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Taboe 
Nog een vraag beklemt mij. Waarom lijkt 
er een taboe te rusten op Bredero's dood? 
Niemand weet waaraan hij is overleden? 
In mijn uitgave van het Liedboek prijken 
op pagina 23 naast een portret van 
Bredero vier grafdichten, van S. Coster, 
van J. van den Vondel, Van P.C. Hooft en 
van P. Scriverius9 Een hele eer; dat wel. 
Maar geen glimp van een doodsoorzaak, 
behalve een cryptische van Hooft: 

Vraagt gij wat Breero dee de dood? 
De geest die was het lijf te groot: 
Nu hebben met hem spel en kluit 
En alle zoete deuntjes uit. 

Wat bedoelt Hooft? Zelfmoord? Na 
'Geestig Lied' kijk je daar niet van op. 

Waarom is de brief aan Magdalena 
Stockmans een aantal jaren later nog uit 
gegeven door Bredero's uitgever Van der 
Plassche? Gaf dat de mogelijkheid van 
een acceptabele oorzaak voor Bredero's 
dood? Er zijn er genoeg geweest die zijn 
dood, zonder succes overigens, aan dat 
verzonnen slede-ongeluk hebben willen 
koppelen. Was het beter voor de verkoop 
van Bredero's werk als daar geen smet 
van zonde aan kleefde? Ga ik nu te ver? 
Ik voel de karwats van het woord "fabu 
leren " mijn rug al striemen. Maar toch; 
ik zou het graag willen weten. 

Fons Gommers 

NOTEN 
1 Zie: Eddy Grootes, 'Fabuleren over Bredero's 

persoonlijkheid' in: vakTaal 24(2011), nr.3, p.2-5. 

2 Zie: vakTaal 23(2010), nr.4, p.7-8. 
3 Zie: Yra van Dijk (ed.), Geloof mij uw 
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Nederlandse letteren, verzameld en van com 
mentaar voorzien door vrienden van Marita 
Marhijsen. Digitale publicatie van de DBNL, 
30 oktober 2009. De tweede brief: Gerbrand 
Bredero aan Magdalena Srockmans, met 
hertaling in modern Nederlands, is becommen 
tarieerd door Eddy Groores, 

4 Groot-Liedboek van G.A. Brederode, naar de 
oorspronkelijke uitgave van 1622, uitg. door 
A.A. van Rijnbach, derde druk, Rotterdam, 
1968, pag. 342-343. 

5 G.A. Brederoods Meulenaer 1613 in: 
Cahiers voor letterkunde voor het voortgezet 
onderwijs. Bewerkt en ingeleid door Jo Daan 
(1975), pag. 19. 

6 Groot-Liedboek (zie noot 4), 'Boertig 
Liedboek', lied JI, p.35-36. 

7 Haarlem, erven Francois Bohn, 1826. 
8 Groot-Liedboek (zie noot 4), 'Boertig 

Liedboek', lied XL, p.91-93. 
9 Groot- Liedboek (zie noot 4). 

Een weerwoord 
De redactie vroeg mij een 'kort naschrift' te leveren bij boven 
staande repliek van Fons Gommers. Ik doe dat graag, maar 
Gommers haalt zoveel overhoop, met deels nieuwe suggesties, 
dat ik me moet beperken tot wat kanttekeningen. Ik hoop ove 
rigens dat het duidelijk is geworden dat ik Gommers' enthousi 
asme voor Bredero waardeer - en deel. Maar niet bijvoorbeeld 
zijn kwalificatie van Bredero als romanticus. 'Is dat zo vreemd?' 
vraagt hij. Nee, niet vanuit een subjectieve moderne leeserva 
ring. Maar het blijft een anachronistisch etiket en daar houd ik 
als literatuur-historicus niet van. 
Bredero's Aendachtigh Gebedt is geen lied, maar een gedicht 

in alexandrijnen. Dat het niet meer bleek dan het in opdracht 
vertaalde slot van een lang Frans gedicht, kwam in 1969 als 
een schok voor degenen die het bewonderden als een oprechte 
persoonlijke biecht van Bredero. Ik wilde alleen maar zeggen 
dat dit voorzichtig maakte voor 'ik'e Bredero. 
Dat het Geestigh Liedt collectief gezongen zou kunnen 

