zaalberg, vs. 1243), waar
het dienst doet in een zgn. fricassé van gerechten c.q. dansliederen, maar hij kon niet
weten dat het om deze melodie ging. ‘O ghy Nimphe ...’ komt verder als
wijsaanduiding voor in Cupido's Lusthof (1613), p. 65 (= 63) en 112 (= 111);
Schalmye 1614, p. 506; Verhalz 1614, p. 45; Gheest. Paradiisken 1619, VI p. 18;
Schadt-kiste 1621, p. 79; Gheest. Bloem-hofken 1627, p. 216, 224 en 536; Stalpert
1635, p. 879; sporadisch in latere bronnen, voor het laatst in 1698. Een luitbewerking
bevat het hs. Thysius (na 1590), f. 312v (ed. Land, nr. 166), met als opschrift: ‘'Khoor
de stemme van mijn lief’.
De wijsaanduiding ‘O ghy Nimphe ...’ is hier dus waarschijnlijk door de uitgever
om begrijpelijke redenen in de plaats gesteld van het oorspronkelijke ‘Queens
parliament’. Deze wetenschap is op zichzelf niet zo gewichtig, maar ze houdt wel
de waarschuwing in, dat men geen lichtvaardige conclusies moet trekken m.b.t.
Bredero's repertoirekennis resp. de literaire invloeden die hij heeft ondergaan.

1

J.W. Muller, Brandemoris en eene plaats uit Bredero. - TNTL 16 (NR 8; 1897) p. 105-120;
115vv.
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21 Nieuw Liedt
I: 217
Stemme: O Keyserlijcke vrouw! verheven en ontsien, &c.

Melodie naar Pers (c. 1630), p. 102.
Bij Bredero ook voor:
a Goddin o Venus schoon verwect in mijns Liefs hert (I: 442);
b Goddinne die de naam van 't schip-rijck Eylant voert (I: 463);
c Ick hadde noyt gevoelt in mijn voorleden wylen (I: 241);
d O Keyserlijcke Vrouw, verheven en ontsien (I: 297);
e Wat baat u de voochdy van Landen en van Steen (I: 385).
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Deze melodie is in de 17de eeuw algemeen bekend geweest, o.a. onder de naam
‘Engelse min’, maar evenmin als de voorafgaande melodie (20) heb ik deze in Engelse
bronnen kunnen terugvinden1.
Opnieuw gebruikt Bredero hier een eigen lied als wijsaanduiding (vgl. hiervóór
p. 27). Het aangehaalde ‘O Keyserlijcke vrouw’ draagt evenals vier van de vijf andere
liederen als wijsaanduiding: ‘Als ick uyt wandelen gae [door menig schoon prieel]’.
We kennen geen volledige tekst van dit lied, het komt alleen als wijsaanduiding voor
en wel in Apollo 1615, p. 67; Schadt-kiste 1621, p. 76; Venus Minne-gifjens (1622),
f. 14r; Amst. Pegasus 1627, p. 22; Amst. Doele-vreught 1627, p. 6; Pers (c. 1630;
hier afgedrukt); Holl. Nachtegaeltien 1633, I p. 226 en 320, en vele latere bronnen.
Bij het lied ‘Goddin o Venus schoon’ geeft Bredero als wijs: ‘Nu leef ick in't
verdriet’, waarmee dezelfde melodie bedoeld wordt. Waarom hij die op meer dan
één manier aanduidt, heb ik hiervóór op p. 25v en hierna bij nr. 50 proberen te
verklaren. De tekst van dit lied is alleen bewaard gebleven op een plano (Den Haag,
KB: 1700 D 1:43; aldaar gedateerd c. 1600):

Een nieu Liedeken
Op de wijse: Vande Engelsche Min.
Nu leef ick int verdriet,
In swaer doleur en pijn
Mijn Lief en weet ic niet,
Eylaes waer machse zijn,
Wist ickse waer gesont
Ick verblijde my so seer,
Och comt, och comt, och comt,
By my schoon lief haest weer,
(8 str.)

Ook dit lied komt vaak als wijsaanduiding voor, o.a. in Wellens 1617, p. 163 (voor
Starters ‘O overschoone vrou’; ook in Starter 1621, p. 29); Grote Korenbloem 1620,
f. 79r; Schadt-kiste 1621, p. 114 en 129; Venus Minne-gifjens (1622), f. 27v;
Camphuysen 1624, p. 31 en 170 (met andere melodie); Valerius 1626, p. 157 (voor
‘Geluckig is het Land’, met mel.); Pers (c. 1630), p. 36 en 95; Stalpert 1631, p. 230
(met mel.); Holl. Nachtegaeltien 1633, I p. 82 en 334; Stalpert 1635, p. 813 en 954.
Ook de ‘Engelse min’ doet in veel liedboeken dienst als wijsaanduiding.

1

De door Swaen gesuggereerde overeenkomst met een melodie in The Dancing Master van
1728 heb ik niet kunnen nagaan. Vgl. A.E.H. Swaen, De Engelsche stemmen in Valerius'
Gedenck-clanck. - Neophilologus 30 (1946) p. 77-83; 81.
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Onder deze en diverse andere namen blijft de melodie tot in de 18de eeuw geliefd.
Bredero's zes liederen zijn alle geschreven in alexandrijnen met mannelijk
paar-rijm, uitgezonderd ‘Ic hadde noyt gevoelt’, waarvan de eerste regels vrouwelijk
eindigen1. Binnenrijm gebruikt Bredero in de eerste regels van ‘Goddin o Venus
schoon’; dat is het enige lied op de wijze van ‘Nu leef ick in't verdriet’, dat acht korte
regels heeft. Meer systeem is er in de liederen niet te ontdekken, evenmin als in de
talrijke andere contrafacten naar de twee liederen. De strofen variëren van vier lange
regels (al dan niet met binnenrijm) tot acht korte en, als tussenvorm, vier korte en
twee lange of omgekeerd. Wel heb ik de indruk - en de bronnen schijnen dat te
bevestigen - dat de 6/4 melodie die hier is afgedrukt, door haar snellere verloop
vooral van toepassing is op lange versregels, terwijl de [?] melodie van Valerius
kortademiger is en eerder aanleiding zal geven tot korte regels. Om die reden is hier
de eerste vorm gekozen2. Ook de woordherhalingen die Bredero schrijft in de laatste
regel van elke strofe van ‘O Keyserlijcke vrou’, en in mindere mate ook in ‘Goddin
o Venus schoon’, zijn met deze 6/4 melodie beter af dan met de recht-toe recht-aan
versie van Valerius. Die herhalingen hebben deze liederen trouwens gemeen met
veel andere contrafacten, ongeacht hun model en vorm.
Van de zes liederen op deze melodie bracht ‘Wat baat u de voochdy’ het tot
wijsaanduiding voor een lied van B. van Hemert in Minne-plicht 1626, f. N1v.

1

2

Daardoor is dit lied in feite ongeschikt voor deze melodie. Er wordt echter in het Groot
Lied-boeck geen bekende melodie van de gezochte vorm genoemd, zodat ik het lied hier
moet laten staan.
Schepers, nrs. 12, 23 en 80 (= Röntgen, nrs. 9 en 22) en Coers, p. 20, 37 en 70, kozen voor
deze liederen de melodieën 25 en 52a uit deze uitgave. Vooral de laatste was geen gelukkige
keus.
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22 Liedt
I: 219
Soet Roosje. Of Ian sloot // bier en broot // een pot vol.

Melodie naar Boerenlieties (c. 1700; ed. Roger), I p. 18 nr. 27.
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We mogen wel van een wonder spreken dat deze melodie, hoewel minstens 80 jaar
na Bredero gedrukt en bestemd voor instrumentaal gebruik, zo tot in alle details op
dit lied blijkt te passen, de herhalingen inbegrepen. Het moet hier om een traditionele
dansmelodie gaan die haar vorm dankt aan een vast aantal passen: alleen zo is die
perfecte aansluiting te verklaren. Een schriftelijke traditie lijkt vrijwel geheel afwezig.
Wat voor dans het geweest kan zijn, durf ik niet zeggen. De melodie doet niet veel
meer dan herhalen en hergroeperen van enkele eenvoudige, maar ritmisch
geprononceerde gegevens en is misschien wat te vitaal voor een allemande. Bredero's
gecompliceerde vers- en strofebouw zijn regelmatig en congruent. Niettemin neem
ik aan dat hij niet een tekstmodel kopiëert, maar een gehoorde melodie volgt, bij
benadering deze.
Van de teksten van de aangehaalde liederen ontbreekt elk spoor. Zo te zien horen
ze niet thuis in de hogere sferen van Muziek en Poëzie. ‘Soet Roosken’ wordt nog
aangehaald in Nieuwen Lust-hof 1602, I p. 13, voor een lied van deze vorm. De
melodie is nog een tweede keer bewaard gebleven, in het hs. Volks-melodiën (eerste
helft 18de e.), nr. 673, eveneens instrumentaal.
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23a Liedeken
I: 252
Stem: Amaril de deken sacht, vande nacht, &c.

Melodie naar Valerius 1626, p. 234.
De wijsaanduiding ‘Amaril ...’ bij Bredero ook voor:
O Maechden die met wond'ren siet (zie hierna nr. 23b).
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23b Een Maechden klagh Liedetjen
I: 502
Op de Voyse: Amaril de decken sacht, vande nacht, &c.

Melodie naar Stalpert 1631, p. 264-265.
Bij Bredero ook bruikbaar voor: Die sich veynst, waent of vermeet (zie hiervóór nr. 23a).
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Met de wijsaanduiding ‘Amaril de decken sacht ...’ stelt Bredero ons voor een
probleem dat weliswaar, gezien in het perspectief van de eeuwigheid, niet bijzonder
imponerend is, maar interessant genoeg om er een kleine excursie aan te besteden,
voorzover ik weet de eerste.
Zoals bekend is ‘Amaril ...’ een lied van Hooft, door deze gedicht op de wijze van
‘Bella Nimpha fuggittiva’. Door Kalff en later door Smit is dit Italiaanse lied
geïdentificeerd als het slotkoor van de oudstbekende opera, Dafne (Florence 1597
(?)), op tekst van Ottavio Rinuccini1. De strofevorm bij de drie dichters is zó
karakteristiek dat men die direct herkent als de vorm van Ronsards ‘Quand ce beau
printemps je voys’ (1564). Het Italiaanse libretto is door tenminste drie componisten
geheel of gedeeltelijk op muziek gezet. Het valt op dat in de twee bewaard gebleven
zettingen van het slotkoor, geheel tegengesteld aan de symmetrische strofevorm
(aabccb - 424'424'), de laatste regel één resp. anderhalf keer herhaald wordt. Alleen
een Italiaan kan zich zoiets veroorloven.
Of Rinuccini zijn vorm aan een Frans voorbeeld ontleende, weet ik niet, maar het
is bekend dat Ronsards lied in Europa veel indruk heeft gemaakt, o.a. in Italië
(Chiabrera e.a.), Duitsland (Opitz, Weckherlin e.a.) en Nederland2. Ook de
bijbehorende melodie, gecomponeerd in de sobere, classicistische chansonstijl van
die dagen, vermoedelijk door Nicolas de la Grotte (1569; hier mel. a), is buitengewoon
populair geworden, zó zeer zelfs dat men al kort na de eerste druk van Hoofts lied
(Bloem-hof 1610) niet meer schijnt te weten dat het om een Italiaanse melodie gaat,
dan wel deze met opzet negeert ten gunste van de Franse - een voorproefje van wat
er nog aan Franse invloed zou komen. Bij Valerius 1626 is de gelijkschakeling ook
formeel een feit. Er is slechts één bron die, toevallig met een verwijzing naar Hooft,
een andere dan de Franse melodie geeft: Stalpert 1631 (en 1634; hier mel. b). Al bij
Leendertz-Stoett, I p. 398, werd de aandacht op die melodie gevestigd, maar deze
aantekening is onopgemerkt gebleven3. Merkwaardig eigenlijk, want Stalpert, Hooft
en de beide Italiaanse zettingen hebben juist dat gemeen wat hen van de Franse
onderscheidt: de herhaling van de laatste regel.
Ronsards ‘Quand ce beau printemps’ verscheen voor het eerst in 1564, de

1

2

3

G. Kalff, Hoofts verplichtingen aan Fransche en Italiaansche dichters. - TNTL 35 (NR 27;
1916) p. 314-318. W.A.P. Smit, Invloed van Italiaanse en Franse liedteksten op verzen van
Hooft. - NTg 55 (1962) p. 205-213; naschrift p. 250.
Ook Rinuccini gebruikt dezelfde vorm nog enkele malen: in het slotkoor van Euridice
(opgevoerd Florence 1600) en in de laatste acte van Arianna (opgevoerd Florence 1608).
Vgl. Luigi Fassò, Teatro del Seicento. Milano-Napoli z.j. (= La Letteratura Italiana. Storia
e testi, 39), p. 48 en 86. Vóór Ronsard werd een bijna identieke vorm al gebruikt door Marot
(psalm 38, 1542) en De Bèze (psalm 61, 1562).
Geraedts-Kazemier, nr. 5, drukt Hoofts tekst dan ook met de Franse melodie af - ten onrechte.

G.A. Bredero, Groot lied-boeck

115
muziek in 1569 in een eenvoudige vierstemmige zetting van Nicolas de la Grotte en
in 1576 eenstemmig (vgl. Thibault-Perceau, nr. 34 resp. 82); beide vormen werden
vele malen herdrukt. Over de verschillende composities op Rinuccini's libretto bestaat
weinig zekerheid1. De muziek van Jacopo Peri voor de eerste opvoering in 1597
(volgens sommigen 1594) is grotendeels verloren, die van Giulio Caccini, voor
dezelfde of een latere opvoering bestemd, geheel. Tot 1600 schijnt het werk ieder
jaar te zijn herhaald; daarvan is ons niet meer bewaard gebleven dan een tweetal hs.
fragmenten, w.o. het slotkoor, van de hand van Jacopo Corsi, lid en tevens gastheer
van de Florentijnse Camerata, de kring die de definitieve stoot zou geven tot het
ontstaan van de opera2. Gedrukt en volledig bewaard gebleven is tenslotte de muziek
van Marco da Gagliano (1608)3. Geen van de twee composities van het slotkoor is
gelijk of verwant aan melodie b, maar ze hebben alle drie de herhaling van de slotregel
gemeen, de muziek van Corsi zelfs precies als Stalpert: anderhalf keer.
In Bloem-hof 1610, p. 42, wordt voor het eerst Hoofts ‘Amaril ...’ gedrukt. De
voorgeschreven wijs is ‘Bella Nimpha fuggittiva’, de slotregel van alle strofen wordt
herhaald4. In hetzelfde werk, p. 35, dient dezelfde wijsaanduiding voor het lied
‘Schoonste nimphe van dit wout’, géén vertaling naar het Italiaanse lied, dichter
onbekend. In de eerste drie strofen wordt een herhaling voorgeschreven die echter
in de lezing van Nieuwen Jeucht Spieghel (c. 1620), p. 59, weer verdwenen is. Al
spoedig moet ‘Bella nimpha’ zijn plaats afstaan aan zijn twee Nederlandse
contrafacten. ‘Amaril’ vinden we niet zo vaak terug als men wellicht zou denken: in
Lust-hoofken (c. 1620), f. 95r, hier bij Bredero, De Bray 1628, p. 176, alle zonder
herhaling; verder bij Stalpert 1631 (mel. b) en Stalpert 1634, p. 1045 (= 1145; ook
mel. b). ‘Schoonste nimphe’ daarentegen wordt talloze malen als model gebruikt,
maar slechts één van de contrafacten heeft nog een herhaling: Wellens 1612, p. 26,
31, 124 en 125; Cupido's Lusthof (1613), p. 3 en 14; Apollo 1615, p. 18 en p. 20 (met
herhaling); Colm 1615, f. E4r; hs. De Vos (1616-18), f. 13r; Coleveldt 1619, f. C4v;
Nieuwen Jeucht Spieghel (c. 1620), p. 206 en 218; Schadt-kiste 1621, p. 91 en 111;
Camphuysen 1624, p. 97; Lust-prieelken 1624, I p. 32, II p. 97; Plater 1624, p. 148;
Valerius 1626, p. 234 (‘Stem: Schoonste Nimphe ... Of: Quand ce beau ...’, met mel.
a); Gheest. Bloem-hofken 1627, p. 354; Krul 1627, p. 225 en

1

Het volgende steunt grotendeels op Alfred Loewenberg, Annals of opera 1597-1940. Genève
2

2
3
4

/1955, I, kol. lvv.
Brussel, Kon. Muziekconservatorium: hs. 704. Facsimile in A. Wotquenne, Catalogue de la
Bibliotheque du Conservatoire de Bruxelles. Annexe I. Bruxelles 1901, p. 46.
Opnieuw uitgegeven door R. Eitner, in Publikationen älterer prakt. und theoret. Musikwerke,
10 (1881).
De bij Leendertz-Stoett, I p. 34, ‘volgens hs. A’ afgedrukte tekst heeft die herhaling intussen
niet.
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248; De Bray 1628, p. 189; Ysermans 1628, p. 61 en 101, en vele latere, waarvan
enkele met melodie a. Naar het Franse lied verwijzen Prieel 1614, p. 113 (mel.);
Paradiis 1617, p. 102, De Harduyn 1620, p. 80 (mel.); Amst. Pegasus 1627, p. 161,
en latere bronnen. Nog anders is Gheest. Paradiisken 1619, III p. 30 (incipit mel. a).
Wat leert of suggereert ons nu dit vrij gecompliceerde geheel en welke nieuwe
vragen roept het op? Ten eerste dat beide melodieën ten onrechte met elkaar
geïdentificeerd zijn. Hoofts verwijzing naar ‘Bella nimpha’ is geen abstractie: hem
staat daarbij wel degelijk een melodie voor de geest die hij moet hebben gehoord
en/of in afschrift in handen gehad. Zijn herhaling bewijst dat afdoende. Dat kan niet
het zonder de muziek gedrukte libretto van de Dafne zijn geweest (Florence 1600),
want dat heeft die herhaling niet1. Het ligt voor de hand een verband te zoeken tussen
Hoofts verblijf in Florence, voorjaar en zomer 1600, en de opvoering(en) van de
Dafne in dat jaar. Loewenberg noemt een vermoedelijke opvoering in augustus, met
muziek van Caccini, ten huize van Corsi. De Camerata vormde weliswaar een
exclusief gezelschap, maar de Dafne-opvoeringen trokken een groot publiek, zegt
G.B. Doni in zijn kroniek van deze gebeurtenissen2.
Dan: de Stalpert-melodie. Het is vrijwel uitgesloten dat Stalpert op zijn reis naar
Italië een opvoering van de Dafne zou hebben bijgewoond. De laatst bekende vond
plaats in 1604, terwijl Stalpert op zijn vroegst eind 1607 in Rome aankwam3.
Misschien is hij daar op andere wijze met één der Dafne-composities in aanraking
gekomen. Niet onmogelijk is ook dat hij de melodie in Nederland heeft leren kennen,
b.v. dank zij de relaties die hij door bemiddeling van Roemer Visschers dochter Anna
onderhield met Amsterdamse kringen4. Want nauwkeurig als hij is bij het aangeven
van zijn melodieën, zal hij niet zonder reden naar Hooft hebben verwezen. Bovendien
blijkt hij over een grote repertoire-kennis beschikt te hebben, waarin b.v. ook Bredero
niet ontbreekt. Het is dan ook niet uitgesloten dat zijn melodie het enige bewaarde
getuigenis is van één der vroegste opera-composities, van Peri, Caccini of een ander,
en als zodanig een document van bijzondere waarde. Tégen deze suggestie pleit
misschien dat zijn melodie stilistisch niet geheel aansluit bij de Florentijnse
zangtraditie van die jaren.
En tenslotte Bredero, want om hem ging het toch. Enige zekerheid over de door

1
2
3
4

Luigi Fassò, o.c., p. 21v.
In extenso in H. Kretzschmar, Geschichte der Oper. Leipzig 1919 (= Kl. Handb. der
Musikgesch. nach Gatrungen, 6), p. 15vv.
B.A. Mensink, Jan Baptist Stalpart van der Wiele, advocaat, priester en zielzorger
(1579-1630). Bussum 1958 (diss. Nijmegen), p. 54.
Mensink, o.c., p. 176vv.
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de dichter bedoelde melodie is onmogelijk te geven. Dat hij zijn slotregels niet
herhaalt, pleit op zichzelf niet voor de Franse melodie, evenmin het feit dat een
herhaling niet overal zinvol zou zijn, want ook bij Stalpert is dat niet het geval. Dat
hij met zoveel woorden naar Hooft verwijst, pleit niet voor de Italiaanse. Men zou
het even goed als een hommage aan een hooggeschatte collega kunnen beschouwen.
Ik houd het er bij gebrek aan beter maar op dat Bredero, àls hij al wist van het bestaan
van twee melodieën, evenals enkele van zijn tijdgenoten ook zelf geen zekerheid
hierover had. Hij zal daar wel niet onder gebukt zijn gegaan.
Lit.: Van Duyse, I nr. 130, III nr. 599.
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24 Loff-Liedeken
I: 258
Stemme: Aenhoord doch mijn geklagh, ghy Ruyters, &c.

Melodie naar Theodotus 1621, p. 154-155.
Bij Bredero ook voor:
a Die voor een dooven preeckt (I: 260);
b Ooghen vol Majesteyt (I: 460);
c 't Gemeene volck en 't puyck (I: 586).
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Dit is een van de betrekkelijk weinige oudere melodieën waarvan Bredero zich
bedient. Hoewel de melodie in zijn tijd nog algemeen bekend heet te zijn geweest,
schijnt ze kort daarna te zijn verdwenen en alleen nog nominaal voort te leven in
herdrukken van oudere werken. In hoeverre de melodie ook voor Bredero slechts
een papieren zaak was, is niet vast te stellen. Wel suggereert de manier waarop hij
en anderen ermee omgaan, dat de bekendheid die uit de vele vindplaatsen blijkt,
enigszins geflatteerd is.
De oudste tekst van het aangehaalde lied geeft Antw. Lb. 1544 (ed. 1855), nr. 3;
(ed. 1972), I nr. 2, met melodie. Het opschrift luidt: ‘Een nyeu liedeken’. Het lied
werd herdrukt in Aemst. Amoreus Lb. 1589, p. 3:

Een nieu Liedeken
Aenmerckt doch mijn gheclach,
Ghy Ruyters fraey van sinnen,
Ic truere nacht ende dach,
Ende roepe o wy o wach
Dwelc ic wel clagen mach,
Want om een die ic eens sach
thert duerstraelt van minnen (6 str.)
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Was het lied in 1589 dus al niet erg ‘nieu’ meer, ook in 1544 was het dat vermoedelijk
niet, want een geestelijk lied met dezelfde aanhef en met een melodie die kennelijk
de onze is, komt voor in Devoot ende Profitelyck Boecxken 1539 (ed. 1889), p. 107,
met het opschrift: ‘De wise als beghint’. Dat zal hier wel betekenen dat het lied een
contrafact was naar model van een destijds algemeen bekend lied, met behoud van
de beginregel. In hetzelfde liedboek, p. 108, 109 en 110, vinden we nog drie andere
geestelijke contrafacten naar hetzelfde model, die dit bevestigen. Al is het niet
uitgesloten dat het hier gaat om een lied dat voor het eerst door Antw. Lb. in omloop
is gebracht, erg waarschijnlijk is dat niet, aangezien de eerste druk van dit boek van
ná 1534 moet zijn1. Een oudere bron is echter nooit gevonden.
Andere vindplaatsen van de wijsaanduiding ‘Aenhoort (Aenmerct) doch ...’ zijn
o.a. Souterliedekens 1540, ps. 5 (met mel.); hs. Jenneken Verelst (c. 1550), f. 9r, Nieu
Liedenboeck 1562, f. 117r; Veelderhande Liedekens 1566, f. 301v; Coornhert (1575),
f. D5v; Niclaes 1575, nr. 3; Hofken 1577, p. 120 (= 121; geestelijk contrafact ‘alsoot
begint’); Vander Straten 1599, f. O3v; Nieuwen verb. Lust-hof 1607, II p. 19;
Emblemata 1611, p. 111 en 113 (vgl. Leendertz-Stoett, I p. 79 en 100, en
Geraedts-Kazemier, nr. 12, met muz.); Prieel 1614, p. 134 (mel.); hs. De Vos
(1616-18), f. 1r (wijsaanduiding: ‘Ick riep o wach’); Paradiis 1617, p. 73; Gheest.
Paradiisken 1619, III p. 7 (mel.-incipit); Schadt-kiste 1621, p. 276; Amst. Pegasus
1627, p. 45; Harten Jacht 1627, p. 25; Stalpert 1635, p. 848. Een meerstemmige
zetting van het lied moet hebben gestaan in het Kamper Lb. (c. 1540), f. C3; dit meldt
althans het register, het lied zelf is verloren.
Hoewel in de latere contrafacten een tendens naar dubbellange versregels
(alexandrijnen) zichtbaar is, houdt Bredero zich in zijn vier liederen nauwkeurig aan
de overgeleverde vorm van korte regels en rijm abaaaab. Toch kan men niet zeggen
dat hij daarin een erg gelukkige hand heeft gehad, verondersteld althans dat hij de
melodie gekend heeft en wel in déze vorm - en dat is hier noch bij de andere liederen
zeker. De talrijke enjambementen - tòch een streven naar lange regels? - worden
door de nadrukkelijke muzikale rustpunten stelselmatig tegengewerkt. Het steeds
terugkerend rijm a draagt daar het zijne toe bij. De contrafacten met lange regels
(abba - 6'636'), b.v. Hoofts ‘Ghy Haylicheydjens ...’2,

1
2

W.P. Gerritsen, in Antw. Lb. 1544 (ed. 1972), II p. XI.
Leendertz-Stoett, I p. 100. Dit lied werd zelf tot wijsaanduiding in Lust-hoofken (c. 1620),
f. 90r, voor een contrafact van dezelfde vorm. Overigens is het tweede lied van Hooft
(Leendertz-Stoett, I p. 79) geschreven in strofen van zes (i.p.v. zeven) korte regels; zo ook
het lied bij Stalpert. Hoofts ‘Wat stort al gaven groot’ (een ‘Rey van Jofferen’ uit Granida,
vs. 727vv, en in één hs. met de wijsaanduiding ‘Aenmerckt doch ...’) heeft weer de oude
zevenregelige vorm; vgl. Leendertz-Stoett, II p. 174 en 486.
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kennen dit laatste bezwaar niet, maar gooien toch ook het kind met het badwater weg
door zich niet te conformeren aan de oorspronkelijke tekst en de meeste oudere
contrafacten: korte regels die elk voor zich een min of meer afgeronde mededeling
bevatten.
Lit.: Van Duyse, I nr. 95; Mincoff-Marriage, nr. 79.
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25 Liedeken
I: 263/483
Stemme: Fortuyn, helaes! bedroeft, &c.

Melodie naar Prieel 1614, p. 13.
Bij Bredero ook voor:
a Maer waerom is myn hert (I: 389; ten onrechte);
b Princessen preutsch en prat (I: 419).
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De melodie waarnaar Bredero hier verwijst, die van het Franse lied ‘Fortune hélas
pourquoy’, is in betrekkelijk korte tijd onwaarschijnlijk populair geworden, althans
in de Nederlanden. Dichter en componist zijn onbekend gebleven. Ik ben geneigd
ze in Zuid-Nederland te zoeken, waar de melodie, vrijwel steeds in het Frans
aangehaald, minstens even geliefd is geweest als in het Noorden waar zij bijna
uitsluitend in het Nederlands wordt genoemd. Een echt-Franse bron heb ik van tekst
noch melodie kunnen ontdekken.
In sommige bronnen, w.o. de oudste, verschijnt de melodie als ‘Almande Fortune
...’ en als allemande is ze hier ook afgedrukt. Deze dans (oorspr.: danse allemande,
deutscher Tanz) was vanaf het midden van de 16de tot ver in de 18de eeuw in geheel
West-Europa populair. Ze wordt in een rustig tempo gezongen en gespeeld, en vereist,
in het apothekersduits van Praetorius (1619), ‘keine extra-ordinariae motiones’,
representeert daarentegen volgens Mattheson (1739) ‘das Bild eines zufriedenen
oder vergnügten Gemüthes’.
De oudste bron van de Franse tekst is het hs. Brussel, KB: 3983, f. 2r1. In
Boudewyns 1586 (ed. 1927), p. 58, vinden we het lied voor het eerst als
wijsaanduiding. Het is dan blijkbaar al bekend genoeg. De oudste Nederlandse
vertaling, evenals het Franse lied in achtregelige strofen, geeft Aemst. Amoreus Lb.
1589, p. 54:

Een nieu liedeken,
Op de wijse alsoot begint
Fortuyna eylaes bedroeft
Maeckt ghy tot alder stont
Een hert dat troost behoeft,
Met Venus strale duerwont,
Weest niet ghelijck een steen
Aenhoort mijn claghen groot,
Ick blijf v lief alleen
Ghetrouw tot inder dood. (8 str.)

De aanduiding ‘alsoot begint’ kan betekenen dat het lied voldoende bekend was of
verwijzen naar een courante melodie bij het Franse origineel. Het lied werd herdrukt
in Nieu Amst. Lb. 1591, p. 73, en in Nieu groot Amst. Lb. 1605, p. 121. De melodie
vinden we voor het eerst in Adriaenssen 1584, f. 87r (luitbewerking), ter-

1

Eerste strofe afgedrukt bij Van Duyse, I p. 492. Door een beschadiging van het blad zijn twee
van de vier strofen weggevallen, vrij zeker ook een jaartal en misschien een ondertekening.
De datering van de andere liederen in het hs., deels in dezelfde hand, loopt van 1572 tot
1578. Het hs. zelf is, naar mededeling van Dr. J. Deschamps (KB Brussel), een album
amicorum en zeer waarschijnlijk in België ontstaan.
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wijl de oudste eenstemmige versie voorkomt in het pamflet Spaensche Vlote 1591,
f. A2r, voor het lied ‘Pharao light versoncken Door Godes stercke macht’, dat een
jaar later opduikt in Nieu Geusen Lb. 1592, f. 65v (vgl. Kuiper-Leendertz, II nr. 145).
Van nu af gaat de verbreiding zeer snel. Aangeduid met de Franse of Nederlandse
tekst of met inmiddels bekend geworden contrafacten, o.a. ‘Myn droefheyt moet ic
claghen’, wordt de melodie voorgeschreven in Nieu Amst. Lb. 1591, p. 40, 78 en
104; Vander Straten 1599, f. F6v en L7v; hs. Ariaenken de Gyselaer (c. 1600), f. 19v;
Tsamenkomste 1603, f. Bb2r (met mel.); Nieu Amoureus Lb. 1605, p. 34; Nieuwen
verb. Lust-hof 1607, I p. 82 en 83, resp. voor Hoofts ‘Medea onbeweecht’ en
‘Verheven grootsche ziel’ (vgl. Leendertz-Stoett, I p. 28 en 29, en Geraedts-Kazemier,
nr. 3, met muz.); Bloem-hof 1610, p. 66; Emblemata 1611, p. 123, voor Hoofts
‘Voochdesse van mijn siel’ (vgl. Leendertz-Stoett, I p. 92); Wellens 1612, p. 18, 66
en 109; Prieel 1614, p. 13 (mel. hier afgedrukt); De Coster 1614, p. 23 en 45 (mel.);
Pieuse Alouette 1619, p. 177 (mel.); Gheest. Paradiisken 1619, III p. 17, IV p. 11
en 44 (mel.-incipits); Pieuse Alouette 1621, p. 266 (mel.); Van Haeften 1622, p.
90-91 (andere mel.); Fortuyn 1626, p. 261; Amst. Pegasus 1627, p. 140; Gheest.
Bloem-hofken 1627, p. 130; Krul 1627, p. 183; De Bray 1628, p. 178; Pers (c. 1630),
p. 36 en 95; Stalpert 1631, p. 36 (= 63) en 162 (mel.) Gheest. Lust-hoofken 1632, p.
104; Stalpert 1635, p. 399 (mel.), 746, 768 en 970; voorts ettelijke latere bronnen.
Een tweetal luitbewerkingen geven tenslotte hs. Thysius (na 1590), f. 477r (ed. Land,
nr. 92) en Vallet 1615 (ed. 1970), p. 109.
Dat de liederen op deze melodie een toenemende neiging tot lange versregels
(alexandrijnen) vertonen, is overeenkomstig de eisen des tijds. Anders dan bij lied
nr. 24 werkt de melodie dat niet tegen, ze heeft het misschien zelfs bevorderd. Er
zijn dan ook maar weinig dichters die met deze melodie moeite hebben. Ook Bredero's
liederen erop lopen perfect, op één na: ‘Maer waerom is myn hert’. De wijsaanduiding
‘Verheven hoochste ziel’ móet haast wel slaan op Hoofts ‘Verheven grootsche ziel’
en dus op deze melodie, maar de vorm is die van o.a. ‘O nuit jalouse nuit’ (zie hierna
nr. 52). Als het Bredero zèlf is die zich hier vergist en niet de uitgever van het Groot
Lied-boeck, dan is die vergissing niet zozeer begrijpelijk als wel leerzaam: ze bewijst
dat de dichter hier niet een tekst als model kiest maar de bij die tekst behorende
melodie, in dit geval de vermeende.
Lit.: Van Duyse, I nr. 127.

G.A. Bredero, Groot lied-boeck

125

26 Stemme: Ick kan nu niet bedwinghen mijn uytgelaten vreught, &c.
I: 270

Melodie naar Valerius 1626, p. 33.
Bij Bredero ook voor:
a K'en kan u niet bedwinghen (I: 493); bruikbaar voor:
b Wie sou hem niet verblyen (I: 358);
c Schoon Eerbaer Maeght, gepresen (I: 289).
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Het is helemaal niet gezegd dat de hier afgedrukte melodie de bedoelde is, want het
gaat om tenminste twee, misschien zelfs om drie melodieën, die voor ‘Schoon eerbaer
maeght’ niet meegerekend, terwijl ons slechts één volledige melodie ter beschikking
staat.
Opnieuw verwijst Bredero hier naar één van zijn eigen liederen (vgl. hiervóór p.
27). Het aangehaalde ‘Ick kan nu (K' en kan u) niet bedwinghen’ heeft op zijn beurt
de wijsaanduiding: ‘Het vryde een Wals Walinneken ...’ Van dit lied weten we niet
meer dan dat het als wijsaanduiding voorkomt in Bloem-hof 1610, p. 86, Venus
Minne-gifjens (1622), f. 48r, en bij Valerius 1626, met de enige bekende, hier
afgedrukte melodie. Dan is er een derde lied, ‘Wie sou hem niet verblyen’, waarvan
de strofen afwisselend met die van ‘K' en kan u niet bedwingen’ moeten worden
gezongen, en dat als wijsaanduiding heeft: ‘Van de Furiliere’. Met deze naam moet
hetzelfde worden bedoeld als Valerius' ‘Engelsche Foulle’ (folly = furie)1, maar de
melodie ‘La Foule [d']Engleterre’ in hs. Thysius (na 1590), f. 396r (ed. Land, nr.
442), kan hier niet van toepassing zijn, evenmin als de ‘Engelsche foly’ in
Boerenlieties (c. 1700), VI p. 24 nr. 471. Wèl van toepassing is een melodie-incipit
in Gheest. Paradiisken 1619, IV p. 8, voor een lied van onze vorm, ‘op de vvijse De
Enghelsche Foille’:

Maar meer dan dit fragment heb ik niet kunnen vinden. De melodie ‘Van d'Enghelsche
fouelle’ in Requiem 1631, p. 108, heeft een afwijkende vorm en is bovendien voor
dat liedboek nieuw gecomponeerd.
De hier gegeven melodie is inderdaad in Engeland bekend geweest, zij het even
oppervlakkig als in Nederland: onder de nog niet opgehelderde naam ‘Muscadin’,
aldus twee klavierbewerkingen in Fitzwilliam Virginal Book (begin 17e e.; ed. 1899),
I p. 74 (anon.) en II p. 481 (Giles Farnaby), en als ‘The cherping of the lark’, b.v. in
Playford 1651 (ed. 1957), p. 24.
De melodie ‘Lavagotte’, door Bredero voorgeschreven bij ‘Schoon eerbaer maeght’,
is niet in een passende vorm beschikbaar. Het moet een vrij bekende melodie geweest
zijn, ze wordt althans in Bredero's dagen druk gebruikt, o.a. in Nieuwen Lust-hof
1602, I p. 11; Nieu Amoureus Lb. 1605, p. 122 (= 130); Cupido's Lusthof (1613), p.
95 (= 94) en 129 (= 128). Bredero noemt haar, samen met melodie nr. 20 en een
groot aantal andere wijzen, in Lucelle (ed. Zaalberg, vs. 1245). Het

1

Swaen, die de andere namen niet kende, kon dan ook het woord ‘foulle’ niet verklaren; vgl.
A.E.H. Swaen, De Engelsche stemmen in Valerius' Gedenck-clanck. - Neophilologus 30
(1946) p. 77-83; 81.
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kan zijn dat de melodie door contaminatie van ‘fagote’ en ‘gavotte’ onvindbaar is
geworden. Onder die namen geeft het hs. Thysius (na 1590), f. 368rv en 369r (ed.
Land, nrs. 441, 443-4), een drietal luitbewerkingen die overigens geen van alle in
aanmerking komen. Ook de melodie ‘vanden Fagot’ in Fruytiers 1565, p. 117, is
niet de gezochte. Er is echter geen enkel beletsel, Bredero's lied op de hier gegeven
melodie te zingen: de liederen zijn tot in detail identiek van vorm.
Lit.: Van Duyse, II nr. 439.
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27 Aen Ian Iacobsz Visscher, Schilder en Glaes-Schryver
I: 285
Stemme: vanden xxiiij. Psalm, De aerd is onses Gods voorwaer, &c.

Melodie naar Dathenus 1614, f. B7r.

G.A. Bredero, Groot lied-boeck

129
Van Rijnbach, p. 361 e.e., zocht het wel onnodig ver toen hij voor deze en andere
melodieën, met een vraagteken, verwees naar de Souterliedekens van 1540. Want
hij zag daarmee een veel belangrijker boek over het hoofd, de psalmberijming van
Petrus Datheen (1566), waar Bredero kennelijk op doelt. Aan de uitgave van 1614
waarnaar deze melodie is afgedrukt, waren tenminste 72 uitgaven voorafgegaan sinds
Datheens berijming het licht zag. En bijna het dubbele van dat aantal zou nog volgen
eer Datheen, na meer dan twee eeuwen de gereformeerde kerkzang te hebben
gefrustreerd, in 1773 werd vervangen. Een invloedrijker boek heeft er naast bijbel
en catechismus in die periode in Nederland nauwelijks bestaan.
Dank zij Datheens vertaling van het psalmboek van Clément Marot en Théodore
de Bèze kwam Nederland in het bezit van het volledige melodieënrepertoire van de
op Genève georiënteerde Franse kerken. Déze melodie die in haar oudste vorm
teruggaat tot 1542 (tekst van Marot), kwam in 1559 voor het eerst in een Nederlands
gezangboek voor1, maar pas sinds het midden van de 17de eeuw wordt ze algemeen
gebruikt voor nieuwe contrafacten. Bredero is één van de weinigen van zijn tijd die
zich ervan bedient en vrijwel de enige die dat doet met een niet-geestelijke tekst,
zoals hij ook zou doen met de psalmen 5 en 23 (hierna nrs. 54 en 35). Dat bewijst
weliswaar niets, suggereert hoogstens dat Bredero niet behoort tot degenen die aan
de psalmmelodieën een sacraal aspect toekennen, maar ze in de eerste plaats
beoordeelt naar hun muzikale waarde en bruikbaarheid. En àls hij daarmee tekort
deed aan de ‘poids et majesté’ die volgens Calvijn het goede kerklied, en zeker ook
deze melodie, kenmerken, dan zal hij daar toch niet van wakker hebben gelegen.
Andere psalmmelodieën bij Bredero zijn de nrs. 35, 54, 55 en 61.
Lit.: Pidoux, I nr. 24.

1

In Jan Utenhove's Andere 26. Psalmen Dauidis, Emden 1559; vgl. Lenselink, p. 335.
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28 Klaegh-Liedt
I: 301
Stem: Van d'Engelsche Fortuyn.

Melodie naar Valerius 1626, p. 132.
Bij Bredero ook voor:
a Hou, Herder slecht // waar treckt de loop dus heen (I: 474);
b Garbrande, wilt ghy leven recht gerust (I: 521).
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Blijkbaar ter onderscheiding van die andere ‘Fortuyn’ (‘Fortune hélas pourquoy’,
hiervóor nr. 25) werd deze melodie de ‘Engelsche Fortuyn’ genoemd, niet geheel
overbodig want de twee deden in populariteit niet voor elkaar onder. De melodie
moet wel heel sterk tot de verbeelding hebben gesproken, met name in Engeland
waar zij bij voorkeur gebruikt werd bij zgn. lamentations: liederen op rampen,
leerzame sterfgevallen, misdrijven en terechtstellingen. Aan deze laatste functie
ontleende ze haar bijnaam: ‘the hanging tune’. Dat kan niet alleen zijn veroorzaakt
door de oorspronkelijke Engelse tekst, al is de aanhef onheilspellend genoeg: ‘Fortune
my foe, why dost thou frown on me’. Ook de melodie moet een bijzonder suggestieve
werking hebben gehad waaraan zelfs Nederlandse dichters, onbekend met de Engelse
tekst, zich niet hebben kunnen onttrekken, getuige o.a. Valerius' ‘Stort tranen uyt’
op de dood van Willem van Oranje, Camphuysens ‘Nu treurt myn Ziel’, klachten
aan onbereikbare geliefden zoals dit lied van Bredero en vele anderen, en tal van
heftige minneliederen zoals Hoofts ‘Hoewel 't verstant geensins de Minne vliet’. Ik
wijs hier met zoveel nadruk op omdat van slechts weinig melodieën in deze tijd
gezegd kan worden dat ze op individuele gronden werden gekozen. Ik deel dan ook
niet Swaens mening dat in deze melodie ‘voor den Hollandschen muzikant of dichter
in den regel niets droevigs (lag)’1, wel beseffend dat droefheid in litteris in deze tijd
nog niet die persoonlijke gemoedsaandoening is die het later zou worden.
De oorsprong van de melodie is onbekend. Dat ze zoals Reese, p. 843, veronderstelt,
zou kunnen zijn afgeleid van Busnois' ‘Fortuna desperata’, durf ik niet onderschrijven.
In de jiggs van de reizende Engelse toneelgezelschappen komt de melodie bij mijn
weten niet voor, daarentegen wel in het ‘betere’ toneelstuk, bij Jonson, Fletcher,
Beaumont e.a. Van de componisten die de melodie voor luit of klavier hebben
bewerkt, noem ik slechts de beroemdste namen: Dowland, Tomkins, Byrd, Sweelinck
en Scheidt. De oudste gedrukte versie is een luitbewerking van 1596. De Engelse
tekst is bewaard gebleven in legio plano-drukken (broadsides) vanaf het einde van
de 17de eeuw, maar is zeker ouder dan 1589. In dat jaar wordt ‘Fortune my foe’
genoemd als wijsaanduiding voor een te drukken lied op ‘the life and deathe of Dr.
Ffaustus the great Cunngerer’. Zodoende wordt de melodie ook aangeduid als ‘the
tune of Doctor Faustus’.
In het Nederlands is ‘Fortune my foe’ voorzover ik weet niet vertaald. Het hs.
Buytevest (c. 1600), dat van veel liederen de oudste vermelding geeft, is ook nu weer
een van de vroegste (f. 132r): ‘Van de engelsche voertuin’, voor ‘Lief int seekreeten,,
mijn jonck hert krenken doet’, dat later ook zelf als wijsaanduiding

1

A.E.H. Swaen, Engelsche zangwijzen bij Hollandsche dichters. - Neophilologus 21 (1936),
p. 39-45, 225-240; 234vv.
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gaat optreden. Ongeveer terzelfder tijd wordt de melodie aangehaald in hs. Ariaenken
de Gyselaer (c. 1600), f. 2r, 3r en 11r, o.a. als ‘Engelsche Lamentatie’. De oudste
melodieën geven Druyven-tros 1602, p. 38 (ook voor p. 39 en 41-43) even-eens als
‘Engelsche Lamentatie’, en Tsamenkomste 1603, f. T1v, zonder aanduiding. Van nu
af is de melodie tientallen jaren niet meer van de lucht, maar haar grootste bekendheid
valt toch wel in het eerste kwart van de 17de eeuw. Als ‘Engelsche Fortuyn’, ‘Fortune
angloise’, of aangehaald met bekend geworden contrafacten: ‘Liefd' int secreet’, ‘Al
wat men hier in dese werelt siet’ e.a., vinden we het lied vermeld in: Nieuwen Lust-hof
1602, I p. 16, 25 en 43; Nieu Amoureus Lb. 1605, 117 (= 125), 133 (= 141) en 147;
Bloem-hof 1608, p. 21 (voor Hoofts ‘Hoewel 't verstant’; vgl. Leendertz-Stoett, I p.
23, en Geraedts-Kazemier, nr. 2, met muz.) en 71 (= 80); hs. Verhee 1609, p. 173,
225 en 227; Bloem-hof 1610, p. 67; Ned. Helicon 1610, p. 282; Emblemata 1611, p.
137 (voor Hoofts ‘Vrouw die my brandt’; vgl. Leendertz-Stoett, I p. 152); Van
Gherwen 1612, p. 201; Wellens 1612, p. 43, 62, 75, 76, 100, 117 en 121; Cupido's
Lusthof (1613), p. 28, 42, 60, 66, 80 (= 79) en 145 (= 144); Verhalz 1614, p. 29, 34
en 90; Nieuwen Jeucht Spieghel (c. 1620), p. 39, 61, 190 en 210; Venus Minne-gifjens
(1622), f. 42r; Camphuysen 1624, p. 93 (met andere mel.); Lust-prieelken 1624, I p.
44, II p. 53; Clock 1625, II nr. 4, 5 en 7; Fortuyn 1626, p. 53 (ged. 1608); Amst.
Pegasus 1627, p. 15 en 61; Krul 1627, p. 241; Stalpert 1628 (ed. 1968), p. 136 (met
mel.); Pers (c. 1630), p. 61 en 62; Gheest. Lust-hoofken 1632, p. 171; Stalpert 1635,
p. 201 (met mel.) en latere bronnen. De bekendste luit- en klavierbewerkingen zijn:
hs. Thysius (na 1590), f. 387r (ed. Land, nr. 68); Fitzwilliam Virginal Book (begin
17de e.; ed. 1899), I p. 254 (Byrd); Florida 1601, f. 106v; Vallet 1616 (ed. 1970), p.
214; Sweelinck (ed. 1968) nr. 2.
Van Bredero's twee andere liederen onder dezelfde wijsaanduiding heeft
‘Garbrande, wilt ghy leven recht gerust’ het tot een zekere bekendheid gebracht,
groot genoeg althans om als wijsaanduiding op te treden in Gheest. Bloem-hofken
1627, p. 139, 320 en 744, en in Zoeteboom (1668), p. 159. Het eerste boekje is zeker
doopsgezind, het tweede lijkt het ook te zijn.
Lit.: Simpson, p. 225-231.
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29 Amoureus Lied
I: 304
Op de Voys: Est ce Mars le grand Dieu des Allarmes.

