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litical conflict caused so much trouble that it became a subject in the memory culture of the Dutch Republic. The painting 

shows that, even in the eighteenth century , emotions ran high when discussing the issues. This article reveals how the pain 

ting should be read, who painted it and in what environment. 

Bio » Marianne Eekhout 1s als historicus gespecialiseerd in het gebruik van herinneringsobjecten ZiJ studeerde geschiede- 
111s. kunstgeschrederns en cultureel erfgoed 1n Groningen en Utrecht. In 2014 promoveerde z11 in Leiden op het proefschrift 
'Material memories of the Dutch Revolt The urban memory landscape in the Low Countries, 1566-1700' Naast haar werk 
als onderzoeker doceerde 211 vroegmoderne geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam en aan de Uuiversitelt Leiden 
Sinds 2015 1s Marianne Eekhout conservator gescluedems 611 het Dordrechts Museum.mfd.eekhout@dordrecht.nl 

'Een volkomen bloementuin' 
De LUck-dichten (1619) voor Gerbrand 
Adriaensz. Bredero 

JEROEN JANSEN 

Met recht geldt 1618 als een breukjaar in de literatuurgeschiedenis. Religieuze twisten en 
politieke spanningen zorgen die zomer voor angst en repressie, ook onder literatoren. Pro 
minente dramaschrijvers als Samuel Coster en P.C. Hooft zal de moed in de schoenen zijn 
gezonken. Ze schrijven geen tragedies meer, ook al hebben ze nog maar net hun nieuwe 
theaterzaal aan de Amsterdamse Keizersgracht betrokken.' Tot overmaat van ramp overlijdt 
hun toneelbroeder, totaal onverwacht. Drieëndertig was Bredero nog maar. Zijn stadgenoten 
hadden juist hun hoop gevestigd op het 'kluchtigher en veel gheestigher' stuk dat hij in de 
voorrede bij de Spaanschen Brabander aankondigt.' Nog grappiger dan dat meesterlijke spel 
dat eind 16!7 op de Nederduytsche Academie in première was gegaan? Maar opeens vervliegt 
alle hoop. Bredero's vaste uitgever Cornelis Lodewijcksz. vander Plasse beschrijft het in de 
kortste 'biografie' van de schrijver: 

De nydighe doodt heeft hem [Bredero] ontydigh af ghepluckt doen wijder het meeste af verhoopte. 
Vroegh begon hy, ende heeft in korten rijdt veel te weghe ghebrocht. Het scheen dat de Gheest van 
Terentius [ ... ] in hem vervormt [herschapen] was, dat wijst siJn Moortjen ende andere spullen [toneel 
spelen] wel uyt. Wy hebben hem verlooren, maer niet zijn Gheest of schriften. 

Op 23 augustus J6r8, tussen 9 en 10 uur 's ochtends, stort Bredero volgens een getuigenis 
dood ter aarde.' Kort erna wordt hij, volgens een ander bericht, 'als een Poeet met laurieren 
seer treffelick [lofwaardig] begraven' in de Amsterdamse Nieuwezijds Kapel (afb. 1).1 

Maar wat er die dag precies gebeurde en hoe Bredero aan zijn noodlottige einde kwam, 
blijft verborgen in de nevelen van het verleden. Speculaties over de doodsoorzaak verdringen 

Zie ook R. van Stipriaan, De hartenjager, Amsterdam 2018, 272-291. 

2 G.A. Bredere, Proza, ed.). Jansen, Hilversum 2011, 218. 

C.L. vander Plasse, 'Voor-reden aen den lief-hebbende Leser', in: G.A. Bredere, Alle de Wercken, Amsterdam 1638, 
fol. C3r. 
4 Anonieme auteur met de kamerspreuk: 'Roemt u leven alijnd'. G. Stuiveling, Memoriaal, Culemborg 1970, 176 

(verder: Mem.);). Jansen, 'Het raadsel van Bredero's dood', in: VakTaal 31.3 (2018), 10-13- 

5 W. van Gouthoeven, D'oude Chronijcke ende Historien van Holland (met West-Vries/and) van Zeeland ende van 
Wtrecht, dl. 1, Dordrecht 1620, 226. 



Maar er lag bij het overlijden van de dichter ook al wat voor uitgave klaar. Op 8 juni 1618 

had Bredero het laatste vers van zijn tragikomedie Stommen ridder geschreven. De datum, 
zijn naam en levensmotto staan eronder. Was dit dan dat 'kluchtigher en veel gheestigher' 
spel dat hij eerder had aangekondigd? Een lofdichter kenmerkt Stommen ridder als Bredero's 
beste toneelstuk: 

Danckbarende Ghemeent', die immers hebt ghenoten 
De eerste, komt geniet het lest' en beste van 
Hem, die u beter noch gheen ander gheven kan.R 

De lezers, die eerder plezier hadden beleefd aan de opvoering van het stuk moeten volgens 
deze lofdichter nu ook van de gedrukte versie genieten, want dit is het 'beste van hem' die geen 
ander spel meer kan maken dat nog beter is dan dit. Inderdaad werd Stommen ridder in het na 
jaar van 1618 op de Nederduytsche Academie gespeeld. Een aantal maanden later, begin 1619, 
volgt de druk. Vander Plasse legt de lezers inleidend uit hoe 'de wreede Doodt hem [Bredero] 
niet en heeft willen toe-laten, de verklaringe op [de samenvatting van] dit ziin volmaackte 
ende volspeelde spel te doen'.9 De uitgever wilde er zijn vingers niet aan branden. En haast 
was geboden: het spel was succesvol op de Academie gespeeld en moest nu snel verschijnen, 

• 
Afb. 1 Anoniem, De Heilige stede o(Nieuwezijds-kapel, gezien vanaf het Rokin, 1663. Hier werd Bredero begraven. De ka 

pel werd in 19o8 gesloopt. 

