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Amice 1
Ziedaar dan eindelijk de laatste aflevering van mijne Geschiedenis der Rederijkers. Ik hoop door het schrijven van dit
werk eene gaping in onze litteratuur te hebben aangevuld.
^► Maar," hoor ik u zeggen, n ignoreert gij dan het werk van

Koks

?"

In geenen deele, mijn Vriend! ik hecht er zelfs

hooge waarde aan, het kwam mij honderd maal te stade en
was mij dikwerf ten gids en leidsman; doch het is slechts,
de schrijver zelf wil het voor niets anders beschouwd hebben,
een geraamte, dat moest aangevuld worden. Kors maakte van
vele en belangrijke geschriften over de Rederijkers gebruik,
doch sedert hij de pen nederlegde, verschenen er, vooral in
België, een menigte monographiën , die licht verspreiden over
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hunne zeden en gebruiken, en mi, uitgenomen de bekroonde
verhandelingen van

SERRURE

en

HERMANs , ten

dienste ston-

den. Onder de bewerking (ik mag het niet ontveinzen) vroeg
ik dikwerf: ware het niet beter dat ik mijn plan opgaf en
het bij de schets van Kops liet berusten? De uitkomsten toch van
mijn onderzoek waren zoo weinig beteekenend! de oogst, die
ik inzamelde, was zoo schraal! De Rederijkers zin de mannen
niet, waarvoor men ze houdt, sedert het laatst der X VIe
eeuw hebben zij niets voor poë^y en taalkunde gedaan, hunne
werken zijn het opslaan naauwel "ks waard. Ik herhaal na
de 1V'6 eeuw, want vooral voor en gedurende de Spaansche
beroerten, hadden zij invloed op onze taal en letterkunde en
op de gemoederen van het volk, dat zij door hunne schriften
en spelen tegen Koning en Kerk opzetten, waren zij de Cleons,
die de gemoederen der menigte in hunne magt hadden, en vervulden zij een belangrjken rol in de gebeurtenissen van dien
tijd. Mijne geschiedenis zal dus van omstreeks het jaar 1580
weinig beteekenen. Het Benige voordeel dat er de literatuur bij

erlangen zal, is eene meer rigtige beoordeeling van een reeks
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van werken, die tot haar departement behooren en tot nog toe op

een scheeve wijze beschouwd werden, de kennismaking met nog een
grootere reeks, die tot nu in het stof der vergetelheid rustten.
De geschiedenis der zeden en gewoonten onzer vaderen zal er

echter by winnen, want bij elke schrede op het gebied der
Rederijkers ontdekten w ij er, die vroeger onbekend waren.
Hebt gij er den moed toe, mijn Vriend! welaan, neem dan
mijn boek in handen, doorblader het; welligt dat het u, dat het
velen die het lezen, een gematigder oordeel over de dichters der
Amsterdamsche, Dortsche en andere scholen doet vellen en eeni-

gen eerbied koesteren voor hen, die het waagden zich aan de
boegen der

HOUWAERTS

en der

CASTELEYNEN

los te scheuren

en vrij en frank den Parnas te bestijgen.... doch die helaas 1 hun

kroost zich spoedig vrijwillig in nieuwe kluisters zagen slaan...,
in die der Dichtgenootschappen; der Dichtgenootschappen, wier

geschiedenis ook nog in het duistere ligt, en die toch een schakel uitmaken van den keten, die de Rederijkers met een VAN
ALPHEN , FEITii

en

HELMERS

vereenigen. Hecht men Benige

waarde aan mijne moeijelgke nasporingen omtrent de Rederij-
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kers, dan wil ik, daar ik nu toch eenmaal aan het nasporen

ben, in die doolhoven van valsch vernuft en verkeerden smaak,
mijne werkzaamheden wel vervolgen en ook deze gaping in onze
letterkunde aanvullen. Beoordeel mijn arbeid niet te streng , het
werd in een der moeijelykste perioden van mijn leven aangevangen en voleindigd. Ontvang het als een pand van vriendschap, die, hoezeer wi in studie en gevoelens mogen verschillen,
niet op zal houden onze harten te blijven vereenigen.

Leyden, Dec. 1863.

G. D. J. SCHOTEL.
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HOOFDSTUK I.

REFEREINFEESTEN TE LEIDEN, GOUDA, HAARLEM.

1604-1613.

Geene stad, waar de rederijkkunst, gedurende de XVIe
en XVIIe eeuw zoo bloeide als Leiden. Reeds in 1498
had er een Landjuweel plaats, waarop verschillende kamers uit Vlaanderen, Braband en Holland verschenen, die
er prijzen behaalden. 1 Bij de inhuldigingen van Karel V,
Philips II en Leycester, de inwijding der Hoogeschool en
andere gelegenheden, gaven de Rederijkers vertooningen,
die allesovertroffen wat er in Holland tot dien tijd toe te
zien was geweest. 2 In geen stad der zeven provinciën waren
zoo vele kamers. Behalve de Vlaamsche kamer, had men er
eene met de spreuk: Die genoegt is al, die in de XVIe
eeuw prijzen te Dordrecht en te 's Hage behaalde, en van
welke Pieter Adriaensz. van der Werff lid was, 3 voorts: Wij

,

Navorscher, d. VI, bl. 257.
Chron. v. h. Hist. Genoots. , d. II.
s Navorscher , d. VIII, bl. 92.

1
2

1
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Leyden heft, met het blazoen de RRoode akoleijen, die in
1597 het volgende „ ootmoedich versoeck aen onze genaigde
Heeren ende Raedt der stadt Leyden" inleverde.
„Dewyl Rhetorica een weynich is opgeresen
„ Onder uwe mach in uwer wysheyts perk,
„I)ie by geleerden veel seer waerdich wort gepresen,
„Waerom ook wert gesticht so menich slechten clerek,
„Doet groeyen het verstant en maect den swacken sterk,
„ Daerom wij als w onderdanige onderlaten
„ Met all' ootmoedicheyt versoecken om ons werck
„Vrymoedich te ontdecken, wan wij de leecheyt haten,
„Ende oock tamer vrij te houden toe te laten.
„Dies wy ons t' uwen dienst begeven t allen tyt,
„Alleen ons regement te stellen in goed' maten,
„Als broeders met accoort te schouwen haet en nyt,
Daerom w ingeboren als burgers gunstig zyt,
„Om haren lust door const alleenlick te verdryven,
„Ende tot zeden goet haer te keeren met vlyt.
,,Oock tot vermaecklickeyt van mannen ende wyven,
„Alle oprechte vreucht met deucht te doen beclyven,
„Wy Acoleynkens Root versoecken onderlinger,
,,Om dat ►i wy Leyden heft" en om ons slecht verstant,
„ Oock onse jaren jonck , met lust const te doorbrengen,
„Tot dat de grysheyt coemt, die ons grypt by der hant,
„En voert tot cloecken geest, tot dat wy triumphant
„ Redenrycker zijn, alleen om 's consts vermeeren
„Toelaten wilt ons dan sulcke const vaillant,
„ Onder w gebiet vrymoedich te useeren,
„ Want sij onderwyst alle cloecheyt te leeren,
„ Aenmerckende 't gebruyk by Seneca gedaen,
„ Oock Aristoteles die haer oock doet vereeren
„Onder de Griecken wys door een goet vermaen,
„By de Latynen oock Plautus opgestaen,
„En heeft Rethorica bevaemt voor veel persnonen,

e
„Ende Plotius oock te Romen ist ontfaen
Om dees vrye const in 't Latyn te vertoonen,
„ Daerom wilt ons oock als anderen verschoonen."

Wy Leyden heft. 1

De Palmboom was sedert 1611 of 1612 werkzaam als
een onvrije kamer, met het blazoen de Witte roos onder
de doornen en de zinspreuk Liefde onder 't cruys, doch kreeg
in 1616 het regt om als vrije kamer te mogen optreden
met het blazoen de Samaritaan bij den Palmboom en de
spreuk: In liefde werckende'. Van de Meibloem, Uit liefd'
volbragt , is niets te vermelden. De Witte akoleij en , Liefd'
is 't fondament, bij octrooi van den 17den Mei 1498 opgerigt, hield hare vergaderplaats eerst buiten de Zijlpoort,
later boven de Rijnsburgerpoort. Toen deze kamer in 1533,

op verzoek der Minnebroeders, werd opgeheven , zong men
het volgende liedeke, dat in een der beide bundels in 8°.,
met onderscheidene geschrevene liederen uit de XVIe en het
begin der XVIIe eeuw, door de kamer vervaardigd, voor
-komt:
„En wilt het u nyet belgen,
„0, Blomme Rethorica,
„Dat wy rethrosinsche Lelyen,
„ U nyet meer volgen na.
„ Wy moeten u onberen,
„ Al sochten wy secours,
„ Aen oase Leydsche Heeren,
„ Maer dat beletten de Minnebroers.
1 Onder de twaalf onderteekenaars was Jasper Lonten, letterzetter, geboren van Leuven. Het is onzeker of deze kamer octrooi
heeft verkregen. De regering hield het den 9 Oct. 1597 in bedenking. Navorscher, d. VIII, bl. 93.
1*
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De schout was wel genegen
Om te hooren een batement,
Burgemeesters warei daer tegen
„Deur informaty al van 't convent,
„Wilt gy dit speelen heyngen,
„ Wy binnens in quaden belooff,
„Waerom zo deden wy brengen
,,So groote geit, ten hooff.
„De minnebroertgens zegden
„ Al tegen mynheer de schout,
» Laet dit volck weder scheyden
„ Off ons dingen , die worden vermout.
„ Sy hebben groote abuysen
„ Al van ons luyden verspreyt,
„Dat wy der weduwen huysen
„Deureten met naersticheyt. !

Zij schijnen echter spoedig weer verlof tot spelen gekregen te hebben. In 1588 op en na den dankdag over
de vernietiging der onoverwinnelijke vloot , hielden zij een
landjuweel, vergezeld van statelijke ommegangen en praal
waarvan de dichterlijke verklaringen of op--vertonig,
schriften waren vervaardigd door den stads secretaris Jan
van Hont. 2 Onder de papieren van dezen berustte de
volgende kaart, door hem in het begin der XVIIe eeuw
uitgeschreven.
Wee u die, zegt de Heer, des morgens voor het rizen
„1)er zonne vroeg op zyt, en w tot zuypen geeft,
„Tot dat de eracht des Rijns, in u met hitte leeft.
Navorscher, d. VI , bl. 164.
Scheltema, Onoverw. vloot, bl. 307.
3 Navorscher, d. VIII, bl. 93.
1

2

» Wee u! die helden zyt, om slempende te seizen,

„De maeg met stercken dranc en zoect, o groot afgrizen !
„Hoochlic te zijn vereert, als men geleedigt heeft
„De grootste bekeren. Wee u 1 die gulzig sneeft
„En rechts of 't waer iets goeds, zoekt een zoo schantlic prizen,
,,En 't were zod zeer te izen, daer gi het eeuwig woort
„ Van Hem, die zelf de waerheit is, die hebt Behoort :
„ Dat die den wijn heeft lief, van ryckdommen zal bloten,
„ Dat dit alleen den wortel zi, daervan comt voort
„De vrucht van alle quaet ; Ja dat des hemels poort,
„Voor dien den dranc bemint, zeer vast zal zyn gesloten.
„Om dezer zonden loten en zaec van 's doots verziken
„Te nemen weck , van outs voor menich jongen helt,
„ Verscheyden cortingen des tyts zyn ingestelt;
„En onder anderen die const der Retoriken ,
„Die d'eerste wel is geweest, die t'clare licht deê bliken
„Door zwarte daysterheit, daermeê men was gequelt.
„En na de waerheit naect die leugen had gevelt,
„Zoo zag men deze cunst, voortyts niet om verriken,
» Rechts als een balling wiken, alwaer zi als veracht,
„In eenen diepen slaap tot noch toe leit versmacht,
„Zoo zeer ooc, dat men dees, met 't donderen noch craken
„ Van bussen, bassen grof, cartouwen groot van macht,
. Van muyrbrekent geschut, noch diergelicken tracht
„ In alle crychs-gebaer geenzins en const ontwaken.
„En om daertoe te raken, zoo wert van u begaert,
„Van u, die de Geneucht is 't al pleecht te spreken,
„ Of die om 't fundament der Liefden waert geweken,
„ In vier vyftienen, cunstlic te zyn verclacrt,
„ Den alderbesten raet: Hoe men dees bluemen waert
„Best wacker maken zal? en hoe si jaren, weken,
„Alhier vast bliven zal P Toont u constricke treken.
„En dat, sp y t d'aerde straf en basticheyt verjaert,
„d'Akoleinkens, zoo vermaert, noch crachtig zyn te spruiten;
„Elc doe zijn best, om haer die slaept en leit in muiten
Te wecken, en maec, dat haer tong weer cunstich sprect,
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„Jegens d' achtienden Oust laet elc zyn wercken uiten,
„ En denk hoewel dat z' om zule were zeer gaern beguitsen,
„Bat d' on gewoonten goet, wel dienen weer verweet.
„Gi die dit best ontdekt en antwoort op de vrage,
„ In Nederlantsche spraee en maet van outs gewoon,
„Vind' U ten tweeën naer noen, in t'huys Jans Marcuszoon,
„ Waerd in den cloecken leeuw, rechts voor de grote wage.
„Daer leest u eigen were, in t' spreken zyt niet trage,
„ Gi zult boven grot' eer, ontfangen daer te loon,
„Een beker overdect, gewrocht van tin zeer schoon.
„Die fraeyst van uytspraec is, zal winnen in dien dage
„Een schael, fraey van behage, en die best scryft en spelt,
„Zal, met twee schalen schoon, ter eeren zijn verzelt.
„Twee rechters in dees' cunst ervaren, zult gi vinnen
„ Mer t were begeert, dat gi op niemant schimpich schelt,
„Dan, denet dat niemant ooit , in Gunsten ereeg gewelt,
S,Hi must, in t' aenbegin van clein altyts beginnen.
„ Comt, groot en clein
„In t' Leydsche pleyn,
„Ten hier naer gespelden dage,
„En zegt U mein,
„ Mit een refrein,
„ Op d' aldaer gestelde vrage."

Reeds vroeger hebben wij van de plegtige intrede, door
deze kamer in 1596 gehouden, melding gemaakt. Zij werd
den 6 October 1613 door een refereinfeest gevolgd, waarop
de Blaauwe acolijen van Rotterdam, de Wijngaertranken
van Haarlem, de H. Geest van Brugge, de Oranje lelie
van Leiden, de Witte lavenderbloem van Amsterdam, de
Akerboom van Vlaardingen, de Lely onder den doorn van
1 Const-ruck Beroep ofte Antwoord op de kaarte uyt- gevonden
by de Hollandsche Camer binnen Leyden, onder 't woort Liefd'
ist Fondament, Leyden 1614, 40.
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Noordwijk, de . Witte meerbloem van Zoetermeer, 't Segelbloemken van Gorinchem en de Roode madelieven van
Warmond verschenen. De vraag voor 't referein was:
Waer door de werelt meest en aller stercxt Gods wet
„ Van waerheyt ende vree den voortgangh wert belet;"

de regel:
„ Door yver blint, veel twist men vint, in plaats van vreden,

en de zin van 't liedeke:
D'ervarentheyt die is Meesterse van de waen."

De prijs voor de vraag was een schoon bekken met
een lampet, een wijnkan met overdekte kop en twee scha
voor den regel twee platelen, twee overdekte koppen-len;
en twee kandelaars, voor 't liedeke twee kandelaars, een
fruitschaal en een kandelaar. Voor 't beste zingen was een
overdekte kop, voor 't beste pronunceren een fruitschaal,
voor 't verste komen een kandelaar bestemd. Ook werden
er twee fruitschalen als prijs uitgeloofd voor „'t beste
Duits", die Warmond behaalde. Noch vroeger noch later
zijn ons feesten voorgekomen, waarop zulk een prijs te
verdienen was, ofschoon op de kaarten meermalen tot het
spellen in goed duitsch en het mijden van bastaard woorden werd aangespoord. Zoo lezen wij op eene kaart der
Fonteinisten Dordrecht:
„ Wilt de spelconst wel betraehten, met eere
„En suver schryven naer s' const begeeren ,"

en op die der Wijngaertranken te Haarlem:

S
Neerduytsche spraeck , met zoet vermaeck, wilt reyn verhaelen,
„ Bastaert woorden vreemt, uytlants niet neemt, my ander talen,
„Soo veel doenlyck is, haer rijckheid wis, wilt nemen in acht."

De invloed der amsterdamsche kamers op de verbetering
van taal en spelling was niet te loochenen. In de meeste
bundels der Rederijkers, uit den aanvang der XVII e eeuw,
heerscht meerder zuiverheid van taal en gelijkvormigheid
van spelling. Huydecoper bevestigt zulks meermalen in
zijne Proeve. Nog in het laatst der XVIIIe eeuw werd
haar door Lelyveld, Alewijn, Nomsz, Kluit en andere
taalkundigen geen gering gezag toegeschreven. Doch keeren wij tot het Leidsche feest terug. Op den derden dag
(8 October) dongen negentien kamers naar den prijs voor
het beste referein in het sotte, op den regel:
„Voor al te wijs, en valt gheen prys, als Sot gheacht." !

De beruchte Piero had de kaart gesteld, en toen hij den
25sten November daaraanvolgende de door de drie kamers

behaalde prijzen te Haarlem bragt, gaf hij de volgende
vraag op:
„Waerom d'een sot, van d'ander sot, niet verdraghen, can."

De wijngaertranken behaalde den hoogsten prijs voor de
volgende balade op de knie gedicht, die in een halven
dag moest worden beantwoord.
! Negenthien Refereynen int Sot, Gheprononcieert om prys, na
de beroepinge van alle de Vrye Cameren in Leyden, den 8 October, Anno 1613. Leyden, 1614, 4 0
2 Elf Baladen.
„ Hier volghen naer „ constich gewrocht ,"
„Binnen Haerlem » al op de knie ,"
.
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Verdraechsamheyt is ghedult , des oock wijsheijt goet,
„ Dat den eenen Sot, den and'ren niet can verdraghen ,
„ D' oorsaeck is ontberingh van ware wijsheijt vroet,
,,T' wyffelt ghy hoort eens, d' een sot over d' ander claghen ,
„ D' een segt ghy zyt onghesont, rolt met de malle waghen,
„ Ghy ruyct na t' Pest- en Servetus ghebraen sacht,
„D' ander, een vreemd munster heeft u gebaert met plagen,
„ Elck zotgen dan wil de meester maecken met zotheijts eracht,
„Door dien yeder Sot, zyn sotheyt als wijsheijt acht."
,,D' archiphilosooph climt hooch boven der sterren wijt,
„ Wil kijcken in de pot en sien wat cost daer is t' eten,
„D' een seijt ick weet het al, d' ander seijt ick doet tot spyt,
„Help, help, stae bij Doctoren, Outvaders stout vermeten,
„ Bons daer werter een met een boeck na zyn kop ghesmeten,
„Besaeyt met boekingh schelt-pos Gal en Ediek verdacht,
een broertjes is yvrigh heet, wil gheenzins van vorst weten,
„D' ander behaeght sigh selfs en hout zyn teghen zotgens pracht,
„Door dien yeder Sot, zyn sotheyt als wijsheijt acht."
„ Aenmerckt den yver der precyse broertgens schyn devoot,
„Of dees haer tegen sotjens oock verdraghende zyn,
„Die willen dat men juist als op eeneu kerfstock bloot
„Sal leeren ghelooven en spreecken van haer wijsheijts schijn,
„Die dit niet en doen zijn ketters, dwaelgheesten vol venijn,
Hier moet men, hier roept men brant brant, u voor die en die wacht,
„Die is tot halstarrigh, ghelooft hem niet maar mijn,
„Elck zotgen dan den andren niet te dulden tracht,
»Door dien yeder tot zijn sotheyt als wijsheijt acht."
Prince.
„Prince waer Blek sot broertgen zyn eyghen zotheyt bekent,

„Doen Piero daer „de pryzen brocht,"
„Met luyder stem „ aen Camers drie."
Den 20 November 1613.
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„Elck sou dan op sich selfs en niet op een ander sien ,
„Verdraegsaemheit sou dan bloeyen , liefd' waer dan t' fondament,
„Elck sout liever zijn eyghen dan een anders hofken wien,
„Elck sotjen zou den andren vred'lick de hand bien,
„Maar helpt 't schynt elck heeft de wijsheijt schynheylich verpacht,
„Elck sotjen doolt na t' hooch voor sitters by statige lien,
„Verstootende den anderen, hier door verspilt men eendracht,
„ Door dien yeder sot zyn sotheyt als wijsheyt acht."

Reeds meermalen had de Goudsbloem van Gouda landjuweelen en refereinfeesten bijgewoond en schoone zilveren
en tinnen prijzen verworven; Mei- en Nieuwejaars-, stichtelijke en wereldlijke spelen uitgevoerd 1 doch zelve nog
geen feest aangerigt. Wel had zij dikwerf, en nog in
1606, daartoe verlof van den Magistraat gevraagd, doch
steeds was het haar geweigerd, 2 zelfs het spelen haar verboden. in 1609 trok echter de regering het verbod in a
en twee jaren later werden de Hollandsche steden en dorpen door een kaart uit Gouda verrast, die geen kamers,
maar ii leeck en klerck" uitnoodigde tot een refereinfeest,
waarop de vraag zou beantwoord worden:
,

„ Of in Christum te gelooven in aller menschen macht, is,
„ Om naer haer believen te kiesen de Doot of 't Leven coen."

Een schoone kop zou hem „ die in 't constichst bewys best
bedacht was", een schaal en kroes hem, „ wiens werck
daer naer van meeste tracht zou zijn ", ten deele vallen.
1

Mengelwerk der Kamer van Rethorica, genaemt de Gouds
-bloemn.

Vroedschaps-Resolutiën 1606, fol. 84.
3 Kamerboek 1609, fol. 57, Kops, t. a. p. bl. 86.
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Men zou vooral acht slaan ,,op 't bewijs" en ,,op constich
en net werck." Zes lepels waren de prijs voor een referein op den regel:
,,Sy- prediken alle in den Naem des Heeren."

Aanleiding tot deze vraag en regel gaf „ de verscheyden
leere", waarmede deze landen besmet waren; daarom moest
het „ werck wel constich", doch tevens „ beclaeghlik" zijn.'
Inderdaad waren de kerkelijke twisten tusschen Arminius
en Gomarus nitgebroken. De kamers namen er deel aan
en bragten „ de scholastieke en epineuse swarigheden op
het tooneel en voor het volck." „Hetgeen de geestelijken
in hunne conferentiën en libellen betwistten, werd door

haar op hare refereinfeesten beslist." ,, Zij waren ," oordeelde het consistorie van Dordrecht, „ meer kerekelycke
als wel poëtische bijeenkomsten." Men vroeg: ,,of Christus
voor een yeghelyk ofte alleen voor de wtvercoren was de
doodt ingegaen ?" „ Of de verkiessinghe ende beroephinge
vast was ?" ,,Of de kinderkyns der nyet vercorenen wel
conden salich worden ?" „ Of een goede conscientie ter saligheyt nutte ?"
Niet zelden heerschte er groote verdeeldheid tusschen de
broeders, en dan ,,gaven hunne byeenkomsten meer er
als stichtelycke recreatie."
-gernis
De een meende:
„ Sy die nyet en syn vercooren voor 's werelts, aei vangh,
„Syn seker verloren deur alle Eeuwigheden, laugh.'
! Refereynen ghemaeckt op een vraghe, of in Christum te gheiooven enz. Armst. 1611 , 4c.
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De ander zong:
„ So wie vercooren is
„En can gheen sonde schaden,
„ Maer tot verderf ghebooren, mis
„ Voor hem is gheen genaden :
„Dat strijdt teghen Gods heylich woordt,
„ Die met beweghen, rechte voort
„Roept al die zijn beladen." 1

De kamer van Katwijk op Zee stelde in 1610 de vraag
voor:
„Heeft God geordonneerd d' een mensch gantsch tot ronden quaet,
„D' ander tot salicheit, zoo bij veler monden giet;
„Helpt ons gheloof, of niet, daeruit de liefde moet blycken,
„Wie wijst my dan den weg, die ick tot God zal wycken? 2

de Wijngaertranken van Haarlem in 1613:
„ Of Gods genade door Christi lyden en 's Gheests kracht
„Ons salicheyt maer ten deel, of gheel heeft gewracht?"

de Berken -rys van Breda:
„Welck is de kracht Gods hier den mensch ter saligheyt."

Zulke en diergelijke vragen gaven groote ergernis aan
de consistoriën en particuliere synoden. Men raadpleegde
a of men die van den Gerechte niet moest aanspreken, om
4 Antwoort op de vraghe, uytghegeven by de Brab. Redenryck
Gamer 't Wit Lavender, bi. 111.
2 Chronyk van 't Hist. Genootschap, d. II, bl. 136.
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die van Rhetorica in terminis te houden? of men den Magistraat nyet moest insinueren de hamers zoo al niet te
sluiten, ten minste de spelen tot nader order te verbieden?
te verzoeken zich niet in theologiën te verdiepen? of het
niet oirbaer ware die van den Magistraet te versoecken alle
spelen, refereinen, liedekens, onder kerkelycke censure te
stellen? ze door hare officieren of eenighe van de predicaten, daertoe gedeligeerd, eerst te laten viseren ?" Zulks
had ten gevolge, dat de kamers werd verboden ii zich met
politycque ende ecclesiastycque saken te bemoeyen";, den
officieren belast werd te zorgen a er geen epineuse ende
gevaerlycke questien behandeld werden."
Aan den Baljuw van Wassenaar werd gelast „om order te
geven, dat op de vrage te Katwijk op Zee niet en werde gewrocht en de tamers van Rijnsburb, Warmond en Catwijk
op den Rhijn te insinueeren, dat men daervan ophielde." 1
Het Hof van Holland « letteráde dat de spelen der Rederij keren meestal strekkende waren ter verkortinge en schimp
van Gods woord, de religie en de regering van den lande,"
gebood den 31sten van Hooimaand 1619, « den baljuw van
Monster, Loosduinen en Wateringe niet toe te laten dat
in eenige dorpen van zijn rechtsgebied werde gespeeld bij
eenige Rederijkers of anderen, wat spelen het ook zoude
mogen zijn..... 2 Noch deze noch dergelijke # insinuatiën"
en kerkelijke vermaningen hadden het gewenschte gevolg.
Wel schreef men:
„ Vraghen uyt historyen syn te roemen ende nyet te blameren,
„ Ook magh men esbattementen ende factien begheeren,
T. a. p.
: Groot Plakaat -boek, d. I, bl. 466. Kops, t. a. p. bi. 303.
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Naer den aert der conste , 't is goet recreatie , wilt hoores ,
„Doch gheen gheestelic .oinct is Rethorica's oorbooren,
^, Kerckelycke questien 1, 'aren, in geestelicke cantoren,
„Wilt se versmoren...."

Doch men stoorde zich niet aan dien wijzen raad, en de
kerkelijke acten kunnen getuigen, welk een rol de Rederijkers in die spitsvinnige en „ alarmante questien" bleven
vervullen, en hoe zij de gemoederen opwekten tot deelneming aan de kerkelijke beroerte....
Gelijk te verwachten was, verschenen er te Gouda geen

kamers , maar alleen liefhebbers op het feest, die hunne antwoorden met hun naam en spreuk onderteekenden. Die antwoorden getuigden wel van ervarenheid in de Heilige Schrift
en in de stelselmatige godgeleerdheid van dien tijd, en dat de
vervaardigers er van op de hoogte der geschillen, die toen
de kerk begonnen te verscheuren, waren, doch dichterlijke
waarde hebben zij evenmin als die der overige kamers van
dit tijdperk. De kamer ging sedert dit feest voort met het
uitvoeren van stichtelijke spelen, dan eens op de markt,
dan eens in het aalmoezeniershuis , dan op het stads schermschool. Zij werden doorgaans ten voordeele der armen ge
ons ligt „Nieuwe jaer-spel, ghenaemt den-gevn.Vór
Godtsaligen yver, by de oude camer der stadt Gouda op
den jare 1614 verthoont eiide gheageert door de na genomineerde personagien , Ghemeen ambachtslieden , 't Varent
volck , Godtsalighen yver, Neringhe, Tot troost ende stichtelijcke vermaninghe der ghener, die sich bedroeven ende
quellen in de sobere neringhe, segghende dat selvighe uyt
tot bestant voort te komen", 1 waaruit wij de volgende
' Ghedruckt ter Goude, by Jasper Toumay, 1614 , 40.
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proeve van het talent der Goudsche Rederijkers van die
dagen mededeelen:
„En ick woud' dat men my, doen, hadde doen versmoren
„ Als het woordt quam te voren, een kneci±ken is ghebaert,
Ben ick ghecomen hier toe en dus langh ghespaert,
„Dat de gansch doode vaert, my verderft in den grondt?
„ 0 of myn vader my, als by my sagh en vondt
„ Gheleydt hadt op den mondt, een kussen dat waer goedt.
,0 Waerom heb dy niet, ghy oorloogh vreet verwoedt,
„Met u swaert roodt van bloedt my 't leven lang benomen?
„Och of de zee turblent, door haer pruyssende stromen,
„ My met 't schip hadd' doen comen, teghens clip cleyn of groot,
„En alsoo aenghetast , dat stracks de felle doodt
„ Hadd' ghedaen haer exploot, en my gheruckt van hier,
„ En my alsoo ontlast, van droefheyt en dangler,
„Want anders gheen manier, sie ick hier toe te vinden."

In 1614 vond de regering goed de kamer, die tot nu
toe hare vergadering op het boterhuis had gehouden, de
Katharijnen kerk tot vergaderplaats aan te wijzen. Toen
deze echter daartoe onbekwaam werd bevonden, verzocht
zij bij het lvogende rekest om vergoeding van huishuur.
Aen de eerwaerdige Heeren ons
Heeren Bailj ou , Borgerms ende Schepenen deser stede Gouda.
„ Wy geven met alle eerbiedinge eendrachtelick te verstaen ,
U eerwaerde Heeren, de Rhetorisijns deser stede,
„ Dewyl 't uwer Ee heeft belieft, zoe ons weet is gedaen ,
„ Ons goederen te ruymen uyt Katarinen kerck alrede,
„ Ende dat wy van geen plaets, nae costume en oude zede,
„ Om Redenrycx gebruyck, in 't minst en zyn voorsion.
„ Waerom aen uwer Ee es ons vriendelicke bede.
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„Dat u Eerwaerdicheydt gelieft ons te doen door dien
„ Eenich behulp met geit, opdat ons mach geschien
„Tot een borgers Nuys te huyren een camer bequaem,
,,Of een gelegen plaetsch, na UEe gebien ,
„Ons te wyzen, door joust en stadts loflicke faem,
» Op dat ons dan moogen weer veel constenaers versaem,
„ Zoo burgers als naeburen, bezoucken zonder schroomen.
„Laet doch dit ons minnelick verzouck UEe syn angenaem,
„En wy broeders altyt zyn tuwen dienst bereydt volcomen,
„N'aer ons vermogen cranck en conste der Goutsblomen.
Wt jonsten Begrepen."

De regering gaf tot antwoord:
Soo wanneer de Supple van een goede camer zullen wesen voorsyen ,
„Soo sal men heer van stadswegen uytreyken vyer en twintich gul dens jaers tot subsidie van dyen.

Het is mij niet gebleken dat de Goudsbloem, schoon zij
de meeste bijeenkomsten der Hollandsche kamers bijwoonde , intreden of refereinfeesten gegeven heeft. Zij speelde
slechts in hare kamer of wel, bij vergunning der regering,
op St. Jacobsmarkt, gelijk in 1626 het treurspel, Jeptha
en zijn eenige dochter , en „ de commedy van Bailloot over
het regtsgeding van Graaf Willem den Goeden en gerigt
tegen den Baljuw Cloot." 1 Later kreeg zij verlof ook des
zondags te vier uren na de predikatie „ stichtige comoedien ten voordeele der armen te spelen." Kort hierop werd
de Goudsche jeugd verboden eenige blij- of treurspelen des
zondags te vertoonen, doch zij mogt zulks donderdags na
1 „Commedy van Bailloot, Ghespeelt van seven personagie. In
de Goudsbloeme met coraige zeghers de Bailliu Cloot. Z. pl.
van dr." 4 (1.
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den middag doen, mits „ zij hare actie voltrocken had voor
de kloeke vier waren geslaegen." 1
Ook in de overige steden en dorpen was een gedeelte
der opbrengst van de openbare spelen voor de armen bestemd. Zoo gelastte de regering van Delft, den isten van
Hooimaand 1613, „de rederijkkamer weder op te richten en
haar drie- of viermaal op 't hof te laten spelen , mits dat
diegenen, die de spelen kwamen zien, oenig geld, ten behoeve der charitate kamer, betaalden , en mits dat deselve
Rhetorisinen mede daervan genoten tot discretie ; en dat
't geene syluyden zouden verthonen en spelen, eerst by de
Magistraten, ofte hare gecommitteerden zou worden gevisiteert." Een jaar later werd den kamerbroederen van dit
geld een derde' deel toegestaan, om daaruit hunnen com-

ponist te betalen. De overige twee derde deelen zou de
charitate kamer, ten behoeve der armen, genieten, nadat
„ de meesters van die kamer de bonen daar uyt zouden
betaald hebben en bekostigd de habyten en ander tuygh ,
nodicgh en dienstich tot het speelen." 2 Ook waren zij
die de spelen van de in 1618 te Utrecht gestichte kamer,
het Rosemarijnbloemken, met de zinspreuk Wtrechte liefd',
en het blazoen een Pelikaan met jongen, zittende in eenen
rozemarijnboom, bijwoonden, verpligt drie stuivers voor
de armen te geven.
In 1613 besloten de Wijngaertrankskens te Haarlem, onder 't woord Liefd' boven al te Haarlem, die ook in het
vorig jaar (2 Aug. 1612) de vraag : „ Wat ghelijckts van
Kops, bl. 304, 305.
Bleyswijk , Beschrijv. •v. Delft, bl. 643. Kops, t. a. p. bl. 292.
$ Kops,. bl. 303.
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naeen en onghelijckst van krachten is", ter beantwoording
hadden voorgesteld, 1 haar 109 jarig bestaan plegtig met
een refereinfeest te vieren, en zonden hare kaart aan alle
vrije kamers en kunstlievende geesten van Nederland. Den
13den Augustus van dit jaar verschenen, behalve een menigte particulieren , de Eglentier en Witte lavendelbloem
van Amsterdam , de Orange lelie en Witte acoleijen van
Leiden, de Witte angieren en de Pelikaan van Haarlem,
de Roode roozen van Schiedam, 't Meerbloemke van Soetermeer,, de Korenbloem van 's Hage, de Fointeinisten van
Dordrecht, de Goudsbloem van Gouda, de Sonnebloem van
Ketel, de Galissy- of Galisbloem van Haastrecht, 't Bloemke
Jesse van Middelburg, Moyses Bosch en de Catharinisten
van 's Hertogenbosch, 't Berken-rys van Breda, de Heilige
Geest van Brugge, de Kersouwe van Audenaerden en de
Olijftak van Antwerpen.
Van de vraag maakten wij reeds melding; 2 de regel was
„Want Reden leert deucht ook sich selfs verwinnen."

De prijzen waren ponden tin en voor den „ stichtelycksten regel" een sierlijke mosterdpot. Ook waren er ponden tin als prijzen vastgesteld voor 't fraaiste lied , 't best
pronunceren, 't best zingen, en een sierlijk zoutvat voor
het verste komen. De ontvangst, het welkomspel of de
proloog der feestvierende, en de werkzaamheden der ge1 Responsiones diversae, ofte Verscheyden Antwoorden op de
Vraghe. tivtghegheven d. 2 Aug. 1612 in de Redenr. kamer van
Liefd' boven al tot Haerlem, door A. v. d. H(agen) Haerlem
V. Casteleyn, 1613, met een plaatje van J. Matthain , kl. 8vo.
$ Bi. 12.
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noodigde kamers waren als gewoonlijk, bier, brood en
kaas het onthaal, doch van vuurwerk en stedelijk banket
was geen sprake. Een lid der kamer van Middelburg behaalde den oppersten prijs van de vraag. Men oordeele over
de poëzy der vergaderde kamers en dichters naar de vol
regels uit het antwoord, dat den opperprijs verwierf.-gend
„ Wech Pelagius stout, wech Socin onwaerachtigh,
„ Die Godes eer berooft en Christi ampt verkleent,
,,Want het is Godt alleen die de Salicheyt sachtich
„ In d' uytverkoorne werckt."

Wilt ge een proeve uit de liedekens? Hoort dan hoe de
Eglentieren te Amsterdam zongen:
„D' edel Fonteyn
„Van 't onvergancklyck leven,
„Door Gods ghena pleyn,
„En 's Heylighen Gheests kracht,
„Heeft ons alleyn,
„ Salicheyt ghegheven,
„En uyt liefde reyn
„Tot 's Vaders ryck ghebracht." 1
í Der Reden-rijcken springh-ader, vervaet in verscheyden Andtwoorden, op de uytgegheven caerte der Wijngaertrancxkens, onder
't voort Liefd' boven al. Binnen de liffelycke stadt Haerlem,
Anno 1613. Haerlem, 1614, 4c. Ook met dezen titel: „Noodwendich Vertoogh der alleen suyverende springhader aller kinderen
Gods der Wijngaertrancken te Haerlem. Ald. 1614, 40.

HOOFDSTUK II.

DE VLAAMSCHE KAMERS.

Gedurende de Spaansche onlusten weken duizenden uit
de zuidelijke naar de noordelijke gewesten, waar vrijheid
van conscientie en geen gevaar voor vervolging voor 't
geloof meer te vreezen was. Onder deze waren vele beroemde geleerden, die zich als artsen, advokaten, schoolonderwijzers en boekdrukkers hier en daar nederzetten;
leeraars, die aan deze of gene gemeente verbonden of aan
eene Hoogeschool beroepen werden.
Doch niet slechts geleerden, zoo als een Heinsius, Vul
maar ook-canius,N Regmortaphlinus,
beoefenaars der schilder-, beeldhouw- en dichtkunst, verlieten met vrouw en kinderen hunne haardsteden en vestigden zich in de Republiek, rigtten aldaar dichtscholen op,
of vereenigden zich met de bestaande. Zoo ontstonden verschillende broederschappen en kamers, zoo als de Witte
lavendelbloem, Wt levender jonst en het STijgeboomken,
Het soet vergaeren, te Amsterdam, de Witte angieren, In
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liefd' getrouw te Haarlem, de Orange lelie, In liefd' groei
jende, te Leiden , de Balsembloem, In liefd' bloeijende, te
Gouda, en werden als Vlaamsche of Brabantsche kamers niet
alleen door de regeringen toegelaten, maar zelfs met privilegiën begiftigd, Men wil dat alle deze kamers, door hen,
die, na de overgave van Antwerpen aan Parma (1585), in
deze landen een wijkplaats gevonden hadden, zouden gesticht zijn, doch zulks is alleen bekend van de beide Amsterdamsche kamers, terwijl de Leidsche den 31 November
1590 werd opgerigt, het jaar der stichting van de Haarlemsche onzeker is en zich eerst in 1617 zestien Vlamingen vereenigden tot stichting der Balsembloem van Gouda. 1
Ook de Vlaamsche kamers begonnen in den aanvang der
XVIIe eeuw, op het voetspoor der Hollandsche, kaarten uit
te schrijven. De eerste die zulks deed was de Amsterdamsche Witte lavendel, die ,, alle Constrijcke Dichtstellers, neffens de vrije kamers", noodigde om den 7den Julij
1613 haar refereinfeest bij te wonen. De vraag, die ter
beantwoording werd voorgesteld, was deze:
,, Wats d' oorsaeck meest, waerom 't verkeerde werelts rond
„Sick waenwys so bedrieght en bloeyt in alle sond?"

de regel:
„ Dezulcke die zyn dwaes en d' werelt acht se wijs."

De prijzen waren voor de vraag een schoon lampet, een
mengelis wijn pijpkan en een pints wijn pijpkan van
tin; voor den zinrijksten regel een zeer schoone banket! Mengelwerk enz., bl. 13.
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schaal; voorts een schoon zoutvat voor ,, het verst komende
werck"; een pints beker voor het beste pronuntieren en het
fraaiste liedeke. De kaart was mede onderteekend door
Jan Siewertsz Kom, toen geen onvermaard dichter,
vooral bekend door zijn ,,Bataafsche Vriendenspieghel, be
helzende een Tragi-comedie" , waarschijnlijk eene navolging
van een oud Spaansch stuk, aan den ridder Theodore Rodenburgh opgedragen 1 en van een „ Nederlants Treurspel,
inhoudende den oorspronck der Nederl. beroerten , 't scheyden der Edlen, 't sterven van Egmont en Hoorn, de Ba
enz., vertoont bij de Brabantsche camer Uyt-tenburgs
levende jonst." 2
Het feest onderscheidde zich wederom in niets van de
overige , die in dit tijdperk gevierd werden. De Wijngaertranken van Haarlem, de Orange lelie en Witte acoleijen
van Leiden, het Maagdeliefke van Warmond, 't Lelyken
onder de Doornen van Noordwijk, 't Berken-rys van Breda,
Moyses Bosch van 's Bosch, 't Goudbloemke van Gouda,
de Haselieren van Hazerswoude, het Maagdeliefke van
Warmond, 't Bloemke Jesse van Middelburg, de kamer van Sluis, de Violieren en de Olijftak van Antwerpen en een aantal partikulieren kwamen of zelve of zonden
hunne antwoorden naar Amsterdam. Die zelve verschenen ,
werden in een „ welcom ontfangh over 't byeencomen der
Redenrycke Tonghen" begroet, en feestelijk onthaald. De
hoogste prijs der vraag werd aan Middelburg toegekend.
De zin van haar antwoord , in vier seventhienen op Eransche
maat, was:
1 Met sonnetten van Acuerdo , Olindo, Brederode enz. Amst,
1613, 4 0
$ Amst. 1616, 40.
.
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„ Omdat 's ong'loovigh waert, dat Gods belofte traeght."

Die van den regel viel aan Warmont ten deel.
Beide, antwoorden en liedekens, zijn door de Lavendelbloem in het licht gegeven. 1 De poëzy is erbarmelijk,
doch de taal zuiver, ten minste de leden der laatstgemelden kamer hadden „ de heel quade spelling" gezuiverd.
Het baart te regt verwondering, dat eene kamer, die Vondel's Pascha , Brederode's Griane, Coster's klucht van Teen
wis den boer en andere stukken van goede dichters ten
tooneele voerde, zich nog op zulke rijmelarij kon verheffen,
als wij in dezen bundel ontmoeten. In 1624 gaf zij wederom een rederijkfeest, waarop de vraag:
„ Waardoor geniet de mensch zijn meeste lust en rust?"

de regel:
,,Soo sal Rethorica veracht, recht weder bloeijen,"

en de regel van het lied:
„Lang blijf ons Vaderlandt in Eendrachtsband voorspoedigh,"

werden opgegeven. 3 Voor zoover wij weten heeft deze
1 Antwoort op de vraghe, uytghegen by de Brabantsche Rederyck tamer 't Wit Lavender. Amst. 1633, 4 0
2 Voorb.
3 Lavender Redenfeest, ofte Amsterdams Helicon openghestelt
by de Brab. Reden-Rycke Vergaderinghe uyt Levender jonst. Amst.
by W. Jansz Cloppenburch, 1624, 4e. Afzonderlijk verscheen vroeger A. de Kooning, Spel der Intrede van 't 'Wit Lavendel, by de
geroepene Broederen, te Vlaerdingen , daer geschreven wort Aensiet de Liefde. Amst. 1617, 4 0 . ook in Vlaemsche Redenryk bergh.
.
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kamer sedert geene kaart meer uitgeschreven. Zes jaren
later bezweek zij in een langdurigen strijd, die zij met de
kamer In liefde bloei ende gevoerd had. Onder de leden
dier kamer, welker namen tot het nageslacht zijn overgebragt, behoort die van Theodore Rodenburgh, Ridder van
de orde van den Huize van Bourgondië, gezant van den
Hertog van Holstein, Resident der Hans -steden in Duitschland , Agent van de Republiek van Hamburg bij den Prins
Kardinaal-Infant te Brussel, afstammeling van een aanzien.
lijk Amsterdamsch geslacht en kleinzoon van Hendrik Laurensz. Spiegel, schrijver van meer dan vier-en- twintig tooneelspelen en vooral van Eglentiers Poetens Borstwering,
door Bidloo, die den schrijver den „ Reuse-Rederyke"
noemde, „ onverbeterlijk geleerd en niet te wederlegger
geacht." Tengnagel daarentegen oordeelde zeer ongunstig
over dit laatste werk en achtte zijne vier-en-twintig tooneelspelen geen spel waardig. 1
Het Vijgeboomken, onder de zinspreuk: Het soet ver
heeft, voor zooverre mij bekend is, nimmer eene-gaern,
kaart uitgeschreven, en bestond lang voor de sluiting der
Witte lavender, niet meer.
De Vlaamsche kamer de Orange lelie te Leyden, was
een der meest beroemde van de XVIIe eeuw, en onder
hare keizers, prinsen en schutsmeesters bevonden zich
meestal mannen van eenig talent. Wel had zij er aan
gedacht een refereinfeest, op het spoor van andere ka.
! Bidloo , t. a. p. bl. 252. Witsen Geysbeek, t. a. p., d. V, bl.
173, 174. Cat. der TooneeIsp. van W. Hemkes, Na. 115. Naemrol
der Tooneelsp. van J. van der Marck, No. 30a. Cat. Bilderdijk ,
bl. 16. Cat. Witsen Geysbeek, bl. 18.
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mers, te houden; doch steeds was het haar afgeraden „ als
van ouds geen inboorling zijnde." Om echter ,,yet van
kamers wegen voor den kunstminnaren te vertoonen ,"
voegde zij" in 1632 vijftig refereynen, die op ver
tijden en door toeghestelde vraghen beant--scheydn
woord waren te saem" en gaf ze met den titel van het
Leydsch Vlaemsch Orangien Lely -hof, verciert met veil ver
nieuwe Vruchten 1 in het licht. Behalve de refe--sehydn
reiner op voorname gebeurtenissen uit de algemeene en
vaderlandsche geschiedenis, bevat deze bundel Nieuwejaars- ,
Meizanben en andere liederen, zoo als een triumphliedeken van Prins Maurits van Nassau; een liedeken dat
den opperprijs had gewonnen te Segwaert, een vreugde
bestand, een „Grafschrift in standrijmen op-lofdichtp'
Mr. Jacob Hermes Celosses zoon, dichtstelder, maetsanger
en factoor der kamer," den Eden Febr. 1631 gestorven;
een „ Gedenckschrift ter eere diens lofsbaren Poets"; opschrift op zijn naemspreuck: Is elc ooc baes; sonnetten
en een referein op 't maet vinden, waarvan wij de volgende
regels tot eene proeve der dichterlijke verdiensten dezer
zoo gevierde kamer mededeelen.
„ Verstaet men vraegt na dicht doch maetklancx voor en achter,
„ Fyn dicht uyt Roover sproot hoewel op mate niet,
„ Van Dael en dan Kolyn elk was vry dichts betrachten,
„ Mids-gaders Heer Matthys vlaemsch dichts kasteel bewachter,
,, Tmis-val is van der noot Jan Houwaert ook geschiet,
„ Het feylt oock Wttenhof jac Kassel Berger siet P
„ Fruythiers hoe Bataviers van Gistel, van der Hage,
„ Noch meester Pieter Heyns noch krul en wist bediet,
,,Dan Marnix ving tverstant heel vast doch out van dage,
' Leyden in 4 0

.
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Daer leyds Sijndijcq van Hout heel vroegh wist van de slage,
Cort na der stads outset op 't Vierschaers deur aenschout ,
„Maet-ryms tweesins verschiet niet grijpsaem voor de trage,
„Want Throachick staet voor het Jambickx na gebout,
„'t Is licht om lesen sacht dan niet soo stracx herkout,
„Ten sy met scherp op merck tot hert en zins vermeyden,
„ Wist ghyt voor desen niet men wenscht ghyt weten wout,
„Neerduytsch maetklanckx voorbeelt sproot uyt van Hout in Leyden.
„ Koorn hert die wonder wist met vederstaf te maken,
„Schre-,f d*chtens overvloet hoe wel de maet ontrent,
„'t Heer Marnix uyt Hebreeus ghestelt in duytser spraken,
„ Dat blinekt ja klinckt en wringt als goud beperelt laken,
„Hubert maeckt hem in 't dicht der Psalmen kloeck bekent,
„Heyns maet-ryrn wort vermaert van hier tot sn erelts endt,
„Des overvliegers Kats en is niet om volprijsen,
„De Bruyn en Constantijn zijnt meer dan wel ghewent,
,.'t Soet Ampsings singt int hert tot geests en ziels bespijsen,
„En wat doet Schrvers vlijt al nutte soetheyt rijsen,
„Eick a'er verstreckt een Beeck dus vloeyt maetrijms gestroom,
„Maer stroom vermach den Spring noch rugs noch zijds te wijsen,
„On-eerbaerlick vertrotst (met 't groen) zyn wortel 't boom,
„Ten waer by waer gesint als onbesuysden mourn,
„ Als neen elck geestigh geest en tracht geen lofs verseheyden ,
„ Men geeft dan d'Eer des maets ons kunst beminders oom,
„ Neerduytsch maetklanckx voorbeelt sproot uyt Hout in Leyden."

Sedert gaf de kamer nu en dan een spel, en, gelijk in
1642, een mei-lied uit, doch van feesten, door haar gegeven, is mij niets gebleken. Zij was, gelijk wij boven
opmerkte, een der meest vermaarde kamers uit den aan
eeuw. Zelfs noemde haar een lid van 't-vangderXVI
Wit Angierken te Haarlem „ wydt vermaert."
Zij ver! Bedanckliedt der Witte Angieren , 1629.
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toonde zich op elk feest en behaalde de schoonste en meeste
prijzen; maar zij telde ook dichters van naam onder hare
leden. Wij noemden reeds haren factor Celosse, van wien
de meeste refereinen in den gemelden bundel zijn, en van
wien men in den Nederd. Helicon 1 gedichten, Gebruyck
en Misbruyck van Rethorica; Lucht, Aerde en Mensch;
Vuur, Water en RedeIyck verstand getiteld, aantreft. In
1591 had zij tot keizer Jonkh. Jacob Duym, in 1547 te
Leuven geboren, als krijgsman, geschiedkundige en dichter
van een Spiegel. en Ghedenckboeck vermaard: 2 voorts
telde zij onder hare leden Willem Jansz Yselveen, die in
1596 op het Leidsche en in 1603 op het Schiedamsche
feest proeven zijner bekwaamheid gaf; Isaacus van Damme, die een vloeijeude overzetting van Plautus Amphitruo
bezorgde (1617); zijn naamgenoot, M. van Damme, ff constich vervaardiger van sonnetten," Argiers, Bollaert, Wemaert en andere, nu vergeten, toen gevierde rederijkers.
De Witte angieren van Haarlem wedijverden met de Oranje
lely in liet behalen van prijzen. Op de intrede te Leiden,
1596, werden zij viermaal bekroond. Ook haar treft men op
de meeste feesten in het begin der XVIIe eeuw aan , doch
niet vdór het jaar 1629 besloten zij eene kaart aan alle
Nederdui`sche kamers te zenden, met verzoek hare antwoorden tijdig in te zenden, of door een of twee vreedzame mannen te laten brengen. De vraag was:
Alkmaar, 1611.
Zie over hen behalve Witsen Geysbeek, Siegenbeek , van Kampen, Willems, v. d. Aa, Siegenbeek en Kantelaar, Euterpe, d. I,
bl. 107-110. Hermans, Bijdrag. tot de Geschied. van NoordBrabant, St. III, bl. 212, 263-265. Alg. Letten. Maandschr.,
Dec. 1845 NO. XII , Konst- en Letterb. 1845, No. 50.
1
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„Welck is d' weerdichste vrucht, die Godt ons heeft ghegheven,"

in „ viermael zeventhien regels konstvloeijendl in frans of
kamers maet" te beantwoorden;
de regel „ in viermael sesthienen":
„ Zyt danckbaer voor Gods gaeff, die ons in alles voedt."

Het lied moest „ vyf v eersich , elek vers van tsesticii
sylben zijn." De prijzen waren van tin, zoo als tinnen wijnkannen voor de vraag, wijnpinten voor den regel, fruitschalen
voor het lied. Ook werden er prijzen uitgeloofd voor 't
rloeijendst dicht, het best pronuncieren, 't best zingen,
liet verste komen en de meeste werken in 't kniewerk. Elke
kamer werd vermaand „haers bloms eer te betrachten,
schimp en spot te mijden, van 't herseg zich te wachten."
Bij de kaart was een brief gevoegd aan „ de Eersame
Konstvroede, jonstighe Medebroederen in de const der nieghen Dochteren van Mnemosyne", door Prins, Dekens en
Vinders geteekend.
Den 4den Junij , „ ten tweeën na den noen", kwamen de
afgezondenen der Witte lavendel en Eglentieren van Amsterdam, der Witte lelyen van Beverwijk , der Fonteinisten van
Dordrecht, der Goudsbloem te Gouda, van den Pelikaan te
Haarlem, van de Zonnebloem te Ketel, de Oranje lely en
Witte acolijen van Leiden, van het Bloemcken Jesse te
Middelburg, van de Roode Angieren te Rijnsburg, van de
Willige rijsen te Rijswijk, van de Rosemarijn te Schipluiden, van de Pensébloem te Schoonhoven, van de Missus
scholieren te Veere, van den Akerboom te Vlaardingen,
van de Blaauwe akoleijen te Vlissingen en de Jesus-oogen
van Voorburg, bij elkander om liet lot te trekken.
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Het was eene deftige vergadering van de meest beroemde
rederijkers van dien tijd. Men ontmoette er Celosse en
van Damme uit Leiden, Lucas Zas Hendriksz , wiens Blij
spel, de Boroerlucke Huyshoudinghe 1 , meerinaleir-eyndigh
met toejuiching was opgevoerd, Vincent Matthijssen, factor der Blaauwe acoleijen van Vlissingen, als dichter en
prozaschrijver vermaard, 2 C. J. van der Aerd, lid der
Maaslandsche Olijfboom, a Job van der Wael van Vlaardingen , Jan Fransz, autheur van het beruchte Geertje
Wouters, 4 P. Corn. Both, P. Hallecat, broeders van de
Goudsbloem te Gouda, P. Canneburgli van Middelburg,
T. Flackeveyl van Leiden, Symon Pietersz. en Daniël van
Ophoven, die alle
,,menigh prys in Rethorcynsche beemden
en Pallas Paradys"

verworven hadden, en vele anderen, wier namen 'onder
't lof hunner spreucken verscholen waren." Zij waren echter niet in hun kamer-costuum , maar ii in hun ordinari"
bij #het welkom speelken op de vrage", door » Rethorica ,
't Wit angier, Konstliefhebber, Pan, Momus en Mercurius"
(zoo heetten de personagien) op de markt uitgevoerd, en
bij het voorlezen hunner refereinen, die terstond na de
# Prologhe" plaats greep. De Oranje lely behaalde den
#opper prijs" met het antwoord:
„Gods Soon , Marie vrucht, ww-y alderweerdst bevinden,"
Rotterd. 1628, 4c. Witsen Geysbeek, t. a. p. o. h. w.
P. de la Rue, Gelett. Zeel. , bl. 124.
3 Van der Aa, N. Biogr. euz. Woordenb. o. h. w.
Witsen Geysbeek, t. a. p. o. h. w.
1

2
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terwijl de Vlaamsche Akerboom en de Leidsche Palmboom
de beide andere wegdroegen,
De Zonnebloem van Ketel, de Oranje lely en Oranjeboom van Leiden, verwierven de prijzen voor den regel,
de Pensebloem van Schoonhoven, de Zonnebloem van Ketel, de Oranje lely van Leiden, die van het lied; de
Goudsbloem van Gouda den eenigsten prijs van het t^ vloeyendste dicht" en van «de meeste wercken`; Vlissingen,
die van het best pronuncieren en het verst komen en den
tweeden van het kniewerk, waarvan de Oranjeboom en de
Witte akoleijen den eersten en derden wegdroegen. Al
wat op dit feest gelezen , gezongen en gedicht is, werd
door de feestvierende kamer in het licht gegeven. 1 Wij
doorbladerden dien lijvigen bundel; doch vonden geen enkelen regel, als een perel in een mesthoop. Het feest
werd met een afscheidslied door Matthijssen en een oor
Tamme vervaardigd, gesloten. De slotre -lofied,rvan
-gelsvanht
laatste waren:
„Aan dees ons meed'brgeders
„Nemen oorlof wy,
„Recht de konst zyn 't voeders,
„Van de Maghet vey„
„Die ons dan manierich
„ Ginghen daer inlyven, recht;
„Zoo dat liefden vierich
„ De Maeght steets sal blyven, knecht. ..