Melodie naar Starter 1621, p. 95.
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Het was achteraf gezien misschien toch geen aanwinst, deze Franse air de cour, waar
dichtend en rijmend Nederland zich zo moedig aan waagde. De vele Nederlandse
contrafacten verschillen in de vormgeving van de tweede strofehelft zoveel als dag
en nacht, een groot deel is onzingbaar. Dat is niet zozeer te wijten aan de melodie,
hoewel die aan de vormgeving specifieke eisen stelt, als wel aan de oorspronkelijke
Franse tekst waarin t.a.v. de relatie tussen muzikale en literaire periodisering
ongewone opvattingen worden gehuldigd. Ook Bredero behoort bepaald niet tot de
weinige Nederlandse dichters die een bij déze melodie aanvaardbare tekst hebben
geschreven. Daarentegen zijn Starter (zie facs.) en Valerius daar wel min of meer in
geslaagd en niet te vergeten, in de 19de eeuw, A.D. Loman met zijn bekende oproep
tot het jonge volkje: ‘Wie gaat mee, gaat mee over zee? Houd het roer recht!’
De oudste bron van tekst en melodie samen is Bataille 1613, f. 6v, een lied met
luitbegeleiding. De melodie is vrijwel gelijk aan de onze, de eerste strofe luidt:

Ballet povr Madame.
Est-ce Mars le grand dieu des alarmes
Que je voy?
Si l'on doit le juger par ses armes,
Ie le croy:
Toutesfois j'apprends en ses regards
Que c'est plustot Amour que Mars.
(6 str., voll. bij Van Duyse, II p. 1140)

Uit hetzelfde jaar dateert een meerstemmige zetting door Pierre Guédron, die wel
als de dichter wordt beschouwd1. Het lied maakte deel uit van een op 17 november
1613 opgevoerd ‘Ballet de Madame, soeur du roy, devant le Roy et la Royne où sont
représentez les Metéores, par quatorze Nymphes de Junon à Fontainebleau’
(McGowan, p. 275)2. De melodie is misschien ouder, een zeer afwijkende vorm komt
althans voor in een ‘Ballet des nègres dansé l'An 1601’ (niet bij McGowan; vgl. Van
Duyse, II p. 1141, en het commentaar bij Vallet 1615 (ed. 1970), p. XXVII).
In het Nederlands is het lied zeer waarschijnlijk en om begrijpelijke redenen nooit
vertaald, maar als model is het lange tijd vrij intensief in gebruik geweest,

1
2

Pierre Guédron, Second livre d'airs de cour à quatre & à cinq parties. Paris 1613, Pierre
Ballard (RISM Einzeldrucke: G 4821), f. 8v.
Het gaat hier dus niet zoals Van Duyse, II p. 1141, meent om een ballet ter eere van Maria
de Medici, opgevoerd vóór de dood van Hendrik IV (1610), maar om een ballet voor één
van de drie zusters van de twaalfjarige Lodewijk XIII, opgevoerd in zijn en zijn moeders
aanwezigheid.
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voor het eerst in Apollo 1615, p. 33, 100, 105 en 116, voor vier liederen van zeer
uiteenlopende vorm, waarvan één (p. 105) in die van het origineel, en bij Colm 1615,
f. A6r. Verder met melodie in Gheest. Paradiisken 1619, I p. 451, IV p. 42 (alleen
mel.-incipits); Van Haeften 1622, p. 72; Camphuysen 1624, p. 103; Valerius 1626,
p. 164 (Stem: Isser yemant uyt Oost-Indien gekomen. Oft: Est ce le grand Dieu ...);
Ysermans 1628, p. 121 (Op de wijse: Meysken vvilt ghy trossenteren); Pers (c. 1630),
p. 125; Stalpert 1635, p. 1127. Zonder melodie in Nieuwen Jeucht Spiegehel (c.
1620), p. 14 en 123; Amst. Pegasus 1627, p. 42, en ettelijke latere bronnen. De
volksmond heeft de melodie later niet ongeestig tot een mars gebombardeerd, o.a.
‘English mars’ en ‘Hesse mars’. Van haar internationale bekendheid getuigen de
luit- en klavierbewerkingen in o.a. Fitzwilliam Virginal Book (begin 17de e.; ed.
1899), II p. 161 (‘The New Sa-Hoo’, door Giles Farnaby); Sweelinck (ed. 1968), nr.
3; Vallet 1615 (ed. 1970), p. 137 en 152; Vallet 1616, p. 34 en 36 (niet in ed. 1970;
vgl. aldaar p. XXVIII), en van Samuel Scheidt. Ook in Engeland en Duitsland heeft
de melodie nog lang bestaan.
Bredero is dus één van de eersten die het Franse lied gebruikt. Aangenomen dat
hij de melodie wel niet héél anders zal hebben gekend dan ze hier is afgedrukt, staat
hij kennelijk onder druk van zijn voorbeeld, waarvan vs. 5 midden in een muzikale
frase eindigt. Het muzikale rijm van de maten 5 en 6 heeft hij misschien onderkend
(‘Dat de Croon’), maar tenslotte toch gelaten voor wat het was. Ook de Fransman
moet zich onzeker hebben gevoeld, want hij past in enkele strofen op die plaats een
binnenrijm toe, zij het het verkeerde (‘Toutesfois’). Maar de beperkte ruimte die de
melodie toestaat, hebben hij noch Bredero erin ontdekt. Dat deden wel de dichter
van één van de vier liederen in Apollo 1615 (p. 33) en, in hetzelfde jaar, J.S. Colm.
Zij realiseerden als eersten de vorm die later door Starter e.a. zou worden gebruikt.
Maar het merendeel van de Nederlandse contrafacten is in dit opzicht brandhout. Na
veel vergeefse pogingen heb ik het tenslotte maar opgegeven, de discrepantie tussen
tekst en melodie te verbergen, nauwelijks gevleid mij hierin gesteund te weten door
Schepers, nr. 4 (= Röntgen, nr. 3) en Coers, p. 6.
Lit.: Van Duyse, II nr. 318.

1

Niet in het gebruikte Brusselse exemplaar, maar in een toegevoegd katern in het ex. Gent,
UB: BL 8594 en in het overigens fragmentarische ex. Amsterdam, Toonkunst-bibl.: 208 G
9.
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30 Op de Voys: Daar ick lach en sliep, in een Prieel &c.
I: 307

Melodie naar Gheest. Nachtegael 1634, I p. 148.
Bij Bredero ook voor:
a Ick moet met sangh vertalen (I: 226);
b Vart buyten 't volck alleene (I: 213).
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Over de herkomst van deze melodie is niets bekend. De oudste bron van het
aangehaalde lied is Aemst. Amoreus Lb. 1589, p. 20:

Een nieu Amoureus Liedeken.
Daer ick lach en sliep
In een Prieel van bloemen
Daer bestonde my te dromen,
Dat ick bedreef coragie
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5

Mijn docht ick waer ghecomen,
Met mijn lief wt ghenomen
Door menichte van bomen
Stonden in een bosschagie,
Daer hoorde ick yet lanck
10 So soeten voghelen zanck,
Zy songhen om prijs en danck
Dat het in den Hemel clanck
Copiere Nachtegale
Die quamen daer alle te male
15 Coddenaertiens en robaertiens
Quamen daer int ghemeen
Ecxters ende craeyen,
Coeckoecken en Papegaeyen.
Die quamen haer daer vermeyen,
20 Noyt in mijn daghen quam ick in genoechlicker pleyn.
(4 str.)

Het lied werd herdrukt in Nieu Amst. Lb. 1591, p. 11, en Nieu groot Amst. Lb. 1605,
p. 81. Sinds de Nieuwen Lust-hof 1602, I p. 2, waar sprake is van een wijs-aanduiding
‘Alemainge amoreuse: Daer ick lach en sliep’, heet de melodie gewoonlijk ‘Allemande
amoureuse’, wel te onderscheiden van de ‘Allemande d'amour’ die een andere melodie
vertegenwoordigt. Onder een van haar beide namen wordt de melodie aangehaald
in Nieu Amst. Lb. 1591, p. 133; Recreatye 1599, f. Q2r; hs. Ariaenken de Gyselaer
(c. 1600), f. 22r; Nic. Janssens 1605, p. 119, en Nieu Amoureus Lb. 1605, p. 49. Een
luitbewerking vinden we in het hs. Thysius (na 1590), f. 476r en 479r (ed. Land, nr.
299). Veel ouder dan de oudste Nederlandse tekst is de melodie waarschijnlijk niet.
Alle hiervoor genoemde liederen volgen de driedelige vorm van de melodie op
de voet: ||: A: || B ||: C: ||. Alleen de laatste herhaling wordt niet overal gehonoreerd,
door Bredero alleen in ‘Vart buyten 't volck alleene’. Door de dwingende sluiting
van elk muzikale zinsdeel is de verhouding tussen manlijk en vrouwelijk rijm bijna
overal gelijk. Opvallend is het beperkte aantal rijmklanken. Bredero spant in dit
opzicht de kroon door voor de 20 versregels van ‘Vart buyten 't volck’ niet meer dan
drie rijmklanken te gebruiken. Deze beperking wordt niet aantoonbaar veroorzaakt
door de melodie, maar sluit wel goed aan bij de delen A en B die ritmisch vrijwel
constant zijn. In het laatste deel, waar de structuur losser wordt, komt dat ook tot
uitdrukking in de bijbehorende tekstdelen die dan ook in alle liederen de minste
samenhang en congruentie vertonen.
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31 Amoreus Liedeken
I: 317
Op de Voys: Edel Carsou, &c.

Melodie naar Theodotus 1621, p. 345-346.
Bij Bredero ook bruikbaar voor: O soete tyt ay schoone Soomer vlaaghen (I: 504).
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Deze melodie is misschien jonger dan ze lijkt, getuige haar plotseling verschijnen
in zoveel beroemde liedboeken uit Bredero's tijd. Over haar herkomst weten we
echter niets.
De oudste bron van het aangehaalde lied is - alweer - het hs. Buytevest (c. 1600),
f. 154r, een fragment en slecht leesbaar; de eerste strofe:

Een nieu liedeken
op de wijse loroequande.
Eedel kersou maechdeken suiuerlijke
Doet u minnaer bijstant
In liefde getrou en wilt hem niet beswijken
maer reickt mijn eens u hant
want mijn hart brant
twelck quaet Is om te lijden
Als Ick bij u ben schoen lief
soe muecht gij mijn verblijden.

De wijsaanduiding ‘loroequande’ zou een sleutelwoord kunnen zijn, maar geen enkel
Frans, Spaans, Italiaans en Latijns woordenboek geeft ons de betekenis ervan. Het
zal dan ook wel een van de vele verhaspelingen zijn die het hs. van de Leidse
rederijker Anthonis Buytevest zo moeilijk toegankelijk maken. De enige mogelijke
concordantie is de wijsaanduiding ‘Van Coroquanti’ in Apollo 1615, p. 90, voor een
lied van ongeveer dezelfde vorm als het onze. Maar ook deze aanduiding heeft mij
niet wijzer gemaakt. Of Buytevest zelf de dichter is van het lied ‘Eedel kersou’, is
onbekend. Het lied werd, zeer corrupt maar iets begrijpelijker dan in het hs., voor
het eerst gedrukt in Haerl. Oudt Lb. (c. 1650), p. 42.
Enkele jaren na 1600 blijkt ‘Edel Carsou’ zo bekend te zijn dat het op vele plaatsen
tegelijk als wijsaanduiding optreedt: Bloem-hof 1608, p. 41 (= 49)1, 64 (= 73) en 93
(= 102); Bloem-hof 1610, p. 32; Ned. Helicon 1610, p. 192; Van Gherwen 1612, p.
154, 159 en 237; Wellens 1612, p. 13, 21 en 47; Cupido's Lusthof (1613), p. 99 (=
98); Schalmye 1614, p. 510; Grote Koren-bloem 1620, f. 45r, 113r; Nieuwen Jeucht
Spieghel (c. 1620), p. 214; Schadt-kiste 1621, p. 246; talrijke latere bronnen,
waaronder nogal wat Zuidnederlandse. Ook onder andere namen blijft de melodie
tot in de 18de eeuw bekend.
De melodie vertoont zoals ze hier is afgedrukt een eigenaardige aarzeling tussen

1

De wijsaanduiding hier luidt: ‘Pour vous servir, of Edel Kersou’. Van dit Franse lied heb ik
geen concordanties kunnen vinden. Een vierstemmige zetting ‘Pour vous servir iusques à ce
quil meure’ van Didier Leschenet vertoont geen enkele verwantschap met ons lied (Hvitiesme
livre de chansons composées en musique à quatre parties, Paris 1559, A. le Roy & R. Ballard
(RISM Recueils: 15599), f. 8v).

G.A. Bredero, Groot lied-boeck

141
de mixolydische en dorische modus (of moderner: tussen majeur en mineur). Ook
latere bronnen zijn verdeeld: sommige tekenen een mol voor aan de sleutel, andere
volgen onze versie. Er is geen aanleiding, aan de authenticiteit van de laatste te
twijfelen. Bij melodie nr. 38 doet zich iets dergelijks voor.
Dat Bredero voor het lied ‘O soete tyt ay schoone Soomer vlaaghen’ aan deze
melodie zou hebben gedacht, is onbewijsbaar. Maar de overeenkomst van vorm is
toch wel frappant en bovendien zou de in de wijsaanduiding ‘Maaghdeken jent,
Princesken suyverlijcke’ bedoelde persoon wel eens dezelfde kunnen zijn als die in
de laatste strofe van ‘Eedel kersou’ wordt aangesproken als ‘Maeghdeken suyverlijcke,
Princesse excellent’1. Waar of niet waar, de melodie is ook voor het andere lied
zonder meer geschikt.

1

Aldus de gedrukte versie; het hs. Buytevest is hier grotendeels onleesbaar, maar er staat wel,
conform Bredero: ‘... prinsesse suiverlijcken’.

G.A. Bredero, Groot lied-boeck

142

32 Amoureus - Liedtjen
I: 343
Op de wijse: O schoonste Parsonagie.

Melodie naar Starter 1621, p. 54.
Bij Bredero, aangeduid als ‘O schoonste Parsonagie’ en/of ‘Si tanto gratiose’, ook voor:
a Ach! blije Jongelingen (I: 267);
b Ghekroonde Keyserinne (I: 348);
c Gheluck vereende Menschen (I: 377);
d Gheluckigh, overluckigh (I: 538);
e Ghewapende Goddinne (I: 175);
f Ghy drye-mael dry Godinnen (I: 255);
g Ha! licht vervlooghen wyllen (I: 322);
h Lof Moeder vande Minne (I: 382);
i V Vriendelijcke ooghen (I: 355);
j Vaert wel mijn Lief, mijn leven (I: 455);
k Vernieut, o mensch! dijn leven (I: 570).
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Ook zonder een begrip als ‘volkskarakter’ van stal te halen kan men zich erover
verbazen dat deze door en door Italiaanse melodie in ons land zo blijkt te zijn
aangeslagen. Haast iedere zichzelf respecterende dichter in de 17de en de vroege
18de eeuw heeft wel één of meer liederen op deze melodie gemaakt, waarbij Bredero
zelf met niet minder dan twaalf stuks onbetwistbaar aan de top staat. Ik ben met enige
aarzeling geneigd dit niet zozeer toe te schrijven aan de populariteit van de melodie
(bovenstem van een vijfstemmig madrigaal), als wel aan die van het oudste
Nederlandse lied dat erbij vervaardigd is, het hier ook door Bredero aangehaalde ‘O
schoonste Parsonagie’, dat wij helaas verder niet kennen1. De algemene bewondering
zal daarbij vooral de vorm gegolden hebben. Die is dan ook in vrijwel alle latere
contrafacten tot in details identiek gebleven. Het oorspronkelijke madrigaal kan daar
de oorzaak niet van zijn. Het is weliswaar geen experimenteel werk zoals sommige
tijdgenoten die componeerden, maar evenmin een voorbeeld van een eenvoudige
liedvorm: drie regels tekst, schijnbaar ad libitum uitgesmeerd onder een melodie in
sterk declamatorische stijl die, eenmaal zelfstandig gemaakt, niet erg stevig op de
benen staat. Bovendien lijkt het wel of die melodie in Nederland slechts heeft kunnen
bestaan bij de gratie van de talloze gedrukte versies die ervan in omloop zijn geweest.
Zij ontlopen elkaar hoegenaamd niet, terwijl de melodie, als ze óók tot een mondelinge
traditie behoorde, toch tot vele, vooral ritmische varianten aanleiding zou moeten
hebben gegeven. Ook zijn de bronnen vrijwel eenstemmig in hun afwijkende lezing
van de melodie bij tekstregel 6-7 die in het madrigaal luidt:

[Syn lief en leet Heel gril - lich wan - ghe - la - tich]

1

In Gheest. Bloem-hofken 1627, p. 697, vinden we een geestelijk lied met deze aanhef, maar
dit zal wel een contrafact zijn naar het, vrij zeker wereldlijke, oudere lied. De wijsaanduiding
luidt dan ook: ‘O schoonste Personagie. Ofte: Alst begint’.
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Het madrigaal staat op naam van Giovanni Ferretti (geb. c. 1540, gest. tussen 1603
en 1610) en verscheen voor het eerst in een te Antwerpen gedrukte verzamelbundel
van 15831. De volledige tekst luidt:
Sei tanto gratiosa2 e tanto bella
Che chi te mira e non ti donn' il core
O non è vivo, o non conosc' amore.

Wie het lied in Nederland introduceerde - de dichter van ‘O schoonste Parsonagie’?
- weten we niet. Het zou Hooft kunnen zijn, die ook de oudste bewaard gebleven
liederen bij de Italiaanse melodie schreef: Emblemata 1611, p. 108 en 119 (vgl.
Leendertz-Stoett, I p. 67 en 90, gedateerd resp. 1608 en 1609; ibid. p. 88 een niet
eerder (?) gedrukt lied, gedateerd 1608, met muziek ook bij Geraedts-Kazemier, nr.
10). ‘O schoonste Parsonagie’ kennen we slechts als wijsaanduiding, voor het eerst
in hs. Liefd' es 't fondament (1561-1628), I f. 31v, gedateerd 1609, terwijl een van
Hoofts liederen: ‘Voochdesse der ghemoeden’, al optreedt als wijsaanduiding in
Ned. Helicon 1610, p. 328. Meestal aangeduid met de Italiaanse beginwoorden,
minder vaak met ‘O schoonste Parsonagie’, soms met andere contrafacten, ontmoeten
we de melodie vervolgens in: Apollo 1615, p. 413, 47, 97 en 119; Vlaerdings
Redenrijck-bergh 1617, f. N1v en Q3r; Coleveldt 1619, f. D1r; Lust-hoofken (c. 1620),
f. 87v; Schadt-kiste 1621, p. 326; Starter 1621, p. 54 (met de hier afgedrukte melodie)
en 166 (= 156); Theodotus 1621, p. 17 en 146 (beide met mel.); Venus Minne-gifjens
(1622), f. 26r en 28r; Camphuysen 1624, p. 7 (mel.); Lust-prieelken 1624, I p. 78;
Plater 1624, p. 161; Minne-plicht 1626, f. M1r en M7v; Valerius 1626, p. 103 (mel.);
Amst. Pegasus 1627, p. 83 (mel.) en 138; Gheest. Bloem-hofken 1627, p. 706; Harten
Jacht 1627, p. 22 en 29; Krul 1627, p. 193; De Bray 1628, p. 222; Stalpert 1628 (ed.
1968), p. 178; Pers (c. 1630), p. 94 en 159; Stalpert 1631, p. 460 (mel.); Gheest.
Lust-hoofken 1632, p. 29 en 54; Krul 1634, p. 14, 33, 74, 75 en 151; Stalpert 1635,
p. 4 (mel.), en talloze latere bronnen.
De melodie is in ritmisch opzicht karakteristiek voor wat in het Italiaanse (en

1

Musica divina di XIX autori illustri a III. V. VI et VII. voci, nuovamenta raccolta da Pietro
Phalesio. Antwerpen 1583, P. Phalesius en J. Bellerus (RISM Recueils: 158315), f. 21v. Het
werk werd tot 1634 tenminste zeven maal herdrukt. Ik gebruikte de editie 1614 (RISM

2
3

Recueils: 161413), Amsterdam, Toonkunst-bibl.: 208 F 14-18.
Bron, i.c. editie 1614: gratioso.
Voor het wel aan Bredero toegeschreven ‘Den Hemel wil ghetuyghen’ (Schepers, nr. 62).
Wat de hier gebruikte wijsaanduiding ‘Asteur (elders ook: Asteuri) sei tanto gratiosa’ bedoelt,
heb ik niet kunnen ontdekken. De betekenis ‘à cette heure’ waarin het woord elders bij
Bredero voorkomt, helpt ons hier niet verder; vgl. Garmt Stuiveling, Memoriaal van Bredero.
Documentaire van een dichterleven. Culemborg 1970, p. 159.
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italianiserende) koorlied van de late 16de eeuw, later ook in het sololied gebruikelijk
was: een afwisseling van twee- en driedelige groepen in een in principe regelmatig
tweedelig grondpatroon. Zij veroorzaakt een ‘geaffecteerde’ zangstijl die
waarschijnlijk zijn oorsprong vindt in de praktijk van de voordracht en in dat geval
misschien een al te rigoureuze weergave is van in werkelijkheid subtielere nuances1.
Bredero's twaalf liederen vormen het beste bewijs van wat hiervóór gezegd werd.
Er is formeel geen enkel onderling verschil in te bespeuren, zij zijn kennelijk gedacht
bij één gefixeerde standaard-melodie dan wel getrouw gekopieerd naar de vorm van
één en dezelfde Nederlandse tekst.
Lit.: Jansen, nr. 25.

1

Vgl. o.a. H.-J. Moser, Geschichte der deutschen Musik in drei Bänden. Stuttgart-Berlin
5

/1930, I p. 254vv.
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33 Amoureus - Liedt
I: 346
Op de Voys: Ick bender een arme Pellegrim siet.

Melodie naar Prieel 1614, p. 194.
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Het hier aangehaalde lied is vooral in omloop geweest in Zuid-Nederland, waar de
tekst zeker ook ontstaan is. Noordnederlandse bronnen zijn niet alleen schaarser,
maar ook passiever: zij geven het lied uitsluitend als wijsaanduiding en zonder
muziek. Opvallend is dat zij in meerderheid tot de doopsgezinde invloedssfeer
behoren, een constellatie waar ik al eerder op wees. Het lied heeft tot ver in de 19de
eeuw in handschrift en druk in Vlaanderen gecirculeerd, o.a. op de populaire
periodieke liedbladen van de drukkers Van Paemel (Gent), Thys (Antwerpen) en
Lambin (Yperen), allen ca. 1825-18751. Hoewel de melodie in die tijd een andere
heet te zijn, aangeduid als ‘Van den Miserere’, deelt Van Duyse in zijn belangrijke
commentaar een versie mee die in zijn tijd, c. 1900, nog door bedevaartgangers werd
gezongen en met enige moeite herkenbaar is als de hier afgedrukte melodie. En
aangezien deze vrij zeker ouder is dan de oudstbekende bron, mogen we wel van een
gezegende ouderdom spreken. Het gebruik als bedevaartslied zal op de levensduur
wel van invloed zijn geweest, zoals omgekeerd functieverlies een oorzaak kan zijn
van het in onbruik raken van liederen.
De tekst bij de hier uit Prieel 1614 afgedrukte melodie is de oudst bekende (zie
facs.; volledig bij Van Duyse naar de eerste druk van 1609). Het lied werd herdrukt
in o.a. Paradiis 1617, p. 214; Gheest. Paradiisken 1619, VI p. 41 (met mel.-incipit);
Theodotus 1621, p. 508 (met mel.); latere versies bij Van Duyse2. Als wijsaanduiding
fungeert het lied of één van zijn contrafacten in Clock 1625, I nr. 393 en 410; Gheest.
Bloem-hofken 1627, p. 590; Requiem 1631, p. 197 (met andere mel.); Stalpert 1635,
p. 191 (mel.). Een vierstemmige zetting geeft Stalpert 1628 (de bovenstem in ed.
1968, p. 231).
De melodie is van een grote eenvoud, pendelend binnen een kwart, pas aan het
slot een kwint omvang, en met een ongestileerd ritme dat de tekst volkomen vrij laat
vertellen. Ze is daardoor bij uitstek geschikt voor een metrisch onregelmatige tekst
zoals Bredero hier schrijft. Alleen de slotregels van elke strofe zijn regelmatig; ook
de melodie krijgt daar wat meer vorm. Aangezien ik mij het tegendeel niet kan
voorstellen, neem ik aan dat Bredero de melodie goed gekend heeft. In zijn tweede
strofe vind ik ook een reminiscentie aan de woorden van deze vroege ‘Christens reize
naar de eeuwigheid’.
Lit.: Van Duyse, III nr. 697.

1
2

H. Stalpaert, Repertorium van volksliederen op vliegende bladen. - Volkskunde 62 (1961)
p. 49-92, 121-156; 121.
O.a. een tekst in dialoogvorm naar het hs. Brussel, KB: 19544, het zgn. Liedboek met
emblemata, c. 1635. Dit onvervangbare hs. is helaas bij de brand van de bibliotheek van
Leuven in 1944 verloren gegaan. Bloemlezend in Van Duyse kan men nog resten ervan
terugvinden en treuren om het verlies.
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34 Amoureus Liedtjen
I: 351
Op de Wijse: Demophon, de wijl de Son.

Melodie naar Fruytiers 1565, p. 65.
Bij Bredero, met andere wijsaanduiding, ook voor:
Myn sinlijckheyd // heb ick geleyd (I: 265).
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Ik heb lang geaarzeld of ik dit commentaar in deze uitgebreide vorm zou laten staan
dan wel drastisch uitdunnen. Ik heb toch tot het eerste besloten aangezien iedereen
die zich met (teksten op) deze melodie bezighoudt, onvermijdelijk geconfronteerd
wordt met het hier gesignaleerde probleem van de verschillende tekstvormen en hun
onderlinge verhouding. Ik heb het probleem nauwelijks goed kunnen exposeren, laat
staan oplossen - het bevat voldoende stof voor een afzonderlijk boek -, maar ik
meende er goed aan te doen, de belangrijkste zakelijke gegevens ten behoeve van
ev. later onderzoek bijeen te brengen.
Het is moeilijk te geloven dat deze melodie voor Bredero een levende realiteit
was. Ze vertoont alle kenmerken van een kunstlied uit een voltooid verleden tijd en
zal uit dien hoofde gevoeliger zijn geweest voor veranderingen in stijl en smaak dan
sommige minder kunstige liederen die zich wat gemakkelijker aanpassen. De melodie
wordt in de 16de eeuw geacht te behoren bij een tweetal zeer geliefd geworden
liedteksten, waarvan ook Bredero er een aanhaalt.
a Antw. Lb. 1544, f. M6r:
Een amoureus liedeken.

b Nieu Amst. Lb. 1591, p. 66:
Op de wijse:
Wt liefden siet// lijd' ick verdriet

Wt liefden siet

Een Liedt eerbaer// van de liefste claer

Lijde ick verdriet
Ick en macht ooc niet wtspreken

Voorwaer, wil ic beginnen,

Hoe dat si hiet

Want by haer// Soo rust wel swaer

diet herte doorschiet
Twelc venus heert ontsteken

Eenpaer, met hart en sinnen,

Noyt smert so groot

Sy is seer reyn, In sWeerelts pleyn,

In desen stoot
Wie soude den cloot genaken

Men mach gheen schoonder vinnen,

Reyn roosken root

Want sy alleyn, Is mijn shartsen greyn

Troest mi tis noot
Eer ic den doot sal smaken

Dus moet ick haer beminnen.

(6 str., voll. bij

(4 str., voll. bij

Van Duyse, I nr. 157)

Van Duyse, I nr. 160)

De twee liederen komen in dezelfde tijd voor het eerst aan het licht: a in 1544, b
als wijsaanduiding (bewijs van bekendheid) in Souterliedekens 1540, ps. 31, met een
licht afwijkende vorm van onze melodie. Het was Van Duyse al opgevallen dat in
beide liederen de zinspreuk van een Haarlemse rederijkerskamer is verwerkt: ‘Trou
moet blijcken’ (De Pellicaen) en ‘Liefd' boven al’ (De Wijngaertrancken).
Hoewel lied b in deze vorm een contrafact moet zijn naar a (de oudste bron
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bevestigt dat door a als wijsaanduiding op te voeren) is het niet uitgesloten dat ze
oorspronkelijk niets met elkaar te maken hadden. Het valt althans op, dat onder de
contrafacten naar b stelselmatig een afwijkende vorm voorkomt, óók in de drie
bronnen waar onze melodie mee is afgedrukt: Souterliedekens, David Joris en
Fruytiers. Ook van b zelf kennen we een versie in die vorm (Aemst. Amoreus Lb.
589, p. 48):

b' Een nieu Liedeken
Op die voys alsoot begint.
Een Liet eerbaer vande liefste moet ic singen
scheyden van haer bedroeft mijn hart en sinnen
Sy is certeyn dat alderliefste greyn
Bouen alle schoone vrouwen
Door haer alleyn treur ick in rouwen.
(6 str., voll. bij Mincoff-Marriage, nr. 61)

Verder zien we dat, terwijl a als wijsaanduiding steeds alléén optreedt, b nogal eens
voorkomt samen met het Franse lied ‘Lamour de moy’1, steeds voor de vorm b'; aldus
o.a. in Souterliedekens en bij Clock. De melodie helpt ons niet veel verder. Zij
fungeert als passepartout, dwingt slechts tot een zeer globale strofevorm en zeker
niet tot de detaillering die deze en Bredero's liederen vertonen. Samenvattend:
1. De teksten a en b' hebben in de jaren 1540 onafhankelijk van elkaar bestaan.
Dat beide op dezelfde melodieën gezongen kunnen worden, lijkt eerder toeval dan
opzet: hun onderlinge vormverwantschap is gering.
2. Tekst b is een latere herdichting van b' naar model van a.
3. Er is geen bewijs dat de hier afgedrukte melodie bij tekst a hoort. Hoogstens
kan men dat veronderstellen voor b' en wel op negatieve gronden: de melodie is niet
dezelfde als die wij kennen als ‘Lamour de moy’ en doet bepaald niet Frans aan.
4. Er is slechts één bron, van 1591, die de wijsaanduiding a aan tekst b meegeeft.
Aangezien wij geen andere melodieën kennen dan de drie bij de tekstvorm b', kunnen
we ook niet weten welke melodie daarbij in het geding was.

1

Vgl. Paris-Gevaert, nr. 27; Brown, Music, p. 247 nr. 241 (enkele tientallen vindplaatsen);
Brown, Chansons, nr. 47 en 48; Jeffery, p. 48, en Mabel Dolmetsch, Dances from England
and France from 1450 to 1600. With their music and authentic manner of performance.
London 1949, Routledge and Kegan Paul, p. 28vv. Geen van onze liederen is een vertaling
naar dit lied, de strofevorm is eenvoudig abba, maar de melodie kàn bij een van onze liederen
behoord hebben. Bovendien was het lied in de jaren 1500-50 bekend genoeg om ook in
Nederland doorgedrongen te zijn.
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Dan de bronnen die in welke vorm dan ook concordanties leveren (tenzij anders
aangegeven, gaat het om de aanwezigheid van a, b (b') en/of ‘Lamour de moy’ als
wijsaanduiding): David Joris (z.j.), f. 3r (geen wijsaanduiding; de tekst is gedateerd
1529, de melodie mogelijk door de uitgever toegevoegd voor de oudst bekende druk,
vierde kwart 16de eeuw); Souterliedekens 1540, ps. 31 (met mel.); Antw. Lb. 1544,
f. M6r (tekst a; in ed. 1855: nr. 170; met mel. ook in ed. 1972, I nr. 80); Fruytiers
1565, p. 65 (met de hier afgedrukte mel.); Veelderhande Liedekens 1566, f. 25r, 68r,
149v, 274v en 286r; Niclaes 1575, nr. 22; Nieu Geusen Lb. 1581, f. 17r; Aemst.
Amoreus Lb. 1589, p. 31, 48 (tekst b'), 127 en 158 (= 153; tekst a); Nieu Amst. Lb.
1591, p. 13, 66 (tekst b) en 120 (tekst a); Soetken Gerijts 1592, nr. 27; Clock 1593,
p. 131; Lust-hof van Rethorica 1596, p. 124 (als wijsaand. een contrafact naar b (b'));
Henrick Aerts 1597, f. 23r (contrafact naar a, maar ‘op de wijze: Treuren, suchten,
weenen, duchten, heeft mijn hert bevanghen’) en 32r; hs. Ariaenken de Gyselaer (c.
1600), f. 21v; Schoon suyverlijck Boecxken (c. 1600), f. 48v; Nieuwen Lust-hof 1602,
I p. 62; Nieu groot Amst. Lb. 1605, p. 61, 83, 148 (tekst a) en 162; Wellens 1612, p.
98; Nieuwen Jeucht Spieghel (c. 1620), p. 107 en 178; Clock 1625, I nr. 61 en 156.
En tenslotte Hooft, op wiens naam tenminste vijf liederen staan, w.o. vier contrafacten
naar het mij overigens onbekende ‘Bedrijft geneucht// ghy jonge jeucht’1: Emblemata
1611, p. 93, 114 en 129, en Apollo 1615, p. 11 (het hier door Bredero aangehaalde
‘Demophoön ...’); vgl. Leendertz-Stoett, I p. 14, 35, 86, 98 en, voor een later gedrukt
lied, 159. De bronnen zijn vrijwel allemaal Noordnederlands en van overwegend
conservatief karakter. In de progressievere verzamelingen uit de 17de eeuw komen
bij mijn weten na 1622 geen nieuwe contrafacten meer voor behalve Hoofts ‘Op 's
winters endt’.
De vormen van de vele contrafacten verschillen onderling zeer aanzienlijk. Vooral
in de tweede strofehelft gaat menig dichter eigen wegen. Veel maar niet alles is nog
onder de noemer van één melodie te brengen, gelijke wijsaanduidingen ten spijt.
Daarnaast is er een grote groep liederen die de vorm van de onze hebben of dicht
benaderen, maar waarvan de verwantschap niet op andere gronden vast staat. Men
vindt ze bij tientallen, vooral in doopsgezinde en andere rederijkersbundels, alle
zonder melodie. Het enige dat er meestal aan ontbreekt, is het binnenrijm. Daarentegen
volkomen identiek aan onze liederen is ‘'tCaetspel der Franchoysen’, een planodruk
uit 1583 (Knuttel, VIII nr. 646a), contrafact naar een onbekend Zuidnederlands lied
‘Van d'Ongeleerde van Liere’, maar - en daarom noem ik het hier - met de enige
andere melodie die voor deze enorme ‘familie’

1

Kennelijk verwant met ‘Bedrijft nu vreucht/ en maect gheneucht’ in Nieu Amoureus Lb.
1605, p. 89 (= 103), op de wijze: ‘Ick weet noch een Iouffrouw fijn’. De vorm vertoont
evenveel overeenkomst als verschil met die van Hooft. Op p. 104 een tweede lied ‘Op die
voorgaende wyse’.
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beschikbaar is. Maar ìs het wel één familie en een traditionele strofevorm,
vergelijkbaar met de ‘Lindenschmidt’ (nr. 15), maar nog veel gecompliceerder dan
deze? Of is het een verstechniek die door aaneenrijging van gelijke elementen vormen
van verschillende lengte mogelijk maakt, al dan niet met interpolatie van nieuwe
elementen? Die techniek zou dan tenminste teruggaan tot het beroemde ‘Maria zart,
von edler Art’ (Böhme, nr. 596) dat tot de Meistersang gerekend wordt en op deze
wijze gebouwd is. En bespeurde niet Kalff, p. 328, op inhoudelijke gronden invloed
van de Minnesang in lied a?
Het is dus heel goed mogelijk dat onze melodie een andere is dan Bredero bedoelde
- àls hij al aan een melodie dacht resp. als hij al aan één melodie dacht. Er zijn er
klaarblijkelijk méér in omloop geweest en ook modernere, maar ze zijn tot nu toe
niet als verwant herkend bij gebrek aan geschikte apparatuur. Bredero's en Hoofts
keuze van hun model(len) was dan wel een individuele, hun opzet zal toch geweest
zijn, een traditionele vorm of techniek nieuwe inhoud te geven. Hierin past ook het
vervangen van de oude acht- en twaalfregelige strofe door een vierregelige, immers
overeenkomstig de eisen des tijds. Een melodie heeft Bredero er niet voor nodig
gehad en zeker deze niet. Hij richtte zich zonder twijfel naar een tekstmodel, met of
zonder melodie, en aan zijn beide liederen ontbreekt dan ook een lettergreep.
Lit.: Van Duyse, I nr. 157 (a) en 160 (b); Mincoff-Marriage nr. 61.
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35 Amoureus - Liedt
I: 362
Op de stemme: Psalm 23.

Melodie naar Dathenus 1614, f.B6v-B7r.

G.A. Bredero, Groot lied-boeck

155
Het meeste van wat bij lied nr. 27 werd gezegd, is ook hier van toepassing. Het is
weer een Franse psalmmelodie en wel één van de meest geliefde. Bredero zal ook
deze melodie gekend hebben uit de berijming van Datheen - andere waren er trouwens
in zijn tijd nog niet verschenen, behalve die van Marnix (1580; 1591), maar die
komen nauwelijks in aanmerking. In elk geval gaat het hier niet om een melodie uit
de Souterliedekens, zoals Van Rijnbach suggereert. De oorspronkelijke Franse tekst
is van Marot, de herkomst van de melodie is onbekend (oudste druk: Straatsburg
1545). In deze vorm vinden we haar voor het eerst bij Bourgeois (1547), in Nederland
komt ze voor het eerst voor in Utenhove's 11. Ander psalmen, 1558 (vgl. Lenselink,
p. 330). De psalm werd al lang vóór Bredero gebruikt voor nieuwe, bijna uitsluitend
geestelijke contrafacten, maar het heeft geen zin meer bronnen te noemen dan Nieu
Geusen Lb. 1581, f. 72r, en Nieuwen Lust-hof 1602, II p. 17 en 18. Ondanks Datheens
deplorabele berijming heeft de psalm generaties aangesproken. Als bruiloftslied
vinden we de psalm later in een vierstemmige zetting voorin vele Datheen-uitgaven.
Naar dit lied dat getuigt van een onvoorwaardelijk godsvertrouwen, schrijft Bredero
een minnelied. Hij doet daarmee, meen ik, niets en niemand onrecht. Hoogstens kan
men zich afvragen of het een gelukkige gedachte was, de oorspronkelijke strofevorm
van 6 regels à 5 heffingen te vervangen door 12 regels à 2 en 3. Het belemmert
enigszins de vrije doorstroming en daar is deze melodie, hoewel ze ook zelf niet
geheel vrijuit gaat, niet mee gediend.
Andere psalmmelodieën bij Bredero zijn de nrs. 27, 54, 55 en 61.
Lit.: Pidoux, I nr. 23.
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36 Amoureus - Liedeken
I: 365
Op de Voys: Van Spaininielette.

Melodie naar Praetorius 1612, nr. XXVIII (vierstemmig).
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Er zijn tenminste zeven onderling geheel verschillende melodieën bekend die zich
in een of andere vorm van de naam Spagnolette bedienen. Daaronder bevinden zich
zulke uiteenlopende danstypen als allemande, courante en menuet. Dat we hier met
een dansmelodie te maken hebben, is wel zeker, maar de bereikbare bronnen en
literatuur zwijgen in alle talen over herkomst, overlevering, gebruik en ev. onderlinge
relatie van de melodieën. Gelukkig zijn de vijf bronnen die onze melodie bevatten
(een zeer internationaal gezelschap: Nederlands, Engels en Frans-Duits) tamelijk
eenstemmig in hun weergave ervan. Ook de maatsoort is steeds driedelig, of, volgens
het officiële spraakgebruik, samengesteld tweedelig. De kans op verwisseling van
melodieën is dan ook gering.
Michael Praetorius (1571-1621), geniaal musicus en universeel muziekgeleerde,
schrijft in het voorwoord van zijn Terpsichore waaraan deze melodie is ontleend:
‘Spagnoletta: Ist im Niederlande gemacht und wirdt in Frankreich selten gedantzt’.
Hoewel de betrouwbaarheid van Praetorius' toelichtingen nogal wisselt, is déze
misschien niet zonder betekenis. Het had b.v. voor de hand gelegen, Spanje te noemen
als land van herkomst. Praetorius' mededeling over Frankrijk berust op betrouwbare
informatie van zijn collega aan het Braunschweigse hof, de Franse dansmeester
Anthoine Emeraud, die hem het merendeel van de melodieën voor Terpsichore
bezorgd had. Er moet dus wel een bijzondere reden zijn geweest om naar Nederland
te verwijzen. Inderdaad horen de Nederlandse bronnen tot de oudste, te beginnen
met het hs. Buytevest (c. 1600), waar op f. 152r ‘Spaiolette’ wordt genoemd als
wijsaanduiding voor een liedvorm ongeveer gelijk aan de onze, maar zonder de
laatste drie versregels1. Ook in andere bronnen komt een wijsaanduiding ‘Spagnolette’
niet voor bij liederen van precies Bredero's vorm. De melodie is verder bewaard
gebleven in Fitzwilliam Virginal Book (begin 17de e.; ed. 1899), II p. 471: een
klavierbewerking van Giles Farnaby onder de naam ‘The old Spagnoletta’ (cursivering
van mij); als luitbewerking in hs. Thysius (na 1590), f. 377v (ed. Land, nr. 440), en
in Florida 1601, f. 103v; eenstemmig-instrumentaal in Boerenlieties (c. 1700; ed.
Roger), II p. 9 nr. 119: ‘Spanjolette slecht’. De naam staat kennelijk in tegenstelling
tot het voorafgaande nr. 118: ‘Spanjolette braaf’, terwijl als nr. 117 een al evenmin
verwante ‘Spanjolette Rotterdam’ optreedt. In hetzelfde werk, ed. Roger, I p. 13 nr.
46, vinden we nog een vierde melodie, de ‘Spagnolette Reformeert’, dezelfde die in
Fitzwilliam Virginal Book, I p. 199, voorkomt als ‘Spagnioletta’ (door Farnaby), bij
Camphuysen 1624, p. 17, en als wijsaanduiding o.a. bij Wellens 1612, p. 37. De drie
overige melodieën, noch onderling, noch met de onze verwant, zijn te vinden in
Dolmetsch, p. 74vv (naar

1

De wijsaanduiding stond er nog voordat het hs. met Japans papier gerestaureerd werd. Nu
is ze niet zozeer onleesbaar geworden, als wel volkomen verdwenen.
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Cesare Negri, 1604), Boerenlieties V (ed. Mortier), p. 3 nr. 342 (Menuet Spanjolet),
en Van Elsland 1717, p. 187.
Als Bredero aan één van deze zeven melodieën heeft gedacht, dan zonder twijfel
aan die welke hier is afgedrukt. - dat hij niet aan een melodie denkt, lijkt me trouwens
uitgesloten. Melodie en tekst zitten elkaar als gegoten, slechts één herhaling valt
weg. Muzikaal en poëtisch rijm zijn geheel in overeenstemming, de laatste drie
versregels hebben dezelfde epiloog-functie als de laatste vier maten van de melodie,
nog versterkt door het gelijkblijvend rijm. Behalve de pasvorm vind ik deze
eigenschappen niet terug in de genoemde ‘Spanjolette Rotterdam’ die door Schepers,
nr. 83 (= Röntgen, nr. 2) en Coers, p. 8, voor Bredero's lied werd gebruikt, integendeel.
Dit lied ging later nog in een ander liedboek over, het Haerl. Oudt Lb. (c. 1650),
p. 34 (ook in ed. 1716 en 1746, p. 29). De samensteller voegde aan de anonieme
tekst een samenvattende moraal op rijm toe:
Niet langh op een, soo wortmen niet dol,
Ick geef d'een om d'aer, en dats oock best,
Daer isser meer, de Weerelt is vol,
En elck krijght de zijn noch op het lest.
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37 Amoureus - Lied
I: 368
Op de Stem: Schoon lief wilt my troost geven.

Melodie naar Prieel 1614, p. 123-124.
Bij Bredero ook voor: Truytje ick moet u loven (I: 196).
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Het hier aangehaalde lied maakt deel uit van een aanzienlijk complex van contrafacten
op een melodie die bekend is geweest als ‘(Allemande) C'est pour vous belle dame’,
‘Allemande (d') Isabelle’ of ‘Allemande (de) Chapelle’. De twee laatste namen zullen
wel dezelfde zijn, de één een verbastering van de ander of beide van een nog
onbekende titel. Land, p. 280, noemt in dit verband aartshertogin Isabella, die van
1598 tot 1633 regentes van de zuidelijke Nederlanden is geweest. Misschien is er
inderdaad reden, de herkomst van de melodie in Zuid-Nederland te zoeken, niet ver
van die van melodie nr. 25 (Fortune hélas pourquoy). De melodieën zijn stilistisch
verwant en ongeveer even oud, het zwaartepunt van hun verspreiding ligt in
Zuid-Nederland, er zijn geen echt-Franse bronnen.
Voor het eerst komt de melodie voor als luitbewerking in Adriaenssen 1600, f.
72v: ‘Almande C'est pour vous belle dame’. De volledige tekst is onbekend, evenals
die van het oudste Nederlandse lied op deze melodie, het hier door Bredero geciteerde
‘Schoon lief wilt my troost geven’, misschien een vertaling naar het Frans. Ontelbare
malen wordt dit lied, vaak afwisselend met psalm 6 van Datheen, als wijsaanduiding
aangehaald. De oudste bron is weer het hs. Buytevest (c. 1600), f. 48v, vervolgens:
Const-thoonende Juweel 1607, f. Sss2v; Bloem-hof 1608, p. 24 en 80 (= 89); Versch.
Bruyloft Dichten 1611, f. E1v; Apollo 1615, p. 42; Paradiis 1617, p. 7, 140, 180 en
259; Venus Minne-gifjens (1622), f. 46r; Clock 1625, I nr. 308; Amst. Pegasus 1627,
p. 5; Stalpert 1628 (ed. 1968), p. 262 (met mel.); Pers (c. 1630), p. 105; Stalpert
1631, p. 83 (met mel.); Gheest. Lust-hoofken 1632, p. 141; talrijke latere bronnen,
voor het laatst in 1747. Als ‘Allemande Chapelle’ vinden we de melodie in
Druyven-tros 1602, p. 25-26, als luitbewerking in hs. Thysius (na 1590), f. 487r (ed.
Land, nr. 308), onder de naam ‘Allemande la Isappelle’.
In Zuid-Nederland zijn andere contrafacten in zwang geweest, o.a. ‘Mijn herte
wilt nu vluchten’, ‘Komt heyligh Geest vol machten’ en ‘Hoe veel (Hoe wel) soo
moet hem lusten’: Prieel 1614, p. 133; De Coster 1614, p. 115 (met mel.); Gheest.
Paradiisken 1619, V p. 3 en VI p. 22 (met mel.-incipits); Theodotus 1621, p. 228
(met mel.), 497, 558, 577 en 614; talrijke latere bronnen. Een behoudens een drukfout
aan onze melodie volkomen identieke versie komt voor in Pieuse Alouette 1619, p.
373, een aan Sweelinck toegeschreven klavierbewerking in het zgn. Celler
Klavierbuch van 1662.1
1

J.P. Sweelinck, Werken voor orgel of clavecimbel uit het ‘Celler Klavierbuch 1662’,
uitgegeven en ingeleid door Jost Harro Schmidt. Amsterdam 1965, Ver. v. Ned.
Muziekgeschiedenis (= Exempla Musica Neerl., II), p. 20.
Schmidts uitgave werd vernietigend besproken door F. Noske (Een apocrief en een dubieus
werk van Sweelinck. - Mededelingenblad Ver. v. Ned. Muziekgeschiedenis nr. 20 (sept.
1966) p. 27-30). De ‘Allemande de Chapelle’ werd dan ook niet opgenomen in de nieuwe
Sweelinck-uitgave. In de inleiding schrijft Noske zonder nadere verantwoording dat het stuk
‘very likely’ een werk van Jacques Champion, sieur de la Chapelle, zou zijn (Sweelinck (ed.
1968), p. XI). Hij doet dat op grond van een drietal klavierwerken in een Londens hs. die
alle de naam Chappel o.i.d. in de titel hebben, maar overigens niets gemeen hebben met het
omstreden stuk, en die op goede gronden aan Champion zijn toegeschreven (vgl. Thurston
Dart, John Bull's ‘Chapel’. - Music & Letters 40 (1959), p. 279-282). Ik kan evenwel niet
inzien waarom nu elk ander werk dat Chappel heet, van Champion zou moeten zijn, zeker
niet waar i.c. ook de naam Isabella tenminste twee maal voorkomt. Ik meen dan ook dat de
uitgevers van niets minder dan Sweelincks opera omnia bij een zo belangrijke beslissing op
z'n minst naar betere argumenten hadden moeten omzien.
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Door misverstaan van de inderdaad spaarzame gegevens bij Van Duyse kreeg dit
lied van Bredero bij Schepers, nr. 2 (= Röntgen, nr. 11) en Coers, p. 46, de verkeerde
melodie mee, nl. die van het lied ‘Ic sie die morgen sterre’ (Van Duyse, I nr. 66, III
nr. 571), nog wel in een vrije bewerking.
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38 Klachtich Maeghden - Liedt
I: 374
Stem: Het daghet in den Oosten, &c.