Stadsarchief Amsterdam: inv.nr. 010097002911. 

zich, tot de dag van vandaag. Maar tijdgenoten lijken te zwijgen. Geen details. Niemand wist 
het of wilde het hardop zeggen. 

Uitgever Vander Plasse ontfermt zich over de literaire nalatenschap. Hij spant zich nog 
twee decennia lang in om schrijfsels van zijn jeugdvriend in het licht te brengen: 'alle de 
stucxkens van syne soete Rijmpjens, hoe deen sy oock zijn'.6 Zijn verzameldrift oogt ma 
nisch. De lezers krijgen in 1619 bijvoorbeeld te horen dat hij Bredero's 'wercken [ ... ] alle, met 
ziin eyghen handt gheschreven, niet sonder groote moeyten ende diere [hoge] kosten, hebbe 
by een versamelt, Iae een yegeliick by wien ick ziin schriften vondt, de selve als uyt de han 
den ghebroken [getrokken]'.' 

6 G.A. Bredero, Nederduytsche Rijmen, Amsterdam 1620, fol. A2r-v. Vgl. ook G.A. Bredero, Verspreid Werk, ed. 

G. Stuiveling en B.C. Damsteegt, Leiden 1986, 13- 
7 C.L. vander Plasse, 'Den drucker tot den leser', in: G.A. Bredero, Kluchten, Amsterdam 1619, fol. E2r. 

tot een Testament ende leste Erf-goet; Daar u.i. vele treffeliicke sententien in vinden sult, soo van 
hooghe ende diepe redenen, Liefd en vveer-liefd', vermakeliicke boerticheden; lae een volkomen 

Bloem-tuyn, om elck nae zyne genegentheydt [begeerte] een bloemken te plucken dat hem behaach 
liick ende angenaam soude moghen ziin." 

Een heel palet aan aantrekkelijkheden voor iedere lezer. Diepzinnige redeneringen, al dan 
niet beantwoorde liefdes, en boertigheden, die in het stuk voor rekening komen van een 
aantal plat sprekende personages als de knecht Amoureusje, Manshooft, de oude vrouw 
Moersgoelick en Modde van Gompe. Op de Amsterdamse Schouwburg zou het nog vaak op 
het programma staan, vooral in de periode 1645-1664." 

Gedichten in het voorwerk van Stommen ridder (1619) huldigen de jong gestorven dich 
ter. Vier van de zes lofdichten refereren aan zijn dood. Maar opvallender in deze uitgave zijn 
de 27 gedichten die Vander Plasse achter Stommen ridder opneemt met een apart titelblad: 
'Lijck-dichten Over 't afsterven des aardigen [gevatte] ende vermaarden Poeets, Garbrant 
Adriaensz. Brederode' (afb. 2).12 

8 L. Eba. S. (een onbekende dichter), 'Sonnet', in: G.A. Bredero, Stommen ridder, ed. C. Kruyskamp, Culemborg 
1973, 57. Vgl. F. Buitenrust Hettema, 'Bredero's laatste toneelwerk', in: Tijdschrift voor Taal en Letteren 7 (1919), 65-68 
en 113-129, spec. 69. 
9 Zie Bredero, Proza, 238 e.v. 
10 C.L. vander Plasse, 'Tot de konst-beminnende lesers', in: Bredero, Stommen ridder, ed. Kruyskamp, 51. 

11 http://www .vondel.humanities.uva.nl/onstage/plays/209 (geraadpleegd 30 augustus 2018). 
12 Mem., 175-185. 



Afb. 2 De titelpagina van de Lijck 
dichten (1619). 

Exemplaar auteur. 
lwel1,,ffltrvt11 dt1 4Ardigt11 t11àtwrm111rtÜn P1tth, 

GARBRANT ADRIAENSZ, 
BREDER.ODE. 

opmerkelijk vinden aan zijn dichtkunst, over hoe ze zich hem herinneren of in gedachte wil 
len houden. Wie door alle funeraire topiek heen wil kijken, krijgt een beeld van de dichter 
anno 1618, van de waardering van zijn werk op dat moment. Althans, dat is de verwachting. 

Deze verzameling funeraire poëzie staat hier centraal: wie leveren een bijdrage en wat 
schrijven ze over Bredero? En hoe heeft Vander Plasse de Lijck-dichten samengesteld? Naar 
de losse gedichten uit deze verzameling wordt nog wel eens verwezen, maar als compila 
tie hebben ze weinig aandacht gekregen." Witstein bespreekt alleen het gedichtje van Von 
del en dan nog uiterst kort.'! Met directe reflecties op of naar aanleiding van het overlijden 
spreekt Bredero's omgeving zich uit over de persoon en zijn werk, over wat ze belangrijk of 

13 Enige aandacht aan de lijkdichten besteedt E.K. Grootes, 'Hooft en Bredere', in: J. Jansen (red.), Omnibus idem, 
Hilversum 1997, 19-29; Van Stipriaan, De hartenjager, 99-100. 
14 S.F. Witstein, Funeraire poëzie in de Nederlandse renaissance, Assen 1969, 277-278. 

Wie schrijven de gedichten? 

Een eerste herinnering vormt zijn hoofd, op de titelpagina, omringd door een lauwerkrans. 
Het postume portret, van Hessel Gerritsz. naar een ontwerp van Willem Pietersz. Buyte 
wech, was waarschijnlijk speciaal voor deze bijlage vervaardigd. Het verschijnt hier voor het 
eerst, als een bijzonder saluut. De lauwerkrans symboliseert de eer die Bredero na zijn dood 
ten deel valt. Jan Franssoon (met de kenspreuk 'Non nobis') looft de levensechtheid van Ger 
ritsz.' portret: was het er er maar bij zijn leven geweest, verzucht Franssoon, dan had de dood 
zijn pijl misschien wel op de afbeelding gericht ... (Mem., 180) 

Ha Goddelijcke konst! die nae zijn doodt het leven 
Zo wesich hebt gernaalt, ach waar dit voor gedaan! 
Licht had de doodt ghedoolt, op't beelt haar schicht geheven, 
Wy hadden ons Poeet, en ghy meer eer begaan. • 

