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Bredero's vierhonderdste sterfdag herdacht 25

ee, hij was geen wereldberoemd pop-
artiest die op zijn 27ste door overmatig
drank- en drugsgebruik het leven liet,

maar zijn stormachtige loopbaan doet er we1 aan
denken; Gerbrand Adriaensz. Bredero (1585-1618),
bdangrijk Nederfands auteur en songwriter die net
a1s de tragische }ie1den van de roemruchte 'dub van
27' a1 sclirijvend vaak de grenzen van het betame-
fijke overschreed en vee1 te jong en op }iet hoog-
tepunt van zijn faam en kunnen overleed. tiij was
een bevlogen dichter, die in de winter van 161 7 met
zijn s1ee door het ijs zakte, tot zijn middel in }iet
steenkoude water terec}itkwam en daarna flink ziek

werd. Zeker is Viet niet, maar dit ijzige voorva) zou
de oorzaak kunnen zijn van zijn vroegtijdige dood
in augustus 1618. Hij werd slechts 33 jaar oud.
Bredero's vierhonderdste sterfdag -wordt ditjaar uit-
voerig 1ierdac}it, met een waaier aan actlviteiten in
het he1e land: lezingen, opvoeringen van zijn to-
nedstukken door Theater De Kwast en Theatergroep
De Ka1e, een '1\lationa1e Bredero tierdenkingsweek'
in augustus, en een concertserie met zijn liederen
door muziekgezdschap Camerata Trajectina - dat
hiermee trouwens ze1f terugkeert naar zijn muzikale
.wortels, want a1 in 1 986 (aansluitend op de viering
van Bredero's vieriionderdste geboortedag in 1985)
bradit dit ensemble de e1pee Bredero Amsteldam-
mer, liederen uit het Groot Lied-boeck uit.

Met herdenken van zijn sterfdag betekent anno
2018 vooral ook: }iet opnieuw onder de aandacht
brengen van zijn 1even en werk. Geen overbodige
1uxe, want wie weet tegenwoordig nog wie hij is?
Bredero, jawe1: de naam van een straat, een stads-
p1ein of een scholengemeenschap. Vee1 verder ko-
men de meesten van ons niet. Dat was met onze

voorouders uit de negentiende en twintigste eeuw
we1 anders. Voor hen was Bredero een nationale

1ie1d, een van de grote vaderlandse schrijvers uit de
zeventiende eeuw (denk aan Joost van den Von-
de), Pieter Cometisz. Hooft, Jacob Cats), wiens werk
eeuwenlang is geprezen, gelezen, bestudeerd, opge-
voerd, voorgedragen en gezongen.
Bredero was een veetzijdig auteur. Tijdens zijn u1tra-
korte carriere (die sfedits zeven jaar duurde) stortte
hij zich vo1 overgave op zijn werk en sc}ireef voor
divers pubtiek en voor talloze gdegenheden. Uiteen-
lopende soorten poezie vloeiden uit zijn pen, van
fyrisch, elegant en dromerig tot gedurfd, recht voor
z'n raap en ruig. Ook serieuze en komische t}iea-
terstukken (waaronder De Spaansche Brabander
uit 1617 en de soms nog gespeelde Klucht van de
koe en Klucht van de molenaer uit 1612 en 1613),
en zo'n tweehonderd liedteksten. Een dee1 hiervan

werd tijdens zijn 1even gepubliceerd in collectieve
en afzonderlijke fiedbundels, maar het merendee]
versdieen postuum, vier jaar na zijn dood, in }iet
door zijn Amsterdamse vriend en uitgever Corne-
tis Lodewijcksz. vander Plasse chique uitgebrachte
Groot Lied-boeck (1622).