Ex ungue leonem!
1 Der Wit tingieren Eeren-krans, ghesproten uyt de Vlaemsehe
Natie, doorvlochten met vele verscheyden wel-ruckende blommen
ende boomen. Ter eeren der Maghet van Redenrycke tot Haerlem.
Haerlem, 1630, 40.
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Sedert dit feest ontmoeten wij het Wit angierken nog
menigmaal op de bijeenkomsten der Hollandsche kamers,
en vinden wij nog menig spel en lied door haar uitgegeven vermeld. 1 Doch niet voor het laatst der eeuw rigtte
zij zelve wederom een refereinfeest aan.
Wat de Goudsche Balsembloem betreft, van haar kunnen wij niets anders mededeelen, dan dat Burgemeesteren
van Gouda haar in 1633 te vergeefs met de Goudsbloem
trachtten te vereenigen. 2 Wij mogten noch haar noch het
Amsterdamsche Vijgeboomken op eenig feest ontmoeten,
en, voor zoover ons bekend is, heeft zij nimmer een kaart
uitgeschreven.
! Der Wit Angieren Triump-Gedight op d' overwinge van 't Gentsche Sas, onder 't voort : In Liefd' Getrou, overgegaan 7 Sept.
1644. Haarlem, 1614, 4
2 Kops, t. a. p., bl. 307.
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HOOFDSTUK III.

(1615), INTREDE TE VLAARDINGEN
(1616) , REFEREINFEEST TE LEIDERDORP (1616).

1tEFEREII`FEEST TE KETEL

Geen tijdvak zoo rijk en tevens zoo arm aan dichters als
de aanvang der XVIIe eeuw. Geen stad, geen dorp of het
telde er in menigte. Die eenige regels op elkander kon laten rijmen, zijnen Catechismus van buiten kon , eenige
kennis had verzameld uit de Heilige Schrift, en de een of
andere oude overzetting van Josephus, Eusebius, Plutarchus
of Livius had doorbladerd , kon met eere eene plaats in eene
der kamers zijner woonplaats innemen. In sommige steden en
in de meeste dorpen waren die kamers in de tavernen, en
terwijl de gasten in Glen beijaert joelden en schreeuwden,
dobbelden en verkeerden, zaten de a retrosyns" in een belendend vertrek , onder een soopje bier en een pijp smook
tabak te # rederijken , poëtiseren of te tarmen." 1 Hier wer! s Tarmen en termen waren al van de eerste kunstwoorden, die
geleerd werden. „In onze vergaderingen (zijn de woorden van een
Rederijker) gebeurt het dikwils, dat we van de ry af ieder een
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den ook politieke en religieuse punten besproken , die later ook den inhoud der verzen uitmaakten. Zeldzamer en
zeldzamer werden de factiën en alleen op kermisdagen en
intreden vertoond. Zelfs baf men aan de prologen op refereinfeesten ii een schriftuerlyken en politycquen" zin. Geen
wonder dat vele kamers over het verloop van volk begonnen te klagen, en zij op de gewone speeldagen bijna geen
toehoorders hadden.
» 'T is al uyt der schriftuere en de oudheid, wat zy bestaen ,

„Me can even goet ter schole of kereke gaen,"

zong een der ingewijden en doorgaans was het quo quuis
indoctior eo impudentior. Wanneer er echter een intrede
of refereinfeest werd gevierd, dan
„Liep het lant uit en was alles in de weere,
„ Om feest te houden en vreugd te hanteere,
rijmwoord opzeggen moeten. Die dit niet ten eersten vind, of 'er
een gebruikt, dat een ander al gezeid had, verbeurt boete; het opgegevene woord heet term, en het rymen op deuze wijs is ons by
de naam van tarmen bekend. Dat Vondel dit in 't oog gehad heeft,
blijkt klaar uit den 't zamenhang.
„De putgalm volgt op rijm myn lesten tarm,
„ En schynt beweegt myn klachten naer te smeeken,
„Dat 's al myn troost en tijdverdryf, och arm."
Hij noemt het, en daar houden wij het ook voor, een tijdverdrijf,
en schijnt vast te stellen , dat het in 't land van Kanan al in zwang
ging, of dat Jozef in zijn jeugd lid van zodanig een konstgenootschap, als onze kamers zyn, geweest is, en dus zouden deze met
recht de aloude genaamt worden." Van Effen, Spectator, d. 1V,
bi. 151.
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„En naer de blasoenen en rokskens en snakeryen,
,.En naer de vendels, trommels en liefhebberyen
„Te sien, die komen van alle zyen,
.Wie denkt er om hooyen en dorsen en melkeryen,
„Als 't retrosyndach is in deze contouren."

Het zou een even verdrietige als moeijelijke taak zijn
al de refereinfeesten , die in deze gewesten, vooral in Holland, in de eerste helft der XVIIe eeuw, elkander opvolgden, te geven. Van de meeste is ook niets geboekt; van
enkele, zoo als van die te 's Bosch in 1613 , wordt twijfelachtig gesproken, en alle waren even onbeduidend. Alleen van
die wenschen wij te gewagen, welker werken nog in druk,
en voor zoover bekend is, in handschrift aanwezig zijn.
Tot deze behoorde dat van de Ketel. De leden der aldaar
gevestigde kamer, de Sonnebloem, verzochten in 1615 bij
rekest aan Albert Storm van Wena, Dijkgraaf en Balju
van Delfland, met toezending harer kaart, verlof om een
refereinfeest te mogen aanrigten. Dit bekomen hebbende,
zonden zij hare kaart aan alle Hollandsche kamers met de
vermaning:
w Schout schimp en smaet , oock nyt en haet, nyemant boven al
r Wilt vertoornen, doch zucht noch bedroch men niet dragen zal."

Den 2den Augustus verschenen, behalve zes jonge kamers, die gedoopt moesten worden, de Wijngaertranken,
liet Speelkoorn en de Witte angieren van Haarlem, de
Matelieven van Warmont, de Oranje lely, de Witte acoleijen van Leiden, het Galisbloemken van Haastrecht, de
Koornairen van Katwijk, het Wilde heibloemken van
Nieuwpoort, de Akerboom van Vlaardingen, de Itoode ro-
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zen van Schiedam, de Wilde appelboom van Zandvoort,
't Segelbloemken van Gorinchem, de Blaauwe acoleijen van
Rotterdam, de Willige rijsen van Rijswijk, de Geele fioletten van 's Gravezande, liet Meerbloemken van Zoetermeer,
de Rapenbloem van Delft, de Fontein van Dordrecht, de
Hazelenboom van Hazerswoude, de Jezus -oogen van Voorburg, de Lely onder de doorn van Noordwijk , de Koornbloem vair 's Hage en de Lavenderbloem van Amsterdam,
vier-en-twintig in getal, alle op het keurigst uitgedost,
met blazoenen en vendels, trom en fluit, op wagens en
te voet. Het feest duurde tot den 7den van die maand en
werd , na de loting, ingeleid door een spel van sinne, of
liever eene zoutelooze klucht. Hierop werden de antwoorden op de schriftuurlijke vraag:
a Waerdoor de werelt meest heyloos en blindich dwaelt,"

en op den regel:
u't Verwerde Babylon hier door d' ander verstaen,

voorgelezen. Noordwijk, Schiedam en de Witte angieren
van Haarlem behaalden de prijzen der vraag (drie, twee,
een wijnkannen van fijn tin) en Schiedam, Gorinchem en
Warnnont die van den regel (drie., twee, een wijnpinten).
Nu ging men over tot het voorlezen van 't liedeken op
den zin van
ri Zal eyghen-wys vernuft Zyon tentieren meer."

Dat van de Rapenbloem van Delft werd voor het beste
gekeurd en met drie peerkannen beloond. Ook waren er
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prijzen uitgeloofd voor «den besten stock op de vraghe"
het best pronunciëren, het best zingen, het verst komen,
het kniewerk , het afscheidslied. Nootdorp , Zoetermeer en
Piero ontvingen vereerprijzen. Ofschoon van dit feest met
veel ophef gesproken en ii het werck hoogelijk" geprezen
werd , zoo is echter een blik in den lijvigen bundel, welke
het laatste bevat, 1 genoegzaam om ons te overtuigen dat
liet zich in niets onderscheidt van het a werck" der overige
kamers. Doch men oordeele zelve.
;

N Het Sonne-bloemken schoon na vreucht noyt meerder tacit
# Dan dat de sonne rijst, haer bedroeft als sy daelt,
a Wenscht dat het hooren mocht haer vraegh te recht verklaren,
►^ Waer door de werelt meest heyloos en blindich dwaelt?
m Daer op wy zegghen nu, in konst zijnd' onervaren,
w Dat d' oorzaek is waer door des Werelts groote scharen
o Heylooselick en blint verkeerde paden treden,
a In sonden zorgheloos voort-gaen en tzamen paren,
t D' ongherechticheyt heerscht in Dorpen en in Steden,
u Dat volck doolt overal, volghende quade zeden,
a Als schapen herderloos dolende gins en weer,
r Elck volght syn eygnen zin, 't welck veroorzaeckt onvreden ,
a Waen-wys, wel -dunckende, zoekende 's werelts eer,
N Godts woort hoorende niet, noch volghende syn leer,
a Godtloosheyt speurt men nu, waer men hem keert of went:
uu Waerom ghy vragheii doet, ick zegh volghend' u begheer,
# Door dien den Mensch niet vreest Godt, noch syn zelven kent."
,

Zoo luidt het eerste couplet van het referein, waaraan
de hoogste prijs werd toegewezen.
i Der Reden -ryckers stichtighe aenwysinghe van des werelts dwaelpaden met hare verwerringe, veroorzaect door 's menschen eyghenwijs vernuft. Reden -rijckelick vertoont binnen den dorpe van de
Kethel enz. Tot Schiedam, ghedruckt by A driaen Cornelisz van Delf, 40.
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De Vlaardingsche kamer de Akerboom, onder de zin
liefde, in 1433 gesticht, was, ten gevolge-spreuk:Anit
van verschillende misbruiken, in verval geraakt, doch thans
weder hersteld en op nieuw bevestigd, ten gevolge waar
een gezelschap lieden, die zich, zonder verlof, tot-van
rederijkers hadden opgeworpen, ontbonden werd, met verbod van eenig teeken van wapen , vaandel of dergelijke te
mogen uitsteken, onder bedreiging van „J arbitreuse correctie"
De kamer wenschte nu het feest harer herstelling plegtig
te vieren en riep, met toestemming van den Magistraat,
tegen den loden Julij 1616 de Hollandsche -kamers op tot
het houden eener plegtige intrede; het vertoonen- van een
spel op de vraag:
'Wat middel dat best dient genomen by der handt,
Die 't Gemeen, noodichst is, en vorderlickst voor 't landt;"
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het beantwoorden der vraag:
,Die syn kind'ren opqueeckt met wel te doen zorgvuldich,

# wat zijn sy (zijnse groot) hem daervoor weder schuldich ,"
in een referein , en het vervaardigen van het beste lied op
dezen zin:
'Door eendracht, die mach maeckt, is een hand, sterck en krachtich,
• Maer door inlandsch onvree winnelick en onmachtich."

Er waren vier en dertig prijzen van fijn tin (stoop-wijnpint flessen, met en zonder wijn, peerkannen , schalen,
overdekte koppen) te verdienen. Zij die deel aan het feest
wilden nemen, moesten zulks den 15den Mei doen weten
en hun werk vóór den 19den Junij inzenden.
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Den loden Julij daaraanvolgende deden de Olijfboom
van Maasland, de Witte angieren en Wijngaertranken van
Haarlem, de Eglentier en 't Wit lavendel van Amsterdam,
de Geele violetter van 's Gravezande, de Rapenbloem van
Delft, de Meerbloem van Zoetermeer, de Zonnebloem van
Ketel, de Blaauwe acoleijen van :Rotterdam, de Goudsbloem van Gouda, de Damastbloem van Nootdorp, het
Segelbloemken van Gorinchem, de Roode rozen en Vijgeboom van Schiedam, de Fontein van Dordrecht hare plegtige intrede, doch, volgens de kaart, niet in nieuwe kleederen, en werden zoo aan de poort als op het tooneel door
den Akerboom plegtig begroet, waarna de loting geschiedde
en het Wellekoom -spel , waarin Redenryck, Momus, Aensiet
liefde, een Koor, de Akerboom , Deugden, Mydas, Vreugde,
Kennis en Pan rollen vervulden, werd uitgevoerd. Aan
het einde van het spel eischte Aensiet liefd' de blasoenen
met een vierregelige toespraak aan elke kamer. Zoo sprak
zij bij de overgave van het blazoen van Maasland:
Ghy olyfspruytjens, wy zin wt Lieft ghesproten:
a Wat isset voor een Liefd', die uyt de Liefde sprayt?
„ Comt met u kamer-schilt, den inslach wilt ontbloten,
ti Waerom u olyfboom, spruytende Liefd' beduyt."
W

Hierop werden de antwoorden voorgelezen, de liedekens
gezongen en de prijzen uitgedeeld. Veel is er over dit
feest geschreven. Gerard telde het onder de zeven voornaamste , die tussehen 1539 en 1620 in Brabant, Vlaanderen en Holland gevierd werden. 1 „ Het was ," schreef een
tijdgenoot, „ een der memorabelste feesten in Holland ,
! Description des Sept Fêtes de Rhetorique donnees eu Flandre
en Brabant et en Hollande depuis 1539 jusqu'au en 1620.
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waarop vele pronckeryen en vreugdebetooningen werden ge
Een ander noemde het „ een sierlyk en overdeftigh-zien."
festeyn met schoone optogten van blazoenen en vendels ,
en accoutrementen naer behooren. In langhe was zoodanigh festeyn niet vernomen. Het werck was loffelyck, het
spel schoon omset." Spel en werck werden met den titel
van ;, Vlaerdings Redenryckbergh met middelen beplant. Die
noodigh sijs 't Gemeyri en voorderlyck het landt (Amsterdam , 1617 ,)" 4°. uitgegeven en aan Pieter Ruytenburgh,
ambachtslieer van Vlaardingen, opgedragen. De poëzy onderscheidt zich gunstig van die der overige kamers, en
vooral verdient de Togt van Xerxes tegen Griekenland en
diens nederlaag, van den dichter G. van Hoogendorp , een
gunstige onderscheiding, ofschoon niet zijn spel, maar dat

van Gorinchem den oppersten prijs verwierf. De stijl is
ook veel beschaafder en de taal zuiverder.
Het voorschrift was:
y Niet dan plat Neerlandsch rymt. Begrypen ende woorden
Oock na Lants wyse stelt: want Landts wys' is Lants eer,
k Om Mate noch om Dicht en wilt gheen zin vermoorden;
# Slechts behoorlicken doet, ick zal (wil Godt de Heer)
N Met oord'laers vroom en goedt al 't doen doen oord'len weer."

t'

en in de voorrede leest men: „ Elke stad on dorp heeft
zijn bijzondere termen ende manieren van spreken. Wy
hebben dezelve wat de Uytspraeck ende Spelding belangt,
soo hier en daer altemet wat verandert ende gebogen naer
het ghemeynste gebruyck, stellende (by exempel) proeven
voor proven ende diergelycken." 1
Sprenger van Eyk, Geschied. v. Vlaardingen, bl. 71, Kops,
t. a. p., bl. 296, 297, van Wijn, Hist. en Letterk, Avondst.,
bl. 306.
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In hetzelfde jaar schreef de Patientiebloem, Liefd blijft
sonder endt, te Leiderdorp eene kaarte uit, waarbij prijzen
werden uitgeloofd voor de beste antwoorden op de politieke
vraag:
a Wat was de vroomste daet dy yemant groot (verclaert)
u Waerdoor 't Ghemenebest: met vree moecht syn bewaert;

op den regel in 't zotte:
N

Dus wert een sot ghebroet, door sulcke sotte waen ;"

voor het dragen van het blazoen; het antwoord op den
regel, het beste liedeken, het best pronunciëren, den zinrijksten regel en het beste zingen. De kamers van Warmond,
Hazerswoude, Benthuizen ,, Oegstgeest, Segwaert, Katwijk
aan den Rijn, Noordwijk, Warmond, en Liefd' is 't fondament van Leiden, trokken den 22sten Julij, onder het wapperen en slingeren van vaandels, het geschal van trompet
fluiten, het geroffel der trommen, het dorp in,-ten
werden aan de grens er van ontvangen en op het tooneel verwelkomd, waarna de voorlezing van het werk begon. Segwaert mogt den hoogsten prijs (drie tinnen stoopfleschen) voor het beste antwoord op de politieke vraag,
Oegstgeest voor den besten regel in 't sotte wegdragen.
Ook werden er, behalve de uitgeloofde, nog achttien buitengewone prijzen aan de Vlaamsche-, Jonge- en Hollandsche
kamers van Leiden vereerd. De antwoorden zijn uitgegeven onder den titel van: Der Reden -rycke Rijnsche Helicon, betreft in den Dorpe van Leyder-Dorp, onder 't woont
Liefd' Blijft Sonder Endt, op 't beroep der Rhijnlandtsche
Dorp-Cameren, ghehouden als voicht (Leyden, 1617, 4°)
aen Adriaen van Swieteii, Bailjuw van Rijnland en aai
Schout en Burgemeesteren van Leiden, opgedragen.
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Deze bundel moge bij de lief hebbers als zeldzaam genoteerd staan, en voor de geschiedenis onzer literatuur eenige
waarde hebben, de stukken, die men er in vindt, zijn beneden alle kritiek. Men oordeele naar het volgende couplet
van het bekroonde lied, op de wijs van Psalm 130:
verheven u Princes Godin t' eerbaer
U moet men eere gheven rr want met u min n seer claer,
u Doorsnydt ghy oase herten, en maeckt tot const bequaem,
a Ghy geneest oase smerten, suyver Maegd, sonder blaem."

u Rhetorica
N

HOOFDSTUK IV.

HET FEEST TE MECHELEN.

1620.

Na het sluiten van het twaalfjarig bestand werd de gemeenschap tusschen de noordelijke en zuidelijke kamers
wederom hersteld. Op nieuw zonden zij elkander hare kaar
boden, en verschenen op elkanders feesten of le--ten
verden er hare stukken in. Zoo ontving de oude kamer
te Haarlem, den Ssten van Oogstmaand 1610, van de Antwerpsche, In liefde groei fend , eerie kaart met de vraag:
u Wie haeren man meest liefde oyt heeft betoont?"

en in hetzelfde jaar van diezelfde kamer eene uitnoodiging
om een boertig referein en een liedeken te dichten, en
behaalden den hoogsten prijs, een zilveren trompe, en een
zilveren schrijfpen voor het beste geschrift. Daarentegen
bragten of zonden de kamers van Antwerpen, Brugge,
Audenaarde, hire antwoorden, in 1613, aan de Wijn
vraag:
-gartnkeoph
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u Of Gods ghenade door Christi lyden en 's Geests kracht,
u Ons salicheid maer ten deel of geheel heeft gewracht."

Ook elders zag men sommige Vlaamsche en Brabantsche
kamers optreden, en het waren vooral de Vlaamsche kamers
hier te lande, die het langst met haar in betrekking bleven.
Doch de zuidelijke Rederijkers, ofschoon tijdens het twaalfjarig bestand in hunne oude vcorregten hersteld, voelden zich
onvermogend. II Om in de baan van voortgang voort te stappen ," schreef Snellaert, n om de taal en de letterkunde hare
waardigheid te helpen hergeven, hadden deze instellingen
eene gantsche onikeering moeten ondergaan, en het ontbrak
haar aan gunstbewijzen van hoogerhand. Weleer had men
den Vorst aanmoedigingen zien toewijzen, thans ware het
geringste hofjonkertje voor zijne waardigheid beducht ge
ongunst gevallene instelling onder zijne-west,mni
bescherming te nemen. Het ging met de kamers van rhetorica toe, even als vroeger met de neeringen en ambachten : hare zedelijke kracht was gebroken, haar invloed
misacht , en de zoo geliefde naam van poëet werd een
spotnaam. l" Het diep verval der poëzy blijkt uit de gedichten , die op het groote Mechelsche feest van de Peoen,
den Ven van Bloeimaand 1620 gevierd, werden vervaardigd en uitgesproken. Deze kamer was toen weder in
bloei en had Maximiliaan van der Gracht, Heer van
Vremde, tot prins, Jonkheer Joos van der Hoeven , ridder
en oud-burgemeester der stad, tot hoofdman, Francois van
der Gracht, Heer van Schardas, baanderheer van Wanghen,
tot over- deken. Zij noodigde alle kamers en bijzondere
kunstbeminnaars om, zonder letters, vier regels dicht, op
1

Snellaert, t. a. p. bi. 132.
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een tafereel, met olieverw te malen; een gedicht of referein van viermaal zeventien regels te maken, in acht ne
Schrift aan te roeren, maar daarin de-mendgH.
leer en schriften der wijsgeeren te ontvouwen; voorts een
lied op eene bekende zangwijze te dichten. De eereprijzen , die men beloofde, waren van tin. Op den bepaalden
dag verschenen, rijk versierd, te voet, te paard of op wagens met hare blazoenen, behalve de voornaamste Vlaamsche en Brabantsche kamers, ook die van 's Hertogen
-bosch,HelmntBrg-pZo,GudaHrlemn
Goes , of zonden hare refereinen en liedekens. Zoo zond
Moyses Bosch van 's Hertogenbosch, tien refereinen en
tien liedekens, en bragten de Jonge laurieren zestien refeteinen en even zooveel liedekens.
a Men moet zich verwonderen ," schreef Kops, 1 'hoe
het den menschen somtijds gelusten kan het vernuft te
pijnigen tot het verbinden en zamenstellen van nuttelooze
en beuzelachtige aardigheden. Wat heeft het , bij voor
gekost om de volgende kreupele rijmre -beld,aovrgs
zin van het blazoen van het Marienkransje-gels,din
en der Antwerpsche Violiers van Brussel, dat den opper.
sten prijs behaalde, bevatten, met beelden af te malen.
Deur minnelyck, accort, Maria, trans, ter , eeren
Can twist ver haren snel, die baren can den nydt,
o Veel landen , roeren hem, en, prince, paele, Heeren,
a Maer Petrus , schip, hoet, vaert, ver windt, dog, met, ter, tydt.

d

N

hemel- voorst, wilt, ons, deur, Pallas stieren,
Pegasus, fonteyn, stelt, reden, in 't, lasnoen,

a Jupiter,
a Voor,

1T.a.p.b1.304.
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u A Pelles, binders, blij, commen , met, violieren ,
#Bruerlyck, tooglien, haer, jonst, ter, liefde, de Peoen."

Men kan ligtelijk bevroeden dat deze beeldspraak som
verre gezocht was; want om in 't uit te drukken -tijds ,
schilderde men eenen ingeënten stam; om mee te beduiden, bediende men zich van 't afbeeldsel van een bok,
welks geluid naar den klank van dit woord zweemt. Een
monnik bij een lijk beteekende broer of broêrlijk, het
woordje waldt werd door een haas, nmildt door de milt,
trou door twee honden uitgedrukt.
Bij deze gelegenheid vertoonde de Peoene het treurspel
Porphyre en Cyprine, door haren deken, den zilversmid
Thieullier vervaardigd, een esbattement van vier personen
(droncken Claes, felle Griet, Heyn de duvel, Meester
Steven) door haren facteur Fay d' Herbe gecomponeerd ,
en een Present-spel u waermede de prysen, tot Antwerpen
ende Brusselen gedraegllen , werden wtghegeven," en dat
door vijf personagiën (Peoene , Rhetorica, Mars, Mercuri,
Ny dt) werd vertoond.
Behalve voor 't best gedicht blasoen werden prijzen ge_
geven voor de beste schilderconst, het triumphantste versieren, het triomphanste ter cameren brengen, 't best be•
dicht referein, 't best uitspreken van zijn eigen werk, 't
beste liedeken, 't beste zingen van zijn eigen lied, de
meeste werken, het verste zenden en komen.
De Bossche kamer Moyses Bosch behaalde den derden
prijs van het beste lied, bestaande in drie pond tin, de
Jonge lauwrieren den hoogsten prijs voor de beste werken,
bestaande in vier pond tin, de Vreugdebloem van Bergenop-Zoom den derden prijs voor 't best gedicht referein.
Onder de refereinen en liederen waren die der Hollandsche
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karpers niet de minsten, en de refereinen der Bossche broeders verdienen allen lof.
Wij deelen de volgende tot proeve mede:
v Als men í eens ouerpeyst Gods wonderwercken al,
u Die dagelyckx geschiên hier in dit aertsche dal,
u Soo mach men wel te recht hier in verwondert wesen.
ii Aenziet de blomkens schoon seer lustich wt-gelesen,
u Haer blinckende coleur en haren reuck van tracht.
u Aenschout de cruyden reyn, die menich mensch gehesen ,
r, Want door haer heilzaemheyt wort alle pijn versacht,
a Nochtans sy werden wt der aerden voort - gebracht,
v Die scvart en lcelyck is,
u Die reuck noch smaeck en heeft en luttel is geacht,
a Om haerder grouicheyt en onbequame seden,

u Sy geeft den soeten geur en alle schoonicheden
u Die in haer niet en zijn.
#i Dus mach men seggen wel hierom met groote reden,
u Groot syn de wereken Godts, die dagelyckx geschien."

De Mei wordt door een ander broeder van Moyses Bosch
aldus omschreven:
uNn geeft de sonne haer blinckende straelen,
a Die alle gewas wt der aerden voorts haelen,
r, Dat den couden winter te niet had gedaen,
! Zie de Schadtkiste der Philosophen ende Poëten, waerinne te
vinden syn veel sehoone leerlycke Blasoenen, Refereynen ende
Liedekens. Gebracht ende gesonden op de Peoen-Camere binnen
Mechelen van d'omliggende steden in Brabant, Vlaanderen, Hol landt ende Zeelandt. Ghepronuncieerd ende ghesonghen op hen
luider feesten, den 3 Mey van de jaare 1620. Mechelen 1621, fol.
Hermans, Bijdragen over N. Brabant, d. I, bl. 87. Gids, 1839,
bl. 550.
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u Soo datter geen huysen paleysen noch saelen,
u Soo seer syn verciert als de velden nu staen ,
u Nu syn alle wegen seer lustigh te gaen,
a Versiert met groen haghen en schoon dooren meijen,
a Nu comen de lieue laugh daghen weer aen,
v Die ons door den winter af waeren gescheyen,
#i Nu siet men den reghen de sandighe heijen,
u Welrieckent, vruchtbarich ende groeijende maecken ,
u Nu siet men de schaepkens en lammerkens weijen."

De Heer van den Bergh te Utrecht, deelde in het Mengelwerk van de Gids voor 1839 een gedeelte van het vol
een broeder van Moyses Bosch der Peoen-gendlior
kamer aangeboden mede:
AAN EENE MINNARES.
's Morghens schijnt de sonne sachtlich,
u In den dageraet,
ii Maer haer straelen branden crachtich,
a Hoe sij hooger gaet;
n Soo wast mijn oprechte minne
#Tot v schoone maeght,
a Sij was soet in het beginne,
N Die mijn hert nu knaeght.
Nacht en dach ben ik in truere,
ri Vol van droefenis,
u Hierom thoont vrouwen natuere,
# Die genadich is,
v Al en ben ick v niet werdich,
ri Door v deuehtsaemheyt,
Siet hoe mijn liefde volherdich,
a' Van v nopt en scheyt.

4s
m Ghetrou heb ick mij gedraghen,
N Altijt even seer,
u Lijf en leven sou ick waghen,
n Vroom al voor v eer,
a Altoos ben ick met verlanghen
ii Tuwen dienst bereyt,
a Hoopende loon te ontfanghen
# Voor mijnen aerbeit.
w Ick en soeck niet voor mijn Toone,
ii Eenich gelt noch goet,
v 1^.laer in eerera v persoone,

u Wt reyn liefde soet,
u Redelyck is mijn begeeren,
u En weest niet gestoort,
N Oft om v sullen falgeren,
u Mijn vijf sinnen voort.
op Edel schoon Princes der vrouwen,
ii Die int herte staet,
In v schoonheyt te aenschouwen,
H Ben ick i,oyt versaet,
'

u Sonder v is alle vreuchde,
u Voor mij smert en pijn,
w Want de blomme uwer jeuchde,
u Troost het herte mijn."

Moyses Bosch, die zooveel lauweren te Mechelen plukte,
verscheen ook met de Vlaamsche, Oude en Jonge kamers
van Haarlem, en de kamers van Amsterdam, Rotterdam ,
Gouda, 's Hage, Katw ijk , Warmond, Vlaardingen, Ketel,
Leiden (Vlaamsche kamer) , Scheveningen, Brugge, Noord
Middelburg, 's Hertogenbosch, Rijnsburg, Gorinchem,-wijk,
Warmond Soetermeer en Gouda, op het refereinfeest,
door de Leidsche kamer, de Witte acoleijen, Liefd' is 't
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fondament , den Eden October 1613 aangerigt. Deze kamer,
in het laatst der XVe eeuw gesticht, en waarvan de be.
ruchte Jan Beukelsz waarschijnlijk keizer is geweest, had

reeds vroeger menige kaart uitgeschreven, vele kamers,
zoo uit de zuidelijke als noordelijke gewesten, met juweelen
vereerd, en zelve menigen lauwer op de feesten, zoo in de
Hollandsche steden als dorpen, geplukt, doch sedert 1596
geen beroep gedaan. Welkom was dus hare uitnoodiging
om de vraag:
Waerdoor de werelt meest, en allerstercxt Gods wet
w Van waerheyt ende vree den voortgangh wort belet,"

den zin van den regel:
►^ Door yver blint, veel twist men vint, in plaats van vreden ,"

en van het lied:
N D'ervarentheyt, die is, Meesteresse van de waen,"

te komen beantwoorden. Tot prijzen werden voor de refe
reinen op de vraag een schoon bekken met een lampet, een
wijnkan met overdekten kop en twee schalen, voor den regel, twee platelen, twee overdekte koppen en twee kandelareil , voor het lied twee kannekens, een fruitschaal en een
kandelaar, alle van best tin, uitgeloofd. Ook waren er
twee fleurvazen voor het beste schrift, een overdekte kop
voor 't best zingen en een kandelaar voor 't verst komen,
bestemd. In plaats van den proloog, zou men een klein
esbattementspel spelen.
De Iotterdamsche kamer, wier antwoord was:
,

3
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u Door 's menschen eygen liefd', waenwys,. yvrigh en blint,"

behaalde den opperprijs op de vraag, Haarlems Liefd'
bovenal den tweeden, en Brugge den derden; Leiden,
In liefde groeijende, Amsterdam, Uit levender jonste,
en Gorinchem droegen de prijzen voor den regel; Vlaardingen , Gorinchem en Noordwijk die voor het liedeken
weg.
Al deze gedichten zien liet licht, doch verdienen evenmin
als die der overige kamers onze aandacht. Zij zijn alle
even slecht, sommige hebben zin noch slot, andere zijn
berijmd proza, zonder Bene gedachte. Het is moeijelijk
in dien mesthoop slechts een pareltje te vinden. Die lust
heeft er naar te zoeken, doorbladere Const-riick Beroep
ofte Antwoort op de kaerte, uytgesonden by de Hollantsche tamer binnen Leyden onder 't voort Liefd' is 't Fondament, Leyden 1614, 4 , en Negenthien refereynen in 't
Sot gbeprolionceert in Leyden. Aid. 1614, 4°.
In hetzelfde jaar vierde de jonge kamer de Wijngaertranken, Liefde boven al, te Haarlem, haar honderd negenjarig bestaan met liet uitschrijven eener kaart i• aen alle vrye
kamers en konst-lievende Geesten in Holland, Zeeland,
Brabant, Vlaanderen en Henegouwen." De vraag was:
0

N

Of Gods genade door Christi lyden en 's Gheests kracht,

u Ons salicheydt maer ten deel of gheheel heeft gewracht?"

de rebel:
w Want Reden leert deucht , oock sich selfs verwinnen."

De Eglentieren en de Witte lavender van Amsterdam,

51
de Orange-lely en de Witte acoleijen van Leiden, de Witte
angieren en 't Speelkoorn van Haarlem, de Roode rozen
van Schiedam, 't Meerbloemken van Soetermeer, de Ko
-renblomva'sHgé,deGoublmvan,de
Fonteinisten van Dordrecht, het Bloemken Jesse van Middelburg, de Sonnebloem van Ketel, de Galissy-bloem van
Haastrecht, 't Berkenrys , van Breda, Moyses Bosch en de
Catharinisten van 's Bosch, de Olijftak van Antwerpen, de
H. Geest van Brugge, de Kersouwe van Audenaerde, de
H. Geest van Dixmuiden en de kamer van Edinghe in
Henegouwen zonden er hunne afgevaardigden of antwoorden heen. Ook verschenen er vele particulieren uit deze
en andere steden en dorpen. Het feest begon den 8sten
Augustus en werd geopend met een zinnespel, waarin
Soylus, Momus, Rhetorica, Konstliefhebber, Menich goet,
Goet bericht, Ondersoeck de waerheyt, rollen vervulden.
Men kan zich niets zouteloozers noch onbeduidenders dan
deze factie voorstellen. En welke poëzy
w Ick prys d'edelen traen, en dat men met ghenuchten,
u Den ghcest so wat vermaeckt, met Rhetoryckers kluchten,''

zegt Momus, en Soylus:
w Wat d'aIlerquáetste plach menich ick haer dick op 't lyf,
n Men toont daer groot ghekyf op Soy ende Ministen ,
u Met sulcken leurdery, sy dient den tyt verquisten."

De refereinen behelzen niet anders dan scholastieke-brabbeltaal en onzin. Zij zijn onwelluidend en met aanhalingen
uit de H. Schrift doorspekt.
ii Wech Pelagius stout, wech Socin onwaerachtigh,
u Die Godes eer berooft en Christi ampt verkleent,
3
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t Want het is Godt alleen die de salicheyt lachtich
w In d'uytverkoorne werckt.»

Zulke poëzy behaalde den opperprijs)
En wilt ge een proeve der poëzy van de liedekens, hoort
dan de Eglentieren zingen:
s' D'edel Fonteyn
n Van 't onverganclick leven,
a Door Gods ghena pleyn
,,En 's Heylichen Gheests kracht,
t Heeft ons alleyn
t Salicheydt ghegheven,
N En uyt liefde reyn
a Tot 's vaders ryck gebracht. 1

Niet veel beter zijn de refereinen en liedekens van
d' Hemel-erf , op de vraag:
„ Zoo Vleys en Bloedt niet kan besitten d' Hemels Erven,
„ Wat Mensch'lyck deel sal dan Gods eeuwig Rijck verwerven,"

den 25sten Nov. 1646 op deze kamer beantwoord en door
haar in 1648 in het licht gegeven. 2
1 Springhader vervat in Antwoorden der Rederyckelinghen onder
het woord Liefde bovenal binnen Haarlem, 1613.
2 Haarlem, 40.

HOOFDSTUK V.

DE AMSTERDAMSCHE SCHOUWBURG.

In het laatst der XVle en begin der XVIIe eeuw waren
die Amsterdamsche kamers in vollen bloei en wedijverden
met elkander in het geven van prachtige vertooningen,
luisterrijke feesten en het behalen van juweelen op intreden
en haagspelen. 1 Vooral muntten daarin de Bloeijende
eglentier,, In liefde bloeijende en de Witte lavenderbloem,
Uit levender jonste, die soms vier ja vijf prijzen op hetzelfde feest behaalden, boven de overige uit. 2 Zij werden
dan ook bij voorkeur door de regering beschermd, hadden
voortreffelijke mannen aan het hoofd, vermaarde dichters
onder hare leden en gaven uitstekende blijken van liefde
voor en vorderingen in de kunst, die deels door den druk zijn
gemeen gemaakt, deels in handschrift bewaard zijn geble! Zie over deze kamers, behalve Kops, Wagenaar,, Amst. d. VIII,
bl. 731 volgg., Historie van den Amsterd. schouwburg , Amst. 1782 ,
C. Bruin v. Soelen, bl. 209.
2 B. v. te Rotterdam 1561, te Vlissingen 1618.
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ven. 1 Zij waren de oefenscholen, waarin Steeboo, Ja
Visscher, Coster, Reael, Hooft , Bredero -cobs,z,Crnhet
Campen, Vondel, Rodenburgh , die later de breede lijst
harer leden en bestuurders vermeerderden, werden gevormd.
Omstreeks 1614 wierp een vijandige hand een twistappel
tusschen de leden der zelfde kamer. De band der eendragt
werd losser en eindelijk geheel verbroken. Niet zoozeer de
bloei der kunst als eigen roem en eer wenschte men te
bevorderen, «elk vergat zijn pligt, niemand wilde den anderen dragen." In stede van deftige, aanzienlijke en geleerde
mannen, begon men geringe en onkundige lieden tot

hoofden te kiezen; lieden , die de kamers schande aandeden en zich door vleijers lieten bewegen de rollen aan
onbekwamen uit te deden.
Bij deze onderlinge verdeeldheid der leden kwamen bittere oneenigheden tusschen den Eblentier en de Witte laven
scheen dat alles zich tot haren ondergang vereenigde.-der.Ht
u De. liefde (zong Bredero) tot de kunst werd sieck
yverloos door spyt of pieck ,
N Er wert gedicht noch rym gesproken. 2

ri Of

De beste leden lieten hunne namen. schrappen.
Te vergeefs spraken Campen, Lambert en Hooft woorden
van verzoening en vrede, te vergeefs hieven Vondel en Seriverius bittere klagten aan over het verloop der kamers; meer
en meer ontgloeide het vuur der tweedragt , en de ii wil
ballingen" keerden, op Bredero's roepstem, niet weer.-lighe
Eindelijk kwam een lid der Eglentieren, de geneesheer
Zie de Catal. der mss. van Koning en van Voorst.
Gedicht van Bredero aan Jan Jacobsz. Visscher en voorb. van
zijn Teeuwis den Bger. Wagenaar, Amsterd. bl. 731.
1

2
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Samuel Coster, bekend door zijne treurspelen en kluchten,
die, zoo hij, naar het oordeel van Gerard Brandt, zijne
geestige invallen had willen bearbeiden, de grootste dichters naar de kroon had kunnen steken, op den inval een
nieuwe kamer te stichten. Hij vleide zich, dat zij, met
behulp dei oude, die sedert eenigen tijd, bij de vertooning
harer tooneelspelen, de toeschouwers iets ten voordeele van
het oud-mannenhuis, welks regenten toen ook de kosten
droegen, had laten betalen, in staat zoude zijn bijna een
geheel Godshuis te voeden. Dit ontwerp raakte, onder
begunstiging van vele geleerde en aanzienlijke lieden,
doch niet zonder tegenkanting van sommigen, die bij hem
voor eene „hoop molieken" gehouden werden, tot stand. Hij
stichtte, op eigen kosten, op een door de regering afgestaan erf, op de Keizersgracht, tusschen de Beeren- en

Runstraat, een gebouw, Costers akademie en ook Duitscheof Nederduitsche akademie genoemd, die een bijenkorf
met het woord ijver tot blazoen had. Deze akademie werd
in 1617 ingewijd met een voorspel, Apollo genaamd, door
Suffridus Sixtinus vervaardigd. 1 Na dit voerde men het
treurspel van G. van Hoogendorp, lid der Delftsche kamer ,, de Moord beghaan aan Willem, Prinse van Oranje , op. Daags daaraan speelde men de Warenar met de
Pot van P. C. Hooft, en een jaar later werd de dag der
eerste steenlegging met eerie prachtige vertooning gevierd. s
Bij gelegenheid dezer feesten lieten het de dichters aan
Amst. 1617, 4 0
Amst. 1617, 1639, 4 0
3 Tot de geschiedenis dezer stukken behooren ook: Nederduytsche
Academys niemant ghenoemt, niemant geblameert, Amst. 1620 en
Duytsche Academie, Amst. 1619, 4°, beide van S. Coster.
1

2

.

.
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den Amstel aan geen lof- en jubelzangen ontbreken, terwijl
de «malcontenten" zich in vuilaardige pasquillen en spotverzen lucht gaven. Het ontbrak ook aan geen „ profetyen, die
eene betere toekomst voor het tooneel beloofden, den val der
retrosynen voorspelden en met hunne refereinen en tarmen
spottéden. ' „ De akademie zou een zon worden, die alle
sterren verduisterde", „ de voedster en bakermat zijn van
alle nobele geesten."
» lek sie uit uw maras,
„ Ick sie een nieu Parnas,
n Yet rijsen in de lucht ,"

riep Scriverius zijnen vriend Heinsius toe. 1
Het was daar, dat de stukken van Baudous , van der
Embd, Rodenburgh, Sixtinus, Hoogendorp , Bredero, Coster,
Hooft en Vondel werden opgevoerd; dat de smaak veredeld, kunstzin gekweekt, liefde voor taal- en letterkunde bevorderd werd. Men verhief de leden der akademie tot orakels in het vak der poëzy en taalkunde; men
raadpleegde ze over kunst en wetenschap. Op haar voorbeeld begon men allengskens, in plaats van zinnespelen,
drama's en treurspelen te vertoonen, zelfs verscheen die
van Coster en Vondel op het tooneel der haagspelers.
De Regenten van het burger- weeshuis bespeurende, hoeveel voordeel het oude-mannenhuis trok van het spelen,
sloten nog voor het einde van 1617 een verdrag met Coster, volgens welke het weeshuis alle kosten dragen en in
de eerste zes jaren een derde van 't voordeel genieten
moest. De overige twee derde zouden voor Coster zijn en
1 Voorred. der Gedichten van Heinsius, bl. 12. Gedichten van
P. Scriverius, bl. 16.
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na verloop der eerste zes jaren zou het voordeel tus.
schen het weeshuis en hem gelijkelijk gedeeld worden.
Nog voor het eindigen van het contract nam het weeshuis
de akademie van Coster over. 1
In 1618 wedijverden de leden dezer akademie en de
broederschap der oude kamer om 't zeerst om den prins
stadhouder, komende van zijne reis uit Overijssel, met
vertooningen te vereeren. De eerste stelden er negen toe,
op zoovele steigerschuiten, van welke zeven de vereenigde
gewesten verbeeldden. Op de achtste stond een krijgsheld, die de provinciën met een dubbelden oranje -sluijer
vereenigd hield. De negende was met zangers en speelluiden gevuld. Met dezen toestel voer men van de akademie
naar 't Prinsenhof, daar men den prins verwelkomde. Daags
daarna had reen nieuwe vertooningen, die door de kamer
werden gegeven. Men zag er het leed door den Spanjaard,
de diensten door het huis van Nassau den lande gedaan;
de wreedheid van Alva en den moord van prins Willem
den eersten; de landen en steden door prins Maurits veroverd; de nederlaag der vijanden op de Tielsche heide,
den slag van Vlaanderen ; den waterstrijd op de Zuiderzee
en voor Gibraltar en eindelijk het aanzoeken der Spanjaarden om vrede. Dit alles was met maatgezang vergezeld.
Na de vertooningen verscheen de prins in de akademie,
waar Hoofts Gerard van Velzen gespeeld werd. a Sedert ,"
schrijft Wagenaar, ii werden er, op last der regering, meer
openbare vertooningen bij plegtige gelegenheden-malen
gegeven , doch deze , die wij beschreven, zijn de laatste,
1 Vondels leven, bl. 14. Wagenaar, t. a. p. bl. 735. Kops,
t. a. p. bl. 300.
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die tot de geschiedenis der Rederijkers eenige betrekking
hebben, als zijnde door de rederijkkamer en Costers akademie, nog in haren ouden stand, verrigt."
Ondertusschen was de tweedragt tusschen de leden der
kamer en der akademie hand over hand toegenomen. Men
onttrok elkander de beste tooneelspelers, de een poogde
den andere op allerlei wijze te benadeelen, " en de schade
die daarbij de beide godshuizen leden, was niet gering.
Eindelijk werd, toen de Brabantsche kamer, Uit levende
jongt, was te niet gegaan, de oude kamer, in 1632, door
bemiddeling van burgemeesteren , met de akademie vereenigd.
In 1635 verkocht het weeshuis een derde gedeelte van het
erf en getimmerte, met de kleeding en werktuigen tot het
tooneel behoorende, aan het oude-mannenhuis. De twee
godshuizen namen toen het besluit om de akademie, die
slechts van hout was opgeslagen, en voor welke een loots
stond, die in 1631 aan een steenkooper was verhuurd geworden, te hertimmeren. Volgens uitspraak van burgemeesteren moesten de kosten van dit werk voor twee
derde deden door het weeshuis en voor een derde deel
door het oude-mannenhuis gedragen worden, welke godshuizen ook dergelijk aandeel in de spelen hadden. Ook
werd het blazoen met den Bijenkorf en het woord yver
met het blazoen der oude kamer, In liefde bloeijende,
zaamgevoegd, door den Eglentier om den Bijenkorf te
vlechten en van deze twee zinspreuken één te maken,
„ door ijver in liefde bloeijende." De kosten der herbouwing beliepen negen en twintig duizend een honderd
drie gulden en eenige stuivers, was in het laatst van 1637
voleindigd, en den 3den van Louwmaand werd het ge
Joost van den-bouwmetdnGijsrchvaAmteln
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Vondel , in tegenwoordigheid van schout, burgemeesteren ,
schepenen en raden, ingewijd, en droeg van dien tijd af
den naam van Schouwburg. 1
1 Zie list. v. d. Amsterd. Schouwb. , bl. 13, 14. Wagenaar,,
Amst. t. a. p.

HOOFDSTUK VI.

DE ZEEUWSCHE KAMERS.

Kort en schraal zijn de berigten, die nopens de Zeeuw
kamers zijn geboekt. Alleen van het Bloemken Jesse-sche
te Middelburg, 1 de Nardusbloem te Goes, 2 de Witte lelyen en Blaauwe acolijen te Veere 3 en de Blaauwe acolijen
te Vlissingen, zijn eenige meer belangrijke tot ons gekomen.
Van de overige weten wij, dat zij bestaan hebben, door
verspreide berigten in de acta- boeken van den raad en
in oude chronyken, of wel door de aanwezigheid haLambrechtsen van Ritthem, t. a. p.
Dr. C. H. Romer, de Rethorijkers te Goes en Dr. J. ab Utrecht
Dresselhuis, de Redenrijkers te Goes (eene nalezing) in Zeeuwsche
Volks -Almanak voor 1844 en 1855.
Onder de Mss. op Catal. Heringa 1841 vindt men ól.;31: Ordonnansie der Rhetorykers van de Nardus Bloeme der stad Goes met
Request aan en Apostil van Bailliu, Burgemeesters en schepenen
dier stad van den 3den Oct. 1563 fel.
s T. a. p. bl. 31. Berigt nopens de Veersche Rederijkkamer enz.
door H. Tolle enz., 40.
1

Q
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rer blazoenen, gelijk dat van de Arnemuidsche kamer de
Oranjeboom, Niet sonder vrucht , en dat van de Domburg
Bi mate lief, welke op de raadhuizen-sche,dMatlif
aldaar bewaard worden. 1 In het laatst der XVIe en in
den aanvang der XVIIe eeuw, waren er niet alleen in de
steden, maar zelfs op de dorpen van deze provincie, die
zelfs gedurende de Spaansche onlusten , gelijk de Eglentier
en de Lauwerier, welke op deze of gene der Duivelandscbe
dorpen te huis behoorden, bij de huldiging der vierbannen
te Nieuwerkerk op Duiveland , op kermissen en bij den
grooten ommegang hare spelen vertoonden. Ten platten
lande schijnen zij de regels der matigheid en zedigheid niet
altoos in het oog te hebben gehouden, bijzonder niet bij gele
papegaai-schieten, eene oefe--genhidvatzome
ning , die reeds lang in Zeeland plaats had, vooral in Zuid
waar zij vroeger de geliefkoosde bezigheid der gra--Bevland,
vin Jacoba was. Zulks had ten gevolge, dat deze oefeningen
meermalen verboden werden. 3 Op sommige plaatsen werden de kamers op hoog bevel gesloten en niet voor het
begin van -- ja die van Tholen en Vlissingen eerst na -het twaalfjarig bestand geopend. `' De Zeeuwsche kamers
speelden sedert dien tijd, gelijk vroeger in en buiten
de steden en dorpen, b. v. in kerken en op kerkhoven, 5
luisterden de feesten , door de regering gegeven, door hare
1 De blasoenen der Arnemuider kamer met het jaartal 1578, 1580,
Algem. Konst- en Letterb., 9 Julij 1831. Navorscher, d. VI, bl. 257.
2 Kops, t. a. p. bl. 262.
3 B. v. in 1583, 1590. Zie Lambrechtsen van Ritthem, t. a. p.
bl. 154.
A Kops, t. a. p. bl. 182.
5 Zeeland's Kronijk- Almanak 1786, bl. 1039.
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spelen op, of kwamen in Holland en Vlaanderen ter feeste,
doch schreven zelden kaarten uit; zelfs zijn er van Brouwershaven , Veere, Zierikzee, Goes, geene vermeld.
De kamer te Vlissingen, de Blauwe acoleijen, Den geest
ondersoeckt al, gaf in 1597 een bundeltje in het licht met
den volgenden titel:
VLISSINGEN, ACOLYE 1597.
„Het lenen en sternen ben ick genaemt,
„ Want wy moeten al steruen om namaels te lenen,
„ Dat beyde te weten elck een wel betaemt,
„ Wat oock leuen en doot is, wort hier beschreuen,
„Schriftuerlyck en Philosoop!yck gedreuen,
„ Met d'oorsaeck waerom ons de doot coemt aent boort,
„Die hier en namaels sal worden beseuen:
„Leest wel en verstaet , incorporeert Gods woort,
„Opdat ghy hier gaet In deuchden voort.

onder het vignet:
„ Wel lenen doet wel steruen,
„Tracht daer nae, bid ick cleyn en groot:
„T quaet lenen sal straff verweruen,
„Want dloon der sonden is de doot."
„ Het reyn Acoleyken, een bloem der Rhetorij cken ,
„ Ghegroeyt , gheplant uit Walthers dal,
„Binnen Vlissinghen laet door dit werck blycken
„Rhetorices conste al hceftse eenen val:
„Sy verquickt weer, want den gheest ondersoecket al."

Tot Dordrecht
Ghedruct by my Pieter Verhaghen, woonende in de Druckerye, Anno 1597, 4°.
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Later wordt van deze kamer geen melding gemaakt voor
1641, toen zij den beroemden Vincent Matthijssen tot facteur,,
Joos de Jode tot prins, Elias van de Boete en Bartholomeus Woutersen tot dekens, Abraham van Ende, Josias
Brons en Lieven Jacobszoon tot ouderlingen had, en, met
verlof der regering, de vraag
„wat oeff ningh is Blek best en noodigst voor 't gemeen,"

aan alle „ vrye en toeghelaten cameren" ter beantwoording
voorstelde; tot regel:
„ Gelukkig is het landt, waer suleke volckeren woonen ,"

tot zin voor een lied:
„Die Godt heeft tot zijn hnlp, geen ding hem hinder doet,"

en tot kniewerksregel:
„T is 't werek van Godes Geest te roepen Abba, Vader,"

opgaf.
Ook kon op deze bijeenkomst „ elcke kamer onvry zynde, met beschiet van de Magistraet, hare vryheit erlangen'',
waervan de Balsembloem van Gouda gebruik maakte.
Behalve de drie Haarlemsche kamers, de Palmboom van
Leiden, die van 's Bosch, Gouda en Dort, Noordwijk,
Segwaart , Middelburg, 's Rage, Ketel en Hazerswoude,
verschenen hier ook de kamers van Veere, Goes, de Rood
angieren van Hoorn, de Lauwerier, In jeugh groeyende van
Alkmaar. Alle waren vertegenwoordigd door hare ver
dichters; zoo als de oude kamer van Haarlem door-mardste
Jan Pieterse van der Does, de Palmboom van Leiden door
Jacob Meurs, Abraham Heimer en W. E. van Sevenbergen, de Goudsbloem van Gouda door haren keizer en ge-
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wezen factor, F. Lucasz Zas , 's Bosch door Gelis van der

Schrick, Gorkum door A. van Brey, Hoorn door J. Binc.
kaert en J. Jansz. Deutel, Noordwijk door Cornelis van
Langevelt en Arent van Eyckenhorn, Hazerswoude door
Zeger Moyaert, Alkmaar door Cornelis van der wonde en
A. Fortuyn, Middelburg door C. A. Palesteyn, Veere door
Jacop van Eepen, Cornelis Jansz. Udemans , Corn. Tissinck ,
Pieter Spoormaker, meest alle mannen, die reeds menigen
lauwer verworven hadden en van welke sommige in de
geschiedenis der letteren niet onvermaard zijn. Deze alle
trokken den lsten Julij van het genoemde jaar plegtig de
stad binnen, werden met een welkomsspel ontvangen,
prononceerden als naar gewoonte hunne antwoorden, en
zongen hunne liederen. Noordwijk, Alkmaar en Gouda
behaalden de opperprijzen voor vraag , regel en lied. De
laatste ook voor 't best zingen, terwijl Middelburg die van
't best pronunciëren , Veere die van de meeste werken en
't kniewerk, en de Goudsbloem die van 't verst komen
bekwam. Ook werden er particuliere prijzen aan de ka
feestvierende kamer geschonken. Hoe beroemd-meristnd
ook de dichters waren, waren echter hunne verzen niet
beter dan die hunner broederen;
„Koud, stroef, hart, pynlyek om lesen,
„En mereteerden nyet altoos te syn gepresen."