Meer dan twintig, vaak wat jongere Amsterdammers, leveren een bijdrage aan het funeraire 
aanhangsel bij de Stommen Ridder-editie van 1619 (zie de appendix). Ze ondertekenen meren 
deels met hun kamerspreuk (kenspreuk) of met initialen. Onder hen zijn auteurs van naam 
zoals Joost van den Vondel, Samuel Coster en Petrus Scriverius. De laatste valt op als niet-Am 
sterdammer in deze reeks. Waarschijnlijk had Scriverius in r616 vanuit Leiden Bredero's lied 
boekje geïnitieerd. Bredero rekende hem in datzelfde jaar tot zijn 'vrunden'," Vondel was zijn 
literaire carrière ongeveer gelijk met Bredero gestart - zijn ster is op dat moment nog rijzend. 
Coster had in 1618 al een hoge literaire status als schrijver van een aantal belangwekkende 
tragedies. Daarvóór schreef hij een vernieuwend toneelstuk dat Bredero moet hebben geïn 
spireerd: Teeuwis de boer. De lange boertige klucht werd in 1612 opgevoerd op de Amsterdam 
se rederijkerskamer De Eglentier. Samen met Hooft en Bredero vormde hij het prominente 
'driemanschap' dat in 1617 de Kamer verruilde voor de Nederduytsche Academie, waartoe 
Coster zelf het initiatief had genomen. 

Andere lijkdichters missen die literaire voornaamheid en mogen zich tot het tweede plan 
rekenen: Daniel Mostart, Jan Franssoon, de latinist Nicolaas à Wassenaer (arts en historicus), 

15 Namelijk in de opdracht aan Hugo de Groot bij Rodd'rick ende Alphonsus. Zie Bredere, Proza, 136. Misschien 
liep het contact tussen Scriverius en Vander Plasse via de Amsterdamse uitgever Willem Janssen of drukker Willem 
Jansz. Blaeu, met wie Scriverius in de jaren 1616-1618 door zijn bijdrage aan de uitgave van Daniel Heinsius' lyriek 
contact onderhield. Mogelijk ook was de Leidse uitgever Govert Bassen intermediair; T. Bögels, Govert Basson. Prin 
ter, bookseller, publisher. Leiden 1612-1630, Leiden 1992, 162-163. 



Afb. 3 Jacob Houbraken, naar 
Hendrik Pothoven, naar Nicolaes 
Eliasz. Pickenoy, Portret van Pieter 
Adriaensz. Raep, thesaurier ex 
traordinair van Amsterdam, in een 
ovaal, ca. 1750. 

Rijksmuseum Amsterdam, object 
nummer RP.P.1888-A-13865. 

1..... '~ ,.... ,,___ .... ~·~- 

Afb. 4 Pagina uit Bredero's Groot lled-boeck (1622j. Zijn portret, door Hessel Gerritsz., wordt hier geflankeerd door vier 
lijkdichten, 

Rijksmuseum Amsterdam, objectnummer RP·P-1898-A-20571. 

Jacob Jansz. Colevelt, Nicolaes Biestkens en Dirck Pietersz. Pers." Biestkens en Pers hebben 
ook een uitgeverij-drukkerij; anderen in dit rijtje zijn of worden toneelschrijver, van kluch 
ten (Franssoon, Biestkens) of tragedies (Mostart, Colevelt). Colevelt, een Amsterdamse arts, 

16 Hierover D. Geirnaert, 'D.P. ab Embda, auteur van een der Lijck-dichten voor Bredero', in: Dokumentaal 10 

(1981), 111-112; eerder al J.H.W. Unger, G.Az. Brederoo. Eene bibliographie, Haarlem 1884, 62. 

dichter en toneelschrijver, blijft Bredero lang trouw, want hij maakt twintig jaar later nog een 
lang lofdicht op Bredero's Alle de wercken (1638). 

Andere lijkdichters lijken vooral op de gelegenheid in te spelen met een bijdrage. On 
der hen de schilder en graveur Ian Iacobsz Visscher, aan wie Bredero een rijmbrief (ca. 
1615) schreef over de rumoerige toestand in De Eglentier,'7 en graveur Hendrick Lambertsz. 
Roghman, die nog maar zestien is. Ook Pieter Adriaensz. Raep, Thomas Hertoch, J. H. Bloe 
mendaal, Joachim Jansz. Scheepmaker en Anthoni van Salingen zijn tegenwoordig niet of 

17 G.A. Bredere, Boertigh, Amoreus, en Aendachtigh Groot iied-boeck; ed. G. Stuiveling e.a., dl. 1, Culemborg 1975, 285. 



Afb. s Rondom de beurs waren 
veel boekhandels gevestigd. Op de 

hoek begon Cornelis vander Plasse 

in 1611 zijn boekhandel en iets la 
ter zijn uitgeverij. 3D-model van de 
Amsterdamse Beurs door Timothy 

De Paepe. 

https://3dtheater.wordpress.com/ 

de-amsterdamse-beurs-the 

amsterdam-stock-exchange-iëu- 
1837/ © Inger Leemans & Timothy 
De Paepe 2015. 

nauwelijks bekend in het literaire landschap. Sommige van hen hadden een bestuurlijke 
functie in de stad. Scheepmaker is koopman en regent van een stedelijke instelling voor ar 
menzorg." Raep, eveneens koopman, wordt later thesaurier extraordinair, een soort wethou 
der financiën (afb. 3). Van Salingen is korte tijd (rond 1620) uitgever en graveur voordat hij 
in de jaren '40 een maritieme carrière verkiest. In de eerste Engels-Nederlandse oorlog raakt 
hij, samen met zeehelden als Jan van Galen en Maarten Tromp, in conflict met de Engelse 
vloot bij het Italiaanse Livorno. Hij sterft er na een kort ziekbed.'? 