Bmier-o's Gfou+ Ued-bo(sck

Zu1ke tiedboeken waren enorm populair. Ze werden
grifverkocht en intensief gebruikt. De oudste date-
ren uit }iet begin van de zestiende eeuw en bevatten
uitsluitend geestdijk repertoire, de eerste were1d1ijke
bundds verschenen kort daarna, te beginnen met
het Antwerps liedboek van 1 544. Ze waren ver-
krijgbaar in a11e soorten, maten, prijzen en uitvoe-
ringen. tionderden exemplaren warden er nu nog in
Nederfandse bib1iot}ieken bewaard, een fascineren-
de verzameling die in kwafiteit en kwantiteit uniek is
voor Europa. Overa) werd uit volle borst gezongen,
maar nergens werden in de Gouden Eeuw zoveel
liedjes in gebunddde vorm op de markt gebracht a1s
in Mederland.

Kort en goed was hij, de titd van Bredero's Groot
Lied-boeck. Vee1 vaker hadden zeventiende-eeuwse

tiedboeken tot de verbedding sprekende namen, zo-
als Dordrechts lijstertje (1624), Hollants nachte-
gaeltjen (1633), Haerlemsche winter-bloempjes
(1645), Rotterdamsche faem-bazuyn (1649), 't
Amsterdamse rommel-zootje (1651), De koddige
olipodrigo (1654) of Den eerlycken pluck-vogel
(1670). Ze bevatten eenvoudige strofische liederen
over a11er1ei onderwerpen en werden gebruikt door
mensen die we1 geletterd maar niet muzikaal ge-
schoold hoefden te zijn. Er waren uitgaven voor ver-
tiefde tieners, b1oem1ezmgen voor ouderen die graag
traditionele tiederen zongen, spedale bundels voor
rdigieuze groeperingen en 1oka1e boekjes voor de
mwoners van een streek, stad of dorp. Ze werden
meestal niet door componisten en musici gemaakt,
maar door sc}irijvers en dichters. Die kozen bekende
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mdodieen en schreven op deze bestaande muziek
nieuwe teksten, een gdiefd procede dat a1s contra-
factuur bekend staat.

Tienduizenden van zu1ke contrafacten zijn er ge-
schreven, op melodieen die oud of recent, binnen-
of buitenlands, eenvoudig of complex konden zijn.
Muzieknotatie werd zelden gegeven, een titel van
de mdodie ('stemme' of 'wijs') boven de tekst gaf
genoeg informatie om het lied te kunnen zingen.
Sommige melodieen werden zo gewaardeerd dat
ze gedurende de eeuw tientallen keren werden ge-
bruikt. Dichters gaven ze a1s estafettestokjes aan e1-
kaar door, waarbij teksten van eerdere versies soms
zelfs doorklonken in de nieuwe liederen. Dezdfde
melodieen werden ook gebruikt door muzikanten
die in dienst waren van de stad: organisten, beiaar-
diers en spedfieden. En ze weerklonken, al dan niet
voorzien van nieuwe verzen, in toneelvoorstellingen
die arkten, in rederijkerskamers en in schouwburgen
werden opgevoerd. Aan die bekende nummers vie)
niet te ontkomen, het waren de tophits van toen
waar iedereen tijdens zijn 1even mee te maken kreeg.
Goedkoop uitgegeven boekjes verkochten het
best, zoals bijvoorbeeld het Geuzenliedboek (30
drukken tussen 1581 en 1687) en Dirck Rafaelsz
Camphuysens Stichtelycke rymen (35 drukken
tussen 1624 en 1699). Tot die koopjescategorie
behoorde het liedboek van Bredero zeker niet. Zijn
G/-oofZ-/eQf-boec/(wasjuist een van de bundels die
in het eerste kwart van de zeventiende eeuw op een
opvaflend luxueuze manier op de markt werd ge-
bracht: in groot formaat, met een ruime bladspiege),
met gebruikmaking van veel versc}ii1lende letterty-

'S NACHTS RUSTEN MEEST DE DIEREN
Ecn van Bredero's rr'ociste liefdesisederen,

eeuweriiang en cw-af gezongen or-; nog tot
;n c  twintigste eauw steeyast in iiteraif-e

bicem'e.Kmgen oogenomen. De tekst saat over
een minnaar die's nachts verSancjend rondzwerft

over de strsten terwij! zijn geisefde (zoais de
meesie andere dieren en mensen) d;ep in slaap
is HijzeSr is k'aarwakker Msstroost'g k»kt hij
cmhcog "a-i;' ̂  wolKo^ o?! rio nekiei-e i-^san.
!T»^'' ]-. S'. ̂ W:W^. -U:. ^ Widi;-i. . ie', . ieij wo, c"