Melodie naar Stalpert 1631, p. 126-127.
Bij Bredero ook voor:
a Comt hellipt vrolijck singen (I: 96);
b Met Edel hooch begheeren (I: 421);
c Waer vlucht ghy Liefde henen (I: 273).
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Het is geen aantrekkelijke gedachte, de omvangrijke literatuur over de ballade ‘Het
daghet in den Oosten’ met nog een stuk te moeten uitbreiden. Tot het beste wat over
de tekst is geschreven, behoren de analyses van F. Lulofs en A.C.
Hemmes-Hoogstadt.1 Over de melodieën is daarentegen nog weinig steekhoudends
gezegd - de overlevering geeft daarbij ook weinig houvast. Met name is onduidelijk
hoe de twee bekende Nederlandse melodieën zich tot elkaar verhouden. Het hier
volgende is een kritische compilatie van de belangrijkste gegevens en beschouwingen.
Volledigheidshalve geef ik eerst een aantal merendeels reeds bekende feiten.
De oudst bekende Nederlandse tekst van de ballade geeft Antw. Lb. 1544 f. F3r:

Een oudt liedeken.
Het daghet inden oosten
Het lichtet oueral
Hoe luttel weet mijn liefken.
Och waer ick henen sal
Hoe luttel weet mijn liefken

(14 str.; in ed. 1855: nr. 73; met melodie in ed. 1972, I nr. 34)
Uit de herhaling van de derde regel hebben sommige commentatoren geconcludeerd
dat dan ook de vierde regel herhaald zou moeten worden. Dit is misschien juist,
misschien ook niet of slechts ten dele, maar in elk geval belangrijk genoeg om het
te signaleren. De melodie die wordt geacht bij het lied te behoren, slechts bekend uit
Devoot ende Profitelyck Boecxken 1539 (ed. 1889), nr. 165, en Souterliedekens 1540,
ps. 4, geeft hierover geen uitsluitsel. De balladetekst keert nog vier maal terug: in
Aemst. Amoreus Lb. 1589, p. 70 (volgens het register, het lied zelf is verloren); in
Bredero's Spel op't oudt Liedt Het daget uyt den Oosten, gedrukt in 1638 (vorm abcb
+ herhaling c + herhaling laatste woorden c; volledige tekst bij Van Duyse, I p. 120);
in Dubbelt verbetert Amst. lb. (z.j.), p. 70 (vorm als in Bredero's Spel2); in Haerl.
Oudt Lb. 1716, p. 66 (vorm als in Bredero's Spel).
Dan zijn er enkele andere liederen met dezelfde aanhef:

1

2

F. Lulofs, Non-conformisme in de Reynaert? In: Non-conformisten. Wassenaar [1972],
Servire, p. 30-62; 49-57. A.C. Hemmes-Hoogstadt, in Antw. Lb. 1544 (ed. 1972), II p.
179-183.
Enige bekende exemplaar verloren. Het lied is volledig afgedrukt in Holl. Volkslieder, p.
101, maar de herhaling is daar weggelaten, zoals blijkt uit vergelijking met een bewaard
gebleven gedeeltelijk afschrift.
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- Antw. Lb. 1544 (ed. 1855), nr. 75: een dagelied in de vorm abcb. Volgens J. Meier1
geen contrafact naar de ballade, maar een verzongen versie van een
gemeenschappelijke oervorm. Opschrift: ‘Een nieu liedeken’.
- Devoot ende Profitelyck Boecxken 1539 (ed. 1889), nr. 165: een geestelijk
contrafact naar het dagelied, vorm abcb, met melodie. Dezelfde tekst in Schoon
suyverlijck Boecxken (c. 1600), f. 56v, ‘op de wyse van Claes molenaer’.
- Hofken 1577, p. 137 (= 138): een geestelijk contrafact, vermoedelijk naar de
ballade, vorm abcb + herhaling c.
- Stalpert 1634, p. 48: geestelijk contrafact ter ere van de H. Geertruyd van Oosten,
vorm abab + dubbele herhaling, met een variant van de hier afgedrukte melodie.
De al dan niet vermeende bemoeienis van de Delftse bagijn Geertruyd van Oosten
(gest. 6-1-1358) met het lied is beschreven in de veelgeciteerde passage uit Bollandus'
Acta Sanctorum: ‘Dicta vero est van Oosten, sive ab Oriente, ob vernaculum carmen
... quod illa frequens concinebat, cujus initium est: Het daghet in den Oosten ...’ In
de aansluitende Vita ex Ms. Ultrajectino lezen we: ‘... sed cantando ferebatur spiritu,
referendo carmen ad dilectum suum Jesum Christum.’2 Beide passages hebben zowel
geloof als ongeloof gevonden. Oudere bronnen behalve de directe voorgangers van
de Acta hebben deze mededelingen niet, de Utrechtse Vita is nooit gelokaliseerd en
het is dan ook geen wonder dat sommigen hetzij op die gronden de betrouwbaarheid
in twijfel hebben getrokken, hetzij er een latere verklaring van Geertruyds naam in
hebben willen zien.3 Daarentegen meent o.a. Meier dat Geertruyd een geestelijk
contrafact vervaardigd heeft naar en ballade ‘Het daghet’, waarvan een Duitse hs.
van 1439 de oudste, maar corrupte pendant bewaart. Geertruyds lied is, aldus Meier,
hetzelfde als het contrafact in Devoot ende Profitelyck Boecxken 1539, een mening
die door geen enkel bewijs gesteund wordt. Nog veel ongerijmder is Meiers
identificatie van een tweede lied van Geertruyd waarvan in de Acta sprake is, met
de eerste helft van Stalperts lied op de H. Geertruyd.4 Dit laatste is gelukkig door M.
Goossens doeltreffend opge-

1
2

3
4

John Meier, Das Totenamt. - Jb. f. Volksliedforschung 7 (1941) p. 11-31; 16vv.
Acta Sanctorum ... quae ... collegit, digessit, notis illustravit Joannes Bollandus. Editio
novissima, curante Joanne Carnaudet. Januarii tomus primus. Paris [1863], p. 349; eerste
druk van dit deel: Antwerpen 1643. De vertaling van de twee passages zou kunnen luiden:
Zij heeft de naam ‘van Oosten’ of ‘ab Oriente’ eigenlijk gekregen vanwege een lied in de
volkstaal dat zij placht te zingen en dat begint: ‘Het daghet in den Oosten’. - Maar onder het
zingen werd zij door de geest ertoe gebracht, het lied een nieuwe toepassing te geven en wel
op haar beminde Jezus Christus.
Deze laatste mening o.a. bij J. te Winkel, Geschiedenis der Nederlandse letterkunde van
Middeleeuwen en Rederijkerstijd. II. Haarlem 2/1922, p. 79-80.
J. Meier, o.c. Helaas zijn deze opvattingen ongewijzigd overgenomen in de monumentale
Deutsche Volkslieder, III nr. 61.

G.A. Bredero, Groot lied-boeck

165
helderd.1 Al met al staat er voor wie geloof wil hechten aan de Acta, niet méér vast
dan dat Geertruyd gewoon was een lied ‘Het daghet in den Oosten’ te zungen. Al
het overige is onderhevig aan interpretatie, terwijl aanvullende gegevens hardnekkig
blijven ontbreken, zelfs in het laatste, postume, boek van D.P. Oosterbaan die geen
bron onbenut heeft gelaten.2
De oudere versies van ‘Het daghet’ en hun contrafacten hebben in de regel de
strofevorm abab of abcb; àls er al een herhaling staat, dan onvolledig. Bijna alle
latere versies en contrafacten, ruwweg: de 17de-eeuwse, geven eenstemmig en
duidelijk hetzij een dubbele herhaling van r. 3 (zoals in Bredero's Spel), hetzij een
zesregelige strofe die daarmee congruent is (zoals in deze vier liederen van Bredero).
De hier afgedrukte melodie (A), de oudste van tenminste zes bekende versies, sluit
aan bij deze vorm. De andere melodie (B) is slechts in twee versies bewaad gebleven,
de herdrukken niet meegerekend, maar dank zij moderne uitgaven veel bekender
geworden; hier naar Souterliedekens 1540, ps. 4:
Na de wise Het daghet inden oosten/ het lichtet ouer.

* in andere uitgaven ook: c

Op het eerste gezicht sluit deze melodie, die unaniem als de oudste wordt beschouwd,
aan bij een vierregelige strofevorm. In de literatuur wordt op dit vormverschil een
bijzondere nadruk gelegd. Van Duyse is daarmee begonnen, in Deutsche Volkslieder
wordt de jongere vorm een ‘seltsamer Fall alogischer Strophenform’ genoemd,
waarvan het ontstaan even hardhandig als hypothetisch wordt verklaard, terwijl ik
Jansens commentaar niet anders dan een hersenschim kan noemen. Vooropgesteld
dat ik er helemaal niet van overtuigd ben dat melodie

1
2

Mathias Goossens O.F.M., Enige bemerkingen betreffende Geertruid van Oosten. - Studia
Catholica 29 (1954) p. 207-216.
D.P. Oosterbaan, De Oude Kerk te Delft gedurende de Middeleeuwen. Den Haag 1973, J.N.
Voorhoeve.
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A veel jonger zou moeten zijn dan B, ook al komt ze een kleine eeuw later aan het
licht, kan ik evenmin een principieel en onoverbrugbaar vormverschil tussen beide
ontdekken. Gegeven het feit dat enkele teksten van de 16de eeuw een herhaling
suggereren, terwijl latere teksten een bepaalde herhaling (of equivalent) geven,
waarom zouden we dan niet mogen aannemen dat melodie B impliciet aan de
gebruiker overlaat of hij wil herhalen ja of nee, terwijl melodie A een blijkbaar
bestaande herhalingsgewoonte bevestigt? Melodie B laat trouwens beide
herhalingswijzen toe, een volledige herhaling van r. 3 en 4, maar ook een gedeeltelijke,
b.v. zo:

Hoe wey - nich weet de lief - ste, ja de lief - ste
(Bredero, Spel)
Samenvattend meen ik dat de weinige beschikbare gegevens niet de veronderstelling
rechtvaardigen dat melodie A een breuk in de traditie zou hebben veroorzaakt of het
bestaan van zo'n breuk bevestigd. Beide melodieën kunnen naast elkaar of in elkaars
verlengde hebben bestaan.
Ook het onderscheid ‘oudere’ en ‘jongere’ melodie dat men veel in de literatuur
vindt, is niet zonder haken en ogen. Inderdaad ziet melodie A er in deze vorm veel
jonger uit dan B. Toch neem ik aan dat ze min of meer aanzienlijk ouder moet zijn
dan de eerste druk (1631) en wel vanwege de notatie: deze schijnt de melodie weer
te geven in een overgangsfase, van oorspronkelijk dorisch (?), via mixolydisch, naar
majeur. Latere bronnen bevestigen dat. Bij Stalpert 1634, p. 48, is de notatie echt
dubbelzinnig: alleen in de laatste balk staat het molteken aan de leutel, overigens
wordt het incidenteel gebruikt. Camphuysen 1652, f. 24r, is al veel minder onduidelijk,
terwijl de latere Camphuysen-uitgaven (geen blinde herdrukken, maar door
deskundigen begeleid) alle overtuigend majeur noteren; zo ook De Leeuw 1648, p.
277, Sluyter 1687, I p. 17, en Tuinman 1725, p. 269. De melodie had in 1631
vermoedelijk al een heel leven achter de rug. De verdrietige vaststelling van Van
Duyse, I p. 129, dat de ‘misselijke’ (= foutieve) notatie bij Stalpert de aanleiding tot
deze tonalisering zou zijn, is trouwens een overschatting van de betekenis van de
schriftelijke overlevering.
Dat ‘Het daghet’ een weergaloos beroemd lied is geweest, hoeft geen betoog meer.
Ik geef tot slot een keuze uit de talrijke contrafacten, merendeels niet bij Van Duyse;
de vorm zal ik daarbij in het midden laten. Behalve met de beginregel van str. 1 wordt
het lied vaak aangehaald met die van str. 2 (Och warent al mijn vrienden) en str. 7
(Och lichdy hier verslaghen) en wel in de volgende, in overgrote
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meerderheid Noordnederlandse bronnen: hs. Utrecht (c. 1500), f. 180r; Veelderhande
Liedekens 1566, f. 122r en 159v; Offer des Heeren 1570, I f. 242r, II f. 50v; Soetken
Gerijts 1592, nr. 27; Sommige Liedekens 1597, f. 137v; Kuiper-Leendertz, I nr. 101
(naar ed. 1601vv); Nieu groot Amst. Lb. 1605, p. 44; Nieu Gheest. Lb. 1607, p. 172;
Emblemata 1611, p. 94: ‘Och legdy hier verslagen’, voor Hoofts ‘Sal nemmermeer
gebeuren’ (vgl. Leendertz-Stoett, I p. 39, en Geraedts-Kazemier, nr. 6, met mel. B);
ibid. p. 111: ‘De traentgens diese weynde ofte Waren't alle mijn vrienden’, voor
Hoofts ‘Hoe diep zijt ghy ghesoncken’ (Leendertz-Stoett, I p. 71, en
Geraedts-Kazemier, nr. 9, met mel. B); dezelfde wijsaanduiding voor ‘Wie souder
connen tóómen’ bij Leendertz-Stoett, I p. 97, gedateerd 1610 maar veel later gedrukt;
Apollo 1615, p. 26: wijsaanduiding ‘Sal nummermeer ghebeuren ...’ (Hooft); Coleveldt
1619, f. C2v; Gulden Harpe 1620, I p. 326; Camphuysen 1624, p. 58, hier nog zonder
melodie; Amst. Pegasus 1627, p. 13, 71, 138, 171 en 173; Pers (c. 1630), p. 33 en
167; Holl. Nachtegaeltien 1633, I p. 276; Stalpert 1635, p. 597; een stroom van latere
bronnen die pas ver in de 18de eeuw tot staan komt.
Lit.: Van Duyse, I nr. 20 en 69, III nr. 591; Mincoff-Marriage, nr. 1; Deutsche
Volkslieder, III nr. 61; Jansen, nr. 16.
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39 Amoureus - Liedtjen
I: 380
Op de Voyse: Schoon Liefien jent, seer excellent, &c.

Melodie naar hs. Thysius (na 1590), f. 338r (ed. Land, nr. 52).
Bij Bredere ook voor: Lief weest ghegroet (I: 311).
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Aan de hier afgedrukte luitbewerking waaruit de begeleidingsakkoorden en in m. 27
een imiterende tegenstem zijn weggelaten, is met de beste wil van de wereld geen
acceptabele vorm te geven, hoewel ze zeker de door Bredero bedoelde melodie
betreft. Om niet in speculaties te vervallen heb ik gemeend er beter aan te doen, ze
onveranderd en zonder tekst weer te geven. Coers, p. 97, heeft het aangedurfd, de
melodie te combineren met Bredero's ‘Lief weest ghegroet’. Hij deed dat aan de hand
van Lands gedecoloreerde, eenstemmige redactie van het hs. Thysius en het resultaat
was een bizar monument van huisvlijt. Toch had hij het misschien in één opzicht bij
het rechte eind en wel door de notenwaarden te halveren:

i.p.v. het meer voor de hand liggende:

Zo kàn althans een zekere harmonie tussen de muzikale rustpunten en de eindrijmen
worden verkregen, nl. in de maten 7, 13, 22 en 24 (?). Maar voor het overige heb ik
Coers' noch mijn eigen fantasie durven volgen.
De tekst van het aangehaalde lied is wel herkenbaar bewaard gebleven, voor het
eerst in Aemst. Amoreus Lb. 1589, p. 141, waar str. 1 luidt:

Een nieu Liedeken:
Op die wijse: Het passeerde een aerdich
Medecijn op eenen auont stont.
Schoon liefken ient// Seer excelent
Ic moet v clagen// Dat ic absent
Van v dus blijft ghewent,
Dus lijdt mijn Hart torment
Van daghe tot daghen.

Dezelfde tekst komt voor in Nieu Amst. Lb. 1591, p. 106 (Alst begint) en Nieu groot
Amst. Lb. 1605, p. 141 (id.). In strekking en woordkeus vertoont het lied een
merkwaardige overeenkomst met een ander ‘Schoon liefken ient (Int hert geprent
gepresen)’, o.a. bewaard in Aemst. Amoreus Lb. 1589, p. 144, en hs. Verhee 1609,
p. 181, maar dit is van vorm totaal verschillend van het hier bedoelde. Erg geliefd
zal ons lied wel niet geweest zijn, want we vinden het slechts sporadisch terug als
wijsaanduiding: Nieu Amst. Lb. 1591, p. 135; Nieuwen Lust-hof 1602, I p. 4; Nieu
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groot Amst. Lb. 1605, p. 176; Cupido's Lusthof (1613), p. 30; Rijnschen Helicon
1617, f. C1r; Triumph-hofjen 1633, I p. 26, hier voor een lied waarvan de eerste
woorden van de voorlaatste regel in hun opvallende herhaling een aanwijzing zouden
kunnen bevatten voor de moeilijke ‘tekstplaatsing’ rond m. 25 van onze melodie.
Maar dit enkele gegeven heeft daar geen oplossing voor gebracht1.

1

Toen het zetwerk voor deze uitgave al gereed was, ontdekte ik dat ‘Het passeerde een aerdich
Medecijn op eenen auont stont’ wel eens hetzelfde zou kunnen zijn als een lied in Antw. Lb.
1544 (ed. 1855), nr. 193: ‘Het was een aerdt een aerdich medecyn. Op eenen morgenstonde’.
Misschien kunnen met behulp van dit lied ook de vormverschillen tussen de beide versies
van ‘Schoon liefken ient’ verklaard worden.
Eveneens te laat vond ik een melodie die mogelijk ten grondslag heeft gelegen aan de
luitbewerking in het hs. Thysius, nl. die van het lied ‘Ick roep u o hemelsche Vader aen’
(Van Duyse, II nr. 440, naar Fruytiers 1565). Melodie en bewerking vertonen muzikaal een
duidelijke overeenkomst, die echter elders geen bevestiging vindt. De melodie is zonder
grote ingrepen bruikbaar voor Bredero's beide liederen, wat natuurlijk geen bewijs kan zijn
dat ze dan ook bedoeld is.
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40 Amoureus - Liedeken
I: 394
Op de Wijse: Adelijn, Bruynsmadelijn, ghy bent so hups en fijn.

Melodie herleid naar hs. Thysius (na 1590), f. 490r (ed. Land, nr. 7).
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Te oordelen naar de bronnen is deze melodie in Bredero's tijd vooral het geestelijk
bezit geweest van de meer ontwikkelde burgerij. Als wijsaanduiding - en dat is
ondanks onze onvolledige kennis van de bronnen en de sociale beperktheid van het
gedrukte boek toch het belangrijkste hulpmiddel om de mate van populariteit te
bepalen - komt het lied slechts enkele malen voor, in één geval met een melodie.
Daarentegen tel ik zonder veel inspanning een kleine twintig bewerkingen voor
ensemble, luit of klavier, Engels, Nederlands, Duits en Italiaans, alle tussen 1551 en
1630. Het lied wordt geacht van Duitse origine te zijn, hoewel de tekst niet in
Duitsland is aangetroffen en de melodie, behalve in bewerkingen, evenmin (een
vergelijkbaar lied o.a. bij Böhme, nr. 196). Ook de Nederlandse titels en
wijsaanduidingen wijzen oostwaarts: ‘Bruijnsmedelijn’, ‘Frisch Meechdelijng’ etc..
De Italiaan Mainerio noemt de melodie in zijn vierstemmige bewerking: ‘Tedescha’1,
zijn landgenoot Frescobaldi componeerde over de melodie een ‘Capriccio sopra la
bassa fiamenga’.2 De melodie behoorde dan ook kennelijk tot het internationale
repertoire, i.c. dat van de muziekliefhebbers. Een Nederlandse tekst is niet bekend.
Het lied is vrij zeker niet hetzelfde als het latere ‘Waer staet jou Vaders huys en hof
Adelijn bruyn maeghdelijn’ (Van Duyse, II nr. 276), terwijl de melodie beslist een
andere is dan de ‘Pavane Medelyn’ bij Valerius 1626, p. 98.
Slechts drie bronnen noemen het lied als wijsaanduiding: Fruytiers 1565, p. 97:
‘op de wyse van Frisch Meechdelijng’, met mel.; Veelderhande Liedekens 1566, f.
80v: ‘Hubsch maechdelijn, hubsch maechdelijn’; Nieu Geusen Lb. 1592, f. 81v:
‘Bruynsmedelijn, Bruynsmedelijn, etc.’ (Kuiper-Leendertz, II nr. 147). Nederlandse
meerstemmige bewerkingen vindt men o.a. in Susato 1551 (ed. Giesbert), II p. 39
nr. 7 (vierstemmig, tevens oudste Nederlandse bron); Liber primus 1571 (ed. 1958),
I p. 21 (vierst.) en hs. Susanne van Soldt 1599 (ed. 1961), nr. 13 (variaties voor
klavier).3
Lit.: Van Duyse, II nr. 461.

1

2

3

Giorgio Mainerio, Il primo libro de balli (Venedig 1578). Hrsg. von Manfred Schüler. Mainz
1961, B. Schott's Söhne (= Mus. Denkmäler, 5), nr. 9. Als nr. 10 een Saltarello over dezelfde
melodie.
Girolamo Frescobaldi, Orgel- und Klavierwerke. Gesamtausgabe hrsg. von Pierre Pidoux.
II: Das erste Buch der Capricci, Ricercari und Canzoni 1626. Kassel-Basel-London 1957,
Bärenreiter, p. 26.
Meer bewerkingen, vnl. buitenlandse, in John Ward (ed.), The Dublin Virginal Manuscript.
Wellesley College 1954, nr. 19, en bij Curtis, p. XXVIII.
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41 Amoureus - Liedeken
I: 403
Op de Wijse: O Schepper fier, hoe lustich ist om vvesen, &c.

Melodie naar Prieel 1614, p. 161-162.
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Tekst en melodie van het hier aangehaalde lied ‘O Schepper fier’ zijn in vele,
merendeels Zuidnederlandse bronnen bewaard gebleven. De tekst, voor het eerst
gedrukt in Den gheestelicken schadt van deuotien, Brugge 1607, met de
wijsaanduiding: ‘Passemede d' Anuers’1, ging vervolgens over in een lange reeks
van Vlaamse geestelijke liedboeken. Of de tekst een contrafact is naar een ouder
lied,

1

G.J. Helmer, Den gheestelijcken Nachtegael. Een liedboek uit de zeventiende eeuw. Nijmegen
1966 (Diss. Nijmegen), p. 41 n. 43.
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weet ik niet. De oudste melodie vinden we in een vierstemmige zetting in Liber
primus 1571 (ed. 1958), I p. 27, eveneens onder de titel ‘Passomezo d'Anvers’.
Hoewel de melodie ook wordt aangeduid als ‘Allemande d'Anvers’ (of ‘d'Amour’),
is ze in de hier afgedrukte vorm inderdaad een passamezzo, waarop het door de
ostinate bas aangegeven harmonische patroon geheel van toepassing is (zie hiervóór
p. 101v). Een vierde wijsaanduiding die op de melodie betrekking heeft, is ‘Door u
gesichte kom ick schoon lief in rouwe’; volledige tekst in hs. Buytevest (c. 1600), f.
113r. Met een melodie die voorkomt onder de naam ‘Pavane d'Anvers’, o.a. in hs.
Susanne van Soldt 1599 (ed. 1961), nr. 19, is geen relatie aantoonbaar.
In de volgende bronnen zijn tekst en/of melodie bewaard gebleven - de plaatsen
waar de tekst volledig is afgedrukt, zijn aangegeven met een *, bij de overige gaat
het om één van de vier wijsaanduidingen, tenzij anders vermeld: hs. Thysius (na
1590), f. 135r en 136r (ed. Land, nr. 335 en 337; luitbewerkingen); Vander Straten
1599, f. G7v; Druyven-tros (z.j.), p. 169; Nieuwen Lust-hof 1602, I p. 56, II p. 6 en
8; Nieu Amoureus Lb. 1605, p. 89; Van Gherwen 1612, p. 180, 270 en 272; Prieel
1614, p. 161*, met mel. (zie facs.); Springh-ader 1614, f. N7r; De Coster 1614, p.
19, met mel.; Vlaerdings Redenrijck-bergh 1617, f. Oo4v; Gheest. Paradiisken 1619,
I p. 18 en 39*, beide met mel.-incipit; Gulden Harpe 1620, I p. 248; hs. Liefd'es 't
fondament (1561-1628), II f. 44v (ged. 1621); Theodotus 1621, p. 521*, met mel.;
Van Haeften 1622, p 280, met andere mel.; Lust-prieelken 1624, II p. 74 en 88; Clock
1625, I nr. 328 en 344; Valerius 1626, p. 122, met mel.; Gheest. Bloem-hofken 1627,
p. 483 en 612; Gheest. Lust-hoofken 1632, p. 61*; Gheest. Nachtegael 1634, III p.
236*, met mel.; Stalpert 1635, p. 250.
In de tweede helft van de 17de eeuw verschijnt de melodie (wijsaanduiding) nog
slechts in de doopsgezinde liedboeken van het noorden en in de katholieke van het
zuiden, zij het met sterk afnemende frequentie; de laatste vermelding dateert uit het
begin van de 18de eeuw. Bovenstaand overzicht vertoont opnieuw de al min of meer
vertrouwde, karakteristieke samenstelling: Zuidnederlands en katholiek,
Noordnederlands en doopsgezind, rederijkers. Het bevestigt o.a. het belang van de
naar het noorden uitgeweken Vlaamse doopsgezinden voor de overdracht van het
Vlaamse repertoire.
Lit.: Van Duyse, II nr. 459.
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42 Nieu - Liedeken
I: 407
Stem: Ach ongeluckighe dach! Die 'k wel beclagen mach.

Melodie naar Valerius 1626, p. 250.
Bij Bredero ook voor:
a Hoort hier iens Bestemoer (I: 86);
b O Du Toversche kol (I: 157).
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Van het weinig bekende lied ‘Ach ongeluckighe dach’ zijn tekst en melodie elk in
twee versies bewaard. De tekst vinden we voor het eerst in Nieuwen Jeucht Spieghel
(c. 1620), p. 50, waar de eerste strofe luidt:

Nieu Liedeken,
Op de VVijse: Alst beghint.
Och ongheluckighen dach,
Ick wel beklaghen mach,
Dat ic myn Lieveken oyt aensach:
Waer door ick ben komen in groot verdriet,
Sy heeft my verlaten en ic haer niet. (5 str.)

‘Alst beghint’ betekent soms dat het lied een contrafact is naar een ouder model met
behoud van de beginregel, soms ook dat het lied al bekend genoeg is om zichzelf als
wijsaanduiding aan te halen. Het lied bleef eveneens bewaard in, of eigenlijk het
tegendeel: ging verloren met het betreurde Brusselse hs. Liedboek met emblemata,
c. 1635 (vgl. hiervóór p. 147 n. 2), waaruit Van Duyse het nog tijdig afschreef. De
melodie is ook bekend geweest onder de naam ‘Courante Seignor’, aldus bij Valerius
(hier afgedrukt) en als wijsaanduiding bij Coleveldt 1619, f. B1r. Het lied ‘Ach
ongeluckighe dach’ wordt nog aangehaald in Venus Minne-gifjens (1622), f. 48v,
Amst. Pegasus 1627, p. 150, en, met de tweede bekende versie van de melodie,
eveneens deze courante, bij Stalpert 1631, p. 191 (voor de courante, vgl. hiervóór
p. 51). Spoedig daarna moet het lied zijn plaats afstaan aan een later contrafact, dat
na een kortstondig bestaan in het begin van de 18de eeuw mèt de melodie uitsterft,
althans sindsdien niet meer in de liedboeken voorkomt. Een reminiscentie aan Bredero
vinden we in de wijsaanduiding ‘Jonkvrouw ik bid, vertrouwt etc.’ voor Hoofts ‘In
het Idalisch dal’ (Leendertz-Stoett, I p. 161 en 403), dat ook dezelfde vorm heeft.
Van het refrein dat Bredero schrijft in ‘Hoort hier iens Bestemoer’ is in de
oorspronkelijke tekst noch in de andere contrafacten een parallel te vinden. Dat is
weliswaar geen zeldzaamheid, maar evenmin regel. Juist refreinen zijn een vrij
constant element in liedmodel en contrafact, en komen niet vaak spontaan voor, ook
niet in de 17de eeuw waarin de band tussen beide steeds losser wordt.
Lit.: Van Duyse, I nr. 113.
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43 Een Liedt
I: 436
Op de Wijse: Het was een Rijck Burgers kint.

Melodie naar Valerius 1626, p. 154.
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Een lied dat al in 1587 (?) bekend moet zijn geweest en waarvan de melodie nog
bijna drie eeuwen later, gewijzigd maar goed herkenbaar, in de mondelinge
overlevering bleek voort te bestaan, is geen alledaagse verschijning. De verspreiding
is gelijk verdeeld over Noord- en Zuid-Nederland, de bronnen zijn talrijk en
uiteenlopend van aard, zodat daarin geen enkele aanwijzing te vinden is, in welke
regio of bevolkingsgroep het lied ontstaan of bewaard gebleven is.
De tekst, een ballade-achtig gegeven van burgerlijk karakter, is enkele malen
gedrukt, voor het eerst in Haerl. Oudt Lb. (c. 1650), p. 58:

Van 't Rijck-Borghers Kindt;
Stem: O Schallickwijck machtigh, &c.
Het was een fraey rijck borgers kint,
Woonachtigh binnen Leyde,
Een Vlaems Meysken had hy besint
Alsoo hy selver seyde;
Hy vrijde haer uytwendigh,
Maer sy was seer behendigh:
Al wat hy docht// moest zijn ontknocht,
Dees Maeght wel anders docht.

De volledige tekst naar de uitgave 1716, p. 45, geeft Van Duyse, II p. 1046.
In een in 1587 geapprobeerd liedboek wordt het lied voor het eerst genoemd: het
is dan al bekend genoeg om als wijsaanduiding voor een ander lied te kunnen
fungeren1. Ten tijde van Bredero en kort daarna wordt het lied geregeld aangehaald,
o.a. in Van Gherwen 1612, p. 174; Schalmye 1614, p. 443; Verhalz 1614, p. 20 (=
14), 24, 68 en 95; Clock 1625, I nrs. 380, 386 en 392; Gheest. Bloem-hofken 1627,
p. 700; Stalpert 1635, p. 334. Met dezelfde regelmaat zet de reeks zich voort tot het
begin van de 18de eeuw. De hier naar Valerius afgedrukte melodie is de oudste van
slechts twee 17de-eeuwse versies, de tweede is van 1683; er zijn ook enkele andere
melodieën in omloop geweest. Bij déze melodie denk ik intuïtief aan Engelse afkomst,
misschien ook vanwege de overeenkomst met de ‘Cobbler's jigg’ (nr. 17).
Vast niet toevallig is Bredero's lied thematisch sterk verwant met het
oorspronkelijke:

1

Nl. voor een lied op Maria-boodschap: ‘Het was een maghet suyver en net’, door Van Duyse,
III p. 2527, geciteerd naar een latere, vermoedelijk 17de-eeuwse druk, aangehaald als:
Veelderhande Schrifturelijcke leysenen, Antwerpen z.j. Het enige mij bekende ex. (Brussel,
KB) heb ik niet ingezien.
Met dezelfde tekst werd de melodie in 1868 in Brugge opgetekend ‘uit den mond eener
vrouw ruim negentig jaar oud’ (Van Duyse, III p. 2529).
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eenzijdige en uitzichtloze liefde. In str. 6 zou men zelfs ook een meer letterlijke
aanlsuiting kunnen zien aan het oudere lied (str. 4):
De Jongman sprack met woorden saen
'k Sal u evenwel trouwen,
Al soud' ick uyt den Lande gaen,
Al soudt my eewigh rouwen.

Lit.: Van Duyse, II nr. 293; III nr. 655.
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44 Liedeken
I: 478
C'estoit une Fillie de noble coeur.

Melodie naar Druyven-tros 1602, p. 106.
Bij Bredero ook bruikbaar voor:
a Ghy Maeghden en Jongelingen (I: 626);
b Sondagh, Sondagh lest-leden (I: 126).
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Weinig melodieën, illustreren zo duidelijk als deze het bestaan van een Europese
Gemeenschap, met inbegrip van de politieke verwikkelingen daaraan verbonden,
want tenminste twee der aangesloten landen lijken de melodie tot hun particuliere
erfgoed te rekenen: Duitsland en Frankrijk.
De oudste bron van het door Bredero aangehaalde lied dateert van 1557; de eerste
strofe luidt in modern Frans en misschien ook anderszins gewijzigd1:
Une jeune fillette
De noble coeur
Plaisante et joliette
De grand valeur
Contre son gré
On l'a rendue nonnette
Cela point ne lui haite
Dont vit en grand douleur.

Het vervolg beschrijft de treurige afloop: het meisje verkiest de dood boven het
uitzichtloze kloosterleven waartoe men haar gedwongen heeft. Het lied werd op slag
populair (als het dat al niet was) want al in 1559 wordt het als ‘la Nonnette’
aangehaald voor een Frans contrafact gedateerd 15582. Als ‘(Allemande) la Nonnette’
zou de melodie verder bekend worden - dus niet als ‘Alemande honeste’ zoals de
hier afgedrukte versie heet. Minstens tot in de 18de eeuw blijft ze in Frankrijk in
omloop en wordt dan ook in elk rechtgeaard Frans commentaar als nationaal bezit
beschouwd.
Toch zijn de Duitse papieren iets beter. Niet alleen is de allemande van oorsprong
een ‘deutscher Tanz’, ook komen liederen die geacht kunnen worden bij de melodie
te behoren voor het eerst in Duitsland voor en wel reeds vanaf 1534. Uit dat jaar
dateert de oudste vermelding van het lied ‘Ich gieng ains mals spacieren’
(Wackernagel, Bibliographie, nr. 324), waarvan verschillende latere veriess en
geestelijke contrafacten bekend zijn (vgl. o.a. Erk-Böhme, III nr. 1446 en 1999).
Naar model van dit lied schreef Ludwig Helmbold in Erfurt omstreeks 1563 het
beroemd geworden en tot op heden in het lutherse gezangboek gehandhaafde

1

2

Afgedrukt in: Henry Poulaille, La fleur des chansons d'amour du XVIe siecle. Paris 1943,
Eds. B. Grasset, p. 176-178, naar: Recueil de plusieurs chansons divisé en trois parties. Lyon
1557, B. Rigaud & J. Saugrain, en een latere bron. Ik heb hiervan geen originelen kunnen
raadplegen, de eerstgenoemde bron wordt algemeen als de oudste beschouwd. Het lied moet
intussen niet worden verward met een ander bekend lied dat begint: ‘Il estoit une fillette Qui
vouloit scavoir le jeu damours’; vgl. H. Poulaille, o.c., p. 302vv, en Brown, Music, p. 227
nr. 171.
Curtis, p. XXVI. Hier ook talrijke latere bronnen, hoofdzakelijk luit- en klavierbewerkingen,
uit alle windstreken bijeengebracht.
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‘Von Gott will ich nicht lassen’ (Wackernagel, Kirchenlied, IV nr. 903vv; Erk-Böhme,
III nr. 2000; Böhme, nr. 642). De bijbehorende melodie die ongeveer in dezelfde tijd
of iets later aan het licht komt, is dezelfde als de onze (Zahn, III nr. 5264b). Een
tweede, haast even beroemd geworden kerklied op dezelfde melodie is Paul Ebers
‘Helft mir Gotts Güte preisen’, uit 1571 (Wackernagel, Kirchenlied, IV nr. 7).
Langs twee wegen bereikte de melodie ons land, één komend uit (over) Duitsland
en één uit (over) Frankrijk. In Nieu Geusen Lb. 1581, f. 32r en 98r wordt twee maal
een wijsaanduiding ‘Ick ginck een mael spaceren’ gebruikt voor een lied van onze
vorm; in Aemst. Amoreus Lb. 1589, p. 57, voor een lied van bijna onze vorm; verder
nog bij Clock 1625, I nr. 100, 177 en 288. Verder is van dit lied, zeer waarschijnlijk
een vertaling van het Duitse ‘Ich ging einmal ...’, niets bekend. De toegangsweg uit
Frankrijk is zoals gewoonlijk belangrijker. Alle overige bronnen verwijzen direct
naar een Franse melodie, hetzij ‘Allemande Nonnette’ of ‘Une jeune fillette’, hetzij
één van de vele latere contrafacten zoals ‘Ma belle si ton âme’, ‘Bienheureus' est
une âme’ en ‘Dedans quatre chambrettes’. De oudste Nederlandse bron is een
luitbewerking van 15681, verder vinden we de melodie, als wijsaanduiding of in
natura, in Adriaenssen 1584, f. 88r (voor luit); hs. Thysius (na 1590), f. 380r en 509r
(ed. Land, nrs. 124 en 314; beide voor luit); hs. Susanne van Soldt 1599 (ed. 1961),
nr. 3 (voor klavier); Veelderhande Liedekens 1599, f. 314v; Nieuwen verb. Lust-hof
1607, I p. 28; Prieel 1609, p. 260 (mel.); Vallet 1615 (ed. 1970), p. 96 (voor luit);
Pieuse Alouette 1619, p. 316 (met twee versies van de melodie); Camphuysen 1624,
p. 111 (mel.); Valerius 1626, p. 180 (mel.); Stalpert 1631, p. 308 (mel.); Stalpert
1635, p. 437 en 663 (beide met mel.) en 1033; enkele latere bronnen. In Engeland
is de melodie bekend geweest als ‘The Queen's Alman’, aldus o.a. in Fitzwilliam
Virginal Book (begin 17e e.; ed. 1899), II p. 217, een klavier-bewerking door William
Byrd. En tenslotte Italië waar de melodie, kennelijk analoog aan de oudste Franse
tekst, behoorde bij het lied ‘Madre non mi far monica’2.

1

2

Lvcvlentvm theatrvm mvsicvm. Leuven 1568, P. Phalesius (RISM Recueils 1568),23 f. 88.
Aan het ex. van het Haags Gemeentemuseum ontbreken de ff. 85-90, zodat ik hier afga op
de vermelding bij Curtis, t.a.p.
Aldus Curtis, t.a.p., op andermans gezag. Of het hier werkelijk om dezelfde melodie gaat,
is echter uit de door Curtis geciteerde variaties ‘sopra lamonicha’ van Frescobaldi nauwelijks
op te maken (vgl. Girolamo Frescobaldi, Orgel- und Klavierwerke. Gesamtausgabe hrsg.
von Pierre Pidoux. III: Das erste Buch der Toccaten, Partiten usw. 1637. Kassel-Basel enz.
1961, Barenreiter, p. 55vv.). Wèl merkwaardig is dat het lied in Stalpert 1635, p. 437, de H.
Monica betreft. Te laat om hier nog te kunnen worden benut verscheen een artikel dat vooral
de Italiaanse bronnen inventariseert: John Wendland, ‘Madre non mi far monaca’: the
biography of a Renaissance folksong. - Acta musicologica 48 nr. 2 (1976) p. 185-204.
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Er is nog een tweede melodie, bekend als ‘Une nimphe jolie’, die op de onze lijkt
als de ene druppel water op de andere, maar waarvan ik niet volledig overtuigd ben
dat ze ook op dezelfde bron teruggaat. Ze wordt aangehaald in Nieuwen verb. Lust-hof
1607, I p. 89, en bij Stalpert 1635, p. 355 (muz.), 1069 en 1185. Zoals hij eerder
deed (vgl. hiervóór p. 63) ontleende Stalpert de melodie letterlijk aan Planson 1595,
f. 11v, en juist diens vierstemmige zetting doet mij twijfelen aan een
gemeenschappelijke oorsprong.
Twee liederen van Bredero, waarvan de bedoelde melodie onvindbaar bleef, heb
ik met deze melodie nr. 44 in verband gebracht. Van ‘O waerde soete Lieveken’,
wijsaanduiding voor ‘Ghy Maeghden en Jongelingen’, weten we niet meer dan deze
een vermelding. Het tweede lied, ‘Sondagh, Sondagh lest-leden’, draagt als wijs:
‘Als 'tbegint’ (vgl. hiervóór nr. 3), maar in welke betekenis dit hier moet worden
opgevat, durf ik niet zeggen. In Bredero's Geestigh Liedt-boecxken van 1621, p. 178,
wordt ‘Sondagh, Sondagh’ genoemd als wijs voor ‘O hoofdeloose sinnen’ dat niet
in het Groot Lied-boeck werd opgenomen. Ook in Haerl. Somer-bloempjes 1651, p.
16, komt het als wijsaanduiding voor, maar we weten niet of dit een late echo van
Bredero is, of van een lied naar model waarvan Bredero dit lied schreef met behoud
van de eerste regel.
Lit.: Van Duyse, II nrs. 438 en 463.
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45 Liedeken
I: 481
Op de Wyse: Wellustige jongelingen, dat eedele.

Melodie naar Prieel 1614, p. 104.
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Sinds de twee beknopte commentaren die Van Duyse schreef bij de liederen op deze
weergaloze melodie, zijn er slechts enkele aanvullingen aan het licht gekomen,
volstrekt onvoldoende om een meer dan fragmentarische biografie van de melodie
te geven. Dat is jammer, want ze heeft een lang en veelzijdig leven gehad.
Hoewel het lied ‘Wellustige jongelingen’ alleen bij Bredero als wijsaanduiding
voorkomt, wat erop wijst dat het niet bijzonder geliefd was, is de tekst tenminste drie
keer gedrukt, voor het eerst in Aemst. Amoreus Lb. 1589, p. 157 (= 152):

Een nieu Liedeken,
Op die wijse: portant-que soys brunette.
Wellustighe Jonghelinghen
Dit edele Meysgen fijn,
Dat wil [ick een] croesgen bringen
Met clare coele Wijn,
En een vruechdelijck Liedeken singhen
Ter eeren die Liefste mijn.

Vervolgens (gewijzigd) in Nieu Aemst. Lb. 1591, p. 30 (Stem: Brand Matresse) en
in Nieu groot Amst. Lb. 1605, p. 10 (id.). De wijsaanduiding ‘Portant-que soys
brunette’ is het refrein van het Frans-Nederlandse lied ‘Die nachtegael int wilde’,
toevallig in dezelfde drie liedboeken gedrukt (p. 37, 61 resp. 115; voll. tekst bij Van
Duyse, I p. 299, naar 1589), alle keren met de wijsaanduiding ‘Brand Matresse’.
‘Brand’ staat hier en elders voor branle (zie hiervoor p. 93 n. 1), ‘Matresse’ is
kennelijk ontleend aan str. 3 van hetzelfde lied (druk van 1589):
S'auonts by der Manen schijn
Vant ickse al in haer deur,
Bonsoir ma Matresse
Bonsoir mon Seruiteur.

Dat de melodie van Franse herkomst is, lijdt al met al geen twijfel, maar vóór de
18de eeuw heb ik in Frankrijk geen enkel levensteken gevonden.
‘Die nachtegael int wilde’ en/of ‘Brand Matresse’ worden als wijsaanduiding
aangehaald in Nieuwen Lust-hof 1602, I p. 27, Nieu Gheest. Lb. 1607, p. 126; Paradiis
1617, p. 90; Gheest. Paradiisken 1619, III p. 22, (met mel.-incipit); Gulden Harpe
1620, I p. 569, samen met het ook door Bredero aangehaalde ‘Te Brugghe bin die
mueren’ (zie hierna p. 192), maar voor een lied van déze vorm. In hs. Thysius (na
1590), f. 449r (ed. Land, nr. 406), vinden we een bewerking voor luit1, waarvan

1

De naam is hier nog duidelijker aan het lied ontleend: ‘Brande Matresse alias Maneschijn’.
In Gheest. Lust-hoofken 1632, p. 56, wordt de melodie ook aangeduid als: ‘Des avonts in de
maneschijn’.
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het begin iets logischer schijnt:

Toch vindt deze lezing geen steun in de overige bekende melodieën, t.w. Gheest.
Paradiisken 1619 en de reeks door Coirault met de onze in verband gebrachte
melodieën, grotendeels ontleend aan de 18de-eeuwse vaudeville1.
Lit.: Van Duyse, I nr. 57, III nr. 553.

1

P. Coirault, Formation de nos chansons folkloriques. Paris 1953, Eds. du Scarabée, p. 245vv.
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46 Nieu droef-schey Liedeken
I: 485
Op de Voys: Ic peyns om een persoone, nach ende dach.

Melodie naar Druyven-tros 1602, p. 45-46.
Bij Bredero ook bruikbaar voor:
a Haarlemsche drooghe harten nu (I: 161);
b Mocht ick verwerven 't geen ick wou (I: 249 en 429).
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Dat hier drie misschien totaal verschillende melodieën als één geheel worden
besproken, verdient enige toelichting. Het gebeurt niet op grond van de overtuiging
dat ze inderdaad tot één complex behoren, maar enerzijds uit de praktische
overweging, zoveel mogelijk Bredero-liederen een passende melodie mee te geven,
anderzijds omdat twee van de drie liederen misschien toch iets meer met elkaar te
maken hebben.
Over de hier afgedrukte melodie, de enige die we kennen, behoeft niet meer twijfel
te bestaan dan over de andere unica in de Druyven-tros. De tekst van ‘Ic peyns om
een persoone’ is twee maal in een bij deze melodie behorende vorm gedrukt, in Nieu
groot Amst. Lb. 1605, p. 52, en in Nieu Amoureus Lb. 1605, p. 74, waar de eerste
strofe luidt:

Een nieu Liet met zijn antwoort
Op de Stemme alst beghint
Ick peyns om een persoone,
Nacht ende dach so swaer,
Want daer en is geen schoonder
In mynen sin voorwaer,
Ick wou dat ick altijt by haer waer, Ic etc.
Dat ick by haer niet wesen en mach
Elck uyr valt my een jaer. (6 str.)

