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Bredero’s Spaanse Brabander
Dit boek gaat over de Spaanse Braban-
der, een toneelstuk uit  van Ger-
brand Adriaenszoon Bredero (-
). De trotse Jerolimo is de ‘Spaanse
Brabander’ uit de titel: een Brabander
van Spaanse afkomst. Jerolimo raakt
verzeild in Amsterdam, waar hij ieder-
een bedriegt met wie hij te maken
krijgt. Je ziet het: die Spanjaarden kun
je echt niet vertrouwen! En Braban-
ders zijn ook een vreemd volkje. Hoe
reageren de Amsterdammers op Jeroli-
mo’s praktijken?
Bredero is een van de beroemdste

schrijvers uit de Gouden Eeuw. Zijn
toneelstuk de Spaanse Brabanderwordt
superpopulair en trekt de hele de
eeuw volle zalen. En dat terwijl het
verhaaltje rond deze Jerolimo nogal
simpel is. Het geheim van het succes
zijn niet alleen de losse scènes tussen-
door, waarin allerlei Amsterdammers
over hun leven vertellen en zichzelf
karakteriseren, maar ook de tijdloze
thema’s van het stuk: de armoede die
in brede lagen van de stadsbevolking
heerst, het bedrog dat iedereen kan
treffen, en dan de vele immigranten,
een megaprobleem. Met beeldrijke
taal weet Bredero de alledaagse werke-
lijkheid op te roepen. Amsterdam werd
overspoeld met vluchtelingen uit om-
ringende gebieden. De auteur laat
voor al mopperaars aan het woord die
een arm en somber Amsterdam erva-
ren.

Taal en spelling
Bredero gaf zijn toneelstuk een vrije
vorm: hij schreef op rijm maar maakte
versregels van verschillende lengte met
een nogal los metrum (ritmisch pa-
troon). Hoe dat eruitzag, kun je zien in
de de-eeuwse versie van de Spaanse
Brabander op de website van de Digita-
le Bibliotheek der Nederlandse Lette-
ren: www.dbnl.org. Om je een idee te
geven van de oorspronkelijke tekst
hebben we in het eerste hoofdstuk een
fragment hiervan opgenomen (p. ).
De de-eeuwse taal is voor ons niet

zo gemakkelijk. De spelling wijkt af en
veel woorden zijn anders dan in het
hedendaagse Nederlands. Bredero laat
de meeste personages een volkstaal
spreken, het dialect van de gewone
Amsterdammers. Veel woorden zijn
gespeld op de manier waarop ze moes-
ten worden uitgesproken. In dat taaltje
zitten allerlei volkse woorden en uit-
drukkingen, zoals: ‘hier wordt honger
gebakken en dorst gebrouwen’ (r.
), en: zijn haren ‘krullen as ’n wijn-
stok’ (r. ). Daarnaast spreekt de
hoofdpersoon Jerolimo onvervalst
Antwerps, dat anders klinkt dan het
Amsterdams en veel leenwoorden uit
het Frans heeft: ‘’t Is wel ’n schoêne
stad, maôr ’t volkske is te vies. In Bra-
bant zaain de lieden gewoênlijk exquis
[…]’ (r. -).
We hebben de tekst vertaald naar

modern Nederlands, zonder rijm. We
zijn wel heel dicht bij de oorspronke-

Voor je begint…
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lijke tekst gebleven. In de vertaling
hebben we het dialect verwerkt, zodat
je nog steeds een echte Antwerpenaar
en echte Amsterdammers aan het
woord hoort. Als je een stukje tekst
hardop leest, zul je veel woorden al be-
grijpen. Het Amsterdams herken je aan
kleine aanpassingen in losse woorden,
zoals mot in plaats van ‘moet’, an voor
‘aan’, ken voor ‘kan’, en gekommen voor
‘gekomen’. Zoals je in het citaat hier-
boven al kunt zien, hebben we het
Antwerps van Jerolimo iets sterker
aangezet. Met een klein beetje oefe-
ning kom je een heel eind, vooral als je
onderstaand lijstje in gedachten houdt.