QKiOf'y Oi.i i<ft:'i !.j;-acht;y(;, vdi; oof~DronQ

i-ranse -resodie dss bfcKend sraat als "Qranie

Maitresse-. Op dezc wigs werdRi-s vanaf het ehd
van de 7est. °nde en in de /'eventiende eeuw

noQ zo'n veertsg andere s'edteksten gf'schrevep.
d.';or ano"-!C;;Tit:; ^<s-.;?^, iv;shf c'c'k doc'-
;:ii";'c-K;"r;;'..wdo ..'. h<l!i-^!''; z";, ;;s tj? i'^,;, ^<^'~.'^', >"

sc'^acT . ;!!;;;"'.;;'- K, ;''o; ',';j. ;'i M-'nd";' '.:">: ;.";ii ';-'

Harpe 1627) (.. -~i df- ESrussei&c reiigjeu^e dichte''
Lucas van Mec^eten {Boeck de, Ghef. -stelikw

Sanghon 1631)

'!s fwhis :''. 'stf::s"i fiiesfi' fSe dif. rvn

I:; ":<;;. L"" .;)';'I. 'C;;';^':;;T;';

i^ in W-s sK'^t^i^'L

Masr :K moet csnzaam zvsie'en.

£/'; kruisen hser de straaL

!k z-e hetz//i3rnck drsjw
* w d& A.K' e A-fa;;;"

/. ';-:&', ?, »"-:'oosL';-; ;. :«nn/

Adi "cf, wa' ma ^eh^w

Met troostdak vwmaan'

Oc" siaapt g'j msin fteftapen,

Dews;! ik doe ni i, !' k^cht-?

Wi;i ::,. t3'[ (-?i" dsri ' n^n :<'^':'\:'-i.

<v"- w Je (y^y'^.'? si. ^. ';;;

!k &-i' ?. ^^dukj ig drager,,

  
'.yens u yoeae nach;^

Adieu PrinsQSje jeuge!i]k
M;jn Vrou van miln Qemocd:

Adiei, e" dronm gsnKijgeajk
En 'nStiap Qf'ri.v'' en zwt.:

ACh 't !S m't ZO c!;meugc!!jK
Te rusten a!s gij cfoefc



Bredero's vierhonderdste sterfdag herdacht 27

TONEELMUZIEK
Niet aiieen In hot Groot Lied-boeck vinden we
'lederen van Bredero. hij nam ze ook op in z'i}rii

tonee'stukkesi. Een toneeistuk (pas ves- na 2ijn
dood, in 1. 638, gepubiiceerd) baseerde hi j 2ff!!-s

geheel op een bestaand hed: Spe; op t oudt
iiecit Het Daghet uyt den Oost'en. Met gRbruik
van muziek en iiederen m theatervoorsteilingen
was destiids sen gangbare prakti jk. Er was gcen

opvoenng wonder muziek. Dat weten we uit de

;'':"-;5(?i'ieteten /e!f. d>& ;»cdew. "i <-n :i~.. ;/;ka'e
. sniuatinv-i^'i'igefi i3ev^. re;z i^dar' ;ie": b'ijk';'
ook '.ill de bewaard gebEeven rekwj'iingen van
de Amsrerdamse Schouwburq, wsarin voor
eike avond betahnQen aan mr^ikanten verrnesd

staan. Musid waren er voo'- de be9e!c!d«na van

ae zapg en hot cver'bruggei-d instruirseptaaS
s^t-'i tuse, er. <Sa ;;.cffl"s?; >^n bt >rt. 'i!-Wi^ vof"' d?;

^cde, '':;:^ ;iue'!a--' r;', -e.-' ;lc,.';ty ^..;iiC;'i;';. .::.