Nog niet alle lijkdichten kunnen overigens worden toegeschreven: wie verschuilen zich 
bijvoorbeeld achter de kamerspreuk Roemt u leven alijnd, Ama chi t'ama en Gheen sonder 
strijdt, en welke dichter achter de initalen T.C.? Bij drie gedichten staat geen enkele aandui 
ding van de maker (zie de appendix). Een vierde zonder naam kunnen we aan Samuel Cos 
ter toewijzen, omdat hetzelfde gedicht met zijn initialen in Bredero's Groot Lied-boeck (Î:622) 
voorkomt (afb. 4). 

De <lichtkring die Vander Plasse inschakelt, komt overwegend uit het Amsterdamse artis 
tieke milieu van dat moment (Scriverius is een uitzondering). De lijst bevat enige coryfeeën, 
een middengroep van toneeldichters, en een groot aantal 'liefhebbers' dat voor de gelegen 
heid de pen moet hebben opgepakt. In rederijkerskringen zullen ze wel actief zijn geweest. 
Vander Plasse kon ze direct aanspreken, mogelijk als leden van zijn (uitgevers)netwerk of 
als (vaste) klanten van zijn boekwinkel bij de Beurs (afb. 5). 

Een flink aantal dichters is verbonden (geweest) met de rederijkerskamer De Eglentier 
of de Nederduytsche Academie. Nicolaas Biestkens had in 1616 Bredero's Rodd'rick ende Al- 

18 Scheepmaker wordt ook als vaandrig geportretteerd op een schutterstuk uit 1642 van Jacob Adriaensz. Backer 
(Rijksmuseum Amsterdam). 
19 R.C. Anderson, 'The first Dutch War in the Mediterranean', in: The Mariner's Mirror 49-4 (1963), 241-265, spec. 

254. 

Afb. 6 Detail van de stadsplatte 
grond door Balthasar Florisz. van 

Berckenrode uit 1625. De platte 
grond laat goed zien hoe Bredero 
en Vander Plasse ook geografisch 
in elkaars nabijheid verbleven, op 
loopafstand in het centrum van 

Amsterdam. Rechtsonder de Beurs 
met de uitgeverij en boekhandel, 

midden onder de Oudezijds Voor 

burgwal met Bredero's woonhuis. 

Bovenaan de Heilige Stede, waar 
Bredero begraven werd. 

Rijksmuseum Amsterdam, object 

nummer RP-P-1892-A-174910. 

• 

phonsus gedrukt en werd in de nazomer van 1617 de 'drucker der Duytsche Academie', waar 
door de samenwerking met uitgever Vander Plasse verinnigd werd.:" Hij verzorgt in 1619 
ook de druk van Stommen ridder met de Lijck-dichten. Vrijwel steeds is Biestkens de drukker 
van de nieuwjaarsliederen voor de Academie, die Vander Plasse gedurende vijf jaren (1618- 
1622) uitgeeft," De dichters die daaraan bijdragen, cirkelen rond Vander Plasse en overlap 
pen met die van de Lijck-dichten. In meer dan twee delen van de nieuwjaarsliederen komen 
namelijk gedichten van Biestkens, Colevelt, Hertoch, Raep en Mildert voor. In deel 1 (van 
voorjaar 1618) zijn dat ook nog Franssoon en Scheepmaker. De laatste schrijft niet alleen een 

20 P.J. Koopman, 'Nicolaes Biestkens en de Nederduytsche Academie', in: De Zeventiende Eeuw 8 (1992). 123-128. 
21 Nicolaes Biestkens, De drie delen van de klucht van Claes Kloet, ed. G.R.W. Dibbets, Zutphen, z.j., 10. Nieuw-jaar 
Lieden. Uit-ghegheven by de Nederduydtsche Academie, din. 1-5, Amsterdam 1618-1622. 



lijkdicht maar levert ook twee lofdichten voor het voorwerk van Stommen ridder. Ook Van 
Mildert en Hertoch zijn in het voorwerk van Stommen ridder te vinden. 

Kortom, de meeste dichters van de lijkdichten horen tot de directe kring van Vander Plas 
se: graveurs, boekdrukkers, dichters, leden van de rederijkerskamer en Academie, wellicht 
ook klanten van zijn boekwinkel. We zouden hieruit kunnen concluderen dat vooral beken 
den van de uitgever en niet van Bredero zelf de lijkdichten schrijven. Die conclusie gaat te 
snel, ook al vanwege de langdurige vriendschap tussen Bredero en Vander Plasse. Ze ope 
reerden in ongeveer hetzelfde Amsterdamse literaire circuit en waren zakelijk van elkaar af 
hankelijk. Daarom zullen beider kringen voor een deel samenvallen (afb. 6). 

Het blijft speculeren waarom voor Bredero belangrijk lijkende auteurs als P.C. Hooft, 
J .J. Starter en Roemer Visscher geen gedichtje (onder hun naam of zinspreuk) hebben gele 
verd. Het antwoord valt mogelijk trivialer uit dan we Bredero toewensen en zou dan kunnen 
samenhangen met de vraag wie op dat moment tot de directe, aanspreekbare, kennissen 
kring van Vander Plasse behoorde en wie hem dus snel aan een bijdrage kon helpen. Het 
zou ook verklaren waarom niet P.C. Hooft maar diens jongere broer Hendrik (19 jaar) aan 
de funeraire lof bijdroeg." 

Wat schrijven de dichters? 