Op p. 57 (= 75) volgt dan het ‘Antwoort, op de voorgaende selfde Stemme’. Ook de
meeste andere directe contrafacten hebben deze vorm, o.a. in het hs. Buytevest (c.
1600), f. 92r; Druyven-tros 1602, p. 47; Nieu Amoureus Lb. 1605, p. 57 (= 75);
Wellens 1612, p. 134a; Clock 1625, I nr. 95 en 141. Liederen zonder de herhaling
van r. 5 vinden we in Gulden Harpe 1620, I p. 85, en Clock 1625, I nr. 228. Anders
van vorm, maar nog op de melodie te betrekken is Wellens 1612, p. 134b,
merkwaardigerwijs een antwoord op het voorafgaande lied dat wèl onze vorm heeft.
Totaal verschillend zijn de liederen en melodieën in Requiem 1631, p. 270 en vooral
p. 149, hoewel nog altijd met gemeenschappelijke elementen.
Dat Bredero's ‘Haarlemsche drooghe harten nu’ (Stemme: Te brug al binnen de
Mueren, &c.) iets met deze melodie te maken zou hebben, is op dit ogenblik
onbewijsbaar. Eenvoudig omdat ze volmaakt op elkaar passen en er geen andere
melodie beschikbaar is, is het lied onder deze noemer gebracht. Het is wel merk-
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waardig dat ‘Haarlemsche drooghe harten’ het enige bekende contrafact van ‘Te
Brug’ is, dat deze vorm heeft. Er zijn vijf andere bekend in vijf- en zesregelige strofen,
rijmend abaab, ababab en anders. Het is natuurlijk mogelijk dat Bredero of de
uitgever zich vergist heeft, maar dat is lang niet zeker. Een volledige tekst van ‘Te
Brug’ is nooit gevonden, contrafacten naar het lied geven hs. Buytevest (c. 1600), f.
146r (ababab); Nieuwen Lust-hof 1602, I p. 77 (abaab); Gulden Harpe 1620, I p.
402: ‘Op de wijse: Och Wee ick mach wel claghen. Oft, Te Brugg' al bin de mueren’
(de vorm is nauwelijks herkenbaar: aba ); ibid. I p. 569: ‘Nae de wijse: Te Brugghe
bin die mueren. Oft, Nachtegael in 't wilde’ (de vorm is die van ‘Nachtegael ...’:
ababab; vgl. hiervóór nr. 45). Tenslotte een ongedateerd 17de-eeuws plano (Arnhem,
Rijksmuseum Het Nederlands Openlucht-museum: Pr. 4738), die een geheel nieuw
probleem oplevert, want de wijsaanduiding van een der liederen luidt (cursivering
van mij): ‘Te Brugghe binnen der mueren, Oft: Spreyt u Capjen neder, &c.’; de vorm
is abaab. Daarmee zijn we weer terug bij Bredero die de laatste wijs meegaf aan het
lied ‘Mocht ick verwerven 't geen ick wouw’.
Het is alweer niet gezegd dat ‘Te Brug’ en ‘Nu spreyt u kapjen nedere’ op dezelfde
melodie betrekking hebben, ze worden alleen door onze laatste bron formeel
gelijkgeschakeld. Gelukkig beschikken we over een volledige tekst die er geen twijfel
over laat bestaan dat het om een vijfregelige strofe gaat. ‘Nu spreyt’ is een regel uit
de tweede strofe van een lied in het verloren gegane hs. Verhee 1609, p. 153, waaruit
het godlof door Kalff werd meegedeeld1:

Een Ander [Lydeken]
op de wyse Soot begint.
1
Het was een aerdich knaepken 'smorgens vrouch opgestaen,
Drie uerckens voor den dage, spanseren met den maechden,
Om rooskens souden sij gaen.
2
Als sij in(t) groene wout quamen, daer roode rooskens staen:
‘En spreyt u kapgen nedere, het is so schoone(n) wedere
Met u ben ick gegaen’.

We hebben hier zeer waarschijnlijk te maken met een vertaling naar een oudere versie
van het Duitse ‘Es wolt ein junger Geselle dess Morgens früh auffstan’ (str. 3:3-4:
‘spreyt ir euwer Käpplein nider, es wirdt wol besser wider’) dat tussen 1580 en 1600
in een aantal liedboeken uit Frankfurt en omstreken voorkomt (vgl. Böhme, nr. 98).
Een melodie van het lied is echter ook in Duitsland niet bewaard

1

G. Kalff, Wouter Verhee. - TNTL 5 (1885) p. 137-186; 174.
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gebleven1. Contrafacten naar ‘Nu spreyt’ of ‘Het was een aerdich knaepken’ vindt
men nog in Amst. Pegasus 1627, p. 14 (abaab); Holl. Nachtegaeltien 1633, I p. 13
(ababcccb (!)) en p. 124 (abaab).
Wie alle hiervoor genoemde liederen en al dan niet vermeende contrafacten naast
elkaar legt, ziet daar aanvankelijk even weinig orde in als in een mierennest. Toch
is het mogelijk, door eenvoudige ingrepen het overgrote deel op elkaar te betrekken.
Daarmee zijn weliswaar die drie (?) melodieën niet tot één herleid, maar is wel het
stuivertje wisselen enigszins te volgen, zoals we eerder deden bij nr. 9. De hier
gegeven melodie past met weglating van beide herhalingen op de vijfregelige
xabba-vorm van ‘Het was een aerdich knaepken’ (= abaab van Bredero's ‘Mocht
ick verwerven’)2. Zonder de herhaling van het middendeel: op de zevenregelige
ababccb-vorm in Holl. Nachtegaeltien 1633 en uiteraard op de niet-herhalende
contrafacten van ‘Ick peyns’ (Gulden Harpe, Clock). De zesregelige
ababad-contrafacten naar ‘Te Brug’ (hs. Buytevest, Gulden Harpe) kan men zich
eventueel denken op de melodie zonder middendeel, ook muzikaal enigszins een
‘Fremdkörper’, althans volstrekt misbaar. Blijven over Gulden Harpe, I p. 402, dat
onverklaarbaar is, ook omdat we de alternatieve wijsaanduiding verder niet kennen,
en de beide ‘contrafacten’ in Requiem, maar dat boek staat op dit punt vol met de
vreemdste raadsels. Het is trouwens de enige Zuidnederlandse bron die we ontmoeten,
dat is wel opvallend.
Zoals ik al zei: er is niets opgelost. Hoogstens blijkt uit één en ander dat men wel
over zeer goede apparatuur moet beschikken om het Nederlandse melodieënrepertoire
te reconstrueren aan de hand van zijn meest gebruikelijke verschijningsvorm: de
wijsaanduiding. Een katalogus die geen aandacht schenkt aan een eenvoudig
verschijnsel als de herhaling, is gedoemd onvoldoende productief te zijn. Een
katalogus die dat wèl doet, raakt verstopt door zijn eigen verwijzingen, aangezien
elk melodie-deel elders herhaald en elke herhaling elders weggelaten kan worden.
Van Bredero's drie liederen heeft ‘Haarlemsche drooghe harten nu’ het blijkbaar
tot aanzienlijke bekendheid gebracht. Het werd herdrukt in Utr. Zangprieeltjen 1649,
I p. 321, en in twee latere liedboeken, terwijl het nog in Dordr. Helikon 1719, p. 73,
wordt aangehaald als wijsaanduiding, de hoogste erkenning die een lied te beurt kan
vallen, zelfs in een tijd waarin uitgevers van liedboeken voornamelijk elkaar lijken
over te schrijven.

1

2

Met dank aan Dr. R.W. Brednich, Deutsches Volksliedarchiv, Freiburg i. Br., die mij inzage
gaf in het manuscript van zijn commentaar bij het lied, inmiddels verschenen in Deutsche
Volkslieder, VI nr. 139.
Als ik dit lied op deze melodie moest zingen, zou ik toch wel degelijk een herhaling invoegen,
hetzij ab a = a ab, hetzij aba a = a b.
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47 Voor-sangh
I: 489
Stem: Hansje sneed dat kooren was. &c.

Melodie naar hs. Thysius (na 1590), f. 435r (ed. Land, nr. 25).
Bij Bredero ook voor: O Droeve tijdt // die ick verslyt (I: 500).

G.A. Bredero, Groot lied-boeck

195
Het is haast ondoenlijk, in dit korte bestek een samenhangend beeld te geven van
ontstaan, levensloop en betekenis van het hier aangehaalde lied. Al hebben we dan
een globale indruk van zijn populariteit, de meest vitale gegevens, o.a. een
Nederlandse tekst, ontbreken. Ik ga op deze uitdaging dan ook niet in en volsta ermee,
wat brokstukken bijeen te brengen.
Het was Kalff, p. 661, al opgevallen dat ‘Hansken sneed dat kooren was lanck’
een regel is uit de vijfde strofe van een lied dat slechts bekend is in twee vrijwel
identieke Nederduitse versies1:
1
It is ein Boiken kamen in Land,
dat wold so gerne denen.
De Moder to der Dochter sprack:
‘Wat will wi Henselin geven?’
5
Se nemen Kese und Brot in den Sack,
se gingen up den Acker.
Henselin schneed, dat Korn was lank,
dat Megedelin band so wacker.

Kalffs mededeling ontging vermoedelijk Van Duyse, zodat men bij hem slechts
enkele verspreide, op zichzelf onbruikbare gegevens vindt.
De melodie is heel bekend geweest in Engeland. Als ‘Hanskin’ komt ze in een
bewerking door Richard Farnaby voor in het Fitzwilliam Virginal Book (begin 17e
e.; ed. 1899), II p. 494, als ‘Jog on’2 in Playford 1651 (ed. 1957), p. 45 (met
dansbeschrijving) en in een groot aantal liedbladen (broadsides) uit de tweede helft
van de 17de eeuw. Het is niet onmogelijk, op muzikale gronden zelfs heel goed

1

2

Naar het hs. van Petrus Fabricius, c. 1605 (Kopenhagen, KB). Str. 1 met variant van onze
melodie voor het eerst gepubliceerd door Johannes Bolte, Das Liederbuch des Petrus
Fabricius. - Jb. des Vereins f. niederdt. Sprachforschung 13 (1887), p. 55-68, het gehele lied
in Alte niederdeutsche Volkslieder mit ihren Weisen, gesammelt und mit Anmerkungen hrsg.
von Paul Alpers. Münster 2/1960, Aschendorf Verlag, nr. 24, daarnaar hier geciteerd. De
andere versie, uit een mij overigens onbekende bron uit het begin van de 17de eeuw, werd
in 1844 gepubliceerd door Ludwig Uhland en later overgenomen in Erk-Böhme, I nr. 124.
Alpers veronderstelt dat het lied van Nederlandse origine is, Kalff daarentegen beschouwde
het als oorspronkelijk Nederduits. In Duitsland heeft het lied anders dan bij ons nauwelijks
een rol gespeeld, wat Alpers' mening zou kunnen ondersteunen. In Deutsche Volkslieder VI
wordt het lied als nr. 136 uitvoerig besproken. Ik dank opnieuw Dr. R.W. Brednich, Deutsches
Volksliedarchiv, Freiburg i. Br., voor de toezending van zijn manuscript dat helaas wat de
melodie betreft geen nieuwe feiten opleverde.
Misschien ontleend aan het lied van Autolycus in Shakespeare's The Winter's Tale, IV, 2:
‘Jog on, jog on, the footpath way’, dat inderdaad nauwkeurig de vorm van onze melodie
heeft.
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denkbaar, dat de melodie oorspronkelijk Engels is en later naar het continent
geëxporteerd werd, b.v. door een van de vele naar Duitsland reizende Engelse
toneel-gezelschappen. Dat de oudste bronnen van tekst en melodie, Duits, Nederlands
en Engels, alle van omstreeks 1600 dateren, zou een aanwijzing in die richting kunnen
zijn, maar ook niet meer dan dat.
De vroegste Nederlandse bron is waarschijnlijk Nic. Janssens 1594, die in de
tweede (?) druk van 1605, p. 137, de wijsaanduiding geeft: ‘Hansken is soo fraeyen
gesel// hy sal soo wel verdienen’, dat is str. 2 r. 3-4 van het hiervoor geciteerde lied.
Henrick Aerts 1597, f. 43r, noemt als wijs een lied ‘Tis wonder wat dees meyskens
doen’, dat op zijn beurt in hs. Buytevest (c. 1600), f 80v, de wijsaanduiding draagt:
‘Hansie snee dat koeren was lanck’; dezelfde wijsaanduiding bid., f. 25r. In Florida
1601, f. 110r, vinden we een luitbewerking onder de naam ‘Hansken is so fraeyen’.
Aangeduid met de versregels 2:3 en 5:3 (nooit met de beginregel) wordt het lied nog
genoemd in Lust-hoofken (c. 1620), f. 89r; Venus Minne-gifjens (1622), f. 20v;
Lust-prieelken 1624, p. 82; Plater 1624, p. 35; Clock 1625, I nr. 269; Krul 1634, p.
43 en 105; Stalpert 1635, p. 579. De grote stroom komt dan pas op gang: voor het
laatst wordt de melodie, onder de naam ‘Ik ga zo vaak’, aangehaald in de Economische
Liedjes van E. Wolff en A. Deken (2/1791, p. 354). Een volledige Nederlandse tekst
is nooit aan het licht gekomen. Als wijs-aanduiding wisselt het lied graag af met o.a.
‘Het vinnich stralen van de son’ openingslied van Hoofts Granida) en ‘De mey die
ons de groente geeft’ (vgl. Van Duyse, I nr. 85). Deze laatste melodie werd ten
onrechte door Schepers, nr. 40 (= Röntgen, nr. 12) en Coers, p. 56, met de onze
geïdentificeerd. De hier afgedrukte melodie naar het hs. Thysius werd door Land in
de tweede helft een toon te hoog getranscribeerd en van een nogal misleidend
commentaar voorzien.
Het is heel opvallend - Jansen heeft daar al terloops op gewezen - dat bijna de
helft van alle liederen op deze melodie, ook die van Bredero, in r. 1 en 3 een
binnenrijm hebben. Zelfs enkele Engelse liederen hebben dat. Ik kan daar in deze
noch in de overige versies van de melodie een bijzondere aanleiding voor vinden.
Dat dit niet de bedoelde melodie zou zijn, is moeilijk te geloven, maar wat hier dan
wel in het spel is geweest, weet ik niet. Dat het een belangrijke invloed moet zijn
geweest, is lichtelijk verontrustend.
Wat het woord Voor-sangh hier betekent, is niet precies vast te stellen. Ongetwijfeld
duidt het erop, dat we hier met een danslied te maken hebben, aldus b.v. Stuiveling
(I: 489). Van Rijnbach, p. 261, noemt het lied een voorzang bij een rondedans, daarbij
verwijzend naar Bredero's Moortje, vs. 2627, waar sprake is van een ‘rongde dans,
daar de Meysjes an vuersinghen’, en naar Kalff, p. 507-510, waar op de begrippen
voorzingen en -dansen wordt ingegaan. Er zijn bij Kalff, en ook
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in recentere literatuur1, twee betekenissen te onderscheiden, één waarbij elke liedstrofe
door een voordanser/-zanger (vaak dezelfde persoon) wordt voorgezongen en door
een koor van dansenden herhaald, en één waarbij het koor alleen een refrein zingt2.
Er zijn mij, behalve dit lied van Bredero, slechts drie voorbeelden bekend van liederen
die de naam voorzang dragen: Aemst. Amoreus Lb. 1589, p. 56 (Een dans voorsang),
id. p. 111 (Een nieu voorsanck) en hs. Buytevest (c. 1600), f. 5r (een voersanck
liedeken). Beide laatstgenoemde liederen hebben een refrein, het eerste daarentegen
niet, evenmin als het lied van Bredero. Maar wat deze met zijn, overigens ‘concrete’,
benaming precies heeft willen aangeven, is mij toch niet duidelijk. Want, zo hij al
aan een uitvoering dacht, welk belang had hij kunnen hebben bij het voorschrijven
van een antifonale uitvoeringswijze, tenzij die, wat we niet mogen aannemen, al was
ingeburgerd? Een belangrijk motief had de aanwezigheid van een refrein kunnen
zijn, maar juist dat ontbreekt.
Bredero's ‘Ick sieje wel’ schijnt tamelijk bekend te zijn geworden. Het wordt als
wijsaanduiding gebruikt in Venus Minne-gifjens (1622), f. 4r; bij Revius (ed. 1930-35),
I p. 189, voor een lied dat begint als een echt contrafact: ‘Ick ken u wel, ô van de
hel’; in enkele latere bronnen en voor het laatst bij Tuinman 1720, p. 103, 131 en
169, dat is ruim een eeuw na zijn ontstaan.
Lit.: Jansen, nr. 22/23; Simpson, p. 392-394.

1
2

Vgl. o.a. Aenne Goldtschmidt, Handbuch des deutschen Volkstanzes. Textband. Berlin 1967,
p. 25vv.
Vooral bij refreinvormen is een analogie denkbaar met de (voor-)dans en nadans, de eerste
in een rustige even maat, de laatste in een snelle oneven (tripla). Vgl. ook voresanger en
voresanc in Mnl. Wb. IX kol. 1062.
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48 Requeste
I: 510
Lief uyt verkooren // Lief tryumphant.

Melodie herleid naar hs. Thysius (na 1590), f. 344r (ed. Land, nr. 42). Aan het eind: Mr. David
[Padbrué].
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Van de melodie van het hier aangehaalde, in Bredero's dagen zeer geliefde ‘Lief
uytvercoren’ zijn niet meer dan twee min of meer dubieuze optekeningen bewaard
gebleven: een luitbewerking in hs. Thysius (waarnaar de hier afgedrukte melodie)
en een eveneens instrumentale, eenstemmige versie in Boerenlieties (c. 1700; ed.
Roger), I p. 9 nr. 31, ongeveer een eeuw jonger dus en vooral dank zij de titel: ‘lief
uyt verkoore’ nog herkenbaar als een derivaat van wat ooit de melodie moet zijn
geweest. Ook de lezing van het hs. Thysius stelt ons voor problemen, want het
verwijderen van ‘overtollige’ versieringsnoten (decoloreren) is een delicate bezigheid
waarvan het resultaat niet zelden op twee gedachten hinkt. Zo heb ik de laatste drie
maten niet anders dan ongewijzigd kunnen weergeven, tamelijk onbevredigend want
er staat natuurlijk niet meer dan een heel gewone cadens, b.v. zo:

Een extra moeilijkheid is nog dat tussen m. 19 en 20 van het origineel een maat
schijnt te ontbreken, corresponderend met m. 28 van de reprise, òf dat m. 20 een
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gecomprimeerde vorm is van m. 27-28. De identiteit van Mr. David Padbrué, van
wiens hand het hs. Thysius meerdere bewerkingen bevat, is vastgesteld door F. Noske
(inleiding Sweelinck (ed. 1968), p. XXI).
De tekst van het aangehaalde lied is in vier drukken bewaard gebleven, voor het
eerst in Aemst. Amoreus Lb. 1589, p. 51:

Een nieu Liet, Van Paris tot Helena.
Lief wtvercoren, Lief triumphant
Wiens liefd te voren
Mijn hart doorbrant
Eer ic anschouwe, v claer aenschijn
Weest my ghetrouwe, Vrijt my van pijn
En neemt doch acht, op mijn gheclacht
Want Venus macht, dunct my by v te zijn.
(6 str.)

Het lied werd herdrukt in Nieu Amst. Lb. 1591, p. 87, Nieu Amoureus Lb. 1605, p.
68, en Nieu groot Amst. Lb. 1605, p. 50. Helemaal nieuw zal het lied in 1589 wel
niet geweest zijn, althans niet onbekend, want het wordt al in hetzelfde Aemst.
Amoreus Lb., p. 85, als wijsaanduiding genoemd. Dat is ook het geval in: Nieu Amst.
Lb. 1591, p. 117; Sommighe Liedekens 1597, f. 133r; Vander Straten 1599, f. M1r;
hs. Ariaenken de Gyselaer (c. 1600), f. 33v; hs. Buytevest (c. 1600), f. 95r; Nieu
Amoureus Lb. 1605, p. 89 (= 97); Nieu groot Amst. Lb. 1605, p. 76 en 146; hs. Verhee
1609, p. 166; Bloem-hof 1610, p. 69; Van Gherwen 1612, p. 267; Cupido's Lusthof
(1613), p. 20; Gulden Harpe 1620, I p. 239; Clock 1625, I nr. 56 en 326; Fortuyn
1626, p. 232; Gheest. Bloem-hofken 1627, p. 431; Stalpert 1635, p. 455; legio latere
bronnen. Pas tegen het eind van de 17de eeuw verliezen het lied en de melodie hun
bekendheid. De melodie in Boerenlieties is het laatste wat we ervan horen.
Lit.: Van Duyse, II nr. 408.
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49 Liedt
I: 512
Op de stem: Iets moet ick u Laura vraghen.

Melodie naar Prins 1650, p. 94.
Bij Bredero ook voor: Geliefkens eer ghy waert geboren (I: 603).
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Van dit lied weten we weliswaar een enorm aantal plaatsen waar het wordt aangehaald,
w.o. verschillende met een melodie, maar ook niet meer dan dat. De tekst is onbekend
gebleven, de melodie (Frans?) komt even vaak voor in twee- als in driedelige maat.
De oudste optekening geeft Camphuysen 1624, p. 69, voor ‘Als de hooge noodt, by
tyden’, dat later zelf een veel gebruikte wijsaanduiding wordt. Uit twijfel over de
juistheid van het slot heb ik deze vroegste versie hier niet gebruikt. Als wijsaanduiding
wordt het lied al eerder genoemd, t.w. in Apollo 1615, p. 106; verder in Coleveldt
1619, f. D2v; Venus Minne-gifjens (1622), f 4r; Minne-plicht 1626, f. N7r; Krul 1627,
p. 208 en 257; De Bray 1628, p. 171; Pers (c. 1630), p. 50, 51, 97 (met mel.) en 187;
Holl. Nachtegaeltien 1633, I p. 20, 58 en 138; Krul 1634, p. 36; latere bronnen tot
c. 1725, met vrijwel gelijke frequentie.
De dichtheid en regelmaat waarmee het lied optreedt, doen vermoeden dat tekst
en melodie niet lang vóór de vroegste vermelding (1615) zijn ontstaan resp. ingevoerd.
In Zuidnederlandse bronnen wordt het lied merkwaardigerwijs nergens genoemd.
Bredero's ‘Geliefkens eer ghy waert geboren’ werd nog (anoniem) herdrukt in
Harten Jacht 1627, p. 9. Het titelblad noemt wel met name Westerbaen, W.D. Hooft
en Starter, maar Bredero moet men zoeken in de formule: ‘ende meer andere
(Componisten)’.
Lit.: Van Duyse, I nr. 207; Jansen, nr. 19.
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50 Geestigh Liedt
I: 524
Stem: Ick schou de Wereld an.

Melodie naar Dathenus 1614, f. O3v.
Bij Bredero, met andere wijsaanduidingen, ook voor:
a Die God in zijn gemoed (I: 527);
b Vintmen by oudt of jongh (I: 550).
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Het is heel aannemelijk dat Bredero met zijn drie verschillende wijsaanduidingen
één en dezelfde melodie bedoelt. Men kan slechts raden waarom hij dat zo doet. Het
is b.v. onwaarschijnlijk dat hij niet zou hebben geweten dat het om één melodie ging.
Ook is er geen inhoudelijke overeenkomst tussen Bredero's liederen en de aangehaalde
aantoonbaar en evenmin kan men zeggen dat die van Bredero vanuit zó uiteenlopende
concepties gemaakt zijn dat dàt het verschil in wijzen zou rechtvaardigen. En tenslotte
wordt het verschijnsel ook al niet verklaard door aan te nemen dat de drie liederen
met grote tussenpozen zouden zijn ontstaan. Daarvoor waren de aangehaalde liederen
in deze tijd te algemeen bekend. Ik vermoed eigenlijk dat Bredero desgevraagd heel
goed zou hebben geweten dat het om één melodie ging, maar zich dat overigens in
het geheel niet bewust was1. Maar wie behalve de latere historicus had hem die vraag
moeten stellen en welk praktisch nut zou deze wetenschap voor hem hebben gehad?
De drie bedoelde liederen waren immers alle compleet? Ik stel me dan ook voor dat
Bredero als model eenvoudig het lied koos dat hem op een bepaald moment het meest
aansprak en bezig hield, resp. hem toevallig door het hoofd speelde. De keuze van
Hoofts ‘Ick schouw de werelt aen’ is waarschijnlijk aan het eerste te danken, misschien
ook bedoeld als eerbetoon aan een groot collega. Dit aangrijpende lied van Aegle
uit Hoofts Spel van Theseus ende Ariadne (gedrukt 1614) was in kortere tijd heel
beroemd geworden. Dat is o.a. hieruit af te leiden dat het lied oorspronkelijk, in
Nieuwen Lusthof (c. 1604), II p. 20, de wijsaanduiding kreeg: ‘Het was een Ionger
helt. Ofte Mijn siel maeckt groot den Heer’, terwijl het zeven jaar later, in Emblemata
1611, p. 84, gedrukt werd met: ‘Soo 't begint’. Het lied was m.a.w. zo ingeburgerd
dat het zijn ‘eigen’ melodie kon voeren. Het lied werd nogmaals herdrukt in Harten
Jacht 1627, p. 26, en als wijsaanduiding genoemd in Ned. Helicon 1610, p. 299, Krul
1627, p. 244, en een aantal latere bronnen. De eerste strofe luidt in de druk van 1614
van het Spel (naar Leendertz-Stoett, II p. 126):
Ick schouw de werelt aen,
En nae gewoonte gaen
Sie jck vast alle dingen,

1

Voorzover ik dat bij mezelf kan nagaan, is het zich te binnen brengen van melodieën bij
sommigen zo sterk aan een tekst gebonden, dat zij zich niet realiseren, slechts één melodie
te kennen bij verschillende teksten. Dat geldt uiteraard voor veel kinderliederen die van
dezelfde melodieën of melodiepatronen gebruik maken, zonder dat kinderen daar weet van
hebben. Maar ik herinner me mijn eigen verbazing toen ik, na jaren van psalmversjes leren
op school, ontdekte dat b.v. de psalmen 17 en 63 bij dezelfde melodie hoorden, terwijl ik
beide teksten toch goed kende en, naar ik meende, ‘beide melodieën’ ook. Zie nog hiervóór
de inleiding, p. 25v, waar gesproken wordt over niet of door anderen ingevulde
wijsaanduidingen.
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Sij sijn dan groot of cleen;
Maer jck helas! alleen
Blijf vol veranderingen.

Zoals gezegd luidde de oorspronkelijke wijsaanduiding bij Hoofts lied: ‘Het was een
Ionger helt. Ofte Mijn siel ...’, dezelfde wijzen als Bredero gebruikte voor de twee
andere liederen. Het is niet absoluut zeker, hoewel zeer waarschijnlijk, dat hier sprake
is van één melodie - dat moet dan uiteraard nog steeds de hier gedrukte zijn. De
oudste tekst van ‘Het was een jonger helt’ ging helaas verloren met het hele katern
E van het Aemst. Amoreus Lb. 1589, waarin het volgens het register op p. 69 stond.
We kennen dus niet de daar aangegeven wijs, maar mogen aannemen dat dat wel
‘Mijn siel ...’ (of, wat hetzelfde is: de lofzang van Maria) geweest zal zijn. Een Duitse
vertaling van het lied, in een liedboek dat nogal wat met onze oudste bron en zijn
omgeving gemeen heeft, Paulus von der Aelsts Blumm und Aussbund 1602 (ed.
1912), nr. 189, geeft nl. als ‘Thon: Mein Seel macht gross etc.’ Zo ook in latere
Nederlandse drukken, o.a. in Dubbelt verbetert Amst. lb. (z.j.), p. 32 (verloren,
geciteerd naar afschrift):

Een oudt Liedeken,
Op de wijse: Mijn ziel maeckt groot den Heer.
Het was een jonger Helt,
Sijn hert was hem gestelt,
Na een Jonck-vrouken schoone:
God groet u Jonck-vrou fijn,
Ghy staet in 't hert van mijn:
In 't hert spant ghy de Kroone. (11 str.)

Ook dit lied heeft een vrij grote bekendheid gehad, getuige de wijsaanduidingen in
o.a. Schadt-kiste 1621, p. 298 (= 300); Amst. Pegasus 1627, p. 7; Pers (c. 1630), p.
40; Gheest. Lust-hoofken 1632, p. 126, en latere bronnen. De tekst werd nog herdrukt
in Gekroonde Utr. Vreede 1718, p. 29, een tweede Duitse versie, met een andere
melodie, noemt J. Bolte1.
Tenslotte dan Maria's lofzang zelf. Het opnemen van deze en andere lofzangen
achter het psalmboek gaat tenminste terug tot Souterliedekens 1540. Met deze melodie
komt het lied voor het eerst voor bij Datheen (1566). Het heeft zich tot de

1

Johannes Bolte, Das Liederbuch des Petrus Fabricius. - Jb. des Vereins f. niederdt.
Sprachforschung 13 (1887) p. 55-68.
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dag van vandaag gehandhaafd. De herkomst van de melodie is onbekend, de oudste
versie is die van Straatsburg 15391. Het spreekt haast vanzelf dat het lied vaak als
wijsaanduiding gebruikt werd, ik noem slechts Versch. Bruyloft Dichten 1611, f. E1r,
en Clock 1625, I nr. 19.
Lit.: Van Duyse, I nr. 26.2

1
2

Avlcvns pseaulmes et cantiques mys en chant, Strassburg 1539; facsimile in Hasper, p.
456-471; 458.
Van Duyse drukt twee melodieën af, de onze en die van het Franse lied ‘Adieu nimphe du
bois’, maar hij doet geen poging, een ev. relatie tussen de twee te verklaren. Ik geloof dat er
onvoldoende aanwijzingen zijn, deze melodie ook op onze liederen te betrekken.
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51 Nieu-Jaer-Liedeken
I: 541
Stem: 't Is huyden een dagh van vrolijckheyd &c.

Melodie naar Fruytiers 1565, p. 184.
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Dat Bredero deze melodie voorschrijft, is iets heel bijzonders, want geen enkele
dichter van zijn niveau bedient zich in die tijd van dit ‘boerenkerstlied’. Alleen D.P.
Pers maakte er een eigen bewerking van (Pers 1643, p. 80).
Het gaat hier om een vertaling naar de Latijnse cantio ‘Dies est laetitiae in ortu
regali’ die, hoewel in aanleg zeker geen ‘volkslied’, met haar vele vertalingen en
bewerkingen een onwaarschijnlijk grote verspreiding heeft gekend, in ruimte (geheel
Oost-, Noord- en West-Europa) en in tijd (14de eeuw of eerder tot heden). Enkele
vertalingen, o.a. ‘Een Kindeken so lovelick’, hebben in navolging van de Duitse
kerken een plaats gekregen in de gezangboeken van de Nederlandse lutheranen, voor
het eerst in Hantboecxken 1565, II f. 25r en 62 (= 26)r. Maar aangezien de
aanwezigheid van liederen in officieel goedgekeurde kerkgezangboeken hoegenaamd
niets zegt over hun werkelijke populariteit, laat ik deze verder op één na buiten
beschouwing en beperk ik mij tot de overige bronnen. Dat zijn in Bredero's tijd de
particuliere liedboeken uit doopsgezinde en katholieke kringen, literair vaak van
tweede garnituur maar in hun melodieën-keuze veel meer op het gewone volk
georiënteerd dan de grote-stadsdichters die zich voor dit soort liederen kennelijk te
goed achten. Om maar te zwijgen van gereformeerde kerkbesturen die, even bevreesd
voor ‘paepsche superstitiën’ als voor traditionele liederen en gebruiken, ze liever
vandaag dan morgen zien verdwijnen.
We weten zo goed als niets van het liederenrepertoire dat onder de
plattelandsbevolking in zwang was, voorzover het zich althans niet weerspiegelt in
dat van de steden. Tot de schaarse documenten behoren de acta van de gereformeerde
synodes waar de vorderingen van de kerkzang ter sprake komen en, wat niet zelden
het geval is, geklaagd wordt over de weerstanden die de invoering van het psalmboek
(Datheen) bij de plaatselijke bevolking ondervindt. Zo besluit de Nationale Synode
van Middelburg (1581), de kerken van Overijsel toe te staan een klein aantal van de
gemakkelijkste psalmen afzonderlijk te laten drukken ‘ende daer by eenige oostersche
vutgelesen gesangen om alsoe de boeren aldaer te gewennen tot gebruyck der psalmen
dauids’1. Tot die ‘oostersche (= Oostnederlandse) gesangen’ behoorden zeer
waarschijnlijk ook een of meer vertalingen van ‘Dies est laetitiae’. Op de Provinciale
Synode van Utrecht (1606) klaagt de predikant van Soest ‘dat d' huijsluijden bij haer
selffs [= thuis] singen: Christus is opgestanden, ende de psalmen niet en willen
toelaeten’2. Vergelijkbare geluiden komen uit

1
2

Acta van de Nederlandsche synoden der zestiende eeuw, verzameld en uitgegeven door F.L.
Rutgers. Utrecht 1889, Kemink & Zoon. (= Werken der Mamix-Vereeniging II, 3), p. 372.
Acta der Provinciale en Particuliere Synoden gehouden in de noordelijke Nederlanden
gedurende de jaren 1572-1620, verzameld en uitgegeven door J. Reitsma en S.D. van Veen.
Zesde deel. Groningen 1897, J.B. Wolters, p. 310v.
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andere plaatsen. In 1610 geeft dan dezelfde synode opdracht tot de samenstelling
van een nieuw liedboek, dat in 1615 verschijnt onder de titel Hymni ofte Loff-sangen
(geciteerd als Hymni 1615). Het is geen erg imposant boek, het werd ook nooit
ingevoerd, maar het is interessant omdat het niet alleen het gewraakte ‘Christus is
opgestanden’ bevat, maar ook een bewerking van het hier aangehaalde lied en van
andere met name genoemde ‘Oude Leyssen, die vele aendachtige gemeene Luyden
op Christelijcke Feest-dagen in hare Huysen plachten te singen, gesuyvert van
verscheyden onbequame ende on-schriftuerlijcke manieren van spreken, oock op
veel beter Dicht ende Rijm gestelt als te vooren, met het behouden van oude Voisen’,
aldus de tekst van het privilege. De kerk trachtte op deze wijze het ‘misbruik’ te
kanaliseren, bepaald een enghartiger standpunt dan eens Luther had ingenomen met
zijn aanbeveling, ‘Eyn kindelin so lobelich’ en andere soortgelijke liederen in de
eredienst te zingen (Formula missae, 1523).
De oudste Nederlandse bron van ‘Dies est laetitiae’ is het Windesheimer hs.
Utrecht, Ned. Instituut v. Kath. Kerkmuziek: B 113 (midden 15de eeuw?), f. 55v,
maar het lied is in Duitse en Boheemse bronnen al eerder overgeleverd. De overige
Nederlandse en Nederduitse vindplaatsen zijn in de hieronder genoemde literatuur
voldoende aangegeven; ik voeg daar nog aan toe het hs. Anna von Köln (c. 1500; ed.
1954), nr. 11, en het hs. Ghijselers 1512-18, f. 30v. Ontelbaar is het aantal vertalingen
en bewerkingen die naar het lied zijn gemaakt. De meest voorkomende Nederlandse
zijn: ‘Den dach die is so vreuchdenrijck’, ‘Een Kindeken so lovelick’ en het hier
door Bredero genoemde ‘Tis een dach der vrolicheyt’, bewaard in ettelijke
uiteenlopende versies, waarschijnlijk ook naar verschillende Latijnse redacties (Mak,
p. 66). De oudste teksten zijn nog steeds tekst A en B bij Van Duyse (eind 14de
eeuw), de overige bronnen zijn genoegzaam bekend zodat ik ermee kan volstaan de
vermeldingen bij Van Duyse te moderniseren1 en aan te vullen met hs. Catherina
Tirs 1588 (ed. 1854), p. 14, en Suyverlijck Boecxken

1

Van Duyse, tekst A: hs. Den Haag, KB: 128 E 2. Vgl. Die Haager Liederhandschrift.
Faksimile des Originals mit Einleitung und Transskription hrsg. von E.F. Kossmann. Haag
1940, Martinus Nijhoff, p 114 nr. 94.
Tekst B: hs. Den Haag, KB: 133 D 21b, f. 4v
Tekst C1: zgn. hs. Amsterdam (Wien, Oesterr. Nationalbibl.: 12875), c. 1480, f. 18r. Vgl.
Het geestelijk lied van Noord-Nederland in de vijftiende eeuw. De Nederlandse liederen van
de handschriften Amsterdam ... en Utrecht ... uitgegeven door E. Bruning, M. Veldhuyzen,
H. Wagenaar-Nolthenius. Amsterdam 1963, Ver. v. Ned. Muziekgesch. (= Monumenta
Musica Neerl. VII), nr. 10 (met facs.).
Tekst C2: hs. Ghijselers 1512-18 (zie bronnenlijst), f. 31r.
Tekst D: hs. Utrecht (c. 1500; zie bronnenlijst), f. 74v.
Tekst E: Tübingen, Bibl. Stiftung Preuss. Kulturbesitz (Berlin, ehem. Preuss. Staatsbibl.):
Ms. Germ. 8o 185.
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(c. 1600), f. A8v. Het lied werd in Bredero's tijd en lang daarna graag als
wijsaanduiding gebruikt, o.a. in Soetken Gerijts 1592, nr. 70; Schoon suyverlijck
Boecxken (c. 1600), f. 19r; Nic.Janssens 1605, p. 32 en 40; Nieu Gheest. Lb. 1607,
p. 141; De Coster 1614, p. 150 (mel.); Clock 1625, I nr. 81 en 138; Fortuyn 1626,
p. 72.
Er is tenminste een dozijn melodieën bewaard gebleven, de lutherse gezangboeken
niet meegerekend. Ze zijn alle meer of minder verschillend, het meest opvallend is
het voorkomen van twee modi: hypomixolydisch en hypojonisch, bij onze melodie
te lezen met f resp. fis. In de oudste Nederlandse bron, het genoemde hs. Utrecht,
N.I.K.K.: B 113, is de melodie voorzien van een tweede stem of discantus. Latere
melodieën geven o.a. Souterliedekens 1540, ps. 118R; Prieel 1614, p. 35; Hymni
1615, nr. 11; Gheest. Paradiisken 1619, II p. 3 en 49 (mel.-incipits); Theodotus 1621,
p. 49; Stalpert 1635, p. 1208 en 1252. Als ‘eene andere zangwijs, die dan toch met
de voorgaande eenige gemeenzame trekken heeft’ beschouwde Van Duyse, III p.
1847, de melodie uit Devoot ende Profitelyck Boecxken 1539 (ed. 1889), p. 276, ook
aangetroffen in een Leuvens Graduale van 1633. Merkwaardig dat noch Scheurleer
noch Van Duyse opmerkten, b.v. wegens de vrij consequente tegenbeweging, dat
het hier opnieuw een discantus betreft, gelijktijdig met de melodie te zingen. De
‘gemeenzame trekken’ betreffen een viertal maten waarin de discantus met de melodie
meezingt, mogelijk een redactiefout. Dat alléén de discantus werd afgedrukt, kan
eveneens een vergissing zijn, maar waarschijnlijker lijkt mij dat de melodie zelf
voldoende bekend werd geacht. Er is nog een derde bron die naast de melodie dezelfde
discantus bevat, met die vier maten nu echt tweestemmig: de al vaker genoemd Hymni
1615, nr. 11. Het opschrift luidt: ‘'Tselfde op een and're voys, om in contrapunt tegen
malcanderen te singen’.
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Gezien de overeenstemming tussen drie zo uiteenlopende bronnen, gezien ook wat
de samenstellers van de Hymni voor ogen stond, is het niet uitgesloten dat we hier
te maken hebben met een vorm van mondeling overgeleverde meerstemmigheid.
Dat tweestemmig zingen in bepaalde religieuze gemeenschappen, van de 15de tot
tenminste het eind van de 17de eeuw, niet ongebruikelijk was, wordt door tal van
bronnen gesuggereerd. Een onderzoek daarnaar heeft, meen ik, voor Nederland nog
nooit plaatsgevonden, zeker niet naar de traditionele aspecten ervan.
De hier afgedrukte melodie naar Fruytiers 1565, volkomen gelijk aan die in
Souterliedekens 1540, bleek beter bij Bredero's lied te passen dan de meer
contemporaine versies - men verbinde hier overigens geen overhaaste conclusies
aan. Ze heeft als enige het karakter van een marsmelodie. De verbreding tot 3/2-maat
bij sommige cesuren is niet steeds zinvol, maar ook dat heeft de melodie gemeen
met lie van 1540.
Met de tekst ‘Een kindelien zo loveliek’ wordt de melodie nog steeds in Twente
gezongen. In de Oldenzaalse Plechelmuskerk is dit lied zelfs een vast onderdeel van
de Kerstdienst.
Met het lied ‘Ryst uyt den slaep der sonden quaedt’, o.a. in Van Haeften 1622, p.
66, heeft dit lied van Bredero niets gemeen dan de aanhef.
Lit.: Bäumker, I nr. 43; Zahn, IV nr. 7869-7872; Van Duyse, III nr. 475;
Mincoff-Marriage, nr. 126; Mak, nr. 22.
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52a Aendachtigh Liedt
I: 544
Stemme: O nacht jaloursche nacht, etc.

Melodie naar De Harduyn 1620, p. 87.
Bij Bredero ook voor:
a De harde winter strengh (I: 209); bruikbaar voor:
b de liederen genoemd bij nr. 52b;
c Wat onvertel'bre vreucht (I: 280);
d Maer waerom is myn hert (I:389; zie nr. 25).
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52b Amoureus - Liedtjen
I: 299
Op de Stem: Indien het claghen can.

Melodie naar Pieuse Alouette 1619, p. 121.
Tekstplaatsing naar Bataille 1608, f. 65v-66r.
Bij Bredero, onder andere wijsaanduidingen, ook voor:
a Adieu schoonheden preuts (I: 387);
b Aenschout, o Heer, mijn hert (I: 573);
c Als 't oogh van mijn gemoed (I: 530);
d Ay hooch verheven ziel (I: 492);
e De moeyelijcke strijt (I: 431);
f Hoe star-ooght mijn gesicht (I: 556);
g Ia mijn bedroefden geest (I: 410);
h O ghy neus-wyse hoop (I: 607);
i Och snelle winden (I: 412);
j Vaert wel, Scepters, vaert wel (I: 618);
k Wat staet ghy dus en suft (I: 553); bruikbaar voor:
l Daer synder nu soo veel (I: 558);
m Dit leven werdt van my (I: 589);
n de liederen genoemd bij nr. 52a.

G.A. Bredero, Groot lied-boeck

215

G.A. Bredero, Groot lied-boeck

216

52c Aen-spraeck van een ghetrouwde Vrouw, en een ghevryde
Vrijster
I: 98
Stem: Cupido geeft my raet om mijn liefs hart, &c.

Melodie naar Bataille 1614, f. 13v.
Bij Bredero ook voor:
a Heb ick u niet gheseyt (I: 104)
b Hier legg' ick af-gheslooft (I: 171)
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Niet minder dan negentien liederen van Bredero en het in het Groot Lied-boeck
verdwaalde ‘Vaert wel, Scepters’ van Hooft, onder zeven verschillende
wijsaanduidingen, worden door deze drie melodieën bestreken. Ik behandel ze als
één nummer en wel hierom, dat de melodieën a en b zo niet in Bredero's tijd dan
toch kort daarna als één enkele zijn beschouwd, t.w. als melodie a, de meest gebruikte
van de 17de eeuw. Ook melodie c is door sommigen, maar zeker ten onrechte, met
a en b geïdentificeerd. Het is bij een zo universele strofevorm als waarvan bij a en
b sprake is, ook geen wonder dat melodieën van plaats verwisselen, resp. elkaar
verdringen. Het is niet te becijferen, hoeveel melodieën van deze vorm er in omloop
zijn geweest. Een afschrikwekkend voorbeeld geeft het Noordfranse liedboek Pieuse
Alouette 1619, p. 117vv, waar enkele liederen van deze vorm liefst 31
wijsaanduidingen meekregen, alle Frans, en zes melodieën w.o. onze melodieën a
en b.
Het staat zo goed als vast dat de ongeveer 20 verschillende wijsaanduidingen die
in de 17de en 18de eeuw in Nederland in omloop zijn geweest om melodieën uit
deze enorme familie aan te duiden, vrijwel allemaal melodie a bedoelen. Melodie b,
de meest geciteerde, wordt in Nederlandse bronnen niet in natura aangetroffen,
melodie c slechts één maal met het oorspronkelijke Franse liedbegin en één maal als
‘La Moresque’. Die verschuiving moet al in Bredero's dagen zijn begonnen, maar
het is niet waarschijnlijk dat hij en zijn tijdgenoten het er zo moeilijk mee hebben
gehad als schrijver dezes. Wie bijvoorbeeld sommige liederen van Hooft in hun
verschillende handschriftelijke en gedrukte redacties vergelijkt1, wordt getroffen
door de blijmoedigheid waarmee éénzelfde lied voorkomt op drie plaatsen met drie
verschillende wijsaanduidingen, in theorie verwijzend naar evenveel melodieën. Een
bijzondere moeilijkheid daarbij is dat, terwijl a en b onderling volkomen verwisselbaar
zijn (abab - 6'66'6), de liederen met melodie c onmogelijk onder a en b gebracht
kunnen worden, hoewel dit niet zelden toch gebeurt (aabb - 6'6'66, of congruente
vormen). Ik ga hier niet proberen, dit alles tot in alle details uiteen te zetten - dat zou
trouwens ondoenlijk zijn, niet het minst voor de lezer die toch al barre lectuur te
wachten staat. Wat ik meen te moeten meedelen, zal ik ordenen in volgorde van de
drie melodieën en liever zal ik twee of drie maal hetzelfde neerschrijven dan door
verwijzingen over en weer het geheel nog onbegrijpelijker te maken.
Melodie a. Het hier door Bredero aangehaalde ‘O nacht jaloursche nacht’ is een
vertaling naar het Franse lied ‘O nuict jalouse nuict contre moy coniurée’ van Philippe
Desportes (1546-1606), hofdichter van Karel IX en Hendrik III. De oudstbekende
vorm van de melodie is de bovenstem van een vierstemmige zetting

1

Voor de handschriften ging ik zonder nader onderzoek af op de uitgave Leendertz-Stoett.
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door Didier le Blanc (1579)1, in de classicistische, homofone chanson-stijl die in die
tijd en omgeving gebruikelijk was. Niet eerder dan 1610 wordt het lied vertaald in
een Nederlandse bron aangetroffen, maar vanaf dat moment is het dan ook niet meer
van de lucht. In de Ned. Helicon van dat jaar, p. 324. lezen we:
... dat hadde hem in't ghemoet so gequelt, dat hy ter oorsake van dien
gemaeckt hadde dit Klaeg-Liedt, O nuict, jalouse nuict ... ende in onse
Landtsche tale soude men 't hem alsoo moghe na singhen

Nacht-Minne-klacht.
O Nacht, zeloerschen nacht, tegen my boos verbonden,
Die met een klaerheyt nieu den Hemel we'er verklaert,
Hebb' ick u heden dan ghewenscht tot soo veel stonden,
Om dat ghy wederstaen soo seer soudt mijn welvaert?
(15 str., get. Doorsiet den grondt (= J. van der Schuere))

Een tweede Nederlandse vertaling geeft Apollo 1615, p. 23, anoniem en, heel vreemd,
met de wijsaanduiding ‘Esprits qui souspirez’, dat is onze melodie b. Een derde
vertaling deelt Van Duyse, I p. 615, mee naar een Vlaamse bron van 1626. Als
wijsaanduiding worden ‘O nacht ...’ en/of ‘O nuit ...’ aangehaald in Ned. Helicon
1610, p. 240 en 272; Emblemata 1611, p. 79, voor Hoofts ‘Ick loos' de suchten’ (met
andere wijsaanduidingen bij Leendertz-Stoett, I p. 22); ibid., p. 133, voor Hoofts
‘Mijn licht doe d'eerste dach’ (bij Leendertz-Stoett, I p. 102: ‘Op de wijse: Esprits
qui souspirez, etc. of Cupido geeft mij raedt, etc.’, dat is melodie b en c, maar de
strofevorm is die van a en b); Schalmye 1614, p. 514; Verhalz 1614, p. 104, voor
een lied van wel zeer bizarre constructie; Apollo 1615, p. 22 en 65; Rijnschen Helicon
1617, f. B7v; Wellens 1617, p. 172; Pieuse Alouette 1619, p. 117-118 (als eerste van
de genoemde 31 wijzen; met melodie); Starter 1621, p. 19 en 120; Schadt-kiste 1621,
p. 35; voorts de gehele 17de eeuw door. Een luitbewerking ‘O nuict ...’ bevat het hs.
Thysius (na 1590), f. 385v (ed. Land, nr. 107). Geen wijsaanduiding heeft de hier
afgedrukte melodie naar De Harduyn 1620, evenmin als Bredero's ‘Wat onvertel'bre
vreucht’, dat alleen om zijn vorm onder deze noemer is gebracht. De meeste melodieën
dateren uit de tweede helft van de eeuw. Zij verschillen onderling zeer aanzienlijk,
een aanwijzing dat ze ook daadwerkelijk gezongen zijn. Tot hier toe is er, behoudens
een paar schoonheidsfoutjes, niets bijzonders aan de hand.