..TOrciyn 5. ''gfii:d. ;';:j; s-ifc ac. tei. fs/scfices , ?c, ?K;en

die ze;l,. Het i!e<a yftn Bredaro's titelhekiip Griane

bs.svcoi-bseid, in zijn trag;ko'T!ed!e Gnarse (1616^
we rd vertdkt door de acteii'- die de roi van

Gnarse sp&eide- inde'-daad, eer! i'rian. ,v;;i,t tot

riy'i. ?v3;;;a. -!^ van de ^i3'. ;\'? t;aoft:- v'-Ouwe'! . -irt .n

i'!0<. f.^;:i''t'a<i" C;'. :' ^. " ""'.... O.-iti?^ \:^ . ;:,..;; l:,v.;"';;;!i-,

;U.^ ;"s E,'UV^yt;fc u^f. r ;vid"!i0i'i wo;c;&i1 yc--p>':o!a,
y'iyny 1-, e&" prsnses a'e iioo'" r'aar vade!' in e&'i

aenKeie ke'-ker van het kasteei is opges!oten,
omdat <'Q weigert Ie trouwen met rje voor
tear bestemde pnns (ze is ve?!>ef:d op een vee!
k';jkerG pri'i?). in ha<l:" gova:-'gsnschap zmryt
^e <-vn Ire^ri^e ^.. :;.;;. ^:'AI "i'3, O't ::;tiva^":-;".'>!'e>.i

-';;t::^c;-. --, -:i'. :'. rul + -.. ;t~-:'<. ; , '<;. -. s-f-i. ^ ;. :icf ric;;.

si-tyi. 'ver Va'sd&?- ^io. ?i;;» apyrs: SiS 'E';n Klach"

U&dtien' in Bredei'o's Ued-bosck opgonosner!,
m»t bijbe"ore;'de w.jsaandu;ding, 'Hansje sneed
het koren was lang^ die in Bred&ro's toneeiteksl:

van 163. 6 ontbrak,

<.; ;;f. ;tvr> t', 1!-;, .A. :'' ̂ C1.^;^"

;',!'ii?' v--u-:h!. c!w^ GekS-ii;w:

0 aafxtes 'id dood ?^ijn g^kwe!

Door T snoeien van msjn dagen.

lk ben aiicen. ver van de aeen

En tegen a'ank gebannen

Hsfs. as! van die ik 't I'Gfste z'e

var; a!;£jonge mannen. [.. j

Mijn prins vertoeft, wees niet bedroeft

Bedaar uw wild veriangen

Mijn hart blijft u, a! is 't iljfnu
in een kerker gevangen.

_ocrtigh, AntoreiLS, cuAcndachtigh

^MSTELD. -._£&
Yeifkri

Vlct ye lc Klindkers, cock i-iyds-Iof en Kb.c"
Diditcn. Ruot-magdd met Sin-rijckf Bcdcfn.^n. Altesm ~"*~''

r.'r'-ian. '. i.,-. BUS AM Icnghtt, Sair.pt alien
Uereu do Ki|m konll.

. '-'-^ ' . "'. '. T r I- " ss ^ w,
r»r ConuiIiiLo. lowijcklK vaatlcil'hffe, ».vt.vvbvptf, rM^e

bxti-'jacdr.lkw^ ii. ai.S.siftsS^ti tfiTt,
Mu Ptwifa^c 1,-ow fcf la.-ar.

lTti). »s<!!"<»; A -v'W ii»ESS R(;"s 's'Xft-^t-t

/. tffwv, i. '-' ef'w'f''!-:!/, ^/. asr .,., ;;.? KC*'. -»:-

pes, en bovendien voorzien van muzieknotatie en
iflustraties - a1Iemaa1 zaken die een boek kostbaar

en duur maakten. Bredero's liedboek kostte een gu1-
den en veertien stuivers. Maar hoe populair zijn lie-
deren ook waren, we weten dat Vander Pfasse het
juwed aan de straatstenen niet kwijt kon. Met was
te veel een pronkstuk geworden, in plaats van een
gebruiksartikel - een theorie waarvoor ook het sch11-

derij De Kantklosster van Gerard Dou p1dt. Daar-
op is Bredero's bundel, a1s een van de zeer weinige
liedboeken uit de Gouden Eeuw, pontificaa) op de
voorgrond afgebeeld. Een liedboek dat het duidelijk
waard was om gezien te warden.