zijn, valt buiten het voorstellingsvermogen van Gommers. Hij 
heeft een 'min of meer deftig gezelschap' voor ogen. Maar met 
een marge van onzekerheid is berekend dat ruim de helft van 
de mannelijke bevolking van Amsterdam toen kon lezen. De 
inhoud een beletsel? Het gewone kerkvolk zong wel teksten als 
'lek doe mijn bedde swemmen den geheelen nacht, ende make 
mijnen leger met mijnen tranen weeke' (Psalm 6) en 'Mijne won 
den sijn stinckende ende vuyl gheworden van mijnder dwaes 
heyt' (Psalm 38), waarbij de Liesveltbijbel 'wonden' uitlegt als 
'Boosheden der Vleessceliker begeerticheyt'. Voor de zangers 
een kwestie van inleving. 
Dat Bredero plezier heeft gehad in de schildering van 'losbandig 

~tn': akkoord. Hij en veel van zijn tijdgenoten geven bijvoorbeeld 
. 11k van een ontspannen houding tegenover seks. De verpreur 
smg neemt pas een halve eeuw later sterk toe. Maar of hij graag 
deelgenoot was? Zie daarvoor het slot van het aangehaalde Boeren 
Geselschap: 

'Gh M Y Heeren, ghy Burgers, vroom en wel gemoet, 
ydt der Boeren Feesten ( .. ) 

En drinckt .. 
D . met mttn, een roemer Wi1·n at · ' 15 Jou wel soa goet.' 

Bredero schuift inderdaad graag aan bij de stedelijke elite. 
De schutterij was geen 'volks' gezelschap, maar bestond uit 
gezeten burgers die er ook nog voor moesten betalen. Dat er 
flink ingenomen werd, zeker, maar dat maakt ze nog niet tot 
'notoire drankorgels'. In een van zijn relatief weinige evident 
autobiografische gedichten, dat over zijn vaandrigschap, toont 
Gerbrand zich schuchter. Hij is bevreesd voor kritiek en ziet op 
tegen de eer die het dragen van de Prinsenvlag betekent. 
Dat Bredero rond Nieuwjaar 1618 met enig sarcasme naar 

zijn hopeloze liefde voor Magdalena Stockmans gekeken zou 
hebben en dat zijn brief daarvan doortrokken is, lijkt me vol 
strekt onhoudbaar. Lees nog eens het prachtige lied Oogen vol 
maiesteijt met de subtiele verwoording van ambivalente gevoe 
lens, dat hij haar nazond nadat zij op 6 juli met haar echtgenoot 
naar Italië was vertrokken. 

Bredero's dood een taboe? De uitzonderlijke aandacht die 
zijn overlijden van zijn collega-dichters heeft gekregen, wijst 
daar niet op. Het lijkt me dat een dergelijk huldebetoon, nadat 
hij al 'als een Poeet met Laurieren seer treffelick begraven is' 
in de Nieuwezijdskapel, in elk geval aan een zelfmoordenaar 
onthouden zou zijn. Die belandden op het 'Ellendige Kerkhof'. 
De exacte doodsoorzaak wordt inderdaad nergens gemeld. Het 
enige wat we weten, is dat zijn dood op 23 augustus 1618 on 
verwacht kw}m en dus niet het directe gevolg zal zijn van het 
door het ijs zakken. Een eventuele opgelopen longontsteking 
zou toen vast niet zo lang zijn overleefd. H.C.H. - dat is niet 
Pieter Cornelisz. Hooft, die (merkwaardig genoeg?) ontbreekt 
onder de lijkdichters, maar diens jongere broer Hendrick - 
schreef: 'Zijn wtvaart verviel op 't onversienst' en hetzelfde 
woord vinden we bij Bredero's Academiegenoot Scheepmaker . 
Het geciteerde kwatrijn van Hendrick Hooft speelt met het 
traditionele beeld dat de onsterfelijke geest of ziel gekluisterd is 
in het sterfelijke lichaam. Bredero's geest was zo groot dat het 
lijf die niet langer kon bevatten. Een loftopos. 

Eddy Grootes 
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