1

Airs de plvsievrs mvsiciens. Sur les Poësies de P. Desportes. & autres des plus excelants
Poëtes de nostre tems. Reduis à 4. parties. Par M. Di. Le Blanc. Paris 1579, A. le Roy & R.
Ballard (Lesure-Thibault, nr. 232), f. 18. Nieuwe uitgave door H. Expert in Monuments de
la musique francaise au temps de la Renaissance. III. Paris 1925, p. 40.
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Met melodie b wordt het iets moeilijker, al is het niet uitgesloten dat de verwarring
alleen maar op papier heeft bestaan, want de melodie zelf komt zoals gezegd in
Nederlandse bronnen niet voor. Het gaat hier om het door Bredero tien keer met
name genoemde lied (naar Bataille 1608, f. 65v-66r):
Esprits qui soupirés tant d'amoureuses plaintes,
Qui me nommés cruelle & cruels vos malheurs:
Toutes vos passions veritables ou feintes,
R'endurcissent ma glace aupres de vos chaleurs.

Dichter en componist heb ik niet kunnen identificeren, de oudste bron is een vierof vijfstemmige zetting van 15961. Met name Hooft heeft zich met dit lied
beziggehouden, hij schreef ook het eerste Nederlandse lied ernaar: ‘Soo'ck heb
gemint, en min, en ongetroost moet blijven’, door Bredero op zijn beurt gebruikt als
model voor ‘Dit leven werdt van my een snelle windt geheeten’. De door
Leendertz-Stoett, I p. 11, meegedeelde hs. versie van Hoofts lied is gedateerd ‘In
Venetia 1601’, de wijsaanduiding luidt daar: ‘Si quelquefois je fu du traict d'Amour
atteinte etc. Esprits qui souspirez. etc.’2. Het lied werd gedrukt in Emblemata 1611,
p. 73, met de wijs ‘Esprits ...’ en in Bloem-hof 1610, p. 59, met de wijs ‘Cupido gheef
my raedt’, waarmee misschien onze melodie c, in geen geval b bedoeld kan zijn - in
beide gevallen is de wijsaanduiding onjuist. Andere liederen van Hooft die ten
onrechte met melodie c in verband worden gebracht zijn: ‘Weet yemandt beter saus’
(Leendertz-Stoett, I p. 30; in Emblemata 1611, p. 103, met wijsaanduiding ‘Esprits
...’); ‘Indien men poocht mijn hart’ (Leendertz-Stoett, I p. 30; Geraedts-Kazemier,
nr. 4, met mel. a); ‘Ghy die, met sulck geweldt’ (Leendertz-Stoett, I p. 96; in
Emblemata 1611, p. 126, met wijsaanduiding ‘Esprits ...’). Andere combinaties, maar
niet kennelijk onjuist, geven Hoofts liederen ‘Ick loos' de suchten’ (Leendertz-Stoett,
I p. 22; Emblemata 1611, p. 79) en het bekend geworden, ook door Bredero
aangehaalde ‘Indien het clagen can’ (Leendertz-Stoett, I p. 25), dat in Nieuwen verb.
Lust-hof 1607, I p. 82, gedrukt werd met de wijs ‘Esprits ...’ en in Emblemata 1611,
p. 75, met ‘Aminte l'amoureux’, een lied van dezelfde vorm maar met heel andere
melodie (vgl. Bataille 1613, f. 24v; dezelfde wijsaanduiding ook in Wellens 1612, p.
51). Liederen alléén naar ‘Esprits ...’ tenslotte vindt men in Leendertz-Stoett, I p. 38,
48, 52 en 78. Van de tientallen latere liederen naar ‘Esprits ...’, maar vrij zeker bedoeld
bij melodie

1

Airs de Covrt [!]. Mis en musique à quatre & cinq parties. de plusieurs autheurs. Paris 1596,

2

A. le Roy & Vve. R. Ballard (Lesure-Thibault nr. 313, RISM Recueils 15966), f. 21. Ik heb
dit werk niet kunnen raadplegen.
‘Si je fus quelque-fois ...’ is str. 3 van ‘Esprits ...’
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a, noem ik alleen nog Apollo 1615, p. 10, 23 (voor ‘O nacht jaloersche nacht’), 65
(voor ‘Mijn hert versucht eylaes’, door Bredero aangehaald voor ‘Aenschout, o Heer,
mijn hert’); Minne-plicht 1626, f. H6v; De Bray 1628, p. 228, 243, 246 en 253.
Al dan niet in combinatie met ‘Esprits ...’ gebruikt Bredero nog vier liederen,
waarvan er drie vrij zeker op melodie b, althans op ‘Esprits ...’ te herleiden zijn:
‘Indien het clagen can’ en ‘Soo 'ck heb gemint’, beide van Hooft, en ‘Mijn hert
versucht eylaes’; deze drie kwamen hierboven al ter sprake. Het vierde lied, door
Bredero vier keer genoemd, is dat ‘van Susanna’, één van de vele berijmde parafrasen
van het geliefde apocriefe hoofdstuk 13 van het boek Daniël1. Het is niet uit te maken,
naar welk lied Bredero precies verwijst, misschien dit:
Ghy mannen ende vrouwen wilt doch gedachtig wesen,
wat er in Babilonien is geschiet:
al van Susanna schoon, die reyn was uytgelesen,
hoe dat sy is gecomen int swaer verdriet.

(naar het verloren Brusselse hs. Liedboek met emblemata, c. 1635 (zie hiervóór nr.
33 n. 2); voll. tekst bij Van Duyse, III p. 2571vv)
De tekstoverlevering van het lied is zwak, stijl en techniek doen enigszins denken
aan die van een straatzanger, maar de bekendheid van het lied in Bredero's tijd blijkt
uit het gebruik van de aanvangswoorden als wijsaanduiding in een druk van 1616
van het Nieu Geusen Liet Boeck (Kuiper-Leendertz, I nr. 117) en elders, terwijl een
wijs ‘Susanna’ optreedt voor liederen van vorm a en b in o.a. Nieuwen verb. Lust-hof
1607, I p. 87, en Ned. Helicon 1610, p. 326. Bredero zelf noemt ‘Susanna’ één maal
zelfstandig, drie maal samen met ‘Esprits ...’, maar latere bronnen combineren
‘Susanna’ met ‘O nacht ...’ en melodie a, te beginnen met De Swaen 1664, p. 99.
We mogen wel aannemen dat melodie b in die tijd, en waarschijnlijk altijd al,
volkomen onbekend is geweest, wat geen wonder is, want ze is voor een leek volstrekt
onzingbaar. Nog in Boerenlieties (c. 1700; ed. Roger), I p. 5 nr. 18, wordt een
‘Susanna’ opgevoerd met een instrumentale melodie a.
Melodie c. In tegenstelling tot enkele tijdgenoten, m.n. Hooft, laat Bredero er geen
enkele twijfel over bestaan dat het hier echt om een andere melodie móet gaan: de
strofevorm van de drie liederen onder c is onverwisselbaar met die van a en b. Het
aangehaalde lied stond in het verloren hs. Verhee 1609, p. 187, met de wijsaanduiding
‘Goudtsblomkens die daer blincken’ (geen concordanties be-

1

Verreweg het beroemdste Susanna-lied is Guillaume Guéroults chanson spirituelle ‘Susanne
un jour d'Amour solicitée’, voor het eerst gecomponeerd door Didier Lupi (1548), waarmee
het hier bedoelde lied echter geen relatie heeft.
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kend). De enige bewaard gebleven tekst is die in Bloem-hof 1650, p. 56:

Voys, als begint.
Cupido geeft my raet, om mijn lief hert te winnen
Sy is seer opstinaet, versteent zijn al haer sinnen
Sy moet hebben van binnen, thert van een Tigre quaet
Hoe ick haer meer beminne, hoe datse my meer haet.

Bij vijf liederen van Hooft wordt het lied, steeds ten onrechte, aangehaald: ‘Weet
yemandt beter saus’ (Leendertz-Stoett, I p. 30, gedateerd 1603); ‘Indien men poocht
mijn hart’ (Emblemata 1611, p. 102; Leendertz-Stoett, I p. 30); ‘Mijn licht, doe
d'eerste dach’ (Leendertz-Stoett, I p. 102, gedateerd 1610); ‘Ghy die, met sulck
geweldt’ (Leendertz-Stoett, I p. 96, gedateerd 1610); ‘Soo 'ck heb ghemint, en min’
(Bloem-hof 1610, p. 59; met passende wijsaanduiding bij Leendertz-Stoett, I p. 11,
gedateerd 1601). In Apollo 1615, p. 98, staat ‘Cupido ...’ voor een lied van
bijbehorende vorm en op p. 120 vinden we de wijsaanduiding ‘Cupido ... Of, Destin
qui separez’, weliswaar voor een lied van vorm a en b, maar deze Franse wijs bleek
het enige spoor naar onze melodie c. Verder wordt ‘Cupido ...’ nog aangehaald in
Groote Koren-bloem 1620, f. 86r en 122v, en Venus Minne-gifjens (1622), f. 47v.
‘Destin qui separez’ komt voor in Lust-hoofken (c. 1620), f. 94r, en bij Stalpert 1635,
p. 502, met melodie. Bekender is de melodie geweest als moresca (Duits Mohrentanz,
Engels morris-dance)1, aldus bij Praetorius 1612 (ed. 1929), nr. 42; Vallet 1615 (ed.
1970), p. 178; Pieuse Alouette 1619, p. 176, en Valerius 1626, p. 35, alle met muziek.
Veel heeft deze moeizame tocht door de liedadministratie van de 17de eeuw ons
niet geleerd. Wat Hooft betreft, kunnen we uit zijn stelselmatig verkeerde gebruik
van ‘Cupido ...’ opmaken dat hij geen tekst navolgt maar een melodie. Voor Bredero
geldt hetzelfde als wat hiervóór bij nr. 50 werd gezegd: bij de keuze van zoveel
verschillende wijsaanduidingen die zeer waarschijnlijk niet meer dan twee melodieën
vertegenwoordigen, hebben geen bijzondere overwegingen een rol gespeeld. En
tenslotte zien we nog eens geïllustreerd wat ook bij nr. 23 ter sprake kwam, nl. dat
een melodie een andere kan verdringen zelfs zonder dat deze kans heeft gehad voet
aan de grond te krijgen, maar wèl onder beider naam voorleeft. Uiteraard is dit bij
veel meer melodieën het geval geweest, maar slechts zelden is dat met zoveel
voorbeelden te documenteren als hier.
Voor alle volledigheid: Bredero's ‘Neen Trijntje, doetet niet’ werd nog veel later
als wijsaanduiding gebruikt in Haerl. Somer-bloempjes 1651, p. 101.
Lit.: Van Duyse, I nr. 165 (O nacht ...); III nr. 670 (Susanna).

1

Vgl. de artikelen moresca en morris in MGG 9, kol. 575vv resp. 599vv.
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53 Aendachtich Liedeken
I: 546
Stemme: Maximilianus de Bossu, &c.

Melodie naar Valerius 1626, p. 58.
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‘Te deser tijdt [nl. na de slag op de Zuiderzee, 11 oktober 1573] werd een liedeken
gezongen, behelsende de klachte vanden gevangen Grave van Bossu, ende alsoo het
alsdoe seer vermaert was, hebbe 'tselve hier mede willen in voegen, luydende als
volgt’. Aldus Valerius ter inleiding van het hier in facsimile weergegeven lied. Het
(door mij) gecursiveerde zal wel op waarheid berusten, want hoewel de oudstbekende
tekst van ‘Maximilianus de Bossu’ pas van 1601 dateert (Kuiper-Leendertz, I nr.
72), komt het lied al in 1576 als wijsaanduiding voor - het beste bewijs van
bekendheid. De melodie dateert van lang voor de Reformatie en bleef daarna bij de
oude en de nieuwe leer beide even geliefd. Het valt weer op dat Bredero de enige
‘echte’ dichter van zijn tijd is die het lied gebruikt. Niet onmogelijk heeft de
godsdienstig-politieke lading van veel Noordnederlandse contrafacten de melodie
voor de Kunst onaanvaardbaar gemaakt.
In haar oudstbekende vorm behoort de melodie bij het Duitse paaslied ‘Disse
oisterliche dage’, als trope ingevoegd in de Maria-antifoon ‘Regina coeli laetare’ in
een liturgisch handschrift van omstreeks 14001. Door haar eenvoudige en veel
voorkomende Stollen-vorm vond de melodie algemeen toepassing. Liederen als
Luthers ‘Ach Gott vom Himmel’, ‘Nun freut euch lieben Christen g'mein’ en ‘Aus
tiefer Not’ hebben dezelfde vorm en zijn ook wel op de melodie gezongen. Het aantal
Duitse contrafacten loopt in de tientallen2. Het beroemdste lutherse lied op de melodie
en onverbrekelijk ermee verbonden is Paul Speratus' ‘Es ist das Heil uns kommen
her’, voor het eerst gedrukt in het zgn. Achtliederbuch van 1523/243, met een
ongelooflijk meeslepende en militante marsmelodie, haast gevaarlijk voor wie er
gevoelig voor is. Vermoedelijk in 1551 komt de melodie voor het eerst in een
Nederlands gezangboek voor, bij Jan Utenhoves berijming van de weinig irenische
tweede psalm4, waarnaar Fruytiers 1565, p. 137, een al even fel contrafact schreef
(met mel.). Bij de lutheranen heeft de melodie zich sinds Hantboecxken 1565, II f.
51r, gehandhaafd. Aan katholieke zijde bleef zij eveneens in gebruik, in Duitsland
o.a. met de tekst ‘Freu dich du werde Christenheit’. De

1

2

3
4

Walther Lipphardt, Ein Mainzer Prozessionale (um 1400) als Quelle deutscher geistlicher
Lieder. -Jb. f. Liturgik u. Hymnologie 9 (1964) p. 95-121; 101vv. Vergelijkende
melodieëntabel op p. 112v.
Vgl. E.F. Kossmann, Die siebenzeilige Strophe in der deutschen Literatur. 's-Gravenhage
1923, M. Nijhoff (diss. Groningen), p. 36vv en 49vv. Kossmann noemt deze strofe de
‘Lutherstrophe’ en deelt (p. 52) op gezag van Böhme mee dat aan het eind van de 16e eeuw
40 melodieën in deze vorm beschikbaar waren, in 1738: 704 teksten en 50 melodieën.
Etlich Christlich lider Lobgesang, v Psalm ... Nürnberg 1523/24. Facs. in Jb. f. Liturgik u.
Hymnologie 2 (1956), bijlage.
In Utenhove's Eenige psalmen thien in getale, 1551, en Vyf-en-twintig Psalmen end andere
Ghesangen, 1551. Beide uitgaven zijn verloren, van de tweede is een herdruk van 1557
bewaard gebleven. Vgl. Lenselink, p. 250vv, 276vv, 314vv.
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Zuidnederlandse contrafacten zullen wel in deze katholieke traditie thuis horen.
Het lied op de nederlaag van Bossu werd dus spoedig populair, waarschijnlijk
zelfs meer dan uit de weinige bewijsplaatsen blijkt. Drie jaar na zijn ontstaan werd
het lied als wijs meegegeven aan een lied op het beleg van Zierikzee, 1576
(Kuiper-Leendertz, I nr. 113), later fungeert het als zodanig voor de liederen in
Kuiper-Leendertz, II nr. 160 (1607) en andere, en in de pamfletten Knuttel 1001 (c.
1602), 1274 (1604?), 1610a (1609), 2753vv (1618) en andere; de liedboeken Van
Gherwen 1612, p. 231; Schalmye 1614, p. 313. De Zuidnederlandse contrafacten
zijn heel anders van toon, toch bedienen ook zij zich soms van het lied van Bossu,
b.v. Nic. Janssens 1605, p. 115, tenzij het hier zou gaan om een roomse tegenversie.
In Prieel 1609, p. 99, vinden we de melodie, sterk gewijzigd, bij het lied ‘Christe
warachtich Pellicaen’ (Op de wijse alsoot beghint).
Bij Valerius is weinig heel gebleven van Speratus' versie van 1523/24, het is een
tamelijk gladgestreken melodie geworden. De fis in maat 2 kòn ik eenvoudig niet
handhaven, hoe pertinent hij er ook staat. Het slot is beslist anders dan de overlevering
vrij eenstemmig wil:

Waarschijnlijk hebben we hier te maken met een contaminatie met psalm 68 (zie
hierna nr. 55).
Lit.: Zahn 4430; Bäumker, I nr. 267; Van Duyse, II nr. 449 (Maximilianus de Bossu),
III nr. 597 (Christe warachtich Pellicaen).
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54 Stem: De vijfde psalm.
I: 548

Melodie naar Dathenus 1614, f. A3r.
Bij Bredero ook voor: Reden om met recht te claghen (I: 155).
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Er is geen twijfel mogelijk dat Bredero hier de Franse melodie bedoelt en niet die
van het vijfde Souterlied, waarnaar Van Rijnbach, p. 364, verwijst. Een vrij ongewone
keuze: de psalm behoorde zeker niet tot de meest bekende en geliefde. De oudste
versie, Genève 1542, door een onbekende componist en op tekst van Marot, werd
tevens de definitieve. Met een Nederlandse tekst vinden we de melodie voor het eerst
bij Utenhove, Hondert psalmen, 1561 (vgl. Lenselink, p. 368 en 400), sinds Datheen,
1566, heeft ze een vaste plaats in het Nederlandse psalmboek. Buiten het kerkboek
wordt ze slechts zelden aangetroffen, de muziek in Boëthius 1585, p. 18, als
wijsaanduiding o.a. in het pamflet Knuttel 2976a (1619) en bij Van Gherwen 1624,
f. 53v. Een minneklacht zoals Bredero die schrijft in ‘Reden om met recht te claghen’
is bij deze melodie wel uniek te noemen.
Andere psalmmelodieën bij Bredero zijn de nrs. 27, 35, 55 en 61.
Lit.: Pidoux, I nr. 5; Zahn, I nr. 1796.
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55 Stemme: Op de voyse vanden 68. Psalm.
I: 560

Melodie naar Dathenus 1614, f. F5r.
Bij Bredero ook voor: Het Jaer wert nuw, de Tijd is oudt (I: 620).
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Met deze ‘stemme’ citeert Bredero één van de meest indrukwekkende melodieën uit
het Franse en Nederlandse gereformeerde psalmboek. De melodie werd
oorspronkelijk, door een Duitser, gecomponeerd bij psalm 119, later gebruikt voor
de Franse psalm 36, maar pas bij psalm 68, danklied voor de overwinning, komt ze
het beste tot haar recht: ‘God zal opstaan, Zijn vijanden zullen verstrooid worden,
en Zijn haters zullen van Zijn aangezicht vlieden’, aldus de Statenvertaling. Zo heeft,
denk ik, ook de 16de eeuw het opgevat, want de melodie wordt vrijwel steeds gebruikt
bij liederen die de (komende) overwinning bezingen (ontzet van Leiden, slag bij
Gibraltar etc.) of algemener bij liederen van partij versus tegenpartij. Meestal wordt
ze aangehaald als psalm 68, een enkele keer als psalm 36 die een veel gematigder
teneur heeft.
De melodie is zeer waarschijnlijk van de hand van de Straatsburgse cantor Matthias
Greiter (c. 1500-1550), gecomponeerd bij diens berijming van psalm 119: ‘Es sind
doch selig alle die’ en voor het eerst gedrukt in 15251. Calvijn persoonlijk paste de
melodie toe bij zijn berijming van psalm 362, later herberijmd door Marot, terwijl
Théodore de Bèze hetzelfde deed voor psalm 68 (eerste druk 1562). Utenhove
introduceerde in 1551 de melodie in een Nederlands gezangboek voor zijn berijming
van psalm 503. Sinds Datheen (1566) is ze vast verbonden met psalm 36 en 68. Een
beroemd geworden Duits lied op de melodie is ‘O Mensch, bewein dein Sünde gross’
van Greiters tijdgenoot Sebald Heyden.
De melodie werd spoedig populair en behoort nog steeds tot de meest bekende.
Buiten het kerkboek circuleerde ze vóór en tijdens Bredero vooral in het Geuzen-

1
2
3

Das dritt theil Strassburger kirchen ampt, Strassburg 1525 (Wackernagel, Bibliographie nr.
190). Facs. van de melodie bij Hasper, p. 678, met onjuiste bronvermelding.
Avlcvns psaulmes et cantiques mys en chant, Strassburg 1539. Facs. in Hasper, p. 456-471.
Vyf-en-twintig Psalmen end andere Ghesangen, 1551 (geen ex. bewaard), herdrukt 1557;
vgl. Lenselink, p. 290.
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liedboek. Kuiper-Leendertz geeft al acht contrafacten van vóór 1608, zes naar ps.
68, twee naar ps. 361. Bij de antwoorden op een vraag van de Haarlemse kamer ‘De
Wijngaertrancxkens’ in 1613 waren niet minder dan elf liederen op de melodie van
ps. 68 (Springh-ader 1614, passim). Verder noem ik alleen nog het pamflet Knuttel
nr. 2079 (1613).
Het godsdienstig-partijdige karakter van de meeste oudere contrafacten vindt men
ook terug in de eerste strofen van dit lied van Bredero: een tirade die Camphuysen
niet zou misstaan. Het tweede lied onder deze wijsaanduiding mist daarentegen dit
aspect totaal, ik mag wel zeggen: helaas, want bij dit ingetogen nieuwjaarslied is
deze melodie met recht zoals ze wel genoemd is een luidruchtige
‘hugenoten-Marseillaise’. Nog afgezien van deze merkwaardige keuze is het gebruik
van drie enjambementen aan het einde van een strofe (1, 2 en 5) muzikaal gezien
een onbegrijpelijke daad.
Andere psalmmelodieën zijn de nrs. 27, 35, 54 en 61.
Lit.: Pidoux, I nr. 36; Zahn, V nr. 8308.

1

Kuiper-Leendertz, I nr. 36 (1567), 54 (1572; wijsaanduiding: ps. 68 of ‘Ydt zijn doch salich
alle die’, dat is de vertaling van Greiters ps. 119), 102 (1574), 121 (1576), II nr. 148 (1590),
154 (1593), 177 (1607) en 179 (1607).
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56 Aendachtich Liedt
I: 575
Stemme: Sal ick langer met heete tranen, &c.

Melodie naar Camphuysen 1624, p. 5.
Bij Bredero ook voor:
a Ghy moet de feest met vreught ver-eeren (I: 568);
b Ghy wack're Nimphjens en Dryaden (I: 190);
c Laetst als de Goden bancketeerden (I: 143);
d Moy Aeltjen is 't soo haest vergheten (I: 319).
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Sinds Van Duyse's uitgebreide commentaar is over deze melodie weinig nieuws aan
het licht gekomen. Ze wordt op enkele plaatsen een volte genoemd, is dat ook
inderdaad, zij het niet in de hier gegeven notatie (zie hierna). De volte wordt
beschreven door Arbeau 1588 (ed. 1888), f. 63v-65v, en door hem beschouwd als
een hofdans in snelle driedelige maat, afkomstig uit de Provence en nauw verwant
met de gaillarde. Dit alles is meen ik nooit tegengesproken. De bloeitijd van de volte
is de tweede helft van de 16de en het begin van de 17de eeuw. In Nederland wordt
onze melodie, die vermoedelijk wel van Franse origine is, niet vóór 1613 genoemd,
maar ze is sindsdien meer dan een eeuw zeer intensief in gebruik geweest.
De tekst van het door Bredero aangehaalde lied, waarschijnlijk het oudste
Nederlandse lied dat op de melodie werd gemaakt, is bewaard gebleven in het
17de-eeuwse hs. Gent, UB: 986' (wijsaanduiding: ‘La Volte’; volledige tekst bij Van
Duyse, II p. 1612) en, in gedrukte vorm, in Laurier-krans 1643, II p. 23, waar str. 1
luidt:

Voys: Soud ick mijn Paerde1.
Sal ick noch langher in heete traanen,
Getuygen van mijn harts verdriet?
Mijn droevigh aenschijn moet te bane
Sonder dat ghy myn hulpe biet,
Sal mijn jonck hart// smooren in smart?
Sal mijn jonc hart in sijnen brant vergaen
Eer de Tong sijn lijden sal doen verstaen?
(7 str.)

Het oudstbekende contrafact naar dit lied is Bredero's ‘Ghy wack're Nimphjens en
Dryaden’, geschreven in 1613, gedrukt in Apollo 1615, p. 37. Verder vinden we het
lied als wijsaanduiding aangehaald in hs. Liefd' es't fondament (1561-1628), I f. 38r
(ged. 1614); Vlaerdings Redenrijck-bergh 1617, f. Z2v; Gheest. Paradiisken 1619,
V p. 27; Kuiper-Leendertz, II nr. 202 (1619); Grote Koren-bloem 1620, f. 48r;
Nieuwen Jeucht Spieghel (c. 1620), p. 158; Theodotus 1621, p. 448 (andere wijsaand.,
met mel.); Van Gherwen 1624, f. 24v, 26r; Lust-prieelken 1624, I p. 21; Valerius
1626, p. 16 (voor ‘Hoe groot (ô Heer)’, met mel.); Gheest. Bloem-hofken 1627, p.
651; Stalpert 1631, p. 100 (met mel.); Gheest. Nachtegael 1634, II p. 120 (zonder
wijsaand., met mel.); Krul 1634, p. 77; Stalpert 1635, p. 118 en 731 (andere wijsaand.,
met mel.) en tientallen latere bronnen, deels verwijzend naar nieuwe contrafacten,

1

Geen concordanties bekend.
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bij voorkeur naar Camphuysens ‘Heeft yemandt, door gestadigh draven’ (zie facs.).
Van Bredero's vijf liederen heeft één het ook zo ver gebracht, zij het wat bescheidener:
‘Moy Aeltjen’ dient als wijsaanduiding in Steendam 1650, p. 67.
In drie van de vijf liederen schrijft Bredero een herhaling van (de eerste helft van)
vs. 5; datzelfde gebeurt ook in andere contrafacten. Ook in het oorspronkelijke lied
moet dat het geval zijn geweest. Bij Van Duyses tekst geldt dat alleen voor de eerste
strofe, bij de hierboven afgedrukte tekst voor de eerste en de laatste, terwijl de
tussenliggende strofen soms niet, soms een of twee woorden herhalen.
De notatie waarin de melodie hier wordt gegeven, hinkt op twee gedachten. Ze
wil enerzijds recht doen aan de driedelige maat die de volte q.q. heeft, anderzijds
aan de interpretatie die de 17de eeuw eraan gegeven heeft. De melodie werd nl. ook
in een vierdelige maat genoteerd, zonder feitelijke verandering van het notenbeeld:

Aldus met kleine wijzigingen Valerius, Theodotus, Stalpert e.a. Het is duidelijk dat
het overwicht van teksten in geheel of gedeeltelijk binaire metriek de melodie van
haar stuk brengt. Het spijt me dan ook dat ik Camphuysen, die als enige tijdgenoot
een ondubbelzinnige notatie heeft, moet weergeven in een vorm die zo'n duidelijke
concessie is aan al die anderen. Ik meende evenwel Bredero te moeten ontzien door
niet te noteren:

Dat daarmee ook die fraaie hemiool aan het slot het loodje legde, blijft natuurlijk
jammer. Heb ik hier gezondigd, dan toch in goed gezelschap.
Lit.: Van Duyse, II nr. 431.
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57 Stichtigh Clagh-Layt
I: 583
Stemme: Ick ly in 't hert pijn ongewoon, &c.

Melodie naar Theodotus 1621, p. 237-238.
Bij Bredero ook voor: Het weten en wijs syn, sou my in alle delen (I: 614).
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Deze melodie is in meer dan één opzicht verwant met de Franse psalmen. Bijna elke
muzikale gedachte is daar wel ergens terug te vinden. Jammer genoeg weten we niets
over haar herkomst - Frans, Nederlands? De melodie is van een klassieke schoonheid
(ik onderschrijf het cliché ten volle) en dat zal ook Bredero wel gevonden hebben,
want hij besteedde kennelijk veel aandacht aan zijn beide liederen. Zij zijn dan ook
‘kloeck, vloeijend en rijck in wetenheden// van rijm en reden’, rederijkerskunst in
de beste zin van het woord. Opvallend is dat de dertien strofen die samen deze twee
liederen vormen, alle volkomen congruent zijn, ondanks hun gecompliceerde bouw
en incidentele verschillen in rijm. Nergens hoeft in de melodie ook maar één noot te
worden veranderd, overal worden de muzikale enjambementen op de voet gevolgd.
De keerzijde van deze intensieve en ‘perfectionistische’ werkwijze is misschien de
vraag of de opeengepakte woordenvloed van ‘Het weten en wijs syn’ de grenzen van
wat nog zingbaar heet niet te buiten gaat. Ik denk wel eens dat het vooral de muziek
is geweest die de renaissance-dichters van broddelvers tot werkelijke poëzie hielp
komen, om vervolgens, wanneer de gezongen poëzie zich emancipeert tot gesproken,
met dank voor de bewezen diensten te worden opzijgeschoven. Zo'n kritisch moment
zou dit ook kunnen zijn.
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De tekst van het aangehaalde lied is bewaard gebleven in het hs. Liefd' es't fondament
(1561-1628), III f. 8v: ‘Een Nieuw liedeken per Beucklaer’, gedateerd 1592, zonder
wijsaanduiding; verder in hs. Buytevest (c. 1600), f. 6v (op de wyse tfalt swaer sonder
staedygen hooep) en in Nieu Amoureus Lb. 1605, p. 116 (= 124), waar str. 1 luidt:

Een Ander [Liet].
Ick lij int hart pijn onghewoon,
Ick en cans verdraghen
Wie sal icks claghen,
Die schoonheyt van mijn liefs persoon
Die doet myn jaghen,
In Venus laghen,
Sy die my oyt doorschoot,
Bleef in secreten,
Eylaes noyt meerder noot,
Die't hert uyt jonste boot,
En wilt niet weten. (4 str.)

De melodie wordt in Bredero's tijd druk gebruikt, getuige de aanhalingen o.a. in Nieu
Amst. Lb. 1591, p. 111 (voor het hierboven genoemde ‘T'Valt swaer// sonder stadighen
hoep’); Clock 1593, p. 226; hs. Liefd' es 't fondament (1561-1628), I f. 13v (c. 1604);
Nieu Amoureus Lb. 1605, p. 129 (= 137); Nieuwen verb. Lust-hof 1607, I p. 22, II p.
14; Ned. Helicon 1610, p. 224; Cupido's Lusthof (1613), p. 88 (= 87); Springh-ader
1614, f. N8r; Vlaerdings Redenrijck-bergh 1617, f. Yy2r; Coleveldt 1619, f. A3v;
Starter 1621, p. 39; Theodotus 1621, p. 4951; Camphuysen 1624, p. 102; Plater 1624,
p. 201; Clock 1625, nr. 104; latere bronnen, met afnemende frequentie, tot in de 18de
eeuw, vaak Camphuysens ‘Licht werden in den mensch’ aanhalend. Een luitbewerking
door Mr. David [Padbrué] bevat het hs. Thysius (na 1590), f. 335r (ed. Land nr. 36).
Lands suggestie dat ‘Ick lij int hart’ misschien een vertaling zou zijn van het Franse
‘J' endure un fascheux ennuy’ is vrijwel zeker niet juist - vgl. het geestelijke contrafact
naar dit lied in Pieuse Alouette 1619, p. 110.

1

Een aanwijzing dat de hier weergegeven melodie inderdaad de bedoelde is (dat staat nl. niet
volkomen vast), geeft de wijsaanduiding op deze plaats: ‘Op de wyse: O Geest, die ons kunt
etc. Ofte: Ick lijd', in 't hert' pijn, etc.’, voor het lied ‘O Heer aensiet toch Sion teer’.
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58 Camer-Liedt
I: 591
Stemme: Met gantscher bedruckter herten, &c.

Melodie naar Theodotus 1621, p. 452-454.
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Als Bredero bij dit lied aan een melodie gedacht heeft, dan ben ik alleen al daarom
geneigd te veronderstellen dat hij hier je reinste parodie bedrijft. Het vereist een grote
vaardigheid, bij een metrisch zo geprononceerde (dans-)melodie een lied te schrijven
dat zo systematisch tegen de draad ingaat, ‘ruyge kunst’ zoals Bredero het zelf noemt
(str. 8), een Petrus Datheen waardig. En waar hij even later tot de leden van d'Eglentier
zegt te hopen
... dat u lieden
Niet in't quaet sult dieden,
Of 't rymen niet en vloeyt

lijkt dat niet eens een steek ònder water meer te zijn. Juist de melodie brengt dit het
duidelijkst aan het licht. Inderdaad, we weten niet of Bredero de melodie in déze
vorm gekend heeft, al is dat wel waarschijnlijk. Maar welke andere melodie je hier
ook bij denkt, of hoe je déze ook aanpast, het blijft altijd een uiterst moeizame
combinatie, zelfs in aanmerking genomen dat de 17de eeuw de prosodie anders
waardeerde dan wij. Talrijke liederen in het Groot Lied-boeck getuigen toch van
(althans het streven naar) harmonie tussen melodie-, vers- en woordaccent.
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Alleen in het Boertigh Liedt-boeck vindt dit lied zijns gelijke, zij het in geheel andere
functie en context. Ik heb dan ook met opzet nagelaten, de melodie metrisch in
overeenstemming te brengen met de eerste strofe.
Een volledige tekst van het aangehaalde lied kennen we alleen uit het Aemst.
Amoreus Lb. 1589, p. 1121:

Een nieu Liedeken,
Op die wijse: Van quater brande.
Met gantscher bedruckter harten
Claech ic v mijn swaer torment
Want ick lijde druck en smerte,
Omdat ick moet zijn absent
Vande liefste reyne, die ick certeyne
Met gantscher harten bemin
Schoon Roosemereyne, ghy zijt alleyne
Vercoren in mijn zin. (9 str.)

De wijsaanduiding ‘Van quater brande’ is hier onduidelijk. Bredero zelf noemt een
‘quaterbranckt’ in de al eerder genoemde fricassé in Lucelle (ed. Zaalberg, vs. 1244;
vgl. hiervóór p. 105 en 126). Het gaat hier zeker om een van de vele vormen van de
bran(s)le (Ned. brand(e); vgl. hiervóór p. 93), maar de melodie waarvan het hs.
Thysius (na 1590), f. 443r (ed. Land, nr. 412) een luitbewerking geeft onder de naam
‘Quater Brande’, is hier kennelijk niet bedoeld. Wèl komt de vorm bij Thysius overeen
met die van een lied in Nieu Amoureus Lb. 1605, p. 98 (= 106): ‘Stemme, De quater
Brande’. Of onze melodie ook een branle is, dan wel een gavotte, allemande o.i.d.
onttrekt zich aan mijn waarneming. In elk geval komt ze met de naam branle niet in
natura voor.
Het lied ‘Met gantscher bedruckter harten’ is blijkbaar tamelijk bekend geweest.
Het wordt als wijsaanduiding genoemd voor liederen van dezelfde vorm in Aemst.
Amoreus Lb. 1589, p. 19; Nieu Amst. Lb. 1591, p. 7 en 54; Suyverlijck Boecxken (c.
1600), f. G2r; Nieuwen Lust-hof 1602, I p. 15; Nieu groot Amst. Lb. 1605, p. 70 en
112; voor het laatst in Stalpert 1634, p. 330 (= 230), met een melodie die nauwelijks
verschilt van die van Theodotus (hier afgedrukt), dezelfde eigenaardige versbouw
als deze, maar met betere tekstplaatsing.

1

Volledige tekst afgedrukt bij Mincoff-Marriage, nr. 97, met de melodie uit Souterliedekens
1540, ps. 9: ‘Na die wise Wt gansser allendiger herten’. Al is het dan onbewijsbaar dat dit
lied en het onze níet verwant zijn, het resultaat van Mincoffs bemoeienis met de melodie is
ongenietbaar. Ook haar afleiding van het lied uit een Duits dagelied mist iedere grond.
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59 Liedeken
I: 594
Op de wyse: Als 't begint.

Melodie naar Gheest. Tortel-duyve 1648, p. 66.
Bij Bredero ook bruikbaar voor:
a Ay Gulde Maan hout op u jacht (I: 440);
b De reden door de Tijd bevijnd (I: 236).
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Bredero in monnikspij of broeder Gabriel O.F.M. Cap. verdacht van plagiaat: vrijwel
ongewijzigd komt dit lied met de hier afgedrukte melodie voor in een Zuidnederlandse
bundel van 1648, waarvan het titelblad meedeelt - naar nu blijkt: niet geheel terecht:
‘Alles ghemaeckt ende ghedicht door B. Gabriel van Antvverpen, Priester Capucin’.
Het is het vierde lied van Bredero dat tot nu toe in een Zuidnederlandse bron is
gevonden, een nieuw argument voor Keersmaekers' voorzichtige conclusie ‘dat
Bredero in het zeventiende-eeuwse Zuiden geen onbekende is geweest’1. Tenzij men
omgekeerd zou willen geloven dat br. Gabriel zonder angst voor ontdekking plagiaat
kon plegen omdat Bredero in zijn omgeving juist níet bekend was. Ik meen dat een
dergelijke gevoeligheid in deze tijd nog nauwelijks voorkwam, terwijl het bovendien
niet vaststaat dat br. Gabriel persoonlijk voor de uitgave van zijn boek
verantwoordelijk was. Wat de melodie betreft, is er reden aan te nemen dat deze
nieuw gecomponeerd is. De 53 liederen in de bundel zijn volgens de titel ‘op
maet-sanck ghestelt door eenen anderen Priester der selver Ordre’, geïdentificeerd
als br. Tiburtius van Brussel O.F.M. Cap. (c. 1605-1669)2. Ze staan sterk onder
invloed van de Franse airs de cour, getuigen bijna alle van een zeer bescheiden talent,
terwijl de incidenteel gebruikte wijsaanduidingen nergens met de melodieën
overeenstemmen3. Déze melodie is nog niet de slechtste uit het boek, hoewel in haar
opgelegde eenvoud toch ook één van dertien uit een dozijn. Er is echter geen andere
melodie beschikbaar.
Bredero's lied werd, evenals vier andere liederen die in het Aendachtigh Liedt-boeck
volgen, ontleend aan zijn Stommen Ridder (1618; derde druk 1622). Dat verklaart
de wijsaanduiding ‘Als't begint’: het lied was waarschijnlijk in die korte tijd voldoende
bekend geworden om zelf de bedoelde melodie in herinnering te brengen. Het is in
elk geval geen lege frase, want bij twee andere liederen uit hetzelfde stuk, ‘Al ben
ic schoon Liefje’ en ‘Wie dat so dol als onbedacht’, geeft het Groot Lied-boeck geen
enkele aanduiding, een bewijs dat de melodieën toen al niet meer konden worden
geïdentificeerd. De uitgever/samensteller heeft blijkbaar de waarheid geen geweld
willen aandoen door ook boven die liederen ‘Als't begint’ te zetten, een klein kunstje
en zoals we elders zagen voor het lied een onderscheiding. ‘Wie boven al zijn God
bemind’ wordt nog als wijsaanduiding aangehaald in het doopsgezinde liedboek
Stapel 1681, p. 5, een aanwijzing dat het inderdaad niet onbekend is gebleven.

1
2
3

A. Keersmaekers, Bredero en de Zuidelijke Nederlanden. In: Rondom Bredero. Een viertal
verkenningen ... Culemborg 1970, p. 41-70; 67.
Vgl. P. Hildebrand, P. Lucas van Mechelen. - Ons geestelijk Erf 9 (1935) p. 229-243, 355-381;
356v.
Dat is in nog sterker mate het geval in de bundel Requiem 1631, waarvan de melodieën
eveneens van de hand van Tiburtius van Brussel zijn - en nog beduidend slechter dan zijn
latere.

G.A. Bredero, Groot lied-boeck

243
Twee andere liederen van Bredero kunnen op dezelfde melodie gezongen worden,
t.w. ‘De reden door de Tijd bevijnd’ en ‘Ay Gulde Maan hout op u jacht’. Ik had
deze liederen graag een betere melodie gegund en breng ze slechts om praktische
redenen met deze in verband. Ze dragen beide de wijsaanduiding: ‘Ghy lodderlijcke
Nimphen soet’, dat is de Rey van Jofferen uit Hoofts Granida (ed. Leendertz-Stoett,
II p. 163):
Ghij lodderlijcke Nymphen soet
Die nauwelijx een rosenhoedt
Om gouwe croon soudt geven,
Hoe wel lust u uw leven!

Het lied werd afzonderlijk gedrukt in Emblemata 1611, p. 91, en Harten Jacht 1627,
p. 11. Er is geen melodie bewaard gebleven; als wijsaanduiding wordt het lied met
een zekere regelmaat tot in de 18de eeuw geciteerd, o.a. in Bloem-hof 1610, p. 76;
Apollo 1615, p. 55, en Pers (c. 1630), p. 56.
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60 Aendachtich Liedt
I: 596
Stemme: 't Windeken daer het bosch, &c.

Melodie naar Valerius 1626, p. 191.
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Te oordelen naar de bronnen schijnt deze melodie in Frankrijk, waar ze vandaan
komt, nauwelijks bekend te zijn geweest, terwijl ze in Nederland langer dan een
eeuw algemeen populair was. Ze dankt deze bekendheid aan een tweetal liederen
die Hooft erop schreef en die bijzonder goed ontvangen zijn: ‘Vluchtige nimph waer
heen so snel’ en het hier door Bredero geciteerde lied van Daifilo uit Granida, vs.
39vv (ed. Leendertz-Stoett, II p. 154):
Windeken daer het bosch af drilt,
Weest mijn brack, doet op het wilt
Dat jck jage,
Spreyt de hagen
En de telgen van elckaêr,
Mogelijck schuilt mijn Nymphe daer.