Modern Nederlands Antwerps Voorbeeld
oo oê schone - schoêne
ei/ij aai zijn - zaain
aa aô maar - maôr
ee iê geleend - geliênd
oo eu koninkjes - keuningskes
a/e ae Antwerpen - Aentwaerpen

Daarnaast hebben we, net als Bredero,
typisch Vlaamse woorden gebruikt:
schoêne voor ‘mooie’, plezant voor ‘aan-
genaam’, meskes voor ‘meisjes’. Vlaam-
se verkleinwoordjes eindigen meestal
op -ke, zoals liedeke, liefke. Sommige
woorden zijn aaneengeschreven: ‘had
gij’ wordt haddie, ‘gaat ge’ wordt gadde.
Hardop lezen maakt het veel gemak-
kelijker te begrijpen wat er staat.
Bredero’s toneelstuk is lang. We heb-

ben een aantal scènes samengevat.
Ook hebben we soms wat regels over-
geslagen. Als het hier om grotere tekst-
delen gaat, hebben we dat met haken
[…] aangegeven in de tekst. De vers-
nummers uit het oorspronkelijke to-
neelstuk zijn gehandhaafd. Bredero

geeft nauwelijks regieaanwijzingen.
Voor de duidelijkheid hebben we die
toegevoegd.

Opbouw van dit boek
De Spaanse Brabander is een toneelstuk
in vijf bedrijven: vijf afgebakende ge-
deelten die vergelijkbaar zijn met de
hoofdstukken in een roman. Die be-
drijven vormen ook de vijf hoofdstuk-
ken in dit boekje. De scène-indeling
van Bredero binnen de bedrijven is ge-
handhaafd. In het stuk worden die scè-
nes ‘tonelen’ genoemd. Op de gele
bladzijden staat de tekst van Bredero’s
toneelstuk.
Aan ieder van de vijf bedrijven heb-

Portret van Gerbrand Adriaensz. Bredero, met
boven zijn hoofd zijn levensmotto: ‘’t Kan ver-
keeren’. Dat betekent: ‘Alles kan zomaar ver-
anderen’, een verwijzing naar de wisselvallig-
heid van het leven. De ets is van Hessel Gerrits.
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ben we een aantal thema’s gekoppeld.
De context-gedeelten op de blauwe
bladzijden geven je achtergrondinfor-
matie over de thema’s. In de toelich-
ting bij het eerste bedrijf worden het
toneelstuk en de auteur Bredero geïn -
troduceerd. Je krijgt hier ook uitleg
over drie literaire middelen die voor
het hele toneelstuk van belang zijn:
bijzonder taalgebruik, stereotypen en
anachronismen. Het tweede bedrijf
plaatst twee aspecten van de histori-
sche context van Amsterdam op de
voorgrond: de stedelijke ondersteu-
ning van armen en zieken, en prostitu-
tie. In het derde bedrijf staat immigra-
tie centraal, een belangrijk thema in
het toneelstuk. Het vierde bedrijf geeft
informatie over toneelvoorstellingen
in de de eeuw. In het vijfde bedrijf
bespreken we het literaire genre van de
Spaanse Brabander. Aan het eind beste-
den we ook aandacht aan de manier
waarop wantrouwen en bedrog door
het hele toneelstuk verweven zijn en
de afloop ervan bepalen.
Kaders geven uitleg over moeilijke

woorden en begrippen in het stuk. De
rood gedrukte woorden in de tekst en
in de toelichting zijn belangrijke be-
grippen die worden uitgelegd. Je vindt
ze terug in de Begrippenlijst op pagina
. Daar kun je gemakkelijk de blad-
zijde opzoeken waar meer informatie
over een bepaald begrip staat. Verder is
een beknopte literatuurlijst opgeno-
men: Voor wie meer wil weten. Je kunt
deze lijst ook gebruiken bij een werk-
stuk.

Verwerking van de stof
Achter in het boek staan opdrachten.
Ze zijn verdeeld over de vijf hoofd-
stukken met hun thema’s, zodat je iets
kunt kiezen wat je interesseert. Ook
zijn er vragen die over het verhaal als
geheel gaan. Om die te kunnen beant-
woorden moet je dus het hele toneel-
stuk hebben gelezen.
Er zijn drie soorten vragen, bedoeld

om verschillende vaardigheden te ont-
wikkelen. De A-vragen dienen om be-
langrijke onderwerpen samen te vat-
ten en te controleren of je hebt begre-
pen wat er staat. De B-vragen toetsen
niet alleen het begrip van de stof maar
geven je ook de mogelijkheid die toe
te passen. De C-vragen zijn bedoeld
voor een persoonlijke visie op de stof
en een creatieve verwerking ervan
waarin jouw bijdrage centraal staat.
Met de C-vragen oefen je ook vaak
andere onderdelen van het vak Neder-
lands, zoals spreek- of schrijfvaardig-
heid, argumentatie en tekstbegrip. Bij
opdrachten met een G kun je in een
groep samenwerken. Het boekje is
ook te gebruiken in combinatie met
andere vakken, zoals ckv, drama, eco-
nomie, geschiedenis en maatschappij-
leer.
Het is handig om in overleg met je