Ook Vlissings Redens - lusthof beplant met seer schoone en
bequame oeffeningen (Vlissingen f642, 4 0 ) bevat geen enkele bloem, die het plukken waardig is.
Om echter ook uit dit bundeltje een proeve te leveren,
deelen wij het eerste referein van het beste antwoord op
de vraag en de eerste strophen van het beste lied mede.
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,, Comt nu Minerva af, van u twee spitsen $erch,
,,Ontgrendelt mij de kop, en sterckt mijn hersens merch,
,, Opdat ick op dees kaert, uijt lieft aen ons geschreven,
Spijt al Soilus ghebroet , En Momus bits gheterch,
„Ter eeren Redens Maecht, mach een rijp antwoordt gheve,
„Met zyn Reeden nick stof op dese vraech ghedreve,
„ Wat oeff'ningh is Blek best en nodighst voor tghemeen,
„Een oeffeningh die ons gheeft, vrede ent eeuwich leve,
„Souder nodigher zijn, mijns Oordeels ick segh: meteen,
„Dat daer gheen beter is, want dees gheeft yder een
,, Gheluck en Salicheyt, oock door dees oeff ninghs pleghen,
,,, Wert gans de Wet volbracht, Noodiger is daer gheen.
„Want de gheheele Wet is in dit stuck ghelegen,
„Dit is liefdens Oeffeningh, want zij gheeft heden zeghen,
„ Daer lieft en vreede woont, is Godt alsoomen seyt,
Dees oeff'ningh is elck best en nodighst wel te degen,
Liefdens oeff'ningh oprecht, gheeft vree en salicheyt."
„ Al was den Mensch omset
„ Met grouwels teghen wet
„En dat hem alle smet
„Stondt voor syn ooghen,
„En oft in syn ghewest
„De schrikkelyke Pest
„Noch was tot t'alderbest
„Om hem ghevloghen,
„ Soo sal hem Godt
„Noch wel behouwen,
„ Die opt' ghebodt
„ Van Godt wil houwen,
„ Of ider grouwel dier
„ Van Draeck oft Leeuws getier
„Oft Adderlijck gheswier
„ Van hels fenij nen
W bits bestormen wilt,
„Doch nimmer daer voor trilt,
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,,Weert u met waerheijdts schilt,
,,Soo sal verschijnen,
„ Zijn Godtheydts kracht
„Die t'al sal teugh'len,
„ U hoeden sacht
„Met syner vleughlen."

In 1649 ontmoeten wij de Blauwe acoleijen, bij gelegenheid dat Willem II de stad bezocht, en in 1672 gaf zij
eene kaerte uit, waarbij zij de kamers in Holland en Zeeland noodigden, om hare vragen, „ betreffende Neêrlands
vallende oorsaeck en hulpmiddelen tot deszelfs herstel" te
beantwoorden. 1
De Middelburgsche kamer, het Bloemken Jesse, die,
bij de komst van Willem I en Maurits binnen de muren
harer stad, zich zoo verdienstelijk had gemaakt, miste
lang de vrijheid, welke de meeste kamers genoten,
moest hare stukken, v6 6r zij die uitvoerde, aan de regering ter inzage zenden, en mogt, zonder hare toestemming, niet in het openbaar spelen. Zoo verzocht zij in
1621 verlof om de „Tyrannie der Spanjaarden en hare adherenten, en hoe miraculeuselyk Godt deze landen van
derzelver tyrannie heeft beschermd" te mogen vertoonen.
Er werd besloten om dit stuk „ te doen nalezen door heeren regeerende burgemeesteren en den pensionaris, ten
bijwezen van eenige predikanten", met dat gevolg dat de
openbare vertooning afgeraden, doch vrijheid gegeven werd
het op de kamer te spelen.
Sedert dien tijd ontmoeten wij deze kamer op verschillende bijeenkomsten, en zien wij haar met menigen lauwer
bekranst naar hare woonstede wederkeeren. Nog in de
1

Middelb. 1672, 40.
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tweede helft der XVIIe eeuw, toen reeds de overige
kamers kwijnden of geheel vervallen waren, stond zij in
vollen bloei en werd in 1669 door aanzienlijke en begaafde mannen -- Mr. Jacobus Peckius, gedeputeerde
van wegen het collegie van mijne heeren van Middel.
burgh, was toen opperprins, Arent van Roggeveen,
„Liefhebber der Mathesis" en Philips de Wael, regerende
prinsen, Arend van Rottegem, regerend boekhouder, Roelandt Adolfs, Pieter de la Rue, Melis Jansen, Zacharias
van Geel, onder-prinsen, Antoni Pietersen van Dycke,
onder•boekhouder, Jan Pieterse Slingert-Recht, Jacob Willemsen, Paulus van Slingelandt, Pieter van Goethem , confreers -- bestuurd. Onder dit bestuur vertoonde de kamer in
„ dat jaar 't Nederlantsche treurspel , zynde de Verkrachte
Belgica, verthoonende d'onheylen daer in voorgevallen 't se-

dert den 25 October 1555 tot den 10 Julij 1584 daer aen vol
stuk deels door den „ Welervaren Poëet ", Sa-gend."Ht
deels door Arent Roggeveen gecomponeerd,-muëlBoaert,
bevat 7000 regels en is in drie deden verdeeld. Het eerste
loopt van October 1555 tot de komst van Alva, het
tweede tot den dood van Egmond en Hoorn, het derde tot
dien van Willem I. De spelers zijn deels historisch, deels
allegorisch, zoo als Belgica, de Vrijheid, Gewelt, Schijn,
de Inquisitie. In het tweede deel komen vijftig personen
op het tooneel. De poëzy is nu eens plat, dan hoogdravend, altijd berijmd proza. Na de gevangenneming van
Egmond en Hoorn vraagt Granvelle aan Vitelly, kapitein
van des hertogs lijfwacht:
„Mynheer, kom segh my eens hoe is 't al afgelopen,
„Hoe hielden sy haer al, 'k wet 's in haer schullup kroopen.
., Wie sitten toch al vast P wie hebt gy al in 't net?"
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Na de teregtstelling treedt Sabina van Egmond met hare
acht zonen en twee dochteren op, en roept, weenende,
uit:
„Helaes ! ick arme vrouw is my dit soo beschooren,
„Van alle eeuwicheyt ben ick daertoe geboren,
„Moet my ellende vrouw dit vallen in den schoot,
„ Dat myne Heer en Man sterft een verraders doot.
„Ach ! kind'ren treurt met my, de gront moet hem bewegen,
„Daer 't moortmes door een schelm heeft sulk een slag geslegen ,
„En spouwen vier en vlam braeckt uyt dat Edel bloet,
„Dat uwe swarte romp daer mee niet wert gevoet....

„Daer ! daer komt snelle drift, daer komen soete winden,
„Ick ga na 't ledekant 'k sal Eggemont daer vinden,
„ Daer komt by ! Eggemont! hoor Eggemont waerheen."

Kamenier:
„Mevrouw hoe raest gy dus, ick bid u wees teereen,
Hoe syt ghy dus verbaest, het haer hanght u in oogen,
„ Mevrouw ey zit wat neer.. .

Zulke poëzy werd in Hollandsche en Fransche lofdichten
verheerlijkt en met opdragt aan Willem III in het licht
gegeven. 1
1 Tot Middelburgh gedruckt by Pieter van Goetthem, kl. 8 0 z. j.
„De voorrede door het bestuur der kamer onderteekent te Middel burgh. De son synde 29 gr. 12 minut. in de twelinge 1669."
.

HOOFDSTUK VII.

DE KAMERS TE NOORDWIJK EN TE RIJNSBURG.

Onder de Hollandsche kamers waren er weinige zoo bekend als die van Noordwijk en Rijnsburg. De eerste voerde
tot zinspreuk „ Uit liefd bestaan" en tot symbool een
Lelie onder de doornen, met het omschrift: „ Sicut lilium
inter spinas", ook komt de afbeelding der besnijdenis in
haar blazoen voor, waarop dan wel hare zinspreuk betrek
mag hebben. Zij plagt hare bijeenkomsten op het-king
vertrek boven de dorpswaag te houden. Nog zijn aldaar
twee geschilderde glasruiten voorhanden, met de namen
van Jan Willemsz van Riethoven en Jasper van Eycken
Horn, in 1638 keizer en factoor, terwijl nog eenige blazoenen, het oude vaandel en de stoel, waarop de zot plagt
te zitten, in de St. Joris doel bewaard worden. Het jaar
harer stichting ligt in het duister, doch zij moet reeds
lang voor. 1598 bestaan hebben, blijkens de rekeningen
der rentmeesters der abdij van Leeuwenhorst, die haar van
wege de abdis een jaarlijksche toelage schonk, en het volgende verzoekschrift:
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„ Aen U mijn Eedele Heeren,
„Die hun alhier presenteren,
„ Verthonen die van der carver der Redenrijck,
„Cnlanx opgestelt binnen 't dorpe van Noortwijck,
„Deur jonste van Conste uyt lieffde bestaen,
„'t Lelyken onder den doorn schier verdort en vergaen ,
„Weder te planten op dat het mochte groeijen,
„ Als het voortijts plach toe te nemen en te bloeijen,
,,Om hier toe te raecken versoucken zij supplianten,
„Hulp en assistentie om 't lelijken te planten,
„Opdat het vruchtbarich mocht komen aen den dach,
„Dat's om te genieten hen possessie als 't plach
„Te doen eertijts in voorleden jaren,
„Gelyck de Rentmeesters wel zouden connen verklaeren
„Bij. verscheyden Reekeningen bij hen gedaen,
„Dat vier guldens 't sjaers bij hen is ontfaen
,,Van d' abdis van Leeuwenhorst tot een vereeren,
„'t Welk zo sij verhopen bij uwer E Heeren
„ Gecommitteerden sal worden verdubbelt met vlijt,
„ Insicht nemende op ten costelicken dieren tijt
„ZaI Rhetorica uyt haer graff verrijsen,
„Ende uwen roem eeuwich lofbarich prijsen."
-

Op dit request werd haar door de Edele Vrouwe van
Leeuwenhorst, de Ridderschap, en de heeren Edelen van
Holland «een som van vier gulden van £vl. grooten
't stuck" uit de inkomsten der abdy toegekend. Omtrent
dienzelfden tijd verzocht zij uit de middelen van het con`ent te Noordwijk een gelijke bijdrage, als uit die van het
convent van der Lee (Leeuwenhorst) , te mogen ontvangen.
Twee jaren later diende zij het volgende adres in:
Aen mijn Edele Heere van Noortwyck,
Baillju , Schout, geswooren en....

,, Remonstreeren met alder Reverentie
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Aan Uwer 's Heeren benevolentie
„De gemeen broeders die uyt heft bestaan,
„Een carver te richten tot magnificatie
„Van d'Edel Rhetorica, en haer inventie,
„Met assistentie, van u, nu voorts aen,
„'T Leliken dat onder den Dooren. zaen,
„'T scheen heel te vergaan door Mars petulantie.
„Is nu wat verquict, en staat schoon ontdaan
„Vlet jonge blaen, gezeyt zonder Lactansie.
„ Castalins fonteyne doet assurantie,
„En wil dit dorp met Water perfunderen.
„Bidden ootmoedelijk voor deel jnstantie,
„Dat gij de Supplianten wilt assisteren
„En met jaargelt haar koomen viveeren,
„ Om Const vermeeren wilt doen onderhout,
„Willen weder 't geen gij op haar sult begeeren,
„Veel meer provideren dan gij haar betrout,
„Bijsonder den Vendrecht die sijn jaren out
„'T vendel uytdroech Rethorica zeer jonstig.
„Fraaijer en vroomer als eenig Crygsman stout,
'T waar wel te wenschen waar by alzoo constich,
„Dat doende willen zij U tot alle diensten sijn jonstig,
Zijt Gode bevolen,
1600."

Hierop ontvingen zij de volgende apostille:
„ Op 't versoucken van de Supplianten alhier,
„ Wert geconsenteert ses gulden alle jaren,
„Soo lang sij in redelijkheyt en guet bestier
Redenrijckelijk en stigtelijk vergaaren ,
„ En met gue zedigheyd haar eere bewaren
„Niet tierende als Bordeel broeken of stieren,
„Van een ieder haren balch vol (met beswaren)
Lopen halen, rammelen , drincken en tieren,
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„'T welk niet en sonde strecken 't haerder verchieren,
Daarom niet heel becommert zijt voor den morgen
„ Maar wilt eerlijken leven, vreesen en Borgen.
Datum in de Kerk den 26 Januarij 1620
2:6
My jegenwoordig
D. Wolpherts,
1600.

Wij ontmoeten de kamer in den aanvang der XVIIe eeuw
op meest alle bijeenkomsten in haren omtrek gehouden; ook

was zij in 1641 op het feest te Vlissingen. Meermalen
behaalde zij prijzen, en op het Haarlemmer feest van 1607
een naprijs, van een zilveren lepel voor het getal loten, en
een vereerprijs , # overmits sy haer constich ende vlytich
verihoont hadden."
In 1619 werd door den Baljuw van Noordwijk haar het
openbaar spelen verboden; niet omdat zij, gelijk die van
Katwijk , ' epineuse en religieuse questien ten tooneele
bragt", maar uit wrok wegens het vervolgen in regten van
een harer medeleden, voor verschuldigden achterstand.
Omtrent dienzelfden tijd werden de kameristen beschuldigd
van zich aan onbehoorlijkheden bij het zingen hunner
Nieuwejaars- of Meiliederen schuldig gemaakt te hebben,
doch eenige ingezetenen van Noordwijk verklaarden ii op
hunne mannen waerheyt" het tegendeel. De kamer had
de gewoonte, zich niet alleen in hare vergadering van rijm
te bedienen, maar adressen, rekeningen en quitantiën in
dichtmaat te schrijven, van welke vele bewaard zijn gebleven , doch zulks is niet het geval met de spelen der kamer. Één echter wordt ons door den heer Verster van
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Wulvenhorst te Noordwijk medegedeeld. ! Het voert tot
opschrift: „ spel van sinne gemaeckt op den Nederlantschen
vrede, A°. 1628", en werd door de volgende personen
uitgevoerd :
statich gecleet,
D' oude Ilijckdom ,
slechtelick gecleet,
Elck .Burger,
als een boer gecleet,
Elck Lantman,
«als een joncker gecleet,
Nieuwe Ryckdom,
als een Spaens soldaet,
Papou,
als een vrijbuyter,
Geus,
in 't harnis gecleet,
T Oorloch,
chierlick gecleet,
T lei ederlant,
als een
Verduldicheyt,
als iengel met een trompet,
Goede tydinge,
als een straet wereker,
De gemeene roep,
een vrouwelick,
Paeys,
als een vrou in 't wit,
Getrouwe lieffde,
Vrijheyt des gelooffs, als een slechte vrou, hebbende
een rock aen , genaemt brandschat, ende een doeck
voor 't hooft, genaemt Insiquisitij.
In den aanvang van het stuk treedt Oude rijckdom op,
zich beklagende over de rampen des oorlogs en Zijne treurige gevolgen, in welke klagt hij door Elck burger wordt
vervangen:
a 1st niet al te wonder ja wonder boven wonder,
n Bijsonder dat 't oorloch dus lange duert —
a Besuert, evert veel lijdens in Blek burger bijsonder
q Wonder, ist dat het den mensch doch langer beruert
a't Duert, veel te lang 't oorloch gequel in wonder,
u Bijsonder, d'armoede die in den scamelen duert
1

Iets over de Rederijkkamer : r' uit Liefde bestaan ," te Noordwijk.
4
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v Besuert wert veel lijdens van 't Nederlant bijsonder
men in elcke stadt en laat besuert
a En heeft bij naest twee en veertich jaer geduert."
e' Wonder,

Hierop verschijnt Elck lantman, en laat zich met de
vorigen in een gesprek over hetzelfde onderwerp en de
uitzigten op vrede, hetwelk dus eindigt:
Elck lantman.
u Och

oude Rijckdom wat tijding coat gij verstaen ,
niet haest syn paeys ende vrede,
"Hoe varen ons vermogende heeren willet doch...
u Sullen sy haer niet vougen onder een eendrachtig gebiet."

u Salt

d' Oude rijckdom.
u Dat en weet ick seecker niet,
Mijn dunckt sij soucken al te veel uytwegen."
N

Elck burger.
Spaenschen aert heeft altijts 't Nederlant gestaen tegen
sijn den oorsaeck van ons bederif,
vi Sij singen 't lietgen van verlang so menichwerff,
w Waer ick als staeten ick en vraegde daer niet naer."

ui Den
,u En

Elck lantman.
u Iek hoor sij verlaten hen seer op Spinvla."

Elck burger.
Dat en sal haer niet baten,
syn excellentij met de gemeene staten,
,,Van herwaerts over hebben belooft goetront,
N

,v Want
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w So sij geen paeys maecken sullen terstont
w Uyt het lant slaen off het sal heur aen haer macht ontbreken,
w Maer ick en denek niet dat sij tegen Spinola sullen durven steken,
N Want by heeft al de last en is gemaeckt een groot heer."

d' Oude rijckdom.
« Men sal eerst horen al sijn bescheit ende begeer,
a Off hij het Nederlant niet en souckt te ontbloten van allen have."

Hier worden zij gestoord door Nieuwe rijckdom, die de
voordeelen opsomt, welke hem de tegenwoordige tijdsom.
standigheden aanbrengen , waarbij vele toespelingen worden
gemaakt op fortuinzoekers, die zich gedurende den oorlog
verrijkt hadden, waarop een nietsbeduidend gesprek volgt
tusschen Oude- en Nieuwe rijckdom, dat met het vertrek
van den laatste eindigt, waarop de eerste zegt:
Hoe wilt als deel nieuwe rijckdom sterft in de heltbaren,
Soo gaen sij der me deur met 't gemene beste
H d' Een maeck men rentmeester, lisentmeester dc reste ,
a Cappiteyns commysen die heel bereyt waren syn nu aen 't vaeren,
# Ons en een ander tot den been toe schatten,
t' En sij onthoudene het lant door haer blinde namen,
.Maer als den bommel uytbreeckt sullen sij heur schamen,
M Jan Commannes is nu de heer en oversten,
ii Mijn dunckt ick hier int lant onder een deel rovers ben,
v Nu Adieu vrienden maeckt geen swaricheyt ick begeert,
Denckt alst Godt belieft iet haest verkeert."
t'

H

N

Nu treedt 't Nederlant op, die een bittere klagt over
den ondergang des lands ontboezemt, welke dus eindigt:
ir d.'

Oorsaeck compt door 't oorloch verzadich,
+i Geus en papou die hem bij blijven gestadich
4
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u Als felle vianden ,
n 0 Gott alniachtich weest mijn sonderse genadich,
u Verlost mijn uyt dees banden moordatlich,
vr't Stact in Uwen handen,
a Verlost mijn o Godt maeckt 't oorloch tot schanden."

Na eene „ Pauza" wrordt het spel voortgezet door „ Twee
Sinnekens, uytcoir_ende , genaempt Papou, gecleet als een
spaens soldaet, d' ander genaernpt Geus, gecleet als veybuyter." Na een beurtzang , waarin zij elkander de scheld
Luyterjaen", „ Spaens naerswisch" en „ Spaensche-name,
.Ezelveyer" naar liet hoofd werpen , volgt een zamenspraak,

waarin zij de voordeelen, welke de oorlog en de bestaande
partijschappen hen aanbrengen, opsommen en aanmerken,
hoe alles nu afgernat, en wars van den krijg, naar vrede
verlangt, waarop Geus wel ter snede aanmerkt:
Dats de manier in elk lant er_ stede,
,# Als Blek sijs quade genegentheyt heeft gewroken,
N Haer goet quyt syn hays hoff verbrant gebroecken —
w Dan spreeckt men eerst om paeys voor en naer."
ii

Hierop melden zij hetgeen door beide partijen ten na
bedreven en hoe de burgers op al--delvanhtis
lerlei wijzen mishandeld en afgezet werden.
w Iek verkoft een reys (zegt o. a. Papou) een boer sijn eygen tanden
So menigen tant in syn hooft so menich pont groot,
a Off ick wouse hem uittrecken hij ontsach hem de noot,
# En telden mijn twintich pont groot op een bort,"
d

waarop zij het plan beramen om geheel Nederland ten
onder te brengen. Terwijl zij hiermede bezig zijn treedt
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Oorloch op, die door hen begroet wordt en aldus uitvaart:
u nu wormen die mijn doorwreeten sullen,
a toe veel gij wel van mijn goe vrienden gecnaecht hebt,
a En gij duyvels der helle die na u besten brullen —
a Comt breeckt mijn den hals daer gij so lang naer gejaecht hebt
s, Met u dampige luchten mij immers versmoren doet
Als gij 't Nederlant gemoort in d' aerde gelaekt hebt,
ii Ist u dan gewonnen also neen gij dit noch hooren moet,
u Deur haer so quam ons veel dwereln uitvercoren goet."

u Verblijt

Verduldicheyt nu opkomende vertroost hen en opent
hun het uitzigt op betere tijden.
Hierop verschijnt Goede tijdinge en zegt dat Tweedragt
en Strijd den lande zijn uitgejaagd , „het Oorloch, dien tieran, verslagen ligt;" Geus en Papou „ gecraecht" en Vrede
en Pais in het land zijn. Zij was van boven uit den
Hemel gezonden, om te verkondigen „ dat int haegsche
ent deze blyde maer was geresen" en wekt tot dankbaarheid aan God op.
Deze toespraak wordt vervangen door een beurtzang tusschen Oude rijckdom en Elek lantman, en een zamen spraak tusscben lick burger en de Gemeene roep, waarin
de mare van vrede wordt bevestigd ; eindelijk mengen zich
ook dc optredende Paeys en Getrouwe liefde in dit ge
staat op den kant van het handschrift „ doe-sprek.Hi
de gordijnen open", hetwelk waarschijnlijk op het achterste gedeelte van het tooneel betrekking heeft. Nu treedt
't Nederlant op , wordt door Paeys van zijrne banden ontslagen
en verhaalt van den drank en het kruid hem door Papou
en Geus ingegeven, waarop Paeys zegt:
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a lek heb hier een dranc van God ontfangen tot erf,
y Sij es int prouven niet bitter noch brijnich,
# Al waert gij vergeven ja noch so quynich,
n So sal sij u helpen uyt alle rouwen."

't Nederlant.
,i Hoe heet den dranck í?"

Paeys.
w Sy is vol deuchden alst blijkt voor ogen schijnich,

#En is geheten Vaderlandsche trouwe,
* T en is geen garnaet noch compangen,
#Een die vergeven waer men me genesen rouwe,
w't Gansche lant bevrijt hij voor clangen."

't Nederlant.
a Hoe heet den appel dan ?"

Paeys.
u Maer by heet orangen,
a Wiens cracht wederstaet Ytalien en Spangen,
n Voor 't gansche roomsche Rijck sach men noyt flouwen,
.► In sijn mach men wijsheit voorsichtichheid behouwen."

't Nederlant.
a Waer is den appel gewassen P"

Paeys.
N

Deur Gods cracht in dees landouwcn,

a Int Koff van Nassouwen leyt den groot."
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't Nederlant.
a 0 vaderlandsche trouwe heb ick u behouwen,
'(Hier drinckt hy) en u orangen wiens eracht wederstont,
u Dien dranck moet ie innemen ick machse betrouwen,
N't Sop van den appel maekt mijn gesont,
t So lang gy heerschte in 't Nederlant u verbont
n- Hebt gij noyt gebroocken u ja was ja u neen neen,
y Maer ten is noyt so geweest met den Spaenschen bloethont,
*'Die mij met al steden socht te vertrcen,
Dien dranck de sieckte doet scheyden uyt al de leen
u En dien appel mijn 't harte verquyckt fraey met macht,
-Ic en weet van vreuchte niet waer iek wil heen,
,v Ic ben nu heel wel pas en sal weer werden geacht."

Nu ontwaakt de Vrijheid des gelooffs als uit eenen diepen slaap, en na een zamenspraak tusschen de aanwezige
peronen, volgt weder een i pausa."
Het spel wordt voortgezet met een n Nieu liedeken op
de stemme, « Les doen my herderinnen," waarna Geus en
Papou optreden, elkander in een beurtgezang met de namen , t Boeren plaag" en # Papen vya.nt" bestempelen, en
in een zamenspraak zich over den gesloten vrede beklagen
en daarbij aanmerken dat hun rijk uit is.
Behalven dit spel van sinnen zijn er nog een aantal gedichten, meest antwoorden op een gegevene vraag, en inventarissen van het zilver, tin en huisraad, dat de kamer
toebehoorde , aanwezig.
Omstreeks 1641 schijnt er eene intrede te Noordwijk
plaats te hebben gehad. Zulks blijkt uit een request der
kamer aan den heer en burgemeesteren van die plaats,
waarin zij te kennen geeft, dat, daar die van de kamer
te Rijnsburg met pinksteren eene intrede hadden va.stge-
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steld, zij aldaar niet zonder het maken van buitengewone
kosten konden verschijnen, en aangezien die van Rijns burg, bij de laatste intrede, Noordwijk met hunne tegen
hadden vereerd, zij om eene bijdrage verzoch--wordighe
ten , waarop hun, bij apostille van den l5den Maart 1641,
tot dien einde dertig carolus-gulden werd toegestaan.
De kamer te Rijnsburg, de Roode angieren, met de
zinspreuk: Het woord is krachtig, was in 1561 opgerigt
en behaalde reeds den 2Osten Julij van dat jaar vier prijzen onder haren vermaarden factor Jan Fruytier, op het
landjuweel te Rotterdam. Zij stond onder de bijzondere
bescherming van de abdis van Rijnsburg , voerde haar wapen op het blazoen en ontving jaarlijks, gelijk die van
Noordwijk van de abdis van Leeuwenhorst, eene belang
1 Tegen den 26sten Mei 1641 schreef zij eene-rijkegft.
kaart uit, waarbij vier en dertig zilveren prijzen (schalen ,
bekers, lepels, een nachtegaal, gesneden blazoen, schrijfpen, schoone veer, en met zilver beslagen trommelstok
werden uitgeloofd voor de schoonste intrede, den bes--ken)
ten regel, het fraaijste lied , de vraag, den regel van de
vraag, het best prononceren van de vraag, het best prononceren van den regel, het beste werk in 't sot, het beste pronunceren van het werk in 't sot, het beste spel, het beste
zingen , het beste blazoen, het beste kniewerk, het verste
komen, het best schrijven, het best slingeren, en 't best
slaan met trommelstokken.
De intrede moest voorstellen:
„ Wat koninghen verkreghen,
Meest victory op aerdt , door krygh en oorlochts plegen?
1

Pars en v. d. Schelling, Katwijksche Oudheden, bl. 220.
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„ En een volck, die Tyrannich en wreet ,
,, Doode haer naeste bloedt."

De zin harer intrede moest # in ses vijfthienen goet moorden opgelost."
De regel was:
„ Al sulcken Raet, die is waerdich te sijn ghepresen;"

de vraag voor liet spel:
„Wie was het die verloor, Liefde in den slaep, secht:
„Die weer door kloeck belegt, der Rechte quam te recht;"

de regel voor het lied:
„ Singt uyt Goddinnich soet, den lof der eerbaer vrouwen ;"

de regel voor het sotte-werck :
„ Geen sotheyt is meer sot, dan dat men sotheyt acht,"

Het werk moest den 28sten April ingebragt worden, men
mogt geen religie noch geen kerckenraet moeijen, want
door de lastering dickwils veel quaet ontstaet."
Den 2ósten Mei, des morgens ten elf uren, deden 't Groen
laurier-spruyt van 's Hage, de Roode rozen van Schiedam, de Oogen-troost-blom van Oegstgeest, de Pijnappel
van Pijnakker, de Korenairen van Katwijk aan den Rijn
en de Lely onder de doornen van Noordwijk, hare plegtige intreden. Zij stelden meest alle historische en bijbel
personen, zoo als Cain, Nimrod, Ninus, Sesostris,-sche
Cyrus, Philippus, Alexander, Ahasveros, Karel Martel,
Karel \J, de Amazonen, alle 'i in haer out costuym, wel
voor. Wij kunnen ons dezen optogt,-gesirtnvul",
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voorafgegaan door trommelslagers, vendel- en blazoendragers ligtelijk voor den geest brengen , en gelooven den
geschiedschrijver gaarne, wanneer hij ons verzekert, Ir dat in
vele jaren van zulk een deftig feest niet was gehoord" en
een # yeder verbaasd was over den pronck van velerlei
schoone en opgesierde zoo papieren als laekenen en fluweelen habyten" , doch verwonderen ons, hoe het mogelijk was
dat boeren-lieden, want de meeste kameristen behoorden
tot dien stand, veertien dagen lang, achter elkander, huis
en hof, land en ploeg, in het midden van den zomer konden verlaten en zich met het maken en opzeggen van ge
spelen en in de tavernen zitten (er was vrij bier)-dichten,
bezig houden. Dit moet wel, zoo als een plakaat van den
bailliu van Wassenaar meldt, ii tot groote prejudicie en nadeel van de welvaart en verwildering der lanslui" zijn ge
schreef van der Schelling, „ dat het rede -schied.Trgt
een waensin was bij de boeren en sommige steeluy,-rijken
en dat zij door een dans-, zang- en dicht woede (manie)
werden aangegrepen, niet minder pernicieus dan de tul
actie-woede. Het kon wel niet anders, of-pen,latrd
zulks moest tot schrikkelijken stilstand en achteruitgang in
hun bedrijf en gerijf strekken." Bij zulke gelegenheden
'waren alle huislui uit de omliggende dorpen op de been,
en stonden (meestal werden ook de feesten op kermissen
gehouden) de paden en wegen met kramen en uitstallingen
bezet, waar langs het volk al etende en dorstende fladderde." Niet zelden ontstonden er hevige «twisten onder de
kameristen over den voorrang en de geregtigheid, die naauw
door een hartigen teug weggespoelt was, of er braken nieuwe
hartstogten uit, die op nieuw in dat vat verzopen werden."
Het Rijnsburgsche feest eindigde met een u sottenspel";
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de zotten namelijk rigtten een tournooi op het water aan,
waarin die van Schiedam den eenigen prijs ontving. Overigens geschiedden het ontvangen en overgeven van 't blazoen ,
opzeggen en zingen van antwoorden en liedekens , en het uitdeden der prijzen op de gewone wijze. 's Hage keerde met
tien prijzen (onder welke de opperprijs van de intrede),
Pijnakker met tien , Schiedam met vijf prijzen terug. Tot
slot van het feest werd door de Rood' angieren een „ scheytliedt" gezongen, waarin eerst alle, vervolgens elke kamer
afzonderlijk aangesproken werd. Tot eere van dit congres
moet vermeld worden , dat u alles tuchtigh en eerbaerlich"
afliep, en die u Rliynsburchs Angierhoff, beplant met alle
de wercken ende liedekens, die op 't selve Rethorices-Beroep verhandelt zijn, op kosten der camerbroeders der
Roode angieren, Leyden 16 11 4°, uitgegeven", doorbladert, zal gewis toestemmen dat deze bundel zich door zuiverheid van taal en, zoo al niet door uitmuntendheid ,
toch door dragelijkheid van poëzy van de overige onder
verhaalt ri dat bij dit feest een prijs gesteld-scheidt.Mn
was op het zoetste inkomen, waarop sommige kamers zoete
koek etende, andere geheel met honig of siroop besmeerd
binnen trokken; dat echter die van Noordwijk op eenen
wagen slapende zijnde ingekomen , den prijs van de zoet
intrede wegdroegen." Zulks moet echter bij een andere-ste
gelegenheid hebben plaats gehad, daar de vraag in 't Botte op zulk een inkomen geen betrekking had.
,

HOOFDSTUK VIII,

KAMERS TE DORDRECHT, GORINCHEM EN 'S HAGE.

Het deel dat de meeste kamers in de Hollandsche steden aan de kerkelijke twisten, in den aanvang der XV1Ie
eeuw namen, en de invloed, dien zij op het volk uitoefenden,
had de consistoriën wakker gemaakt, en toen kerkban en
uitwerping niet baatten, drongen zij bij de regering op
sluiting der kamers aan. Het gevolg hiervan was dat de
meeste, van hare voorregten beroofd, vernietigd werden
of wel langzamerhand wegkwijnden. Sommige hielden zich
echter, hetzij zij zich naar de voorschriften van de consistoriën schikten, hetzij bij oogluiking, staande , maar rigtten
echter geen letterfeesten meer aan , en vergenoegden zich
met oorspronkelijke spelen, die der gevierde dichters van
dien tijd, of navolgingen en overzettingen van de Fransche
en Engelsche op te voeren. Tot de eerste soort behoorden
de Fonteinisten te Dordrecht. Deze kamer voerde tot zinspreuk: Reyn geneucht, en had tot blazoen een fontein in
een bergachtig landschap. Boven op die fontein stond een
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Christus-beeld met een kruis in den arm, uit welks linkerzijde een bloedstraal springt. 1 Wanneer deze kamer
gesticht is, ligt in het duister, denkelijk echter in het begin of midden. der . XVe eeuw. Volgens Thes. Rek. van
1485 bestond zij toen reeds lang. 2 De retrosijns lieten
toen het ii stads spul ", dat in den Huize Rypelant werd
bewaard, op H. Sacramentsdag uitgaan, en volgden zelve
of speelden in de processie. Ook speelden zij op palmzondag , vastenavond, zondag voor verzworen maandag,
met één woord op alle kerkelijke feestdagen, en werden
telkens door de regering beloond; ontvingen daarenboven
een jaarwedde op verloren maandag, van tijd tot tijd ge
wijn en geld, en 1 schelling 6 groot voor hun-schenki
„hoogtijd van nieuwe jaar." Zij vergaderden eerst in eene
kamer boven de kraan Swartzenburg, later in de kapel
van u 0. L. Vrouwe gasthuys van der Spoeye", ff't Gilde
genaamd, eindelijk dan eens boven-huysvanderSpo"
de Berken -poort, dan in den Heelhaaksdoel, en telden de
voornaamste ingezetenen van de stad onder hare leden en
bestuur. Gingen zij naar elders, dan betaalde de stad hare
reiskosten , b. v. in 1561, toen zij naar Rotterdam op u een
ommeganck" en naar ii Noordwyck trocken om te speelen."
Zij maakten toen vele onkosten, waarin de stad hen te
gemoet kwam. Zij waren echter dit jaar niet op het landjuweel te Rotterdam, maar in 1598 bevonden zich eenige
leden dier kamer op het refereinfeest aldaar, en behaalden
een prijs op den regel. In 1613 waren zij op het referein! 0. a. afgebeeld in Vlaardings Rederyckbergh, Amst. 1617, 4Q.
z # Die gezelle v' d' Rhetoriecke, naer ouder yewoente tot haer
hoechtyt op te heylige drievoudichts 2 kannen wijns."
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feest te Haarlem, in 1615 te Ketel, in 1616 te Vlaardirigen, waar zij den tweeden prijs van 't beste bewijs van 't
blasoen" en den vierden van 't beste spel behaalden. De
meeste Dortsche dichters der XVIe en XVIIe eeuw waren
leden dier kamer en in de Dortsche liedeboekjes van dien
tijd vindt men een menigte gedichten met het devies der
kamer onderteekend. Zij zelve gaf eenige tafelspelen, refereinen en een enkel spel van sinne in het licht, en in
1552 schreef zij een kaart uit, 1 welker vraag door de
Acoleijen te Leiden werd beantwoord. Geen hardnekkiger
vijand had deze kamer dan de kerkeraad der Hervormde
Gemeente. De kerkelijke acte-boeken zijn vol van de bit-

terste i klagten over hare liedekens en refereynen, daer door
metter tijd tegen de Religie en de Magistraet eenige mis
konden inbreken."
-bruicken
Nu eens werden die van Rhetorica voor het consistorie
gedaagd, dan eens bij de regering aangeklaagd. Zij beloofde dan zich van -' kerekelycke en politiecke saken te
onthouden" , of niet meer op zon- of feestdagen te spelen , doch telkens schonden zij hunne beloften, hetgeen door
nieuwe dagvaardingen en beloften werd gevolgd. Soms lieten zij de spelen, die zij vertoonen zouden, en de vragen
van andere kamers, voor zij ze beantwoorden, door den kerkeraad u viseren." Zoo vond ik op den 2den Februarij 1634
het volgende in de kerkelijke acta opgeteekend: i' Alsoo
de kamer van Rhetorica, onder den naem van VVijngaertsrancken tot Haerlem aen Redenryck-camers binnen 't Graefscap Hollandt, en alsoo oock van dese stadt, hadden ge1 Zie Dr. Schotel , Tilburgsche Avondstonden, bl. 60: en: Het
Klooster, het Hof en de Kerk der Augustijnen te Dordrecht, bl. 92.
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sonden een roepcaerte, inhoudende deze twee Theologische
vragen: 1. Wat is des Duyvels werek en hoe groot hun
getal, en 2. Wat is der Enghelen werek en hoe groot hun
getal, om bij dezelve op prijs beantwoordt te worden, en
by eenige ledematen van tamer hier binnen raet gevraegd
wordt, hoe dat sy haer in desen sullen gedragen; is by
de vergaderinghe goetgevonden dezelve aen te maenen, dat
ze haer in deze gerust houden, en op sulcke , soo onnodige als curieuse vraghe, niet en antwoorden. Soo sal oock
de kereke van Haerlem hier over vriendelycke geschreven
worden, dat se gelieven van het beantwoorden van sulcke
vraghen, maer stryt ende tot alle onstichtinge dienende ,
te verhinderen, en daer heen de saecke te beleyden dat
de Reden Camers beter blyven in terminis en saken, die
haer naem en professie medebrengen." Het gedurig overtreden van het stellige gebod van den Magistraat, om niet
op sabbath te spelen, en geen ii scandaleuse "of u satyrische
stukken op kermissen te vertoonen ," had eindelijk ten gevolge, dat de kamer, na nog eenige jaren gekwijnd te hebben , en nu eens gesloten en dan weder geopend te zijn
geworden, eindelijk geheel moest ophouden met spelen.
Reeds sedert lang had zij ook geen deftige burgers, nog
minder regeringsleden onder haar bestuur. Het bestond uit
geringe burgers, en werd uit de broeders gekozen. Een
aantal geschrevene bundels getuigen hoe weinig deze in
poëzy en taal gevorderd waren, sedert zij de prijzen te
Haarlem en Vlaardingen behaalden. Een gelijk lot onderging de Gorincheinsclie kamer het Segeibloemken, onder
de spreuk Vernieuwd uit liefde. Ook het jaar der stichting van deze kamer ligt in het duister. Wij ontmoetten
haar in den loop der XVIIe eeuw op menig feest, en zagen
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haar in 1616 den hoogsten prijs van het spel wegdragen.'
Op den tweeden pinksterdag 1643 was zij op het haagspel
te Rijswijk en ontving ,,tot verval van eenige extraordinaire onkosten, die zij op 't speelen had gedaen" f 150
van den Magistraat. A Kemps beantwoordde toen de vraag
der Willige rysen:
"Beeld af, hoe Bataviers, sooveel en lange tijden
a Kloek hebben moederstaan haer vyant in het stryden,"

welk antwoord nog in dat jaar in het licht verscheen.
In het volgende jaar gaf Hendrik Muyr, een ander Gorinchemsch rederijker, de klucht van den Ketelboeter op
't spreekwoord:
# wie dat d' onkuyze min, wellustich wil hanteren,
Die moet somwylen in een vercken schot logeren,"

n

nadat zij op het kamertooneel gespeeld was, in het licht.
Ook verscheen in dat jaar zijn Frans Joppen en Gerritjen
de Licht. Vroeger had hij meer andere klugten en een
Vreeds-Triumph-ghedicht ghecomponeert, die rethoryckelycken by de earner verthoont was. 2 Nog geen jaar na
de opvoering der klugten van Muyr werd aan de Rederij
hun speellokaal ontnomen en hen het spelen verboden.-kers
In 1648 schijnen zij wel eene vergaderplaats gehad, doch
nog geen verlof tot spelen verworven te hebben, wijl zij
1 Gor. 1643, 4 0 . Huydecoper, Pr. d. III, bl. 126. Redenkrans,
gevlochten van Will'ge rysen, gecierd met Segelblom, dat is: verscheyden vragen, uitgegeven bij die van Ryswyk, en beantwoord
by die van Goriuchem., anno 1643. Gori nchem , 1643.
$ Gor. 1608.
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den 11den Mei van dat jaar bij requeste verzochten, dat
hun zulks als van ouds mogt worden toegestaan. Het
werd hun niet alleen niet veroorloofd, maar in 1650 besloot de Magistraat dat- het Rhetorijkers huis zou verkocht
worden. Eerst in 1656 werd aan de Rederijkers, op hun
request, vergund , ii een plaatse te mogen koopen, om haar
conste te exerceeren, welcke sy sullen doen in alle modestie, sonder schandaal off ergernis te geeven"; a dat zij haar
speelen echter bij Burgemeesteren of die daartoe gecommitteerd sullen worden, moesten laten visiteeren , approberende
de Heeren mede haar kaarte oft Reglement om haar zelve
daar naar te reguleeren." Voorts werden ze gelast ir van het
suiver inkomen op elke spel een gerechte derde part aan
de arme weezen te geven." Aan dit laatste schijnen zij
niet voldaan te hebben, wijl in 1661 Ji werd verstaan dat
de Rederijkers sullen afgeschaft worden, tenzij dat zy de
gerechtigheid betaale aen 't weeshuys , als zij voor deezen
hebben belooft." 1 Of zij zulks gedaan hebben, of afgeschaft zijn , is onbekend. Alleen is het zeker dat zij sedert
weinig of niets meer van zich lieten hooren en gelijk de
Dortsche langzamerhand wegkwijnden.
Te 's Hage bestonden in de XVIIe eeuw drie kamers,
de Korenbloem onder de zinspreuk Met geneugten, de
Groene laurierspruit, met de zinspreuk: Jeught neempt
aen en de Batavier. Van de laatste is niets bekend. Zij
moet zeer onbeduidend zijn geweest of kort hebben bestaan. De Groene laurierspruit ontmoeten wij voor het
Extract uit het Reg. der Resolutiën van de edele groot achtbre
Heeren van de Vroedschap van 28 Dec. 1645, 11 Mei 1648, 11
Dec. 1649, 9 Jan. 1651 , 23 Dec. 1656, 12 Julij 1661.
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eerst in 1633. Zij werd toen met eene som van 12 £ beschonken ii voor 't geene zy op de kermisse ter eere van
de Magistraet gecomponeert ende geageert had." Zulke
meispelen vertoonden hare leden ook in de drie volgende
jaren voor de huizen der regering, wanneer zij op wagens
gezeten over de kermis reden. In 1636 ontmoeten wij haar
voor het laatst en is zij waarschijnlijk aan verval van
krachten overleden. De Korenbloem had, volgens Pars, tot
blazoen de Drieéenheid, in de gedaante van een oud man
met een driedubbele kroon, daar onder een duif, en dan
Maria met het Kindeken en twee Engelen, die haar kroonen. Iiet jaar harer stichting is onbekend, doch zij bestond reeds in de eerste helft der XVIe eeuw, en voerde waar
grootti zaal van 't Hof eene-schijnlkred1520
passie ten tooneele. Zij was in 1581 te Delft, behaalde in
1586 te Rotterdam den hoogsten, benevens eenige mindere
prijzen. Zij trok in 150.0 naar Schiedam en nahr Monster,
om er de inhuldiging der stadhouders op te luisteren: ook
ontmoetten wij haar in 1596 te Leiden, in 1602 te Noordwijk , in 1603 te Schiedam, in 1606 te Haarlem, in 1615
te Ketel en in 1618 te Bleiswijk. Zij werd, gelijk de overige kamers, door de regering ondersteund , hetzij om hare
reiskosten te vergoeden, hetzij „ tot cieraet van heur cleedinge." Niet zelden had zij 's Hage met moeijelijkheden te
worstelen. Daar waren namentlijk twee heeren: het Hof,
dat over den 'Jij verberg, de Plaats, het Buitenhof, de Hofstraat en misschien ook over den Kneuterdijk, en de Magistraat, die over het overige regeerde. Wanneer (meldt
Mr. L. Ph. C. van den Bergh 1 ) nu de kamers zich op het
1 's Gravenhaagsche Bijzonderheden, le stuk, bl. 13. Zie ook
over deze kamer Komt - en Letterb. 1861, NO. 25.
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grondgebied van het Hof wilden doen hooren, dan moesten
zij eerst de vergunning van dat collegie vragen, traden zij
daar buiten, dan vroeg haar de Magistraat naar haren pas.
Nu schijnt zij in 1586 die noodzakelijke formaliteit ten aanzien van het Hof verwaarloosd te hebben , door een esbattement op de groote zaal aan te kondigen, waarvan het
gevolg was dat het Hof den Procureur - Generaal gelastte,
in het begrip van het Hof ende inzonderheid de grote
sale niet toe te laten eenig esbatement spel ofte ander spel,
ende dat by daar tegen sal procederen met ofnemen van
hare instrumenten ende voorts tegen haer te procederen
als naer behooren." Den 9den Augustus van het volgende
jaar vaardigde het Hof een plakaat uit, waarbij zij, in
aanmerking nemende ii dat God almaghtig soo lang soo
meer Zijne toornige hand over ons is uitstrekkende , niet
alleen alle spelen, van welken aard ook, op poene van arbitrale correctie, niettegenstaande de Magistraat zulks ver
had verbood, maar ook een zeker persoon, wonende-gund
op de Plaats in de Komeet (waar zij ook hunne spelen vertoonden) op de voorpoort liet brengen , wijl hij den deurwaarder, die hem dit verbod aan kwam zeggen, tot antwoord had gegeven, «dat syluyden consent hadden van de
Magistraet ende onder het Hof niet en stonden."
Gelijk vroeger de kerkelijke, zetten de Rederijkers der
XVIIe eeuw de burgerlijke feesten niet weinig luister bij.
Zij sloten zich, bij plegtige optogten, zoo als bij het inhalen der stadhouders, aan den trein; plantten op kermis
en in de meimaand den meiboom en reden dan op wagens
in plegtigen optogt de stad door, om voor de huizen der
regering hunne refereinen op te zeggen, of ook wel een
meispel b. v. ti tot loll van 's Gravenhage" te vertoonen ,
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waarvoor zij dan rijkelijk werden beloond. Ook vierde zij
de verovering van Breda (1590), van Nijmegen (1592), van
Coevorden (1593), de zegepraal van Nieuwpoort (1600) ,
het overgaan van Rijnberk (1601) en van Grol (1627) met
toepasselijke refereinen en liederen, of door eene vertooning
voor het stadhuis. Het blijkt ook dat zij nu en dan door
geschilderde tapijten of schermen, vergezeld van een berijmd verhaal, die wapenfeiten, gelijk in 1601 de overgaaf
van Rijnberk en in 1602 die van Grave, vertoonden. Mij
is geen kaart door deze kamer uitgeschreven bekend, doch
in 1676 zond zekere letterzetter, Jacobus de Roy, een
Haagsch rederijker , een kaarte aan de liefhebbers der
konst, met de vraag:
„Wat staet' er eerst gantsch recht en dan weer recht verkeert,
„Eer dat het rechte recht daeruyt komt en vermeert ,"

den regel van het lied:
„Nochtans veel goedt en quaet in 'tweede steeds bestaet,"

en de knievraag:
» Wie soeck' er staegh te vlien, en geenen vyandt siet,
„ En niet vervolght en wordt in 't wereldlyck gebiedt."

Ook waren er prijzen uitgeschreven voor het kunstigst
werck , het best pronunceren en den besten zin van 't
lied. De letterstrijd zou plaats hebben in de Herberg van
Huybreght van der Laen, waart in de Nadorst, in de
Kraenstraat te 's H a ge.
Er verschenen, behalve de Anemy -bloem van Rijswijk,
eenige particulieren, onder welke Leendert Boonenburgh
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van Voorburg en P. J. van der Moor, die de prijzen van
het werk wegdroegen, Pouwels van de Marel, keyzer van
de Anemy -bloem te Rijswijk , Westerbaen van Katwijk,
Breroe van Wassenaer en de ordinaris drukker van de
Maagd Rhetorica, Cornelis Blommestein, die voor den zin
van het lied, het best pronuncereln, het beste lied en het
kunstigste werk den lauwer erlangden.
Het schijnt dat de Anemy niet medegedongen, maar
slechts uit liefde gedicht heeft. Het antwoord van den bekroonden dichter was:
„ Al wat syn (Kosters) druck-konst geeft, komt door 't verkeert in staet,
„Verweert naer het verkeert, eens door de Pers heen gaet."

Beter was dat van J. , C. de Rooy:
„De letter eerst heel recht in haer matrysen staet,
„Dogh raekt eerst heel verkeert, eers' aen 't vermeeren gaet."

Het feest werd met een Afscheid-lied van Klaes van. der
Meer, lid der Anemy,, gesloten, zoo als het met een Aankomst-dicht van Coenraetse van der Beeck, die zich prins
van de Anemy-vreught noemde , geopend werd. De bij
deze gelegenheid gegeven antwoorden vindt men in een 40
bundel, getiteld: De Verresene Maecht der Haeghsche Rhetorica, Delft, 1677, vereenigd.

HOOFDSTUK IX.

DE ROSMAREYN TE SCHIPLUIDEN.

Reeds in het midden der XVIIe eeuw werden er bittere
klagten aangeheven over de „ schandaleuse en brooddronkene spelen" van sommige kamers ten platten lande. Zelfs
werden eenige door Consistorie en Magistraat ernstig ge
zich niet naar kermissen of jaarmarkten te-warschud
begeven en deel te nemen aan die „ vilaine en ontuchtige
kluchten of boerten." „Het waren geen bijeenkomsten,"
schreef Smids, „van deftige uitoefenaers en beminnaers
der edele const van rethorica, gelijk zy voormaels plagten
te veesen , maer van onbezonnen en dartele jonckheid, die
't volk op vuile kluchten onthaalde, de kamers: dorpwaerts
lokte en de menigte aanhitste tot dronkenschap en laegh
bedrijf."
u Om yets vuyls te sien," klaagde een rederijker van den ouden

stempel, # en yets schempigs te hooren ,
ui Kijkt men met opene mond en zet op groote ooren,
u Maer komen er deughdelyke eerbare stukken te voren,
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,,Dan loopt men weg, ze kunnen niet meer bekooren,
v Zoo als 't onnelangs plagt, toen de coast was in eere
n En de tamers tot voochden hadden groote en edele heeren.
Men gaet om opgerist te worden tot ontucht en onnut scandael.
En te hooren dronckelingspraet en vuyle bordeel -tael,
f, Om yet slechts te hooren heeft men maer te spanseren,
u Naer steden en dorpen daer de rittorycken guyten stukken leeren."
N

Zulk eene bijeenkomst werd er op de kermis, den 3den
van Hooimaand 1661, te Lier gehouden. Welke spelen de
Hofbloemkens, onder de zinspreuk Volbrengt liefde, toen
vertoonden, is ons niet gebleken. Alleen wordt er vermeld r► dat er zeer ergerlijke en goddelooze vertooningen
voorgesteld en vuile spelen gespeeld werden, vol van onkuische en ligtvaardige redenen, die aanleiding gaven tot
ongebondenheid, wulpsheid en dartelheid, waaruit dronkenschap , vechterijen, onteering van Gods H. naem en vele
andere onhebbelijkheden voortkwamen, en vroome en eerlijke gemoederen ontsticht en bedroefd werden." Het Hof
van Holland, hiervan onderrigt, liet afkondigen : „dat bij
de minste klagt de kamerbroeders in alle dorpen van Holland zouden geweerd worden", gelijk zulks werkelijk het
volgende jaar te Vlaardingen geschiedde, en daar de kermis te Schipluiden kort na die van Lier inviel, liet het
den schout aanschrijven, ii dat hij niet had toe te laten,
dat van zijn dorp bij eenige rederijkers of anderen zouden
worden gespeeld." Aldaar bloeide toen de Rozemarijn onder de zinspreuk: 's Woords kracht. Het jaar der stichting
dezer kamer ligt in het duister, alleen weten wij uit Schip luyts-Beroep van 1685 , dat zij toen « ruim een eeuw lang"
had bestaan. 1 Wij ontmoeten haar dan ook op de meeste
1

« Ons Schipluyd', dat wel eer sijn Name heeft bekomen
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feesten in den loop der XVII e eeuw, en zij kon, volgens
hare eigene getuigenis, roemen
menige lauwrier behaelt door dapper strijden,
,, In vrouw Minerves kryt door puick van poëzy."
w Op

Waarschijnlijk had ook zij reeds menige kaart uitgeschreven en a menigen letterheld bekroond ", toen zij tegen kermis (20 Julij) 1670 wederom de kamers uitnoodigde om
de vraag:
wSeght wat drie dingen zijn't, die yder christen kent,
w Daer van der twee vergaen , 't derde blijft sonder end."

en den regel:
if

Hier jaeght den Vromen staegh naer een geluckigh eynde,"

te komen beantwoorden, en tevens om de overwinning in
w 't best pronunceren, beste zingen, slingeren, trommelen
en zotte-werk te kampen. De prijzen waren een beker van
f 23, een schaal van f 13 , voorts een zoutvat, en schaal- Van 't scheep -ryck-Maessche -diep , daer fell' en soete stromen
Verkeerden langs de kant, alwaer men 't Scheepe tradt,
a En voeren sonder schroom, tot Breden -Hillens-Stadt,
a is nu een vaster dorp, beset met vaste Landen,
N In plaets van felle Stroom, en smalle Water-stranden:
a Alwaer ons Rosmareyn, heeft langen tijdt gegroeyt,
a Veel vruchten voort -gebraght, en menigh mael gebloeyt;
N Ja ruym een Eeuwe langh, dat sonder eenigh hind'ren,
n Waerom ons Broederschap niet gaerne soud' vermind'ren."
1

Kops, t. a. p. bl. 309.
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tjes, alle van zilver, tot trommelprijs werden een paar met
zilver beslagen trommelstokken uitgeloofd, terwijl een bel
met een zoetekoek hem, die het best den zot zou uithangen, werd aangeboden. Op den bepaalden tijd trokken
de kamers van Overschie, Segwaert, Berkel, Pijnaker,
den Bergschenhoek en Leyderdorp met blazoen , vaandel
en trom Schipluiden binnen, en werden als naar gewoonte
verwelkomd en onthaald. Berkel behaalde den hoogsten
prijs en drie mindere, Segwaert drie prijzen en de overige Pijnaker en de Bergschenhoek. Onder de dichters
merken wij Joris Klaesen van der Does van Overschie,
Jacob Leendertz. van Berkel , P. G. van Ruyven van Pijnaker, J. van Rijswijck, Jan van den Bosch, P. Cornelisz
Timmers, particulieren, die slechts uyt liefde speelden en
niet naar den prijs dongen, op. De poëzy van deze allen
was echter niets meer dan rijmelarij en het bekroonde vers
heeft niet een enkelen regel, die slecht of goed genoeg is
om medegedeeld te worden. Die echter lust heeft het te
kennen, verwijzen wij naar Schipluytsche liefde , toegeëygent aen de Maegt van Rhetorica, zes jaren later (1676)
bij den ordonaris drucker van de Maeght Rethorica , Cornelis Blommesteyn, in 4 0 gedrukt.
Vijftien jaren later zond dezelfde kamer eene kaart „ aan
alle vrije en onvrije reden -rycke kameren van gants Holland, Zeeland en Vriesland", waarbij een zilveren gedreven
zoutvat, een groote zilveren schaal, een zilveren fluit en tandestooker, zilveren proefschalen , lepels, tinnen wijnpinten ,
wijnkannen, gesneden bekers en kandelaars werden uitgeloofd
voor 't beste werk, pronunceeren, lied zingen, 't verste
komen, 't sierlijkste inkomen, de beste knievraag, het schoon
slingeren, en 't belagchelijkste sottewerk. De vraag was;-ste
5
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Wiens dood voor handen was, vond' g'naed' in 's konings oogen,
„fly tot loon , kreeg een kroon, en wierdt tot staet getogen?"

de regel:
„Door weldoen krygt den Mensch, hetgeen by niet en heeft,"

de knievraag:
v

„ Wat dient 'er by 't Reen-Ryck best en nuts t' onderhouwen P
„Met Regels (beval de kaart) vier sesthienen op deel vrage werckt:
,,Op 't kanonijeke Boeck, ghy uwe sinnen sterokt.
„Let op de Fransche Maet, soo 't doenelijck magh wesen:
„ Maeckt dat men Schrijf-Redijt, nogh and're fout kan lesen
„Tot onlust van Dicht."