Al geruime rijd voor de eerste druk van Granida (1615) circuleerde dit lied, evenals
trouwens ‘Vluchtige nimph’, in handschrift en druk, als lied en als wijsaanduiding
voor nieuwe contrafacten1. Hoewel beide liederen in populariteit nauwelijks voor
elkaar schijnen te hebben ondergedaan, valt het op dat ‘Vluchtige nimph’ in drie van
de vroegste bronnen2 optreedt als wijsaanduiding voor ‘Windeken’, maar dat het
omgekeerde nergens voorkomt. Dit betekent vrij zeker dat ‘Vluchtige nimph’
aanvankelijk bekender was, misschien dat het ouder is dan ‘Windeken’3. In twee
bronnen komen beide liederen, onmiddellijk na elkaar, voor met hun oorspronkelijke
Franse wijsaanduiding: ‘J' aimerai toujours ma Philis’, t.w. in het hs. liedboek voor
Maria de Witte4, f. 117r en 118v, en in Emblemata 1611, p. 87 en 90. Van dit Franse
lied heb ik niet meer teruggevonden dan een luitbewerking onder deze titel in hs.
Thysius (na 1590), f. 378r (ed. Land, nr. 97), een geestelijk contrafact met de welhaast
onvermijdelijke aanhef:

1

2

3

4

Voor de oudste bronnen ben ik uitgegaan van en verwijs ik naar P. Tuynman, Bijdragen tot
de P.C. Hooft-filologie. Amsterdam 1973 (diss. U.v.A.), p. 18vv. Ik ben Dr. Tuynman
erkentelijk voor zijn hulp.
Een tot voor kort onopgemerkt, ongedateerd plano (Den Haag, KB: 1700 D 1: 39 (olim: 582
A 55: 39)); een hs. verzameling van liederen en gedichten, gedeeltelijk teruggaand tot
tenminste 1609 (KB: 75 A 2: 11), f. 6v, en het hs. Verhee 1609, p. 168.
Smit veronderstelt dat de aanhef ‘Vluchtige nimph’ geïnspireerd zou zijn door die van ‘Bella
nimpha fuggittiva’, hiervóór nr. 23. (W.A.P. Smit, Invloed van Italiaanse en Franse liedteksten
op verzen van Hooft. - NTg 55 (1962) p. 205-213).
Den Haag, KB: 76 H 10. De datering van een aantal liederen loopt van 1592 tot 1606. Le
Jeune drukte ‘Windeken’ hieruit af als afkomstig ‘uit eene geschreven verzameling, voor M.
de Wit, ao 1593’ (J.C.W. le Jeune Letterkundig overzigt en proeven van de Nederlandsche
volkszangen sedert de XVe eeuw. 's-Gravenhage 1828, p. 133). Nog Van Duyse, I p. 598v,
brak zich het hoofd over deze datering i.v.m. Hoofts toen wel zeer prille jeugd; het hs. was
in zijn tijd kennelijk onvindbaar.
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‘I' aimeray toujour mon Iesus’ en met onze melodie in het Noordfranse liedboek
Pieuse Alouette 1619, p. 72, en het ook al niet erg originele ‘I' aymeray tousiours le
bon vin’ in Van Haeften 1622, p. 128, met andere melodie.
Het aantal plaatsen waar ‘Windeken’ (a) en ‘Vluchtige nimph’ (b) als
wijsaanduiding worden genoemd is zeer groot. Helaas staan ze merendeels niet bij
Van Duyse, zodat ik hier de mij bekende meedeel - een ware explosie: Nieu Amoureus
Lb. 1605, p. 150 (b)1; Nieuwen verb. Lust-hof 1607, I p. 83 (b); Bloem-hof 1608, p.
28 (= 32; a), 67 (= 75), 87 (= 96), 92 (= 101; alle: b); hs. Verhee 1609, p. 141 (a);
Bloem-hof 1610, p. 43 (a) en 78 (b); Ned. Helicon 1610, p. 21 (b); Versch. Bruyloft
Dichten 1611, f. D4v en E3r (b); Wellens 1612, p. 14 en 72 (a), 34 en 104 (b); Cupido's
Lusthof (1613), p. 35 (a); Schalmye 1614, p. 122 (a en b); Apollo 1615, p. 13 (b) en
14 (a); Nieuwen Jeucht Spieghel (c. 1620), p. 51 (a), 28 en 162 (b); Schadt-kiste
1621, p. 306 (a); Zeeusche Nachtegael 1623, II p. 48, IV p. 80 (b); Van Gherwen
1624, f. 32v; Valerius 1626, p. 191 (a, met de hier afgedrukte mel.); Amst. Pegasus
1627, p. 146 en 165 (a); Stalpert 1628 (ed. 1968), p. 202 (a, met mel.); Revius (ed.
1930-35), I p. 191 (a) en 236 (b); Holl. Nachtegaeltien 1633, I p. 243 (a) en II p. 98
(b); Stalpert 1634, p. 631 (a, met mel.); talrijke latere bronnen. Zonder wijsaanduiding
vinden we de melodie in Gheest. Nachtegael 1634, II p. 78, voor het lied ‘Lof zy
Maria triumphant’, waarnaar in het zuiden een aantal nieuwe contrafacten ontstonden
die de melodie daar in omloop hielden. De verspreiding blijft evenwel een overwegend
Noordnederlandse aangelegenheid, met als merkwaardige uitzondering het lied ‘Het
windeken daer dat bos af drilt’ dat door Van Duyse, I p. 598, volledig werd
meegedeeld naar het verloren Brusselse hs. Liedboek met emblemata (c. 1635) en
twee corrupte strofen van Hooft bevat. Van de aan Sweelincks leerling Samuel
Scheidt toegeschreven variaties over ‘Windeken’ (Werke, ed. Chr. Mahrenholz, Band
V. Hamburg 1934, p. 42) wordt de authenticiteit aangevochten (vgl. de inleiding op
Sweelinck (ed. 1968), p. XI).
Met twee andere liederen van Bredero (vgl. hiervóór p. 48 n. 1) werd ook dit lied
herdrukt in Haerl. Oudt Lb. (c. 1650), p. 105.
Lit.: Van Duyse, I nr. 161.

1

In dit jaar werd Granida voltooid. Als ‘Windeken’ daar voor het eerst in voorkwam, is
‘Vluchtige nimph’ dus waarschijnlijk de oudste van de twee.
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61 Geestigh Liedeken
I: 611
Stemme: Wt den diepten, ô Heere!

Melodie naar Dathenus 1614, f. M8v-N1r.
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Dit is het enige lied van Bredero dat werd toegelaten tot een officieel kerkgezangboek,
al was het dan na ruim drie eeuwen. In 1938 werden de strofen 1, 3, 6, 7 en 8 met
aanzienlijke wijzigingen opgenomen als Gezang 156 in de Psalmen en gezangen
voor den eredienst der Nederlandsche Hervormde Kerk, maar met een andere melodie
dan de door Bredero bedoelde. Die werd aan het lied teruggegeven in het Liedboek
voor de kerken, 1973, waar als lied 419 dezelfde vijf strofen staan, nu vrijwel
ongewijzigd.
De oudste vorm van de melodie is die van psalm 130 in het eerste gezangboek
van de Franse gereformeerde gemeente te Straatsburg, 15391. Vandaar ging ze over
in dat van Genève waar ze in 1551, na tal van wijzigingen, haar definitieve vorm
kreeg. De tekst, ‘Du fons de ma pensée’, is van Marot. Een Straatsburgse versie komt
in Nederland voor het eerst voor bij Utenhoves psalm 128 uit 15512, de Geneefse bij
Fruytiers 1565, p. 160. Sinds Datheen, 1566, hoort de melodie weer bij psalm 130,
het ‘De profundis clamavi’ van de Vulgata, één der meest geliefde psalmen. Als
wijsaanduiding vinden we deze psalm dan ook vaak aangehaald, o.a. bij
Kuiper-Leendertz, I nr. 112 (1576); Rijnschen Helicon 1617, f. C2v; Clock 1625, nr.
194; Pers (c. 1630), p. 34. De grote stroom van contrafacten breekt daarna pas los.
De melodie wordt graag afwisselend gebruikt met die van het Wilhelmus dat dezelfde
vorm heeft. Maar dat Van Rijnbach, p. 365, niets beters kon bedenken dan via Van
Duyse ook maar naar de Wilhelmus-melodie te verwijzen, is wel heel mager.
Bredero's lied illustreert dat de Franse psalmen niet zonder reden worden
bewonderd om hun strenge vormgeving: zijn vers- en strofenbouw zijn
overeenkomstig die van zijn voorbeeld.
Andere psalmmelodieën bij Bredero zijn de nrs. 27, 35, 54 en 55.
Lit.: Pidoux, I nr. 130.

1
2

Avlcvns pseaulmes et cantiques mys en chant, Strassburg 1539. Facs. in Hasper, p. 456-471.
Vyf-en-twintig Psalmen end andere Ghesangen, 1551 (geen ex. bekend), herdrukt 1557; vgl.
Lenselink, p. 276vv, 314vv.
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62 Op de Wyse: Phoebus die is langh over de Zee, &c.
I: 617

Melodie naar Starter 1621, p. 9.
Bij Bredero ook voor: Nu dobbert myn Liefje op de ree (I: 314)
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Tot slot een Engelse melodie waarvan de geschiedenis pas ná Van Duyses overigens
belangrijke commentaar goed uit de doeken is gedaan door A.E.H. Swaen die de
oorspronkelijke Engelse tekst vaststelde1. Het hier aangehaalde ‘Phoebus die is ...’
kennen we uit Nieuwen Jeucht Spieghel (c. 1620), p. 82, één van de zeldzame
Nederlandse voorbeelden van een danslied om de bruid naar bed te dansen:

Den Sleutel der Liefden ...
Nieu Liedeken, Op de vvijse: Alzoo 't beghint.
Phebus is langh over de Zee,
Glinsterende gater Diana vertoonen,
Leydend' wel duysent Sterren mee,
Die haer kuysche Goddinne verschoonen,
Wiens versilvert aenschijn blinct,
Dat het gheselschap gheheel omrinct,
Van blyschap huppelt en sprinct.
(6 str.; voll. tekst bij Van Duyse, II p. 1292)

De aanduiding ‘Alzoo 't beghint’ kan weer de gebruikelijke betekenissen hebben.
Waarschijnlijk was het lied al voldoende bekend om zijn ‘eigen’ melodie te voeren,
want het wordt al genoemd als wijsaanduiding voor een lied uit 1613
(Kuiper-Leendertz, II nr. 183).
Van Duyse, II p. 1294, noemt een grotendeels gelijkluidende tekst in een Brussels
handschrift, waarvan de wijsaanduiding luidt: ‘nae de wyse: int Engels van Faustus
droom’. Ook andere bronnen leggen verband tussen ‘Phoebus ...’ en een Engelse
‘Faustus droom’, b.v. Camphuysen 1624, p. 143: ‘Zang: Forsters droom. Of: Phoebus
is lang &c.’, en Valerius 1626, p. 110: ‘Stem: Engels Bara vastres [register: vostres]
drom. Of: Phoebus is lang over zee’; beide melodieën zijn varianten van de onze.
Swaen loste het raadsel op door zijn vondst van een Engelse broadside ballad:

Bar'ra Faustus Dream
To a Pleasant New Tune.
1.
When of late I sought my bed,
Sad my thoughts, I could not slumber
...

1

A.E.H. Swaen, Engelsche zangwijzen bij Hollandsche dichters. - Neophilologus 21 (1936)
p. 39-45, 225-240; 229vv.
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2.
...
Phoebus long over the sea
Shining brightly, waves a-playing.

De wonderlijk verhaspelde titel verklaarde Swaen als een meisjesnaam: Barbara
Forster.
De oudste bron van de melodie is een Engelse luitbewerking uit het eind van de
16de eeuw (vgl. Simpson, p. 34). Een tweetal klaviervariaties vinden we in het
Fitzwilliam Virginal Book (begin 17e e.; ed. 1899), I p. 72 (anon.) en II p. 94 (Thomas
Tomkins), een bewerking voor luit in Vallet 1615 (ed. 1970), p. 195 (Chançon
angloise). Vóór Camphuysen wordt de melodie uitsluitend aangehaald als ‘Phoebus
(die) is ...’, o.a. in Cupido's Lusthof (1613), p. 34; hs. Liefd' es 't fondament
(1561-1628), II f. 35r, III f. 33v en 52r (ged. 1614, 1616 resp. 1621); Apollo 1615, p.
60; Rijnschen Helicon 1617, f. D8v; Coleveldt 1619, f. A3r; Starter 1621, p. 29 en
125; Venus Minne-gifjens (1622), f. 47r; Lust-prieelken 1624, II p. 112; Plater 1624,
p. 172 en 198; latere vindplaatsen, ook onder andere namen en enkele met melodie,
tot begin 18de eeuw.
Uit het oorspronkelijke lied nam Bredero, bewust of onbewust, de woorden
‘aanschijn’ en ‘gheselschap’ over op dezelfde plaats (str. 1:5-6). Hij kende dus zijn
model, maar koos het om de melodie, misschien zelfs om déze melodie - er zijn ook
minder springerige in omloop geweest. Zijn beide liederen zijn bijzonder licht van
toon en het versmetrum wil op tal van plaatsen de melodie volgen, b.v. de
beginwoorden van elke strofe: ‘Salige zieltjes’, ‘Heylige Geesjes’, ‘Goedige Goden’;
de naar twee kanten functionele diminutieven ‘Sangertjes’ en ‘sinnetjes’; heel sterk
in de opening van het andere lied: ‘Nu dobbert mijn Liefje op de ree Op de woelende
springhende baren’ en in ‘Hipplende Starren’. Als het waar is dat de muziek
behulpzaam was bij het totstandkomen van een regelmatige binaire metriek, dan is
ze hier bezig de dichters vertrouwd te maken met de ternaire. Men vergelijke de drie
liederen die Starter op deze melodie dichtte (zie o.a. facs.): daar is de dactylus al
bijna tot schema geworden. Ik weet niet of ik dit moet bewonderen of betreuren, en
evenmin of Bredero deze gave techniek niet bereiken kon of niet wenste. Hoe dan
ook: hij is afhankelijker van zijn melodie dan Starter, die haar a.h.w. na de eerste
strofe kan weggooien.
De tekstplaatsing zal per strofe sterk verschillen. Str. 2:5 van dit lied en str. 1:5
en 8:5 van ‘Nu dobbert ...’ zal men bij voorkeur zo zingen:

Komt af, komt af, ay lie - ve daalt
Vaart heen, vaart heen(e) vaart voor de windt
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Te overwegen zou ook zijn:

Komt af, komt af, ay lie - ve daalt
Vaart heen, vaart heen(e) vaart voor de windt
Een dergelijke vorm van opzettelijke accentverschuiving in gevoelsrijke passages is
in de 17de-eeuwse kunstmuziek niet ongewoon.
Lit.: Van Duyse, II nr. 361; Chappell, p. 240; Simpson, p. 34-36.
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M.C. [Campanus] Veld-deuntjens. I.I.C. [Coleveldt] Cupidoos Dartelheydt. I.R.
[Robbertsen] Herders-zanghen. A.P.C. [Craen] Pastorellen, ofte Bosch-gezangen.
Amsterdam 1627, P.A. van Ravesteyn, voor C.W. Blaeu-laken (Scheurleer, p.
152, 2).
* Leiden, UB: 1105 C 5.
Antw. Lb. 1544 - Een schoon liedekens. Boeck inden welcken ghy in vinden
sult. Veelderhande liedekens. Oude ende nyeuwe Om droefheyt ende melancolie
te verdrijuen. Item hier sijn noch toeghedaen Meer dan Veertichderhande
nyeuwe/ liedekens die in gheen ander liedekens boecken en staen. Hier achter
aen veruolghende. Antwerpen 1544, Jan Roulans (Scheurleer, p. 129).
* Wolfenbüttel, Herzog-August-Bibl.: 236. 5 Poet. (geciteerd naar fotokopie).
Antw. Lb. 1544 (ed. 1855) - Antwerpener Liederbuch vom Jahre 1544. Nach
dem einzigen noch vorhandenen Exemplare herausgegeben von [H.A.] Hoffmann
von Fallersleben. Hannover 1855, Carl Rümpler (= Horae Belgicae XI).
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Antw. Lb. 1544 (ed. 1972) - Het Antwerps liedboek. 87 melodieën op teksten
uit ‘Een Schoon Liedekens-Boeck’ van 1544, uitgegeven door K. Vellekoop
en H. Wagenaar-Nolthenius, m.m.v. W.P. Gerritsen en A.C. Hemmes-Hoogstadt.
Amsterdam 1972, Ver. v. Ned. Muziekgesch. 2 delen.
Apollo 1615 - Apollo of Ghesangh der Musen/ wiens lieflijcke stemmen
merendeels in vrolijcke en eerlijcke gheselschappen werden ghesonghen.
Amsterdam 1615, Dirck Pietersz. [Pers](Scheurleer, p. 142, 2).
* Den Haag, KB: 10 G 20.
Apollo's Vastenavond-gift (c. 1735) - Apollo's Vastenavond-gift. Voorzien met
de nieuwste en aangenaamste Minne- Harders- en Bruylofts Gezangen. Zynde
een ieder van dezelve, met veel moeiten, op verscheiden Muziek- en Zangwysen
gestelt. Dordrecht z.j., Hendrik Walpot (Scheurleer, p. 208).
* Amsterdam, Inst. v. Volkskunde.
Arbeau 1588 (ed. 1888) - Jean Tabourot (Thoinot Arbeau), Orchésographie.
Réimpression précédée d'une notice sur les danses du XVIe siècle par Laure
Fonta. Paris 1888. Reprint Genève 1970, Slatkine Reprints.
Bäumker - Wilhelm Bäumker, Das katholische deutsche Kirchenlied in seinen
Singweisen von den frühesten Zeiten bis gegen Ende des siebzehnten
Jahrhunderts. Freiburg i.Br. 1883-1911. 4 delen.
Ballard 1611 (ed. 1963) - Robert Ballard, Premier Livre (1611). Édition et
transcription par André Souris et Sylvie Spycket. Introduction historique et
étude des concordances par Monique Rollin. Paris 1963, Éds. du Centre Nat.
de la Recherche Scientif.
Baron 1651 - I.Z. Barons Leyts-Prieeltje, ofte Cupidoos Zinn'licheyt. Leiden
1651, Philips de Cro-y (Scheurleer, p. 168).
* Haarlem, Stadsbibl.: 86 A 22.
Baskervill - Charles Read Baskervill. The Elizabethan jig and related song
drama. Chicago 1929. Reprint New York 1965, Dover Publ.
Bataille 1608 - Airs de différents avthevrs, mis en tablatvre de lvth. Par Gabriel
Bataille. [Premier livre.] Paris 1608, Pierre Ballard (RISM Recueils 160810).
* München, Bayerische Staatsbibl.: Mus. Pr. 55. 4o.
Bataille 1609 - Airs de différents avthevrs ... Second livre. Paris 1609, Pierre
Ballard (RISM Recueils 160913).
* Brussel, KB: II 56.370 B L.P.
Bataille 1613 - Airs de différents avthevrs ... Qvatriesme livre. Paris 1613, Pierre
Ballard (RISM Recueils 16139).
* Den Haag, Gemeentemuseum: 4 G 154.
Bataille 1614 - Airs de différents avthevrs ... Troisiesme livre. Paris 1614, Pierre
Ballard (RISM Recueils 16149).
- Tweede druk; de eerste is van 1611.
* Den Haag, Gemeentemuseum: 4 G 153 (facs. 52c).
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Beets 1668 - Mr. Johan Beets Dichtkonst van verscheide stoffen: Waar achter
bygevoeghde brieven van R. Hogerbeets, en andren, rakende den Auteur en
Vrunden, zijn toegepast. Hoorn 1668, Abraham Jacobsz. van der Beeck, voor
Hendrick Jansz. Marius. 6 delen (Scheurleer, p. 176, 2; onjuiste en misleidende
beschrijving).
p. 51: Mr. Johan Beets Daphne, of Boschvryagie. Het eerste [tweede, derde]
Deel.
p. 279: Mr. Johan Beets Liedtboeck van verscheide stoffen ...
* Den Haag, KB: 764 D 32: 1.
Besard 1603 - Thesavrvs harmonicvs divini Lavrencini Romani, nec non
praestantissimorvm mvsicorvm ... selectissima omnis generis cantvs in testvdine
modvlamina continens ... Per Ioannem Baptistam Besardvm Vesontinvm.
Coloniae Agrippinae 1603. Reprint Genève 1975, Minkoff Reprints.
Bloem-hof 1608 - Den Bloem-hof van de Nederlantsche Ieught. beplant. met
uijtgelesene Elegien, Sonnetten, Epithalamien, en gesangen etc. Poetisch en
Morael. Noÿt in den druck gesien. Amsterdam 1608, Dirck Pietersz. [Pers]
(Scheurleer, p. 138, 2).
* Den Haag, KB: 1 B 17.
Bloem-hof 1610 - Den Bloem-hof van de Nederlantsche Ieught beplant met
uijtgelesen Liedekens en dichten. Vergeselschapt met eenen Maywagen, door
verscheyden Liefhebbers gecomponeert Noÿt in den druck gesien. Amsterdam
1610, Dirck Pietersz. [Pers] (Scheurleer, p. 139).
- Met het vorige opnieuw uitgegeven door L.M. van Dis en Jac. Smit,
Amsterdam-Antwerpen 1955.
* Den Haag, KB: 1 B 18.
Blumm und Aussbund 1602 (ed. 1912) - Blumm vnd Aussbund allerhandt
ausserlesener weltlicher, züchtiger Lieder und Rheymen ... so wol auss
Frantzösischen, als Hoch- vnd Nider Teutschen Gesang- vnd Liederbüchlein
zusammen gezogen [von Paul von der Aelst]. Deventer 1602. Neuausgabe von
Ernst Schulte-Strathaus. München 1912, Hyperionverlag Hans von Weber.
Böhme - Altdeutsches Liederbuch. Volkslieder der Deutschen nach Wort und
Weise aus dem 12. bis zum 17. Jahrhundert. Gesammelt und erläutert von Franz
M. Böhme. Leipzig 3/1925, Breitkopf & Härtel.
Boerenlieties (c. 1700) - Oude en nieuwe Hollantse Boerenlieties en
Contredansen. Introduction, notes and bibliography by Marie Veldhuyzen.
Reprint of the original editions [Amsterdam 1701-c. 1716, Estienne Roger resp.
Pieter Mortier]. Amsterdam 1972, Frits Knuf. 19 deeltjes in één band.
* Facs. 9 en 22 naar orig. ex. Amsterdam, Toonkunstbibl.: 212 D 22.
Boëthius 1585 - Boëthius vande Uertróósting der wysheyd: uyt t' Latyn op nieus
vertaalt [door D.V. Coornhert]. Leiden 1585, Christoffel Plantyn (Scheurleer,
p. 134, 2).
* Den Haag, KB: 5 C 8.
Boudewyns 1586 (ed. 1927) - Katherina Boudewyns, Het Prieelken der
gheestelyker Wellusten [Brussel 1586]. Met inleiding en aanteekeningen van
Hermance van Belle. Antwerpen 1927
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tot lust der Juf[frou]wen, en in desen veettienden [!] druk vermeert door [J.M.].
Brussel 1656, Jan Mommaert (Scheurleer, nr. 4416).
* Den Haag, KB: 5 E 40.
Brown, Chansons - Theatrical chansons of the fifteenth and early sixteenth
centuries, edited by Howard Mayer Brown. Cambridge Mass. 1963, Harvard
University Press.
Brown, Music - Howard Mayer Brown, Music in the French secular theater,
1400-1550. Cambridge Mass. 1963, Harvard University Press.
Bukofzer - Manfred F. Bukofzer, Music in the Baroque era from Monteverdi to
Bach. New York 1947, W.W. Norton.
Camphuysen 1624 - [D.R. Camphuysen,] Stichtelycke Rymen, om te lezen of te
zingen. Z.pl. 1624, z.n.v.dr. (Scheurleer, p. 38, 2).
* Den Haag, KB: 5 A 2 (facs. 10, 11 en 56).
Camphuysen 1647 - D.R. Camphvysens Stichtelycke Rymen, om te lesen ofte
singhen. Onderscheyden in III. deelen. Op nieuws over-sien en grootelijckx
vermeerdert/ oock de noten van druck-fauten ghecorrigeert/ en verrijckt met
vele copere figuren. Amsterdam 1647, Jacob Colom (Scheurleer, p. 39).
* Amsterdam, UB: 2323 G 24.
Camphuysen 1652 - Stichtelycke Rymen van D.R. Camphuysen, om te lezen oft'
zingen. Op veele, zyn in plaets van d'ouwde, nieuwe Zangen gemaeckt; en alle
gecomponeert om te zingen en speelen, met twee Stemmen. Door Joseph Butler,
Music. tot Amsterdam. Cantus, oft Tenor [Bassus]. Amsterdam 1652, Paulus
Matthysz. voor I.B.W. (Scheurleer, p. 39).
* Leiden, UB: 1193 B 30-31 (twee stemboeken).
Chappell - W. Chappell, The ballad literature and popular music of the olden
time. London 1859. Reprint New York 1965, Dover Publ.
Clock 1593 - Veelderhande schriftuerlijcke nieuwe Liedekens/ Vermaningen/
Leeringen/ gebeden/ ende Lofsangen ... by malcanderen vergadert. Door
L[enaert]. K[lock]. Utrecht 1593, Reynder Wylick (Scheurleer, p. 24, 2?).
* Amsterdam, Bibl. Doopsgez. Gem. (in UB): Men. 60.
Clock 1625 - Het groote Liede-boeck van L[enaert]. C[lock]. Inhoudende
veelderhande schriftuyrlijcke Liedekens ... Midtsgaders het tweede
Liedeboecxken ... ghenaemt: Een hell Cymbaelken des Juychens. Waer by nu
nieuws ghecomen is het derde Liedeboecxken ... ghenoemt het nieuwe hell
Cymbaelken des Juychens. Leeuwarden 1625, Dirck Albertsz. (Scheurleer, p.
25).
[II: Aanhangsel van 14 liederen met eigen nummering.]
* Amsterdam, Bibl. Doopsgez. Gem. (in UB): II 2919.
Coers - Liederen van Groot-Nederland, verzameld door F.R. Coers Frzn. No.
243-262: Liederen van Bredero. Z. pl. en j.
Coleveldt 1619 - Lvst-hoofien, ofte vermaeck'lyckheyt der maechden. By een
ghevoecht door een Liefhebber der Nederduytsche Academie. I.I. Coleveldt.
Amsterdam 1619, P. van Ravesteyn (Scheurleer, p. 145, 2).
* Leiden, UB: 1496 F 26.

G.A. Bredero, Groot lied-boeck

259
Coll. Nijhoff (c. 1700) - Verzameling liederen op losse gevouwen bladen (900
pp. op 116 bll.), ten dele in de handel gebracht door Pieter de Vos bijgenaamd
Klein Jan te Amsterdam, c. 1700.
- Lit.: E.F. Kossmann, De liedjesdrukken van Klein Jan. - Het Boek 25 (1938/39)
p. 119-151; 124vv.
* Leiden, UB: 1497 H 16.
Colm 1615 - Jan Sievertsen Colm, Battaefsche: Vrienden-spieghel: Wt Levender
Ionste. Amsterdam 1615, Gerrit H. van Breugel (Scheurleer, p. 144).
* Amsterdam, UB: 976 B 158.
Const-thoonende Juweel 1607 - Const-thoonende Ivweel, by de loflijcke stadt
Haerlem/ ten versoecke van Trou moet blijcken, in 't licht gebracht. Waer inne
duydelick verclaert ende verthoont wordt alles wat den Mensche mach wecken
om den Armen te troosten/ ende zijnen Naesten by te staen. In tvvaelf Spelen
van Sinne/ soo veel Intreden/ Refereynen ende Liedekens ghestelt in Reden-rijck
naer de volgende voorgegevene Caerte van 't Speel-korenken. Zwolle 1607,
Zacharias Heyns (Scheurleer, p. 138, 2).
* Amsterdam, UB: 976 B 5.
Coornhert (1575) - Lied-boeck Dieryck Volckertzoons Koornherts: nu verbetert
en verryckt. Amsterdam z.j., Hermen Janszoon [Muller] (Scheurleer, p. 131).
- Dedicatie van 1575.
* Leiden, UB: 1497 F 331.
Cupido's Lusthof (1613) - Cupido's Lusthof ende der Amoureusen Boogaert
beplant ende verciert meet [!] 22. schoone copere figuiren ende vele nieuwe
amoureuse Liedekens Baladen ende Sonnetten desgelickx te voren noijt inden
druck geweest ofte gesien zijn gecomponeert door een Wt Levender Jonst [W.J.
Stam]. Amsterdam z.j., Jan Evertssz. Cloppenburch (Scheurleer, p. 141, 2).
- Dedicatie van 1613.
* Den Haag, KB: 1 A 20.
Curtis - Nederlandse klaviermuziek uit de 16e en 17e eeuw. Dutch keyboard
music ... Edited by Alan Curtis. Amsterdam 1961, Ver. v. Ned. Muziekgesch.
(= Monumenta Musica Neerlandica III).
- Uitgave van o.a. het hs. Susanne van Soldt en, gedeeltelijk, het hs. Leningrad
(zie aldaar).
Dathenus 1614 - De CL. Psalmen Davids/ wt den Fransoyschen dichte in
Nederlantschen overgheset. Door P. Dathenvm. Gheheel op Musijcks noten
ghestelt. Midtsgaders/ den Christelicken Catechismo/ Ceremonien/ ende
Ghebeden der Kercken. Amsterdam 1614, Jacob Ysbrantsz. Bos (Scheurleer,
p. 14, 2).
- De verbeterde uitgave van David Mostart.
* Den Haag, KB: 2 E 6 (facs. 27, 35, 50, 54, 55 en 61).
David Joris (z.j.) - Een Geestelijck Liedt-boecxken: Inholdende veel schoone
sinrijcke Christlijcke Liedekens: Oock troostlijcke Nieuwe-Jaren/ Claech vnde
Lof-sanghen/ ter Eeren Godes: Alle oprechte Godt-meenende Liefhebberen der
Waerheyt Christi/ olden vnde jonghen/ seer dienstlijck: Deur D.J.Z. pl. en j.
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* Geciteerd naar de reprint van het ex. Den Haag, KB: 174 G 17,
Amsterdam-Nieuwkoop [1971], Frits Knuf en B. de Graaf (= Mennonite
Songbooks, Dutch series 1).
De Bray 1628 - Minne-kund, ofte Philosophie der Liefden. Uyt Frans [!] vertaalt
door I. H[eems-kerck]. Mitsgaders Sa. de Brays Minne-zughjes. Amsterdam
1627/28, Jacob Aertsz. Colom (Scheurleer, p. 152).
[f. K4r:] Sa: d. Brays Minne-zughjes. Uyt-gedruckt in Liedekens, klinck-vaersen,
en andere rijmen.
* Leiden, UB: 1224 H 322.
De Coster 1614 - Den Blompot der gheestelijcker Liedekens. Ghedicht ende
ghebrocht int licht door Gillis de Coster ... Antwerpen 1614, Gheleyn Janssens.
* Antwerpen, Museum Plantin-Moretus: R 51.4 (unicum, incompleet; facs. 1).
De Harduyn 1620 - Goddelicke Lof-sanghen tot vermaekinghe van alle
gheestighe lief-hebbers, door Iustus de Harduyn Pr. Gent 1620, Jan vanden
Kerchove (Scheurleer, p. 38, 2).
- Opnieuw uitgegeven door O. Dambre, Antwerpen 1933.
* Amsterdam, Toonkunstbibl.: 210 F 7 (facs. 52a).
De Leeuw 1648 - Christelycke Plicht-rymen, om te singen of te leesen. Verciert
met de voysen van yder liedt op musijck-nooten, en verscheyde canons, door
Cornelis de Leeuw, Edammer. Amsterdam 1648, Cornelis de Leeuw (Scheurleer,
p. 61, 2).
* Amsterdam, Toonkunstbibl.: 208 H 29.
De Swaen 1655 - Den Singende Swaen: Dat is, den Lof-sangh der Heyligen,
die als Singende Swaenen, de doodt blygeestigh hebben ontfangen. Gemaeckt
door G.D.S. [Guilhelmus de Swaen]. Antwerpen 1655, Guilliaem Lesteens
(Scheurleer, p. 65, 2).
[II:] Des Singende Swaens Toe-gift, boven den Lof-sangh der Heyligen:
Bestaende in verscheyde geestelycke Liedekens/ die ten allen tijden gesongen
mogen worden. Gemaeckt door den selfden Autheur.
* Den Haag, KB: 174 J 21 (facs. 16).
De Swaen 1664 - Den Singende Swaen ... door G.D.S. Antwerpen 1664, Arnout
van Brakel (Scheurleer, p. 65, 2).
* Amsterdam, Toonkunstbibl.: 207 H 12 (facs. 4).
Deutsche Volkslieder - Deutsche Volkslieder mit ihren Melodien. Herausgegeben
vom Deutschen Volksliedarchiv. I -. Berlin-Leipzig 1935 -.
Devoot ende Profitelyck Boecxken 1539 (ed. 1889) - Een deuoot ende Profitelyck
Boecxken, inhoudende veel ghestelijcke [!] Liedekens ende Leysenen, diemen
tot deser tijt toe heeft connen gheuinden in prente oft in ghescrifte. Geestelijk
liedboek met melodieën van 1539, opnieuw uitgegeven en van een eene inleiding,
registers en aanteekeningen voorzien door D.F. Scheurleer. 's-Gravenhage 1889,
Martinus Nijhoff.
Dolmetsch - Mabel Dolmetsch, Dances of Spain and Italy 1400-1600. London
1954. Routledge and Kegan Paul.
Dordr. Helikon 1719 - Dordrechtse Helikon/ ofte de groote dubbelde Hollantsche
Nachtegael, zingende veel zoete Minnedeuntjes en nieuwe Harders Liedekens/
uyt verscheyde zanglievende
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Poeten by een vergadert. Desen laetsten Druk overzien en verbetert. Amsterdam
1719, Jacobus Conynenberg.
* Amsterdam, Inst. v. Volkskunde.
Druyven-tros 1602 - Een nieu Liedt-boeck/ genaemt den Druyuen-tros der
Amoureusheyt: In hem begrijpende veelderhande amoureuse Liedekens/ te
vooren in druck noyt uytgegaen. Gecomponeert, door Pieter Lenaerts vander
Goes. Z. pl. 1602, z.n.v.dr. (Scheurleer, p. 137).
- Opnieuw uitgegeven door P.J. Meertens, Utrecht 1929.
* Amsterdam, Toonkunstbibl.: 207 G 12 (facs. 44 en 46).
Druyven-tros (z.j.) - [Een nieu Liedt-boeck/ genaemt den Druyuen-tros der
Amoureusheyt.]
[p. 166:] Hier nae volghen sommighe nieuwe Liedekens die te voren noyt in
druck zijn gheweest ghemaeckt by den selven Autheur Pieter Leenaerts.
- Met zes liederen vermeerderde tweede (?) druk van het vorige.
* Particulier bezit (titelblad ontbreekt).
Dubbelt verbetert Amst. Lb. (z.j.) - ['t Dubbelt verbetert Amsterdamse Lied-boeck,
waer in begrepen zijn veelderley oude Liedekens. Als mede, het Nieu
Amsterdams Lied-boek, voor Vryers en Vrysters seer genoeghlijck.] Amsterdam
z.j., Jan Jacobsz. Bouman (werkzaam 1643-1670). 2 delen.
- Ten onrechte vaak aangehaald als Oud Amsterdams Liedboek (= lopende titel
van het eerste deel). Enige bekende ex. (Berlin, ehem. Preuss. Staatsbibl.: Zf
7788R) verloren; vgl. B. van Selm, In memoriam ‘'t Dubbelt verbetert
Amsterdamse Liedboeck’ (het z.g. Oud Amsterdams Liedboek). - Dokumentaal
3 (1974) nr. 1 p. 4-5.
* Geciteerd naar gedeeltelijk afschrift van het eerste deel door W. Heiske,
Freiburg i.B. Fotokopie van het afschrift: Amsterdam, Inst. v. Volkskunde.
Emblemata 1611 - Emblemata amatoria. Afbeeldinghen van Minne. Emblèmes
d'Amovr. Amsterdam 1611, Willem Janszoon. (Scheurleer, p. 140).
[p. 73:] Sommighe nievwe ghesanghen, liedekens en sonnetten [door P.C.
Hooft].
* Den Haag, KB: 839 E 25.
Erk-Böhme - Deutscher Liederhort. Auswahl der vorzüglicheren deutschen
Volkslieder, nach Wort und Weise aus der Vorzeit und Gegenwart gesammelt
und erläutert von Ludwig Erk. Nach Erk's handschriftlichem Nachlasse und auf
Grund eigener Sammlung neubearbeitet und fortgesetzt von Franz M. Böhme.
Nachdruck der Ausg. Leipzig 1893/94, Hildesheim-Wiesbaden 1963, Georg
Olms - Breitkopf & Härtel. 3 delen.
Fitzwilliam Virginal Book (begin 17e e.; ed. 1899) - The Fitzwilliam Virginal
Book. Edited from the original manuscript with an introduction and notes by
J.A. Fuller Maitland and W. Barclay Squire. Leipzig 1899. Reprint New York
1963, Dover Publ. 2 delen.
Flora 1615 - Flora of Boogaerd der lieflijcke Bloemen ende Vruchten/ waer in
den strijdt tusschen Aprilis en Majus vermakelijck en leerlijck vvordt uytgheleyt.
Met noch eenighe nieuwe Liedekens en Dichten/ tot vermeerderingh desselven
dienstigh. Door B. R[uissenbergh]. Amsterdam 1615, Dirck Pietersz. [Pers]
(Scheurleer, p. 143, 2).
* Den Haag, KB: 10 G 10.
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rum Libris selectae. Ad Testvdinis vsum accomodatae. Opera atque industria
Ioachimi Vanden Hove Antverpiani. Utrecht 1601, S. de Roy en J.G. de Rhenen
(RISM Recueils 160118).
* Den Haag, Gemeentemuseum: 4 I 33.
Fortuyn 1626 - Geestelÿck Lietboeck, genaemt de Basuyn: Door wijlen Sÿmen
Iansz. Fortuyn. Amsterdam 1626, Jacob Aertsz. Calom (Scheurleer, p. 46).
* Amsterdam, Bibl. Doopsgez. Gem. (in UB): II 3010.
Fruytiers 1565 - Ecclesiasticus oft de wijse sproken Iesu des soons Syrach: Nu
eerstmael deurdeelt ende ghestelt in Liedekens, op bequame en ghemeyne voisen,
naer wtwijsen der musijck-noten daer by gheuoecht, deur Ian Fruytiers ...
Antwerpen 1565, Willem Silvius (Scheurleer, p. 12, 2).
- Opnieuw uitgegeven door D.F. Scheurleer, Amsterdam 1898.
* Den Haag, KB: 1 B 24 (facs. 34 en 51).
Gekroonde Utr. Vreede 1718 - De gekroonde Utrechtze Vreede, of de
Nederlandze Vreugdgodin. Verciert met de aldernieuwste en vermakelykste
amoureuze minne sangen/ op de aengenaemste voyse. Met deze laetsten druk
verbeterd. Amsterdam 1718, Jac. Konynenberg.
* Amsterdam, Inst. v. Volkskunde.
Geraedts-Kazemier - P.C. Hooft, Liederen. Volledige tekst met de oude wijzen,
in hedendaagse toonzetting overgebracht, bewerkt en toegelicht door Henri
Geraedts en G. Kazemier. Utrecht-Brussel 1947, Het Spectrum.
Gheest. Bloem-hofken 1627 - 't Gheestelijck Bloem-hofken, beplant met veel
lieflijcke bloemkens/ van verscheyden coleuren/ tot dienst van alle liefhebbers
der cantijcke soetgeurigheydt. Haarlem 1627, Thomas Fonteyn (Scheurleer, p.
48).
- Het jaartal is onduidelijk en wordt ook gelezen als 1637.
* Amsterdam, Bibl. Doopsgez. Gem. (in UB): II 2940.
Gheest. Lust-hoofken 1632 - Een Gheestelijck Lust-hoofken/ met schoone
lieffelijcke geestelijcke Ghesanghen beplant/ door eenen Catholijcken Pastoor.
Emmerik 1632, Samuel Arntszoon (Scheurleer, nr. 4102).
* Den Haag, KB: 4 G 20: 2.
Gheest. Nachtegael 1634 - Den Gheestelijcken Nachtegael. Inhoudende
geestelijcke Lof-sangen op alle de Feest-dagen van den gheheelen Iare.
Midtsgaders de lof-sangen vande notabelste H.H. Maechden, met meer andere
gheestelijcke Liedekens/ gestelt op twee Partijen Superius ende Bassus, om
bequamelijcken gesongen ende gespeelt te werden. Antwerpen 1634, Jan
Cnobbert. 3 delen (Scheurleer, p. 51, 2).
* Den Haag, KB: 7 D 21 (facs. 30).
Gheest. Paradiisken 1619 - Gheesteliick Paradiisken der Wel-lvsticheden vol
ghenuchelijcke ende gheestelijcke Liedekens. Dienende tot recreatie en vermaeck
van de Godt-vruchtighe Ionck-heydt. Bedeylt in ses deelen door den Eerw. H.
P.G.D.P.S.I. [Pater Guilhelmus de Pretere S.J.], Antwerpen 1619, Hendrick
Aertssens (Scheurleer, p. 38).
[A1r:] Het eerste Deel van't Kleyn Paradiisken inhovdende t' Boomken des
Levens ...
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[III:] Het Derde Deel ... inhovdende t' Levende Fonteynken bliide Liedekens
...
[IV:] Het Vierde deel inhovdende het Lelie-veldeken. Vol suyuer lieffelijcke
Liedekens ...
[V:] Het Viifde Deel inhovdende het Blomhofken vol verscheyden schoone/
welrieckende Bloemmekens der deuchden ...
[VI:] Het Seste Deel inhovdende het Steen-roetsken. Verciert met droeue/ maer
lieffelijcke Liedekens ...
* Brussel, Kon. Muziekconservatorium: FA IV 162.
Gheest. Tortel-duyve 1648 - De Gheestelijcke Tortel-duyve singhende met
droever stemme inden persoon vande boetvaerdighe, Ziele verscheyden
leet-tuyghende Liedekens ... Alles ghemaeckt ende ghedicht door B. Gabriel
van Antwerpen, Priester Capucin, ende op maetsanck ghestelt door eenen anderen
Priester der selver Ordre. Antwerpen 1648, Erven P. Phalesius (Scheurleer, nr.
4212).
* Den Haag, KB: 919 A 9 (facs. 59).
Grote Koren-bloem 1620 - De grote Koren-bloem, inhoudende alle de liedekens,
by H.L.d.G. [Heyndrick Louwerensen de Groot] ende zyn Vader ghemaeckt,
voor deze in verscheyde boexkens ghedruckt ... Gouda 1620, Jasper Tournay,
voor H.L. de Groot te Rotterdam (Scheurleer, p. 146, 2).
* Leiden, UB: 1499 G 10.
Gulden Harpe 1620 - De Gulden Harpe, inhoudende al de gheestelijcke
Liedekens/ die bij K.V. Mander gemaeckt ... zijn ... En daer noch by ghevoeght
Bethlehem dat is het Broodhuys. Oock ghemaeckt deur K.V. Mander. Amsterdam
1620, Barent Otsz., voor Cornelis Lodewijcksz. vander Plasse (Scheurleer, p.
27, 2).
[II:] Bethlehem dat is het Broodhuys ...
- De eerste druk is van 1605.
* Amsterdam, Bibl. Doopsgez. Gem. (in UB): II 3837.
Haarl. Mei-bloempjes 1649 - Haarlemsche Mei-bloempjes, Derde Offer, aen
de vreughd-lievende Nymphjes/ tot volle vernoegingh van haare nieu-keurighe
lusjes, op't naust ghezocht uyt het voorighe Brein-hoff. Haarlem 1649, Niclaas
Albertsz. Haen (Scheurleer, p. 165).
* Den Haag, KB: 174 J 7.
Haerl. Oudt Lb. (c. 1650) - Haerlems Oudt Liedt-boeck/ inhoudende ueele
historiale ende amoureuse Liedekens: Oock Tafel/ Bruyloft ende
Scheydt-liedekens. Haarlem z.j., Vincent Casteleyn (Scheurleer, p. 155).
* Den Haag, KB: 1 C 28.
Haerl. Oudt Lb. 1716 - Haerlems Oudt Liedt-boeck ... Den seven-en-twintighsten
Druck. Amsterdam 1716, Wed. van Gysbert de Groot (Scheurleer, p. 155).
* Gent, UB: BL 70991.
Haerl. Somer-bloempjes 1651 - Haerlemsche Somer-bloempjes, Tweede Offer,
aen de vreughtlievende Nymphjes, bequaem om een Krans aerdiglijck te vlechten
op't Hooft van haer, en haer Beminde. Ghepluckt uyt het vorighe Bloem-hoff.
Haarlem 1651, Claes Albertsz. Haen (Scheurleer, p. 165).
* Amsterdam, Toonkunstbibl.: 212 E 13.
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Hantboecxken 1565 - Een Hantboecxken inhoudende den heelen Psalter des H.
Propheete David ... met noch veel schoon Hymnen oft Lofsanghen/ ende
gheestelijcke Liedekens/ in twee deelen by een gheuuecht ... Wt den
Hoochduytschen Bonschen Sanckboeck in Nederlantscher spraken/ seer
ghetrouwelijck ouergeset ... Frankfurt 1565, Hans de Braeker (waarschijnlijk
een schuiladres; Scheurleer, p. 12).
[II:] Dat ander deel der Christelijcke Liederen. Lofsanghen/ Ghebeden/ ende
Danckliederen ...
* Haarlem, Stadsbibl.: 86 C 12.
Harten Jacht 1627 - Niev Liedt-boeck, ghenaemt der Minnaers Harten Jacht/
ofte de groote Amstelredamsche Rommelzoo/ verciert met veelderley nieuwe
Liedekens/ ghemaeckt door verscheyden Componisten/ als I. VVesterbaen, VV.
D. Hooft, I.I. Starter, ende meer andere/ mitsgaders de Verhuysinge van Cupido.
Verciert met noch vele nieuwe Liedekens. Rotterdam 1627, Philips Jacobz. van
Steenwegen (Scheurleer, p. 152).
* Den Haag, KB: 299 L 37: 1.
Hasper - H. Hasper, Calvijns beginsel voor den zang in den eredienst verklaard
uit de Heilige Schrift en uit de geschiedenis der Kerk. Een kerkhistorisch en
hymnologisch onderzoek. I, 's-Gravenhage 1958.
Henrick Aerts 1597 - Lustighe amoureuse Refereynen/ elck met een Liedeken
daer op accorderende/ seer gheneuchlick ende recreatijf. Nv eerst ghemaeckt
ende gecomponeert deur Henrick Aerts van Boxtel/ ende van nieus verbetert.
Delft 1597, Bruyn Harmanssz. Schinckel (Scheurleer, p. 136).
* Den Haag, KB: 1703 F 54 (olim 843 B 41).
Hofken 1577 - Het Hofken der geestelycker Liedekens. Waer in men vinden sal
veel schoone Leysenen en Godtvruchtighe liedekens/ seer bequaem om eenen
yeghelijcken met recreatie tot deuotien te verwecken. [Nv] van nieus door
sommige deuote persoonen ghecorrigeert ende vermeerdert ... Leuven 1577,
Rutgeert Velpius (Scheurleer, p. 19).
* Den Haag, KB: 1 B 14.
Holl. Nachtegaeltien 1633 - Hollands Nachtegaeltien verryct met een nieu twede
deel genaemd Hollands en Seeus nachtegaels samengesang. Amsterdam 1633,
Jacob Pietersz. Wachter (Scheurleer, p. 157).
[II:] Hollands en Zeeuws Nachtegaels t'Samen-gezangh. Verciert met vele
nieuwe liedekens/ als mede alle de liedekens ende ghedichten tot deser materie
dienende. Voor desen inde Zeeuwsche Nachtegael uytgegeven.
* Amsterdam, UB: Muz. 348.
Holl. Volkslieder - Holländische Volkslieder. Gesammelt und erläutert von
Heinrich Hoffmann. Breslau 1833 (= Horae Belgicae II).
hs. Anna von Köln (c. 1500; ed. 1954) - Liederbuch der Anna von Köln (um
1500). Eingeleitet und herausgegeben von Walter Salmen und Johannes Koepp.
Düsseldorf 1954, L. Schwann (= Denkmäler rheinischer Musik 4).
hs. Ariaenken de Gyselaer (c. 1600) - Dit bouck cumpt toe Ariaenken ariens'
dochter - 1600 -. [Onderaan:] Ariadne filia Adrians de Gyselaer.