docent één of meer thema’s of hoofd-
stukken te kiezen voor je aan het boek
begint, zodat je al tijdens het lezen aan
het werk kunt. Spreek met je docent af
hoe je de antwoorden inlevert, bij-
voorbeeld in een dossier.
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Een Spaanse roman
Bredero heeft niet alle gebeurtenissen
in de Spaanse Brabander () zelf be-
dacht. Een deel ervan ontleende hij
aan de Nederlandse vertaling van de
Spaanse schelmenroman Lazarillo de
Tormes (De kleine Lázaro uit het gebied
van de rivier de Tormes) uit . Er be-
stond in die tijd nog geen copyright,
dus je mocht voorbeelden vrij gebrui-
ken, zoals je zelf wilde. In een schel-
menroman is de hoofdpersoon een
bijdehante maar goedaardige jongen
die een bestaan leidt aan de onderkant
van de samenleving. In veel gevallen is
de jongen een weeskind dat zonder de
bescherming van een normaal gezin
opgroeit en van het ene in het andere
hachelijke avontuur terechtkomt.
Vanaf het eerste moment dat de ro-

man verscheen, smulden de Spaanse
lezers van het verhaal over de arme Lá-
zaro die in dienst treedt van slechte en
krenterige bazen. De jongen praat met
veel ironie over zijn ervaringen en be-
kritiseert de schijnheiligheid en be-
krompenheid van zijn meesters. Ironie
ontstaat doordat iemand het tegen-
overgestelde zegt van wat hij meent,
en zo de spot drijft met iemand of iets.

Vaak heeft dat een humoristisch effect.
Zo vertelt Lázaro met veel enthousias-
me over zijn ‘mooie’ ervaringen ter-
wijl iedereen weet dat die eigenlijk
heel teleurstellend zijn. Zijn wereld
bestaat uit honger en overleven. Het
derde hoofdstuk van de schelmenro-
man gaat over de dag dat Lázaro een
trotse maar vriendelijke edelman ont-
moet. Die edelman, bij Bredero wordt
hij ‘Jerolimo’ genoemd, is zelf ook
straatarm en eet van wat Lázaro bij el-
kaar bedelt. Lázaro beschouwt hem als
zijn nieuwe meester. Dit hoofdstuk
kiest Bredero uit om er een heel to-
neelstuk van te maken. De belevenis-
sen van Jerolimo en zijn knechtje
Robbeknol (= Lázaro) volgen in grote

Een armoedige praatjesmaker stelt zich voor…

De titelpagina van de Spaanse schelmenroman
La vida de Lazarillo de Tormes: de sus for-
tunas y adversidades. M.D.liiij. (Het leven
van de kleine Lázaro van Tormes: zijn voor- en
tegenspoed. .)

1
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lijnen de avonturen van het Spaanse
voorbeeld zoals dat in dit hoofdstuk
van de roman wordt verteld. Ook Bre-
dero strooit met ironie. Zo laat hij de
straatarme edelman Jerolimo over
zichzelf opscheppen terwijl Robbe-
knol zijn meester achter diens rug om
belachelijk maakt. Het publiek vond
het prachtig.

Een Spaanse Brabander of een Bra-
bantse Spanjaard?
Bredero kende geen Spaans. Hij las de
schelmenroman Lazarillo de Tormes in
een vertaling. Omdat Lazarillo in
Spanje zo populair bleek, was de ro-
man namelijk in verschillende talen
vertaald, waaronder het Nederlands.
Die Nederlandse vertaling verscheen
in . In de ondertitel van de ver -
taling wordt reclame gemaakt voor het
boek. Het zou de sluwheid van de
Spanjaarden laten zien. Iedere Neder-
lander was daar nieuwsgierig naar in
een periode dat zijn land in oorlog was
met Spanje, een strijd die bekend zou
worden als de Tachtigjarige Oor-
log.Ook Bredero heeft het erover in
de samenvatting van zijn Spaanse Bra-
bander, die voorafgaat aan het toneel-
stuk. Hij begint als volgt:

Onder de weinige Spanjaarden die écht wat
kunnen, is de schrijver van de roman Laza-
rillo de Tormes volgens mij een van de
beste. Hij wijst namelijk duidelijk de gebre-
ken van zijn landgenoten aan en bespot
die. Bij Jerolimo is dat bijvoorbeeld de hoog-
moed. Die eigenschap lijkt Spanjaarden
aangeboren. Maar omdat we hier in Am-
sterdam geen Spanjaard hadden, of liever
omdat we geen Spaans begrijpen, hebben
we de namen, plaatsen en tijdsomstandig-
heden vanuit een Spanjaard naar een Bra-

bander overgebracht. Het Brabantse volkje
lijkt namelijk nogal op de Spanjaarden.