Het lied moest „ seer soet en aerdigh" en „ vyftigh syllabens" langh" zijn; „ schimp en spotterny gemeden worden
en onlust van hen vlieden."
„Wilt dan (eindigde de kaart) konst-lievend' volek tot onswaerts
compareren;
„'y sullen (glooft het mij) aen dien de Prijs vereeren,
„Die best het Doel-wit schiet, van d' Regel en de Vraegh
„Partyschap vindt ghy niet, maer recht-doen vindt ghy staegh,
„Komt soo op ons Parnas, Konst-lievend' Redenaren,
„ Ghy sult ons well'kom zijn; en koest wilt niet bedaren;
„Komt (segh iek dan) voor 't laetst, in Schipluyts oude dal,
„Daer 't jeugdig Rosmareyn, door 's Woords kracht bloeyjen sal."

Hoe aanlokkelijk de prijzen en hoe welgemeend de uit
ook was, deden slechts vijf kamers, de Olijftak-nodig
van den Leydschendam, de Nardus-bloem van Goes, de
Korenspruit en de Koren-airen van Katwijk, de Lely onder
de doornen van Noordwijk , benevens eenige particuliere
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liefhebbers, den 23sten Julij 1685 , met trom, blazoen en
vaan hun intrede in het dorp. Zij werden aan de limieten
feestelijk met een welkomslied ontvangen en naar een verheven tooneel geleid, waarop Rethorica zat, die een aanspraak hield, welke door den keizer van 't Rosmareyn
werd beantwoord. Hierop werd een prologhe voorgelezen
en de arbeid ingeleverd. Het antwoord op de vraag van
den Olijftak, de Korenspruit, de Lely onder de Doornen
en de Korenairen was:
„Mordecheus kreegh genaed' van Aswerus den kooning,
of „ Mordechays doodt stoot vast, kreegh g'na , staet, kroon en eere

dat van den Nardusbloem :
,, David kreegh genaed' tot loon en kroon Israël."

De korenairen behaalden den eersten prijs, het zilveren
gedreven zoutvat, en te regt, wanneer men haar antwoord
met dat der overige kamers vergelijkt. Men kan zich echter ligt een denkbeeld vormen van de poëzy der overige
antwoorden , wanneer men bedenkt, dat zulke de kroon
der eere wegdroeg:
,,God heeft den mensch zyn doen, vast in Sijn Macht bepaalt,
„En als een Water-Beeck op-waarts en neer-waarts daalt:
„ Soo neyght Hy 't goedt en 't quaat, tot heyl en troost der vromen:
„Als Ahas'weros niet kon rusten, laat by komen
„En voor hem openslaan; Niet sonder Gods beleydt,
„Het wereldlyck Chronyck, waar in men las dat feyt
„ Van d' wreeden Brighthanae....."

De liedekens zijn beter; doch de zilveren lepel en de
5
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groote ronde pluim door Noordwijk voor 't best slingeren
met het vaan, het best verdiend. Die zich er van overtuigen wil, verwijze men naar Apollos Helicon ofte Beroep
gedaen by de Broeders van 't Rosmareyn , daer men schrijft
door 's woords kracht tot Schipluyden. TTyt last van keyzer, prins en vaandrig by Cornelis Blommesteyn te Delft
in 1680 in 4° uitgegeven.

HOOFDSTUK X.

DE KAMER TE NAALDWIJK , VOORBURG EN HET
SWAENHALSCHE VREUGDTOONEEL.

„ Het is treurig gesteld met de hedendaagsche kunst,

nu de beste poten dood zijn, schijnen er geen meer
geboren te worden en rhetorica verloopt gansch en gaar ,"
zoo klaagde een Katwijcksche rederijker, toen Vondel, Antonides en Huygens nog bloeiden. Wel een bewijs dat de redenr ke boer niet zeer op de hoogte van zijn tijd stond,
en nog altijd de Houwaerts, Castelleyns en Rodenburghen voor de coryphaëen in de edele „ const van rethorycken" hield, sedert welke er geen goede dichters meer
geleefd zouden hebben.
Gelukkig dachten anderen zoo niet; zelfs blijkt het uit
de repertoriën hunner stukken, dat zij niet slechts de
laffe en vuile kluchten opvoerden, die de dichters, mits
zelve de kosten dragende, gelijk van der Gon zijn Scheepsleven , 1 soms op het Amsterdamsche tooneel bragten,
-

! Er verscheen nog een tae druk van dit vod „van meer dan
duizend fouten gezuiverd."

102
maar zelfs stukken van voorname dichters speelden. Dit
bleek mij o. a. uit aanteekeningen van de Naaldwijksche
kamer, de Jerichoos-roos, onder 't woord 't Schiet Liefd',
doch tevens uit haar uitgegeven werk , dat zij er weinig
uit geleerd had, en steeds voortging met
„cloeckmoedigh 't reusen spoor van Houwert na te stappen;"

en toch, zoo ergens , was er „ liefhebberij voor de const"
in dat dorp; zelfs had het twee kamers, de Roos en de
Cederboom, Uyt liefde geleen. Beide behaalden menigen
lauwer op de bijeenkomsten in haren omtrek; doch de

Roos was de „ hoofdcamer" en telde de meeste leden en
de beste poëten , onder welke een P. 0. Tinmer vrij wat
invloed had op de rethorijkers van zijn dorp.
„De man (was) geconfijt in alle rijm- en dichten."

In welke betrekking deze „ puikdichter" tot de Roos
stond, is mij niet gebleken, doch hij was er „ door banden van de const aan vereent", toen zij eene kaart zond
aan de omliggende steden en dorpen, met uitnoodiging
op 's maandags den 29 Junij 1676 „ met trom en vaendel"
te Naaldwijk te komen , om de volgende vraag:
„Wat volckren hier en daer op hunnen vryheydt roemen?
„Naeldwyck vraeght wat men sal een ware vryheydt noemen?

te komen beantwoorden. Op dit omontbod verschenen de
kamers van Bleiswijk, 's Gravesande, Honsholredijk, de
Oranje lely van Leiden, Lier, Loosduinen, Monster,
Vlaardingen en Wateringe.
Bleiswijk behaalde den hoogsten prijs van 't werk en van
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't verst komen, Lier den prijs van den regel van het lied
en van het zingen, Watering dien van het pronunceeren,
Leiden de bel voor den zot, Monster de beste pluim.
Het feest werd met een „ Toegift uyt liefde gepronuncieert"
en gezongen bij de Broeders van 't Lauweriere spruyt, onder 't woord „ Bedyckt de vrede tot Honsholredyck" besloten , en de kamer liet nog in hetzelfde jaar alle antwoorden bij den ordinaris drukker van de maagd :ethorica Cornelis Blommesteyn in kwarto uitgeven. 1
De verzen zijn regt Datheniaansch. Het antwoord der
bekroonde kamer begon dus:
„ De vrager vraegt, wat volck op hunne vryheydt roemen:
„Dat zijn wy Hollanders, den ouden Batavier,
„ Tot huyden desen dagh, bekranst, verciert met Bloemen,
„ Die waere vryigheydt gebruyckt op syn manier,
„ Daer en geluckt gheen dwang in dese landen hier,
„'t Gemoedt dat lydt het niet, 't zyn vrygevochten landen,
„Dat kostelicke pandt, dat staet haer al te dier."

Het antwoord, hoe ellendig ook de poëzy moge zijn,
is niet kwaad.
Wateringe gaf tot antwoord:
„ Christus glory, ick ware vryheyd noeme."

's Gravesande:
„ De vryheydt, vrye wet, en ware godsdienst geeft."

Monster:
„Hier ontbonden te zijn, en rust met saligheydt."
Naeldwycksche vrage ofte kermisvreugd, vertoont in de Redenrycke Antwoorden op de vrage enz.
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Honsholredijk :
„ Daer 't vry conscientie staet als 't licht ter kandelare."

Vlaardingen :
„ De geestelycke vryheyt, vernietight Satans banden,
,,De waere vryheydt is in Christi offerhanden."

De liedekens zijn alle, zonder uitzondering, welgemeend,
doch zonder eenlige verdiensten.
Een maand later was er een rhetorijkfeest te Voorburg.
De Jezus oogen , odder het woord Niets Voorburgen , had

den tegen 27, 28 en 29 Jul i de volgende vraag uitbeschreven:
-

„ Wie sagh een wreed geslacht eer sy waren geboren,
„En gingen door een steen weer te gelyck verloren ,"

en ook prijzen beloofd voor „'t konstigste werk, het best
pronunceeren, 't best poëts lied , 't best singen, de sottevraegh , 't sots pronunceeren, 't best slingeren , 't knie
terwijl er-werck,'tbsponu va'tkiewrc,
een buitengewone prijs was bestemd voor den zot, die 't
best zijn maat bedroog."
Er werden te Voorburg groote aanstalten gemaakt, want
men verwachtte veel volks, wijl al de prijzen van zilver
en er vele te verdienen waren. Op den bepaalden dag reden dertien kamers, namelijk de Witte acoleijen en
de Oranje lely van Leiden, de kamers van Schipluiden:
Noordwijk, Wateringe, Wassenaar, Vlaardingen, Bleiswijk , Rijnsburg , Hazerswoude, Katwijk, Segwaert en Overschie, met trom en fluit, onder het wapperen der vaan-
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dels, het feestvierende en versierde dorp op wagens en
karren binnen, en werden plegtig door de „ Minervisten van
Voorburg's Helicon" ontvangen, naar de taverne geleid,
op een frisschen dronk onthaald, en beklommen toen het
schavot of tooneel, waar de antwoorden werden voorgelezen, en, na een deftige aanspraak van een der regters in
poëzy, de zilveren eereprijzen aan Schipluiden, Wateringe
en de Leidsche Acoleijen (de kamer van Overschie was
te laat gekomen en mogt dus niet mede dingen) werden
overhandigd. He blijkt uit deze antwoorden, dat men
niet zoo zeer op de poëzy zag, als wel op het beantwoorden der vraag in den geest der kamer, die ze had opgegeven, en gelijk vele gewoon waren, voor of na de bekrooning , hare eigene uitlegging er van voorlas. De prijs voor
't kunstigste werk was de zoogenoemde „poëtische prijs."
Schiplui had de vraag het beste begrepen , zij sloeg op
Daniël II: 45. „Daarom hebt gij gezien, dat uit den berg
een steen zonder handen afgehouwen is geworden, die het
ijzer, koper, leem, zilver en goud vermaalde."
Noordwijks' antwoord was:
„'t Geslaght sag Medea, 't geen Jasons steen verplet."

Dat van Wateringe hield het Joodsche volk voor het
wreed geslacht, dat door Christus, de hoeksteen, weder
verloren ging.
Wassenaar antwoordde:
„'t Wreed Philisteens geslaght, gingh onder door een steen."

Hazerswoude :
„Des Duyvels wreedt Geslaght , sag God lange voor heenen,
„ Haer Macht is door Gods Soon , den steen, geheel verdwenen,"
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In een Toegift door deze kamer uit liefde gepronun.
ceerd, was het antwoord:
„ Jan (Johannes de doopex) zagh een wreedt geslaght al eer dat was
geboren,
„Dit gingh door eenera steen, het lam, gelyck verlooren."

De Noordwijksche dichter C. van Langevelt behaalde
een zilveren schaal voor 't volgende Poëts lied:
» Hier is 't vijf-veersigh liedt, vol van Poëtery,
„Waer in men regt kan sien , waer dat de liefde zy.

Stemme: Ach schoonste Nimph.
„Andromyda, ! ach Maegt, die aen d' elende,
» En d' alderdroefsten staet
„ Geboeyt zijt, en weet 't oogh geensints te wende,
» Om hulpe in u quaet.
» Want 't schynt de Opper-Godt Jupiters wille, a
„ En om Philantia haer doen,
„Schijnt by hem voor u geen versoen
,,Om thoorn te stille.
„Nepenthes kan nogh and're lof bre kruyden,
„U druck verdrijven Maeght ,
„Of breken 't keten 3 't welck u bind op huyden,
„Waer door het schijnt ghy draeght
„ Dien Rots 4 daer ghy zijt aen Beset te hoeden,
„Tot dat ghy van u lydens pijn,
„Geheel eens sult vernietight zijn,
„ Door des Draecks s woeden.
» 0 Maegt hier schijnt de felle Draecke-tanden,

„Die zijn op u gewet,
s 't Eeuwigh Edict en
! Hollandt.
2 Gods hulpende handt.
Bonden. 4 Als boven,5 Louwys de XIV.

107
,,En staen gereedt om u soo aen te randen,
„ Soo d' Hemel geen ontset
„ U toezendt, om u in deel noodt te helpen.
„ Maer ey siet wie daer door de lucht
„ U naeckt met d' aldersneldste vlucht
„Om 't droef te stelpen.
„Het is die geen die in den gulden Regen
» Jupiter heeft geteelt ,
„En 't schijnt na druck by wederom met zegen
„U op het soetste streelt,
„ Want siet Perseus ! geeft hem aen het vechten,
„Ja stelt hem voor u tot de wraeck ,
„ Om uwe gansch vervallen saeck ,
„ Weer op te rechten.

„O Maeght wat sult gy Perseus vergelden
„Voor soo een Liefdens strijdt?
» Omhelst met danck dien Phenix aller Helden,
„Die u van druck bevrijdt,
Ach dat Andromyda deez groote liefde,
„Van Perseus die 't werck volbragt,
En Jupiter syn teelders kracht
„Dogh 't hert doorgriefde."

Dit is zeker het slechtste lied onder de slechte, die op
deze bijeenkomst gerijmd en gezongen werden. Wij geven
het als een proeve van valsch vernuft en wansmaak.
De vraag van het kniewerk was:
„Wie droegh de Laeuwerkroon tot lof der Batavieren ?"

De antwoorden waren: Prins Hendrik, Wilhelmus, Ju! De Prins van Oranje.
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lius Caesar, Willem III, Tromp en de Ruiter, Jezus, Nassouw enz.
Wederom behaalde Langevelt den hoogsten prijs op het
antwoord:
„Prins Hendrick was 't die droegh de Laeuw're tot ons lof."

Op de sotte vraag:
„ Wat is de sotste daedt, dat kan een sot bedrijven ?"

werd geantwoord:
„ Dat Socrates Aspasia beminde, Helyocabalus die Phylomela
schaeckte."

„Zich zelve de wijsheid Gods door eigen kracht toe te
schrijven"; „ die meer verteert als zijn staat kan dragen,"
,, boven staat te pralen," „ zich zelve in te beelden, dat alles
zoo moet zijn ," „ Miey of Griet de kwaadste aller wijven
te trouwen." De zilveren bel verwierven de Acoleijen te
Leiden , die het eerstgemelde antwoord gaven.
Op dit kermisfeest ontmoeten wij een menigte dichters ,
die de klagt van den Katwijkschen retrosijn logenstraffen,
dat er toen geen Howáerts meer waren. De meesten ver
een plaats in een der vervolgen op het Biographisch--dien
Anthologisch-Biographisch Critisch-Woordenboek van Witsen Geysbeek. Hunne poëzy is verzameld in ApolloosParnas , vreugheligh vertoont bij de kamer van de Jesus
ooghen tot Voorburgh, en in 4 0 bij Cornelis Blommesteyn
te Delft gedrukt.
De bijeenkomsten der Rederijkers trokken zooveel volks ,
en bragten zooveel nering en vertier in de dorpen en
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vooral in de herbergen, dat sommige herbergiers op plaatsen , waar geen kamers waren, zelve vragen begonnen uit
te schrijven, die door dezen of genen rederijker waren opgesteld. Het sprak van zelf, de bijeenkomsten werden in
Zijne herberg gehouden, en de prijzen, die hij uitschreef,
rijkelijk door de verteering vergoed. Zulks deed o. a. in
hetzelfde jaar 1676 Robartus van der Wilt, kastelein van
de herberg het Swaens-hals buiten Rotterdam. De door
hem voorgestelde vraag van het werk was:
„Daar vrede 't Landt bekroont, heeft 't volck goede dagen,
„Wat Landt is meest bevrydt voor oorlogh en haar plagen"

en de regel voor het lied:
„Doet soo, God sal de Vreed' met u vijanden geeven."

De prijzen waren een zilveren beker, ook loofde hij een
zilveren schaal voor 't best pronunceeren, twee trommeh
stokken met zilver beslag voor 't best trommelen, een
schoon „ pacquet pluymen" voor 't best slingeren en een bel
voor den zot uit. De kamers van O verschie , ter Goude,
Hoogeveen, Segwaert, Bergschenhoek, Vlaardingen en de
Oranje - lely kwamen met trom en finit en vliegende vaandels ter feest; alles ging er op de gewone wijze toe; de
vragen werden beantwoord, er werd getrommeld en geslingerd , de zot vertoonde zijne kluchten en de waard gaf
dit werk, de liederen en een inleiding tot het werk, met
het slot:
„ Dit wenscht u van der Wildt Amen,
„ Ghy Broeders al te samen ,"

onder den titel van „ Swaens-halsche Vreugd-Toneel, toe-
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geëygent aen de Liefhebbers van de Konstbeminnende Broeders te Delft by Blommesteyn in 4 in het licht." Niet
algemeen keurde men diergelijke inbreuken op de privilegiën der vrije kamers goed. Er werden door sommige
kamers klagten tegen zulke „ libertevten gansch allien van
de instellinghe der retoryck kamers en meer bevordelyck
goeden sier en wijnsuiperye als de coast", ingeleverd, en
men bespotte en beschimpte die bijeenkomsten in rijm,
en schond de kamers, die op diergelijke kaarten verschenen,
voor „een hoop straethonden" „wijn uiers ", „leckerbuyc0

ken", „ vijanden van const en edel spul." Doch het hielp

niet. Wij zullen later zien dat anderen van der Wilt's
voorbeeld volgden, en de kamers, die vroeger zich tegen
diergelijke „ uitwerpselen" verzet hadden, zelve zich aan de
verleiding niet konden onttrekken.

HOOFDSTUK XI.

HET SOET•RUYCKENT WIT ANGIERTJE TE HAARLEM EN DE
DUBBELT GEELE HOFFBLOEM TE BLEISWIJK.

Het Haarlemsche Angiertje had zich sedert wij het, in
den aanvang dezer eeuw, ontmoetten, staande gehouden,
en op kermis- en feestdagen het publiek aan de Spaarne
vervrolijkt door klucht• en blijspelen, hetzij uit de pen der
broeders gevloeid, of, door de dichters dier dagen, die
voor het Amsterdamsch tooneel schreven, opgesteld. Ook
had het op weinige bijeenkomsten ontbroken, en menigen
prijs behaald, doch sedert dien tijd zelf geen feest gevierd. Maar in 1682 zond het, met toestemming der regering , een kaart aan alle redekamers en particuliere kunstbeminnaars, met uitnoodiging om de volgende vraag op de
Haarlemsche kermis, zijnde dingsdag den 30gten Junij, te
komen beantwoorden:
„ Soo lang elk Mensch door Gods gena op d' Aerd moet leven,
„ wat Goet komt Ziel, en Lijf de meeste rust hier geven."
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De regel voor het lied was:
„liadd' Blek dees gaaf, de nijdt, en twist der aerd' lagh doodt."

Wat de kamer tot deze vraag en regel bewogen had,
deelde zij in het volgende „voorstel" mede: „ Gelyck Godt
„ van eeuwigheydt het menschelyck Geslacht heeft Lief ge
om hun den geest der Liefde, Trou en Waerheydt,-„hadt,
„tot behoudenis voor ziel en lighaem in te scherpen, soo
„heeft de Duyvel in tegendeel (door bitsche nydt) al 't
„ menschdom soecken te bederven; en 't is openbaer, dat
„ dese hater van liefd', trou , waerheydt, rust, vreed', en
,,van alle deugd' onser aller ♦oor-ouderen , door nydige twist„gierigheyt , al van 't begin der wereld heeft bedrogen toi
„ een eeuwige verdoemenis. Siet nogh al verder naer den
„ val: hoe desen boozen geest de twistende nijdt in Cain
„ heeft geblasen, die niet ontsagh syn eyghen broeder te
„ vermoorden. Even soo kunt ghy in dese tegen woordigen
,,eeuw (by vele Christenen) bespeuren de liefdeloosheyt in
„ den Gelove; en nog verder besien: hoe de grootste key„ serer en koningen der aerden, indien sy haer minder
,,prins of vorst, of haer's gelycke, tot staet sien opkomen,
,,met jaloersheydt benijden, en tot verderf soecken te be.
„ strijden, gelyck het selde aen eenerley Geloofs-Genooten
„ en borgeren geschiet. Jae verder, hoe gemeene leden,
„indien sy haer even-naesten in staet, rijckdom , of eer
„ gezegent op sien komen (waer over sy hun blijdschap en
„liefde behoorde te toonen) niet anders als haet, en nijdt
„tot strijdt in 't hert in queecken, om den goutrijcken
,,zegen te verdooven. En boven dat bevindt men sulcken
„ haet tegen malkanderen , dat selfs de overigheydt, die in
» oorlogh met soo veel moeyte , en sorh en kommer, en
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„ onrust den borger voor soo veel onrustige vyanden be.
„ schermt; en in vrede met soo veel liefde, de rust voor
„ ziel en lighaem soecken te bevatten ; nochtans van menigh
„ nydigh onderdaen (die aen soo veel liefde verplicht en
„ schuldigh is) menighmael met gal en laster, achter hun
„ oogh op den rugh wordt geworpen.”
Dat misverstant door het oogh der Wit Angieren be„ schout zijnde, heeft haer vernuft eens overleydt, om al de
geesten, die sy konden bekomen, te ontbieden om op eene
„ Vraegh en Regel, die niet als van liefde en vrede kon
„ handelen, te doen beantwoorden op rijm , voor al de lief„ hebbers hun herte en die liefde en vrede beminnen, en
„ om de fout te doen gevoelen, in al die geene, dewelcke
„niet als krackeel door de twistgierighe nydt op aerd' en
brouwen."
De hoogste prijzen voor vraag en regel waren van zilver, ook zouden er te verdienen zijn voor het best pronunceeren , het best zingen, het verst komen , het kniewerk en 't best slingeren. Het schijnt echter dat de ka
niet „ rethorycklyck intoghen", wijl zij „ het vaendel-mers
bij de broeders zouden vinden." De broeders „ mogten op
de vraag niet werken, maar de werken moesten daags te
voren ingeleverd worden." De bijeenkomst zou in de School.
steeg aan de noordzijde van de Groote kerk plaats hebben.
Op den bepaalden dag vergaderden de Wit Angieren met
hunnen keizer, Gerrit Keurlam, prins, Pieter van Amstel,
factoor, Theunis Reuvers, Vinders, Ael bert Bouman en
Bartel van Cottum, fiskaal, Jan Fransz Bouman in hunne
kamer, en gingen in plegtigen optogt de genoodigde kamers
te gemoet, die door keizer, prins en factoor op de volgende wijze verwelkomd werden ;
„
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Gelyck Jupijn wel eer op Pelion ging geven,
Dat groote bruylofts -feest, daer niemand t'huys gebleven,
„En is door syn bevel, dan Eris maer alleen:
Soo heeft Apollo nu syn klereken in 't gemeen
,,Genood, om sonder twist, of Momus tough te treede
,,Op 't Angiers Helicon , die dan hier komt in vrede,
„ Die heet ik wellekom......"

Daar er geen optogt plaats had, hadden enkele kamers
hare antwoorden ingezonden, doch daarentegen was het
getal particuliere dichters buitengewoon aanzienlijk. Wij
ontmoeten hier J. van Arckel , Dirck Jansz Boer, Ewout
Klaesz van der Beudt , Leendert Vogel en Leendert Hooghbrugh, Cornelis Dirkse Sangerdam van Hazerswoude, Floris
van der Hart, H. Westerbaen, Leendert van der Boon en
Jan Paeuw van Katwij k aan den Rijn , J. Taerlingh van
Leiden, Dirck Florisz van Deventer, Blomvliet , en Dirck
Jansz Boer Hooftman, Prins der Galesbloemen te Haestrecht, A en F. van Gysen, Pieter de Groe, Jan Arentz
Glasburgh van Noordwijk, Stephanus van Gardijn van
Gouda, C. Hollebeek, Hyselendoorn, L. A. Masenduynen,
Willem Lade van Haarlem, Pieter van der Lee, Jan Aelbrechts de Liefde, J. D. Mous, L. C. Rotterdam van
Noordwijkerhout , P. Soldaet, Huybert Johannes Willemse, Ariensz de Somer, Jacobus en Leendert van Teylingen van Noordwijk, Jan de Vries, C. L. van der
Vinne, Nicolaes Verbeeck, en vele anderen, wier spreuken
alleen bekend zijn. Denkelijk had Cornelia van der Veer uit
Amsterdam, de vriendin van C. Questiers en deelgenoot
van haren Lauwerstrijd, haar antwoord slechts ingezonden.
Zij is de eenige, die eenigen naam heeft verworven;
de roem der overigen bleef binnen de wanden der ka-
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mers, hoeveel zilveren en tinnen stoopen, kannen, bor
den, lepels en zoutvaten zij ook mogen behaald hebben
in de lauwerstrjden dier dagen. Een zilver zoutvat, een
zilveren lepel en zilver hecht, waren de prijzen voor 't
beste werk, zilveren lepels en een zilveren borstelpiaat die
voor 't beste lied te Haarlem. De opperprijs voor 't werk
viel H. Westerbaen en van 't lied zijne kamer de Koornairen ten deel. Westerbaen's antwoord was:
,, De liefd' baert d' ware rust voor lijf en ziel op aerde."

de aanvang van het bekroonde lied:
,,In Edens oude, goude, tydt
,,Sat de Liefd' ten throon:
,,Daer was nog onrust haet nog nydt,
Twist, nogh strijdt, nogh hoon;
Maer door list, van 't serpent,
Wierdt den twist . Eerst bekent,
,,En rees,
..Door de lusten van het vlees
,,Want naer Adams val,
,,Wierdt het aerdsche dal
Bloot van liefdens-bandt,
,,En den twist die quam in 't landt."

Wij kiezen uit den bundel' nog eene proeve en wel den
aanvang van het andwoord van Cornelia van der Veer:
Myn stamelende tcuigh, besnaardt tot Canaas.taal,

' 't Soet-ruykent Wit-Angiertje. Opge.oflert aen de Weledele
Grootagtb. Heeren, de Heeren Burgemeesterer en Regeerders der
stadt Haerlem en Delft, 1683. 4 0 .
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Vereyscht een Mozes, met Aaron , om 't verhaal
„ Der groote gaven Godts na hun waardy te melden:
„En u het antwoordt, braaf en Reden-Rycke Helden,
,,Te geven op de vraagh die ghy hebt voorgestelt;
,,Een selfs•strydt in myn geest deed my dees dagh geweldt,
„Die my dan 't een, dan 't aêr,, volmondigh wou doen spreken,
„Dogh d' Opper Wijsheyt, deed my door die neev'len breeken,
„Die my bedwelmden met haar donk're dnysterheydt:
„ Nu dat de Liefde 't Paardt van mijn gedachten leydt,
„Dat zy, die steroker als de doodt is, in ken toomen,
„Om onder 't schaduw' van de Liebanonsche boomen,
„ Het spoor te houden , dat de ziel na Soar leydt;
„De liefde is een gaaf van God in 't hert verspreydt
„Daar tweedraght, twist en nydt , voor strijcken moet en reven,
„Sy ist die ziel en lyf,, de meeste rust kan geven."

De gansche bundel is, naar aanleiding der vragen, van
een stichtelijker inhoud; de verzen zijn meerendeels langwijlige, duistere theologische verhandelinlgen in lijm, rijke
doorspekt met de zoogenoemde taal Canaans. Soms-lijk
treft men een goede gedachte, een goeden regel aan, edoch
de indruk er van wordt terstond weer uitgewischt door
't vervolg. Wij ontdekken dat wij op den drempel van het
heiligdom zijn , waarin later Leuter, Vlieg, Sels, Hoogvliet
en andere geestelijke zangers priesters waren.
Twee jaren later was er eene luisterijke bijeenkomst
van Rederijkers te Bleiswijk, waar toen de Dubbelt Geele
Hofbloem, onder het woord: Wyckt ontrouw, nog in vollen
bloei was. Zij zond hare kaart aan alle vrije en onvrije
kamers in Holland, Zeeland, Vlaanderen en Brabant; aan
den Lauwerier te Alkmaar, den Eglentier te Amsterdam,
de Huislookbloem te Benthuizen , de Lelybloem te Beverwijk, de Rapenbloem te Delft, de Fontein te Dordrecht,
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aan 't Dorboomken te G eervliet , de Nardusbloem te Goes ,
de Zegelbloem te Gorinchem, de Gouds. en Balsembloemen
te Gouda, de Geele vyolet te 's Gravesande, de Speelkoorn,
de Wijngaardranken en de Witte lavendel te Haarlem, de
Galisbloem te Haastrecht, de Korenbloem te 's Hage, de
Hazelieren te Hazerswoude , Moyses Bosch te 's Hertogenbosch, de Wilgenboom te Hoek, de Veenbloem te Hoogeveen, de Lauwerier te Honslaersdijk, 't Woord wilt hooren te Hoorn, de Hoornbloem te Horn, de Kempenbloem,
te Katwijk, de Zonnebloem te Ketel, de Witte accoleijen,
den Palmboom en de Oranje lelt' te Leiden, de Patientiebloem
te Leiderdorp , den Olijftak te Leidschendam, de Hof blom
te Lier, de Oranjespruit te Loosduinen, den Olijfboom te
Maasland , de Mostertbloem te Maassluis, het Bloemeke
Jesse te Middelburg, de Wijngaerdranken te Monster, de
Jerichoos-roos te Naaldwijk, de Damastbloem te Nootdorp,
de Lely onder de doornen te Noordwijk , de Oogentroost
te Oegstgeest, de Roode knoppen te Overschie, met Liefd'
gepijnt te Pijnakker, de Acoleijen te Rotterdam, de Roode
angieren te Rijnsburg, de Anemy -bloem te Rijswijk, den
Appelboom te Sandvoort, de Boterbloem te Sassem, de
Roode-roos en de Vijgeboom te Schiedam, de Lievres' langh
(Madelieven) te Schevelingen, de Roosmarijn te Schipluiden ,
de Pence-bloem te Schoonhoven, de Narcissen-bloem te Sevenhuizen, de Distelbloem te Sluis, den Afrikaan te Stompwijk, de Witte lely te Veere, den Akerboom te Vlaardingen, de Blaauwe accoleijen te Vlissingen, de Segblom te
Segwaard, de Jezus-oogen te Voorburg, de Violet te Voor
Kandelaars-bloem te Waddingsveen, de Roo--schoten,d
Madelieven te Warmond , de Witte rozen te Wassenaar , de
Meerbloem te Wateringen en aan de Lavendelbloem te Wes-
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terheide , om den 4den September met trom en vaan te compareren, ter beantwoording der vraag:
„ Wat volck was seer benaeut, die suchtend tranen lieten,
„ Verlost uyt prijckel om vol -op-heydt te genieten."

van den regel:
,,Soo trock 't gevangen volck van daer door Gods geleyden."

en van de knievraag:
„Wat plicht sal onder ons het grootst en 't waerdste zijn."

Ook werden er prijzen uitgeloofd voor het zingen, het
verst komen en het slingeren. Zij waren alle van zilver,
als: gedreven zoutvaten, lepels, brandewij n- en proefschalen, roemers, fluiten, tandestookers, oranje-witte-ronde,
en ronde -roode -witte pluimen. Veertien kamers gaven aan
de uitnoodiging gehoor en trokken met trom en vaan
op den bepaalden dag het dorp binnen en werden door
den keizer Nicolaas Koster in een gedicht verwelkomt,
waarop de leden der kamer het volgende welkomslied
aanhieven:
„ Komt beminners, broeders t' samen,
Welkom, welkom wie ghy zyt,
„ Syt ons welkom ghy met namen,
„Dat ghy u met ons verblydt
„ Op ons feest ghy Pallas-klercken,
„ Welkom hier,
„ Is het soo als iek kan merken
„ Aen u swier.
„

Komt vry af, wilt binnen treden,
„Daer wy Broeders zyn vergaert,
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„ Hier op dele stondt nu heden,
,, TYaer wy t' samen zijn gepaert,
„ Om u werck en liedt te hooren,
„ Oock te sien
„ Wat daer in staef goed of tooren
„En van Wien.
„Laet u Dichten sien en lesen,
„Singers, soo 't ons best behaegt,
„Wat het best Antwoordt sal wesen,
„Wie dat best de Sin nae-jaeght;
„'t Beste sal het best genieten
„I)ie 't best treft,
,,Die de hooghste komt te schieten,
„'t Hooghst verheft.
„ Wy die Eendragt steeds na-jagen,
„ Voegt u dogh aen desen rangh,
„Liefd', Eendragt is ons behagen.
„ Wy zijn voor moet willigh bangh,
„Het en sal ons niet betamen,
„Nu nogh nae,
„ Segt dan op ons seggen Amen
Hoe 't u schaê.
„ Sijt gegroet ghij Redenaren,
„Kloeck en wijs, vol van verstant,
„Die de Redens -Maeght bewaren,
„Suyver, onbesmet voor schaadt,
„Welkom Broeders, 'k sal u loven,
„'k Doe het nouw,
„'t Dubbelt Hoff-Bloem roept u boven
„ Wijckt ontrouw."

Na dit gezang „ klommen de broeders naer boven" en
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werden vervolgens, na zich verkwikt en versterkt te
hebben, naar oud gebruik, op het tooneel gebragt, dat
door een ontzettende menigte volks, ook van elders naar
Bleiswijk gestroomd, om zoowel het kermis- als rederijkfeest bij te wonen, omringd was. Na een prologhe werden de antwoorden op de vraag voorgelezen, en de liedekens gezongen, waarop nog eenige liefhebbers hunne
werken „ uit liefde" opzeiden en zongen.
De zilveren schaal, de hoogste prijs voor 't werk, behaalde Hoogeveen. Men kan de waardij der overige afmeten naar den aanvang van dit prijsvers:
„Als Jacob (op 't bevel van Joseph) met zijn Zaet
„ Quam in .Igiptenlandt; en dat Godt (na Sijn Raet
„En voor - belofte) haer seer vruchtbaerlijck deed groeyen ,
„Soo socht haer Pharao, godlooslijck uyt te roeyen :
,,Want by gaf last (o Goat! inen siddert als men 't hoort)
„Dat men al 't Mann'lyck Zaet sou dooden in 't geboort.
„En d'wijl 't misluckte: soo beval hy (weynigh later)
,, Dat men deselve sou verdrencken in liet water.
„Ja dit scheen niet genoegh voor dien tieran: want hy
„Verdruckten haer, met sulck een slaefschen slaverny,
„Die alle slaverny des wereldts gingh te booven:
„Waerom gipten oock met recht een ys'ren ooven
„ Genoemt wordt in Gods Woordt. Doe nam helaes
,, Benautheyctt d' overhandt, 't gezucht, 't getraen dat quam
„ Voor Godes Throon, gelyck als water stroomen vlieten
„ Isrel benaut, wierdt vrij, om volheydt te genieten."

De antwoorden behoorden meer in de kerk dan op het
tooneel te huis, en regtmatig was de herhaalde klagt der
consistori ën , # dat die van rethorycke voortgaen met de
verborgenheden der religie, tot onstichtinge der vromen
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en peryckel der kercke op het tooneel te brengen." Men
hoore slechts 't begin van het Schipluidsche antwoord:
„Veelvoudigh is het quaet, oneyndigh syn de slagen,
„Die God naer Zijnen wil, en enckel wel - behagen
„Syn Erifdeel soo toe-sendt: 't is ramp en swarigheyt,
„'t Is euvel en verdriet dat Godt syn volck bereidt,"

en dat van Haarlem, In liefd' getrouw:
„Soo 't Christen.volck op d' Aerd moet sneeven, om te komen
„In 't Hemelsch Canaan, de Aerd' is voor de vromer
„Een wand'ling der woestijn, 't geen Israël voorbeeldt."

Het was deze kamer, die den hoogsten prijs voor 't
lied verwierf. Ook van het lied einde het begin hier eene
plaats:
„Nadat Godt had sijn plagen
„Egyptenlant verthoont, zijn uytgeschreven
„ d' Hebreen, die Gods Hand sagen
„Tot haerder hulp, want d' Heer heeft heyl gegeven
,,In d' Wolck, by thigh."

Wie las immer ellendiger rijmelarij?
Het kniewerk was niet beter dan het overige , en het
afseheidslied spande de kroon.
Sijt weer gegroet
i' Wy doen 't met hert en monden,
Konst- Broeders Reden -Ryck ,
a Met waer' ootmoedt,
Uyt onses herten gronden,
H WY doen het al-gelijck,
Pi

6

12^
r, Voorspoed'ge Reys ,
u Veel geluck , heyl en zegen,
» Wy wenschen u Vree en Prys,
►, Gelyck als Broeders plegen.

Al de gedichten en liederen, op dit feest voorgedragen
en gezongen, zijn in 40 bij Cornelis Blommesteyn te Delft
met den hoogdravenden titel van „ Appollos Lusthof ofte
Beroep tot Bleiswyck van de Broeders van den Dubbelt
geelen Hofbloem , onder 't woordt : Wyckt ontrouw ," ge
-drukt.

HOOFDSTUK XII.

KETELS BEROEP EN SOETERMEERS KERMIS- VREtTGD,

Sedert 1615 ontmoetten wij de Sonnebloem, onder de
spreuk: Noyt meerder vreugd' te Ketel, op alle rederijkers feesten in haren omtrek gehouden. Zij was eene der bloei
kamers, en er werden geen kermissen op het dorp-jendst
gevierd, waarop zij, zoo zij al geen andere kamers ten
feest noodigde, ten minste geen kermisstuk, doorgaans de
een of andere zotte klucht, soms ook wel een hoogdravend
treurspel , vertoonde. Doch, hetzij zij er geen verlof toe kon
verkrijgen, hetzij het haar aan de noodige gelden ontbrak,
vóór het einde dezer eeuw ritte zij geen refereinfeest aan.
Eerst in 1682 deed zij een beroep aan alle kamers in Hol
-land,
om den 2den October de vraag:
^ Wiens Heyr en machtigh Volek, die voor Basuyne vloode ,
u En die in 't vluchten noch malkander selver doode;

den regel:
r, Soo voert den Heer het Swaert tegen den ander een
6

.
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en de knievraag:
n

Wat is ons toe-geseyt, dat men 't betrachten heeft ,

rt Dat ons voorspoedigh maeckt, en een langh leven geeft,"

te komen beantwoorden.
Er zouden prijzen voor de vraag , den zinrijksten regel,
het beste lied, het beste pronuncieeren, het beste zingen,
het verste aankomen, het sierlijkste inkomen, de knievraag,
het pronuncieeren van de knievraag en het best slingeren
met de vaan te behalen zijn, doch of die prijzen van zilver of ander metaal waren blijkt niet , wijl alleen gemeld
wordt:
u De Prysen naer verdienst, rechtmatigh nytgegeven;
,,Doch sonder gonst of sucht, maer Blek zijn rechte deel,
,,Voor Broederschap bereyt, te recht wy hier in leven,
u Sal Blek zijn Prijs ontfaen, niet min nogh niet te veel."

Op het beroep verschenen de Witte angieren van Haarlem en de kamers van Hazerswoude, Voorschoten, Vlaardingen, Benthuizen, Maasland, Soetermeer, Naaldwijk,
Lier, Bergschenhoek, Overschie, Hoorn, (buiten Delft)
Noordwijk, Eaastrecht en Stompwijk.
Vlaardingen behaalde den opperprijs der vraag met het
antwoord:
, Door het Basuyns geluyt, 't geen God hadde geboden,
a Soo vloot den Medeanijt, door schrick malkander doden."

In dien geest waren ook de antwoorden der overige kamers, ook week de poëzy van de eene niet voor die der
andere in jammerlijkheid.
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Zelfs de boeren merkten het op, dat er geen vooruitgang
by de kamers was.
De een zeide:
M VTat heit he weer geseurt en gesanikt, 't is niet te leyen,
Men valt er by in slaep , 'k zeg dickwels tot N eele-moey by tyen ,
n 'K sit liever te sullebollen in de kerck als de domine catechiseert,
En de kynderen van Adam en Eva en aosef en syn broederen leert.
#'T is om te geeuwen en te gaepen, 't syn lysige stucken
#'T gingh aers in d' ouwen tyt."

De ander:
o 'K raeckte van 't wawelen over stuursch ,'t verloopt van al dat kwylen
w Over historyen uit de catechisuma; 'k ga onder seylen
n Als ick 't hoor, en wat een rymelary !
s' Tis begat maar sammelen en geen poetery,
# Als Vondel, Vos en al die snaecken van beste moers tyd.
ff Men raekt er syn oortje verstand by quyt.
,, Had Neele muy geen waflen gebacken met sproot en veel vet,
uu K was tuis ebleven en lagh liever in mijn bet."

Het lied der Noordwyksche broeders, dat den hoogsten
prijs verwierf, luidde dus:
Stemme: 0 Rotterdam verheven soot:
u Die God en ook zijn zelfs regt kent,
a Die kan naer eysch af-meten,
a Gods almacht en zijn zelfs client,
En daer en boven weten,
u Dat God regeert alles op Acid',
Jae schoon dat yemandt trock zyn swacrt,
Dat by het niet kan zwieren,
a Als daer 't God wil bestieren.
,
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't Blijkt aan d' Medeanyten klaer,
Als zy met veele voleken,
Het Israël in 't o penbaer ,
Verdruckten door haer doleken ,
# En door haer heyr, 't welck was als sandt ,
#'t Geen leyt aan d' oever of zeestraat,
ii Om 't Isrel te verdelgen,
ii Als algesnegen telgen.
N

, Maer als den Opper -God en Heer,
# Tot Is'rel wierdt bewogen,
ii Soo was sijn wille en begeer ,
ii Dat Gideon op-togen,
En 't Medeanyts leger slaen,
#Met vrees 't welk van hem wiert gedaan,
Niet door getal van kro nen
Maer 't blaren der basuynen.
Op dit geluyt sprong overhoop,
, Joie Israël verdruckte ,
o En naemen heel verbaest de loop,
ii En hare swaert uyt-ruckte,
a't Geen was gewet op Israel,
«Dat toonden hem geweldigh fel
N In 't moorden sigh te quyten
Aan de Medeanyten.

t

«Met recht magh dan hier zijn geseydt
• Dat d' Heer tegen den ander
Aen-voert het swaerdt tot straf bereydt,
ii Want een volck dood malkander:
v Schoon 't tegen Is'rel was gerust
ii Soo was het echter Godes lust
ii Dat zy tot haer vernielen,
x/ In eggen swaerden vielen.

0 ok de op dit feest voorgelezen en gezongen poëzy gaf
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Cornelis Blommesteyn , onder den titel van: Ketels-Beroep,
uytgegeven by de Broeders van de Sonnebloem. Anno
1683, in 40, in het licht.
Minder vermaard dan de Sonnebloem te 'Ketel was de
witte Meerbloem met de spreuk, of onder het woord:
Met soetheydt Meer, te Soetermeer. Zij ook had echter in
den loop der XVlle eeuw menigen laauwer behaald, en zelfs
op het Vlaardingsche feest zeven prijzen verworven. In
1686 verkreeg zij verlof zelve een refereinfeest aan te rigten, en noodigde zij Benige kamers uit om den 16 0 e September de kermisvreuad te komen vermeerderen en vraag en
regel te beantwoorden. Er zouden ook zotten ten feest komen en om prijs met de vaan worden geslingerd. Aan de
uitnoodiging voldeden de kamers van Segwaart, Berkel,
Schiplui en s' Gravesande, de oude en nieuwe kamer van
Noordwyk- binnen. Zij werden plegtig ontvangen en door
Keizer Jacob Dircksz. van den Bosch op eene deftige wijze
toegesproken:
* Is oyt (dus sprak hy) een vreughd' geweest, by de Romeynsche volcken,
* Waar door haer Eer en Faem , klom op tot aen de wolcken :
re Soo is geen meerder vreughd' by haer ten tyd geweest,
n Als wy op heden hier, soo op ons kermisfeest:
ri Een vreughde die ons hier doet stichten ende loeren,
z' Waer door de liefde oock, op Aerden kan vermeeren:
Terwyl de Broederschap, en liefde hier bestaet,
„ Want daer geen liefden is, zy laest ten onder gaet,
v Maer na dien dat ghy ons, doet uwe liefde blij eken ,
r, En dat ghy door u konst , 't Wit Meerbloem komt verrijeken ,
ru Soo toont ghy dat ghy zijt, gesproten uyt 't Geslacht
« Van Pallas of Minerva, die men hier hoogh acht,
ri Soo sijt hier welkom dan, ghy Broeders hoogh verheven,
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►r Laet ons geen Solis quaet, of Momus daet beminnen,
,, Maer laet ons door de liefd', het alles overwinnen:
^i Soo sal de schrand'ren haet , met d' opgekropte spijt,
rr De Maeght Retorika, krencken tot geender tijdt.
,,Konst- Broeders al te saam , gevoel soo moet ghy veesen
# U Liefd' die ghy betoont, is waerdt van ons gepresen,
Komt op ons Parnas-Hoff, dit is na ons begeer',
.,^ Konst-Broeders al te saem , daer 't is Met Soetheydt Meer."

Hierop hief men een door Leendert Arrisz. van der
Vliet gedicht welkomstlied aan , waarin de broeders ververzocht werden ,,geen Solis daden te doen , vroom en nuchteren te blijven," en de volgende vermaning werd gegeven:
En weest niet schempig in u dichten,
# En lastert niet met Godes woordt,
m Maer laet u helder licht hier lichten,
v Hetgeen tot Rijmen best behoort.
rJ Soo salt ghy Eer en Loff,
^ Hier op ons Parnas Hoff begaen,
ri Want het geschiet nyt Liefde,
tr Uyt Liefd' moet 't al bestaen."
,

Hierop werden de antwoorden ingeleverd op de vraag:
N Wie stoat naer 's Konings Kroon , door valsheidt en verraat ,
#'t Wyl deese was belooft, dees kreegh door raedt en daedt ?"

en den regel:
u Dees kreegh de kroon die hem (nae recht) was toegeseydt.

Voor de openlijke voorlezing, die na de loting plaats had,
werd de Sinverklaring van vraag en lied door den keizer
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der kamer, door Jan Dircksz. van den Bosch en door den
genoemden van der Vliet voorgelezen, waarna de bekrooning plaats had. Segwaart's antwoord, dat de hoogste prijs
verwierf, was:
,,Adonia socht' de kroon, Salomo belooft.

De opperprijs van liet lied behaalde de jonge kamer
van Noordwijk, de Kersblom , door liefd' voldaan. Daar
wij met deze kamer thans het eerst kennis maken, willen
wij haar antwoord mededeelen.
Toon: 0 nagt, jaloerschen nagt!
Schoon of Adonia, begerig na de kroone
ii Door valsheid en verraad , al sat in Majesteit;
So klom dog Salomon door Nathans raad ten Troone:
u Dees' kreeg de kroon, die hem (na regt) was toe-geseid.
e Vorst David had beloofdt, aan Bathzeba zijn Moeder,
n Dat hem het Lands- bestier zou worden op -geleid;
H Daarom (schoon 't Ryk aan-nam Adonia zijn Broeder)
a Dees' kreeg de kroon, die hem (na -regt) was toegeseid.
,, Men seiden David aan, Adonia is koning;
n Dog David seide neen, 't Ryk is niet hem bereid,
n Maar ziet voor Salomon, is dit Paleis en woning,

n Dees' kreeg de kroon, die hem (na regt) was toegeseid.
w Hy wierd (door Davids last) terstond ten troon verheven
a Gezalft , en in -gehuld, met groote heerlykheid ,
Het Aerdryk klonk van vreugd , elk riep den koning leeve,
^► Dees' kreeg de kroon, die hem (na regt) was toe-geseid.
,, De vreugde -maaltyd van Adonia, verteerden
u In suete droefheid , dat een yder treurig scheid';
ii Doch koning Salomon', met vreugde gloryeerden :
p Dees' kreeg de kroon , die hem (na regt) was toe-geseid."
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Deze kamer behaalde hier ook den tweeden prijs van 't
werk, die van 't pronuncieeren, van 't beste zingen, en
van 't pronuncieeren der knievraag, terwijl Segwaart er de
eerste van verwierf. Zij was:
In dele dingen zijn des lands welvaart gelegen.

Deze dingen waren, volgens den een: Godes zegen, lief
en eendracht, volgens anderen: regt en wijsheid, een
-dragten
waarheid, wijsheid, liefd' en eendragt.
De zotte vraag:
u Soo werdt de sot gebroet, door sulcke soetigheydt."

werd het best door de oude kamer van Noordwyk beantwoord.
Met een afscheid gedicht en een afscheid lied werd het
feest gesloten, na het zingen van:
ii Godt, wil u al 't saem geleyden,
,,Ende u ten Hoeder zijn,
,,'t Wijl ghy nu van ons gaet scheyden
,,Heden hier op dit termijn :
# Dit is 't geen dat wy u wenschen,
'I Broeders vroom ,
Liefd' en Vree by alle Menschen
ij Weuscht 't Meer-Bloom."

Die meer nopens dit feest begeert te weten, verwijzen
wij naar den bij Blommesteyn in 1686 gedrukten bundel in
4 0 getiteld: Soetermeersche vrage ofte kermisvreughd',
vertoont in verscheyde Reden -rycke Antwoorden enz.,
uitgegeven by de broeders van de Witte Meer-Bloem, onder 't woordt: Met soetheydt Meer, tot Soetermeer.
,

HOOFDSTUK XIII.

DE MEIBLOEM VAN HAZERSWOUDE.

Hadden zich de rederijkers van de oude boeijen,
waarin zij sedert de XVIC eeuw geklonken waren, in
de XVIIe eeuw niet kunnen ontslaan, nog minder zouden
zij het in de XVIIIe doen, toen de poëzy, met de groote
dichters der vorige eeuw, was ingesluimerd. Er was een
tijdvak van doodelijke rust ingegaan. Zeldzamer en zeldzamer werden de sporen van oorspronkelijkheid en vernuft;
de vreemde tooi ei valsche hoogdravendheid, of eentoonigheid en gerektheid namen hun plaats in. Even als de
mode, de zeden, de taal, moest ook de kunst fransch;
de schilderij, het beeld, het sieraad in den Franschen stijl
zijn.
Fransche tooneelisten gaven voorstellingen te s' Hage,
en aldaar en te Amsterdam werd het smaak de Fransche
opera te bezoeken. Het Hollandsch tooneel geraakte meer en
meer in verval , het ontbrak aan goede spelers en oorspronkelijke stukken ; Fransche vertalingen werden alleen opge-
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voerd, en zoo er al nu en dan een oorspronkelijk drama
werd aangeprezen, dan was het op den Franschen leest
geschoeid. Indien iets echter tot verschooning onzer
voorouders strekt, is het dat wij toen het eenige volk
niet waren dat zich onder den scepter der Fransche letterkunde moest buigen, maar dat haar invloed de grenspalen, welke Alpen en Pyreneën haar schenen te moeten
stellen, geenszins eerbiedigde en zelfs tot in Engeland
doordrong. Doch waarop zij ook haar invloed uitoefende,
op de kamers der rederijkers niet. Daar bleef alles gelijk
het, sedert de stichtingsbrieven werden afgegeven, geweest
was. Nog werden de wetten van Houwaert en Casteleyn
geëerbiedigd. Dezelfde soort van verzen, die zij hadden
voorgeschreven, werden nog naar de oude Fransche en
Hollandsche maat vervaardigd. En het kniedicht moge al
niet meer op de knie van Rhetorica , in de gestalte eener
vrouw in het midden der kamer gezeten, of op eigen knie
vervaardigd worden, nod; behield het rijm dat, naar een
opgegeven slot, in den kortst neogelijken tijd werd zaamgeflanst, dien naam, en wiens pen het snelste over het papier
zwierde en in den kortsten tijd de meeste rijmen voortbragt,
was de beste dichter. ' Van Effen gewaagt ergens in zijnen
Spectator van een jong borstje van 18 jaren, die in een
week de helft van een boek, dat hij den titel van Sesdaagsche winterbuitenleven gaf, in rijm bragt en met vier refereinen van twaalf regels aan een maecenaa.t opdroeg.
Nog werden er refereinen, rondeelen, balladen en anderen
vervaardigd ; nog was het voorschrift geldende:
li Die 't sterkste galmt en 't langste aemt is 't best."
en die regelen van dertig, veertig syllaben ii in éénen aêrn"
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kon uitgalmen heette „ een perfect rhetoricein." Nog hingen
dezelfde reglementen in de kamers, die er voor drie eeuwen in hingen, nog groette en sprak men, bestrafte en
beloonde, betaalde en betreurde men in rijm; nog had
men kolf-, speel- en gelagdagen, nog voerden de officieren dezelfde namen van keizer, prins, deken, factoor , nog moest er, zoo een lid in 't huwelijk trad of
vader werd, getrakteerd worden, droegen de broederen den
gestorven broeder naar het graf en vierden met bier en
brood en kaas , soms met een pot groene erwten of een
soppe, op zijne kosten, uitvaart.
Maar sedert lang hadden zich geene deftige leden meer
op de rollen laten schrijven: slechts nederige burgers en
landlieden en gegoede boeren waren kamer-broeders, en
oefenden zich te huis, na volbragten arbeid, in het hoekje
van den haard in het termen en rijmen. Even als in het
schoenlappen en scheeren, gaf men onderwijs in het rij
zulks geschiedde door den factor of ook wel door-men;
een schoolmeester. Men noemde de leerlingen: nagelbijters,
hairplokkers, kopkrouwers, de onderwijzers: Appollussen,
Minervusten.
u'K heb by Apollus school egaen, 'k ben ien miester int tarmen'.
,, Bruer de kopklouwer met syn deftige rymen,
En miester wauwelt van Apollussen op een bargh,
,, Is er zelf een zeitie....
r, Tis een refereinman , kyck sen naegels maer an
r, Hy r y mt als meester Jochem , een Minervus in 't rymen.

