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Het kan verkeren. (Bredero 1585-1618) 
 
Wat kan verkeren ? Drie woorden, ruim 400 jaren geleden uit gesproken 
door Gerbrand Adriaenszoon Bredero. Die na zijn zeer korte leven, ook al 
tijdens zijn korte leven, uitgroeide tot één onzer grootste literaire 
kunstenaars. Kort samen gevat bedoelde Bredero dat het leven kan 
veranderen. Dat kan , onafhankelijk van een kort of lang leven, vele malen of 
weinig aan verandering onderhavig zijn. 
Vorige maand realiseerde ik mij bij overdenken van mijn levensjaren daarin 
drie fasen te kunnen onderscheiden  die mij confronteerde met dichter, 
schrijver Bredero. Zijn geschreven liedboeken , Gebruikelijk in die tijd 
bestonden veelal uit drie delen. Zelf maak ik bij het schrijven van dichtsels 
of verhalen vaak gebruik van het schrijven naar drie thema’s, drie punten. 
Vorige maand dus bij het overdenken, schopte ik het tot drie fasen. 
Ten eerste: Mijn aanloop naar de pubertijd. 
Ten tweede: Mijn gevecht van overleven. 
Ten derde: Mijn kalmeringsfase met als einddoel laat te finishen. 
 
1 AANLOOP) Tot mijn twaalfde jaar, wereld oorlog twee was al een poosje 
aan de gang, brak een groot keerpunt aan. De lagere school mocht verlaten 
worden mits er een vervolg opleiding aan vast zat. Dat kon zijn de 
Ambachtsschool,  Mulo, HBS of Gymnasium. Zou ik niet kunnen kiezen dan 
moest ik op de lagere school blijven. Ik wilde naar de HBS en daarmee 
basta. Het werd geregeld, geen inspraak, twee jaar ambachtsschool en daar 
na werken. Geld voor de huishoud pot. Het uiteindelijk doel van 
muziekschool of teken academie was onbereikbaar 
2 GEVECHT)Het overleven werd al op Ambachtsschool bij gebracht. Het 
huiswerk maken  voor kinderen van boeren en tuinders. De beloning was 
een boterham. Het overleven in de hongerwinter plaatste je in de 
volwassenheid. Om bij de hogere beroepen in gedeeld te gaan worden was 
veel avond studie nodig. Het aanvaarden dat de opleiding aan de 
ambachtsschool ook voordelen meebracht ging in de loop der tijden 
automatisch. Maar door jongere hoger opgeleiden niet gekend of na veel 
strijd wel gekend te worden vroeg geduld en steeds meer studie. 
Het gevoel was blijvend, Als je met een bochel geboren wordt, raak je die 
nooit meer kwijt . 
Het beeld is toch zeer positief af gesloten. In grote hinkstap sprongen van 
12 tot 60 jaar gevecht, derhalve 48 werkzame jaren waarin; Gehuwd, twee 
jongens mogen opvoeden, inclusief hun gedegen opleiding, zes 



kleinkinderen en vijf achter kleinkinderen, Zeven boten gebouwd en mee 
gevaren, veel gereisd, eigen huis mogen bezitten en mooi mogen wonen. 
Het kan verkeren 
3 KALMERING)  De kalmering begint in de vorm van het verdiende en 
eerder bevochten pensioen. De kalmering is in den beginne een weldaad 
Beiden slijten de verdiende rust. Beiden zijn er voor elkaar. Ook als ziekte 
toeslaat. De slag komt hard als de één de ander steunt en vasthoudt bij 
verlating van het aardse  paradijs. Gelukkig staan de kinderen als een rots 
de geslagene terzijde. 
De overgeblevene mag in de resterende kalmeringstijd de boks handschoen 
op nemen. 
Het bijzondere is dat hij nu pas toekomt aan het schrijven tekenen en 
muziek maken dat na zijn aanloop niet gestart mocht worden. Het kan 
verkeren zou Bredero kunnen zeggen en keert zich in zijn vier honderd jaar 
oude graf en dan mij mijn eigen boodschap, “Non Solus”, meegeven  
 
 
 
Nicolaas  Overbeeke                                       Nieuwerkerk aan den IJssel                                                                                                                                                            