• Er is in het verleden vaak een relatie gelegd tussen het ongeluk waarbij Bredero in de winter 
voor zijn overlijden met een arrenslee door het ijs zakte, en zijn dood acht maanden later. Aan 
de gevolgen hiervan zou hij dan, na een slepende ziekte, in augustus zijn bezweken. Zo'n hal 
ve eeuw geleden zorgde een aantal lijkdichten voor nieuws: Bredero's overlijden kon niet langer 
uit zijn ijsongeluk worden verklaard, meende Stuiveling. Want twee funeraire gedichtjes noe 
men zijn dood 'totaal onverwacht'." Recent zijn ook andere gedichten biografisch geduid. Zo 
heb ik gesuggereerd dat het monumentale openingsgedicht, 'Epitaphium. Oft Graf.dicht Op 
't overlyden vanden sinrijcken Poeet G.A. Brederood', de manier vermeldt waarop Bredero 
stierf: hij is 'ter aarden [ ... ] ghestort' en kan dus heel goed aan hartfalen zijn overleden." In 
zijn recente biografie, De hartenjager, bespreekt Van Stipriaan het funeraire gedicht van Hend 
rick Hooft. Deze constateert dat Bredero walgde 'van der aarde/ en 'tslecht onkundich volck'," 

22 P.C. Hooft verbleef immers in Muiden, tot begin februari 1619. Zijn jongere broer Hendrik legde als jongen in 
1608 de eerste steen voor de nieuwe Beurs. In 1621 studeerde hij in Orléans af in de Rechten, waar hij heen was 
gestuurd door zijn vader. Hij stierf ongehuwd in Batavia; Mem., 231. 
23 H.C.H. (Hendrik Corneliszoon Hooft), 'Lijck-klacht': 'Zijn wtvaart, die ons (laasl) verviel op't onversienst'; ook het 
anonieme 'De vreeselijcke doodt' spreekt over 'onversiens'; Mem., 181-182. 
24 Jansen, 'Het raadsel van Bredero's dood', 10-13- 
25 Van Stipriaan, De hartenjager, 100 en 305, noten 6 en 7- 

Al in 1821 was die opmerking met zelfdoding in verband gebracht." Maar zij kan bijvoor 
beeld ook heel goed teruggaan op de voorrede van de Spaanschen Brabander. Daar signaleert 
Bredero met afgrijzen het aangeboren gebrek van de mens om eerder de splinter in ander 
mans oog te zien dan de balk in zijn eigen." Het blijft natuurlijk gissen in welke verhouding 
fictie en realiteit in de Lijck-dichten tot elkaar staan. Colevelt vermeldt bijvoorbeeld dat Bre 
dero's lijk in 'een wit ghecierde kleet' ten grave werd gedragen (Mem .. 180). Dat zou kunnen. 

Wie alle gedichten doorleest, stuit op dezelfde beelden en wendingen van lof, rouw en 
troost. Ook Van Stipriaan vond er vooral 'de vaste hyperbolen van het lijkdicht';" Maar ie 
mand hulde brengen kan op diverse manieren. Heel expliciet roept bijvoorbeeld Roemt u 
leven alijnd de lezer aan het begin van de verzameling gedichten op om Bredero jaarlijks te 
herdenken (Mem., 177): 

lek woud' men alle jaar, met een ghesette straf, 
Met lof-sanck en gedicht most knielen aan u graf, 
Dat yeder om het frays! dat selfde most verschieren 
Met bloemen, loof en kruyt, en groene Eglentieren. 

Ook Dirck Pietersz. Pers vermeldt de plaats waar Bredero begraven ligt als 'lieu de mémoi 
re'(afb. 7a en 7b). Hij sluit de verzameling lijkdichten af met een korte dialoog tussen een 
wandelaar die langs Bredero's graf trekt en (Samuel) Coster, die uitlegt wie er begraven ligt: 
een 'schrand'ren gheest, met boerten overlaan', die hoog en laag 'zijn wech' wees. Alle maat 
schappelijke lagen trokken profijt (Mem., 185). Indirecter en meer hyperbolisch krijgt Bre 
dero lof toegezwaaid waar hij in een klassieke, soms zelfs mythische, omgeving vergeleken 
wordt met grote dichters uit de Oudheid: Plautus, Terentius, Homerus, Vergilius, Ovidius. 
Verlangen domineert hier: een Latijns gedicht van Nicolaas à Wassenaar wenst Bredero de 
zelfde verering toe als waarmee Griekenland Anacreon en Italië Petronius huldigden.w In 
een aan de goden gerichte 'Lijck-klacht' spreekt Hendrik Hooft zelfs de wens uit dat Jupiter 
hem als zijn zoon en als een mede-god erkent (Mem., 183). 

De funeraire vanzelfsprekendheden wisselen tussen gemakkelijke clichés (zoals toespe 
lingen op de voortijdigheid van Bredero's overlijden) en verrassende varianten of toepassin 
gen. Een aantal wendingen lag voor het oprapen: maar liefst vier gedichten laten niet on 
vermeld dat Bredero nu zelf zijn levensmotto ('t Kan verkeren) heeft moeten ervaren (Roemt 
u leven alijnd, Hertoch, Hooft, Van Salingen), een idee dat Van Mildert in zijn lofdicht bij 
Stommen ridder ook al benut. De dood is voorspelbaar 'wreed' of 'fel', maar heeft ook gefaald 
omdat de auteur via zijn werk een onaantastbare positie bekleedt (Roemt u leven alijnd, Rogh 
man, anonieme gedichten). Ze is jaloers (T.C.) of beduusd door de vele 'oeff'naars' die Bre- 

26 Ibidem, 114. 
27 Bredere, Proza, 214; Matth. TJ; Lukas 6:41. 
28 Bredere, Proza, 100. 

29 Mem., 178. Zie A.A.M. Dekker, 'Nogmaals Bredero's lofdichters', in: De Nieuwe Taalgids 71 (1978), 410. 



Afb. 7a plaquette met het lijkdicht van 
J.J. Scheepmaker. 

Stichting Bredero 2018. 

Afb. 7b De onthulling van de plaquette 
op 23 augustus 2018 in de Enge Kapel 
steeg door Jeroen Jansen en Maarten 

Biermans. 

Stichting Bredere 2018. 

dero 'weder baarden' (Mem., 181). Deze laatste opmerking, van een anonieme dichter, stijgt 
boven de consolatio-toop uit als hij hier de vele schrijvers van de lijkdichten bedoelt. Ook het 
contrast dood-leven hoort tot de gemeenplaatsen van het genre, maar de paradox in een ge 
dichtje van Van Mildert springt daar wel bovenuit. De muze Melpomene treurt 'om datse 
heeft ghedoodt die haar het leven de [deed leven]' (Mem., 183). De tragedie heeft haar eigen 
schrijver omgebracht. 