Deze en diergelijke uitdrukkingen vond men in de oude
kluchtspelen van die dagen.
Daar de meeste kamers hare kerkpatronen tot bescher-
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mers hadden en de kamer-feesten steeds op den patroonsdag ge
werden, zoo volgde van zelf dat de kamer te gelijk-vierd
met het dorp kermis hield. Er was dan ook geen kermis
of de rederijkers bragten er niet weinig tot de algemeene
vreugde toe, hetzij dat zij „beroep" hadden, 't zij dat
zij „spullen" vertoonden. Bij voorkeur vertoonden zij de
akeligste en hoogdravendste drama's, zooals de Aran en
Titus, en de vuilste en gemeenste kluchten. Niet te vreden
met die laffe, schandelijke prullen, welke toen den Amsterdamschen schouwburg ontsierden, op te voeren, dichtten zij
zelve er nog, die met den titel van Jan Aschgat , Piet Kwijlbaert, ^Vunzig Aaltje, de Geile Jut, enz. op hunne repertoriën voorkomen, doch gelukkig verdwenen zijn. Hunne decoraties en kleeding zijn door Rotgans in zijn Boerenkermis
beschreven. Onder het spel liep men met wafels, koek,
bier en genever, doch het gegil: ii Mot je hier ook bier ,"
„Belieft je ook van boekjes gediend te wee....zen ," i^ soopjes
voor een oort," verwekten volstrekt geen stoornis bij spelers en hoorders , evenmin als de hagelbuijen van noten
doppen en appelschillen, die beiden om het oor vlogen,
Nu en dan waagden zich de rederijkers op het stadstooneel.
Hoe boersch hunne houding, gebaarden en spraak ook waren,
en welk gelach hun eerste verschijning op het tooneel ver
begon hun voortreffelijk spel de-orzakten,lgs
aandacht te boeijen en het gelach veranderde soms in een luid
handgeklap. Zoo verzekerde een onzer Spectators, edoch
wij kunnen het ons niet voorstellen, hoe het mogelijk was
dat bij zulke grove gebreken het publiek toch door het spel
in verrukking kon geraken. In de steden ging men allengs
oude gebruiken en gewoonten af, en schoon de-kensvad
oud-leden er over pruttelden en kopschudden, begon men
-
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het uitschrijven van kaarten en het honden van refereinda
Men behield den naam van rederijker nog-gentsak.
wel, edoch maakte geen refereinen en kniedichten meer en
vergenoegde zich met de voortbrengselen van anderen op
te voeren. Slechts enkele kamers bleven tot den einde getrouw aan hunne oude voorstellingen en hielden referein.
feesten, waarop zij de beste kamers noodigden. Zij bleven
daartoe nog immer zon- en feestdagen uitkiezen, en men
verstoutte zich zelfs zulks op bededagen te doen, hetgeen
ten gevolge had, dat de Staten van Holland in 1711 zoowel het spelen als het omrijden langs straten en wegen met
trommels, vaandels en zotskappen op zon- en feestdagen,
bij plakaten verboden.
Ten platten lande waren in het eind der 17de eeuw sommige kamers eenigzins in verval geraakt. Zulks bewoog de
jonge kamer de Meibloem, onder het woord: Met liefd' vol
te Hazerswoude, alle de broeders der Vrije kamers-bragt,
in Holland te noodigen om op het kermisfeest, den 4en October 1701, met wagen, paarden, trom, blasoen en vaan,
de vraag:
,, 'Wat ist voor ciercel dat een Christen piagt te dragen,
« Dat waerst, en noodigst is, en best na Godts behagen?"

en den regel:
«Die zo een ciersel draagt , sal eeuwig zegen.praalen."

te komen beantwoorden.
De regels der vraag moesten a op vier sestiene en op
1

Gr. Piakaatb., d. bi.
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Franse maet geset," het lied, ii vijf vaersig" van vijftig
silbaan, dog wel meer maar minder niet" zijn. De prij zijn waren van zilver en tin voor het werk, den 2,inrijk
sten regel, 't best pronunceeren van 't lied, het best zin
verste komen, en een zijden sluijer en een pluim-gen,ht
voor 't best' slingeren.
Op den bepaalden tijd hielden de Zegbloem van Seg•
waart, de Lely onder de Doorn van Noordwijk, de Haselroos, oude kamer te Hazerswoude, de Witte accoleyen
en Oranjelelie van Leyden, de Goudsbloem van Gouda, de
Witte angieren van Haarlem, de geele Violet van s'Gravensande, de witte Meerbloem van Soetermeer, de witte Phiolen van Voorschoten, de Berkenboom van Berkel, de Korenaren van Katwijk aan den Rijn, de willige Rijsen van
Rijswijk, de negen -roo-Rozen-knoppen van Overschie, de
Zonnebloem van Ketel, de Rozemarvn van Schipluiden,
de geele Meerbloem van Wateringen, de Laauwrierspruit
van Hondsholredijk en de Phiolespruit , de Jonkheid leert,
hare plegtige intreden, vergezeld door hare narren, die
allerlei boerterijen bedreven. Zij werden door de Meibloem
in dicht verwelkomd, die wederom door haar op dezelfde
wijze begroet werd, waarop men gezamentlijk een lied aanhief. Na zich met spijs en drank verkwikt te hebben, las
men de antwoorden voor, waarop gezongen en geslingerd
werd en kniedichten op den regel:
# Waerom draagt 't Christendom dit waere ciersel niet?"

vervaardigd werden.
Het beste antwoord was dat van Segwaert. Wij deden
er het begin van mede:
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# Had ik de Geest en Tong van Paulus, 'k sou althans
,,Ver boven perk, en reik van 't menschelyke duyster
a ó Liefde! uwen roem opvijs'len , en u giants,
N Die alle deugd, in deugd, verciert met schoont, en luyster,
.,.- Selfs boven 't sonne schoon, afmalen na waerdy :
u Maer ag ! wat mensch'lijk breyn moet hier niet in verdwalen?
# De son, haer giants, en ligt, hoe cierlijk, vlugt ter sy
#Voor Liefdens heilbre son, en Hemels liefdens stralen.
v 0 Bron -aer, pit en merg, ja ziel van alle deugdt,
«Daer alle deugd, haer schoont, en ciersel moet ontleenen.
v O liefd! die niet alleen doet Godt en menschen vreugd,
Maer (door u cierlijkheidt) zelfs Godt en mensch ver-Benen.
# Oneyndig ciersel! dat in alle deugden werkt,
v Vervulling van de wet, wie kan u roem betwisten?
NO liefde! 'k voel mijn geest, selfs door u geest gesterkt:
it Deugdt , liefdens ciersel, past, waerdst, best voor Godt, een Christen."

't Begin van het bekroonde lied van Soetermeer, was:
N't Cieraat van liefde baart een christen heyl en zegen,
u Keert 's werelds onheyl af, 't vertroost een swak gemoed,
« Liefhebben God en mensch, reyn, nedrig , hoogmoet tegen
« Te staan, geeft hier wel strijd , maer namaals 't hoogste goet."

Men kan niet loochenen dat de antwoorden ten minste in deftigheid en duidelijkheid zich onderscheiden, en
volkomen in den geest en den smaak der eeuw waren.
Onder de dichters, die wij hier ontmoetten, merkten wij
Edenburg, lid der witte Meerbloemen, Johannes Fasseur,
lid der witte Akoleyen, J. Havenbergh, lid der witte Phiolen , Jan Hardie, lid der witte Angieren, J. H. Berg, Buis,
lid der geele Violet, J. van Leeuwen, lid der negen-rooRozen, P. Lydenbosch, lid der Rosmaryn, J. P. Timmers ,
lid der geele Meerbloem en D. Westerbaan op.
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De bijeenkomst eindigde met een „ Gelukwensing en Afscheidslied" (van de Meibloem) een „ Bedanking" van de
gasten, en onder liet zingen van:
u U Fama dringt door d' wolken heen,
Door loffelyke werke,
De oude tijd had wel met reen
a Wel vrome Palas klerke:

ii

N

u Maer ik meen als men in een schael,
u Dees werken wikten altemael.

Dat men u sonder falen
ri

Sou roemen altemaelen.

u De Fama sal u eer en lof
iu Uitbreyden aller wege,
Schoon dat geen konincklijke Hof
Hem hier aen laet gelege,
De koning die u herte kent,
ti Die u so een voorstant toesent
u Wilt syn naams eer staeg roemen,
u+ Dat wenschen wy Mey- bloemen ,"
II

beklommen de feestgenooten weder hunne wagens en verlieten
het versierde dorp. Kort daarop verscheen: „ Alle de Antwoorden op de vrage voorgesteld van de jonge Reden-kamer
't Meybloem, beantwoord op haar kermis-feest den 4de October 1701 van 17 vrije en 2 onvrije kreden-kamers. Leyden,
bij Jan en Hendrik van Damme in 4°.

HOOFDSTUK XIV ,

DE ROO-ROZEN VAN SCHIEDAM

1705.

Het was of de kamers haren naderenden ondergang voor-

zagen en nog alles wilden aanwenden om dien te voorkomen. Zij begrepen niet wat er de oorzaak van was, en
zochten haar in de weinige liefhebberij voor de kunst,
vooral in de laatste jaren, en in de algemeene versiapping
van de lust om de bijeenkomsten bij te wonen; maar zij
bedrogen zich: er was wel liefhebberij voor de poëzy,
maar men werd de langdradige godgeleerde verhandelingen,
die in den vorm van refereinen werden opgedreund, moede,
en er ontstoad zelfs hier en daar oneenigheid onder de kameristen, daar de jonge leden niet langer op de oude manier
wilden voortgaan, maar naar 't exempel van stadskamers
tooneelmatige voorstellingen geven. En waarheen liep het
volk? ,, Zij lieten de rederjkers loopen en gingen naar de
comedic of de spultent om arlequin te zien ageren."
Doch zoolang het bestuur nog in handen der uveteranen" was, kon er aan geene verbetering, nog minder aan
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verandering worden gedacht, en men poogde door menig
prachtige optogten een nieuw-vuldigerfnst
leven aan de kamers te geven en het hart der toehoorders,
-dat door 't comedie -spel van haar vervreemd was", weder
te winnen. De oude sleur moest worden gevolgd, doch
het zou na afloop van het refereinfeest, aan geen comedien
en sotte kluchten ontbreken.
Er werd dan ook geen kermis gevierd of er verschenen van
wijd en zijd wagens met zingende rederijkers, tot het refereinfeest uitgenoodigd. In 1702 en 1703 werden er te Ketel
en Katwijk, in 1704 en 1705 te Pijnappel, in het laatstgemelde jaar ook in de herberg het Huis ter Lucht buiten
Delft en te Schiedam gehouden. 1 Aldaar noodigde de
jonge kamer de Vijgenboom, onder het woord: 't soet ver
n alle vrije gebateseerde kamers om op het pink--garen,
sterfeest, 's maandags den 1 Junij 1705, met trom, bla.
zoen en vaan bij de eed'le Maegt Rethorica te komen." Elke
kamer moest haar „ broertje" medebrengen, die welke des
namiddags voor vier uren binnen de stad kwam was het
niet geoorloofd bij de kerk den trommel te roeren, doch
die na vier uur kwam ii mogt deftig opslaan." Die na zes
uren kwam, moest 15 stuivers voor de armen betalen en
die «na zon binnentrok", kon niet naar de prijzen van
zwaar zilver en tin mededingen: „,- voorts mogt men kerk
noch staat behekelen, scheurpen of schelden; liefde, rust en
vrede zouden het meeste voordeel genieten." De vraag was:
,

u Wat volk, wanneer, en waar, doen angst en noot, hen drukten,
u En of die gruweldaed, den koningh wel geluckten.

1

Kops, t. a. p. bl. 310, Mr. van de Wall, Laauwerkroón m. s.
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de regel:
ii

D'uytvoering deser daad , bewerkte schrick en biyheid."

de vraag in 't zot:
u Wel komt de eene zot, als d'ander, zotbeyd na -der,
# Stelt hier de sotste zot , of toondse beid' te ga- der."

Ook waren er prijzen te verdienen voor den zinrijksten
regel, het best pronunceeren, het zingen, het sierlijkst inkomen, het kniewerk, het verst komen, het slingeren met
de vaan, het best pronunceeren der knievraag, het beste
afscheidslied. Op den bepaalden dag verschenen de
kamers van Rijswijk, Ketel, Katwijk, Vlaardingen, zoowel de Lindenboom als de Akerboom, Watering, Geer-

vliet, Rotterdam, Leidschendam, de roo-Rozen van
Schiedam, Maasland , Schipluiden en vele particuliere
liefhebbers. Na de plegtige verwelkoming bij monde
van ', den keizer van den Vijgenboom J. van Leeuwen, het
uitspreken van zr aankomstdigten" en aanheffen van ii aankomst liedekens" had de intogt plaats, waarna de antwoorden van het werk en de ii zinsvatting" der voorgestelde
vraag, werden voorgelezen of gepronunceerd. In alle antwoorden was Israël het volk, doch ten aanzien van den
koning verschilde men, daar deze Pharao, gene Mesa,
Sanherib, Herodes, Alexander noemde. Katwijk behaalde
de overwinning op haar antwoord:
a Mesa offert syn soon , door angst, 't geen hem geluckten."

Deze was ook de zinrijkste regel, waarvoor deze kamer
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ook de prijs verwierf. Ook werd haar lied voor het beste
geoordeeld. De dichter er van was D. Westerbaan, dien
wij reeds meermalen ontmoetten. Het begon dus:
ii Was 't H3.eydendom weleer ,
u V ervreemt van Israels Heer,
,,Den waren God, egter sy waren niet
Soo ver verdwaelt , dat mer geen Godsdienst siet;
o Sy dienden wel haer Goon
^ Maer alte veel meer als haer was geboon
,,Den waren God sy niet erkenden,
rr Sy baden Son en Maan
u Ja sterre die vergaan."

Het werd op de wijs: lek drinck de nieuwe most ge
-zonge.
Rijswijk behaalde den hoogsten prijs voor het zotte werk.
Het antwoord was:
Den zotsten zot die swygt nimmer syn eygen leet."
ri Ily is zotst die wysheid van een zot hebben wil."

dat van Ketel:
Maer 't is de sotste sot, die hem aen sotte stoort."

dat van Katwijk:
,, Mesa en Joram 't syn twee sotten door haer daden."

dat van Watering:
t^ Dees sotste , sotheyt, loopt de Weereld , die niet naar."

dat van Geervliet:
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De zotste zot zal op 't geregt zijn vonnis strykeri,
Hoe ver het binnenste van 't buitenste mogt wyken."

De knievraag was:
oi

Als sulk een offerhand, was Gode aangenaam."

Zij werd het best door den Dorenboom van Geervliet
beantwoord:
ii

L

Een offerhant aan Godt, die komt uyt liefde voort,
Is Gode aangenaam."

Het feest eindigde met het pronunceeren van afscheyd
dichten en het zingen van afscheidliederen en een danklied
van het Vijgenboomke,
ii
si

Die quynend, en als dor, veel jaren aan malkand'ren
Nn mede bloeid."

Wij ontmoetten op deze bijeenkomst, behalve eenige bekende, eene schaar van nieuwe dichters en konst g enooten van den Vijgeboom, zoo als Johannes van Lugtigheid, Johannes Hooywagen, Frans van Hermelen, Leendert
van der Spit, Jacobus van der My uit Schiedam, Jan van
Haster uit Rijswijk, Gerrit van Schie uit Vlaerdingen,
Jan Ariensz. de Jong en Jan Claesz. de Jong, keizer der
Sonnebloem te Ketel, D. en C I'Vesterbaen uit Katwijk,
Simon van der Vaick uit Watering, Cornelis Aiphyn van
Rotterdam, Pieter de Jongh uit Maasland, P. Vos uit Wateringe, Jacobus de Vette, prins en P. Sijdenbos, keizer
van de Rosmarijn te Schipluide. Zij onderteekenden hunne
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gedichten met naam en spreuk. Zoo was die van Frans
van Hermelen: Pas op u ligt; van P. Vos: Van al door een;
van J. van Leeuwen: Mindt Judaa's Leeuw. Openb. 5 vers 5.
Nog in hetzelfde jaar verscheen bij Klaas Willemsz
Muys te Schiedam een bundel in quarto met al de antwoorden en liederen onder den titel van : Pallas-vreugd
van Rethorica.
Tot de Schiedamsche dichters van dit tijdvak behoorde
Pieter van Leeuwenschilt, waarschijnlijk Herbergier op het
Nieuwerk. Deze zond de volgende u Hertgrondige uytnoodiging aen alle vrye en onvrye kamers van Rethorica om
te komen tot Schiedam met trom, blasoen en vaen , te

synen huyze, op Varkemarcksdagh zynde de 28 Octoher 1705."
# 0 Konstgenoten en geleerde Broederschappen ,
,, Die door Apollos Geest, met ruyme stappen
u Ten top van Parnas spoeyt; hier word u nieuwe stof
ti Gegeven, treed' dan aen, behaelt hier Prys en Lof,
ii Door vier sesthienen , wilt u werck aen ores betóónen ,
ii Mijdt Fout of Lammigheên , dan sal men u beloonen
'i Met Prijs , naer cys van 't Werck , die 't best pronuncieert
#Die 't beste Lied heeft, 't beste Singt , wordt mee vereert
► Met prij sen , en die sigh op 't cierlyckst openbaeren ,
s Hoewel onkostelickst , die zal m'een Prijs bewaren.
Die 't Véérst van daen komt, 't beste Slingert, en soo voort
n Tot al wat nodig is. staet Prijs geset, nu hoort."
H

Vrage :
weerdt' er van den doodt door Beesten-bloed verlost
n 't Geen duysenden die dat niet weeten 't leven kost ?"

a wat

Regel:
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w Dus doet Hartneekigheyt onnoos'len straffe dragen.
• Verklaa1 t my dit geheym met een vyfvaersigh liet.
• Syllaba Vyftig Vier, wel meer maar minder niet,
o En om de sotsten mee wat slot tot werek te geven,
M Soo stel ik dese vraag, en oock een Prijs daar neven."

Vrage:
Hoe sal een Sot sijn sotste sottigheyt bewijsen ,
Als by by vrijsters is, 't geen 't vrouwvolck sal misprijsen?"
M Van twee Sesthienen wel doorzouten maeck u werck
^► Soo krijgt gy seker Prijs, dat staet nogh stadt nog kerck
Niet sy gelastert, nogh in 't minst te na gesproken.
» Soo sal Rethorica als op een nieuw ontlooken
NStaen blosen zonder end', komt Broeders, wijd vermaart,
Soo word a lof verbreydt aan d' eynde van de Aardt ?'

„ De Broeders zullen yder hare Broertjes of Zotten mee
brengen, en die na 2 uren komt twee schellingen voor-„

„ de Armen, en na een uur versteecken van Prijs. De
„Prijsen bestaen uyt swaer silver en tin. Vaerwel."
Op die uitnoodiging verschenen de kamers van Vlaardingen (oude en jonge) Wassenaar, Pijnaker, Schiedam (de
oude en jonge), Segwaert, Monster, Ketel (de Sonnebloem
en Sonnebloemsspruit), Poeldijk, Schipluiden, Rijswijk en
's Graveuhage (Korenbloem), en werden door Leeuwenschilt
in dicht verwelkomd , waarop een welkomstlied aangeheven
en het werk voorgelezen werd. De vraag was toepasselijk op
den dag en de antwoorden droegen blijken van bijzondere
gemeenzaamheid met het Oude Testament. De Blaauwe
wijngaardrank van Monster, onder het woord Smaakt
druyfs soetheid, behaalde den opperprijs (een zilveren borstel) met het antwoord:
7
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• Is'rel verlost, door 't werk, aen s'dearstyls lamme bloet."

De tweede prijs, een tinnen schotel, werd door de Roorozen en de derde, een tinnen kom, door Pijnaker behaald. De eerste prijs van het lied, dat op het werk
sloeg, een zilveren schaaltje, droegen de Roo-rozen weg.
Wij deelera er de beide laatste coupletten van mede;
.'t Volk Israel, kreeg last, en blijcken
v't Paaslam te slagten, en dat bloed
Aan post, en dorpels te bestrijken
. Wijl sulks hen van die straf behoed,
.► Die droevig , aller wijk
Door gantsch Egiptenrijk ,
- Vernield',
En al de eerstgeboren
'Van mensch en vee ontzield."
N

Den soon , en erfgenaam der kroning
Trof dit sowel, als armen staat
In 't vee, stont meer en minder woning
# Haer offer in gelyken graat,
Geen hays was sonder dood',
'Dus blijkt in Pharo snood'
Dat klaar,
Hartneckigheit d' onnoos'le
De straf doet dragen, swaar."

De lezer merkt dat er bij de broeders geen vooruitgang
was en dat de verzen even ellendig waren als voor honderd en vijftig jaren. De meeste kamers hadden ook geen
denkbeeld van taal en spelling.. Zij schreven zoo als zij
spraken en radbraakten de eigennamen.
Wassenaar verwierf als hoogsten prijs voor 't zotte werk
een zilver ventje. Het antwoord was:
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'T is de soetste sottigheyt te slape by de meyt."

De Broeders hadden echter in plaats van sotste, soetste
gelezen. Onder de antwoorden zijn er die niets dan laffe
en gemeene bordeelpraat bevatten.
De knievraag was:
o

Wat Dier sprack mensen taal 't geen dicer en Volek doet treuren ?"

De bundel, waarin men de antwoorden verzameld vindt,
is merkwaardig , wijl aan den rand der verzen 1 de aanmerkingen der regters zijn geplaatst en mede uitgegeven, b. v.
een syllabe te veel ", ii plene vitus est", t' een redyt" a niet
wel gespelt", ii geen 16e regel ", « te kort" enz. Onder de
,

dichters ontmoeten wij behalve Leeuwenschilt, wiens spreuk

was met konst omwrocht, G. v. v. Noort, Gerrit van Schie
van Vlaardingen, Cornelis Boot van Pijnaker, Jan Claesz
de Jongh, keizer van de Sonnebloem te Ketel, P. Syd enbosch van Schipluiden, van der My, Hoywagen en Jan Cor
keizer der Roo- rozen, van Schiedam.-neliszvadrBugh,
i Pallas uytval. Schiedam, gedruckt by Laurens van der Wiel,
Stadts•Drucker, 1706, 4 0.
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HOOFDSTUK XV.

DIEP VERVAL EN ONDERGANG DER KAMERS IN HOLLAND.

Hoe verder wij in de XVIIIe eeuw dringen, hoe jammerlijker de toestand wordt, waarin de kamers allengskens
verzinken.
# Niets blyft van 't oude gloor, 't raakt alles in de put,"

zong te regt een Bijnsburger kamerist, en de voorrpelling
van Jan Dircxs van Voorschoten scheen welhaast vervuld
te zullen worden.
Ik zegge (dus liet zich deze Profeet hooren) uw aller lot; zoo gy in
deze dalen
M Aen uwe suipery en stelt geen vaste palen,
# Zoo gy de wynpapin meer als Apollo viert,
* En sat als Bacchus volck door Griekens straten swiert,
«Dan sal in 't eind uw lot syn als dat der Sodomyten,
• Men sal u uit het lant en uit den tempel smyten ,
# Of 't ryk van Vorst Apol sal u uytwerpen snel,
- En uw zielen gaan in d'allerdiepsten hel."
N

De bijeenkomsten ontaardden meer en meer in vrolijke
drinkgelagen. Nog werden er kaarten uitgeschreven en intreden gehouden, vragen beantwoord en juweelen wegge.
dragen, doch „de broederschappen verliepen" en die zich
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nog op de rollen lieten schrijven, behoorden tot de mindere
klassen. De poëzy werd zoo mogelijk nog ellendiger, doch
de prijzen kostelijker, en het publiek, dat niet langer smaak
vond in langdradige theologische disputatiën, verstrooide
zich bij de „ predicatie", doch verdrong zich rondom het
„ schavot" als er een bombastisch treurspel werd „ uitgedonderd" of een lage laffe klucht uitgevoerd. Hier en
daar begon men, op hoog bevel, ook deze spelen te sta
zagen de landlieden in plaats van de oude kame--ken
risten „ Jan Klaassen en zijn kroost, Arlequin en Colombine op het kamertooneel verschijnen. Tot die kamers,,
welke zich het langst door gehechtheid aan oude vormen
en moraliteit onderscheidden, en wier leden zelfs als goede
tooneellisten in de omliggende steden bekend waren, en
nu en dan aldaar met veel bijval de planken betraden, behoorden de Witte violen, met liefd' eendrachtig', van Voor
Zij vergaderden, „ als in oude dagen", in de her--schoten.
berg , en hielden zich stipt aan hunne wetten, die sedert
1639, op perkament geschreven, doch door turfwalm en
tabaksrook bijna onleesbaar, tegen een der wanden van de
kamer was gehecht. Zij waren in rijm en luidden dus:
Dese Caert , ofte Ordonnantie , des Camers der Witte fiolen ,
Is een yder Broeder verbonden soo hij is machtich ,
a Dit in alles te onderhouden het Wert hem bevolen,
M't Welek is onderteyckent met liefd eendrachtich."
Alle Broeders
# Van verbont ende oock van minnen,
N Sullen 's morgens vroech soo wy dat sullen stichten,
N Op speeldagen haer selven laten vinden,
a Om alle dinck tot het stallaets te helpen verlichten,
o En wat den Keyser elk beveelt te b.eslichten ,
j/
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#Dat zal hy moeten doen het wert u vertelt,
01 geven daer voor sonder kyven 5 stuyvers aen geit."
Den Keyser
Met vier de meeste sullen ordineeren,
Wie dat bequaeme is om een Rol te speelen,
'Die een Rol ontfangt sal ze moeten leeren,
En watter in geschreven staet sal hy moeten heden,
Wye het niet en doet die moette een ander beveelen
•Op syne costen ende stellen hem te vreeden,
Want de Broeders van out's also deden."

M

M

o Wanneer wy

Eenyge feesten sullen beginnen,
Op wat tyt dattet mach syn ongeraemt,
'Soo sal hem een ygelick wel versinnen,
- De Keyser gehoorsaem te welen als 't betaemt ,
• Soo verre hy gebiet, dat in de Caert is versaemt,
Of is 't een goe ordening dat de gemeen Broeders con behagen ,
• Of de onwillige sullen op den Rechtdach in de beurs werden geslagen."
M

M

o De Clocke Ses
o Slaenden daer sal de knecht naa hooren,

• En sal dat de schaftmeester laten veeeten,
Dan sal de schaftmeester daer toe vercooren,
• Van een ygelick geit ontfangen die daer syn geseten,
• Dan mogen sy gaen maer alle sekreten,
Die men binnen de Camer slut moeten sy sweygen,
Op de boete van a stay, dee ........
N

N

d

...

• Alle Sondaghs
• Sal men naer Seeven houden Regt,
M Wanneer de Keyser laet weeten binnen Camers lymyten,
M Dan salder ons twist ende cracked l werden geslecht,
a Die misdaen heeft, sal men in de beurse snyten,
• En op denselven dach betaelen sonder raesen of kryten,
o En alle dat hem van de meeste stemmen .... dan werden bewesen
Of stelle een ander die voor hem . ..."
t
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Wy Broeders al
t' Saem met eendrachtigher sinnen,
N Maeken dees kaert den Keyser machtich in syn handen,
Dat hy al dees voorschreeven boeten sal moogen in winnen,
a Sonder daer tegen te verweeren in dees waranden,
By faute stellen wy al ons goed hier onder te pand,
Wat wy hebben ofte noch mogen verkrygen,
'Sonder arch off list sal Blek hier na swygen."
• Alle Sondaghe
'Sal men kolfdach houden elck syn beurt,
# Of geven daer voor 3 stuyvers aen geit.
o Wye vloeckt of sweert sal worden gecouteleurt,
'Wie vyleyn spreeckt ofte een anders leempte vertelt,
# Wye den anderen met heele of halve bieren quelt,
Sal een oortgen .... scharp hierop u verstant en gesicht,
M Desgelyk die in comt ronder dicht."
Wye dat een
Broeder van 't geselschap wil syn gepresen,
N Sal drie Sondagen , hoort mijn vermonden,
Den derden dach sal men hem ontfangende wesen,
Indien hy niet ende bequaem sal werden bevonden,
Mits gevende 10 stuyvers aen geit ten selven stonden,
En op den Camerdach sal Nyemant van de Camer dwalen,
Wat hy verteert heeft sal hy eerst moeten betaelen."
M

M

* Een ygelick
'Sal hem wachten met goede intentie
M Van quade betalingen in des tamers ponden,
* Want wye nyet en betaelt in ons presentie
Van dat hy schuldich sal werden bevonden,
Binnen een maent tijts verstaet mijn orconden,
a Soo sal den Keyser syn schuit uyt .... betaalen,
• En 6 weken daer na sal hy de helft meer uyt syn beurs halen."
M

n Die Termen
a Sal men na ouder ordonnantye
Op Bleken Camerdach uytgeven voor die daer syn gereten ,
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Den Colfheer sal de eerst 5 op weten sonder Lynancye,
Of wye dien uytgeeft ofte doet weeten ,
N De Boetmeester sal toesien sonder vergeeten ,
a En vragen den Keyser ofte factoor of hy goet is na ouder costumem
iEn weer hy begeert te sitten sal men hem een plaetse rnymen."
N

H

u Voor Ses uren
Sal hem een ygelick met spoen ,
N Uyt de carver te wesen of hy heeft van den Keyser consent,
o Ende als daer yet sindelickx sal wesen te doen,
a Sal den Keyzer den knecht om stieren tot de broeders bekent,
u En wie daer niet en comt in present,
v Op den tyt die hem van den knecht sal werden geseyt,
a Sonder wettelick exsempel ... 6 stuyvers aen boeter toe geleyt.»
ti

Die Broeder
Van minnen wert verclaert
u Sullen voor haer inganck .... 5 stuyvers of een tinnen pot,,
u Anders syn se nergens mede beswaert ,
# Dan om colf te houden alst valt haer lot,
a Sy moeten schouwen vloeken sweeren of eenych spot,
u Ende de costen voldoen sonder arguatie,
u Comen sy niet op speeldagen dat is tot haer der gratye."
it
t►

a Wanneer men
Te camer compt om vreucht te verpachten,
u Of om te proven het spel dat men sal speelen ,
►► Soo sal hem een ygelick moeten wachten
t' Vreemden boven te brengen het is ons beveelen,
u Wt geseyt de wet ofte eenyge Eelen ,
a Die .... personeeren ofte personagiën toemaken,
or Die het suyr beproeft behoeft het soet te smaken."

N

Ende soo wye
Het geselschap oock verlaeten wil,
i► Mach het selfde doen naer syn behagen,
N Mits eerst gevende 10 Stuyvers sonder verschil,
t' Ende alle oncosten na syn portye te ... dragen,
t'

M
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r En van als betaelen of men sal hem beclagen ,
a Heeft hy een rol die sal hy eerst helpen speelen sonder vermyen
u Dan.mach hy gaen dat hem Godt wil gebenedyen."
u Hier en mach
u Niemant zonder oorloff gaen,
d Of by moet eerst syn camerdach betalen soo dat behoort,
w De colfheer en sal de tamer niet mogen versmaen,
ii En als ' men overspeelt sal elck tomen voort,
N Eer syn personage uyt court op de boete van 2 stuyvers hier na spoort
ii En wat de meeste wysen moet men doen 't sy knecht ofte mannen
i+ Of men salse met twaerliche recht mogen bespannen."
,i Dat de Keyser
ii Met de meeste sullen oordineeren,
u Sullen die gemeen broeders doen weeten die daer syn
,,Vier de meeste sullen mogen een laak consenteeren,
u Sonder ander broeders dat te vragen op dat termyn,
,i Of synse met haer geseten fyn ,
w Soo sal men haer de stem of vragen soo dat behoort,
u Maer een ygelick moet hem wachten te spreeken in een anders woort."
u Alle

die hier onder
haer merk of te hant ,
Beloven al dit voorschreeven niet te contraryeeren
n Maer te voldoen en ook een yder quant
vNa dat hy verbuyrt ten campensteeren,
n Soo heb , . .......... Leeren."
a Stellen

E nde onderteyckent ..... . ................ .
Anno 1639 ......................
den xxy.
.
(:

Was get.)
Van Mierop 1639,
Cornelis Pietersoon Ham, enz. i

1 In bezit van Mr. B. T. Baron van Heemstra van Froma en
Eibersburen , o. a. , honorair id der Rederijkerskamer ,, Tot nut en
genoegen" te Ysselstein.
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De broeders hielden zich, gelijk wij opmerkten, aan de
oude vormen, handhaafden de oude wetten, doch bleven
even gehecht aan de voorschriften van Casteleyn. Wat er van
deze kamer overig is, kan op geen de minste kunstwaarde roemen. Even onbelangrijk waren de vragen, die zij in 1704,
1706 en 1708 uitschreef, als de antwoorden der zusterkamers. Zij betroffen Mozes legerbende, Josuas wonderen,
Josephs droev' lot, enz. Ook de Pijnappelboom, uit Liefde
gepijnt , van Pijnaker, hield zich lang staande , en voegde jaarlijks „ bij d' oude nieuwe lauwerkroonen." 1 Op hare refe-

reinfeesten van 1704 , 1705, 1708, 1709, 1712 ontmoeten wij de meeste der Rijn- en Delftlandsche kamers. In
1705 gaf ook de Hofbloem te Lier, in 1706 de Geele
Meerbloem te Wateringen, de Akerbloem te Vlaardingen
refereinfeesten en werd er op het huis ter Lucht eene bij
gehouden. In 1707 hielden de kamers te Leid -enkomst
-schendam,DlfguwLienSchvg,Poldijk
Hoorn buiten Delft', Segwaerd en Hazerswoude feest.
In 't midden van den krygh, wyl Mars zijn vier uytdondert
'En 't ruwe fransche volck de heiligdommen plondert,
a En brandt en moord en rooft en alles stoot in vier,
r, Bloeyd' Musa in ons midd' en schroomd' gheen oorloghsdier,
a'T was feest op feest in 't lant, 't was overal vermeyen,
a Men zinght een vrolyk liet van edle rethoryen•" 2

a►

Ook in 1708 volgde het eene feest op het ander.
n't Was of de (Rethorica) langh voorsagh wat eynd hear was beschoren,
„'t Was ofse met hear oogh de eeuwen door kon booren,

t Lauwerkroon, opgehangen van den Pynappelboom, Delft 1675.
Mr. van de Wall , Lauwerkroon.
s Nieuwejaarsfeestmuzyk van 't Hazelaertje.
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# En sien wat droevigh eind reeds daagde in 't verschiet,
n En nog genieten wou al wat de konst aanbiet
A

Te smaken op deez' aerd vol wisselvalligheden."

Waar kermis of feest werd gevierd, daar ontmoette
men de kameristen. Zelfs op doop-, verjaar- en bruiloft.
feesten vertoonden zij hunne spelen en zongen zij liedekens. Die van Schiedam, Pij vaker , de Hoorn , Segwaerd ,
gaven refereinfeesten. Op dat, door de Hofbloem van Lier
aangerigt, verschenen die van Naaldwijk en Hondsholredijk , en op de uitnoodiging van de Jerichoos Roos te
Naaldwijk, verschenen aldaar de Laurierspruit van Honds
Oranje spruit van Loosduinen, de Segbloem-holredijk,
van Segwaerd , de Berkebloem van Berkel, de Sonnebloem
van Ketel en de Andivie bloem. Op deze feesten volgden
er wederom te Schipluiden, Stompwijk, Leiderdorp, Pijnaker, Segwaerd en Naaldwijk. Welke vragen er beantwoord , welke prijzen er gewonnen zijn, wordt niet vermeld. Oek zijn ons geen beschrijvingen van die bijeen
handen gekomen, doch wel van het referein--komsteni
feest, den 19aen , 20sten en 2lsten Augustus van dat jaar,
door de Lely onder de doorn, onder 't woord UTyt liefd'
bestaen, te Noordwijk gehouden. Deze kamer zond hare
kaart „ aan alle vrije en onvrije redens-kameren van Rhetorica."
De vraag was:
r Segt wie 't volbrengen van 't bevel Gods sogt t' ontvlieden,

. En wat het voorbeelde, 't geen in syn vlugt geschieden."

De regel:
a't Oogwit van dit voorbeeld, leerd weg en waarheyd kennen."
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Er waren prijzen van zijde, zilver en tin, voor 't werk ,
't lied, het sierlijkste aankomen, de knievraag, het pronunceeren, zingen, verst komen, slingeren en het gekke
werk, te verdienen.
Op den bepaalden tijd verschenen de Witte-rooze-knoppen van Wassenaar, de Rosmarijn van Schipluiden, de
Lieverbloem van Scheveningen, de Vijgeboom van Schiedam en de Koorenairen van Katwijk , met trom, vaandel
en blazoenen t' aan den Noordwijkerhoek van de Leidsche
en Haerlemsche trekvaart ten herberge de Zwarte Leeuw
onder Voorhout", waar de Noordwijksclie kamer reeds

vergaderd was. Alle waren in costuum, de keizers en
prinsen met ketens van zilveren schilden behangen. Bij
hunne aankomst werd door de Noordwijksche kameristen
eene toonelmatige voorstelling gegeven. Mercurius als een
Goden-bode uitgedost en Rhetorica in een lang sleepend
rouwgewaad gehuld, traden op en hielden eene korte za
Mercurius ving aan met Rethorica uit te noo--mensprak
digen de tranen te droogen, die zij stortte :
v Omdat Gradivus nu met syn metale wagen
„En brandend oorlogs-toorts Europa kwam te plagen,
r, En sag de krygs• voogdes Bellona, als verwoed,
n Vervullende haar romp met dierbaar menschen -bloed ;"

daar hij de tijding bragt, dat „een beroemde stoet van redenaars, met een straal van Pindus heilgen trans ver
haren troon naderde, om met eene kroon versierd-sierd",
te worden. Rethorica vroeg hierop, welke redenaars het
waren? Of zij met ijver naar de purperen dichters' laars stonden? met het schrander brein door Pallas bloemperk zweef
dat zij dronkaarts, twistzoekers, lasteraars waren:'-den,of
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Indien dit laatste waar was , wenschte Zij: „ dat men haar
voor altijd met het rouwkleed bedekt mogt laten", waarop
Mercurius haar verzekerde „dat het regte redenaars en schrandere poëten waren, die aan de voeten van Apollo zaten, en
verzocht haar op te merken wat deze zouden zeggen en ze
met een zoet wellekom op haar Pernas te ontvangen."
Na het eindigen van dit colloquium werden er door de
kamers « aankomst dichten gepronuncieerd en aankomst
liederen" aangeheven, waarop de Noordwijksche kamerbroeders een diergelijk dicht uitspraken en het volgende
lied aanhieven:
r^ Syt welkom, waarde Broederstoet,
a Syt welkom Letterhelden ,
u Syt welkom gy die 't soetste soet

,, Door uwen galm komt melden,
u Ey toond uw hier als Reedenaars ,
u Die na de Sophokleesche laers
u Al hygende verlangen,
ii Ey komt op once Helicon,
u Gy die uyt Pegaas Hengste -bron
W Heb 't Hoeve-nat ontfangen ,
u Komt Broeders treet op ons Parnas,
* d'Wijl elk hier toont te weesen
rP Een Fenix die als uyt de as
t' Van Naso syt verrezen.
t Hier hoeft geen Orfeus Hemel -liet,
t' Nu gy komt met een glans geswier
u En soeter snaar tuygh naad'ren,
ru Hier hoeft geen neegen Musa tal,
a d'Wijl gy met soeter vreugd geschal
N Uw komt by ons vergaad'ren."

Zóó zongen zij, en nu togen de kamers niet vliegende
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vaandels en slaande trommen, onder 't gejuich der menigte, naar de kamer en van daar naar het tooneel, waar
de verzen gepronuncieerd, de liederen gezongen en de prij
zen uitgedeeld werden. De antwoorden kwamen hierop
neer:
M

In Jona's Vlucht werd ons des Heylands Dood voorbeeld."

of
• Jonas ontvlood, Gods last, syn Ramp, beeld Christus graf.

De regel voor de knievraag luidde:
M

Hier viert het ligt gekent, in 't breken van het broot."

De Roosmarijn verwierf den eersten prijs voor 't werk,
de Koorenaar de tweede, de Vijgeboom de derde. De
Liever-bloem , Roosmarijn en Vijgenboom behaalden prij
voor het lied. Nadat de kamers afscheidsgedichten-zen
uitgesproken en afscheidsliederen gezongen hadden, hief
Noordwijk het volgende vaarwel -lied aan:
a Ach,

al te overfelle ramp,
ons komt als een nevele' damp
a Van droefheyd overtrekken
a En met het rouwkleed dekken.
a Apollo's kroon verlaat syn glans,
A Daar by eerlang het Parnas-trans ,
,v Quam met 't cieraad versieren
a Van Pindus Lauwerieren.
a Nu treurd het negen Suster-tal ,
a Wyl haar het droef vaarwel geschal,
n Die
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o Als 't naar gedruys der wateren
r Komt op Parnas te schateren.
a Ons hert geperst, geprikkelt , fel,
u Om uw ó Broeders, een vaar-wel
v Voor 't allerlaatst te geven,
S Met sidderen en beven.
N Vaarwel van daar de jonkheyd wast,
u En 't wit de Roose- knoppen past:
n Vaarwel, die door 's Woords kragten,
u De Roosmareynen agten.
n Vaartwel , gy daar de Leever -bloem
vr Opvyseld tot Apollo's roem,
,,En laat de Droefheyd vaaren.
t Vaarwel, ook 't Soet vergaaren,
rGy hebt uw soete vygeboom,
N Geplant aan Pindus waterstroom.
a Vaarwel daar Liefd' moet blijken,
a Geen Koorenaaren wyken.
a Dit wenschen wy Uyt Liefd' Bestaan
N Aan die met Trom, Blaysoen en Vaan,
N Haar lieden gaan bereyden
a Van 't Lely-hof te scheyden."

Onder de te Noordwijk vergaderde dichters merkten wij
Jan Boom, van Scheveningen , J. v. Leeuwen en J. Hoywagen van Schiedam op.
De antwoorden en liederen zijn verzameld in Der Eere-

krans voor Rethorica , gevlogten door het vredelievend Broederschap deser navolgende Reeden-Kaineren, te weten De
witte Roose-knoppen enz. Op de Reden-Kamer der Lely
onder de Doorn enz. Leyden, 4".
Ook in de drie volgende jaren wisselden zich de refereinfeesten in Rijn-, Delfts-, Schie- en Westland onophoudelijk af. Geen kerkelijk of burgerlijk feest, waarop geen
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wagens met zingende rederijkers een of meerdere dorpen
binnen reden, of voor een herberg, waarvan de waard prijen had uitgeschreven, stil hielden. Katwijk , Noordwijk,
Naaldwijk, Schipluiden, Pijnaker en Ketel schreven schier
jaarlijks vragen en prijzen uit, doch welke worden niet vermeld.
Alleen vinden wij opgeteekend ,, dat de werken dier kamers niets behelsden dat eenige aandacht verdiende" en
„zij zelve dieper en dieper zonken." Volgens Kops waren
de refereinfeesten den 23sten van Hooimaand en den lsten
van Slagtmaand 1711 te Schipluiden, en den 285ten van
Lentemaand 1712 te Pijnaker gehouden, de laatste in die streken. Wij vonden echter veel latere vermeld. Wel schijnen
de openbare feesten eenigen tijd, ten gevolge van het plakast van de Staten van Holland van den 18de van Lentemaand 1711, waarbij zoowel het spelen als het omrijden
langs straten en wegen met trommels, vaandels en zotskappen, op zon- en feestdagen verboden werd, 1 gestaakt,
doch allengskens wederom ingevoerd te zijn. In 1731
schreef de kamer te Pijnaker de vraag uit:
'Wie sloeg, wie kreeg de slag, wat sloeg den slager af,
Wie 't afgeslagene herstelde en weder gaf,"

die door Abraham Wijnbeek, lid der Leidsche kamer de
Witte Acolijen het best beantwoord werd, zoodat hij den
hoogsten prijs, een zilver blazoentje, verwierf. In het
volgende jaar gaf Justus van Effen in zijn geestige Spectator het verhaal van zijne ontmoeting met een rederijker
van Koudekerk. Toen hij met de trekschuit bij dit dorp
was gekomen, stapte er een huisman in, die na hem gegroet
! Gr. Plakkaatb. , d. V, bl. 85, 86, 598.
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en de schuit eens rond gezien te hebben, met een zware
stem dus uitbarstte:
•► De Helden in het ros van Troje hadden, 't wis
Benaaawder als het hier in deze trekschuit is,"

waarop van Effen hem, na hem wedergegroet te hebben,
dus antwoordde: „ wel zoo vriend de geest schijnt vaardig,
want ik geloof dat deze vaerzen eigen maaksel zijn." --„ Ja heerschop," was het antwoord, „daar hoef je niet
aan te twijfelen; ik wor nou temet een dagje ouwer,
maar al zeg ik het zelfs, 't is geen tien jaar geleên , dat
ik in het kniewerk voor niemand gezwicht zou hebben." -„ Dan heb je ," viel ik hierop in, „ naar alle apparentie al
een talrijke familie." -- „ Nou zien ik wel ," schoot de

huisman mij al grimlachende toe, „dat je weinig of geen
ommegang met de konstbroeders hebt gehadt, en je ook
niet veel op de fisonomie verstaet, want ik ben noch ongetrouwt en heb geen kinderen, of je most iemands treffelijke werken voor zen kinderen houwen, dat zou nog
gaan meugen,
a Held Epaminondas had zulke dochters twee,
a De slagen die hij won te Luiktre en Mantinee."

Hierop vroeg ik hem, „ wie verstaat gij door de kunstbroeders ?" -- „ Die van de aaloude vrije gebateseerde Redenkamers ," kreeg ik tot bescheid, „ gelijk wer één in ons
Dorp hebben , waarvan ik al vroeg een lid, en naderhand
Fakteur, Prins en Keyzer ben geweest, en al zeg ik het
zelfs, niet zonder lof. Ik zou je noch al wat prijzen kennen vertoonen, die de kamer an me refereinen verschul-
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digt is. Ik heb ook nou en dan als Broertje wel eens met
de kap geloopen; maar jij verstaat je die dingen niet zien
ik wel, de lthetorica is nou te veracht, als dat de Heer.
schappen zich daar an zouwen laten gelegen leggen, de
ouwe weldaden worden vergeeten, want immers, dat zelje
niet ontkennen, dat we een groot deel an 't werk van de
Riffermatie hebben gehad; zo je een man van stuidie bent,
heb je dat wel meer als eens geleezen." — „ Zoude ik
niet ?" gaf ik hem tot antwoord, „ik weet zeer wel, dat
uwe overoudvaders met meerder regt daarop roemen mo.
gen, dan de beeldenstormers, die, volgens het oordeel van
alle gematigde Schrijvers, ten hoogste strafwaardig door
hunne blinde drift en buitenspoorigen moedwil bijna
oorzaak zijn geweest, dat zoo een heilzaam werk als de
Hervorming van de Godsdienst, waarop de vrijheid van
conscientie, die wij genieten, gebouwd moest worden, in
zijn geboorte gesmoord zou hebben, wijl het aan hun niet
gefaald heeft, dat alle Roomschgezinde Vorsten, zelfs die
ons uit politie tegen Spanje de behulpzame hand boden,
hunne wapenen niet keerden tegen het land, daar zoo onbezuisd op de weerlooze voorwerpen van hunnen religieuzen
eerbied wierd gewoed, 't geen den algemeenen Staaten geen
kleine moeite gekost heeft om voor te komen ; ik zwijg
van het schijuregt, dat zij den wrevelen Filip gaven, om
op het aannemen der bloedplakaten, door zulke ongeoorloofde feitelijkheden uitgetart, sterker aan te dringen.
Neen, uwe aloude loffelijke voorzaten gebruikten buiten
hunne welberedeneerde spelen van zinnen in hunne vertooningen ook de zoogenaamde boeken der Leken, dat zijn
de schilderijen en beelden, om de oogen der aanschouweren , aan zodanige poppenkraam van jongs af gewend, op
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een zachte wijze te openen, daar ze eertijds dienden om
hen blind te houden in het wezentlijke van de Godsdienst. Hieruit kunt gij merken, of ik de Rhetorika haren
lof benijde, en of het uit verachting der kunst spruit, dat
ik op den tegenwoordigen stand der kamers niet zeer ge.
vat ben, want van de oude heb ik schier al wat 'er in
druk is gelezen , en mogelijk zal u wel bewust zijn, dat
die boeken thans lustig opgezocht worden, vooral door de
liefhebbers van onze taal, die zich geenen arbeid ontzien,
om de oude Duitsche woorden, die uit het gebruik ge raakt zijn, waar 't mogelijk, op het gezag dier dichteren
weder in te voeren, hoewel ik gaarn bekennen wil, dat
zulks mijn minste inzigt is; want gelijk ik het geld gebruik, dat thans ter tijd gangbaar is, zoo gebruik ik ook
de woorden, en zoek me slechts te wachten dat ik door
geen valsche munt bedrogen worde. Dus zou het mij een
groot genoegen geven, indien ik eenige zaken wegens den
tegenwoordigen staat der Rederijkers van u leeren mogt,
wijl we zeer zelden gelegenheid hebben om met leden van
uwe kamers om te gaan, want in de steden is het 'er te
ver mee verloopen, en op het land komen wij niet dan
om ons te vermaken en den boog te ontspannen. Dus
gunnen we ons den tijd niet om daar met een ervaren lid
van de kamer eens een ernstig gesprek over haar bedrijf
te houden; al wat we doen, zoo 't eens gebeurt, dat 'er in
het naastgelegen dorp eenige zamenkomst der liefhebbers
is, bestaat in het zien der intrede, en der spelen, die
'er vertoond worden, meer om te spotten met hetgeen ons
vre and en ongerijmd schijnt, dan om ons te verwonderen,
hoe menschen die altoos hunne handen met andre bezigheden vol hebben, zo ver kunnen vorderen, dat ze op
,
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een publiek toneel allerlei personaadjen durven vertoonen ,
zonder door het gewoel, gelach, en de verdere luidruchtigheden der kijkers van hun stuk te raken, daar we veeltijds ons geld spillen in de komedien, om de spelers ge
hunne rollen te zien haperen, zo dat ze menig--durign
maal door den boekhouder daar niet weder of te helpen
zijn, want dit moet ik tot lof van uwe kunstbroeders zeg.
gen, dat ze zeer rolvast zijn, en men klaar kan zien, dat
ieder zich bevlijtigt om zijn best te doen en den prijs te
helpen winnen."
„ Dat is de waarheid Heerschop, en 't moet al wat meer
als gemeen zijn, dat ons verstommen zal; evenwel is het
in me jeugd te Noordwijk eens gebeurd, en dat moet ik
je verhalen, want het was een koddige poets: de Redenkamer van de Lely onder de doornen, voerende tot zinspreuk: Uit liefd bestaen, zou op een kermis de koninklijke spullen van Josef vertonen, en had een houten tent
laten opslaen, die van achteren met een uitstek over een
sloot hing, daar een schuit inleg onder een opening, die
men expres in de vloer van 't uitstek gelaaten had, om
in het eerste deel Josef daar door als in een put te laten
zinken; de kostjongens van het Fransche school hadden
dit gemerkt, en, toen men in 't begin van 't speulen was,
ja niemand eenige achterdogt had, de schuit weggevoerd,
zo dat Josef, toen hij in de kuil zou worden neergelaaten,
tot aan de hals toe in de kroost en modder zakte, 't geen
hem zo eysselyk schreeuwen deed, dat al de kykers riepen : Hoor Josef eens klaegen, het gaet je aen je hart,
wat speult hij mooi; de anderen gingen vast voort totdat
hij zijn tweede klacht zou geeyndigt hebben, en aen de
Ismaelitische koopman geveilt kon zijn, daer gelyk je
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weet, wel een quartier mee verloopen moet; maer toenze hem uit de sloot getogen hadden, was hij zo nat, bekroosd en bemoddert, dat hij op het tooneel komende hem
schudde als een waterhond, en met een grouwelijke boosheid daar of liep, niet anders roepende, als ii ik schaay'
er uit, ik schaay' er uit," waar door ze zo lang gedwongen
waren met speulen op te houwen, tot dat ze een andere
Josef gevonden hadden." 1 Het gesprek liep verder over
het tarmen en de knievraag , totdat de reizigers te Zwam merdam afscheid van elkander namen.
Sedert vinden wij van de kamers ten platten lande niets
meer vermeld. Zij bleven echter nog een geruimen tijd
bestaan, doch bepaalden zich tot het houden van „ kamer.
feesten" of „ kamerdagen" en hielden, voor zoo ver wij weten, geen openbare intreden of refereinfeesten meer, en in
het midden der XVIIIe eeuw schijnen zich de meeste allengskens ontbonden te hebben. Het langst hielden de
kamers van Ketel, Schipluiden en Pijnaker stand. De
dichter Poot, die in zijne jeugd met de Rederijkers dier
kamers verkeerde, zong van hunne gedichten;
• De kamernisten van 't fyn Rederykerdom
• Verrukten mijn gemoet al gingen ze ook zoo krom
• En kreupel als een wyf van driemael dertigh jaren,
a Waeruit de kracht en geest van 't stinkhuis is gevaren." s

Lang reeds voor de kamers ten platte lande werden gesloten, hadden zich die in de steden ontbonden en waren
door de dichtgenootschappen vervangen. Van de meeste
wordt in het laatst der XVIIe eeuw reeds geen melding
1
3

Van Effen, Spectator, d. IV, bl. 147.
Poot, Gedicht , d. II.
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meer gemaakt. Zij waren op aandrang der geestelijken
gesloten of langzamerhand weggekwijnd. Van de Witte
acoleijen te Leiden, sedert 1616 met den Palmboom
vereenigd , weten wij, dat zij tot 1734 bestaan heeft,
toen de regering de nog overige leden, onder welke de
genoemde Wijnbeek, beval de goederen, boeken en meubelen op zekere plaatsen te brengen. Wijnbeek vereerde den
in hout gesneden stempel aan den Heer Florimont de
Granson, regerend prins der kamer te Veere. De Goud
kamer, de Goudsbloem, bleef, blijkens hare Mei- en-sche
Nieuwejaersverzen, schoon zij soms slechts door twee of
drie leden, ja wel eens door één lid vertegenwoordigd
werd, bestaan tot het jaar 1785, toen de beide nog overige
leden, van burgemeesteren de herstelling hunner oude
regten en daarenboven eene jaarlijksche toelage van f 50
tot noodige reparatie en verdere onkosten bij de kamer
te maken, verkregen. Deze vernieuwde kamer werd den 16den
van Louwmaand 1786 met een plegtige redevoering door
den rector der Latijnscbe school, Gerard Carel Coenraad
Vatebender ingewijd, had toen de burgemeesters Mr. Martin us van Toulon en Mr. Jacob Slicher, Mr. Cornelis
Johan de Lange, Vrijheer van Wijngaerden, Mr. Hendrik
van Wijn, Gerard Carel Coenraad Vatebender, Mr. Jan
Couperus, Ds. Jan Bessan en Gerrit Boon van Ostade tot
beschermheeren, en gaf in 1791 een deel met mengelwerken in proza en poëzy in het licht.' In het laatst der
XVIIIe eeuw waren er te Haarlem nog drie kamers, de
oude kamer, Trouw moet blijken, de Jonge, Liefde boven
al, de Vlaamsche, In liefde getrouw. Deze laatste ging
1

Mengelw. d. Kamer van Rhetorica, bl. 15.
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echter kort daarna te niet, doch de beide eerste bteven, en vervaardigden, naar oud gebruik, steeds op den
eersten dag des jaars een gedicht , 't welk zij elkander
toezonden, bij welke gelegenheid de kamerknecht, met
een zilver blazoen der kamer aan een fluweelen draagband om den hals, gewoon was eenen mondelingen ze.
genwensch in rijm uit te spreken. De dichter Langendijk , die vele jaren factor der oude kamer geweest is, heeft
in zoodanige jaardichten onder anderen „ Emanuel of jaarzang op de geboorte onzes Zaligmakers" , „ Lofkrans voor
zijne geboortestad" en „ Leven der Hollandsche Graven"
beschreven. Ook schreef hij voor de drie kamers een ver
toen zij in gevaar waren zekere vrijheid , belan--werschift,
gende den accijs, te verliezen. Hij voerde in dit verweer
sprekende in en liet haar de zaak der-schriftReoa
kamers zoo verdedigen, dat zij alle hare vrijheden behielden. Deze kamers telden onder hare leden deftige
burgers en bekende dichters. Lang hielden zij zich aan
het oude gebruik binnen's kamers zich in het vervaardigen
van refereinen en kniedichteh te oefenen. Kaarten werden
er echter niet meer uitgegeven, maar wel vragen, die alleen
door de leden beantwoord werden, zoo als zulks in al de kamers, die toen nog bestonden , geschiedde. Zoo komt in
de archieven der kamer te Noordwijk nog het antwoord
op de volgende vraag, in 1738 opgegeven, voor:
o Wie
w Wat

was door Broederhaat op 't allerhoogst verlegen,
middel raamt hij om zijn Broeder te bewegen."

4 Kops, bl. 315, Leven van Pieter Langedijk voor het 4de deel
zijner Gedichten, bl. 14, 15. Langendijk, Voorb. door de Gray.
v. Holl., bl. 11. Een menigte dezer jaardichten zijn in bezit der
Maats. v. Ned. Letterk. te Leyden.
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Het antwoord brengt zijn vonnis mede, als het maar
gelezen wordt. Men oordeele:
a Zie hier twee Zoonen van een moeder voortgebracht,
a In Gods gewyd' Tafreel verschijnen voor ons oogen ,

& Daar d' eene (die zich zelf te deerlyk vint bedrogen)
u Den ander zweert den doot, kreeg hy hem in zijn macht;
a Hy raast en tiert en schreeuwt, stelt 's vaders huis in vrezen;
n De wrok doet hem het hair vau spijt te bergen staan,
v Om dat de minder voor de meerder is gegaan.
p Want 's vaders zeegen was den jongsten toegewezen,
a Zou dit het doelwit zijn, waarop de vrager mikt?