G.A. Bredero, Groot lied-boeck

265
Handschrift met liederen en gedichten, sommige gedateerd 1602.
* Rotterdam, Gemeentebibl.: 96 E 13.
hs. Buytevest (c. 1600) - Liedboek van de Leidse rederijker Anthonis Buytevest
(1575-1635). 4o obl., 168 ff., ernstig beschadigd met naar het eind meer en meer
tekstverlies.
- Lit.: C.C. Vlam, Een onbekend zestiende-eeuws liederenhandschrift. - Mens
& Melodie 11 (1956) p. 305-311.
* Leiden, Gemeente-archief: Gildenarchief nr. 1474.
hs. Catherina Tirs 1588 (ed. 1854) - Catherina Tirs byn ick genanth. Ick stelle
alle myne sake in godes hant.
Handschrift met geestelijke liederen, gedateerd 1588 en afkomstig uit het klooster
Niesing te Münster in W.
- Opnieuw uitgegeven in Niederdeutsche geistliche Lieder und Sprüche aus
dem Münsterlande, nach Handschriften aus dem XV. und XVI. Jahrhundert
herausgegeben von B. Hölscher. Berlin 1854.
hs. De Vos (1616-18) - Handschrift met negen liederen, twee gedichten, een
sonnet en een epigram, grotendeels gesigneerd A.D.V. (Adriaen de Vos) en
gedateerd 1616, één lied gedateerd 1618. 4o obl., 20 ff., gebonden achter: D.
Heinsius, Emblemata amatoria. Z. pl. en j1.
* Leiden, UB: BPL 2812.
hs. Ghijselers (1512-18) - zgn. Handboek van Antonius Ghijselers. Bevat o.m.
24 geestelijke en wereldlijke gedichten en liederen, gedeeltelijk gedateerd van
1512 tot 1518. Papier, 54 ff., muz.
* Gent, UB: 901'.
hs. Jenneken Verelst (c. 1550) - Deesen boeck hoert toe Joeffrouwe Jenneken
Verelst woenende totter cloester ter banck.
Eerste van enkele eigendomsmerken vóór in Souterliedekens 1540, waarachter
gebonden is een handschrift met 26 genummerde Nederlandse geestelijke
liederen, midden 16e eeuw. 8o, 30 ff.
- Beschreven door P.A. Tiele in Dietsche Warande 1869, p. 572vv.
* Leiden, UB: BPL 1289.
hs. Leningrad (c. 1650; ed. 1961) - Handschrift met 36 stukken voor klavier,
w.o. drie van Sweelinck en een van Scheidemann. Bandstempel: 1646.
- De 17 Nederlandse stukken opnieuw uitgegeven door Curtis (zie aldaar).
* Leningrad, Academie van Wetenschappen.
hs. Liefd' es 't fondament (1561-1628) - Verzameling liederen van de Leidse
kamer Liefd' es 't fondament. 4o obl., 3 delen.
[I:] Nieuwjaarsliederen, 1600-1628. 65 ff. (ontbr. f. 1-3).
[II:] Mey liederen gerymt van verscheyde Auteuren beginnende met het jaer
1585 tot 1621. 47 (+ 2) ff. (ontbr. f. 5, 11 en 13).
[III:] Diversen, 1561-1622. 56 ff. (ontbr. f. 21; f. 22-23 fragm.).

1

Ik dank Drs. R. Breugelmans (UB Leiden) die mij op het hs. attent maakte en er fotokopieën
van beschikbaar stelde.
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* Leiden, Gemeente-archief: Gildenarchief nr. 1473.
hs. Susanne van Soldt 1599 (ed. 1961) - Handschrift met 33 stukken voor klavier.
Op het titelblad: Susanne van Soldt 1599, maar vermoedelijk grotendeels ontstaan
1570-80.
- Opnieuw uitgegeven door Curtis (zie aldaar).
* London, British Museum.
hs. Thysius (na 1590) - Luitboek in Franse tabulatuur op voorgedrukte
zevenlijnige balken, geschreven in tenminste drie handen uit verschillende
periodes1. Fol., 528 ff. w.o. een aantal blanco.
[f. 1r:] Johan Thijs, wt d'Auctie van Smoutius.
De Leidenaar Johannes Thysius kocht dit hs. in 1646 uit de nalatenschap van
Adriaen Jorisz. Smout, voormalig predikant te Amsterdam.
- Lit.: Het luitboek van Thysius, beschreven en toegelicht door J.P.N. Land.
Répertoire d'un luthiste hollandais vers les premières années du XVIIe siècle.
Amsterdam 1889, Fr. Muller.
* Leiden, Bibl. Thysiana (in UB): 1666 (facs. 39, 40, 47 en 48).
hs. Utrecht (c. 1500) - Handschrift met 85 Latijnse en 106 Nederlandse
geestelijke liederen en één wereldlijk lied, zeer waarschijnlijk afkomstig uit het
St. Agnietenklooster te Utrecht, omstreeks 1500. Perkament, 184 ff., muz.
- Opnieuw uitgegeven door W. Bäumker, Vierteljahrsschrift f.
Musikwissenschaft 1888, p. 153-254, 287-350. De Nederlandse liederen met
melodie opnieuw uitgegeven in Het geestelijk lied van Noord-Nederland in de
vijftiende eeuw, uitgeg. door E. Bruning, M. Veldhuyzen, H.
Wagenaar-Nolthenius. Amsterdam 1963, Ver. v. Ned. Muziekgesch. (=
Monumenta Musica Neerlandica VII).
* Tübingen, Bibl. Stiftung Preuss. Kulturbesitz (Depot der ehem. Preuss.
Staatsbibl.): Ms. Germ. 8o 190.
hs. Verhee 1609 - Verzameling van tafelspelen, refereinen en liederen, op naam
van Wouter Verhee en gedateerd 1609. 4o obl., 252 pp.
- Inhoudsopgave in: G. Kalff, Wouter Verhee. - TNTL 5 (1885) p. 137-186;
aanvullingen in: Johannes Bolte, Zu Wouter Verhee's Handschrift. - TNTL 8
(1888) p. 237-243.
* Hamburg, ehem. Stadtbibl. (later Staats- und Universitatsbibl.): Cod. germ.
36 in 4o. Naar mededeling van de bibliotheek d.d. 10-6-1964 na de oorlog in
‘Russisch’ bezit gekomen.
hs. Volksmelodiën (eerste helft 18e e.) - 758 Volksmelodiën of Danswyzen. 8o
obl.
* Amsterdam, Toonkunstbibl.: 205 F 38-39.
Hymni 1615 - Hymni ofte Loff-sangen op de Christelijcke Feest-dagen, ende
ander-sins. 's-Gravenhage 1615, Hillebrant Jacobsz.
- Facsimile-uitgave Hilversum 1967, Frits Knuf (naar één van de exx. Den Haag,
KB).

1

Vgl. F. Noske, Early sources of the Dutch national anthem (1574-1626) - Fontes artis musicae
13 (1966) p. 87-94; 90.
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Zijnde een versamelingh van de nieuwste en aengenaemste Liederen .... Zijnde
noch nooyt voor desen/ soo gedruckt geweest. Amsterdam 1694, Casparus
Loots-man.
* Amsterdam, Inst. v. Volkskunde.
Jan Jacobsz. 1612 - Eenighe gheestelijcke Liedekens/ gemaeckt aen verscheyden
persoonen/ door Ian Iacobs zoon van Harlinghen. Welcke Liedekens meestendeel
by een vergadert/ door H.H. ... Ende ten Druck bestelt door P.W. Amsterdam
1612, Nicolaes Biestkens (Scheurleer, p. 32).
* Amsterdam, Bibl. Doopsgez. Gem. (in UB): II 3021.
Jansen - Jacob Jansen, Gysbert Japicx' lieten. In stúdzje oer de fan de dichter
bidoelde meldijen. Leeuwarden 1956, Fryske Akademy.
Jeffery - Chanson verse of the early Renaissance, edited by Brian Jeffery. London
1971 (privé-uitgave).
Kalff - G. Kalff, Het lied in de Middeleeuwen. Leiden 1883, E.J. Brill.
Kamper Lb. (c. 1540) - Losbladige verzameling van 17 (van oorspr. 37) deels
incomplete liederen (contratenor en bassus), misschien gedrukt bij Jan Petersz.
(Joannes Petreius) te Kampen.
- Lit.: Het Boek 23 (1935-36) p. 165-174; id. 26 (1940-42) p. 90; id. 28 (1944-46)
p. 159-170.
* Kampen, Gemeente-archief: Hs. 212. Geciteerd naar fotokopie, uitgegeven
door Burgont & Tebbenart, Maastricht 1966 (niet meer in de handel).
Knuttel - W.P.C. Knuttel, Catalogus van de pamfletten-verzameling berustende
in de Koninklijke Bibliotheek. 's-Gravenhage 1889-1920. 9 delen.
Krul 1627 - J. Krul, Wereldt-hatende Noodtsaeckelijck. Genomen uyt Levitico
in 't 20. Capittel ...
[p. 137:] J. Krul, Amstelsche Linde. Ofte 't Hof der Nimphen. Amsterdam 1627,
Jacob Aertsz. Calom (Scheurleer, p. 46, 2).
* Haarlem, Stadsbibl.: 88 A 15.
Krul 1634 - Minnelycke Sangh-rympies, vermenght met eenighe sonnetten, ende
and're ghedichies. Amsterdam 1634, Pieter Jansz. Slyp (Scheurleer, p. 47).
[In:] Eerlycke Tytkortingh bestaende in verscheyde rymen gemaeckt door Ian
Hermansz. Krvl.
* Amsterdam, Toonkunstbibl.: 207 J 10.
Kuiper-Leendertz - Het Geuzenliedboek. Naar de oude drukken uit de
nalatenschap van E.T. Kuiper uitgegeven door P. Leendertz Jr. Zutphen 1924-25.
2 delen.
Land - zie hs. Thysius.
Laurier-krans 1643 - Nieu dubbelt Haerlems Lietboeck ghenaemt den
Laurier-krans, der Amoureusen: Inhoudende verscheyden gheestighe/ boertighe/
amoureuse/ kluchtighe en nieuwe Liedekens. Nu op nieuws oversien/
ghecorrigeert/ verbetert ende met diversche deuntjes ... vermeerdert ... Den
sevenden Druck. Haarlem 1643, Vincent Casteleyn (Scheurleer, p. 155).
[II:] Tweede Deel van 't Haerlems Liedt-boeck ... Den sevenden Druck.
* Den Haag, KB: 1 C 29.
Leendertz-Stoett - Gedichten van P.C. Hooft. Volledige uitgave door F.A. Stoett.
Tweede ge-
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heel herziene, opnieuw bewerkte en vermeerderde druk van de uitgave van P.
Leendertz Wz. Amsterdam 1899-1900, P.N. van Kampen & Zoon. 2 delen.
Lenselink - S.J. Lenselink, De Nederlandse psalmberijmingen van de
Souterliedekens tot Datheen met hun voorgangers in Duitsland en Frankrijk.
Assen 1959, Van Gorcum-Prakke (= Neerlandica Traiectina VIII).
Lesure-Thibault - F. Lesure et G. Thibault, Bibliographie des éditions d'Adrian
le Roy et Robert Ballard (1551-1598). Paris 1955, Soc. Française de Musicologie
- Heugel et Cie. (= Publs. de la Soc. Fr. de Mus., 2e série, IX).
Liber primus 1571 (ed. 1958) - Dansen uit de 16e eeuw. Liber primus leviorum
carminum (1572) ... In partituur gebracht en voor hedendaags gebruik
gereedgemaakt door Gerrit Vellekoop. Rotterdam (1958), C.W.H. Snoek. 3
delen.
- Dit werk werd oorspronkelijk in 1571 gedrukt bij P. Phalesius te Leuven
(RISM Recueils 157114).
Lodensteyn 1676 - J. van Lodensteyns Uyt-spanningen, behelsende eenige
stigtelyke Liederen en andere Gedichten. Verdeeld in vier Deelen ... Utrecht
1676, Willem Clerck (Scheurleer, p. 79).
* Leiden, UB: 1202 G 31.
Lust-hof van Rethorica 1596 - Den Lvst-hof van Rethorica. Waer inne verhael
gedaen wordt/ vande beschrijvingen ende t'samen-comsten der Hollantscher
Cameren vande Redenrijckers, binnen Leyden geschiedt/ den 26. Mey/ des Jaers
1596. ende de volgende dagen/ met het gene aldaer gedaen/ ende verhandelt is.
Leiden 1596, Fransoys van Ravelengien (Scheurleer, p. 136).
* Leiden, UB: 1497 C 11.
Lust-hoofken (c. 1620) - I. Startars Lust-hoofken verciert met vele Liedekens,
Bruijloftsdichten ende copere platen. Utrecht z.j., Jan Amelissoon (Scheurleer,
nr. 4406).
[f. 83v:] Eynde van de Liedekens gemaeckt door I. Starter.
[f. 84r:] A. vanden Berghs Liedekens ofte Ghesangen.
- Buiten medeweten van de auteur verschenen voorganger van Starters Friesche
Lust-hof, 1621. Het laatstgedateerde gedicht is van 9-1-1620.
* Utrecht, UB: Z. oct. 2775 (Rariora).
Lust-prieelken 1624 - Schoon-hoofs Lust-prieelken, inhoudende verscheyden
Minne-lietjens, als oock andere ... Door I.C. Wydstraet, ende A.E. Drost. Utrecht
1624, Jan Amelissz. (Scheurleer, p. 150).
[H1r:] Schoon-hoofs Lvst-prieel, verciert met verscheyde Minne-lietjens ... Door
A.E. Drost.
* Leiden, UB: 1194 H 31.
Mak - J.J. Mak, Middeleeuwse kerstliederen. Melodieën verzorgd door E.
Bruning OFM. Utrecht-Brussel 1948, Het Spectrum.
McGowan - Margaret M. McGowan, l'Art du ballet de cour en France,
1581-1643. Paris 1963, Éds. du Centre Nat. de la Recherche Scientifique.
Mincoff-Marriage - E. Mincoff-Marriage, Zestiende-eeuwsche Dietsche
volksliedjes. De oorspron-
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kelijke teksten met de in de Souterliedekens van 1540 bewaarde melodieën.
's-Gravenhage 1939, Martinus Nijhoff.
- Titeluitgave van: E. Mincoff-Marriage, Souterliedekens. Een Nederlandsch
psalmboek van 1540 met de oorspronkelijke volksliederen die bij de melodieën
behooren. 's-Gravenhage 1922 (= F. van Duyse, Het oude Nederlandsche lied.
Eerste vervolg).
Minne-plicht 1626 - Minne-plicht. ende Kvysheyts-kamp. Als mede verscheyden
aardighe en geestige nieuwe Liedekens en Sonnetten. Amsterdam 1626, Jacob
Aertsz. Calom (Scheurleer, p. 151).
* Leiden, UB: 1497 G 22.
Ned. Helicon 1610 - Den Nederduytschen Helicon, eygentlijck wesende der
Maet-dicht beminders Lust-tooneel: Daer vertoont worden ... veelderley
versamelde/ ende aen een geschakelde soetluydende leersame Ghedichten/ in
suyver Nederduytsche sprake ghemaeckt/ door verscheyden
Dicht-konst-oeffenaers ... Alkmaar 1610, Jacob de Meester, voor Passchier van
Westbusch te Haarlem (Scheurleer, p. 140).
* Leiden, UB: 1196 E 37.
Nic. Janssens 1605 - Een nieu deuoot geestelick Lietboeck. Inhoudende vele
schoone Leysliedekens/ ende Nieuwe-jaren/ gheestelijcke Liedekens/ ende soete
hemelsche Lof-sanghen/ met eenighe gheestelijcke Refereynen. Ghemaeckt
met groote neersticheyt door Nicolaes Ianssens van Roosendael, Koster der
Kercken van Roosendael. Desen lesten druck is van nieus ouersien ende
grootelijcx vermeerdert. Antwerpen 1605, Gheleyn Janssens (Scheurleer, p.
26).
- De eerste druk is van 1594.
* Amsterdam, UB: Muz. 140 (def.).
Niclaes 1575 - De Lieder edder Gesangen HN [Hendrik Niclaes]. Tor goede
Lere vnde Stichtinge, dem Hüsgesinne der Lieften/ vnde en allen die sich
daer-thoe wenden. Z. pl. 1575, z.n.v.dr. (Scheurleer, p. 19, 2).
* Leiden, UB: 1497 G 281.
Nieu Amoureus Lb. 1605 - Eerste Nieu Amoureus Liedt-boeck: Inhoudende
verscheyden nieuwe amoureuse Liedekens/ die noyt te voren in Druck zijn
gheweest/ elck met zijn stemme ofte Voyse daer by. Amsterdam 1605, Hendrick
Barentsz.
[p. 81:] Tweede/ Nieu Amoureus Liedt-boeck ...
- In hetzelfde jaar ook verschenen onder de titel: Princesse Liet-boec (Scheurleer,
p. 138; Den Haag, KB: 5 E 1:1).
* Leiden, UB: 1497 G 18 (f. A1 = cancel).
Nieu Amst. Lb. 1591 - Nieu: Amstelredams Lied-boeck/ vol amoureuse nieu
Jaren/ Mey lieden/ Tafel lieden/ ende veelderhande vrolijcke ghesangen/ nu op
nieu vermeerdert. Amsterdam 1591, Barendt Adriaensz. (Scheurleer, p. 135).
* Gent, UB: BL 70992.
Nieu Geusen Lb. 1581 - Een nieu Geusen Lieden Boecxken/ waerinne begrepen
is/ den gantschen Handel der Nederlantscher gheschiedenissen/ dees voorleden
Jaeren tot noch toe ghedragen/ eensdeels onderwylen in Druck wtghegaen/
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* Den Haag, KB: 1714 E 20.
Nieu Geusen Lb. 1592 - Een nieu Geusen Lieden-boecxken ... Ende is nu
vermeerdert met een Liedeken vant toerusten/ af comen ende vergaen des
gheweldigen Spaenschen Vlote/ midtsgaders eenighe nyeuwe Liedekens vant
innemen sommigher steden: eyndende mettet Jaer 91. 's-Gravenhage 1592,
Aelbrecht Heyndricksz. (Scheurleer, nr. 4398).
* Den Haag, KB: 1708 D 40.
Nieu Gheest. Lb. 1607 - Een Nieu Gheestelijck Liedtboecxken/ twelck noch noyt
in druck gheweest en is/ ghemaeckt/ van een jonghe Dochter ghenaemt Vrou
Gerrets/ van Medenblick gheboren/ en is in den Heer ontslapen op Tessel.
Enkhuizen 1607, Jasper Tournay (Scheurleer, p. 30).
* Amsterdam, Bibl. Doopsgez. Gem. (in UB): II 3055.
Nieu groot Amst. Lb. 1605 - Nieu groot Amstelredams Liedt-boeck/ Inhoudende
alderhande Tafel/ May/ ende andere amoureuse Liedekens seer vermaeckelijck
voor alle Jonge Lieden. Amsterdam 1605, Hendrick Barentsz. (Scheurleer, p.
138, 2).
* Den Haag, KB: 5 E 1:2.
Nieu Liedenboeck 1562 - Een nieu Liedenboeck/ van alle nieuwe ghedichte
Liedekens/ die noyt in druck en zijn gheweest/ ghemaect wt den Ouden ende
Nieuwen Testamente/ nv eerst byden anderen vergadert/ ende nieus in Druck
ghebracht. Z. pl. 1562, z.n.v.dr. (Wieder, nr. 56).
* Amsterdam, Bibl. Doopsgez. Gem. (in UB): 2915.
Nieuwen Jeucht Spieghel (c. 1620) - Nievwen Ievcht Spieghel verciert met veel
schoone nieuwe Figuren ende Liedekens te voren niet in druck geweest Ter
Eeren van de Jonge Dochters van Nederland. Z. pl. en j. (Scheurleer, p. 146).
* Haarlem, Stadsbibl.: 88 A 10.
Nieuwen Lust-hof 1602 - Den nievwen Lvst-hof. Gheplant vol uytghelesene,
welgherijmde, eerelijcke, amoreuse ende vrolijcke ghesanghen ... Amsterdam
1602, Herman de Buck, voor Hans Mathysz. (Scheurleer, p. 137).
[f. M1r:] Brvylofts Bancket verciert met veerthien liedekens ... Nieus in druck
ghebracht ende ghemaeckt door M.V. binnen der Goude.
* Leiden, UB: 1498 E 20.
Nieuwen Lusthof (c. 1604) - Den nievwen Lvsthof ... Ten tweeden mael ghedruckt
verbetert ende vermeerdert. Amsterdam z.j., Wed. Hans Matthysz. (Scheurleer,
p. 137, 2).
[f. M1r:] Brvylofts Bancket ...
* Den Haag, KB: 1 B 20.
Nieuwen verb. Lust-hof 1607 - Den nievwen verbeterden Lust-hof ... Den derden
druck gebetert en veel vermeerdert. Amsterdam 1607, Dirck Pieterss. [Pers]
(Scheurleer, p. 137, 2).
[f. O1r:] Brvylofts Bancket ...
* Leiden, UB: 1497 F 37.
Offer des Heeren 1570 - Dit Boec wort genoemt: het Offer des Heeren/ om het
inhout van sommighe opgheofferde kinderen Gods ... Item/ noch is hier by
ghedaen een Liedtboecxken/ tracterende van het Offer des Heeren. Z. pl. 1570,
z.n.v.dr. (Wieder, nr. 78).
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[f. Nn1r:] Een Lietboecxken/ tracterende van den Offer des Heeren int welcke
oude ende nieuwe liedekens ... vergadert zijn.
* Amsterdam, Bibl. Doopsgez. Gem. (in UB): II 118.
Oudt Haerl. Lb. 1682 - Het Oudt Haerlems Liedt-boeck/ Inhoudende vele
historiale ende amoureuse Liedekens: Oock Tafel, Bruyloft, ende
Scheydt-liedekens. Desen seventhienden Druck vermeerdert en verbetert.
Amsterdam 1682, Jacobus Bouman (Scheurleer, p. 183, 2).
* Haarlem, Stadsbibl.: 1 G 174 (alleen vel A: p. 1-16).
Oudt Haerl. Lb. 1746 - Het Oudt Haerlems Liede-boek, inhoudende veele
historiale, amoureuse, ook Bruylofts, ende Scheydt-liedekens. Den
een-en-dertigsten Druk. Amsterdam 1746, Gysbert de Grootkeur (niet bij
Scheurleer).
* Leiden, UB: 1499 F 49 (ontbr. p. 93vv).1
Paradiis 1617 - Het Paradiis der gheestelicker Vrevchden verciert met
vytghelesen gheesteliicke Liedekens. Antwerpen 1617, Joachim Trognesius.
* Enige bekende ex.: Gent, UB: BL 6581, maar geciteerd op gezag van Van
Duyse.
Paris-Gevaert - Chansons du XVe siècle publiées d'après le manuscrit de la
Bibliothèque Nationale de Paris par Gaston Paris et accompagnées de la musique
transcrite en notation moderne par Auguste Gevaert. Paris 1875. Reprint New
York-London 1965, Johnson.
Pers (c. 1630) - Bellerophon, of Lust tot Wijsheyd: Door Sinne-beelden leerlijck
vertoont. VVaer by zijn gevoegt de vrolijcke Stemmen: of stichtige en
vermakelijcke Liedekens en Dichten [door D.P. Pers] ... Van nieuws vermeerdert,
en met de alder-schoonste Voysen op Musijck-noten gepast, en met Konst-platen
geciert. Amsterdam z.j., Dirck Pietersz. [Pers] (Scheurleer, p. 33).
* Amsterdam, Toonkunstbibl.: 208 H 3 (Facs. 3 en 21).
Pers 1643 - Vernieuwde Urania, of Hemel-sangh: Waer in vele historiale en
Christelijcke Gesangen, stichtelijcke Liedekens en Gedichten, uytte Schriften
des Ouden en Nieuwen Verbonds, tot op-weckinge des Godtsaligen levens,
leerlijck werden voorgestelt [door D.P. Pers] ... Met vele nieuwe gesangen
vermeerdert/ en op de aengenaemste nieuwe Voysen/ op Musijcknooten gepast.
Amsterdam 1643, Dirck Pietersz. [Pers].
* Amsterdam, Inst. v. Volkskunde.
Pers 1648 - Gesangh der Zeeden: Waer in verscheyden stichtlijcke Liedekens
en Dichten, tot verbeteringe van dese bedorvene eeuwe, als mede veele
schriftuyrlijcke, historiale en zeedelijcke stoffen, soo uytte H. Schrift,
Philosophen als uyt de oude stichtelijcke Poëten, tot bestraffinge van der
Menschen gebreecken, leerlijck werden vertoont en voor-gedragen, en met veele
aenmercklijcke spreucken der Ouden, op de gesangen gepast. Door D.P. Pers.
Amsterdam 1648, Dirck Pietersz. Pers (Scheurleer, p. 34).
- Derde deel van [D.P. Pers,] Bellerophon. Amsterdam (1648).
* Amsterdam, Inst. v. Volkskunde.
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Pidoux - Le psautier huguenot du XVIe siècle. Mélodies et documents, recueillis
par Pierre Pidoux. Bâle 1962, Éd. Baerenreiter. 2 delen.
Pieuse Alouette 1619 - La pievse Alovette avec son Tirelire. Le petit cors, &
plumes de nótre Alouëtte, sont chansons spirituëlles ... partie recueillies de
diuers Autheurs, partie aussi composées de nouueau; la plus part sur les airs
mondains, & plus communs ... Partie Premiere. Valenciennes 1619, Jean
Vervliet.
* Amsterdam, Toonkunstbibl.: 212 E 4 (facs. 52b).
Pieuse Alouette 1621 - La pievse Alovette avec son Tirelire ... Partie Seconde.
Valenciennes 1621, Jan Vervliet.
* Den Haag, KB: 7 D 23.
Planson 1595 - Jehan Planson, Airs, mis en musique à quatre parties. Paris
1595, A. le Roy & Vve. R. Ballard.
- De eerste druk (1587) opnieuw uitgegeven door H. Expert en A. Verchaly,
Paris (1966).
* Brussel, KB: Cl. 4539 1 L.P. (drie stemboeken: Superius, Contra en Tenor).
Plater 1624 - Abraham Aertsz. Plater, Liedt-boecxken/ ghenaemt Dordrechts
Lijstertje. Dordrecht 1624, Damis van Rybeeck (Scheurleer, p. 149, 2).
* Haarlem, Stadsbibl.: 86 B 23.
Playford 1651 (ed. 1957) - Playford's English Dancing Master 1651. A facsimile
reprint with an introduction, bibliography and notes by Margaret Dean-Smith.
London 1957, Schott & Co.
Praetorius 1612 - Michaelis Praetorij C. Terpsichore, Musarum Aoniarum
Qvinta. Darinnen allerley Frantzösische Däntze vnd Lieder ... Mit 4.5. vnd 6.
Stimmen ... Cantvs. Wolfenbüttel 1612.
* Hamburg, Staats- und Universitätsbibl.: 1 an Scrin. A/578 (facs. 36).
Praetorius 1612 (ed. 1929) - Michael Praetorius, Terpsichore (1612), bearbeitet
von Günther Oberst. Wolfenbüttel [1929], Möseler Verlag (= Gesamtausg. der
mus. Werke v.M. Praetorius, hrsg. von Fr. Blume, XV).
Prieel 1609 - Het Prieel der gheestelijcke Melodie: Inhoudende veel schooue
[!] Leysenen/ ende gheestelicke Liedekens van diueersche deuote materien/
ende op de principale Hooch-tijden des Jaers dienende. Brugge 1609, Pieter
Soetaert.
* Gent, UB: BL 8398 en 8398bis.
Prieel 1614 - Het Prieel der gheestelicker Melodiie ... Van nieuvvs ouer-sien
ende verbetert in veel plaetsen. Antwerpen 1614, Hieronymus Verdussen.
* Mainz, Stadtbibl.: XIII. u. 8o 953 (facs. 13, 15, 25, 33, 41 en 45).
Prins 1650 - Medenblicker Scharre-zoodtje, ghevangen en ontweydt van
verscheyden Visschers: Over-goten met een Sanghers-sausjen/ door Mr. H.J.
Prins, Organist en Voorsanger binnen Medenblick. Medemblik 1650, voor Mr.
Hendrick Jansz. Prins (Scheurleer, p. 62, 2).
* Amsterdam, Inst. v. Volkskunde (facs. 49).
Quinzième livre 1571 - Quinzième livre de chansons à quatre, cinq & six parties,
d'Orlande de Lassus, & autres. Imprimé en quatre volumes. Paris 1571, A. le
Roy & R. Ballard (RISM Recueils 15712).
* Brussel, KB: II 31. 741 A I, 6 (Superius).
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Recreatye 1599 - Der redenrijcke const-lief-hebbers stichtelicke Recreatye.
Vervatende, t'sestich, soo geestelicke als politique refereynen, met negenthien
liedekens, gepronuncieert ende ghesongen ... binnen der stede Rotterdam, den
acht-thienden, neghen-thienden, ende twintichsten Augusti 1598. Leiden 1599,
H.L. van Haestens en N. de Klerck (Scheurleer, p.136, 2).
* Leiden, UB: 1497 C 10.
Reese - Gustave Reese, Music in the Renaissance. Revised edition. New York
1959, W.W. Norton & Comp.
Requiem 1631 - Den Boeck der gheesteliicke Sanghen bedeelt in twee deelen
Den Bliiden Reqviem ende Ghelvckighe Vyt-vaert ... Door eenen Religieus van
d'Oorden van Sinte Francois ghenaemt Minder-broederen Capucynen. Antwerpen
1631, Hendrick Aertssens (Scheurleer, p. 49, 2).
- Tekst: Lucas Gomes van Mechelen O.F.M.Cap., muziek: Tiburtius van Brussel
O.F.M. Cap.
* Amsterdam, Toonkunstbibl.: 208 G 10.
Revius (ed. 1930-35) - Jacobus Revius, Over-ysselsche Sangen en Dichten.
Uitgegeven, met ongedrukte gedichten vermeerderd en van verklarende
aanteekeningen voorzien door W.A.P. Smit. Amsterdam 1930-35, Uitgeversmij.
Holland. 2 delen.
Ringers 1686 - Stichtelijk Sang-prieel, belommerd met het Hooge Lied Salomons,
ende andere Heilige Gesangen, op Neder-duitsche dicht, met bi-gevoegde
sang-letteren, gesteld door Vitus Ringers, Doctor der Philosophië, Meester der
Vrië Konsten, ende Dienaar des Goddelijken Woords tot Ried. Franeker 1686,
Hans Gyselaar (Scheurleer, p. 86, 2).
* Den Haag, KB: 6 A 16.
Röntgen - G.A. Bredero's liederen. Zangwijzen met pianobegeleiding door Jul.
Röntgen. Amsterdam 1919, Ver. Joan Blaeu.
Rijnschen Helicon 1617 - Der Reden-rijcke Rijnschen Helicon/ Betreft in den
Dorpe van Leyderdorp, onder t'woort Liefd' Bliift Sonder Endt, opt beroep der
Rhijnlandtsche Dorp-cameren/ ghehouden als volcht/ den 22. Julij. 1616. Leiden
1617, Johannis Sol (Scheurleer, p. 144, 2).
* Den Haag, KB: 766 C 51.
Schadt-kiste 1621 - De Schadt-kiste der Philosophen ende Poeten waer inne te
vinden syn veel schoone leerlycke blasoenen, refereynen ende liedekens gebracht
ende gesonden op de Peoen-camere binnen Mechelen ... op henlieder feeste den
3. Mey vanden Iaere 1620. Mechelen 1621, Hendrick Iaye (Scheurleer, p. 146,
2).
* Leiden, UB: 1497 A 7.
Schalmye 1614 - Sch[almye inhoudende] veel geeste[lycke Liedekens] dewelcke
sommige noyt [te vooren in] druck zijn geweest. Door [M. de B.] Haarlem 1614,
Vincent Casteleyn (Scheurleer, p. 34, 2).
- Auteur: Marijn de Brauwer.
* Amsterdam, Bibl. Doopsgez. Gem. (in UB): MA-116 (titelblad beschadigd).
Schellinger 1678 - 't Volmaeckte en toe-geruste Schip, bestaende in fraeye
Gedichten en aerdige Liedekens: Verrijckt met veel schoone nieuwe Voyzen.
Nut en dienstig voor alle Liefheb-
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bers der groote Zeevaert. Alles gemaeckt door Willem Schellinger. Amsterdam
1678, Jacob en Casparus Loots-man (Scheurleer, p. 182).
* Den Haag, KB: 841 F 40.
Schepers - G.A. Bredero's liefde en lied. Bevattende zoo liederen als klinkdichten,
uitgezocht en ingeleid door J.B. Schepers. Amsterdam 1918, Ver. Joan Blaeu.
- De melodieën verzorgd door D.F. Scheurleer.
Scheurleer - Nederlandsche Liedboeken. Lijst der in Nederland tot het jaar 1800
uitgegeven liedboeken, samengesteld onder leiding van D.F. Scheurleer.
's-Gravenhage 1908, M. Nijhoff. Eerste (en enige) supplement: 1923.
Schoon suyverlijck Boecxken (c. 1600) - Dit is een schoon suyverlijck Boecxken/
in den welcken ghy vinden sult veel schoone Leysenen ende gheestelijcke
Liedekens/ allen menschen tot devotien verweckende Op een nieu ghecorrigeert
ende verbetert ... Amsterdam z.j., Cornelis Claesz. (Scheurleer, p. 19).
- f. 45v: Approbatie van 17-11-1570.
* Den Haag, KB: 174 C 26.
Simpson - Claude M. Simpson, The British broadside ballad and its music. New
Brunswick-New Jersey 1966, Rutgers Univ. Press.
Sluyter 1687 - Eybergsche Zang-lust, mitsgaders Vreugd-en Liefde-zangen,
door Wilhelm Sluyter, Herder der Gemeinte Jesu Christi tot Eibergen ... Alles
seer kurieus op nooten gestelt. Noit voor deesen soo gedrukt. Amsterdam 1687,
Gerbrandt Schagen.
[II:] W. Sluiters Vreugt- en Liefde-sangen ...
[III:] W. Sluyters Lyk-reden ...
* Amsterdam, Toonkunstbibl.: 212 E 52.
Soetken Gerijts 1592 - Een nieu gheestelijck Liedt-boecxken/ twelck noch noyt
in Druck gheweest en is ... gemaect van een blinde dochter/ genaemt Soetken
Gerijts van Rotterdamme gheboren ... Ende mitsdien dese Liedekens by velen
verstroyt waren/ zijn sy ... versamelt ... ende in't licht ghebracht/ door J.C.
Haarlem 1592, Gillis Rooman (Wieder, nr. 104).
- Volgens het voorbericht overleed Soetken Gerijts op 26-12-1572.
* Amsterdam, Bibl. Doopsgez. Gem. (in UB): II 3053 (ontbr. vel O).
Sommige Liedekens 1597 - Sommige andachtighe ende leerachtige gheestelicke
Liedekens ende Psalmen Davids ... Met noch eenige nieuwe Liedekens die noyt
in Druck gheweest en zijn ... Met noch twee Christelicke Sentbrieven.
Amsterdam 1597, Nicolaes Biestkens (Scheurleer, p. 28, 2).
* Amsterdam, Bibl. Doopsgez. Gem. (in UB): II 2930.
Sommighe Liedekens 1599 - Sommighe nieuwe schriftuerlijcke Liedekens/
ghemaeckt uyt den ouden ende nieuwen Testamente/ waer af eenighe noyt in
Druck gheweest en zijn/ ende nu eerst ... by malcanderen vergadert ... Noch met
nieuwe Liedekens vermeerdert. Haarlem 1599, Fransoys Soete (Scheurleer, p.
29).
* Den Haag, KB: 1703 H 41 (olim: 174 G 41).
Souterliedekens 1540 - Souter Liedekens ghemaect ter eeren Gods/ op alle die
Psalmen van Dauid:
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tot stichtinghe ende een gheestelijcke vermakinghe van allen Chrissten [!]
menschen. Antwerpen 1540, Symon Cock.
- D.F. Scheurleer, De Souterliedekens. Leiden 1898, nr. I.
* Amsterdam, UB: Ned. Inc. 478.
Spaensche Vlote 1591 - De Spaensche Vlote; dat is een cort verhael vande
gantsche gheleghentheyt, ende wedervaren der selve vlote ... ghesanghwijs in
hondert veersekens begrepen. Z. pl. 1591, z.n.v.dr.
* Brussel, KB: II 31.651 A L.P.
Springh-ader 1614 - Nootwendich Vertoogh, der alleen-suyverende Springh-ader
aller kinderen Gods: Vervaet in verscheyden Antwoorden der reden-rijcke
tonghen/ op de uytghegheven Caerte der Wijngaertrancxkens, onder 'twoort
Liefd' boven al. Binnen de loffelijcke Stadt Haerlem/ Anno 1613 ... Haarlem
1614, David Wachtendonck (Scheurleer, p. 142, onder andere titel).
* Den Haag, KB: 789 J 24.
Stalpert 1628 (ed. 1968) - Jan Baptist Stalpart van der Wiele, Gulde-jaer ons
Heeren Iesv Christi op alle de Zonnen-dagen des Iaers. Ingeleid en van
aantekeningen voorzien door B.A. Mensink, met musicol. medew. van J.A.J.
Böhmer. Zwolle 1968, Tjeenk Willink (= Zwolse drukken en herdrukken 61).
Stalpert 1631 - Ioh: Stalpardi. Extractum Katholicum tegen alle gebreken van
verwarde harsenen. Leuven 1631, Bernardinus Masius (Scheurleer, p. 44).
* Amsterdam, Toonkunstbibl.: 207 H 17 (facs. 12, 19, 20, 23b en 38).
Stalpert 1634 - Den Schat der geestelijcke lofsangen. Gemaeckt opde feestdagen
van t'geheele Jaer. Gedicht door den Eerwaerdigen heer J.S.V.W. Antwerpen
1634, Jan Cnobbaert (Scheurleer, p. 44).
- Bekender is de hierna volgende titeluitgave van 1635.
* Leeuwarden, Prov. Bibl.: 2472 TL (facs. 6 en 8).
Stalpert 1635 - Gvlde-iaers Feest-dagen of den Schat der geestlycke Lof-sangen
gemaeckt op elcken feest dagh van't geheele iaer. Door den eerw. Heer J.S.V.W.
Antwerpen 1635, Jan Cnobbaert (Scheurleer, p. 44).
- Titeluitgave van het voorafgaande.
* Amsterdam, Toonkunstbibl.: 212 E 20.
Stapel 1681 - Het Lust-hof der Zielen, beplant met verscheiden zoorten van
geestelijke Gezangen ... Gemaakt van verscheiden Persoonen/ waar van eenige
noit in druk geweest/ en de overigen uit veele gedrukte Lied-boeken gezocht/
by een vergaaderd en in ordre gesteld zijn/ door C. S[tapel]. Alkmaar 1681,
Jacob Ysbrantsz., voor Jacob Pietersz. Moer-beek (Scheurleer, p. 82, 2).
* Leiden, UB: 1195 G 23.
Starter 1621 - Friesche Lust-hof, beplant met verscheyde stichtelyke
Minne-liedekens/ Gedichten/ ende boertige Kluchten. Door Ian Iansz. Starter.
Ss. Ll. St. Met schoone kopere Figueren verçierd; ende by alle onbekende
VVysen, de Noten, ofte Musycke gevoeght, door Mr. Iaqves Vredeman,
Musyck-Mr. der Stadt Leeuwarden. Amsterdam 1621, Paulus van Ravesteyn,
voor Dirck Pietersz. Voscuyl (Scheurleer, p. 147).
[II:] I. Starters Boertigheden.
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* Den Haag, KB: 5 B 1 (facs. 29, 32 en 62). Overigens geciteerd naar de
facsimile-uitgave (naar het ex. Amsterdam, Bibl. VU), Amsterdam 1974, Buijten
& Schipperheijn/ Repro-Holland.
Steendam 1650 - Den Distelvink. Darde Deel: Hemel-sang. Vervattende aartige,
bedenkelijke-Vaarsen, en Liedekens: so, van de Geboorte, Lijden, Sterven,
Begraving, Ver-rijsenis, en Hemel-vaard Iesu Christi: als andere goddelijke
Treur, en Vreugde-Lof-sangen. Op vele rare, oude, en nuwe sang-konstige
Tonen ... Door Jacob Steendam. Amsterdam 1650, Hendrik Doncker (Scheurleer,
166, 2).
* Den Haag, KB: 758 B 37: 3.
Susato 1551 (ed. Giesbert) - Het derde musyck boexken ... ghecomponeert ...
duer Tielman Susato. Antwerpen 1551, T. Susato. Opnieuw uitgeg. door F.J.
Giesbert, Mainz z.j., Schott, onder de titel: Danserye ... 2 delen.
Suyverlijck Boecxken (c. 1600) - Dit is een suyverlijck Boecxken/ inden welcken
staen veel schoone Leysen/ in't Latijn ende in't Duytsch/ ende is nu van nieus
vermeerdert ende verbetert met veel schoone nieuwe gheestelijcke Jaer-liedekens/
ende gheestelijcke Liedekens. Amsterdam z.j., Harman Jansz. Muller
(Scheurleer, p. 19, 2).
* Den Haag, KB: 1704 E 21 (olim 839 F 6).
Sweelinck (ed. 1968) - Jan Pieterszoon Sweelinck, Keyboard works (Settings
of secular melodies and dances); Works for lute. Edited by Frits Noske.
Amsterdam 1968, Ver. v. Ned. Muziek-gesch. (= J.P. Sweelinck, Opera omnia
I, III).
Sweerts 1702 - Innerlykke Ziel-tochten op't H. Avondmaal en andere
voorvallende gelegentheden; nevens eenige stichtelykke zede-zangen. Door
Hieronymus Sweerts. Den vierden en laatsten druk. Omtrent de helft vermeerdert
... Amsterdam 1702, Timotheus ten Hoorn (Scheurleer, p. 78).
* Amsterdam, Toonkunstbibl.: 208 I 10.
Theodotus 1621 - Het Paradys der geestelijcke ende kerckelijcke Lof-sangen/
op de principaelste Feest-daghen des gheheelen Jaers. Gheplant door Salomonem
Theodotvm, Licentiaet in der H. Godtheydt. 's-Hertogenbosch 1621, Jan Jansz.
Scheffer (Scheurleer, p. 42, 2).
- S. Theodotus = Aegidius (Jillis) Haefacker, van 1619 tot 1622
pastoor-missionaris te IJsselstein, Benschop, Polsbroek en Capelle, gest. 1623.
* Groningen, UB: A 7542 (facs. 7, 24, 31, 57 en 58).
Theodotus 1631 - Het Paradys der gheestelycke en kerckelycke Lof-sangen ...
door Salomonem Theodotvm ... Den derden Druck, verbetert ende vermeerdert.
Antwerpen 1631, Jan Cnobbaert.
* Utrecht, Inst. v. Muziekwetenschap: A 422 (facs. 18).
Thibault-Perceau - G. Thibault & Louis Perceau, Bibliographie des poésies de
P. de Ronsard mises en musique au XVIe siècle. Paris 1941, E. Droz (= Publs.
de la Soc. Fr. de Musicol. 2e série, VIII).
Thirsis Minnewit (c. 1740) - Thirsis Minnewit. Bestaande in een verzameling
van de aangenaamste Minne-zangen en Voysen. Deventer z.j., Marinus de Vries.
3 delen (Scheurleer, p. 192).
* Amsterdam, Inst. v. Volkskunde.
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Triumph-hofjen 1633 - Het Triumph-hofjen Iesu Christi ende Marie. Gemaeckt
van twee Bloembeddekens I. De rood' Angier. Verciert met gheestelijcke
Liedekens op het leven ende lijden ons Heeren Jesu Christi. II. De witte Lely.
Verciert met Hymnen/ Antiphonen/ ende geestelijcke Liedekens/ vande
alderheylighste Maghet Maria/ door I.A.S. - Hoorn 1633, Jan Claessz. Haen
(Scheurleer, p. 51).
[II:] Het tweede Bloem-beddeken de VVitte Lely ...
* Den Haag, KB: 174 C 31.
Tsamenkomste 1603 - Der Reden-ryckers stichtighe tsamenkomste/ op t'ontsluyt
der Vraghe: VVat tnoodichst' is om d'arme VVeesen t'onderhouvven? Ghehouden
binnen Schiedam/ Ao XVIc. III. opten vjen July ende de navolghende dagen:
Vervatende zeven Spelen/ op de voorz Vraghe ghewrocht. Noch eenighe andere
wercken/ op den zelven zin ende reghel/ voorghestelt by de Roode Roosen/ tot
Schiedam. Rotterdam (1603), Jan van Waesberghe (Scheurleer, p. 138).
* Haarlem, Stadsbibl.: 76 A 3: 1.
Tuinman 1720 - Beginzel van Hemelwerk; bestaande in Mengelzangen, over
menigerlei uitgelezene geestelyke, en stichtelyke keurstoffen, tot zielverlustiging,
op veelerhande rym-trant, en toonen. Door Carolus Tuinman, Predikant te
Middelburg. Leiden 1720, Joh. Arnold. Langerak (Scheurleer, p. 91, 2).
* Leiden, UB: 1193 G 32.
Tuinman 1725 - Mengel-stoffe van veelerlei stichtelijke gezangen; op verscheide,
zo oude als nieuwe, toonen en psalm-wijzen. Door Carolus Tuinman, predikant
tot Middelburg, in Zeeland. Deze derde druk ... merkelijk vermeerdert ... Utrecht
1725, Jacob van Poolsum (Scheurleer, p. 91).
* Haarlem, Stadbibl.: 84 G 25.
Uitnement Kabinet (c. 1655) - 't Uitnement Kabinet, vol Pavanen, Almanden
... &c. En de nieuste Voizen, om met 2. en 3. Fioolen, of ander Speel-tuigh te
gebruiken. Van de alderkonstighste Speel-meesters, en Lief-hebbers van de
geluyt-kavelingh, (dezer tydt,) by een gestelt ... Eerste Deel. Amsterdam z.j.,
Paulus Matthysz.
- Tweede druk; de eerste is van 1646.
* Amsterdam, Toonkunstbibl.: 207 G 41.
Utr. Zang-prieeltjen 1649 - Utrechts Zang-prieeltjen. Daerinne de aerdighste
liedekens/ uyt 't Amsterdams Minne-beeckje, 't Haerlems Mey- Somer- ende
Winter-bloemtje, Sparens Vreughden-bron, ende andere de nieuste en
waerdichste by een ghebracht sijn ... Utrecht 1649, Lucas de Vries (Scheurleer,
p. 166, 2).
[II:] Utrechts Zang-prieeltjen. Verciert met de aerdighste liedekens ... Als oock
eenighe andere noyt voor desen in druck gheweest ...
* Amsterdam, Inst. v. Volkskunde.
Valerius 1626 - Neder-landtsche Gedenck-clanck. Kortelick openbarende de
voornaemste geschiedenissen van de seventhien Neder-landsche Provintien,
'tsedert den aenvang der inlandsche beroerten ende troublen, tot den Iare 1625.
Verciert met ... stichtelijcke Rimen ende Liedekens ... De Liedekens (meest alle
nieu zijnde) gestelt op Musyck-noten, ende elck
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op een verscheyden Vois, beneffens de Tablatuer vande Luyt ende Cyther ...
Door Adrianum Valerium. Haarlem 1626, voor de erven Valerius (Scheurleer,
p. 151).
* Den Haag, KB: 357 F 9 (facs. 2, 5, 14, 17, 23a, 26, 28, 42, 43, 53 en 60).
Overigens geciteerd naar de facsimile-uitgave, Amsterdam 1968, Facsimile
Uitgaven Nederland (naar het ex. Groningen, UB: A 6123).
Vallet 1615 [1616] (ed. 1970) - Nicolas Vallet, Oeuvres pour luth seul: Le Secret
des Muses, Premier livre, [Amsterdam] 1615; Second livre, [Amsterdam] 1616.
Édition et transcription par André Souris. Étude biographique et appareil critique
par Monique Rollin. Paris 1970, Éds. du Centre Nat. de la Recherche Scientifique
(Corpus des Luthistes français).
Van Duyse - Het oude Nederlandsche lied. Wereldlijke en geestelijke liederen
uit vroegeren tijd. Teksten en melodieën verzameld en toegelicht door Fl. van
Duyse. 's-Gravenhage-Antwerpen 1903-08. Reprint Hilversum 1965, Frits A.M.
Knuf. 3 delen.
Van Elsland 1717 - J.v. E[lsland]. Gezangen of het vrolyk gezelschap der negen
zanggodinnen, kweelende en speelende, op zeer aangenaame uitgezóchte
muzicaale toonen, verscheiden Zangstóffen ... Alle op de G sleutel gestelt.
Haarlem 1717, Wed. Hulkenroy en Zoons (Scheurleer, p. 197).
* Den Haag, KB: 8 E 16.
Van Gherwen 1612 - Tot 'sHeren Lof, heb ic u (Godtvrezende Zanger) deze
nieuwe Liedekens ghe-jondt met zommighe wijzen ... By een vergadert deur
Abraham van Gherwen Schilder. Amsterdam 1612, Hendrick Barentsz.
(Scheurleer, p. 31, 2).
* Leiden, UB: 1497 G 16.
Van Gherwen 1624 - Tot 'sHeren Lof verzaamd
Om zingghen [!] bly te ghader
Dit Boexken kleyn. ghenaamd:
De Ghulde Fonteyn-ader,
[door Abraham van Gherwen]. Z. pl. 1624, z.n.v.dr. (Scheurleer, p. 32).
* Leiden, UB: 1499 G 102.
Van Haeften 1622 - Den Lvst-hof der Christelycke Leeringhe, beplant met
gheestelycke Liedekens. Tot verklaringhe vanden Catechismus des
Artsbischdoms [!] van Mechelen; door Benedictvm van Haeften, Proost van
Affligem. Antwerpen 1622, Hieronymus Verdussen (Scheurleer, p. 44, 2).
* Leiden, UB: 1203 B 12.
Van Rijnbach - Groot Lied-boek van G.A. Brederode, naar de oorspronkelijke
uitgave van 1622. Tekstverzorging en inleiding van A.A. van Rijnbach.
Bilthoven-Antwerpen 1944, Ad. Donker.
Van Vloten - J. van Vloten, Het Nederlandsche kluchtspel van de 14e tot de 17e
eeuw. 2e vermeerderde druk. Haarlem (1877)-1881, W.C. de Graaff. 3 delen.
Vander Straten 1599 - Sommighe nieuwe schriftuerelicke Liedekens/ die noyt
in den Druck gheweest en zijn/ seer stichtelijck om singhen ofte te lesen/
ghemaeckt door F.V.Str. Noch zijn hier by ghevoecht meer schriftuerelicke
Liedekens van ander Autheurs ... Leiden 1599, Volraedt Gaubisch, voor
Franscoys vander Straten den jongeren (Scheurleer, p. 269).
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Veelderhande Liedekens 1566 - Veelderhande Liedekens/ gemaect wt den Ouden
ende Nieuwen Testamente die voortijts in druck zijn wtgegaen: Waer toe noch
veel Liedekens ghestelt zijn/ die noyt in druck geweest en hebben/ ende zijn in
ordeninge van den A.B.C. by den anderen gevoecht. Z. pl. 1566, z.n.v.dr.
(Wieder, nr. 71).
* Haarlem, Stadsbibl.: 176 E 11.
Veelderhande Liedekens 1593 - Veelderhande Liedekens/ ghemaeckt uyt den
Ouden ende Nieuwen Testamente ... Noch op een nieu byghevoecht een nieu
Liedtboecxken/ van seer stichtelijcke Liedekens ... Amsterdam 1593, Cornelis
Claesz. (Wieder, nr. 105).
[f. Yy8r:] Sommighe nieuwe schriftuerlijcke Liedekens ... Haarlem 1593, Gillis
Rooman.
* Haarlem, Stadsbibl.: 87 C 35.
Veelderhande Liedekens 1599 - Veelderhande Liedekens/ ghemaeckt wt den
Ouden ende Nieuwen Testamente ... Noch op een nieu bygevoecht een nieu
Lietboexcken ... Amsterdam 1599, Cornelis Claesz. (Wieder, nr. 114).
[f. Yy8r:] Sommighe nieuwe schriftuerlijcke Liedekens ... Leiden 1599, Jan
Claesz. Dorp, voor Cornelis Claesz. te Amsterdam.
* Leiden, UB: 1497 G 10.
Venus Minne-gifjens (1622) - Venus Minne-gifjens, inhoudende veelderhande
nieuwe Deuntjens, en Voysjens, oock andere Liedekens, door verscheyden
Componisten ghemaect, en noyt voor desen in druck ghesien ... Amsterdam z.j.,
Cornelis Willemsz. Blau-laecken (Scheurleer, p. 148, 2).
- Datering: de eerste gravure draagt het jaartal 1622.
* Leiden, UB: 1198 F 8.
Verhalz 1614 - Een nieu schriftuerlick Liedtboecxken genaemt Des Herten
Vrevght. Inhoudende veel gheestelicke nieuwe Liedekens/ wt de H. Schriftuer/
tot vermakinge van alle Christelicke herten. Gemaeckt door C.V.H. [Christiaan
Verhalz]. Leiden 1614, Ulderick Cornelisz., voor Daniel Roels (Scheurleer, p.
32, 2).
* Den Haag, KB: 174 G 5.
Versch. Bruyloft Dichten 1611 - Verscheyden Bruyloft Dichten ende Liedekens,
ghedicht ende ghecomponeerd by verscheyden Gheesten ... Leiden 1611, Jan
Paedts Jacobszoon (Scheurleer, p. 141).
* Leiden, UB: 1497 F 36.
Vlaerdings Redenrijck-bergh 1617 - Vlaerdings Redenrijck-bergh, met middelen
beplant, Die noodigh sijn't Gemeen en voorderlijck het Landt. Amsterdam 1617,
Kornelis Fransz. (Scheurleer, p. 144, 2).
* Den Haag, KB: 10 G 23.
Wackernagel - Philipp Wackernagel, Bibliographie zur Geschichte des deutschen
Kirchenliedes im XVI. Jahrhundert. Nachdruck der Ausg. Frankfurt/M. 1855,
Hildesheim 1961, Georg Olms.
Wackernagel, Kirchenlied - Philipp Wackernagel, Das deutsche Kirchenlied
von der ältesten Zeit bis zu Anfang des XVII. Jahrhunderts. Nachdruck der
Ausg. Leipzig 1864-1877, Hildesheim 1964, Georg Olms. 5 delen.
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amoreuse Ghesanghen, Troudichten, Sonnetten, en andere vermaeckelijcke
ghedichten. by een vergadert, ende ten dele ghecomponeert, door. Boudewiin
Iansen Wellens. Franeker 1612, Thomas Lambert Salwaarda (Scheurleer, p.
141, 2).
* Haarlem, Stadsbibl.: 87 B 45.
Wellens 1617 - t'Vermaeck der Ievght ... door. Boudewiin Iansen Wellens.
Leeuwarden 1616, Abraham vanden Rade; a.h. eind: Franeker 1617, Jan Janssen
Starter (Scheurleer, p. 141, 2).
* Den Haag, KB: 8 A 28.
Wieder - F.C. Wieder, De schriftuurlijke liedekens. De liederen der
Nederlandsche hervormden tot op het jaar 1566, inhoudsbeschrijving en
bibliographie. 's-Gravenhage 1900, M. Nijhoff.
Ysermans 1628 - Trivmphvs Cvpidinis. In-houdende veel schoone stichtighe,
ende seer vermaeckelijcke Liedekens, ende andere ghedichten, verciert met veel
loffelijcke sententien, als oock sommighe Epitalamien, Bruyloft-liedekens en
andere Poëmata. Door Ioan Ysermans. Facteur vande Gulde vanden Heylighen
Gheest diemen noemt den Olyf-tack. Antwerpen 1628, Wed. Jacob Mesens
(Scheurleer, p. 153).
* Leiden, UB: 1197 H 4.
Zahn - Die Melodien der deutschen evangelischen Kirchenlieder, aus den
Quellen geschöpft und mitgeteilt von Johannes Zahn. Nachdruck der Ausg.
Gütersloh 1889-93, Hildesheim 1963, Georg Olms. 6 delen.
Zeeusche Nachtegael 1623 - Zeevsche Nachtegael, ende des selfs dryderley
gesang ... Door verscheyden treffelijcke Zeeusche poëten by een ghebracht ...
Hier is noch by-ghevought een poëtisch werck ghenaemt Tafereel van Sinne-mal.
Middelburg 1623, Jan Pieterss. vande Venne. 4 delen (Scheurleer, p. 149).
* Leiden, UB: 1203 B 17.
Zoeteboom (1668) - 't Kleyn Lust-hofje, vol van Bruylofts-zangen,
Echt-liedekens, Houwelijcxbaken en Feest-gedichten ... op gewoonelijcke en
meest gesongen stemmen, by een gesamelt door H. Zoeteboom. Den laetsten
Druck vermeerdert en verbetert. Alkmaar z.j., Jacob Ysbrantsz., voor Jasper
Gijsbertsz. in De Rijp (Scheurleer, p. 166).
- Datering naar Scheurleer; de eerste druk is van 1649.
* Amsterdam, Inst. v. Volkskunde.
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Woordverklaring
aeolisch - z. kerktonen.
air de cour - verzamelnaam voor het Franse strofelied, vnl. solo met
luitbegeleiding, in de periode 1571-c. 1670.
allemande - Fr. danse allemande, Dts. deutscher Tanz, Eng. alman; dans in
rustige tweedelige maat, populair tussen 1550 en 1750; wordt vaak gevolgd
door de courante.
antifoon - oorspr.: door het volk gezongen refrein bij een psalm in de Latijnse
kerkzang, later door vrije toepassing belangrijker geworden dan de psalm zelf
en ook inhoudelijk daarvan verwijderd geraakt (bv. Maria-antifonen).
ballet de cour - vocaal en instrumentaal, fraai geënsceneerd ballet, vnl. opgevoerd
aan het Franse hof tussen 1580 en 1660.
binair (ternair) metrum - muziektheoretische term, hier oneigenlijk gebruikt
voor twee- resp. driedelige versmaat.
bran(s)le, brande - verzamelnaam voor groot aantal Franse en Italiaanse
danstypen, bijna alle in tweedelige maat, 16de-18de eeuw.
contrafact - lied gemaakt naar model en op de melodie van een reeds bestaand
lied.
contredans - vanuit Engeland omstreeks 1685 naar het continent gekomen
country dance, vooral in Frankrijk en Nederland populair geworden;
(samengesteld-) tweedelige maat.
courante - oorspr. Franse dans, tussen 1600 en 1750 in heel Europa in gebruik;
snelle driedelige maat; vaak nadans bij allemande.
discantus - bovenstem van meerstemmig muziekstuk.
dorisch - z. kerktonen.
frygisch - z. kerktonen.
gaillarde - oorspr. Franse of Italiaanse dans, in 16de en 17de eeuw in zwang;
snelle driedelige maat; vaak nadans bij pavane.
gavotte - oorspr. Franse dans, behorend tot de branles; levendige tweedelige
maat.
hemiool - omzetting van twee driedelige maten of maatdelen in drie tweedelige,
bv. twee 3/4 maten vormen samen een 3/2 maat.
homofoon - alle stemmen in een meerstemmig stuk ritmisch (vrijwel) identiek.
hypo-jonisch (-mixolydisch) - z. kerktonen.
incipit - aanhef van genoteerd muziekstuk.
kerktonen, modi - het toonsysteem van de middeleeuwen. Men onderscheidde
aanvankelijk vier ‘authentieke’ toonreeksen: dorisch (re), frygisch (mi), lydisch
(fa) en mixolydisch (sol), en vier
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‘plagale’: hypodorisch, hypofrygisch enz. Later werd het stelsel uitgebreid met
aeolisch (la) en jonisch (do) en hun plagale reeksen.
lydisch - z. kerktonen.
madrigaal - literair georiënteerd meerstemmig lied van de 16de en eerste helft
17de eeuw, vooral op Italiaanse tekst (o.a. Monteverdi), ook in het Engels (o.a.
Byrd), minder in andere talen.
menuet - oorspr. Franse dans, ongemeen populair van 17de tot 19de eeuw,
aanvankelijk in rustige, galante 3/4 maat.
mixolydisch - z. kerktonen.
moresca, morris - verzamelnaam voor vanuit Spanje (?) over Europa verspreide
vechtdansen, vaak erotisch of grotesk van aard, solo of in groepsverband
uitgevoerd door gecostumeerde dansers met gemaskerde of beschilderde
gezichten. De naam herinnert volgens sommigen aan de Moren. De Engelse
morris is een nog steeds bestaande ommegang met vergelijkbare elementen,
maar wellicht van andere herkomst.
ostinate bas - Ital. basso ostinato; gelijkblijvende basmelodie of opeenvolging
van accoorden, toegepast in o.a. folia, passamezzo en passacaglia.
passamezzo, passamede - Ital. pass' e mezzo = anderhalve pas (?); oorspr.
Italiaanse dans met ostinate bas, vnl. 16de eeuw; wordt vaak gevolgd door
saltarello.
pavane - van Ital. pavo = pauw, waarschijnlijker van Padua; statige dans, meestal
in tweedelige maat; wordt vaak gevolgd door gaillarde.
saltarello - oorspr. Italiaanse dans, snelle 6/8 maat; vaak nadans bij passamezzo.
sequens - muzikaal gegeven met herhaling(en) op andere toonhoogte(n). Ook:
Latijns strofisch gedicht, oorspr. bedoeld bij lange tekstarme Alleluia-melodieën
(z. ook trope), later zelfstandige poëtische en muzikale vorm.
Stollen-vorm, Bar-vorm - driedelige strofevorm aab, waarbij de twee Stollen
a, met gelijk rijmschema en melodie, het Aufgesang vormen, b het Abgesang;
zelden is er een tweedelig Abgesang bb; voorbeeld: Ein feste Burg.
ternair metrum - z. binair metrum.
trope - latere invoeging in Latijnse kerkzang, a) als nieuwe melodie zonder
tekst, b) als nieuwe tekst bij bestaande tekstarme melodie, c) als nieuwe melodie
met nieuwe tekst, vooral in de Introitus van de mis. De Alleluia-trope is als
sequens (z. aldaar) een zelfstandig genre geworden.
vaudeville - opvolger (volgens sommigen ook voorganger) van de air de cour
(z. aldaar): eenvoudig eenstemmig lied, in Frankrijk in de 18de eeuw populair,
veel gebruikt in het zangspel (comédie en v.).
volte - oorspr. Provençaalse dans in snelle driedelige maat, verwant met
gaillarde.
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Alfabetisch register
Van liederen (volgens beginregels), wijsaanduidingen en overige
melodienamen
De cursief gedrukte nummers verwijzen naar de betreffende melodie en het
bijbehorende commentaar, de overige nummers naar de bladzijden.
Met spellingsverschillen tussen overigens gelijke items is slechts rekening gehouden
als zij de plaats daarvan in het register wezenlijk beïnvloeden.
Ach! blije Jongelingen 32
Ach dach! wenschelijcke dach 42
Ach Florinde! mijn beminde 49
Ach Gott vom Himmel sieh darein 224
Ach ongeluckighe dach 42
Ach proper dier waer wildy heen 9
Ach strenghe Liefd ghy schijnt seer soet 43; 39
Adelijn, Bruynsmadelijn, ghy bent so hups en fijn 40; 31
Adieu nimphe du bois 207
Adieu schoonheden preuts vol sachte tooveryen 52
Aenhoort doch mijn gheklach 24; 119
Aenmerckt doch mijn gheclach zie Aenhoort doch mijn gheklach
Aenschout, o Heer, mijn hert! en wilt dat eens vervormen 52
Al ben ic schoon Liefje niet machtig rijck 24, 27, 40, 48, 242
Alemainge, Alemande zie Allemande
Allemande amoureuse 30
Allemande Bruijnsmedelyn zie Bruijnsmedelijn
Allemande C'est pour vous belle dame zie C'est pour vous belle dame
Allemande Cicilie zie Cicilie, Allemande
Allemande d'Amour zie Amour, Allemande d'
Allemande d'Anvers zie Anvers, Allemande d'
Allemande (de) Chapelle zie C'est pour vous belle dame
Allemande de Pologne zie Pologne, Allemande de
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Allemande d'Isabelle zie C'est pour vous belle dame
Allemande Filippijn zie Philip, Allemande
Allemande Fortune zie Fortune hélas pourquoy
Allemande honeste zie C'estoit une fillie de noble coeur
Allemande (la) Nonnette zie C'estoit une fillie de noble coeur
Allemande Linde zie Linde, Allemande
Allemande Pekelharing zie Pekelharing, Allemande
Allemande Philip zie Philip, Allemande
Allemande Spiers zie Spiers, Allemande
Al leve ick in druck in groot ghequel 90
All in a garden green 12
Al lijd' ick druck 88
Almaengie, Almaigne, Almande zie Allemande
Al mijn begeerlijckheden 7
Als de hooge noodt, by tyden 203
Als Dirckje in syn koortse lagh 8; 38
Als d'ooghen schoon 43
Als ick in myn gedacht 43
Als ick laest van Hollandt voer 9
Als ick uyt wandelen gae 21; 26, 39
Als Jan Sybrech sou belesen 51
Alsoo't begint zie Als't begint
Als't begint 59; 23, 25, 36, 41, 42, 47, 53, 54, 82, 89, 90, 120, 143, 150, 159
(facs.), 170, 175 (facs.), 179, 186, 187 (facs.), 191, 192, 225, 251
Als't oogh van mijn gemoed aendachtigh gaet aenschouwen 52
Al van een eerbaer vrou en haren man 41
Al waert dat mijn, de Godt Jupijn 42, 102
Al wat men hier in dese werelt siet 132
Alzoo't begint zie Als't begint
Amaril de de(c)ken sacht 23; 26
Amarilletje mijn vriendin 87
Aminte l'amoureux 220
Amour, Allemande d' 137, 176
Anvers, Allemande d' 176
Anvers, Passamezzo d' 175, 176
Anvers, Pavane d' 176
Arent Pieter Gysen, met Mieuwes, Jaap, en Leen 1; 24, 27, 36, 40, 54
Asteur(i) sei tanto gratiosa 145
Aus tiefer Not schrei ich zu Dir 224
A vous point veu la Peronnelle 74
Ay Gulde Maan hout op u jacht 59
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Ay hoch verheven Ziel, en overschoone Vrouwe 52
Ay schoone Dochter Blont, die 'tHulzel en Paruycken 52
Ballet la Durette zie Durette, La
Banghe suchjes gaet nu spelen 6
Bara vastres drom zie Bar'ra Faustus dream
Bar'ra Faustus dream 62
Batavia ghy syt de Bruyd 86 (facs.)
Bedaart en toeft 35
Bedrijft geneucht// ghy jonge jeucht 151
Bedrijft nu vreucht, en maect gheneucht 151
Begeertens lust baert altyt quaet 180 (facs.)
Bella Nimpha fuggittiva 23; 32
Belle qui m'avez blessé d'un trait si doux 11
Bethke sou te bruyloft gaen 4
Betteken voer na Bethelemoer (Maerye-mont) 4
Bevallijcke schoone maaght 12
Bienheureus' est une âme 185
Brand(e) Matresse zie Matresse, Brand(e)
Bransle Guillemette zie Et Guillemette avez-vous déjeuné
Bruijnsmedelijn 172, 173
C'estoit une fillie de noble coeur 44; 30, 31
C'est pour vous belle dame 160, 161
Christe warachtich Pellicaen 225
Christus is ons verresen 187 (facs.)
Christus is opgestanden 209, 210
Cicilie, Allemande 102
Cicilie, Passamezzo 19
Claes molenaer, Van 164
Cobbler's jigg 95, 181
Coble zie Cobbler's jigg
Comt hellipt vrolijck singen 38
Coridon, Van 44
Coroquanti, Van 140
Courante brande 41
Courante durette zie Durette, La
Courante la Dauphine zie Dauphine, La
Courante la Durette zie Durette, La
Courante Seignor zie Seignor, Courante
Courante Si c'est pour mon pucellage zie Si c'est pour mon pucellage
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Courante van Hansken zie Hansken, Courante van
Cupido geeft my raet om mijn liefs hart te winnen 52
Cupido Godt duer uwe minne stralen 43, 44
Curante brande zie Courante brande
Daar ick lach en sliep 30
Daer ick gister avond quam 9
Daer ick lach en sliep zie Daar ick lach en sliep
Daer synder nu soo veel, die haar seer gaen beklagen 52
Dat de Sekt,, Die begekt 101 (facs.)
Datmen een reys van drincken spraeck 14; 26
Datmen eens zie Datmen een reys
Dauphine, La 4
De aerd is onses Gods voorwaer zie Psalm 24
De blijdscap komt van mijn 27, 41
Dedans quatre chambrettes 185
De Gierige Gerrit, die lebbige dief 9
De harde winter strengh, met al haer wrede buyen 52
De Liefd' die myn begeert beveelt 41, 54
De Liefde doot// mijn schaemte root 39
De lieve, waerde, soete Mey 43
De mey die ons de groente geeft 196
De Minne die in mijn hartje leyt 33; 39
De moeyelijcke strijt, en d'Amoureuse tranen 52
Demophon, de wijl de Son 34; 26
Den Admirant, den Admirant 41
Den dach die is so vreuchdenrijck 210
Den Hemel wil ghetuyghen 145
Den Uyl zat in den olie 36
De reden door de Tijd bevijnd 59
De Ruyter die stack sijn Peert met sporen 63
Destin qui separés par d'extresmes rigueurs 52
De traentgens diese weynde 167
De uil zat in de olmen 36
Deur myn verschalckte ooghen 44
Die door des Werelts woeste baren 73 (facs.)
Die nachtegael int wilde 188, 192
Dies est laetitiae in ortu regali 51; 32
Die sich veynst, waent of vermeet 23
Die soete coele Mey, is nu ontdaen 44
Die sonder hoop moet minnen 13
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Dieuwer is verlieft (by get) 41
Die voor een dooven preeckt 24
Disse oisterliche dage 224
Dit Leven vverdt van my een snelle windt geheeten 52
Dolphine, La zie Dauphine, La
Door jeuchdich, blinde, domme, sinnen 18
Door't bidden ginck noyt tijt verloren 96 (facs.)
Door u gesichte kom ick schoon lief in rouwe 176
Door wissel van liefde mijn leven verhueght 90
Du fons de ma pensée 249
Durette, La 11
Edel Carsou 31
Edele siel verheven, groots en schoon 28; 35
Edel Kersouw zie Edel Carsou
Eel-hart, Moertjen, heb ick lief 3
Een kindeken so lovelick 51
Een liedt eerbaer 34
E Gielle mette zie Et Guillemette avez-vous déjeuné
Elaes Amour zie Helaes! Amour wat gaet my aen
Elk heeft zyn byzonder dryven 51
Engelsche Fortuyn 28; 31, 33, 35, 36
Engelsche Foulle 26
Engelsche Lamentatie zie Engelsche Fortuyn
Engelsche voertuin zie Engelsche Fortuyn
Engelse min 21
Engels lapperken zie Enghels schoenlappertjen, 't
Engels woddecot 14
Enghels schoenlappertjen, 't 17; 31
English mars 135
En had ick noyt bemint de witte reyne Deuchd 25
Enoch behaechde Godt seer wel 208 (facs.)
Es ist das Heil uns kommen her 224
Espagne, Pavane d' 7; 30, 39
Esprits qui soupirez tant d'amoureuses plaintes 52
Es sind doch selig alle die 229
Est ce le grand Die des alarmes 135
Est-ce Mars le grand Dieu des Allarmes 29
Es wolt ein junger Geselle dess Morgens früh auffstan 192
Et Guillemette avez-vous déjeuné 16
Eyn kindelin so lobelich zie Een kindeken so lovelick
Ey wilder dan wilt zie Wilder dan wildt wie zal my temmen