Bredero wordt toegesproken als 'pronck van Amsterdam', 'roemruchtighe Poeet' (Cole- 
velt), 'Zonne van ons roem' (Hertoch}, 'roem van Amsterdam' en 'pronck onser Holland'ren' 
(Bloemendaal); in de bijdragen van Roemt u leven alijnd, Biestkens en Hooft is hij een 'held' 
(in de betekenis: 'uitmuntend in zijn werk'). De termen zijn eervol maar scheppen ook af 
stand. Het eigen gevoel blijft hier achterwege. De nadruk valt op lof en bewondering, geheel 
in overeenstemming met de gangbare poëticale adviezen voor het genre," en dus ook met 
wat de Amsterdamse dichters hierover op school hadden geleerd. 

lets persoonlijker benadrukt het vierregelige gedichtje van Scriverius de waarde van Bre 
dero's dichtelijke talent (natura) (Mem., 178). 

In Gerbrant Breed'ro blijckt, die door zijn rymeryen 
Zijn geestighe natuur in eeuwich lof verbeelt. 

Dal niet door leer [ars] alleen den Aard' der Poësien 
Ontspringht in ons: maar door natuur [natura] oock werd' gheteelt: 

30 Bijvoorbeeld die van Jacobus Pontanus. Zie Witstein, Funeraire poëzie, 115-116. 

Het bevestigt de bestaande statuur van Bredero als een uitzonderlijke Amsterdamse klucht 
dichter die kennis van klassieke talen ontbeerde. Want Bredero's boertigheid prevaleert on 
der de genoemde genres: 'Wie uyt liefd' lieft de konst van boertige gedichten, / Ziet onzen 
Breed'ro aan .. .' , meent Visscher (Mem., 178). Hetzelfde accent zien we overigens in latere 
oordelen, waar Bredero vooral om zijn komische toneel wordt geroemd." Ook het taalge 
bruik, in het bijzonder het verrijken van het Nederlands, dient als lofargument (Hertoch, 
Bloemendaal, Van Salingen). 

Onervarenheid, gebrek aan literair talent of tijdnood heeft een aantal dichters overduide 
lijk laten worstelen met de opdracht. Zo blijft de dichter met de kamerspreuk 'Gheen sonder 
strijdt' hangen in een nogal plichtmatig beeld zonder uitwerking of gedachtespel: Bredero's 
lichaam is begraven, zijn ziel bij God, en zijn geest krijgt 'van vele hier' alle lof (Mem., 185). 
Dezelfde mededeling doet de nog jeugdige (26) Daniel Mostart (Mem., 179): 'De Schaver on 
ses taals, wiens roem niet zal versterven, / Laat ons zijn Dicht, 't Lijf d'Aard, de Ziel den He 
mel erven.' Het distichon lijkt pregnant en origineel, maar zoekt hulp bij P.C. Hooft," waar 
deze tien jaar eerder een grafdicht voor Jacob van Heemskerck (t 1607) componeerde. Het 
prijkt op het funeraire monument in de Amsterdamse Nieuwe Kerk. Mostert mist overigens 
Hoofts krachtige alliteraties: 'Heemskerck die dwers door 'tijs en 'tijser dorste streven / Liet 
d'eer aen 'tland, hier 'tlijf voor Gibraltar het leven."? 

Sommige gedichten stijgen qua lengte of gedachtespel uit boven de rest. Het lange ope 
ningsgedicht 'Epitaphium' van Roemt u leven alijnd is opgebouwd uit een aantal apostrofen 
(aanroepingen): de dood, de jeugd, rederijkers, de Amstelgodinnen, oorlogsschepen, op 
nieuw de dood, om dan met Bredero zelf en de tegenstelling leven-dood te eindigen (Mem., 
176-178). De setting is het graf van Bredero: 

Als ons van kints kindt dan zou worden afgevraacht, 
Waarom men voor dat graf alsulcke zorge draacht? 
Men zou hun seggen dan, vertellen oock te deghen, 
Breed'roods Reliquien zijn't, die zijn alhier ghelegen. 
Dit graf besluyt 'thchaarn . 

De tegenstelling leven-dood is uiteraard bij meer dichters favoriet en leidt tot soms bizar ge 
dachtespel. Zo verklaart Hendrik Hooft Bredero's overlijden uit zijn geest die te groot voor 
het lichaam was (Mem., 178). Ook Vondels vierregelige gedichtje betuigt lof via zo'n gedachte 
sprong: Bredero's kluchten laten de zieltjes in de onderwereld nog steeds lachen en dus zet 

• 

31 Zie ook J.P. Naeff. De waardering van Gerbrand Adriaenszoon Bredere, Gorinchem 1960, 22-35 en passim. 
32 P. Koning, 'Hooft en Mostar!', in: Jansen (red.), Omnibus idem, 83-100, spec. 87- 
33 P.C. Hooft, Lyrische poëzie, ed. P. Tuynman en G.P. van der Stroom, dl. 1, Amsterdam 1994, 132. 
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Charon hem voor niets over de Styx (Mem., 179). De lezer zal wel geweten hebben wie Cha 
ron is maar hij moet hier ook begrijpen dat overledenen in de Oudheid een muntstuk in de 
mond meekregen als veergeld. 