,Gewis, want Jacob, staat als tot er doot verlegen!
a Het eerst geboorte recht, door koopmanschap verkregen,
ff En 's vaders zegen, door bedrog, hem toegeschikt,
a Doet hem voor Ezau's toorn op 's moeders raat vertrekken.
n Hy vlucht, en na de vlucht: raamt hy een middel, dat
wIn zich, den Kristenplicht, op 't alderhoogst bevat,
* Want Jacob boog zich, om zijn Broer tot Liefde te verwekken."
n Wat hart, dat harder is: dan d' hartste diamant,
a Zou zich niet buygen, wen by ziet, de teere Liefde,
H

Van Jacob, daar hy 't hart van Ezau mee doorgriefde,

a Hy biet hem schatten en geschenken van zijn hant;
a Hy onderwerp zich niet alleen, maer al de zijnen;
a Zy smeken, bidden om 't genot van liefd' en vreê,
iv Tot dat het blanke zwaart liersteld wierd in de schee ,
a En deede Ezau's haat als eenen rook verdwijnen."

a Toen werd de Broedermin op 't allerhoogst gevierd.
't Omhelzen, 't kusschen, strekt' alleen niet tot genoegen
a Van hunne blydschap, maar (om 't al in een te voegen)
a De harten wierden zelf van eenen zin bestiert,
a 0 heerlyk voorbeeld , 't geen tot leering kan verstrekken
w Voor 't gansche menschdom van een vader voortgeteelt,
it Zoekt vree, verlaat de twist, die d' hartte gansch verdeelt;
w Want Jacob boog zich , om zijn Broer tot Liefde verwekken.
,, Loon na werk."

HOOFDSTUK XVr.

ONDERGANG DER ZEEUWSCHE KAMERS.

Reeds meldden wij hoe kort en schraal de berigten zijn om
meeste Zeeuwsche kamers, vooral ten platten lande,-trend
van welke eenige slechts bij name bekend zijn en vele reeds
in de XVIe eeuw niet meer bestonden. In den aanvang
dier eeuw ten minste vinden wij geen gewag meer gemaakt
van den Oranjeboom van Arnemuided, van de Matelief van
Domburg, der kamers te Kapelle, in het land van ter
Goes en van Pooltvliet, 2 van de Blaauwe acolije, in Min-

Deze kamer bezat de inkomsten van eenige landerijen of tienden.
Ontwijfelbaar was hier een kamer, wijl in de Regtkamer aldaar
zich nog bevindt een oud geschilderd bord, verbeeldende Bene hei
vrouw, die een open boek voor zich heeft, dat zij met de-lige
linkerhand vast heeft, tegelijk met een zwaard, waarvan de punt
den grond bereikt. In de regterhand houdt zij twee roode en een
witte roos in het midden. Haar hoofd is gedekt met een kroon en
daarboven de zinspreuk: Wt rechter minne. Ook vond men daar
een geschilderd wapen van Spanje, versierd met de Ridderorde van
1

2
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nen groevende van Nieuwerkerk, van de Terwengreynkens, Plomp van sinne, van Ouwerkerk, 2 beide in Duiveland, . van de kamer te Scherpenisse en van de Korenairen , Christus is 's mensch voedsel, te Vosmaer. Langer bleef
de kamer te Goes in wezen. In 1679 ging er van wegen
de Regering een verbod uit van vergaderingen onder den
naam van Rethorica te houden, met bijgevoegden last om
het boek, de juweelen en het zilverwerk op het stadhuis
te brengen. Niet gering was de vreugde der kerkelijken
over dezen stap, daar zij zich de uitroeijing dezer in
hun oog verderfelijke inrigtingen ten doel stelden, hetzij
zij ze, als overblijfselen uit den pauselijken tijd veracht
hetzij de luidruchtigheid der bijeenkomsten en de-ten,
uitgelatendheid bij openlijke spelen hen met afkeer vervulden. En gaf ook de Regering na twee jaren de geeischte goederen terug,. de kamer herstelde zich niet meer,
ofschoon zij welligt uiterlijk nog eenigen tijd in den vorm
van een letterlievenden vriendenkring heeft voortgeduurd. 3
De kamer van Tholen , wier blazoen, ook, na het scherpste
onderzoek, niet kon opgespoord worden, verdween reeds in
het Gulden Vlies , van onder met de gemelde spreuk en boven het
jaar MDXII met de spreuk: Nee spe nee meta. Ook is aldaar nog
het wapen van Poortvliet met rozen omringd en het jaartal 1550.
Het is zeer waarschijnlijk dat de gemelde Heilige Vrouw Sinte Ca.
tharina is.
! Haar patrones was St. Anna. Het Genootschap , Kunst wordt
door arbeid verkregen, te Leyden, bezat verschillende spelen van
sinne , refereinen en andere stukken, gemaakt door Job Gommersz ,
waarschijnlijk factor dezer kamer, gejaarmerkt 1564, 40 ,
3 De patrones dezer kamer was Maria.
= Zeeuwsche Volks-Almanak, 1844, bi, 17, 18.
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den aanvang der XVIIe eeuw. Ook die van Zierikzee zien wij
eenigen tijd langzaam voortkwijnen en in het midden der
XVIIe eeuw spoorloos verdwijnen. Langer bloeiden de
Blaauwe acoleijen van Vlissingen. Wij zagen haar in de
XVIIe eeuw te Middelburg, Leiden, Gouda en elders prijzen behalen, doch in het laatst dier eeuw ontmoeten wij
haar niet meer. In 1736 rigtte er de bekende dichter Jan
Guepin met - eenige andere vrienden een andere kamer op,
die zij den klimmenden Leeuwrik noemden. 1 De Middel
kamer', het Bloe mken Jesse, gaf in 1679 in het-burgsche
licht : „ 'Trage uytgegeven voor de Redenaers van het Re.
denhof Liefhebbers derzelver van de Spruite Jesse, onder
't woort In Minne groeyende, $ en schreef in 1680 de vol.
gende kaart uit:
-

w De

Redenrycke Maeght, begerig om te weten
Haer oorspronck, is ten top van Helicon geseten ,
N Gebiedende men haer in 't cort sal doen verstaen
o d' Intrede van haer jeught en waer sy quam van dato.
M Wie 't naatst ontleed, die wil s'een prys van zilver schenken,
M En sal de hooghste trant met 't selve me gedenken,
M En die 't met moot en tong op 't aerdigste vertoont,
Sal met een derde Prijs van Pallas syn bekroont,
o Voor-eerst, coo vraagt sy dan, waerom most Adam slapen,
Wanneer dat Eva hem ter vrouwe wiert geschapen?
is Ten tweede: waerom dat haer leeme Hut en Romp
.Niet is gebouwt uyt slyck of uyt een aerde klomp P
• Waerom uyt Middenlyf en niet uyt and're leden P
• En uyt een Ribb' alleen P Segt ons daervan de reden."
N

1 Witsen Geysbeek, Biogr. Anth. Crit. Woordenb. , d. II, bl. 39.
s Te Middelb. gedrukt bij Pieter van Goethem, ordinaris stadsdrucker, 1679.
8*
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Den hoogsten en vierden prijs verwierf de Middelburgsche
dichter Jacob Willemsen, lid dier kamer, blijkens # Nieuwejaersgift aen Mittels Redenhof op de Geestige Vragen
van Pallas enz. Middelb. 1680, 8°. ' Meer is hij echter
bekend door zijn ii Sions' Zielbanketten voor de genooden
des Heeren" en andere bundels met geestelijke liederen. 1
Niet lang na het houden van dit feest (1681) waren de
leden verpligt de kamergoederen te verkoopen en werd de
plaats hunner' bijeenkomst in een herberg herschapen. Nog
in het laatst der XVIIIe eeuw vond men in deze eene
vergaderzaal met vaste banken en kussens. Aan den wand
hing eene schilderij, waarop zes en dertig kamerbroeders
waren afgebeeld, met dit onderschrift:
,

to Hendryck

Laurys prince in syner leven,
Jacob van Berghe was deken voorwaer,
N Doen wert dit paneel gemaeckt als men heeft geschreven,
M Vyftien hondert en een en tnegentig jaer."

M

Over een open plaats trad men in een nieuwer gebouw,
waarin een geplaffoneerde zaal met de kamerspreuk , het
wapen van Oranje en het jaartal 1675 aan de zoldering en
de afbeelding van Frederik Hendrik met het jaartal 1639
voor den schoorsteenrand. Boven den ingang las men
„ Princesael." Op de deuren van twee kleine vertrekjes
waren de beelden van Juno en Pallas geschilderd en op
de daklijst las men de spreuk in Minnen groevende 1675" ,
met drie in hardsteen gehouwen wapenschilden, waaronder:
Slingerrecht, Jacobus Pekkius, P. van Goetheem,
opperprins.
1

La Rue Gelett. Zeeland, bl. 112.
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Ook bestaat er nog een exemplaar van den zilver vergulden
ovalen penning, dien de leden der kamer aan een lint
op de borst droegen, Op de voorzijde, binnen een rand
van bloemen, staat het blazoen in verheven werk en de
gewone kamerspreuk, op de keerzijde een ,,geijkte koornmaat" en daar boven in als (alles) beteekende in alles
de mate. 1
Nergens echter bleef de kamer zoo lang- in bloei als
te Veere. Vóór 1530 bestonden er twee kamers; doch
Adolf van Bourgopdië, Heer van Veere en Vlissingen,
had beide , die toen reeds in verval waren geraakt, ineengesmolten en wetten gegeven. Toen die wetten s ten ge
verandering van godsdienst en zeden, in onbruik-volgedr
waren geraakt, werden zij, op eerbiedig verzoek van den
prins, de dekens, gezworens en gemeene leden van de

kamer, den Eden September 1608, door schepens en raad
veranderd, verbeterd en vermeerderd. 2 Van dien tijd af
ontmoeten wij ze op alle Zeeuwsche en de meeste Holland..
sche feesten, en zien wij de kamer menigen lauwer aan hare
kroon hechten. Hare inkomsten waren niet gering, en de
Heeren en later Markiezen van Veere wedijverden ze te
vermeerderen. Zoo genoot zij den ontvangst van den windmolen , van den grooten visch -tol , der vischbanken, der
balans , der kramen , der Schotsche ellematen, van 's Heeren mande, 't vleeschhuis en de jaarpenningen, drooge
1 Mr. Pieter van Visvliet bezat een zilveren Rhetorijkers penning
van 1642, wegende 5 ons en 3 engelsen. Zie Cat. 1787, p. 115.
2 Zie Kops, t. a. p. Bijl. Wij gebruikten bij de behandeling
dezer kamer het ms. van H. A. Toll i, Berigt nopens de Veersche
rederijkkamers en andere papieren deze kamer aangaande, in bezit
van den Baron van Heemstra.
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toloen genoemd. Ook particulieren begiftigden haar. Zoo
maakte den 17den Augustus 1574 zekere Pieternelle Jansdr.
Ketelaers, weduwe van Willem Cos, eertijds prins, 4 pond
vl. voor haar vast, verbindende daarvoor haar huis, om
daarvan „ tot haer 's mans zalige gedachtenis en tot haerder memorie een zilveren kop te maken," gelijk dan ook
in 1595 voor dit geld een zilveren beker met de bloem
der kamer er op gegraveerd, ten dienste der broeders ver
werd. De regering begunstigde de kamer op-vardig
allerlei wijze , vergoedde de onkosten, die zij moest maken , wanneer zij voor 't stadhuis, of bij de blijde inkom.
sten der Heeren speelden, defroijeerde haar, wanneer zij
naar deze of gene plaats ging, om prijzen te winnen, „opdat het tot eere der stad mogte zijn", ontlastte haar in
1711 nog van een cijns van 2 pond vl., die zij weleer
betaald had, en droeg zorg , dat zij, hetgeen zij van den
Markies gewoon was te trekken, ook na den dood van Wil.
lem III bleef genieten. Zij was ook wel voorzien van alle
kamerbenoodigdheden, en op de inventarissen harer bezittingen vinden wij o. a. een zilveren vergulden kop, een
zilveren schenkbord , een zilveren ruit, alle met het blazoen, een zilveren kolf en vijftien aaneen geschakelde
schilden, met de wapens der opperprinsen, prinsen en
dekens. In 1695 gaf L. Nebbers, de aftredende, aan Anthonie Marinissen, den nieuwbenoemden prins, de goede
-renovmtd
volgenden inventaris :
o

Staat, die Vos, als Prins, moet maken

, Der lighamelijke zaaken
v Van Rhetorica ter Veer,
u Na Vos 't Prinsdom legt ter neer.
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n Lust n, Nieuw Prins! naar 's Prinsen pligtea ,
t Der Kamers goed'ren g& te slaên ,
a En die uit mijne hand te ontfaên,
a J3ier is de kist om uit te ligten.

a In 't guide zilver uit te rapen,
u Vind gy een Kol', een Drinkenskop,
N (Ik zag er nooit een deksel op)
a Een schildeken met 's kamers wapen.
a Het ander zilver daar beneden,
w Is een Taljoor, gekogt voor tin,
« Als zynde daar meer natheid in,
En met des kamers bloem gesneden.
a

En negen schelpen, vastgeschakelt,
a Die 't Broederschap alleen bekwame
v Van dien, die 's Prinsdoms eer aannam,

# Waar mee men nu den Knaap toetakelt.
a Van tin vind gy twee groote Kannen,
# Met 's Kamers spreuk en schild besneên,
n Door liefde alleen in 't vuur verbeên ,
M Haare Oudheid heeft haar hier verbannen.
.Nog andre Twee, om wijn te schenken,
v,Een waterpot , een tinne pint.
# Een koopre bel, die tongen bind,
M Als Prins of Dekens daar mee klinken.
«Twee koop're Kandelaars, een basse,
wi 's Kolvers boeten in zich sluit,
a Die alle onheblykheid weert uit,
a De vuilste monden wel kan sussen,
• Op 't Roomsch fatsoen drie pakken Kleêren,
# Van zilver, rood en swart gemaakt,
,Door Preek'ren nyd 't onbruik geraakt,
«Dog nilt bewaard: de kans kan keeren.
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^► Opdat wy, missende scholieren,
'Het doen der ouden gade slaan,
a Zien Prinsen op- en ondergaan,
N Zien feest- en kolftijd hoe te vieren.
n Daarom zijn hier twee kamers Boeken,
a Het een van over hondert jaar:
"Dit is het ander Boek. In Haar
'Kan men all's Kamers Leden zoeken.
r Daar 's nog een Boek van dertien jaaren,
#i Daar yder Prins in zynen tyd
n Onz' rymen, aan Apol gewyd,
y Genoodzaakt is, by een te gaaren.
N Die mogen ons veel fraais doen hooren.
u Deez' Twee Commissies, dat wel eer
r, Twee brave Amptlui van den Heer

w Tot Overdekens zyn verkooren:
a► Maar zaakera , zoo vol gunst en reden,
N Als dezen Adolfs Brief in heeft,
u Met 't geen dat ons vrij branding geeft,
a V ernieuwt door onze Overheden,
v Verdienen alle drie geschreven,
u In plaats van op dit Parkament,
ii Dat ongeval en tyd tog schendt,
a In 't allerhardste staal gedreven.
N Dog om 't verdorren te voorkomen,
a Is 't op Francyn gecopieert,
N En werd met 't zilver hier aan veert,
a En onder handschrift aangenomen."
Den 20 October 1694.
L. Nebbens.

Now in het laatst der vorige eeuw hield de kamer, van
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't midden der maand December tot den 8sten Maart, des
dingsdags avonds van half zes tot acht ure, hare weke
bijeenkomsten op de bovenkamer van 't vleesch--lijksche
huis, welke bijeenkomst zij met een broederlijken maaltijd
sloot. Deze bijeenkomsten werden colven genaamd, een
woord nog overgebleven van het kolven of balslaan, 't geen
in vroegere tijden een gewoon tijdverdrijf der leden was,
waarop verscheidene, nog in handschrift voorhanden, uit
-nodige
zien, b. v.:
't Koomt , vrienden, wie gy zyt ,
N En voegt u tot den stryd,
u Met uwe kuil en ballen,
to Hier binnen deze wallen,
N En wel op Reedensplaats,
u Daar wij met onze maats
,,Ons zullen gaan verdeelen,
ii Vermydende 't krakeelen.
a W y zullen zoo gaen stryden,
a En ons daer by verblyden,
aNaar staaken en naar kuiten,
N Een yder trek 't geweer,
a Al is 't een kloeke speer,
a Die zich zal 't best betonnen,
u Die zal men wel gaan kroonen."
J. Keyzer Prins (161).

Gedurende den winter werden er acht of negen vergaderingen gehouden, om de antwoorden te hooren op de
vragen, die wekelijks door den prins ,werden opgegeven,
waarna de broeders zich met het vervt^cirdigen van knie
t Kuiten zijn kuilen of gaten, die in 't ijs of de aarde gemaakt
werden en waarin de ballen moesten gelegd worden.
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dichten bezig hielden, „ daarin bestaande, dat elk op een
voorgesteld woord een gelijkluidend woord moest toepas.
sen, op verbeurte van een klinkert, dat is een stuiver."
Ten einde hierin een geregelde orde te houden, werden
de broeders in drie, vier of meerdere deelen, Golven genoemd, verdeeld , hebbende ieder zoogenaamde kolf zijn
kolfmeester en beurt, om dien dag de besturing, onder
den opperprins, waar te nemen, waartoe dan ook de kolfmeester, ten teeken van zijn gezag, op dien tijd een zilver
kolfje met een lint voor de borst droeg. Hij gaf door
driemaal, na eenig tijdsverloop, met den voet te trappen,
den tijd aan om een gelijkluidend woord te bedenken. Die
bij het derde trappen het woord niet had, moest zijn klinkert of stuiver verbeuren. De door verschillende prinsen
opgegevene vragen en daarop ontvangen antwoorden zijn
deels in handschrift, deels in druk bewaard. In 1691 werd
de volgende vraag opgegeven:
Rethorica verzoekt dat yder op de maat
n Ten klaagsten uitlegt, wat by door de ziel verstaat.

,,

iste Antwoord.
o Het

leven van een beest;
Dog van een mensch de geest;
Deez' uit de Schrift te leezen,
Vind ik onsterffelyk
M En onlighamelyk
t By my een denkend wezen."

M

2de Antwoord.
.► Wyn is de ziel van vreugd,
Waar door wy zyn verheugd,
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- Als 't maar wel mag gelukken.
Zoo men maer op het geld
- Zyn hert te veel niet stelt,
Dan zal men roossen plukken."
,'t Geld is de ziel op aard ,
''t Geen ons veel vreugde baart,
# Zoo lang wy zyn in 't leven,
„. Maar als men hier van scheid,
# Zoo zal de onsterfflykheid
Van onze ziel nog leven."

M

De ziel die is een geest ,
'Die door ons minst ea meest
-Voor 't oordeel z,1 vertoonen.
'Nadat elk heeft gedaan,
Zal by zyn loon ontfaên,
Dat niemand zal verschoonen."
M

„

Slot van 't 3de breedvoerige antwoord:
N Dus antwoord ik de Maagd op haaren throon gerezen,
a'T is een geschapen geest en altyd denkend wezen."

In 1693 gaf de prins tot vraag op:
'Den Duyvel en den Mensch doemd God om eender reen,
Waarom vind de eene dan genade, en de ander geen?"

Tot de antwoorden behoorden de beide volgende:
.Opdat op waar berouw God zijn genade geeft,
'Den Duyvel is 't niet leed 't geen by bedreven heeft."

Mozes, die groot' Propheet, laet na deez' wyze leer:
Dat 't geen verborgen is, alleen is voor den Heer.
M Wie zal derhalven hier de diepten Gods doorgronden?
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God doemt ze bei gelyk uit kragt van hunne zouden,
En geeft integendeel genaê, doch niet gemeen,
• Maar ze is voor weinig volk, voor Christus kudde alleen.
# Het eeuwig Testament, 't Verbond en Raadsbesluit,
M Behoordt den mensch alleen en sluit den Duivel uit.
M Dit is een groot geheim, 't gaat boven het verstand,
#'t Komt tot God en zijn Zoon door een verkeeringsband.
• Daarom zoo stel ik vast en hoede 't voor gewis,
Dat 's Heeren vrije wil alleen de reden is;'
N

Doch niet altijd waren de vragen van godgeleerden aard.
Zoo luidde die van 1694:
a

Waarom word op 's Lands geld gemeenelyk geslagen
ruiter of soldaat, of schip of oorlogswagen ?"

np Een

In 1700:
rr
o►

Zegt, wat dat beter is, of het gezellig leven,
Of wel tot eenzaamheid zich altoos te begeven."

In 1702 gaf de prins de volgende woorden op:
Komt kind'ren van 't A B, die altijd lastr'en leerera,
Laat alle, die hier zijn , tot lezen zich gaan keerera ,
Men geeft u woorden voor, opdat gy op dien trant,
o Uitgalmen moogt hun lof, die voor ons vaderland,
o Steeds wagen hunne vagt, en Neêrlands zwakke munren
Vast stellen, en daer door 't geweld van hun verduuren
:Die vijand zijn van staat, van vrijheid en van goed,
En zoeken ons verderf, ten koste van ons bloed.
Hoofd.
Zoet.
Melden.
Helden.
Dooft.
Doet.
Sloot.
G root
Smaden.
Raeden.
Bloot.
Noot.
Gelden.
Velden.
N

N

N
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Een der antwoorden was:
a De groote William, die de eerste was der Helden,
-Heeft voor zijn levens eind, wat dapperheid zoo groot?
,, De vryheid weer herstelt; het land gered uit noot.
De veldheer van die stam heeft men al vroeg de velden
Van Mars ook zien betreên , dat keizers waard kan melden,
a En 't Spaansche Gelderland, 't welk door zijn vuist dien stoot
Ontving, zich overheerd te zien; tot hy, ontbloot,
u Van kragt en leven, door zijn dood zich ook deed gelden
a Onder de Bouwers van de veyheid , die zoo zoet
a Is, dat zé Atloon, Almond , en and're helden doet,
a' 't Gevaar, nog ongemak ontziende, wel beraden
* Den trotschen Fransman met gestroopte klingen 't hoofd
Neerbuigen, vol van spijt, terwyl zyn glans verdoolt,
,,Zoo komen zy de drukkers te versmaden.
a ('t Kan wezen).
Peut Estre. Sans Koninek. "
N

N

De vragen werden door den prins gedrukt aan de broeders rondgedeeld. Een menigte derzelve, van vroegeren en
lateren tijd, liggen voor ons. Wij geven nog de volgende
van de jaren 1792, 1793, 1794 ten voorbeelde.
• Gy hebt in vroeger tijd, o Broeders, gaan ontleden,
v Hoe Eva met de Slang kwam in gesprek te treeden:
a Maar zegt my, bidde ik, eens: Hoe zal men best verstaan,
•'t Geen Mozes ons verhaalt: Zij zag den proefboom aan
a Als schoon voor 't oog -- dit's klaar — Maar, hoe kon zy toch weten,
a Dat deze schoone vrucht ook dienstig was om t' eten?
• Ja, 't geen nog vreemder luidt -- Hoe zag toch deze vrouw,
•► Dat 't eten dezer vrucht verstandig maken zou?
Een nieuwen opperprins zien wy thands binnen treden,
• Hy worde des begroet met gulle zegen beden."

M
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Vier nu, Veersche Broederschap,
Wilhelminas bly verjaaren ,
Voeg het vrolyk hand geklap,
v By het klinken uwer spaaren ,
N Zing en speel, verheugd van zin,
A Voor Vorst Willem's Gemalin !
N

M

N

,

Koom Broed'ren , laat ores spelemeyen,
Wilt Acolij' — — en Lelie's spreijen !
# Op 't Zilvre Bruylofts Echt - Altaar,
Wilt Vijfde Willem vreugd betoonen,
a Zyn -- — Gemallin met Bloemen krooncn!
M

w

N

N

W

m
N

Vlecht kranssen , voor dit Vorstlyk-paar.
Kroon en Vier o! Broederschap,
Willem Frederiks verjaren,
Met een dobbel handgeklap.
Op uw ouden Reden snaaren,
Denk (en speel verheugd van Zin)
Aan zijn Hooge Gemalin.

v Daar onze Opperprins de Vriend
re's Hoogsten raad heeft uitgedieut,

i! Zoudge des uw rouw niet toonen ?
r, Ja, geachte Broederschaar !

r, Nu past droevig treurgebaar,
Zoo moet gy 's Mans liefde bonen;
u Geeft hem 't laatste Vriensschaps blijk,
Mengt uw traanen by zijn lijk!
Voords verwachte ik uw begeeren ,
n Waar de boeten te verteeren?
N

a De Roomsche Leeraers smaen ons kostlyk Bybelboek,
Zoo als 't in Neerlands spraak door schrandre Taalgeleerden
r Vertolkt isc — -- Maar, ik bid, voldoet aan mijn verzoek,
o En toont, o Broeders, eens de dwaasheid dier verkeerden?
r
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v Men twist noch evenstaag men twyffeld overal,
o Wat dat men in den Mensch voor schoonheid keuren zal.
a Ei Broeders! neemt een proef , en toont op zeek're gronden,
# Waar in het waare schoon des Menschen wordt gevonden ?

ee Al wie het Joodsche volk beschouwt,

Oost of West, of waar het zich onthoudt ,
kent het overal aan zijne wezens-trekken:
a Wat is hier de oorzaak van? Ei wilt my dit ontdekken."

ee In

ee Men

De kamer werd van ouds bestuurd door een overdeken
of opper-prins, prins, dekens en gezworenen, en nog in
het laatst der vorige eeuw door een opperprins, een regerenden en aankomenden prins , twee dekens en een secretaris, die de vragen en antwoorden boekte, 't geen vroeger de aanwezende prins deed. Deze prinsen waren uit de
aanzienlijkste standen. Zoo was zulks in 1091 de Heer
Pieter R,eigersberg , in 1628 Jonkheer Johan de Maurignault, in 1672 diens kleinzoon, Jonkheer Johan de Maurignault. In het laatst der XVIIIe eeuw bestond de regering uit Job annes de Vriend, oud -burgemeester der stad
Veere, opperpriiis, Mr. Johan Marinus Chalmers, oudraadpensionaris van Zeeland, oud-opperprins, Florimont
Stierman de Grand j on , regerend prins, Monsr. Pieter Angoisse, aankomend prins, Jan Bastiaanse, regerend deken,
Pieter Verbeeke, aankomend deken, Monsr. Jacob Schwartsenbach, secretaris,
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BIJLAGE.
Deze ordonnansie der Rethorykers van
de Nardus Bloeine der stad Goes.
met Request aan, en Apostil van Bailluw, Burgemeesters,
en Schepenen dier stad van den dender october des jaars
1563. Waarvan het afschrift hier ingesloten is, heeft
mij de WelEdel Gestrenge Heer Dr. Jakob Johan Andriessen, Regeerend Burgemeester der stad Vere, gunstig
ten gebruike gegeven in 't jaar 1791; zynde het origineel

met duidelyk staande letteren op Pergament geschreven,
en is een vel uit een oud Roomsch Missaal met een Pergamente koorde ingenaaid; Hetzelve vertoont op de late
Bladzyde, die niet de andere in folio geschreven is, een
Bloempot met Nardus Bloemen vervult, en vier wapenschilden, zoo van den Prince, als van Drie Dekens, welke
in't jaar 1577, de Rhetorijkkamer van Goes bestuurt hebben; - waar van de afbeelding hiernevens gaat. En het
zelve werd besloten met een wapen van die Kamer, zoo
sommige willen ; dog andere denken , dat het een geslacht.
wapen is van den afschryver van dit stuk, die waarschyn.
lijk genaamd is van der Stralen of Straten; geluk uit de
teekening daarvan schijnt te blyken. Hier zijn nog by ;e.
voegt een ander Request aan de Ed. Achtb. Burgerneeste.
ren en Schepenen der stad Goes, zonder aanteekening van
jaar en dag; en zonder apostil; ook eerre Aanmerking van
den WelEerw. Zeer Geleerden Heer Andreas Andriessen,
in leven Getrouw en Geliefd Herder en Leeraar te Vere,
over de zinspreuk: Van ganscher harten, door gemelde
Kamer gevoert.
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Ordonnansje der Rhetorykers van de
Nardus Bloeme der s tad Goes, met
Request aan en Apostil van Bailluw , Burgemeesters en Schepenen
dier stad, van den 3dá Oct. des
jaars 1563.
Aen mijn E. Heeren Bailliuw, Burgemeesters Schepenen
der stede van der Goes.
Verzoucken ootmoedelick Prinche, Deekens ende ghemeene Gildebroeders der Rethorijcken van de Nardu's
Bloemen uwer E. Heeren goetwilighe dienaars, dat V. E.
ghelieven deze alzulke ordonnantien onder haer Lieden,
nu van nieus goetwillichlyck met gemeenen occoorde geconsenteert, ende by elcken bysonder belooft onderhouden
te werden, te visiteeren, approbeeren, ende Ratificeeren.
Stellende niet min altijts ter discretie van W. E. de zelve
ordonnansie in als oft in deele te veranderen, vermeerderen, off verminderen, zoo als W. E. goeden raedt bedraghen zal. Verzouckende voorte dezelve supplianten aan
V. E. heeren, aang hesien dezelve vergaaderinghe zeer cleen
van ghetale es, ende nietemin altyd diezelve oncosten
draghen moeten als sij in voorleden tijden gedaen hebben
doen sij dartich oft meer van getale waren, dat de speel
niet vervoeren en moghen, by-waeghn,dlcksij
de stadstimmerlieden wat gerepareert veerde, want zonder
dat en moghen den selven uit speelhuis niet cryghen; aenghesien de wielen gans gebroken zyn, stellende dezelve
supplianten haerselven ganschelyck t' uwer E. heeren ende
tot stadts dienste, waar sij eenighen dienst vermoghen te
doene. Gelieve voorts mijn heeren int. Laatste van deler
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ordonnansie bij te doen voegen, wat gaige de supplianten
jaerlycs zullen genieten voortaen van der Stads weeghe,
hopende 'tselve de supplianten verzoucken anders niet zijn
en zal, dan stadts eere, ende profijt ende tot der ge
-mentcopla.
Te weten „ zoo en sal in deze vergaderinghe van Rethorijcke gheen bedwonghen zeeker getal zijn, met sullen alzuicken en de alzoo veele gildebroers moghen in dezelve
vergaderinghe zyn, als die zelve zullen begeeren, die daer
toe geadmitteert zullen werden bij advyse van Prinche,
Deekens en de meeste voysen van der Camerbroeders.
Welke gildebroeders gehouden werden te gaan aan des
Princhen handt, ende beloven zij op trouwe ende eere de
voorschreven Camere ende tgeselschap van dien goet ende
getrouwe te zijn; ende voorts deze ordonnansie in alle heure
poincten wel ende eerlyk t'onderhouden , zonder hem daer
jeghens te stellen, exposeereT, off contrarieeren, maar alle
ordonnansie ende bevelen van Prinche ende Deeckens te
obedieeren, noch hem zelven tegens de selve met eenigherhande Rechten off wetten te behelpen: noch anders
in zaecken de Camere aengaende hem te regieren, off dragen, dan een eerlick Rethrozijn schuldich is te doenen,
alle Serreeten der Camere op zijne manne waarheijt heelent'
Bailliu, Burgemeesters ende Schepenen dezer stede van
der Goes, nemende regard op de goede diensten dye de
supplianten presenteeren, hebben de selve supplianten copie
geaccordeert. En accordeeren bij dezen, dat zij hem luyden reguleeren zullen naer ende volgende tinhouden
Van deser tegenwoordighe ordonnantie ende dye gaetgee
te genyeten, zo zij in voorleeden tijden goet wetlich we-
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sende . te genyeten plachten tot zulcker stonden by den
voornoemden heeren anders daer Tune geordonneert zal
werden. Actum bij accoorde van den voornoemde heeren
desen derden octobris a° 15° ende 63. mij present als
secretaris „ende was onderteekent: Valeke bij mij als se-cretaris der stadt Goes."
Naderhand es dese Supplianten by mijn heeren tot hen
gaetge ende maendt gelden geaccordeert, volgende dye or*
donnantie ende verheuringe van den bier axcijs, twee schel
-linge,twro mand.

Van de Faruere.
Item. Elck gildebroeder wordt ghehoudente maecken een
eerlyken tabbaert tot een paruere, met een borduersele
van een der busse met de Nardu's bloeme daer vuyt spruytende: ende daer by 't woordt naer 't advijs van der
Camere met ganser herten, oft van silver, wegende ten
minsten een half once zonder 't fatsoen, tot zulcken tijt
gereet te zijne, als hem dat geordonneert zal worden,
Ende dat zo langhe gedueren van eener coleure als bij
Prinche ende Dekens dat geordonneert zal werden. Ende
oft yemant zijnen tabaert zoe eerlick nijet en maecke alst
betaemt zoo sullen Prinsen ende Deekens die moghen afkueren ende doen verbeteren binnen zeekeren tijd op boete
van vyf schellingen grooten.

Van de Officiers van der Camere.
Item. In deze vergaderinghe zal zijn een Prinche, een
Stadthouder ende drie Deekenen, welcke Prinche oft Stadt.
houder, alleene bevel hebben zal over de gemeen gesel
Ende de Deeckens zullen Camera goet regieren, gade-len,
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slaen ende bewaeren, rekeninghe ende bewijs doen van
huerlier handelinghe, alle jaere voor de Goessche marot
ter presentie van allen den Beene dyet believen zal te
commen hooren, ende zelve niet vry gaen, alzoe dat be.
hoort, welcke Officiers alle Jaeren zullen vernieut worden
op S. Jacops dash voor dopsetten van Marie Magdaleenen
beelt, ende alsdan zullen naar drye hueren compareeren,
ter Camere al dye van de vergaderinghe zijn, dewelcke
bij meest voysen kiesen zullen eenen Prinche, welcke Prinche met den Cappellaen van de Camere maken zullen
-

eenen Stadthouder, die t Sprince plaetse bewaeren zal in
zijn absentie ende alzulcke drye deeckens als haer goet
duncken zal. , welcke officiers alsdan gecoozen zynde, zul
dat Jaer dienen zonder wederzeggen oft indient zyt-len
weygeren, zullen verbueren vyff /3 grooten.

Van de Colve te loten.
Item. Alle jaare na dat Prinche ende Deekens vernieut
zullen zijn, sal men ter zelven dage, loten om een broederlycke Colve by A B C, ende men zal de Colve aenslaen alst den Prinehe gelieft ende weder aflaeten alst
hem goetdunct, ende men sal alle Sondaeghe aenslaen
twee Camerbroeders, ende dye zullen gehouden zijn te
commen ter huere als sij de weete van de bode ontfanghen
hebben oft ten huuyse gedaen zynde, met de colve , op de
boete van vier grooten vlaems , te weten ten drye hueren
nae middaech , ten ware zij consent hadden van de Prince,
welcke geven zullen aldaer voor haer colve elck twee grooten Vlaems, ende zeggen ter vermaninghe van den Prinehe, oft den outsten deecken., in absentie van den Prinche,
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een Referei jn , oft daer voren geven eenen grooten Vlaems
ende nyemand en - sal colve alleene houden ende men sal
de colve afrekenen alst haer gelieft, ende aldan moghen
de colfbroeders van der Camer gaen, maer eer nyet, ende
dan sal men ront om even veele schieten , ende ist dat
hem yemandt vervordert an dezen dranck te doen haelen,
dan men rontom drinckt, dye zal hij alleene betaelen zonder wederseggen op de boete van v grooten Vlaems.

Van 's Princhen bevelen.
Item. Soe wye van den Prinche bevolen werdt by de
bode tot eene gestelde huere ter Camer te sommen ende
nyet en comt, zal verbueren ij grooten, ende indien de
Prinche zelve nyet en comt, zal verbueren dobbel boete,
ende indien die bode vergeet eenighe weeten te doen, als
hij bevel heeft van den Prinche, zal verbueren voor elcken
persoon, die hij vergeeten heeft, twee grooten Vlaems.

Wat gemein Cost is
Item. Als men vergaderinghe houdt op de Camer 'zij
Magdalen dash ende feeste, oft Conincks feeste, oft wanneer die heeren gebieden triumphe oft vieringhe, dan zalt
zijn algemeene Cost.

Van Beroerte te maken.
Item. Om pays, minne, ende eendrachticheit te onderhouden binne der Camer zoo es geordonneert by Prinche
ende Deeckens, dat nyemant en zal eenighe commotie maken oft eenighe obstakel tegens den Prinche oft eenige
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clappinghe tegens yemandt, 'tzij van buiten oft binnen der
Camere , van Saken de Camer aengaende, daer beroerte vuyt
zoude moghen rysen, op de boete van vyff schellingen grooten zoe dickmael als 't zelve gebueren zoude.
Van Vechíenisse,
Item. Waert zaecke datter eenige vechtenisse gebuerde
tusschen de broeders op de Camer, behalven daer crijme
aancleeft, dat sal men opneemera by Prinche ende Deec.
kens ende corrigeeren naer gelegentheyt van de zaeken.
Van Vyleynigh Spreecken.
Item. Waer dat yemandt vyleynich sprake, vloeckende
off sweerende van yemandt absent off present, dye. zal
verbueren een groon , maar inden yemandt vyleynich sprake
vloeckende off sweerende off duijvel noemende in grammen
moede, die zal staen ter correctie van Prince ende Deeckens nae gelegentheyd der zaken.
Van Gulsicheyt.
Item. Niemandt en zal deen den anderen moghen belasten met drineken, te weten met heele off halve croesen
off kannen off eenighe gulsicheit bedryven op de boete van
x groten.

Van yemandt Vremts ter Camer te bringen.
Item. En zal men niemandt op de Camer bringen, dye
van 't geselschap nyet en is, ten zij by consente van den
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Prince off zynen gecommitteerde, op de boete van x groon,
ende zoo wye gemand ter Camer bringt ende dye maeckte
eenyge beroerte off rumoer off eenyge oneerlicke zake dede,
daer sal den selven opbrenghen voor gilden ter discretie
van Prinche ende Deeckens.

Van Spelen of Comanschepe.
Item. Soo en zal nyemand speelen eenich derhande spel,
tsij mommen, quaerten, dobbelen ende dier gelycke, off
eenigherhande comanschap doen op de boete van vyff
schellingen groon.

Van Overlyden.
Item. So wanneer yemandt van de Camerbroeders overlydt zoo zullen alle de gildebroeders gehouden zijn te comen tot vermaen van den bode met haer paruere tot
zulcker huere als de Prinche dat beveelen zal, op de boete
van twee grooten, ende over den dooden te offeren op
de boete van viij, ende de Erfgen. van den dooden zullen
voor zijn dootschult geven twee schelf, grooten.
Van Secreten te helen.
Item. Soo en zal elck gildebroeder de Secreten der Camer heelers, van tgene dat men speelen zal off. wat wye
spelen, off zij ne Rolle yemandt te laten lien, waer off de
Prinche scherpe inquisitie doen zal, ende scherpelicke
corrigeeren dyers hij bevindt daar inne misbruickt te hebben naer gelegentheyd der zaecken.
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Van Stellen.
Item. Soo sullen alle de gildebroeders gehouden zijn
te tomen helpen stellen ende weder afbreecken tot zulcker huere als haer dat belast word van den Prinche by
den bode op die boeten van ses grooten.

Van 't Sacramentshuys te dragen.
Item. Soo wye belast werdt van den Prince 't Sacramentshuys te draghen ofte Marie Magdaleene beelde in de
processie, zal hem gereet houden met zijn paruere op de
boete van x grooten.

Van Speelen vuyt te geven.
Item. Soo sal den Prince van der Camer de spelen dye
men spelen zal vuyt geven ter bester ordonnantye hem
goedt duncken zal naer zijn verstandt ende weetenheyt.
Ende in dyen yemandt zijn Rolle refuzeert off de personagie hem toegeschickt weygert te spelen, dye zal voor deerste reyse, als hy dye weygert, verbueren vier grooten, voor
de tweede reyse viij grooten, voor de derde reyse xy grooten
ende nogh gehouden de rolle te leeren, ende speelen ten
daege daer toe dienende, off hy zal verbueren voor een
spel van sinne x schell. grooten, ende voor een present
off esbatement v schell. gr. ten ware nootsake dye hij den
Prinche vertoonen zal. Ende de Prinche werdt gehouden
alle spelen van sinne vuyt te geven drye weecken voor den
dagh van spelen ende presenten esbatementen off dialoghen
viiij daghen off oock vroeger alst hem gelieft.
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Van Accordeeren.
Item. Alle die rollen hebben om te spelen, zullen alle
zondage ter Camere comen om te accordeeren, voor een
huere op de boete van vier grooten, ende insgelykx den
bouckhouder mede, off ten waere dat sy oorloff hadden
van den Prinche ende zonder zijn rolle ter Camere. Ende
alle speelen dye gespeelt zullen zijn, zal men binnen acht
daghen , naer datse gespeelt zijn, comen in handen van den
Prinche, op dye boete van twee groot: voor elcke rolle,
ende dye zijn rolle verliest off gescheurt bringt, sal ver
voor thondert oft zelve te herschrijven-buerntwgo
geschuert
es.
dat
Ende men sal geven van s'camerenswege
.als men een spel van sinne gespeelt heeft xx grooten.
Ende indyen men in de jaermarct speelt, een twee ofte
drye esbatementen , soo zullen dye gesellen dye alsdan
gespeelt hebben (midts datter alsdan gesellen van der
Cunste overcomen) moghen tot 's Camers coste verteeren
eens xx grooten met de andere gildebroeders, dyer gelyeven te cornea. Ende ist zaeke dat de deeekens haer ab
boete off propyne nyet verleggen en wilde,-sentrofd
zoo zullen dye gestelt ende gespeelt hebben, den wijn moghen doen halen by den Bode tot laste van de deeckens
,ende dye moghen de boete inwinnen na vuytwijsende primitive, off zy moghen dye verbuerder quyt schelden, indyent haer gelyeft.
Van den jaer Penninck.
Item. Soo sullen noch gehouden zijn alle gildebroers
van Rethorycken omme de diensten, die de Magdaleene
meesters jaerlycx doende zijn in der kercke te onderhouden ,
9
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te geven tsanderdaechs nae Magdaleener daege onder de
misse van Requiem, voor haeren Jaerpenninck vier grooten
Vlaems , ende alsdan werden de gildebroeders gehouden
te commen ten zelven dage voor de Camer op de gestelde
huere met haer paruere, op de boete van ij grooten, ende
te gaen in de Requiem tuitte ende daar te offeren op dye
boete van viij grooten Vlaems.

Van te prijse te trecken,
Item. Wanneer 't voorsch. geselschap vermaendt werdt
ten pryse te trekken ende dattet gesloten werdt by der
wet, midts deuchdelycke onderstandt, zoo en zal der nyemandt trecken dan die den Prinche daar toe ordonneeren
zal, ende dat gemeen cost op de verbuerte van zeven .8
grooten, ten waere by trecken wilde op sijn selfs buerse."

Om Silentie te cloppen.
Item. Wanneer den Prinche begeert ende vermaent Sim
vergaederinge der Camere off, in absentie zijns, den
deecken , ende dat yemandt belette bij wansede van lachinhe, rellinghe off verstorbatie, dye zal telckens verbueren
ij grooten, maer waert dat yemandt hem vervorderde bij
viguere, toornyghe woorden off by dronckenschap , molestatie te plegen, dye zal staen tot hooge correctie van
Prinche ende Deeckens.

Van Speelgin te mangelen.
Item. En zal nyemandt van de gildebroeders eenige
speelera manghelen tegen de Camer om dye tegen yemandt
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van buiten de Camer wederom te mangelen, maer in dyen
yemant van andere Camers begeeren tegen deese Camer
om speelen te mangelen, dan sal men hem daer op alzoo
goet wederom , dicht voor dicht naer 's Camere recht,
ende daer toe sal meis ordonneeren drye gedeputeerde Camerbroeders om dye speelen te visiteeren op haren eedt,
ende indyen onder yemandt eenige speelen bevonden wierden, dye de Camer thoebehoorden, dye zal gehouden zijn
dezelve weder ter Camera te leveren binnen acht dagen
op de boete van x grooten vlaems.

Van de papegaye.
Item. Soo sal men alle jaere schieten op Marie Mag
avond, na tafsetten van de beelde, tot vermaninge-dalen
van den Prinche met clapbooghen naer de papegaye, ende
die als dan Coninck es zal dye feeste Scoute zyn, ende
by zal hebben van de Camer om zijne eere te bewaren
twee schellingen vlaems.

Van de Jaer Oosten te betaelen.
Item. Soo zal elck gildebroeder betaelen zijn jaercosten
nadat de Rekeninghe gedaen es binnen drye weecken off
een maendt. Insgelycx alle boeten dye verbuert werden
op de boeten van x grooten vlaems.

Hoe men Panden innen zal.
Item. Alle voerschr. boeten, bruycken off misdadelycke
schulden, roerende en de toecomende de voorschr. Camere
9*
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dye de voorschr. Prinche ende Deeckens kenlyck zijn, ende
maken kennelyck met twee Rethorisijns oft meer, dye zullen zy een scatte inpandeii by hueren gesworen bode aen
der geens Liefste goet daer 't gebreck aen es, te waere
off 't selve goet bedingt oft beleet waere metten Rechten
van de Stede, zoo mogen zy ander goet inpanden by den
bode voorschr. Ende zal die panden haalen ende wegh
draeghene en schatten zonder daer yemandts tegens te
seggen oft te doen wye hy waere, ende dyet nyet gehenghen en wilde off gedooghen, dat den bode zijn pande
wech droeghe, zoo zullen Prinche ende Deeckens zelve om
dye panden ende draegense wech anderhalff schatte, ende
zoo wye dan zijn panden langher liete staen dan acht da
onder Prinche ende Deeckens, soo zullen zy dye pan--ghen
den doen vercoopen by de stede taxeermeesters, ten zij
oft hy die zelver loste binnen acht daghen, dat mach by
doen anderhalf scatte gelde ende nyet anders. Ende zoo
wye onbescheydelick spraecke tot Prince, Deeckens ofte
Bode voor hueren eedt, off dienst aengaende sonde ver
als hyt deede ende kenlyck wierde,-buern,zodickwls
drye pondt zwarts. Alle voorschr. boeten, bruecken ot
misdadelycke schulden zal men corrigeeren ende inpanden
binnen acht daghen na de misdaet offt scult, nae gele-.
gentheyt der zaecke. Ende alle andere sculden, tosten,
stils van teerinbhe ende diensten in der kercken ende costen tot reparatie van speelen , sal men inwinnen als boven genarreert es, binnen drye weecken nae de scult, oft
als men dat na drye weecken met rechte zal tonnen doen.
Ende dat achterbleve by gebreecke van Prinche ende Deeckens zoo zullen zy gehouden welen in de last off boeten
oorsereeven.
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Van de Coninck te vernyeuwen.
Item. Alle jaeren sal men om een Coninck loten birrnen de vyer kersdaghen, de welcke zijn feesten houden
Zal tsondaeghs voor verzwooren maendagh, ende de Coninck zal gehouden zijn te geven een eerlycke devyse ende
daermede dye feeste vrij zijn.

Van Bruyloften.
Item. Alsser yemandt van de gildebroeders trouwt, zoo
zal elck gildebroeder gehouden zijn te commen met zijn
paruere tot vermaken van den bode indient den bruyde.
gom begeert an den Prinche. Ende zal geven in de bruyloft, man en wyff t' samen, xvj grooten. Ende dye alleene

comt sal moghen vrij gaen met xij grooten. Maer begeert
den bruydegom maer om een streecke, zoo zal hy huer
geven een schootel spyse met twee poertcannen wijns, ende
den bode vj grooten. Ende indyen den bruydegom een
spel te zynder feesten begeert, dat zal hy doen drye weecken voor zijnen troudagh. Des zal hy de Camere geven
tot Reparatie van 't rolleeren xij grooten, ende smaendaghs tot Recreatie van den geselschap een schootel spijse, daer hij zijne eere mede wil bewaren. Ende twee
poertkannen wijns.

Van het vuytgaen.
Item. En sal nyemant moghen vuytgaen, dan op Sint
Jacops dagh van een hueren tot den dryen , binnen welcken tijt elck een zal moghen vuyt de Camer scheyden ,
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midts betalende twee /3 grooten voor zijn dootschult. Ende
indyen yemant waere vuytgegaen die eenighe rollen hadde
om op dyen dach te speelen, dye zelve sal nochtans gehouden zijn, sijn nolle te spelen op de boete van 6 $
grooten, dewelcke men zal inwinnen naer 's Camers ordonn.
Gecollationeert jegens 't principael ende
Onderstondt. met dyen bevonden te accordeeren by my
als Secretaris der stede van der Goes. 1577.
Hierop volgt:
Broeders der Nardus bloemke gepresen „ fier
Wilt doch bidden voor dye dit gescreven „ heeft
't Is gedaen, met ganser herten, zonder vreezen „schier
Broeders der Nardus bloemke gepreesen „fier
Neemt in dancke dit wercl in 't weesen „ hier
Want het herte tuwaerts zonder beeven „sueeft
Broeders der Nardus bloemke gepreesen „ fier
Wilt doch bidden voor dye dit gescreeven „ heeft
Dat hem God gonne en zijn Eeuwich leven „gheeft
Iek God betrou :
verzou.
—:

Dit werd gesloten met een wapen, in tweeën verdeelt,
waarvan 't eene deel drie blaauwe schuinsche banden heeft
op een geel veld en 't ander twee roode vogelspooten op
een wit veld (zie de afteekening).
Aen mijn E. H. mijn Heeren Burgemeesters ende Schepenen der stede van der
Goes,

versoucken in alder ootmoet ende reverentie W. E. on-
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derdaenighe obediente ingesetenen eiide ingeboren burgeren
deser stede ende gildebroederen van de Confrerie der
Camere van Rethorica van de Nardus bloeme , namelick
hier ondergestelt, als Prince ende dekens uten naem van
de ghemeene gildebroeders der voors. Confrerie, alsoo voor
ooghen blyct dat de ghemeene burgherye deser stede
een goet herte en treck totter voors. Colegie heeft ende
draecht nut Liefden der Cunsten tot haerder solaes ende
tytcortingh , 't welek es grootelycks tot beteringhe van den
domeynen ende axijsen deser stede, dat W. E. gelieve ons
Supplianten te gunnen:
Ten eersten (om alle inconvenienten te verhoeden die
te geschien staen deurt breken van de stellinge gemaect
om spelen tot W. E. ende des gansche Stadts eere , 't
welek geschieden can deur yemanden die eenighen schamp
ofte haet totter voors. Confrerie draecht) ses eycken scra-

ghen van de hoochte van de wagen om over elcke sijde
drie te stellen, ende voorts alzoo de voors. Confi'erie meest
onderhouden Wert van den Gemeenen ja den schamelen
buyck den gemeynten deser Stede ende nochtans verbeteren des Stadts axijsen soo veel ende meer dan eenige van
den drie schutteryen naer haer vermeughe, dat W. E. ons
Supplianten gelieve te gunnen uit uwer Ed. Heeren sonderlinge gratie 's jaers een vrie Camer huere en de bode
huere oft zoo veele in gelde daer voor als W. E. in dis
bevinden sal redelick ende nootlyck te zijn , gemerct-creti
wy Supplianten als nu niet intomen en hebben dan ver
herten bloet. Daer wij Supplianten ple--ternalv's
ghen te hebben van W. E. twintig 8 's jaers van 't Sa
te dragen, 't welek wy Supplianten noch-cramentshuy
bereet zijn om doen indient geschien mochte, ende noch
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twee Schaepsbuycken ofte vier en twintigti a 's jaers daer
voor, midts noch twee ,Q, twee grooten ter maent voor
maentgelt, supplieerende oetmoedelyck hier benevens dat
W. E. gelieve te aenmerken de groote costen die de voors.
Confrerie draecht, wanneer sij tot W. E. Heeren eere spee.
len, als in rolleeren, bouckeren, rollen te maken ende hout
daer toe te besighen en de ander costen met alle 't welcke
gheen van de schutteryen gemoyt zijn. Ende voorts zoo,
esser qualyck een dorp in Zuyt-Bevelant daer een Camer
van Rethorica in essen es off zy zijn begift jaerlicks van
haeren Ambachts Heere met luttel oft veele; Dus suppliee.
ren wy supplianten oetmoedelyck dat W. E. hier in dae
sulcks als W. E. Heeren Discretie bedraghen sal. Ende
sult weldoen , zet.
Met ganser herten.
Wy Nardus bloemkens als Rethorices geesten: fijn
Willen ons altyt naer WEerwaerden bevel : spoen
Laet blycken gunste en verdryft ten eersten; pyn
Wy Nardus blomkens als Rethorices geesten: fijn
Sullen blyde minsten metten meesten: zijn
Indien op de Margine fiat mach spel: roen
] y Nardus blomkens als Rethorices geesten: fijn
Willen ons altyt naer ' WEerwaerden bevel: spoen
Peynst tes voor de gilden ende suit wel: doen.