Ktwtigh, A;ii(irey<> en Aenri3rh(;gh
Maar toch ook om te warden gelezen en gebruikt.
Want Tioewel }iet boek een lust is voor }iet oog,
mede dankzij de verfijnde iDustraties van de destijds
bekende kunstenaar David Vinckboons: het waren
uitdnddijk Bredero's teksten waar het a11emaa1 om
draaide. Vander Plasse rangscliikte ze in drie aparte
afdelingen, respectievdijk 'Boertigh', 'Amoreus' en
'Aendaditigh', met eerst komisc}ie liedjes, dan lie-
deren over de liefde, en ten slotte beschouwende,
emstige liederen. Vooral binnen de eerste catego-
rie onderscheidde Bredero zich van zijn tijdgenoten.
Hij schreef ongekend grappige en vaak erotisch ge-
waagde teksten, over volkse en boerse personages
(zoa1s 'Arent Pieter Gysen', 'Fobert en Lobbetje'),
soms ook in dialect, die a1s ze gezongen werden
op de bijbehorende melodieen spetterend tot 1even
kwamen. Ritme, rijm, aDiteratie, k1ank: tot op de dag
van vandaag vormen ze een aanstekelijk samenspel
van taal en muziek.
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Zijn 1iefdes1iederen stoten aan bij de modieuze the-
ma's uit andere liedboeken en emb1ematabunde1s,

maar ze zijn tegdijkertijd zo persoonlijk dat 1ange
tijd gedacht is dat hij er zijn eigen ervaringen in be-
sclireef. Was het inderdaad Bredero zelf die smach-

tend naar liefde en troost door de donkere straten

zwierf, zoa1s de beklagenswaardige mmnaar in het
lied 's Nachts rusten meest de dieren' ('ik moet een-

zaam zwieren, en kruisen hier de straat')? We weten
het niet. Op basis van zijn poezie mag je het in elk
geval niet conduderen. Maar iets van het schrijnen-
de verfangen en het diepe gevoel van eenzaamheid
moet hij gekend Tiebben, om het zo ontroerend te
kunnen beschrijven.
Vrouw en kinderen had hij niet, we) vrienden. Die
waren geschokt door zijn p1otse1inge overiijden op
23 augustus 1618 en bezongen }ieni na zijn dood
in een indrukwekkende reeks gedichten. Op de 26e
werd Bredero 'a1s een Poeet met Laurieren' (met de

hoogste dichterseer) begraven '1n der Heyliger Ste-
de', oftewel de Nieuwezijdskapd in de Kalverstraat
te Amsterdam.

MET COMPLETE LIED-BOECK
is dlgitaal beschikbaar via deze link:
objectslibrary. uu. nl/reader/index
php^0b|=1874-35429

SE1ZOEM OUUE MUZ1EK

BREDERO'S GOUUETM EEUW
Camerata Trajectina

za 7 apr / 20.00
's-Heerenberg, Huis Bergh

zo 8 apr / 12.00

Heeswijk-Dinther, Kasteel Heeswijk

di 10 apr / 20.15
iViuiden, . VLiidersiot

wo 11 apr / 20.30
Maastricht, Sint-Janskerk

do 12 apr / 20. 15

W(:'stzaan, Zuidervei-marEng

vr 13 apr / 20. 15
Deventer, Penninckshuis

za 14 apr / 20. 15

Emmeloord, Theater't Voorhuys

zo 15 apr / 16.00
Haarlem, Doopsgezinde Kerk

ma 16 apr / 20.30
Rotterdam, Laurenskerk

Meer informatie

oudemuziek.nl/camerata