Ook Bredero’s lezers kennen geen
Spaans. Daarom maakt hij van de
Spanjaard uit zijn brontekst een Bra-
bander, en specifieker een Antwerpe-
naar. Nou, die verstaan de Amsterdam-
mers wel. De auteur kan via de Ant-
werpenaar Jerolimo ook de talloze
immigranten uit de Zuidelijke Ne-
derlanden op de hak nemen, die vol-
gens hem even arrogant zijn als de
Spanjaarden. Luister maar naar hun
dialect, zegt Bredero. Dat Brabants
klinkt ook behoorlijk pronkzuchtig,
met al die sjieke Franse leenwoorden.
Zó werd er volgens hem gesproken in
het hertogdom Brabant. Dit gebied
was een deel van de Zuidelijke Neder-
landen en omvatte de drie huidige
Belgische provincies Vlaams-Brabant,
Waals-Brabant en Antwerpen, de stad
Brussel en de tegenwoordige Neder-
landse provincie Noord-Brabant.
De belangrijkste stad in dit hertog-

dom was Antwerpen. Jerolimo komt er
net vandaan. Hij is een berooide, ka-
tholieke edelman met een Spaans klin-
kende naam. Zijn vader is een Span-
jaard en zijn moeder Nederlands. Met
wat hij zegt en doet, en vooral ook met
de manier waarop hij het zegt, bluft hij
zich een weg door Amsterdam. Welk
effect heeft dit gehad op de toeschou-
wers en lezers in Bredero’s tijd? Waar-
schijnlijk hadden ze weinig sympathie
voor die verwaande vent. Maar ze
konden ook hard om hem lachen. Wat
een poeha! Jerolimo bevestigde het
beeld dat de Hollanders hadden van de
typische zuiderling: hoogmoedig en
pronkzuchtig.
Bredero en zijn stadsgenoten kenden
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de vluchtelingen uit Brabant uit hun
directe omgeving. In de tijd dat Brede-
ro het stuk schreef, was ongeveer een
derde van de Amsterdamse stadsbevol-
king van Zuid-Nederlandse afkomst.

Waarschijnlijk heeft hij op school ook
les gehad van zo’n Brabander, want
veel onderwijzers en leraren kwamen
uit de Zuidelijke Nederlanden.

Wanneer speelt het verhaal zich
af?
In de samenvatting van het stuk vertelt
Bredero dat het verhaal zich in een
vroegere periode afspeelt, ‘tijdens de
pestepidemie van meer dan veertig jaar
geleden’. Het laat dus het Amsterdam
uit de jaren zeventig van de de eeuw
zien, wanneer die ziekte om zich heen
grijpt. De pest vormt ook de donkere
achtergrond van armoede en ontbe-
ring in het spel, een tijd waarin de Am-
sterdammers nog naïef blijken te zijn.
De personages laten een kleingeestig
Amsterdam anno weerklinken.
Alles draait er om geld, geld en nog
eens geld. De toeschouwers zien de
Amsterdamse kleinburgerlijkheid van
lang geleden, een anderAmsterdam,
dat zich nog moest bewijzen. Een deel
van de problemen uit die vroege tijd
was inmiddels opgelost. De stad was in
de tussenliggende jaren veel groter en
rijker geworden, de handel bloeide, en
de sociale voorzieningen, zoals de op-
vang van armen, wezen en bejaarden,
waren verbeterd. Amsterdam kende in
, toen de Spaanse Brabander in pre-
mière ging, heel veel immigranten,
dus daar keek men nauwelijks meer
van op. Maar zou in dat jaar dan ook
de bekrompenheid en naïviteit van de
Amsterdammers tot het verleden heb-
ben behoord? De toeschouwers zullen
het graag hebben geloofd.

Jerolimo was een Brabander, maar met Spaanse
trekjes. Hoe stelde Bredero zich die Spanjaar-
den voor? Informatie over kleding uit alle
windstreken van de wereld kon je in boeken
vinden als het Dracht-Toneel (Catalogus met
klederdrachten). Dit boek was in  in Am-
sterdam uitgegeven door de uit Antwerpen ge-
vluchte Zacharias Heyns. Deze afbeelding uit
het boek van Heyns toont een ‘Spanjaard op de
oude wijze’, dus een ouderwets geklede Span-
jaard.