De meest verrassende paradoxale wending biedt echter een onbekende dichter met de ka 
merspreuk Ama chi t'ama (Mem., 179). Natuurlijk overleed Bredero jong. Die opening lijkt 
uitermate ongepast. De uitleg volgt met literair gekleurde argumenten. De dood waande zijn 
geest (Bredero's aanleg) immers een Nestor, grijs en oud, omdat Bredero zich in zijn rijm en 
proza een Plautus en Cicero toonde. Een tweede argument: Bredero tekende de personages 
uit zijn stukken zo levensecht dat de dood meer dan terecht toesloeg, bevreesd dat de auteur 
nog meer overledenen tot leven zou wekken: 

Wat schuldicht men de doodt die Breed'rood heeft bestreden 
Te jong, daar sy hem sach zo out en grijs van geest, 
Een Plautus in zijn rijm, een Cicero in reden. 
Zy meend' hy meed' in tijdt een Nestor waar gheweest. 
Wanneer zy oock Griaan, Roddrick, Luce/I en and'ren 
Bekleden zach 't Toonneel, die zy te leven dacht, 
Des vreesich of hy noch meer zielen deed' verwand'ren, 
Scheen immer meer als recht dat zy hem t'onderbracht .. 

Dubbele lof en dubbele troost. Realiteit verweven met fictie, maar vooral ook de dood voor 
gesteld als een mens met fouten en vergissingen, om het onbegrip rond het overlijden van 
zo'n talentvolle jonge dichter te verzachten . 

Alle de wercken 

Twintig jaar na Bredero's dood staat uitgever Vander Plasse aan het eind van zijn levens 
vervulling. Voor Alle de Wercken (1638) schraapt hij nog eens alles van zijn jeugdvriend bij 
een, inclusief alle lijkdichten. Een drieledige inleiding bij de uitgave moet zijn persoonlijke 
betrokkenheid verankeren. Eerst een vier bladzijden lange opdracht aan burgemeester Al 
brecht Koenraad, waarin hij het klassieke treurspel en blijspel op een voetstuk zet, als aan 
loop tot een vergelijking van Bredero met klassieke komedieschrijvers: 

Onder de Nederlandsche steden ging Amsterdam daer van [namelijk van dichtkunst en toneel] eenen 
tijdt lang boven anderen zwanger; daer neffens andere vernuften Garbrand Adriaens Brero zijn ver 
nuft uytgoot, zoo als zijn aengeboren aerd en natuur hem dat instortte, wel toonende dat hy geest ge 
noegh had, om wat treffelijckx, en zijn dingen beslepener en beschaefder met meer pits uit te voeren, 
indien het hem niet aen taelkunde [talenkennis] gemangelt, en de natuur van de kunst en geleeleer 
theyd [sic] hulp gekregen had: want zonder dat [namelijk als hij talenkennis had gehad], hy en zoude, 
na het gevoelen van geleerde harssens, Aristofanes Terentius nochte Plautus (vergeef hen deze vrypos 
tigheid) niet toegeven: ja geen geringe oordeelen houden wel volmondigh staende, dat eenige spelen 

Plautus niet eenen voet wycken durven. Wel is deze ader niet met kunst geleyt, maer zy ontspringt na 
tuurlijck, gelyck de bron uit een steenrots." 

Mooi gezegd, en vol toespelingen. Want we herkennen Bredero's eigen opmerking in de 
voorrede bij het Moortje: 'hier sult ghy sien (indien't u lust) de groote stouwtheyt van een 
slechte Amstelredammer (die maar een weynich kints-School-frans in't hooft rammelde) de 
vrymoedicheyt ghebruycken, dat hy die van u allen ghepresen Terentius derf inde handen ne 
men',» Bredero's 'vrymoedicheyt' wordt in het citaat de 'vrypostigheid' van wie hem met de 
klassieken durfde te vergelijken. En we herkennen vanuit de Lijck-dichten de vergelijking 
met Plautus (Hertoch, Ama chi t'ama), de nadruk op de aangeboren aard en natuur en de 
dichtader die in ons ontspringt (Scriverius). 

Met dit klassieke accent introduceert Vander Plasse vervolgens een elf pagina's lange 
beschouwing over de geschiedenis van het antieke theater, een vertaling uit het Frans van 
Charles Estienne. 16 Als derde onderdeel van het voorwerk krijgt de lezer nog een 'Voor-reden 
aen den lief-hebbende Leser' voorgeschoteld. Legt deze 'Voor-reden' van Vander Plasse dan 
getuigenis af van de lange, persoonlijke band met zijn oude vriend die de moderne lezer hier 
verwachte" Nee, want hier laveert de uitgever tussen funeraire clichés ('De doodt heeft wel 
het lichaem vernietight, maer sijn groote Gheest leeft ende sweeft by ons in sijn wercken') 
en een samenraapsel van elders (zoals de vergelijking van Bredero met Terentius). Vreemd 
genoeg weet Vander Plasse geen enkel nieuw gegeven uit het leven van de topauteur naar 
voren te brengen en mengt hij vondsten uit de lijkdichten met informatie uit Bredero's ei 
gen getuigenissen in zijn proza, terwijl hem ook nog Stommen ridder door het hoofd speelt: 

De nydighe doodt heeft hem ontydigh af ghepluckt doen wijder het meeste af verhoopte. [Hertoch] 
[ ... ]Wy hebben hem verlooren, maer niet zijn Gheest of schriften [Hooft, Hertochj. Laet ons die in 
waerden houden ende hem navolghen [anon.]. Hy heeft een eerlijcke Naem in de Tempel der geheu 
genis ghelaten, die wy met goude letteren in onse harten hoorden te schryven [vgl. Stommen ridder, 
vs 1340], hem eerende als Griecken-landt haer Menander, ende Romen haer Terentius doet [Biest 
kens] ... '8 

Kennelijk ontbrak het de Amsterdamse uitgever op dat moment aan de wil of mogelijkheid 
om Bredero op een andere manier te presenteren. 

34 C.L. vander Plasse, opdracht aan Albreght Koenraed, in: G.A. Bredero, Alle de wercken, Amsterdam 1638, fol. A4r. 
35 Bredero, Proza, 200. 
36 E.K. Grootes, 'Een theaterhistoricus in 1638? Het voorwerk van Bredero's Alle de wercken en de kennis omtrent 
het theater uit de Oudheid in de zestiende en de zeventiende eeuw', in: Spektator 12 (1982-1983), 452-479. 
37 C.L. vander Plasse, in: Bredero, Alle de wercken, fol. C2v-3r. 
38 Ibidem, fol. C3r; Bredero, Stommen ridder. ed. Kruyskamp, 128. 