Aanmerking.
Met de zinspreuk der Rhetorykkamer
Van ganser herten

schijnt my toe dat hier gezinspeelt werde op het wapen
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der stad Goes, dat een gans voert, naardien ik anders in
dit geschrift het woord ganser in den zin van geheel, opregt geschreven vinde , niet gans, als in de gemelde spreuke, maar gelijk het ook moet geschreven worden, gansch,
b. v.. Bladzijde 1. Stellende de supplianten haar seleen
GANSCHELIJK enz. En dus is de natuurlijks zin dier woorden naar die spellinge: met de Eersten van een gans. Dit
mokt in den eersten opslag al zo zot en bespottelyk schijnen , als de spreuk in een Kerkglas door liet gilde der
Kleermakers (naar men zegt, 'tzy dais waar of valsch) aan
eene Kerk in zekere stad in Vlaanderen gegeven, in 't welk
onder andere versiersels een kleermakers schaar vertoond
zou zijn met dat bijschrift daar onder: Jezus zeidde tot de
schare. En 't zou waarlyk daar voor te houden zijn, ten
ware de uitvinder dier spreuke, die de getrouwheid der
Broederschap te kennen geeft, met liet woord gans voor
gansch gezinspeelt had, op de getrouwheid en waakzaamheid der gansen gelijk dat Manilius, wanneer de Gallen
op het :Roomsch Kapitool aanvielen, door het geschreeuw
van eenen gans wakker gemaakt, dien aanslag verijdelden.
Dog indien dit waarlyk des uitvinders mening geweest zij,
zo is die 'vinding & spreuk in plaats van bespottelyk,
waarlyk voor de Broederschap der stad Goes die den gans
in haar wapen voert, voor geest- en zinrijk te houden.
Ilhetorykl anger van Goes.
1 let wapen van die Kamer was een ruit, het schild in
2 gelijke deden gesneden, hebbende aan de regter zijde
drie schuinsche ballen van den regter naar den slinker
hoek nedergaande blaauw op een gouden grond, aan de
-
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andere zijde op een zilver veld twee roode vogelpooten
boven den anderen staande. Het schild zelf was gedekt
ment een groene krans of kroon, besteken met blaauwe
Nardus bloemen. Hare Patronesse was Maria Magdaleena, welker Feestdag, vallende op den 22 Julij , ge♦
woonlyk bij de 'gildebroeders plegtig gevierd wierd.
Zy stond in het oude Boek der Rekeningen van dezelve
Kamer, begonnen 1570, voor aan, verbeeld in een wit en
hemels blaauw kleed op een veld met Nardus bloemen
bezaaid, houdende in de regter hand een gouden kop, of
drinkschaal met 3 Nardus bloemen en in de linkerhand
liet deksel van dezelve schaal. Haar hoofd was gedekt
met een kroon van dezelve bloemen, en omringt met goude
zonnestralen. Ter zijden van Haar stonden op een uit
blad d'e woorden: Van ganser herten.
-gerold
(Andere oordeelen dat het wapen van de kamer geweest
is eene fraaje bloempot, vervult met blaauwe Nardus
bloemen; zynde aan beide zyden van den bloempot
eene slingerende rol, hebbende deze zinspreuk met
ganser herten (zie de afbeelding); maar dat het ander
een geslacht wapen is, waarschynelyk van de van der
Straten, die onder dat wapen zijn naam geset heeft
(zie de bylage).
In 't jaar 1563 bood deze Kamer aan de Regeering een
verzoekschrift aan ter goedkeuring van zekere nieuwe ordonnantie, by de gildebroeders met gemeene bewilliging
opgestelt, welke haar ook by Apostil van Bailliu, Burgemeesters & Schepenen wierd toegestaan, blykende uit de
Bylage hier achter gevoegd.
NB. Dit zal waarschynelyk ook te vinden zijn in de
Notulen van Burgem. & Schepenen A°. 1563. Zie Collee-
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tane , Lib. I, fol. 129. Eenigen tijd daarna schijnt deze
Kamer in twee Kamers gescheiden te zijn; want men vind
van twee gewag gemaakt, onder de benaminge van dg
oude en jonge Kamer van Rethorica; zijnde de oude Kamer genoemd de Confrerie van de Nardus Bloeine, voerende tot zinspreuk : met ganser herten. Waarschynlyk zal de
Jonge ook van de Nardus Bloeme geweest zijn, en dus alleen door de benaming van oude & jonge Kamer onderscheiden geweest zijn, hoewel hare afzonderlyke goederen, byeenkomsten , Prinsen en Dekens hebbende. Misschien zal die
scheiding, door een al te groot getal van Leeden, die met
elkanderen al vroeg oneenig geworden zijn, by Resolutie van
hunne Ed. Achtb. den 14 Dec. 1730 vereeniát , & niet heb ben konnen overeenkomen , veroorzaakt & van geen langen

duur geweest zijn, by Resolutie van Hunne Ed. Achtb. den
14 Dec. 1730 vereenigt & in een gesmolten (zie Resol. boek,
A°. 1630). De hoofden of Officieren van deze Kamer waren
een Prince, benevens een Stadhouder, die by afwezigheid van
den Prins zijn plaats bewaarde, het bevel hebbende over de
gemeene Gildebroeders & Drie Dekens, wier post het was het
Kamer-goed te regeeren, & de jaarlyksche Rekeningen van
ontfang & uitgaaf te doen. Deze wierden alle jaaren ver
St. Jacobsdag; en wierd hun by gelegenheid,-nieuwtop
dat de oude en nieuwe Kamer van Rhetorical ten jaare
1630 met den anderen wierden te zamen gevoegt, gelast
alle jaaren een Dubbel getal over te leveren, om daaruit
by Hun Ed. Achtb. een Prince & Drie Dekens verkozen
te worden, benevens een Staat en Inventaris van alle haare
goederen over te leveren, als blykt uit Stads Resol. boek
van dien tijd, Fol. 155. De leeden van deeze broeder
wierden by den Prins & Dekens uit de schranderste-schap
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vernuften verkozen en aangestelt; dog op goedkeuring van
de Magistraat, van welke zy ook wierden beëedigt, zynde
't Formulier van dien eed van dezen inhoud:
# Dit zweert gy Rhetoricijn & Tabbaartdrager van de
«Nardus bloeme ter Goes te wezen; de ordonnantie die
#i daar af by Bailliu, Burgems & Schepenen gemaakt ende
geordonneert is of namaals gemaakt & geordonneert zal
ii werden, te onderhouden naar uw beste weten en vroeda omme: dit en zult gy niet laten om iemants wille, om
if haat, rog nijt, nog om eenigerhande zaake, daar aan
ii hem een goed Christen mensch mogte verboozen: Zoo
ii waarlyk, enz."
Het blykt uit vergelyking van dezen Eed met liet 2de
Art. van de voorschr. ordonnantie , dat de Leden van deze
Confrerie, niet alleen door haare paraere of teeken en
zinspreuk, maar ook door het onderscheid van kleeding
van die der andere Kamers zijn gedistingueert geweest.
Het broederschap dezer Rhetorykers , en alle de Leden
van die waren ook gehouden, benevens de gelden en andere broederschappen , de jaarlyksche plegtige ommegangen
met het Sacrament & Onze Lieve Vrouwe te assisteeren
& by te woonen. Dit blykt uit de oudste Keuren 4' voorboden dier stad, cap. van de Deekens & gilden Art. 13,
en van de vernieuwde cap. 5, Art. 10, te vinden in het
Bruin ordonnantieboek, fol. 29 enz.
a Item de Rethorizyns zullen die ordonnantie van den
ommegang, Deekens en Gilden stellen en ordonneeren ,
i' waaiomme dat een iegelyk bevolen wordt te gaene, te
o staene ende te doene, dat die zelve Rethorisijns of haere
a gecommitteerde bevelen zullen; vergeleken met het 16de
p Art, der voorschr. ordonnantie."

205
Zy hadden ook een Cappellaan van de Kamer, die voor
hun de Misse deed en vervolgens den eigendom, of ten
minsten het gebruik, van een der altaaren & cappellen in
de Parochie kerk dezer stad, als blykt uit het 3de Art.
van hunne ordonnantie. Het getal van de Kamerleden
was niet bepaalt, gelyk dat van andere gildens en schut
somtijds vind men van dertig, somtijds alleen van-teryn;
elf & minder of meerder gewag gemaakt; maar zy wierden
alleen volgens hunne bekwaamheden en geneigtheid tot die
oeffening by de meeste stemmen van de Confrerie verkozen.
Hun inkomen bestond , gedeeltelyk uit de boeten, jaar en
inkomst gelden by de ordonnantie vastgestelt, te innen by
hunnen gezwoornen bode, met parate exsecutie : ook trok
stads wegen zekere gagies en inkomsten, wor--kenzyva
by Apostille op hunnen Requeste
hun
bovendien,
dende
van 't jaar 1563, uit de verhuuring van den Bieraxijs toegelegt 2 ,C3 vl. 's jaars; ook wierden hun by ilesol. van
Glen 5 Oct. 1592 2 gelijke £ vl. extraordinaris voor het
spelen ter gelegenheid van de verovering van Grol, toegestaan (zie Stads Notul. van dien tijd, fol. 27). Zy hiel
oudtijds hunne Kamers & vergaderplaats binnen deze-den
stad in de Zusterstraat, naast het convent der zwarte zusteren, jegenswoordig het weeshuis & wierd die plaats, by
het opregten van dat huis, daartoe ingenomen, als blykt
nit stads Notul. den 10 Jan. 1627, Waarbij op 't verzoek
van de Directeurs, tot den opbouw van dien aangestelt,
besloten wierd, dat onder anderen ook de Camer, die by
die van Rethorica werd gebruikt, daar toe zal worden
geemployeert.. Waar of op wat plaatse zy naderhand zijn
te zamen gekomen, is niet te vinden, echter is het zeker,
dat, niettegenstaande alle Rhetorykspeelen r Kamers by
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verscheide Resoluties van de Heeren Staaten van Zeeland
onder andere van den 18 Nov. 1643, & 31 Mey 1646 ,
volstrekt waren verboden & afgeschaft, echter nog lange
daar na, niet -alleen in dit Eiland ten platten lande op de
dorpen, maar ook in deze Stad zoodanige byeenkomsten
zijn gehouden; want in 't jaar 1664 hebben aan de Magistraat alhier Request gepresenteert Cornelis Matthijsze
van de Weele, Pieter Lessins, Job Jobse, Willem Quirijnse Trouwe, Michiel Engelse Brouwersput, Johannes
van de Weele, Francois Jansse Levering, & Nicolaas van
der Straaten, alle gequalificeerde Gildebroeders dezer Kamer, waar by zij te kennen gaven:
Dat hun gilde wel een langen tyd van een genoegzaam
„ aantal van bildebroeders, zoodanig ontbloot is geweest,
,, dat daar uit geene Officieren hebben konnen werden ver„ kozen , maar dat nu tot zoodanig accres zijn gekomen,
„ dat tegenwoordig een volkomen getal konnen uitmaken,
„ verzoekende derhalver Haar Ed. Achtb., naar ouder ge„ woonte, uit de genomineerde Persoonen eenige tot Prince
„ en Deekens van 't voorschreven gilde te kiezen.
Dog waar op voor als nog niet anders geresolveert wierd,
dan: dat bi,j de Supplianten zullen werden overgebragt en
geëxbiteerd de Privilegien, en voordeelen in de Regie ge
omme etc., dato den 5 Januarij 1664, wordende-meld
eenige jaaren daarna deze Kamer van Rhetoriea door Haar
Ed. Achtb. gelast haar boek, juweelen, zilverwerk en hetgeen verder daartoe behoorde, ten Stadhuize te brengen ,
& geene vergaderingen te houden, by Resolutie in dato
24 July 1679, zynde van volgende inhoud: Hun Edel
achtb. onderrigt zynde etc. (Zie Collectanea, Lib. I, fol.
144 & Stads Notulen, A°. 1679.

HOOFDSTUK XVII.

TOONEELSTRIJD IN BELGIë.

De voortdurende tegenwerking der regering, die alle
ontwikkeling van taal en letterkunde belette, de gedurige
hernieuwing der plakaten, waarbij het spelen, het drukken
en het verkoopen er van verboden werd; de oorlogen , waar
België liet tooueel was, 'bluschien allen lust voor de-van
beoefening der poëzy aldaar uit. Schaarscher en schaar
vond zij gelukkige beoefenaars; 1 vele kamers ten-scher
platten lande werden gesloten, en mogt al in de steden een
enkele, zoo als te Brussel, Audenaerde en Lier haren
t Blommaert, Bekn. Gesch. der Kamers van Rhet. te Gend, bl.
14. D. J. van der Meersch, Kron. der Rederijkkamers van Audenaerde in Belg. Mus. 1843, bl. 247, 248.
Aldaar waren den 20 Dec. 1655 nog vijf kamers. De Magistraat gaf toen een reglement aan dezelve, waarbij bepaald werd dat
het getal der leden , de prinsen ingesloten, geen tachtig mogt te
boven gaan. In 1639 betaalde de stad jaarlijks voor de huur dier
kamers f 9,12. Gerard, t. II, p. 154.
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ouden roem nog pogen te handhaven, de meeste kwijnden,
en gaven slechts op kerkelijke en burgerlijke feestdagen,
bij inhuldigingen of andere plegtige gelegenheden nog teekenen van leven. 1 Zeldzamer en zeldzamer werden de
oude spelen van zinnen, doch de smaak voor het gees.
telijk spel bleef. Meestal werden de oude spelen in hunnen oorspronkelijkere vorm of herzien en verwerkt, doch
ook wel nieuwe opgevoerd, die men dan door eene comedie of klucht liet volgën. Zoo vindt men op het repertorium van Lier in de XVIIC eeuw Jephte ende zijn
dochter, droefeyndich treurspel van Joris Berckmans, Alphonsus ende Gennevre, (Genoveva) blyeyndigh treurspel,
van denzeifden dichter, Joseph, treurspel, de coninghinne
Esther, blyeyndigh treurspel, den heyligen ridder Gummarus, patroon der stad Lier, treurspel door C. de Bie, en
de kluchten van den Verdraeyden avocaet, van den Bedro1 G. J. J. van Melckebeke , Geschiedk. Aanteek. rakende de St.
Jans-Gilde, bygenaemd de Peoene , bl. 120, 126. In 1713 vertoonden de nieuwe Kersauwieren te Andenaerde de actie of het spel
van Pater Archangelus Forbus. Een sacramentsdagspel, ghenaempt
het Paradijs (Gen. III) door de Kersauwieren gespeeld in 1628 ,
vindt men bij van der Meersch , t. a, p. bl. 239, 245, 388, 399.
Den 19den Dec. 1700 speelde men te Antwerpen op den geboortedag
van Philippus V, koning van Spanje, de dood van Olytus , treur
vervaardigd door Kerricx, de dochter van Ogier, in tegen--spel,
woordigheid van den Magistraat en Reginaldus Cools, Bisschop van
Antwerpen. In 1646 werd te Audeuaerde, bij de komst van Gaillaume de Blasere, heer van Caster, als Gouverneur en Hoofdbaljuw
der stad , het spel of de tragedie van St. Barbara , en den 15den April
1679, toen de hertog van Villahermosa, Gouverneur- Generaal der
Spaansche Nederlanden, aldaar zijn intrede deed, het treurspel Euphemia, gevolgd door een klucht, gespeeld.
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gen avocaet Penninck, van een Misluckt overspel, de Ghespelde ende naecte werelt, en op dat der XVIIIe eeuw, den
Doodelycken twee-strydt over 1702 jaren op den bergh van
Calvarien voorghevallen tusschen leven ende doodt (1735),
de Heylstemme in de woestyne, den Onnoozel en ende bloedighen onderganck der heylstemme van den roependen in
de woestijn, Judith, treurspel, JerVsaLeM Door 't Wapinghe WeLt en hongher beVoChten ende gheWonnnen, treur
treurspel, alle van den-spel,Achabdnrouwtige,
Lierschen schoolmeester J. F. van der Borght; ja nog in
het laatst der XVIIIe en XIXe eeuw werden Samson, den
heylighen held, Gommarus, Tobias, Sodom en Gomorrha,
Joseph, de Getrouwe Genoveva, de Geboorte en de eerste
jongheyd van Jesu Christi en andere ten tooneele gevoerd,
die dan door kluchten, en oorspronkelijke of uit het Franseh
overgezette blijspelen , zoo als Jodelet, meester en knecht ,
Dophillus en Suzon, Dormond ofte den geveynsden ontdekt , gevolgd werden. Soms gaf men, na zulk een geestelijk spel, behalve een klucht nog een ballet, zoo als in
1714 te Audenaerde, in tegenwoordigheid van den gene.
raal de Chanelos, gouverneur der stad, den brigadier
d'Avila, kommandant der bezetting, de heeren van de wet
en de hoogpoirters der Casteleny en meer andere voor
personen, na het spel van David en Absalon. Al--name
lengskens begon men ook met de rondreizende Vlaamsche
tooneelgezelschappen in het opvoeren van oorspronkelijke of
uit het Fransch vertaalde treur- en tooneelspelen te wedijveren.
Op de verschillende repertoriën zijn mij geen voortbrengsels
van noord-nederlandsche poëzy voorgekomen, men speelde
slechts Vlaamsche stukken, zoo als die van Guil. Chaudron
factor der kamer van St. Catharina te Aalst, „ den gelaurierden

210
Poëet ende Catarinist" genoemd, van den Antwerpschen
rederijker Ogler en van zijne dochter, van Philippus Claudius Bazuel, priester, organist en lid, Pieter Gyseleers-Tijs ,
facteur der Peoene , van Jan van Bortel, Francois Laureyssens , Wouter van Boxel, Hendrik de Poorter, Cornelis de Bie , Pieter van, Eersel, Melchior Janssens leden
der kamer te Lier, van Pieter Vincent, en Constantinus van der Eecken, leden van - die te Audenaerde, die
van J. R. Schaken, J. B. Stommels, J. F. Xay. Berckmans, Guil. Gum. Verhoeven, Carolus Truyts, A. T. de
Neve, Ferrand Frans de Pauw van Brussel en van vele anderen. Hoe ellendig de meeste dezer voortbrengsels ook zijn
mogen, staan zij echter op dezelfde hoogte als die reeks
van oorspronkelijke en vertaalde treur-, tooneel- en klucht
welke op het repertorium van den Amsterdamschen-speln,
schouwburg der laatste helft van de XVIIe en der eerste van
de XVIIIC eeuw voorkomen. In sommige steden bleef het
kamer-bestuur in handen van de notabelste ingezetenen, doch
hier en daar begonnen ook minder aanzienlijke burgers er zitting in te nemen. De leden der eene kamer behoorden tot
den deftigen burgerstand, die van een andere tot de klasse
van werklieden. Zulks wordt uitdrukkelijk van die der
Brusselsche kamers gemeld, daartegen was het rederijkgild
te Audenaerde zamengesteld uit de klasse der neeringen: 1
doch ook deftige personen , ja zelfs licentiaten lieten zich
onder de gildebroeders opnemen. 2 Men speelde niet des
avonds, maar bij dag, en niet zelden, ja nob in 1705
en 1767 te Steenvoorde, op kruiswegen en straten, en
Gerard, t. a. p. , van der Meersch, t. a. p. bl. 389.
^ Messager des sciences histor. 1850, p. 468.
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dikwerf veroorloofde men zich, tegen de plakaten, gedurende de kerkdienst het spel te beginnen, hetgeen o. a. in
1713 te Audenaerde geschiedde, doch ten gevolge eener supplicatie van de geestelijkheid door den keizer verboden
werd. 1 Aldaar speelde men tot driemaal toe in de vastenavonddagen van 1756, een „ schandaleuze comedie" 't geen
een scherpe berisping van den hoogbaljuw ten gevolge had.
Het is te verwonderen dat de toenmalige factor, Pieter
Vincent, die in zeker inwijdingsgedicht gezegd had:
t't Is meest ons eygen werck dat van ons wort gespeelt,
En onberispelyck dat daer wort afgebeelt."

zulks gedoogde.
Van tijd tot tijd werden er nog kaarten uitgeschreven
en dichterlijke bijeenkomsten gehouden, zoo als in 1616

te Antwerpen, in 1645 te Yperen, in 1652 te Cortgene ,
in 1655 te Brussel, in 1660 te Mechelen, waar de Peone
in 1680 het negenhonderdjarig jubelfeest van den H. Reinoldus vierde, en liet blyeynde treurspel van het leven en de
wondere daden van den H. Reinoldus, door P. C. Barnet
vervaardigd , werd opgevoerd, 2 in 1662 te Brugge, waar
die van Audenaerde den eersten prijs van het kluchtspel
(twaalf tinnen kannen) behaalde. In 1717 waren er te
Gend prijzen te winnen voor het beste gedicht tot lof van
keizer Karel VI. Van dien tijd af vinden wij in de ons
ten dienste staande bronnen van geen referein- of andere
dichterlijke feesten meer gewag gemaakt, ofschoon de kamers bleven bestaan eu voortkwijnden, terwijl reizende troe! Van der Meersch, t. a. p. bl. 388.
2 Meickebeke, t. a. p. bl. 118. Belg. Mus. 1843, bi. 248.
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pen fransche en vlaamsche tooneelspelers bet publiek tot zich
trokken. Alleen daar, waar de rederijkers als leden van een
geestelijk gild konden optreden, bij processiën , op kermissen,
ontmoetten wij ze jaarlijksch. In het laatst der XVIII e eeuw
begon de oude liefde voor de kunst te ontwaken, beurden
zich de kamers, die nog bestonden, op, en ontstonden daar,
waar zij niet meer in wezen waren, genootschappen, die den
ouden naam weder aannamen, terwijl daar, waar zij nimmer
waren gesticht, nieuwe namen en blazoenen werden uitgedacht; doch schoon zij al oude namen en vormen behielden , was echter haar doel minder het maken van gedichten dan wel het uitvoeren van tooneelspelen, waarbij zij
door het gouvernement, die den nadeeligen invloed der
fransche tooneelvertooningen wenschten tegen te gaan,
krachtig werden ondersteund. Even gelijk de dichtgenootschappen in het noorden, riepen de kamers in het zuiden
elkander ten strijde op. Zulk een strijd kondigden in 1769
de rederijkers van Belle, Jonk van zinnen, aan. Dertien
kamers dongen naar den prijs voor het beste spel van den
Mithridates. In het volgende jaar had de wedstrijd te
Kortrijk plaats. Voor het beste spel van de Elvire van
Voltaire werd aan de kamer van Sotteghem den hoogsten
prijs (een zilveren kop in den vorm eener ciborie met
een deksel van binnen verguld, f100 waard) toegekend.
Behalve deze kamer dongen ook die van Havelbeke, Wackene , Rousselaere, Deynse, 1 Wervick, Moorzeele, Oost
tweeden prijs b-haalde -RozebknM,di,
mede. Als een bijzonderheid werd aangeteekend, dat die van
Moorzeele de v rouwen-rollen door vrouwen lieten vervullen.
t

Blommaert , de kamer van Rhet. te Kortryk, bl.

s.
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In zulk een strijd in 1774 wonnen de kruisbroeders
van Kortrijk te Belle met het vertoonen van de Goedertierenheid van Augustus, den hoogsten, St. Winoxbergen den
tweeden, Strazeele den derden, Steenvoorde den vierden,
Lichtevelde den vijfden en den zesden prijs, als het verst
komende. Dertien kamers hadden naar den prijs gedongen. Tegen den 3den Mei 1775 beschreven de kruisbroeders van Kortrijk een tooneelstrijd. Zeven prijzen werden
voor het beste spelen van de Olimpia naar Voltaire uitgeloofd. De kamer van Steenvoorde, Onrust in genoechte,
behaalde twee zilveren kandelaars, ter waarde van f82
Brabantsch courant en die van Ninove, Al groeijende
bloeijende, den prijs van de verst komende, een gouden
eerschakel, ter waarde van f18. Deze prijskamp kon een
bloedigen strijd tusschen twee steden hebben doen ontstaan. De Geeraertsbergsche kamer van St. Adriaan, vond
de toewijzing der prijzen voor haar beleedigend, en daagde
binnen de zes weken de overwinnende kamer tot een tweestrijd uit in haar eigen schouwburg, in tegenwoordigheid
der rijkste ingezetenen van Brussel, Aelst, Dendermonde,
Audenaerde en de uitgelezendste van Kortrijk. De kruisbroeders over deze uitdaging verwonderd, antwoordden dat
men zich bij vermeend aangedaan onregt tot Steenvoorde
of Magdalena- Capelle had moeten wenden; dat zij echter
den strijd aannam , op voorwaarde dat de strijd niet
op het tooneel van Geeraertsberge, maar van Gent zou
plaats hebben, en dat Neyts, de stichter der Vlaamsche opera, onder de regters zou zitten. Hierop schreven de Adrianis;ten een brutalen brief, waarop een zeer
bedaard antwoord volgde. De eersten zonden hierop , met
toestemming van 700 personen, zoo mannen als vrou-
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wen, een brief, vol lage en onbeschaafde uitdrukkingen.
Na mengden zich bijzondere personen in den strijd en
maanden lang was de uitdaging der beide steden met hare
gevolgen het onderwerp der dabelijksche gesprekken. i In
1782 loofden de Langhoirs Victorinnen van Poperinge prijzen uit voor het beste spel van het treurspel Cleopatra,
koningin van Syrië. De kamers van Lichtervelde, Mag
-dalencp,BRouselarHtk,Mosel
Loo, Hondschoten , Kortrijk , Eecke, Steenvoorde, Westouren, Isenberge, Thorout, Meenen, Strazeele, Polinkhove, Hasebrouck, traden in het krijt. De kruisbroeders
van Kortrijk behaalden den eersten prijs (f 80 Brabantsch
courant) en hun spel beviel aan de Spaderijken van
Belle z66, dat zij door een edelen kunstijver aangevuurd, hun zegepraal bezongen en de namen der overwinnaars in hunne kamer ophingen. 2 Twee jaren later
had er weder een kampstrijd te Kortrijk plaats. Een zilveren koffijkan, ter waarde van f 100, zou de prijs zijn
voor het beste spelen van Voltaire's Mahomet, en f40
hem die het best een blij- of zangspel vertoonde, toegekend worden. Men zond honderd inzendbrieven aan honderd verschillende kamers van Vlaanderen, waarbij de steden aan Frankrijk behoorende , niet vergeten werden. a Zóó
groot was," schiijft Snellaert , a «na een lange geestve 'dooving , de zucht voor het beoefenen der moedertaal overal
gestegen, ja in de geringste dorpen bleef men niet ten
achteren, en alle kleine steden en vlekken bezaten meer
Snellaert , bl. 18 , 19.
$ Snellaert , bl. 20. Gerard, t. II , p. 127, 128.
3T.a.p.
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dan een kamer." De oude rederijkkamer de Kersauwieren
had in 1782 opgehouden te bestaan en de meubelen waren tot betaling van schulden bij den stok verkocht. Een
oud Kersauwier, met name Jan de Man, had de kleederen en decoratiën gekocht, en speculerende op gewin,
verbond hij zich met een drietal makkers en noodigde
de Vlaamsche kamers tot een prijskamp voor tooneelkunde uit. Het stuk voor den prijs bestemd was het
treurspel Bellerophon, een gewrocht der voormalige Kersauwieren, dat de Man op eigen kosten had laten druk
voor eigen rekening verkocht. Veertien rede -ken
kamer van Geeraertsberge met de kern--rijkamesd
spreuk: Spiritus ubi vult spirat, en de Barakspelers, RRhetorica van Deynze, Konstliefde vreest geen nijd van Rous.
selaere, Daer liefde bloeyt, eendragt groeyt van Sotteghem , de Spaderijkers van Belle , D'oeffeninge leert van
Zomerghem, Versaemt door liefde van Bassevelde, Rhetorica van Nederbracle, Houdt hem in liefde van Cruyshautem, Rhetorica van Loo, Door Christus vijf roode wonden
heeft men licht gelaen van zonden van Moorseele, de
Kluysenaers zonder kappen van Cluyzen -- boden zich,
in den waan dat ,zij door de van ouds bekende Kersauwen waren uitgenoodigd, tot den prijskamp aan. De stad
schonk een gouden eerepenning om uitgereikt te worden
aan het gezelschap, dat met de schoonste praalteekenen zou intreden. 2 Het was de jeugdige kamer van
1 Bellorophon, treurspel in vijf bedrijven, door Constantinus van
der Eecken, in zijn leven deken van het gilde van Rhetórica, bin.
nen de stad Audenaerde, 1784, 8 0
2 Van der Meersch , bl. 409.
.
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Wacken, die den eersten prijs van het treurspel en het
eermetaal van het schoonste inkomen behaalde. Blijkens
een brief van hoofdman, prins, deken en medebroederen
van 't vrije gild van Rethorica, t schuylende onder den standaerd van de heylige Maegd en bloedgetuyge Catharina,
onder de kernspreuk: Ziet het groeyt onbesproeyd", verschenen zij, F' met alle eer-teekenen, die eygen zyn en
deel maeken van de konst, te weten: de afbeelding van
den versierden Helicon of berg Parnas, met alle zijne
noodwendigheden, vergezelschapt zoo van het vrije reden.
rijkegilde , als van de vrije ridderlijke gilde van den heyligen Sebastiaen vary het dorp en graefschap van Wacken", op de plaats die door de Man was aangewezen, • om
te hooren de lofregelen van hunnen God Apollo, het
eergejuyg van hunnen gevleugelden Mercurius en het gezang der negen Muzen, terwijl de fontein Pegasus haer
oogt zou doe4 spruyten zes voeten hoog boven den genoemden berg." In hetzelfde jaar (1784) daagde de Fonteine van Gent de tooneelgezelschappen uit om in wedstrijd het treurspel de weduwe van Malabar te komen
vertoonen. Op de uitgezonden kaart las men de volgende
voorwaarden, N dat elk genootschap ten dage der loting
f 14 zou inleggen, uit welke middelen de te winnen prijzen zouden gevonden worden."
Den 28sten November 1784 had de loting plaats en acht
tooneelgezelschappen verschenen ten kampstrijd, die in
April en Mei 1785 het uitgeschreven treurspel vertoonden.
Den Eden Junij werden de prijzen plegtig uitgedeeld. De
kamers van Wacken, Nevele, St. Pieters•Ledeberg en St.
Nicolaes behaalden de prijzen voor bet treurspel, die van
Oostacker den eersten prijs van het kluchtspel a de Slot-

217
maker" en den tweeden die van Wacken, welke het na
't Nieuwen Krijgsman" had uitgevoerd. De
-spelvand
plegtigheid werd door den heer van Beesen met eene redevoering gesloten. Nadat hij den vroegeren bloei der
rhetorijkkamers in Vlaanderen had afgeschetst, sprak hij
aldus: a Ziedaer dan, yverige Rhetorykers, ware minnaers
van het tooneel, ziedaer hoe zeer voorheen den schouwburg en de rederykers geacht en bemind wierden. Bezie
met weenende oogen den trap van eer, van welke zy gedaeld zyn, en tracht door yver en kunst dienzelfden trap
een andermael op te steigeren. Dan zullen de voorstaenders van het fransch tooneel bescliaemd worden, omdat
zy het achtste deel van hunne moederspraek niet machtig
zynde, zoo lang gelooft hebben, dat de nederduytsche tael
voor het tooneel niet geschikt was." 1
In 1786 had de kampstrijd te St. Winoxbergen plaats.
Een standaard met de wapenen der stad en kasteleny was
tot eersten prijs bestemd voor het beste spelen van de
Tancrede van Voltaire, door den royaert Servois voor dit
concours overgezet. De Troostverwagters van Rousbrugghe,
de Geldsenders en Spaderyken van Belle, de Fonteynisten
van Gend , de Minnelyke van herten van Kortrijk, de Pertsetreders Fonteynisten van Hondschoten, de Ontsluiters
van vreugde van Steenvoorde, de Wy swieren door 's hei
-ligGestburvanM,deTwistbrvan
Houtkercke, de Arm in de borze van Veurne, de Vietorinnen van Poperingen en de Geen milder in 't vloien
van IJsenberge, namen deel aan den strijd, waarin Kortrijk den eersten, Veurne den tweeden, Steenvoorde den
Blommaert, bl. 16, 17.
10
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derden, Hondschoten den vierden en Belle den vijfden prijs,
benevens dien van het blijspel behaalde. In hetzelfde jaar
werd er te Meenen, waar men Pyrrhus ten tooneele voerde, gestreden. Die van Kortrijk viel de eerste, en die
van St. Winoxbergen de tweede prijs ten deel. !
In 1787 riep de Man te Audenaerde op nieuw de ka
spaarde noch uitnoodigin--merstnolkap,
gen noch beloften om vele mededingers te lokken. Het
te vertoonen stuk was de Dood van Cezar, treurspel van
Voltaire. Er werd op nieuw van het stedelijk bestuur
een gouden medaille toegestaan voor de luisterijkste intrede. De kamer van St. Winoxbergen onderscheidde zich
boven de andere door spel en schoone houding bij de intrede. Ook werd haar den palm der overwinning eenstenmruig voor de vertooning van Cezar en van het nastuk, den
Barbier van Sevilien, toegewezen. 2
Korten tijd daarna begon te Audenaerde, even als in
andere Vlaamsche steden, een staatkundig drama, dat alle
lust tot stille geestoefeningen en vermaken deed verdwijnen. Men vindt dan in dit tijdperk evenmin als gedurende de hevige schokken der fransche omwenteling van
tooneelstrijden melding gemaakt. Eerst in 1796 schreven
de kruisbroeders van Kortrijk weder een kaart uit, waarbij
zilveren koffijkannen ter waarde van f 100, f 10 en 1 30
tot prijzen voor de beste uitvoering van een treurspel, en
25 voor die van een blij- of zangspel werden uitgeloofd.
Het is echter onzeker of deze wedstrijd heeft plaats gehad.
In 1804 had er een landjuweel te Rousbrugghe plaats.
1

Messager des sciences historiq. 1850, p. 471.
Van der Meersch, bl. 413.
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Tot de kamers die er deel aan namen, behoorde die
van Hondschoten. Toen zij Haghedoorn naderde, zond zij
een harer leden, in de gestalte van Mercurius, met twee
trompetters te paard, naar de plaats om hare komst aan
te kondigen. Welhaast verscheen zij, voorafgegaan door
banierdragers, tamboers, luit- en vioolspelers, en ge.
volgd door Apollo met de negen Muzen. De kamer van
Rousbrugghe verwelkomde ze aan de grenzen van het dorp
en leidde ze naar het tooneel, waarop de Apollo van Hond
klom en een gedicht uitsprak. Ook St. Winox--schote
bergen hield in dit jaar een tooneelstrijd. Tien kamers begaven zich derwaarts, Kortrijk behaalde den eersten prijs
voor het beste spel van het treurspel Elfride , en Veurne
dien van het blijspel, Chrispijn, medevrijer van zijn heer.
De uitnoodiging van St. Winoxbergen begon aldus:
a Terwij l het fransche volk, bereyt is om te kroonen,
r, Een groot manhaftig held om sync daen ie bonen,
u Bereyd hen redenstoet in Bergens redenhof,
a De kroon, voor wie door koest behalen zal den lof
fi Van best op ons tooneel een treurstuck te vertoonen.
ri Komt wakkert u met vlyt dat wy u mogen bonen
a Met d' allerdiepste vreugd, met eenen lauwerkroon."'

In 1805 dongen Arm in de borse en Van zinnen jong
Evan Veurne, de kamers van Meenen, Zweveghem, Gebloeit
in 't wilde van Thielt , de Vredeminnaers van Moorsele ,
de Vereenigde van Walle en de Fanteinisten van Gend te
Kortrijk naar den prijs voor het beste spel van Philoctetes op het eiland Lemnos. De laatste kamer mogt den
hoogsten prijs wegdragen. 2
1
2

Messager des sciences hist. 1850, p. 473, 474.
Blommaert bl. 17.
10

0
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De Kersouwieren van Audenaerde in 1806 weder uit hun
asch verrezen, gaven in dat jaar een feest, doch daar zij
zich niet in staat voelden een drama uit te voeren, slechts
stomme, zinnebeeldige vertooningen op versierde wagens,
naar de wijze der ouden. Gedrukte uitleggingen op rijm,
werden onder de aanschouwers gestrooid, ten einde de
beteekenis dier wagenspelen niet verkeerd mogt worden
uitgelegd.
Van der Meersch 1 deelt den inhoud van zulk een strooi
figuren Reynlzeyd en Dertelheyd mede.
-briefjopd
Indien, nieuwsgierigen! gy vraegt wat men vertoont,
Wat beeltenisse hier op dezen wagen troont,
A, Weet dat de Zuyverheyd, Diana, schoon en reyn,
ii In Audenaerde praelt met haeren nymphen treyn.
ir

Bespeurt : van agter komt de dertele godinne
Venus, die vruchteloos Diana's eer bestryd.
•► Ook van Cupido's schicht, van suoode en geylc minne,
Blijft dezen godendrom ong'hinderd en bevryd.
#

N

Diana, die 't fenyn van Venus wel kan merken,
Verfoeyt haer boos bedryf en haer vermomde werken:
a Vol schaeinte voelt den zoon van Venus zich vermoeyd
• Hy ziet dat d' eerbaenccid in dees heldin nog groeyt.
N

n

• Dien geylen gast
Heeft zorg en last,
n De zinnen te bekoren
Van menig meyd ,
Hier in de stad,
«Die op een tyd
ii Word aengevat,
w En vaste loopt verloren."

Eerst in 1812 beklommen de Kersouwieren weder voor
x T. a. p. bi. 415.

221
de eerstemaal het tooneel en voerden een tiental blijspelen
van Kotzebue uit, en dongen in den wedstrijd, door de
Fonteine van Gend gehouden, naar den prijs voor het
beste lofdicht op de zegepraal van Napoleon en den veldslag van Friedland, gevolgd door den vrede van Tilsit.
In 1814 gaf de kamer, op voordragt van zekeren pries.
ter Henckel, leeraar aan het stads-collegie, ii die wonderlyk
verzot was op dichtlau weren en op het taelkundig gezag
van Halma's woordenboek, de volgende vragen uit, om in
puyk-rymende heldenverzen" beantwoord te worden.
o Gy, die ons verrukt door uwe citerslagen 1
Gy, die uw moedertael zoo zuyver schryft en spelt,
.Dat gy verdient den naem van konst- en letterheld,
- Koom eenen letter-stryd in onze dicht-zael waegen!
W Reeds is een glori •zon vol luyster aen het daegen,
a Reeds is het borstgieraed voor elk ten toon gesteld,
*Reeds pronkt de lauwerkroon in 't roemryk letter-veld,
M Om door uw schrand'ren geest te worden weggedragen.
N Schets dan met uw penseel ons af Napoleon,
# Die door zyn gr.uweldaen , geput in d' helsche bron,
Bezoedeld heeft den roem van zyne zegepraelen;
n Hersnaer naer dien uw' layt, en zing op blyd'ren toon,
N Hoe God dat schrik-dier heeft ontrukt de Fransche kroon,
p Om met een' vredezon Europa te bestraelen."
w

Ander voorwerp.
•► Wy wenschen ook te zien paus Pius afgemaeld,
# Door de onweêrstaenb're magt des dwingelands gevangen,
# Hoe hy, naer druk en smaed, ten lesten zegepraelt,
En op het praelrykst word in 's werelds stad ontfangen."

Een twintigtal dichtstukken op beide of op een van beide
onderwerpen, werden ten wedstrijd ingezonden. De plegI

Van der Meersch , bl. 416.

222
tige uitreiking der prijzen, bestaande in gouden en zilveren pronkpenningen en lauwerkranssen, had op den 2den
October, in bijzijn der geestelijke en wereldlijke overheid,
plaats. De heer Th. van Loo van Brugge behaalde den
eersten, de heer A. de Schrijvere van Gend den tweeden
prijs en de heer P. Rohaert een vereerende melding voor
het eerste onderwerp, terwijl de heer van de Poel, van Wacken den zilveren prijs, de heeren Th. van Loo, A. de Schrijvere den eereprijs voor de schoone schrijfkunst wegdroegen, s In 1816 was er weder een kampstrijd te Auden

--

aerde , waaraan vier en twintig mededingers deel namen.

Prijzen waren uitgeloofd voor het beste dichtstuk in honderd twaalf heldenverzen op de Vastneming, het Verblijf te
Fontainebleau, de Slaking en de Intrede van Z. H. Pius VII
te Rome, voor de deftigste uitgalming en het schoonste
geschrift. Th. van Loo van Brugge, J. J. Lambin van
Ypere, Luyckz, pastoor te Ninove, behaalden prijzen,
Dhuygelaere van Deynze verkreeg een eervolle melding.
Beernaert en Leblon, beide van Kortrijk, het gouden en
zilveren borstsieraad voor de deftigste uitgalming, van de
Wide, uit dezelfde stad, een gouden eerepenning voor het
schoonste schrift. In 1817 schreef de Gendsche Maat
een tooneelkundigen wedstrijd uit. De Kersou--schapij
wieren vertoonden Siegfried van Hohenwart, en de Be1 Belg. Mus. 1843, bl. 48, 419. Verzameling der nae-prysdingende dichtwerken op het voorwerp enz.; voorgesteld door de Maat
binnen de stad-schapijvnwelrkd,gzyKsauwiern
Oudenaerde. Gent, Wed. A. B. Steven.
Q Belg. Mus. 1843, bl. 422. Nae-prysdingende Dichtwerken, be.
helzende de Vastneming enz. van Z. H. Iius VIl, voorgesteld enz.
Aadenaerde, Wed. D. J. Bevernaege.
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lachelijke zelfmoord, en het in het vorige jaar te Audenaerde gestichte tooneelgezelschap Yver en Eendragt, Mon.
tano en Stephania met kooren en den Man van omstandigheid. Geen der beide gezelschappen verwierf den prijs,
doch de jeugdige tooneelspeelster van Yver en Eendragt,
werd als de beste zangeres van alle mededingende genootschappen met het eermetaal omhangen. In 1818 zegevierden de kruisbroeders te Oostende met het treurspel
Mahomet, en in 1819 dongen te Audenaerde de kamers van
Deynse, de Balsamieren van Gend, Kunstliefde van
dermonde , de Sint Annisten van Ninove, de Rethorica
van Zotteghem, de kruisbroeders van Kortrijk, de Fonteinisten van Gend, de Motionnisten van Geeraerdsberge naar
den prijs voor 't beste treur-, tooneel- en zang- of blijspel.
De hoogste prijs voor beide werd door de Fonteinisten, de tweede en derde voor het treur- of tooneelspel
door de kruisbroeders van Kortrijk en de rederijkers van
Zotteghem, de tweede prijs voor het zangspel door het genoot
-schapvnDedrmo
2 weggedragen. In 1820 schreef
afsterven
Deynse een dichtkundige prijsvraag uit over het
van den bekenden en meermaal belauwerden kunstminnaar
de Borchgraeve van Wacken; in 1821 wedijverden de Wijn
Brussel, de Fonteine van Gend, Al groeijende-gaerdvn
bloeijende van Ninove, St. Anna van Aelst, de Ware ijver
van Brussel, Zotteghem, Lokeren, Moorzeele en Audenaerde, te Dendermonde in het vertoonen van een treurof tooneel- en een blij- of zangpel. Die van Zotteghem, Gend
en Audenaerde behaalden prijzen, en op het rederijkfeest
Belg. Mus. 1843, bl. 425.
s Belg. Mus. 1843, bt. 428.
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te Kortrijk, den 2Osten Augustus van hetzelfde jaar, werd
Mr. Boxman van Gorinchem door de kruisbroeders met
den eersten lauwer bekroond. In hetzelfde jaar behaalden
de kruisbroeders van Kortrijk den eersten prijs te Rousbrugge en muntte de jeugdige Claranne Hofman, in 1827
door de longtering weggerukt, uit, bij den wedstrijd van
uiterlijke welsprekendheid en schrijfkunst te Gend, gehouden , toen de kamer, op haar verzoek, den titel had
bekomen van Koninklijke Maatschappij. In 1822 werd te
Audenaerde een rhetoricale prijskamp uitgeschreven. De
letterkundige voorstellen waren ii een dichtstuk op de voor-

deelen der koninklijke aanmoediging tot het bevorderen
der kunsten en wetenschappen in de Nederlandan, in honderd a tweehonderd verzen , en een stuk, in dichterlijk
proza, beschrijvende den heldenmoed van Simon de Lalaing, de stad Audenaerde verdedigende tegen de Gentenaren in 1452." Ook waren er prijzen uitgeloofd voor de
deftige uitgalming en de schoone schrijfkunst.
„Het feest der prysuitdeeling (meldt van der Meersch)
was zeer levendig, en zoo heerlyk als immer een rederykfeest te Audenaerde gevierd was, want niemand kan het
onbekend zyn wat eene kleine doch bloeijende stad vermag, wanneer de geheele borgerij zich als een enkele familie zamenschaert, om eene plegtigheid luister by te zetten. Sierlyke praelwagens, zinryke verbeeldingen, ontrolde
bannieren of standaerden, voorafgegaen door de maetschappelijke harmonie, verfraeiden den talryken stoet, die de
yverige mededingers en vreemde kunstminnaren van uit de
vergaderzael begeleidden naer den schouwburg, welke ten
zindelykste was verlicht en schitterde van luister. Na de
uitvoering van eene ouverture, à grand orchestre, werden
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de lauwerkronen en de gouden en zilveren medailles uitgedeeld en het feest met een fraai doelmatig koorgezang en
een bal besloten." 1
In 1823 beschreef het rederijkgenootschap van Deerlycke
een dichtstrijd op het onderwerp: De verderfelijke gevolgen
van den hoogmoed, en het volgende jaar hield de aloude kamer te Yperen , Alpha en Omega, een groot rederijkfeest.
Er waren prijzen te verdienen voor de beste Lofrede op
Karel den goeden, graaf van Vlaanderen en den beste
Lierzang op het Noodlot.... Zoo zou het ons niet moeijelijk
zijn voort te gaan en de lijst der kampstrijden, die jaarlijksch
tot op dezen tijd in België gehouden werden, te vervolgen;
kampstrijden, die alle getuigen van den toenemenden lust voor
de letter- en dichtkunde en tevens van den bloei der rederijkkamers en letterkundige maatschappijen in België; doch dan
zouden wij de ons afgebakende grenzen moeten overschrijden.
Hielden de kamers in de xVIIIe eeuw op, naar het doel harer
instelling, zelve de poëzy te beoefenen en bragten zij slechts
de vruchten van anderen op het tooneel , sedert lang zijn zij
daarvan teruggekeerd en loven zij prijzen uit voor eigen werk,
terwijl zij echter daarbij de uiterlijke welsprekendheid niet vergeten. De heerlijke gevolgen daarvan zijn niet te loochenen, en
België dankt ook aan die kampstrijden eene rij van voortreffe-lijke dichters, die daar hunne eerste krachten beproefden en
hunne eerste lauweren plukten. In het noorden was het anders.
Uit de asch der rederijkerskamers verhieven zich dichtgenootschappen, die de poëzy wel in kluisters sloegen, doch tevens
door het uitloven van eermetaal hare beoefening bevorderden.
Toen deze genootschappen allengskens verdwenen, of in meer
1

Belg. Mus. 1843, bl. 433.
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letterkundige en wetenschappelijke vereenigingen opgelost
waren, ontstonden er rederijkkamers, die zich de oude
namen toeëigenden of nieuwe aannamen, maar daarin van
de vroegere verschillen, dat zij , even als de belgische in
de XVIIIe eeuw, slechts voortbrengselen van andere pennen op het tooneel brengen, en zelve geen beoefenaars der
poëzy zijn.
De tijd der dichtgenootschappen in ons vaderland is
voorbij en breke nimmer weer aan! Gelukkig het land,
waarin men tot ontwikkeling van den lust voor de schoone
kunsten geen eermetaal behoeft! Zoo zullen ook allengskens
de prijsvragen van de programmer der geschied- en oud
verdwijnen: niet om die kroon-heidkungvr
willen onze letterhelden meer strijden. Getuigen de jaarlijks bij herhaling uitgeschrevene en nimmer beantwoorde
vragen. Zij blijven onbeantwoord! Dat men hun lauweren
nanbiede, wier pennevruchten, hetzij door schoonheid van
stijl en voordragt, hetzij door degelijkheid en grondigheid van
bewerking, hetzij door diepte, waarheid en juistheid van ge
uitmunten , maar men late het onderwerp aan den-dachten
dichter, aan den letter- en geschiedkundige zelven over,
gelijk zulks reeds hier en daar geschiedt. De wetenschap
en kunst zal er bij winnen. En wil men iets van de oude
rederijkers behouden, dan zijn het hunne vrolijke bijeenkom.
sten, door schilderkunst en muzijk opgeluisterd, maar
vooral hun broederlijke zin, want zij waren inderdaad:
Broeders, die nyet alleen op christen zinnen ,
s Maer elckander in lyefde en trouw beminnen,
ru Elckander Helpen en voorstaen in aller dingen en profyt,
a En weerera uit de tamers haet, tweedragt en nyt,s'

Af

zoo als de oude Fonteinisten van Dordrecht zongen.

HOOFDSTUK XVIII,

LIJST VAN REDERIJKKAMERS.

AALST.

I. St. Catharina. Z. Amor vindt omnia?
Deze kamer voert haren oorsprong op tot 1117. Zij
werd goedgekeurd in 1475, was in 1494 op H. Sacramentsdag te Audenaerde, in 1496 op het landjuvgeel te
Antwerpen, behaalde in 1546 een prijs te Grammont, was
in het begin der XVIIe eeuw te Antwerpen.

II. St. Barbara. Z. Vindt vim veritas?
In 1475 goedgekeurd door den Bisschop van Kamerijk;
had even als St. Catharina vele en groote voorregten. In
1507 bevestigde de Magistraat de statuten der beide kamers.
III. St. Anna, jonge kamer, nam in 1821 deel aan den
tooneelkundige strijd te Dendermonde.
Zie Snellaert, Verh. over de Ned. Dichtk. in België,

bi, 147. Willems, Verh, Aver• de Nederd, tae1•. en letterk, ,.
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d. II, bl. 103. Belg. Mus. 1843, bl. 430. De Laserna
Santander, Mém. pist. sur in Bibliothéq dite de Bourg.
p. 162. Navorscher, d. VI, bl. 65.
.BARSCHOT.

I. Het aerschot of tarwe bloeisel. Z. Door jonst en min.
Zond 28 Sept. 1556 een gedicht aan de Violieren te
Antwerpen en was in 1620 op het Peoenfeest te Mechelen.
II.

De 1Vyngaerdsranken. Z. Fomentum amoris.

Zie Ertborn, Gesch. Aanteek. aeng. de St. Lucas Gilde
en de Rederijkkamers enz. te Antwerpen, bl. 31. De Laserna Santander, bl. 161. Witsen Geysbeek, B. A. C. W.
op Lemmens.
ADINGE.

Er bestaat van deze kamer een ms. spel van vijf personen: Mensche, Vernuftheyt, Schrifture,. de Wet, Evangeliseh leeraar.
AEDTWAERTS WOUDE. Zie IIAZERSWOUDE.

ALKMAAR.

'T Groen lauwerier. Z. In jeught groevende.
Was reeds in 1494 aanwezig en werd in 1527 door de
stad beschonken U met vier enkele tonnen biers en hare
kosten om met de rethorijkers van Amsterdam, den Haag ,
Leiden en Gouda gemeenschap te houden." Zij hield sedert
1588 hare bijeenkomst op de waag.
-
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Men heeft van haar een ms. Nieuwe Jaerliet 1588, en
gedichten in den Neder. Helicon. Alkm. 1640.
Zie Wagenaar, Amsterd. d. III, bl. 724, Boomkamp
enz., Beschrijv. v. Alkm. bl. 70, 140, 98, Cat. mss-.
J. Koning, bl. 34.
ALVERINGHEN.

........ Z. Schamel in de, Bore.
Zie Belg. Mus., d. II, bl. 862.
AMERSFOORT.

...

.....

Z. Uyt 't wilt bloeyende.

Gewoonlijk St. Hieronymus broederschap genoemd. Zij
had een kamer op het stadhuis, waar zij om de veertien
dagen bijeen kwam , vele privilegiën in de stad en een
altaar in de St. Joriskerk. Den 7 Mei 1565 gaf haar de
Magistraat, op haar verzoek, verlof te mogen spelen, mits
dat zij hare spelen, naar ouder gewoonte, liet visiteren.
In 1574 werd haar het oude orgeltje der Minnebroêrskerk
gegeven.
Zie v. Bemmel, Beschrijv. v. Amersf. , d. I, bl. 447.
AMSTERDAM.

I. 't Bloeijende Eglentier. Z. In liefde bloeijende, of
de Eglentier onder de doornen, 0. K.
Volgens sommigen opgerigt in 1517 , doch waarschijnlijk
toen hernieuwd of bevestigd, want in 1496 ,waren de Eg lentieren reeds te Antwerpen; ontvangt van keizer Karel V haar
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blazoen; vergaderde in de Nes boven de vleeschhal, waar
later het collegium medicum was en behaalde 28 Julij 1561
vijf prijzen te Rotterdam, in 1616 vier prijzen te Vlaardingen.
Hare werken, zoo in handschrift als in druk worden
vermeld, op Cat. de Maats. v. Ned. Letterk. , d. I, bl.
224, Cat. J. Koning, d. I, bl. 26, 28, d. II, bl. 197,
Cat. Bilderd. bl. 57, Cat. J. van Voorst (mss.) bi. 124.
Zie Wagenaar, Amsterd., d. VIII, bl. 726; list. v. d.
Amsterd. Schouw b. bl. 6; Huydecoper, Proeve v. Taal en
Dichtk., d. I, bl„ 78, d. II, 123, 465, 526, d. III, bl.
127; de Laserna Santander, bl. 162.
II. IByen1 orf. Z. Yver.
De Nederlandsche Akademie van S. Coster, in 1632 onder den naam van Scliouzvbnrg , met de spreuk Door yver
in liefde bloeyende en het blazoen een Byenkor f met de
bloeyende Eglentier omvlochten, vereenigd met de oude
rederijkerskamer In liefde bloeyende.
Wagenaar, d. VIII, bl. 735, dist. v. d. Amst. Schouwb.
t. a. p., Navorscher, d. III, bl. 1, waar haar Nieuwejaarslied van 1630 voorkomt.
III. De wlite Lavenderbloem. Z. Wt levender jonst.
Brabantsche kamer.
Opgerigt omtrent 1585, gaf in 1613 én 1624 kaarten
uit;. behaalde prijzen te Vlaardingen en gaf werken in het licht.
Wagenaar, t. a. p. bl. 726, Tweede Proeve v. oudh.,
taal en dichtk., bl. 235, Huydecoper, t. a. p., d, II,
bl. 321, de Laserna Santander, 1. c.
IV. Het Vygeboomken. Z. Het soet vergaren.
Brabantsche kamer.
Omtrent 1585 opgerigt.
Zie Wagenaar, t. a. p.
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ANTWERPEN.

I. De Violieren. Z. Wt jonsten versaemt.
Zij behaalde in 1480 den eersten prijs te Leuven en te
Veurne, werd in hetzelfde jaar vereenigd met de Confrerie
van St. Lucas, behaalde ook in 1491 den eersten prijs te
Brussel, in 1491 dien der Intrede te Lier, in 1539 te
Gend. In 1620 was zij te Mechelen met twee blazoenen ,
acht refereinen en vijf liedekens, gedicht door Alex van
Fornenberch, Gheleyns, van Schelle, en anderen. De
bloemen, planten en dieren der blazoenen waren door den
Auweelen Brengel en de figuren of beeldekens door Hendrik van Balen geschilderd.

Over deze kamer, hare intreden van 1496 en 1561 , en
lotgevallen zie Ertborn's monographie, 1806, 1822; Belg.
Mus. d. I, bl. 137, VIII, bl. 63; Serrure, Nederl. Letteroef. bl. 247 volgg. ; Snellaert, Verh. over de Nederl.
Dichtk. in België, bl. 151, 152, 170, 177, 258; Astrea,
jaarg. 1851, bl. 42; Kron. v. Antw., bl. 65, 76; H:uydecoper, d.I, b1. 143, 293., 295; d. II, bl. 137, 312, 327,
217; De Laserna Santander, bl. 163, suiv. Melckebeke,
Geschiedk. Aanteek. rakende de St. Jansgilde, bl. 38, 86.
II. Den Olyftack. Z. Ecce gratia.
De leden der kamer heetten oorspronkelijk de ongeachte.
In ] 510 vergaderden Benige jongelieden, meestal schrijn werkers, en „ordineerden een guide van rhetoryke en heete
haerselve die ongeachte, ende daer naa die guide van den
Olyftack , daer fondateur- meester Joris de Formanteel een
Vlaminck ende advokaet tot Antwerpen, ende deze ver
speelde een spel van onse lieve vrouw saterdaeghs-gaderin
naer haer ommeganck."
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„La chambre den Olyftack étant tombée en décadence,
quelques amateurs de la Poësie , à la tête desquels se
trouvait Jean van den Hove, tacherent de la rétablir, et
a cette occasion, ils se proposérent d'epurer la langue flamande, en rejettant toes les mots étrangers qui s'y étairent
introduits par la commerce considerable que vette ville
faisait aver toute l'Europe." In 1616 stelde deze kamer de
vraag voor: op welke wars geraken de menschen tot wysheid
en wetenschap. Zij hield maandelijksche refereinfeesten en
zond kaarten aan de omliggende steden, o. a. in 1616
en 1618 aan Lier. Zij behaalde in 1620 prijzen te Mechelen. Den 18den Aug. 1690 (feestdag der kamer) gaf
haar deken Hendrik van Soest, een groot beminnaar der
chinesche taal, een maaltijd, waarop een chineesch lied
werd gezongen, dat met de vlaamsche overzetting werd
gedrukt.