G.A. Bredero, Groot lied-boeck

288
Fagot, Vanden 127
Faustus droom zie Bar'ra Faustus dream
Foey Don Jan! al u bedryven 50 (facs.)
Forsters droom zie Bar'ra Faustus dream
Fortuna desperata 131
Fortune angloise zie Engelsche Fortuyn
Fortune hélas pourquoy 25; 131, 160
Fortune my foe, why dost thou frown on me 131
Fortuyna eylaes bedroeft zie Fortuyn, helaes! bedroeft
Fortuyn, helaes! bedroeft 25
Foule d'Engleterre, La 126
Freu dich du werde Christenheit 224
Frisch Meechdelijng 173
Furiliere, Vande 26
Fytje Floris, myn speulmeysje 6; 24, 51
Galiarde Tortellerie zie Tortellerie, Gaillarde
Garbrande, wilt ghy leven recht gerust 28; 24, 33, 35
Gedenct mijn siel uws scheppers krachtich 54
Gedenkt o Creatuer 81 (facs.)
Geliefkens eer ghy waert geboren 49; 24
Geluckig is het Land 107
Getrou van zeeden 41, 97
Ghekroonde Keyserinne 32
Gheluckigh, overluckigh 32
Gheluck vereende Menschen 32
Ghewapende Goddinne 32
Ghy die, met sulck geweldt 222
Ghy die nu zijt bevrijdt 119 (facs.)
Ghy drye-mael dry Godinnen 32
Ghy Haylicheydjens 120
Ghy Hemel-borghers al 213 (facs.)
Ghy lodderlijcke Nimphe(n) soet 59
Ghy Maeghden en Jongelingen 44
Ghy mannen ende vrouwen wilt doch gedachtig wesen 221
Ghy moet de feest met vreught ver-eeren 56
Ghy stroom Goddinnen gladt 43
Ghy wack're Nimphjens en Dryaden 56
Ghy weet mijn lief wie u bemint 17
Ghy wreede harderinne 76 (facs.)
G'luckige Jonge L'ien 12
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Goddine die de naam van't schip-rijck Eylant voert 21
Goddin o Venus schoon verwect in mijns Liefs hert 21
Goudtsblomkens die daer blincken 221
Granida schoon 41
Gratieuste divyne 190 (facs.)
Guillamette zie Et Guillemette avez-vous déjeuné
Haarlemsche drooghe harten nu 46; 24
Had ick duysend ijsere tongen 133 (facs.)
Ha! licht vervlooghen wyllen 32
Hansje sneed dat kooren was lanck 47; 31
Hansken, Courante van 194 (facs.)
Hansken is soo fraeyen gesel 196
Hanskin 31, 195
Ha que je suis à mon aise 6
Harlingen, Van 89
Heb ick u niet gheseyt 52
Heeft yemandt, door gestadigh draven 231 (facs.), 233
Helaes! Amour wat gaet my aen 3
Helaes! ick heb verlooren 38
Helft mit Gotts Güte preisen 185
Hesse mars 135
Het daget uyt den Oosten zie Het daghet in den Oosten
Het daghet in den Oosten 38
Het eerste Ghebod zie 't Eerste gebodt
Het Jaer wert nuw, de Tijd is oudt 55
Het passeerde een aerdich Medecijn 170
Het schaep dat voer na Alckmaer zie 't Schaep dat voer naer Alleckmoer
Het vinnich stralen vau de son 196
Het vryde een Wals Walinneken 26
Het waere twee gebroeders zie 't Waren twee Gebroeders stout
Het was de moere rondt 41
Het was een aerdich knaepken 's morgens vrouch opgestaen 192, 193
Het was een aerdt een aerdich medecyn 171
Het was een Engelsch boerken 95
Het was een fraey rijck borgers kint zie Het was een Rijck Burgers kint
Het was een jonger Heldt 50
Het was een maghet suyver en net 181
Het was een Rijck Burgers kint 43
Het was een rijck mans burgers zoon zie Het was een Rijck Burgers kint
Het weten en wijs syn, sou my in alle delen 57
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Het windeken daer dat bos af drilt zie Windeken daer het bosch af drilt
Het zijn doch salich alle die zie Ydt zijn doch salich alle die
Hey wie wil hooren singen 85
Hey wilder dan wilt zie Wilder dan wildt, wie zal my temmen
Hier legg' ick af-gheslooft 52
Hoe diep zijt ghy ghesoncken 167
Hoe groot (ô Heer) 232
Hoe komt Jetske, sis het my 4
Hoe lang sal ick met heete tranen zie Sal ick langer met heete tranen
Hoe lustigh is't te spreken 26; 27
Hoe soet singht ons de Nachtegael 41
Hoe star-ooght mij gesicht? wat mach 'tgepeyns bedelven 52
Hoe veel soo moet hem lusten 160
Hoe wel soo moet hem lusten 160
Hoewel 't verstant geensins de Minne vliet 131, 132
Hoogher Doris niet, mijn gloetje 26
Hoort hier iens Bestemoer 42
Hou, Herder slecht// waar treckt de loop dus heen 28
Hou sick hou, goen dach in't huys 24, 44
Hout u soo kost'lijck als ghy meucht 4
Hubsch maechdelijn 173
Ic ben een arme Pilgrem hier zie Ick bender een arme Pellegrim siet
Ic hadde noyt gevoelt in mijn voorleden wylen 21; 39
Ich gieng ains mals spacieren 184
Ick bender een arme Pellegrim siet 33
Ick bin vervaert veur Heyntjeman 41
Ick ginck een mael spaceren 185
Ick hebber een uyt verkoren 41
Ick heb de groene straten 13
Ick heb so men'gen droevigen tre 87
Ick kan nu niet bedwinghen 26; 27
Ick ken u wel, ô van de hel 197
Ick loos' de suchten 219, 220
Ick ly in't hert pijn ongewoon 57
Ick moet met sangh vertalen 30
Ick peyns om een persoone 46
Ick riep o wach 120
Ick roep u o hemelsche Vader aen 171
Ick sal u stucxgewijs, nae't leven gaen afmalen 52
Ick schou de Wereld an 50; 26, 54

G.A. Bredero, Groot lied-boeck

291
Ick sieje wel, al gaeje snel 47; 24
Ick veracht// heel de nacht 19
Ick voer laest uyt Hollant zie Als ick laest van Hollandt voer
Ick weet noch een Iouffrouw fijn 151
Ick wil Juffrouw (vertrout) 42
Ick wou dat ick waer een sneeu witte wilde Swaen 46 (facs), 47
Ic peyns om een persoone zie Ick peyns om een persoone
Ic sie die morgen sterre 161
Iets moet ick u Laura vraghen 49
Ik ga zo vaak 196
Ik zag Cecilia komen 102
Il estoit une fillette Qui vouloit 184
Indien het claghen can 52; 26
Indien men poocht mijn hart 220, 222
In het Idalisch dal 179
In twijffel en met schreumt soo hef ick op dit liedt 21; 27
Isser yemant uyt Oost-Indien gekomen 135
It is ein Boiken kamen in Land 195
J'aimerai toujours ma Philis 245
J'aimerai toujour mon Iesus 246
Ia mijn bedroefden geest cund ghy in vreuchd herscheppen 52
Ianneman en Alemoer 59, 60
Ian sloot// bier en broot// een pot vol 22
I'aymeray tousiours le bon vin 246
J'endure un fascheux ennuy 236
Ie recontray l'autre jour 56
Jeughdige Nimphen, die't boerten bemind 250 (facs.)
Jog on, jog on, the footpath way 195
Jonkvrouw ik bid, vertrouwt 26, 179
K'en kan u niet bedwinghen zie Ick kan nu niet bedwinghen
'k Groet u, ô Engel 92 (facs.)
K' heb u noyt lief geheeten 46
'Khoor de stemme van mijn lief 105
Klaere wat heefter uw hartje verlept 87
Komt heyligh Geest vol machten 160
Komt nu al,, groot en smal 19
Kom Vriendin u vry vertoonen 202 (facs.)
Kon ick eens recht bedwingen 36; 24
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Laet ons met lof en sangen 122 (facs.)
Laet sang en spel, tambour en fluyt 125 (facs.)
Laetst als de Goden bancketeerden 56
Lamonicha 185
Lamour de moy 34
Lavagotte 26
Lest als ick was vergaert 82
Lichtvaerdige Minne neemt u afscheyt 15
Licht werden in den mensch 236
Liefd' int secreet 131, 132
Lieff wtvercoren, lieff triumphant zie Lief uyt verkooren// Lief tryumphant
Lief int seekreeten zie Liefd' in secreet
Lief uyt verkooren// Lief tryumphant 48
Lief weest ghegroet// ghy die mijn ghemoet 39
Lieve Dochter(s) vol van jeuchde 51
Lieve kyeren wat en deun 4; 24, 37
Linde, Allemande 82
Lindensmidt, Vanden 89, 152
Lof dij godinne rain 43
Lof Moeder vande Minne 32
Lofsangh Maria, De zie Myn siel maeckt groot den Heer
Lof zy Maria triumphant 246
Loroequande 140
Maaghdeken jent, Princesken suyverlijcke 31
Maar siet! sy sluyt 43
Ma belle si ton âme 185
Mach ter werelt eenighe pijn 3
Madre non mi far monica 185
Maer waerom is myn hert niet uytgebrant tot asschen 25, 52; 39
Maneschijn 188
Maria zart,, von edler Art 152
Marten Aepjes eerje gaet 3; 47
Matresse, Brand(e) 188
Maximilianus de Bossu 53; 36
Medea onbeweecht 124
Medelyn, Pavane 173
Meester Clement, ghy vuyle vent 41
Mein Seel macht gross 206
Menschen al te saem in u ghemeente 239 (facs.)
Menuet Spanjolet zie Spagnoletta
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Met Edel hooch begheeren 38
Met een Minnelycke sin, Com ick u 42
Met gantscher bedruckter herten 58
Meysken vvilt ghy trossenteren 135
Miserere, Van den 147
Mocht ick de Goude Zaalen 30
Mocht ick verwerven 't geen ick wou(w) 46
Monicha, La zie Lamonicha
Moresque, La 218
Moy Aeltjen is't soo haest vergheten 56; 24
Munster, Van 89
Muscadin 126
Myn brosche ted're sinnen 37
Myn droefheyt moet ic claghen 124
Mijn God voet my als mijn Herder gepresen zie Psalm 23
Mijn herte wilt nu vluchten 159 (facs.), 160
Myn hert laet vryheyt varen 78
Mijn hert versucht eylaes 52
Mijn licht doe d'eerste dach 219, 222
Myn siel maeckt groot den Heer 50
Mijn sieltje schreyt, dat sucht en weent 53
Myn sinlijckheyd// heb ick geleyd// op een die ick moet derven 34
Myn sinnen// siet// die minnen// hiet 22
Myn tongh die moet nu boogen 40
Mijn ziel maeckt groot den Heer zie Myn siel maeckt groot den Heer
Mijn ziel wilt u niet keeren 65 (facs.)
Nachtegael in't wilde zie Die nachtegael int wilde
Nachtegael kleyn wilt vogelken 42
Na dien ick van mijn trouwe dienst 9
Nectaer keurden af de Biecht 133 (facs.)
Neen Trijntje, doetet niet 52; 24
New Sa-Hoo, The 135
Nifjen, Nifjen, o ghy dingh 3
Nonnette, Allemande (la) zie C'estoit une fillie de noble coeur
Nu dobbert myn Liefje op de ree 62
Nu Heereman, nu Jong-gesel 5; 24, 32, 38
Nu hoort mijn vrient gepresen 41
Nu leef ick in't verdriet 21; 26
Nun freut euch lieben Christen g'mein 224
Nu onlangs vroeg in't morgen rood 68 (facs.)
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Nu spreyd u kapjen nedere 46; 31
Nu treurt myn Ziel 131
Nymphe, die my wont met eenen schicht seer soet 77
O Bruydegom en Heere 41
Och legdy hier verslagen 166
Och lyden en pijn zie O lyden en pijn
Och mocht ick eens sien, Het einde van mijn smert 77
Och ongheluckighen dach zie Ach ongeluckighe dach
Och snelle winden wilt mijn overdroeve klachten 52
Och warent al mijn vrienden 166, 167
Och Wee ick mach wel claghen 192
O Droeve tijdt// die ick verslyt 47
O Du Toversche kol 42
O Gheest, die ons kunt aldermeest 235 (facs.), 236
O ghy Geesten kloeck van sinnen 58
O ghy neus-wyse hoop! ghy nau gesette lieden 52
O ghy Nimphe(n) hooch vermaart 20
O God die de gedachten 61
O God stiert in mijn slechte siel 57
O Heer, aensiet toch Sion teer 235 (facs.), 236
O Heerelijck Juweel 106 (facs.)
O hoofdeloose sinnen 186
O Jannetje mijn soete beck 5; 24, 32, 38
O Jesu soet, leydt my in uwen tempel 139 (facs.)
O Keyserlijcke Vrouw, verheven en ontsien 21; 27
O leyder Minne 27, 28, 42
O lichten brant van Minne 32
O lyden en pijn 42, 102
O Maechden die met wond'ren siet 23
Om dat ick heb ghepresen 7
O Mensch, bewein dein Sünde gross 229
O nacht jaloursche nacht 52
Onder de (een) linde groen 12
Onlangs vroeg in't morgen-rood 8
Onse Lobbetjen is so blijt 4
Ons Vader God gepresen 83 (facs.)
O nuit jalouse nuit contre moi conjurée 52; 124
Ooghen vol Majesteyt 24
O on-eenighe sinnen 13
O overschoone vrou 107
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O Parl! en puyck der vrouwen 11
Op 's winters endt 151
O Roem van Amsterdam 24
O roosje root! o peerle jent 42
O Roosken root vol melodyen 10
O Roosken root seer wijdt ontloken 10
O Schallickwijck machtigh 181
O Schepper fier 41
O schoonste Parsonagie 32
O schoonste schoonheyt wreet 24, 43
O soete tyt ay schoone Soomer vlaaghen 31
O soetvloeyende beke 183 (facs.)
O Vader God van hemelrijck 88 (facs.)
O Valschen droch vol droch vol loch, vol ongetrou beloven 34
O waerde soete Lieveken 44
Pasemede Cicillie zie Cicilie, Passamezzo
Passemede d'Anvers zie Anvers, Passamezzo d'
Pavana italiana 30, 65, 66
Pavane d'Anvers zie Anvers, Pavane d'
Pavane d'Espagne zie Espagne, Pavane d'
Pavane Medelyn zie Medelyn, Pavane
Pavane Philippi zie Philippi, Pavane
Pavangie zie Pavane
Pekelharing, Allemande 5
Pharao light versoncken 124
Phebe qui ce mesme Iour zie Phoebe qui ce (le) mesme Iour
Phebus (die) is lang over die zee zie Phoebus die is langh over de zee
Philip, Allemande 3
Philippi, Pavane 53
Phoebe qui ce (le) mesme Iour 31, 43
Phoebus die is langh over de zee 62
Pironelle, Van 10
Pologne, Allemande de 43
Poolsch Amanje 43
Portant-que soys brunette 188
Pots hondert duysent slapperment 5
Pour vous servir 140
Princessen preutsch en prat met al u pronckery 25
Psalm 5 54
Psalm 23 35

G.A. Bredero, Groot lied-boeck

296
Psalm 24 27
Psalm 68 55; 36, 225
Psalm 130 61
Quand ce beau printemps je voys 23
Quater brande, Van 240
Queen's alman, The 185
Queens parliament 20
Quins perlemendt, Vant 20
Reden om met recht te claghen 54
Regina coeli laetare 224
Reyn van manieren is den Echten Staat 26, 33, 41
Ryck Vader Godt almachtig 137 (facs.)
Ryst uyt den slaep der sonden quaedt 212
Rijst uyt den slaep, der sonden snoot 51
Sal ick langer met heete tranen 56
Sal ick noch lang met heete tranen zie Sal ick langer ...
Salige zieltjes die soo verblijd 62; 39
Sal nemmermeer gebeuren 166, 167
Schoenlapperken zie Cobbler's jigg
Schoone die mijn hert en ziele heeft ghewont 78
Schoon Eerbaer Maeght, gepresen 26
Schoon Liefien jent, seer excellent 39
Schoon liefken ient Int hert geprent gepresen 170
Schoon Lief wilt my(n) troost geven 37
Schoonste Nimphe van het Wout 23
Seght my, seght my Vriendinne 41
Seignor, Courante 42
Sei tanto gratiosa 32; 30, 32
Si c'est pour mon pucellage 2; 63
Si je fus quelque-fois zie Si quelquefois je fu ...
Sint dat gy mijn gedachten 32
Sinte Geurick openbaerde 62 (facs.)
Si quelquefois je fu du traict d'Amour atteinte 220
Si tanto gratiose zie Sei tanto gratiosa
'S morghens voor daagh, in't velt al by den wege 43
Snachts rusten meest de dieren 45
Soet Roosje 22
So haest as Gijsjen had vernomen 2
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So'k heb ghemint zie Soo'ck heb gemint ...
Sondagh, Sondagh lest-leden 44; 24
Soo'ck heb gemint, en min, en ongetroost moet blijven 26, 220, 221, 222
Soo diep in die groen-heyden 13
Soo haest als ick u (lief) aen sach 41
Soo't begint zie Als't begint
Soud ick mijn Paerde 232
Spagnoletta 36; 39
Spaininielette, Spanjolette zie Spagnoletta
Spiers, Allemande 53
Spreyt u Capjen neder zie Nu spreyd u kapjen nedere
Staet op, Heer toont u onvertsaecht zie Psalm 68
Stort tranen uyt, schreyt luyde! weent en treurt 130 (facs.), 131
Sullen ons verbluffen dees 112 (facs.)
Susanne un jour d'Amour solicitée 221
Susanne, Van 52
't Aerdrijck gheheel end' al ontluyckt 69
Tant vous allez doux Guillemette zie Et Guillemette avez-vous déjeuné
Te Brugghe bin die mueren 46; 188
Tedescha 173
't Eerste gebodt eer Adam wert 43
Te Mey als alle de vog'len singen 15; 31, 56
Tfalt swaer sonder staedygen hooep zie T'valt swaer// sonder stadighen hoep
't Gemeene volck en't puyck 24
The cherping of the lark 126
Tis (heden) een dach der vrolicheyt zie 't Is huyden een dagh ...
't Is huyden een dagh van vrolijckheyd 51
Tis wonder wat dees meyskens doen 196
Tobias om (tot) sterven gheneghen 18; 26, 33
Tortellerie, Galliarde 41
Treuren, suchten, weenen, duchten, heeft mijn hert bevanghen 151
't Ruysende beeckjen 69
Truytje ick moet u loven 37
't Schaep dat voer naer Alleckmoer 4; 89
T'sonnetje steeckt zijn hoofjen op 60; 24, 40, 48
T'Spaensche gedrocht met haer gespuys 244 (facs.)
T'valt swaer// sonder stadighen hoep 236
T'vertoont sich Vrouwe// in alder ootmoet 48
't Waren twee Gebroeders stout 1
't Windeken daer het bosch af drilt zie Windeken daer het bosch ...
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Une jeune fillette zie C'estoit une fillie de noble coeur
Une nimphe jolie 186
Wt den diepten, ô Heere 61
Wt gansser allendiger herten 240
Wt liefden siet zie Vyt Liefden siet
Wt Vincken gaen 43
V vriendelijcke ooghen 32
Vyt Liefden com ick dagelijcx nu 44
Vyt Liefden siet// Lijd' ick verdriet 34
Vaert wel mijn Lief, mijn leven 32
Vaert wel, Scepters vaert wel, vaert wel verheven troonen 52
Van de Vroukens van Haerlem 89
Van d'Ongeleerde van Liere 151
Van een eerbaer vrou en haren man 41
Van een soo loosen boerman 13
Vart buyten 't volck alleene 30
Venus der minnen Goddinne 18
Verblijt u niet 148 (facs.)
Verheft u Geesten 92
Verheven grootsche ziel 124
Verheven hoochste Ziel 25, 52; 26, 39
Verhoort, O God mijn woorden clachtich zie Psalm 5
Vermaledyden Gelt-honger snoot 42
Vernieut, o mensch! dijn leven 32
Vluchtige nimph waer heen so snel 60
Volgt goeden raed, en laet het Hof 68 (facs.)
Volte, La 232
Von Gott will ich nicht lassen 185
Voochdesse der ghemoeden 144
Voochdesse van mijn siel 124
Vraaght ghy, waerom sucht ghy so seer 42
Vrouw die my brandt 132
Waar is nu dat hart? waer de gedachten 29
Waen-wyse lieden, valsch van oordeel 56; 38
Waer dat cleyne guytje blint 14; 24
Waer datmen zich al keerd of wend 58 (facs.)
Waerom sijt ghy, o wreede schaemt 17
Waer staet jou Vaders huys en hof 173
Waer u liefde alsoo pure 51
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Waer vlucht ghy Liefde henen 38
Walsch Wallinneken zie Het vryde een Wals Walinneken
Wanneer een heerschend man 178 (facs.)
Wanneer Neptunus krachtelijck 71
Waren't alle mijn vrienden zie Och warent alle mijn vrienden
Wat baat my den dranc daer ellick vreughd uyt suygd 1; 27
Wat baat u de voochdy van Landen en van Steen 21; 24
Wat ciert ghy, Christen-vrouwen 76 (facs.)
Wat dat de wereld is 50
Wat last is liefd'// ja recht een sware last 16
Wat mach ick dwaes toch minne leggen 10
Wat onvertel'bre vreucht, en wat verwonderingen 52; 27
Wat raestu dolle mensch verwoet 55
Wat staet ghy dus en suft? waer toe dit tril gecidder 52
Wat wissel van leven, wat grooter strijt 15; 26, 33, 39
Wech segh ick en vertreckt 44
Weet ghy Maachden arm en rijck 20
Weet yemandt beter saus 220, 222
Wellustige jongelingen 45
Wel op met Vreught, met blyschap moet ick loven 31
W'hebben langh den dagh verwacht 55 (facs.)
When of late I sought my bed 251
Wie boven al zijn God bemind 59; 24, 32, 34
Wie dat sich selfs verheft te met 94 (facs.)
Wie dat so dol als onbedacht 27, 44, 242
Wie der Sotten wijsheyd siet 52 (facs.)
Wie gaat mee, gaat mee over zee 134
Wie souder connen tóómen 167
Wie sou hem niet verblijden 26
Wie was die ghene die die loverkens brac 89
Wie wil hooren een nieu Liet 44
Wilder dan wildt, wie zal my temmen 10
Wildy zien ten naesten by 104 (facs.)
Wil Paris helaes, my nu versmaen 44
Wil Paris nu helaes verlaet 44
Wilt aanschouwen met medogen 2
Wilt heden nu treden 75
Wilt nu al// groot en smal 19
Wilt u bekeeren ghy sondaers breet en wijt 46 (facs).
Windeken daer het bosch af drilt 60; 26
Woodycock zie Engels Woddecot
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Ydt zijn doch salich alle die 230
Yets moet ick u Laura vraghen 49
Zal ick noch lang in heete tranen zie Sal ick langer met heete tranen
Zu Mey als die Fögel singen 89
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Lijst van illustraties
Alle illustraties zijn prenten voorstellend Het gehoor en vrijwel alle deel uitmakend
van een serie De vijf zintuigen. De originelen bevinden zich in het Rijksprentenkabinet
te Amsterdam, met uitzondering van nr. 11 die afkomstig is uit het Museum
Boymans-van Beuningen te Rotterdam.
1. Cornelis van Kittensteyn (c. 1600-na p. 49
1638), naar D. Hals (1623)
2. Jan Saenredam (1565-1607), naar H. 61
Goltzius
3. Crispijn de Passe (c. 1565-1637)
(Franken 1123)

79

4. Hendrick Hondius (1573-c. 1649)

91

5. Crispijn de Passe (c. 1565-1637)
(Franken 1100)

99

6. Hendrick Goltzius (1558-1617) (1578) 109
7. Claes Jansz. Clock (c. 1576-na 1602), 153
naar H. Goltzius (1596)
8. Jacob Adriaensz. de Backer (c.
1560-1590)

177

9. Pieter de Jode (1570-1634)

201

10. Nicolaes de Bruyn (1571-1656), naar 237
M. de Vos
11. Adriaen Collaert (c. 1560-1618), naar 247
M. de Vos (?)
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