Besluit Appendix 

I 

Kort na het overlijden van Bredero moet Cornelis vander Plasse met het inzamelen van lijk 
dichten zijn begonnen, een haastklus. Dat sommige van de gedichten naar het graf of de be 
grafenis verwijzen, betekent niet per se dat ze bij de teraardebestelling zijn opgelezen. Mis 
schien is het eerste gedicht, het opvallend lange 'Epitaphium' van Roemt u leven alijnd, wél 
bij de plechtigheid uitgesproken. Een epitaphium is immers een redevoering bij het graf en 
de opbouw van dit openingsgedicht wijst op de klassieke retorische structuur van de grafre 
de.39 De lijkdichten druipen van topiek en missen de details over het leven of het overlijden 
van Bredero. Ze refereren vooral aan zijn werk en daarvan speciaal de kluchtige kant. Hoe 
dicht stonden de schrijvers eigenlijk bij Bredero zelf? We weten het niet. Maar of bijvoor 
beeld de zestienjarige prentmaker Hendrik Lambertsz. Roghman een innige band met de 
auteur heeft gehad, valt toch te betwijfelen. 

De diversiteit van de compilatie springt eruit naar voren: dichters van naam naast goed 
willende amateurs, literaire specialisten naast graveurs en uitgevers, oud naast jong, begin 
ners naast gevorderden. De gedichten zijn lang (80 verzen) en kort (2 verzen), scherpzin 
nig en cliché, er is veel zorg aan besteed of ze lijken haastig in elkaar gezet. Accenten vallen 
op Bredero's taalgebruik, de boertigheid en de vergelijking met de klassieken. Naast de al 
opgeworpen vraag waarom bepaalde collega-dichters in de reeks ontbreken, blijft het ook 
raadselachtig waarom geen enkel gedicht zinspeelt op Bredero's schilderkunst. Ook andere 
persoonlijke kenmerken of opvallendheden zijn vervangen door momentane gevoelens van 
verlies en rouw, die dan weer door neutrale bewondering worden verdrongen. Gedachtespel 
concentreert zich veelal rond het handelen van de Dood bij een zo jong gestorven mens. Het 
tekent de onmacht van het moment, en het onbegrip. Maar misschien ook de relatieve af 
stand tot de overledene. Ook dat zegt wellicht iets over de persoon Bredero. 

Abstract s A compilation of elegies (1619) in response to GA Bredero's death shows, next to the usual topical ideas, direct 

reflections on his person and work. The poems refer to Bredero's language use, his broad humour and to classical authors. 
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Lykdichten (1619). Per gedicht de naam van de auteur of diens initialen, zoals die in de uitgave zijn ver 
meld, en/of diens kenspreuk {cursief). Hierna de titel en/of beginwoorden van het gedicht. Tussen vier 
kante haken de volledige naam van de auteur. 

39 Vgl. Witstein, Funeraire poëzie, 100, 119 e.v. 

Roemt u leven aliind. [?] Epitaphivm. oft Graf-dicht Op 't overlyden vanden sinrijcken Poeet G.A. Bre- 
derood. 'De snelvluchtige Faam' 

I. Visscher. Men moet daar aan. [Jan Jacobsz Visscher?] 'Wie uyt liefd' 
N.l. à W. [Nicolaas Jansz. à Wassenaer] 'Anacreonta suum jactavit' 
[Samuel Coster] 'Treurt niet, maar lieft ghy hem' 

H.C.H. [Hendrik Cornelisz. Hooft] 'Vraacht ghy wat' 
P.S. [Petrus Scriverius] 'Dat niet door leer' 
T.C. [?] 'Half dooden die verquickte' 

Nostradamus laeti. [Daniel Mostart] 'De Schaver onses taals' 
Ama chi t'ama. [?] 'Wat schuldicht men de doodt' 
[?] 'Selfstandich Breedro blijft' 
l.v.V. (Joost van den Vondel] 'Hier herbercht 'tlijf' 
Een in't hart. (Jacob Jansz. Colevelt] Aerd' zijt ghy eerst' 
Non nobis. [Jan Franssoon] In Effigiem. 'Ha Goddelijcke konst!' 
T.H. Yver't naa't recht. [Thomas Hertoch] 'Zonne van ons roem', 
[?] 'De vreeselijcke doodt' 

l.i. Scheepmaker. [Joachim Jansz. Scheepmaker] 'Vraacht yemant wie hier onder leyt?' 
[?] 'Groot was u gheest' 

Besoeck in orbaar elck sin. [Nicolaes Biestlcens] 'Vraacht yemant wie dat' 

H.C.H. [Hendrik Cornelisz. Hooft] Lijck-klacht Over't droeve af.sterven van den rechtaardighen, vaar- 
dighen, en waardighen Poeet, G.A. Brederode. 'Indien u, groote Goon!' 

A. v. Mildert. VVeest mildt. [Abraham van Mildert] 'Verslaghen en bedroeft' 
P.A. Elek raapt vvat. [Pieter Adriaensz. Raep] 'Arnstellandtsche volck' 

P.A. Elek raapt vvat. (Pieter Adriaensz. Raep] 'Breed'ro en is niet doodt' 

l.H. Bloemendaal. [?] Lijck-dicht, Over 'taf.sterven des aardighen en wijt-beruchten Poeets. 'Het leven 
baart de doot' 

A. van Salingen . VVt stof gheresen. [Anthoni van Salingen] Graf.dicht, Ter eeren G.A. Brederode. 'Leght 
af' 

Gheen sander strijdt. [?] 'Hoe wel 'tversturven' 

H.L. Roghman. [Hendrick Lambertsz. Roghman] 'Al heeft de loose' 
D.P. ab Embda. [Dirck Pietersz. Pers] 'Wandel. Wie is besloten' 