Op Cat. Koning (mss.) bl. 29 komt voor: Clodius, Pres biter, een vasten spel van sinner, hues menschen gheest
van 't vleesch, die werft en di duuel verleyt word enz.
met twee verthooningen , gemaakt omtrent 1551 door een
lid van de kamer liet Olyft. -- Cassrere, een present van
Jonste, Vrientscha.p en Trouwe, 't present is eersen Bybel.
(ihespeelt den 21 January a° 1560 op dolyftacx-camer
op een tacxken gemaakt in 't jaar 1559 — kamerspel van
Rensefael, een slechten boer, Ticlebuys de zoon half sot
en vrouw Permonits eens vroevrou, 4 0 . Tot de meestberoemde dichters dezer kamer, die waarschijnlijk hare ver
schilderkamer boven de beurs hield,-gaderinop
behoordden Pieter Ballen, Willem van de Nieuwelandt,
Geeraert van der Bran de, Kerricx, Kiele.
Zie Belg. Mus.,. d. I, bl. 154; Snellaert, bl. 258, 253;
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Melckebeke, bl. 86; Laserna Santander, 1. c. Huydecoper,
d. I, bl. 298, d. II, bl. 121, d. III, bl. 130; Cat. V.
Voorst (mss.) bl. 125.

III. De Goudsbloem. Z. Groevende in deuchden.
Deze kamer was reeds in 1488 op het refereinfeest te
Lier, bragt in 1620 te Mechelen niet minder dan vier
blazoenen, vier refereinen en acht liederen, daarbij een
zamenspraak tusschen de Peoene en de Goudsbloem , opgesteld door P. L. van Hooghstraeten. De stoet bestond
uit 50 rederijkers, geleid door den dichter. Hij werd geopend door vier juffers in aloude kleeding , met brandende
toortsen, gevolgd van drie rederijkers , dragende elk een
blazoen; hierna zag men Mercurius en Apollo, als ook
vier maagden, verbeeldende den Vrede, de Gematigdheid,
de Faam en de Welsprekendheid , eenige mannen, dragende een groot blazoen met de zinspreuk, en een aanzienlijk getal gildebroeders, die den stoet sloten. Zij behaalde er drie prijzen. Adriaan Wils, omtrent 1570 te
Antwerpen geboren en nog in 1620 in leven, was factor
en Corn. v. Ghistele lid dezer kamer.
Zie Chr. v. Antw., bl. 64, 220 ; Melckebeke, bl. 86;
Laserna Santander, p. 162; Snellaert, bl. 160, 247, Belg.
Mus. 1844, bl. 299.
IV.

't

Lelyken van Calvarien. Z. in liefde groevende.

„De oudste der cleynguldens van de Rhetorycken te
Antwerpen." Zij schreef 1610 een vraag uit: „Wie haeren
man meest liefde oyt heeft betoont."
Zie Hist. der Ned. Ri j mk. , Antw. 1773; Ned. Stemmen, d. V., bl. 82, Laserna Santander, p. 162.
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ARENDONCK.

't Heylich Groytselle. Z. Uyt vreugd en jolyt.
Was in 1620 op het feest te Mechelen.
Zie De Laserna Santander, bl. 164; Melckebeke , bl. 88.
ARNEMUIDEN.

I. De Oranjebloei. Z. Niet zonder vrucht.
II. De Zonnebloem. Z. Plomp van verstande.
De blazoenen der Arnemuiderkamers, de eerste met het
jaartal 1578, de tweede met het jaartal 1580, worden nog
aldaar op het raadhuis bewaard.
Zie Navorscher, 6e Jaarg., bl. 257,
ARNHEM.

Reeds in 1452 speelde deze kamer een spel van Onze
Lieve Vrouwe op het raadhuis te Arnhem.
Zie van Hasselt , Chr. van Arnhem, bl. 29, 94 , 96,
108, 133, 149; Mone,
ASCAPELLE.

Ueb. d. Niederl. Volkslit., S. 361.

Zie EGGEWAERTSCAPELLE.
ASSCIIE.

De Barbaristen. Z. Nosce te ipsum.
Zij waren in 1620 met een referein en een lied te
Mechelen.
Zie Melckebeke , bl. 88; Laserna Santander, p. 165.
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ASSENEDE.

In 1833 werd hier eene Maatschappij ter beoefening der
Vlaemsche Tael en Tooneelkunde opgerigt, die in 1838
een wedstrijd van letterkunde en uiterlijke welsprekendheid
uitschreef,
Zie Bijdragen tot de Gazette van Gend, 1838, bl. 44
volgg.
ATRECHT.

Reeds in den aanvang der XVe eeuw was hier een soort
van rederijkerskamer. In 1431 en 1499 hadden er landjuweelen plaats.
Zie Memoires pour servir á 1'Hist. de la Province d'Artois et principalement de la Ville d'Arras par M. Harduin
(Arras 1763) p. 22; Laserna Santander, 165.
AUDENAERDE. Z. OUDENAARDEN.
AXEL.

De vier Melcteelen. Z. Broederlycke liefde.
Zij was in 1496 op het landjuweel te Antwerpen en in
1539 te Gend.
Zie Belg. Mus., d. I, bl. 152, Laserna Santander, p. 166.
BASSE VELDE.

Z. Versaemt door liefde.
Nam in April en Mei 1784 deel aan den tooneelstrijd
te Audenaerde.
Zie Belg. Mus. 1843, bl. 409.
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BELLE Of B AILLEUL.

1. De Spaderijken, onder bescherming van St. Ca.
tharina.

II. Geldsenders of Adrianisten, onder bescherming van
St. Adriaan of St. Antonius.
III.

Jong van zinnen.

In 1782 en 1784 waren de beide eerste « dont l'origine se
perd dans la nuit des temps" en in 1786 de tweede en derde
te St. Winoxbergen, bij den tooneelstrijd te Poperingen
en Audenaerde.
In 1769 schreven de Geldsenders een kampstrijd uit,
waarop dertien kamers verschenen. Ook in 1774 was er
een tooneelstrijd te Belle. Belle is ook de geboorteplaats
van den dichter Francois de Springher, wiens gedicht
Bell-brandt, nog in hands., zeer geroemd wordt.
Zie Messager des sgiene. hist. 1850, p. 467, 470, 471;
Belg. Mus. 1843, p. 409, Laserna Santander, p. 166.
BENTHUIZEN.

De Huislookbloem. Z. Liever verhuizen.
BERCHEM.

De bloeijende wijngaertsranck. Z. Niet sonder God,
misschien ook In trouwen vase.
Was op het haagspel te Vilvoorden, 2 Junij 1560 en
verkreeg aldaar den prijs van 't blazoen.
Hendrik van Berchem was hoofdman dezer kamer.
Zie Laserna Santander, p. 66; ÍHuydecoper, d. I, bl.
33, 395, 446.
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BERGEN OP ZOOM.

De jonge vreugde bloem. Z. Liefde maakt eendracht.
Behaalde op het landjuweel van .1406 drie prijzen en was
op dat van 1562 en op 't blasoenfeest te Mechelen, 1620.
Zie Laserna Santander, bl. 66; Huydecoper, d. II,
bl. 328.
BERGSCHENHOEK.

De willige bloem. Z. Door liefde bewilligt.
BERKEL.

De berkenboom.
BERLAERE.

Den 19 Mei 1777 speelde de aldaar gestichte kamer of
kunstgenootschap te St. Nicolaes in het land van Waes.
Zie Belg. Mus. 1844, bl. 320.
BEVEREN.

De Christusoogen Z. Christus oogen onderdaeu.
Zie Belg. Mus., d. VII, bl. 33.
BEVERWIJK.

De witte lely. Z. Wy wycken boosen.
In October 1804 waren nog op het stadhuis te Beverwijk vijf oude blazoenen van de Witte lely aldaar, der
Witte angieren en Wijngaertranken te Haarlem, van de
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Eglentier onder de doornen te Amsterdam en de 1 oude
roozen te Schiedam aanwezig.
Zie A. Loosjes, Holl. Arkadia, bl. 528; Novorscher,
d. VI, bl. 200.
BILSEN,

De Veltbloemetn.
BLEISWIJK.

De dubbele geele hof bloem. Z. Wyckt ontrouw.
Vrij erkend 1615.
Deze kamer gaf in 1684 een vraag op, en gaf uit i
Apollo's Lusthof, Delft 1684.
BORCHtOV i

Zie Serrure, Vad. Mus., d. I, bl. 112.
`BREDA.

Y. 't Vreugde dal. Z. Wy vaten geneucht.
1I. 't Berkerys.
III. De oranjebloem. Z. Uyt rechter liefde.
Te Breda zijn de kamers, na de inneming door Ha,ulte&
penne in 1581, n als scandaleus" en ii verderfelijk" in den
ban gedaan en vernietigd, in 1590, na de verovering door
Prins Maurits weder hersteld; doch toen Spinola de stad
had ingenomen , werden zij op nieuw gesloten en na de
herwinning der stad in 1637 weder hersteld. Zij genoten vele
voorregten, zoo van de heeren van Breda, inzonderheid
van Jan en Hendrik Graven van Nassau, als van stadsti
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wegen. De meest bloeijende was 't Vreugdedal. In 1620
woonde Prins Maurits met zijn geheele hofstoet een zitting
dier kamer bij. Er verschenen toen „ Baladen tot lof vans
zijne Vorst. Gen. Mauritius, Prince van Oraengien, Grave
van Nassau etc., Baron van Breda, uitgesproken bij de
kamer van Vreuchdendal op syn blyde inkomste binnen de
stadt Breda, op den 30 Mey 1620."
De voornaamste burgers dezer stad behoorden tot hare
leden en haar overdeken was een lid der regering. Zij
vergaderden in het huis, staande aan de zuidzijde van de
Veemarktstraat, op den hoek der groote markt. De kamer
raakte in het begin der XVIIIe eeuw geheel in verval, de
leden stierven uit, waarna het huis, aan de stad vervallen
zijnde, in 1738 werd verkocht. Men vindt refereynen van
't Vreugdedal en de Orangebloem in „ Deuchtelycke Solutien , gesolveerd by vele ingenieuse componisten van diversche cameren van Rethorycken (1574) 8°", waarvan in 't
zelfde jaar (Antw. 1574) een tweede uitgaaf verscheen
(Diversche refereynen ende liedekens, seer playsant om te
leren m. muzyknoten).
Zie van Goor, Beschrijv. v. Breda, bl. 160, 300; Cor.
nelissen, bl. 29, Laserna Santander, p. 162, Mone, S.
255.
BRIELL&

De Vreugdebloem.
Uit het vonnis den 20 October 1568 over eenige Bried
lenaren en Heenvlietenaren, namens den hertog van Alva
uitgesproken, blijkt dat de Brielsche rederijkers toen hunne
vergadering hielden op het stadhuis en eene kapel met
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haar toebehooren hadden; dat hunne Dekens toen waren
Corvinck Thomsz en Jan Thysz, en dat zij bij den beelden
niet op den achtergrond van het woelige-stormganch
tooneel zijn gebleven.
Zie Marcus Seentent, bl. 158 volg.; Navorscher, d. VI,
bl. 360, d. VII, bl. 93.
BRUGGE.

I. De Heilige Geest. Z. Afyn werc es hemelick.
Opgerigt in 1428.
Deze kamer begaf zich in 1539 en 1620 naar Gend en

Mechelen.

II. De drie Santinnen (Mar. Magd. S. Cathar. en S. Barb.)
Z. Die lijdt verwint.
„ Op den 3 Mei 1698 w erd ,, na Glen ommeganck op de
Gilde der weirde drye santinnen een vreughdespel ver
getiteld: De laughgewenste vredevreught en het-ton,
heyligh gedencken van 't H. Bloed J. Christus, vreughdespel door J. Droomers." Dit stuk en nog een van dezen
di^hter bij Witsen Geysbeek, B. A. C. Woordenb. o. h. w.
vermeld, zijn beneden het middelmatige en getuigen van
het diep verval, waarin toen de tooneelkunst in België
gezonken was. Vroeger waren A. de Rovere, C. Ballee
en J. Lambrechts leden dier kamer.
In 1662 was er te Brugge nog een plegtig rederijkfeest.
De kamers schijnel thans vervangen te zin door eerie
Maatschappij van Toorleelkunde, met de kernspreuk fiver
en Broedermin, die o. a. in 1835 een prijskamp hield. Op
Cat. Willems, d. II, b1. 164, worden vermeld: Esbattementen van Cornelis Everaert van Brugge, 8 ms.
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BRUSSEL.

I. Het boecTc. Z. Om beters wil.
Zou in 1401 zijn opgerigt.
Onder haar blasoen las men: „ Heylich, heylich, heylich
zy die Godt boven al, die daer es ende cornea sal", en
iets lager de gewone zinspreuk. In een ms. leest men:
,,Op den lsten Jans dach 15 33 was de loterye van silver
der Rethorycke van den Boeck te Brussel. Zij gaf op den
5den Mei 1538 op de markt te Brussel een haechspel. Men
stack na den rinah. Er kwam veel volks op de been. De
musicanten van St. Nicolaes Kerck quamen er als negers,
de Corenbloemkens waren ook keurig gekleed. Men gaf
beide den prils van den schoonsten intogt. De musicanten
der St. Nicolaes Kerck kregen den eersten prijs van 't
steecken naer den rinck ende van 't frayst en triumphantelyckst vertoonen. Deze kamer was in 1496 op het landjuweel te Antwerpen, behaalde in 1539 te Gend den vijfde
prijs. Zij was ook in 1620 te Mechelen. Hertog Jan van
Brabant was lid van het boeck."
II. De Coorenbloem. Z. Jeucht sticht vreucht, behaalde
in 1561 te Antwerpen een prijs en was in 1620 te Mechelen, gaf in Maart 1365 eene caerte uit.
III. 't Marien cranslce. Z. Minnelycic accoort.
Deze kamer behaalde in 1561 den eersten prijs van de
schoonste intrede te Antwerpen, was in 1620 te Mechelen.
In 1532 werd er binnen Brussel, na den omgang van het
H. Sacrament van mirakel, een landjuweel gehouden, op
verzoek van het Marien cranske. Dertien kamers woonden
het bij. Willem van der Borcht, een der voortreffelijkste
dichters van zijn tijd, was lid dezer kamer. Men heeft
it
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van hem o. a.: Bosemunda, Treurspel, ghespeelt tot eene
afscheydt van de Liefhebbers der Rymenskonste binnen
Brussel op het Stadthuys en antwoorde op de Vrage van
wegen den Hoofman van 0. L. V Kranskamer. Brussel
1651. Zij bestond nog in 1794.

IV. De Velibloemen (violet).
Deze kamer was in 1496 te Antwerpen.

V. De Lelie.
Zij was in 1496 te Antwerpen.

VI. De Olijftake bestond nog , gelijk ook de Lelie, in
het midden der XVIIIe eeuw.
In 1532 speelden die van den Groeyenden Boom te
Lier op het rethorijkfeest van de kamer het Marien Cranske
en hadden aldaar geschil over den voorrang met de Cauwaerde van Herenthals. In 1821 was de Wijngaerd van
Brussel bij de prijskamp te Dendermonde.
Men vindt refereinen van het Maria cranske en de Corenbloeme in Deuchtelyke Solutien enz. (zie Breda).
Zie Gerard, t. II, p. 154, 155, Laserna Santander,
p. 169, van Loon, Beschrijv. v. Lier, bl. 237, Mone, S.
235, Belg. Mus. 1843, bl. 430, 1844, bl. 308 , 309,
Huydecoper, d. I, bl. 33, 293, 308, 393, d. II, bl. 284 ,

419, 434, 549, d. III, bl. 239, 343.
CAESTER.

Het Knaepgilde.
CUARLOIS.

Onbekend.
CLUYSEN.

Z. De cluysenaers sonder cappen.
Was in 1784 bij den tooneelstrijd te Audenaerde.
Zie Belg. Museum 1843, bl. 409.
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CRUYSHAUTEM.

Z. Hout 'em in liefde.
Was in 1784 bij den tooneelstrijd te Audenaerde.
Zie Belg. Museum 1843, bl. 409.
DEINZE.

B. 't .Kindelken Jesus. Z. Doynse om een beter.
Bevestigd door aartshertog Maximiliaan. Zij was in 1539
te Gend. Grammaye noemt deze kamer: Camera .Nazarena

J2hetorum.
DELFGAAUW.

Hield den 2den Mei 1707 een refereinfeest.
DELFT.

B. De Rapenblo em. Z. Wy rapen geneugt.
Reeds in 1487 bekend, was 20 Julij 15 61 te Rotter
behaalde in 1616 te Vlaardingen drie prijzen. In-damen
1581 hield zij eene intrede.
Zie Beschrijv. v. Delft (1729), bl. 235; Laserna Santander, p. 173.
DENDERMONDE Of TERMONDE.

I. De kamer van St. Dorothea of de Fosiers.

B. De Roos.
Deze kamer werd door Joost van Hoecke, Willem In11
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gels en Christophel de Vries gesticht. Hare reglementen
bevestigden de Magistraat der stad in 1478 , doch zij kreeg
eerst in 1565 den doop van de hoofdkamer te Gend. De
voornaamste ingezetenen det stad waren leden van deze en
de overige kamers. Op feestdagen zeiden hare leden gedichten op en vertoonden spelen. In het laatst van Augustus speelden zij op een tooneel op de markt op kosten
van de stad. Zij behaalden prijzen te Antwerpen, Gend
Brussel en elders.
In het midden der XVIe eeuw werd Rosine Coleners lid
dezer kamer. Deze vrouw kon noch lezen noch schrijven,
maar vervaardigde toch verzen, die men ten tijde van
Lindanus las. Deze prijst haar in zijn Teneramunda. Zij
stierf in 1560.

II. De kamer van St. Hilduart.
B. De Leeuwrik. Z......
Zij gaf voor ouder dan de eerste kamer te zijn; dat zij
haren oorsprong had van het schermersgild, dat gesupprimeerd was, wijl een schermer een man had gedood;
dat in plaats van het schermersgild eene rederijkkamer
was opgerigt, en dat hare papieren in de troublen te loor
waren geraakt. Volgens Lindanus komt zij in 1489 voor.
Zij of een der andere kamers was den 30 Augustus 1496
op het feest te Antwerpen. Volgens Willems, Belg. Mus.
d. I, bl. 154, zou er ook in hetzelfde jaar te Dender.
monde een landjuweel zijn geweest, waarop de Violieren
van Antwerpen den eersten prijs behaalden. Zij stelden er
het mysterie van liet S. Sacrament voor en behaalden er
den eersten prijs der schoonste intrede en een rozen hoed.
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III. De kamer van St. Rochus.
B. De Distelvink.
Zij bestond reeds in 1489 , toen de regering, bij gelegenheid van het bouwen van een kapel ter eere van St.
Rochus, hare reglementen bevestigde.
In 1519 werd te Dendermonde het Mey-spel amoureus
daer Pluto Proserpina ontscaect vertoond.
Zie Gerard ms.; Serrure, bl. 109, 44] ; Kunst en Letterblad 1841; Belg. Mus. 1843, bl. 427, 429; Laserna
Santander, p. 196, 197; Kops, bl. 240.
DIEST.

I. De Christus oogen. Z. Christus oogen doorsient' al.
II. De Lelybloem. Z. Reynbloeme.
De eerste zou reeds in 1302 hebben bestaan, hetgeen
echter betwijfeld wordt. Zij was in 1535 te Gend, in
1561 te Antwerpen, in 1620 te Mechelen.
De kamer kwam aldaar met drie blazoenen, het eerste
had het opschrift: Christus ooghen doorsient al, Wyt goeder harten; het tweede: Christus oogen doorsient al, Liefde
verwint; het derde: Christus oogen doorsient al, Reden
verwint. Daarbij hadden zij vier refereinen en een lied.
De Leliebloem was in 1562 op het haagspel te Antwerpen. Den 6 Aug. 1541 was er een haagspel te Diest ,
waarop de Violieren van Antwerpen prijzen behaalden.
Zie Laserna Santander, p. 173, 174; Melckebeke , bl.
87; Belg. Mus. d. I, st. II, bl. 138; Ertborn, bl. 39;
Snellaert, bl. 147; Huydecoper, d. II, bl. 217.
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DIXMUIDEN.

De Heilige Geest.
De Lelybloem. Z. I?ein-Bloeme.
Van lateren tijd zijn: Nu, morgen niet en Het H. Kruis.

I.
II.

Volgens sommigen waren er drie kamers. Twee behaalden den tweeden prijs op de intrede te Doornik in 1394,
en den eersten prijs op die te Audenaerde in 1404.
DOORNIK.

Hield reeds in 1394 eene intrede.
,,I1 y dans la Bibtiothéque du chapitre de Tournay, un
registre en ms. dans leque; sont éscrits plusieurs poësies
de diverses personnes, qui étoient de la congrégation ou
confrérie appellée l'Escolle de RRhetorique de Tournay, qui
s'assemblèrent tous les premiers Mardis des mois. Its exhibérerent leurs vers pour un adjugé etc. Voyez Bibl. mss.
de Sanderus. "
Gerard ms. Antiq. Fland, p. 226; Kops, bl. 22t; Belg.
Mus. d. VI, bl. 394.
DOMBURG.

B. Vatelief. Z. Bi. mate lief.
Zie Navorscher, d. VI, bl. 257.
DORDRECHT.

B. De Fontein. Z. Re/n geneucht.

Gesticht in het midden der XVe eeuw.
Schotel, Kerk. Dordr. d. I, bl. 10; Keizerl. Koninkl. en
Stadhoud. bezoek in de Groote Kerk te Dordr., bl. 5. Het
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Klooster, het Hof en de Kerk der Augustijnen, bl. 87 volgg,
Tilb. Avondstond.
DOUAI.

Hier was in 1431 een „ societé de, poétes", van welke
jaarlijks eenige leden naar Atrecht gingen, waar zij prijzen
behaalden.
Zie Laserna Santander, p. 174.
DUINKERKEN.

B. Carsonnebloem.
De Carsonniers hielden in 1426 een groot esbattement feest. 0. a. trokken de gezellen van Audenaerde derwaarts

# omme daer te spelene ende embatement te doen naer
't inhauden van haerlieder ordonnance (kaerte) dewelcke
wonnen twee j uweelen , die zy der stede presenteerden."
Faulconnier schrijft: „ Que locs de 1'entrée solennelle de
Charles quint dans cette ville des Dunes, le peuple
avait allumé des feux de Joie en plusieurs endroits, et
qu'en attendant le souper, l'empereur fut se promener par
la ville, ou en trois places differentes on lui donna le plaisir de trois Comédies, on plutot de trois farces, qui devaient être fort courtes, puis qu'elles furent toutes trois
représentées dans moins d'une heure. L'on joua la premiere et la seconde auprés de la porte de Nieuport et la
troisieme sur la petite place devant l'H0tel de ville."
Deze kamer bloeide in het laatst der XVIIe en begin
der XVIIIe eeuw onder den prins Michiel de Swaen. Deze
vervaardigde een gedicht op de vriendschap, ten verzoeke
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der kamer te St. Winoxbergen, en een ander over de Kunst
van dichten, waarmede zij den tweeden prijs behaalde op
het feest te Brugge in 1700. De kamer van Duinkerken
verzette zich tegen de uitspraak der Bruggenaars, die den
eersten prijs niet aan de Swaen hadden toegewezen en gaf
in het licht: Beroepschrift voor de gilde van Rhetorica
binnen Duynkercke teghen de Vrye hooft-kamer der
weerde dry santinnen binnen Brugge, over haer vonnis
uytgesproken den 27 Junij 1700 nopende de rymwerckei
te voren in Mey ter voldoeningh van haere konst begroetinghe overghegeven en wederom gestelt ten oordeel van
alle wyze, gheoeffende, voorsienighe en hooghgeleerde yveraerts der neder-duytsche rym- ende redenkonst. Tot
Duynkercke by Anth. Franc. van IJrsel , 1701.
De Swaen stierf 3 Mei 1707. In 1722 gaf Pieter Labus, drukker en lid der rederijkkamer van Duinkerken, in
het licht: Zedelucke rim-wercken en Christelycke gedachten , toegewyd aan Michel Lieven, hoofdman der kamer
te Dixmuicien.
Prud. v. Duynse gaf een monografie van de Swaen in
het Belg. Museum.
Zie Faulconnier, [list. de Dunkerque, t. I. , p. 38; Mes sager des sciences historiq. 1850, p. 447, 462, 467;
Belg. Mus., d. VI, bl. 385.
EDINGE.

B. De Pensébloem. Z. Penser it faut.
Had tot patrones S. Anna en was in 1539 te Gend.
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EECKE.

B. Het H. Kruis. Z. Verblijders in het kruis
of Ontsluiters van vreugd.
„La Chambre d'Eecke avaint recu, le 19 Mei 1542, de
la societé de la Trinité d'Ypres des lettres d'agrégation-,
dans lesquelles sont enumérés les droits et privileges des
rhetoriciens, et qui font encore aujourd'hui partie des
archives de la Ghilde de ce village."
In Sept. 1835 had er een concours van Vlaamsche
dichters plaats.
Zie Bijdr. tot de Gazette van Gend, 1835, bl. 78; Mes sager des sciences historiques 1850, p. 447, 467.
EECLOO.

Of hier vroeger eene rederijkkamer bestaan heeft, is
niet bekend. Thans bestaat er eene Maatschappij van
Rhetorica , onder de zinspreuk: Eikels worden boonen,
die o. a. in 1842 prijsvragen uitschreef. Zie Visscher, Nieuws blad, bl. 137.
EGGEWAERTSCAPELLE.

B. De Fonteinisten Cruysbroeders. Z. Schrael in de hors.
Zie Belg. Mus. d. II, bl. 363.
ELVERSELE.

B. De roode roos. Z. Onnoozel gezinde.
ENGHIEN.

De kamer dezer stad was in 1539 te Gend, volgens
Laserna Santander, p. 175.
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ENKHUIZEN.

B. De accolijen.
FLÉTRES.

De Tijdverwachters.
Hadden tot zinspreuk: Oefening verlicht den geest, en
stonden onder de bescherming der H. Maagd van Dinant.
Zie Messager des scienc. historiq. 1850, p. 447, 467.
ST. GEERTSBERGEN.

I. B. De Heilige Geest. Z. Ubi vult spirat.
II. Het gilde van Rhetorica , gezegd Thaboristen.
III. De Barakspelers. Z. Crescainini vetera renovando?
IV. De lifotionisten. Z. Voor eer en kunst.
De Thaboristen waren in 1777 op het feest, door «het
hoofd rethorica van den Lande van Waes (gezegd de Goud
voerende tot kernspreuk: Prudens simplicitas) bin--bloem,
nen de Parochie van St. Nicolaus" aangerigt, en waartoe
het geheele land van Waas, Vlaanderen enz. beschreven
waren om te spelen het treurspel Caliste, naar 't Fransch
van Colardeau, door L. C. Hens, M. L. overgezet De Ba
ontmoetten wij op het feest in 1784 door de-rakspel
Kersauwieren te Audenaerde gegeven en de Motionisten
kondigden zelve in 1838 een wijdstrijd aan.
Zie Belg. Mus. 1843, bl, 409; d. VI, bl. 385, d. VII,
bi. 409, 428; Ned. Speet. d. II, bl, 43; Bijdragen der
Gazette van Gend, 1838, bl, 61.
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GEERYLIET.

B. De dorre boom. Z. 't Jolijt van den dorren.
GEMBLOURS.

Van de kamer dezer stad was geen spoor meer in de
XVIIe eeuw.
GEND.

I. B. De Fontein of H. Drievuldigheid. Z. Alst past
bi appetite.
II. B. De Boomlooze mande. St. Agnetha.
III. B. De Lely. Z. Maria t' Beren.
IV. St. Barbara.
V. Jesus met den balsembloem.
Tot de meest beroemde Gendsche rederijkers behooren
Matthijs de Rode, Vincent Stuerbant, die blijspelen ver-

vaardigde, „ ter verheerlijking van het schietspel door het
oude gild van St. Joris gehouden (21 en 22 Mei 1497)
waar hertog Philip tegenwoordig was"; Jan Stassins een
verstandich man, ende een beminder en facteur van Rhetoryke", volgens van Vaernewyck in de Hist. van België
1574, bi. 122; Lieven Bautken, facteur en kapellaan van
St. Barbara, in 't begin der XVIe eeuw; Gilles de Rammelere, in 1516 en 1517 deken van het gilde der Fonteine; Jan van de Vivere, die, volgens Visscher, een spel
van sinne voor de Kersauwieren te Audenaerde vervaar
geen echter door Snellaert wordt betwijfeld; Wil -dige,'t
, die in 1536 verwezen werd n tot een eerlyke-lemPogir,
boete, omme een liedeken dat hi ghemaect hadde op de
geestelicke." Hem werd al mede verboden if niet meer te
stellene in rhetoryke quaet noch goet, ende voorts gheinterdiceert alle facteurs van Rhetorycke , niet nut te laten
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gave, sonder consent van scepenen ende ooc ghevisenteert
ten Preecheeren, up correctie van scepenen"; Cornelius
Manilius, Marcus van Vaernewyck, een vlijtig lid van
Maria t' eeren. Toen hij in 1553 met Livina Hallijns
huwde, wenschte zij hem geluk, bij het vertoonen van een
bruiloftsspel; Lucas d'Heere, factor; Francies Hieman,
deken der kamer van St. Barbara; Jan Goossens, lid der
Antwerpsche violieren; Jakob Hye, een der herstellers van
de Rhetorica: de Fonteine te Gend, in den aanvang der
XVIIIe eeuw. Zij werd in 1700 hersteld, en de eerste
prins of deken, Jacob Hoylant, schreef den tweeden paaschdag 1702 de volgende vraag uit: ,,Beschrijf hoe onsen Heer
op Paaschdag is verrese»." In 1706 werd tot onderwerp
uitgeschreven „ De herstelling der maatschappij der Fonteine" , die door Hye werd beantwoord, ook beantwoordde
hij die van 1708: „ Wat is de reden"? Voorts worden
nog vermeld: Renterghem , lid der Fonteine , die o. a Gabrielle van Vergy, , treurspel in vijf bedrijven, naar het
Fransch van Du Belloy,, in het licht gaf.
Zie Chr. v. Vlaerd. bl. 122, 187, 188; Blommaert de
Nederd. schrijvers van Gent, en Beknopte Geschied. der
kamers van Rhetorica te Gent, in Belg. Mus. d. I, st. IV,
d. VI, 380, 398; Bijdrage tot de Gazette van Gent,
1836, bl. 64, 1837, bl. 6; Kops, bl. 223, 238, 240;
Placaet. van Vlaenderen, bl. 124; Snellaert, bl. 162; Laserna Santander, p. 175,
GHELE.

B. De brembloem. Z. Al met den tyd.
Sommigen houden deze zinspreuk voor die eens schrijvers ,
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en voor die der kamer 's Winters, 't somers altydt groen.
Zij was in 1620 te Mechelen met een prachtig geschilderd
blazoen en één referein.
Zie Laserna Santander, p. 171, 178; Melckebeke , bl, 88.
GOEREE.

B. Iet Nagelbloemken.
GOES.

B. De Nardusbloem. Z. Met gantser herten.
Anderen geven deze kamer tot zinspreuk: Minne baert

solaes.
Van deze kamer bestaat eene Monographie van R. C. H.
Romer, met een Naschrift van H. M. C. van Oosterzee,
in Zeeuwsche Volks -Almanak, 1844.
Op Cat. J. Heringa (mss.) p. 31, n°. 94, komt voor:
Ordonnantie van de Rlietorykers van de Nardus-Bloeme
der stad Goes met request aen en Apostil van Bailleu,
Burgem. en Schepenen van die stad van den 3 Oct. 1583.
Zie Navorscher, d. VI, bi. 128; Melckebeke, bl. 88.
GORINCHEM.

B. He Segplbloe2nï en. Z. Vernieuwt uit liefde.
Behaalde vier prijzen te Vlaerdingen. Tot de meest
bekende dichters dezer kamer behoorden A. Kemps en
A. Muyr, over wie Witsen Geysbeek, B. A. C. Woordenb.
i. v. schrijft.
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Zie Kops, bl. 296, 291; Huydecoper, d. III, bl. 126 ;
Laserna Santander, p. 178.
GOUDA.

I. B. De Goudsbloem. Z. WI jonste begrepen.
II. B. De Balsembloem. Z. In liefde vruclatbaer.
De eerste, naar men wil, in 1437 opgeribt, was in
1561 en 1596 op de landjnweelen te Rotterdam en Leyden , behaalde in 1616 te Vlaardingen een prijs voor het
beste zingen, was in 1620 te Mechelen met elf refereinen
en elf liedekens , gedicht door Andries Crynen Verveen,
prins , Dirk Crynen Verveen, hoofdman, Pieter Crynen
Verveen, vaandrig, J. Adriaansz Schoon, schildbewaarder.
Ghoossen Cornelisz Bot, Lucassoon Sas, Pieter Alihas
Melchiorszoon , J. F. Stam en Jacob Verbrugghe , behoorden tot de meest bekende dichters dezer kamer.
De Balsembloem werd in 1617 opgerigt.
Zie Mengelwerken der kamer van Rlhetorica, genaemt
de Goudsbloemen , d aer men schrijft : uit jonste begrepen ,
Gouda, 1792; Kops, bl. 293, 304, 306, 311, 215, 323;
Melckebeke, bl. 88.
GRAMMONT.

Zie GEERAERTSEERGE.

'S GRAVENHAGE.

I. B. De Korenbloem. Z. Met geneucliten.
II. B. De groene laurierspruit. Z. Jeugd neemt aen.
III. De Batavier.
De eerste was in 1596 te Leyden en in 1606 te Haar-

255
lem. Haar blazoen was de dubbelde keizerlijke arend
met een kroon van korenbloemen gedekt, vastgehouden
ter regter door St. Laurentius , ter linker door het kind
Jesus , dat op de wereldkloot gezeten bloemen plukt. 't Ge.
heel wordt omstrikt met een lint , waarop de genoemde
zinspreuk. Wat den .Batavier aangaat, deze kamer meende
van Ihijn in den aanvang der XVIe eeuw te zijn gesticht.
'S GRAVESANDE.

B. De geele violetten. Z. Sonder bedroefde herten.
Was in 1616 te Vlaardingen. De hoofdfigunr in het
blazoen dezer kamer was Maria met het kindeke Jesus
door een schitterenden lichtglans omgeven. Twee Engelen,
ter wederzijde zwevende, kroonen haar. Boven de kroon
vertoont zich eene duif als zinnebeeld met een driedubbele kroon en een langen baard, de regterhand uitstrekkende en in de linker de wereldkloot vasthoudend, eene
voorstelling derhalve van den Drieëenigen God. Onder
de figuur van Maria vertoont zich een kreupelbosch van
geele violetten, waardoor een lint slingert met het opschrift : Sonder bedroefde harten , terwijl geheel onderaan,
te midden der violetten , eene vrouwe gestalte zittende is
afgebeeld, met het bijschrift: Rethorica.
Zie Pars, Katwijksche Oudh., bl. 223 ; Navorscher, d.
II, bl. 202.
H A ARLEM.

I. De Pellicaen of Speelcoornen. (Oude kamer). Z.
Trou moet blyck en.
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II. De witte Angieren (Vlaams. kamer). Z. In liefde
getrouw, in 1593 te Sandvoort gedoopt.
III. De Wyngaertrancken. (Jonge kamer). Z. Liefde
boven al.
Onder de Haarl. rederijkers muntten uit Govert van den
Eembd, schrijver van Haerlemse belegeringhs, Trevr-blyeynde
spel, 's Hage, 1619, 4°; Pieter Rixtel , Franciscus Snel
leden. der Wij ngaertsrancken ,-lincx,JoasvGerw
S. van der Lust Fz., schrijver van Nieu jaers Pest. Spie
bij Liefd' boven al binnen Haarl. Aid.-ghel,pron.
1637, 4°. Er bestaan platen dezer drie kamers, waarop de
blasoenen voorkomen uit het begin der XVIIe eeuw, welker
oorsprong mij nog niet bekend is.
Zie Ampsing, Haerlem, bl. 399 ; Aanteek. betrekkelijk
tot de Rederijkerskamer Trouw moet blycien, door A. van
der Willigen en Witsen Geysbeeks Apollineum, d. III,
W. 57-81; Kops, bl. 321; Constthoonend juweel (voorr.)
bl. 315, 285 ; J. Soets, Ged., bl. 269-271 volgg.; Lasermi
Santander, p. 179; Melckebeke, bl. 88; Cat. d. Maats.
van Ned. Letterk.; Catal. Bib!. Haarlem, p. 512, 519;
Cat. Koning (ms.) bi. 29; Cat. Oosterwijk de Bruyn, bl.
88, 125.
HAASTRECHT.

B. 't Galisbloemken. Z. Uyt liefde versocbt.
B. De Balsembláem. Z. Vro:nelycic stryt altyt?
Vrede vrucfitbaer ?
De tweede was op liet landjuweel der Peoen te Mechelen met een referein en lied door A. Taelman. Van Melckebeke, bl. 88, schrijft verkeerdelijk Maastricht voor Haastrecht.
Zie Witsen Geysbeek, d. V, bl. 384; Schatk., bl. 296,
297; Laserna Santander, p. 179.
I.
II.
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HAESBROUCK.

In de kastelenij van Kassel in Vlaanderen. Er was eene
kamer, die in 1644 bestond. In 1777 was zij te St. Nicolaas, in 1782 te Poperingen. Zij genoot dezelfde voor
als de overige kamers in dit gewest.
-regtn
Zie Laserna Santander, p. 179; Belg. Mus. 1844, bl. 320.
HALLE.

B....... Z. Godt is mijn hulpe ?
Was op het feest der Peoene in 1620. De leden boden
drie refereinen aan, gedicht door van Wichelen, Anthoon
Huart en van der Zee.
Melckebeke , bl. 87; Laserna Santander, p. 179.
HARELBEKE.

B....... Z. Vroielyk overal.
HASSELT (Limburg).

B. De roode roozen. Z. Stilte verkoelt.
HASSELT

(0. Vlaander.).

B....... . Z. St. Catharina.
Zie Belg. Mus., d. IV, bl. 418; Serrare, bl. 113.
I1ASSELT (Overijssel).

G. C. C. Vatebender, schrijft in zijne Inwyings-Rledev.
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by gelegenheid der herstelling van de kamer van .Rhetorica , genaemd: de Goudsbloemen, daar men schrijft: Uit
Jonste begrepen, bi. 10: #Onder de overgeblevene kameen, schoon van haare voorige inribting en luister telt
men nog ééne te Hasselt, mijne vaderstad, de éénige ook
in Overijssel" (1786).
HAZEBROEK.

B....... Z. Obedientig in 't werk.
Deze kamer was in 1782 te Poperinge.
IIAZERSWOUDE.

I. B. De Flazelieren. (Oude K.) Aensiet Gods eracht.
II. B. De Meibloem. (Jonge K.) Met liefde volbragt.
BEENVLIET.

HELMONT.

B. De Vlasbloem. Z. In schoonheit bloeyende.
Was op het feest te Mechelen in 1620 met twee refereinen en twee liederen.
Zie Melckebeke , bl. 86, Tweede Proeve van 't Utr. Ge
-notsch.bl15,28;LaernStd,p.180
HERENTHALS.

B. 't Cauwoerdeken. Z. Schwt qua woerden.
Volgens Laserna Santander had deze kamer tot devies
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Schoon Cauwoerden. Zij was in 1496 en 1561 te Antwerpen, in 1498 te Lier en in 1532 te Brussel. Hier gaf zij
voor den voorrang te hebben van al de overige kleine
steden; doch bij vonnis van den 4 Februarij 1534, gegeven door het Maria Cranske , werden hare bewijzen ongegrond verklaard.
In 1510 gaf zij een landjuweel, waarop de Violier en
Goudsbloem van Antwerpen met 400 man verschenen.
Zie Belg. Mus., d. I, bl. 14, 1844, bl. 303; Laserna
Santander, bl. 180; van Lom, Beschrijv. van Lier, bl. 237.
'S HERTOGENBOSCH.

I. B. De vierige doornbosch. Z. In viericheit groeyende.
I1. B. St. Catharina. Z. TVilt trouw oorboren.
III. B. De jonge laurieren. (St. Barbara). Z. Jeucht
maecict vreucht.
Zie W. C. Aetersdijck, Geschied. d. Rederijkkamers der
Hoofdstad en Meijerij van 's Hertogenbo sch, in Tweede
Proeve van oudheid-, taal- en dichtkunde, door het Genootschap Dulces ante omnia Musae, bl. 213 volgg. ; Dr.
C. R. Hermans, Geschiedk. Mengelw. voor de Prov. NoordBrabant.
HESDIN.

In het graafschap Artois, had een soort van rederijkerskamer, welker leden in 1431 op het feest te Atrecht waren.
Zie Laserna Santander, p. 180.
HONDSCHOTE.

B. Het lijden Christi. Z. Torcular calcavi solus.
De leden dezer kamer heetten de Persetreders of ook
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wel de Perísetreders Fontenisten, onder het devies Lief-

dewerk.
Zij was in 1782 te Poperinge en in 1786 te St. Winoxi
bergen.
Zie Messager des sciences bist. 1850, p. 468, 470; Laserna Santander, p. 180.
HONDSHOLREDIJK.

B. De Laurierspruit. Z. Bedyckt in vrede.

,

Deze kamer gaf in 1671 de antwoorden uit van dertien
kamers op eene door haar voorgestelde vraag. Hondsholredijksche Vraeghwerken, Delft, 1671.
In de Algem. Konst- en Letterb. van den 9 Julij 1831
komen afbeeldingen voor der blazoenen van Hondsholredijk en Overschie, die echter anders om staan dan de
originelen nog voorhanden.
Zie Navorscher, d. VI, bl. 257.
HOOGEVEEN.

B. De Veenbloem.
HOOGSTRATEN.

B. Het Egientierken. Z. Caritas.
Zie Laserna Santander, p. 181; Belg. Mus., d. VII,
bl. 377.
HOORN.

B. De roode Angieren. Z. Wilt hoorgin 't woort.
Zie C. A. Abbing, Bekn. Geschied. v. Hoorn, bl. 32.
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HOORN (DEN)

buiten Delft.

B. De Hoornbloem. Z. Nooit hooger verreesen.
HOUTHEM.

B....... Z. Hitte werkt in geur vloeyende.
Zie Belg. Mus., d. II, bl. 363.
HOUTKERKE.

De leden dezer kamer noemden zich de Twistberechíers.
Zij waren in 1780 te St. Winoxbergen en in 1782 te Poperinge.
Zie Messager des sciences hist. 1850, p. 467, 470; Laserna Santander, p. 181.
HULST.

B. De H. Transfiguratie (huistbloem). Z. R(eyne M(inne).
Deze kamer was in 1496 te Antwerpen. In 1577 werd
haar opgelegd in tijd van nood, gelijk de overige gilden,
de wapenen op te nemen. Zij bestond niet meer in het
midden der xVI1e eeuw.
Zie Gerard, t. II, p. 255, 256; J. van Lansberge, Beschrijv. van Hulst, bl. 216, 219; Kops, bl. 448; Belg.
Mus., d. I, bl. 152, d. IV, bl. 410; Laserna Santander,
p. 181.
IPEREN.

I. B. Alpha et Omega. Z. Spiritus ubi vult spiral.
Volgens het Gentsche ms. was Alpha et Omega het de-
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vies. Zij wordt voor de oudste kamer in Vlaanderen gehouden, was in 1496 te Antwerpen, in 1539 te Gend.
Onder de nagelatene mss. van M. Lambin, archivist der
stad Iperen , bevonden zich „ Additions à la Notice historique des anciennes institutions littéraires de la Belgique,
connues sons le nom de Chambres de Rhétorique, insérée
an Memoire historique sur la Bibliothèque de Bourgogne
de M. Laserna Santander, inprimé à Bruxelles, en 1809.
Ces additions classées dans 1'ordre alphabétique, sont pour
la plupart extraites des archives de 1'ancienne chambre
dite d'Alpha et Oméga, á Ypres, et contiennent en deux
volumes a peu près 300 pages in 8°. Messager des sciences
hist. en Belgiq. 1839, p. 350.

II. De Rosieren.
Had tot haren patroon St. Anna. Zij werd bestuurd
door een hoofdman, die lid der regering der stad moest
geweest zijn, en jaarlijks door de kamer en den magistraat
werd gekozen. Ook had zij een prins, die jaarlijks werd
gekozen en een deken, die het bestuur had over de stukken , die gespeeld moesten worden (tous les aas pendant
la dédicace dice thuyndach). Zij koos jaarlijks een dichter
om de stukken op te stellen. In 't begin der XVIIe eeuw
was Jean Belette , sedert 10 jaren, dichter dier kamer.
Toen hij 18 jaren oud was, werd hij reeds als zoodanig
benoemd. Het archief van deze en de overige kamers te
Iperen als ook van het Maria Cranske te Brussel bestonden nog ten tijde van Gerard, die er echter geen inzage
van mogt erlangen.
ÍII. De Liclitgeladen.

IV. De Vreugdsnaers.
V. De Moeren.

263
VI. De getrawe harten.
Zie Laserna Santander, p. 183; Belg. Mus., d. I, bl.
152; 1843, bl. 435; Willems, Gesch. d. Ned. tael, st. II,
bl. 92; Witsen Geysbeek, o. h. w. de Clercq.
ISENBERG.

B....... Z. Geen milder in 't vloeien.
Was in 1780 te St. Winoxbergen en in 1782 te Poperinge.
Zie Messager des sciences bist. 1850, p. 470; Laserna
Santander, p. 181; Belg. Mus., d. II, bl. 364.
ST. JANS-KAPEL.

De Rymkonstminnende Jonckheydt van die plaats was
in 1780 te St. Winoxbergen.
Zie Messager des sciences hist., p. 467.
KAMERIJK.

De leden der kamer aldaar waren in 1431 te Atrecht.
Zie Laserna Santander, p. 171.
KAMPEN.

Op Cat mss. J. Koning, p. 29, komt het volgende lied
voor :
« Dit spul van Palmen : an : MVcLXI geschreuen
Om oerloff toe angiereu, toe campen terlangen
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• Ende is by Raede des Pastoers aldaer versregen
,► Dat men jaerlicx up Palmdach spele, sonder vertrangen,

geschreven door Lucas Cornelisz.
KAPELLE (aan

den IJssel).

B. De Barnetelbloem.
KAPELLE

(op Beveland).

KAPERIJK.

B. De Berkenboom. Z. Ses al in therten.
De Caprycsche Berckenisten waren in 1539 te Gend.
KASSEL.
KATWIJK (aan

den Rhijn).

I. B. De Korenairen (Oude k.) Z. Liefd moet blycken.
Was in 1506 te Leyden en behaalde er twee prijzen.
II. B. De Korenairspruil (Jonge k.). Z. In liefde vieuig.
Zie Pars, Katw. O adh. , bl. 220.
KATWIJK

(aan Zee).

I. B. De Kempenbloein. Z. In liefde assoort.

II. B. Het Ackerbloemken. B. Aensiet liefde.
Behaalde in 1596 te Leyden twee prijzen.
Zie Visscher, list. Tijds., bl. 72; Aanteek. uit de Resol. v. Holland, 17 Febr. 1710; Laserna Santander, p. 172.
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KETEL.

1. De Zonnebloem. Z. Noyjt meerder vreucht.
II. De Zonnebloemspruit. Z. 't Schiet na Gods voort.
KORTRIJK.

1. B. St. Barbara of de Korenairen. Z. God voedt veel
-sotten.
Bloeide in 1427, bouwde in 1474 een kapel, en kreeg
vele voorregten van den bisschop van Kamerijk, won prijzen te Brugge, 1451, Sluis, 1461 , Audenaerde , 1462,
Gend, 1539, Dendermonde, Mechelen; in Junij 1645 was
er een rederijkfeest.

II.

De Fonteinisten Z. Tijdverlies.

De Antonianai Fontanenses (dus werden zij genoemd) ,

waren in 1496 te Antwerpen en verwierven er een schaal
en een rozenhoedje tot prijs, in 1540 te Audenaerde, in
1553 te Hondschoten, waar zij ook prijzen verwierven.
Deze kamer, schoon voor de oudste van Vlaanderen ge
ontving in 1510 haren institutiebrief.
-houden,
III. Het H. kruis. Z. Minnel ck van herten deur eruus

ons Heeren.
Deze kamer, wier leden Kruisbroeders genoemd werden, was in 1451 reeds aanwezig, in 1496 te Gend, in
1517 te Brugge, in 1780 te St. Winoxbergen, in 1782
te Poperinge, en verkreeg 9 Mei 1514 haren institutiebrief.

IV. De hovelingen. Z. De geest swiert in den hof
(kunst en eendracht minnaers.)
Zie Kops, bl. 227, 323; Belg. Mus. 1843, bl. 227,
d. VI, bl. 392; Witsen Geysbeek, o. h. w.; Messager des
sciences bist. 1850, p. 470; Laserna Santander, p. 172.
12
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KRUISIIOUTEM.

B....... Z. Hout 'em in liefde.,
LEAU.

Leeuw of Zout-Leeuw en

in Brabant.

„ Son blason, datant du XVI siècle, se trouve encore
aujourd'hui á l'I-Motel de Ville de Léau. Il se compose
d'un tableau, réprésentant sainte Anne avec la sainte Famille , enca dre de ronceaux dorés , et porte, outre le miilesime , la divise : Jonst voor const. Cette sociéte a eu une

assez longue existence: quelques habitants gardent encore
le souvenir des representations , qu'elle donna a l'llótel
de Ville, oil l'on ooit encore quelques débris de son theatre."
Deze kamer was in 1561 te Antwerpen met een spel
van sinne. Zij werd toen de Lelikens wten dale van
Leeuwen genoemd.
Zie C. Piot, Notice hist. sur la ville de Léau; Messager
des scienc. hist. Ali. 1843; Laserna Santander, p. 183;
Navorscher, d. VIII, bl. 60.
EEBBEKE.

Maestertius meldt in zijne Beschrijv. van Dendermonde,
dat de rederijkers van dit dorp gewoon waren jaarlijks zoo
te paard als op het tooneel spelen in Vlaamsche verzen te
geven.
Zie Laserna Santander, p. 183.
LEEUWARDEN.

13... .. .. Z. Och mocht het risen.
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LESSINGE.

B. De fontein? Z. Altoos doende.
Was in 1539 te Gend.
Zie Belg. Mus., d. 3I, bl. 364.
LEYDEN.

I. B. De witte acoleyen. Z. Liefd is 't fondament.

Opgerigt bij octrooi van den 17 Mei 1498. Jan Beu
waarschijnlijk keizer dezer kamer; hij trad liefst-kelsz.wa
in den rol van koning op. De beruchte Piero, alias van
der Morsch , was zot dezer kamer. Op liet stadhuis wordt
een boekje met gedichten van hem in handschrift bewaard
benevens zijn portret, waaronder men leest:
„ Gerechts Bood' voor myn Stadt en Rederykers sot:
„Een Lid der Akoley daer Liefd' is 't Fondament,
„Een Vryer Tachtig oud, die 't misdryf heeft bespot:
„'k Ben Piero LX. N. tyt, God weet myns levens ent."

II. B. De palmboom. Z. In liefd werckende, was sedert 1611 of 1612 werkzaam als een onvrije kamer met
het blazoen de Witte roos onder de Doornen en de spreuk
Liefde onder 't Crays. Eerst op den 7 April 1616 ver
kamer op haar verzoek het regt om als een-kregdi
vrije kamer op te treden, met het blazoen: de Samaritaan
bij den Palmboom , en de spreuk: in Liefd werckende.
Het reglement van die kamer van 1616 vindt men in den
Navorscher, d. VII, bl. 129.
III. De orange lelie. Z. In liefde groeiende.
Vlaamsche kamer, den 30 Nov. 1590 opgerigt met het
12
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blazoen de ZVitte lelie, volgens den heer Elzevier in den
Navorscher, d. VIII, bl. 93. In 1591. werd Jhr. David
Duym tot keizer benoemd. In 1620 was zij op het feest
der Peoene te Mechelen. Zij bestond nog in 1777.

IV. De roode acolyen. Z. Wi leyden lieft.
In het jaar 1597 verzochten eenige liefhebbers aan de
regering van Leiden om eene vrije kamer te mogen houden , onder de genoemde zinspreuk en blazoen. Dit ver
werd den 9 Oct. 1597 niet toegestaan, doch in be.--zoek
denking gehouden. Het verzoekschrift heeft de heer Elzevier
medegedeeld in de Navorscher, d. VIII, bl. 93.
Behalve deze kamers vond ik nog vermeld:

V. B. Meybloem. Z. Met liefd' volbragt.
Ik betwijfel echter of deze immer bestaan heeft. Zij
zouden de spreuk en 't blazoen van die te Hazerswoude
hebben gevoerd.
Zie Bidloo, Paupoet., bl. 326; Scheltema, 0. Vloot,
bl. 307; Maats. v. Ned. Letterk., d. II, bl. 324; Orlers,
Beschrij v. v. Leyd., bl. 245; Navorscher, d. VI, bl. 164;
Melckebeke , bl. 88.
LEYDERDORP.

B. De Patientiebloem. Z. Lie/cl' blyvt sonder end.
LEYDSCHENDAM.

B. De Olyflalc. Lie f d' brengt vree.
LEYSELE.

B. Het H. Sacrament. Z. Lichtdragers, door liefde
eendrachtig vloyende.
Zie Belg. Mus. , d. II, bl. 364.
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LEUPEGHEM.
LEUVEN.

I. B. Het roselaer. Z. Minne is fondament.
Reeds bekend in 1460, volgens anderen in 1468, was
op het landjuweel te Antwerpen 1496 en 1561, hield in
1504 een refereinfeest.

II. B. Het kersauken.
Was in 1496 te Antwerpen.

III. B. De peierseliewortel.
Bekend in 15 62.
IV. B. De meluile; volgens Gerard, de Mesuyta Con-

solida minor.
V. B. De Lelybloem.
Bekend in 1483, in 1496 te Antwerpen.
VI. B. De pensee (Viola flammea).
Was in 1488 met de Roose te Lier, in 1496 te Antwerpen.
Zie Belg. Mus., d. I, bl. 151; 1844, blz. 299, 302;
Laserna Santander, p. 186.
LICHTEVELDE.

B. . ..... Z. Vreedzamig reisen.
Was in 1782 te Poperinge.
Zie Laserna Santander, p. 184.
LIER.

I. Den groeyenden boom. Z. 't Dor wordt groevende.
Wordt in 1479 vermeld. Vroeger hield men echter
tooneelvertooningen in die stad. In de Sted. rekeningen
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van 1430---1478 wordt gemeld dat er geld werd gegeven
aan personen die te Lier uit Mechelen, Antwerpen en Herenthals kwamen om stukken te vertooneri. Zij was in 1406
te Antwerpen en hield ook in dit jaar een retorijkfeest,
was in 1532 te Brussel op het feest van het Maria-kranske,
en had aldaar geschil met de Cauwaerde van Herenthais over
(ten voorrang, was in 1539 te Gend, in 1561 te Antwerpen.
II. Het Jenettebloemken. Z. Wt jonsten versaemt.
Deze kamer werd bijna te gelijkertijd als de vorige ge
leden heetten d'0naheleerden. Zij waren in-stich.Hare
1496 te Antwerpen, in 1539 te Gend, in 1561 te Antwerpen, in 1565 te Brussel.
Zie van Lom, Beschrijving van Lier; J. F. Willems,
Kronijk der kamers van Rhetorica te Lier, in Belg. Mus.,
d. VIII, bl. 288 volgg.; Laserna Santander, bl. 184, 185;
Melckebeke, bl. 55; Kops, bl. 227, 233, 314; van Meris , list. d. Ned. Vorsten, d. I, bl. 279; Gerard , t. I,
p. 20-24.
Mr. Jan van Bortel, Mr. Francois Laureyssens, Mr. Wou
Hendrik de Poorter, Mr. Cornelis de-tervanBol,M.
Bie, Mr. Pieter van Eissel en Melchior Balthasar van
Bortel waren leden dezer kamer.
In 1739 hield deze kamer een steekspel te paard, en
was in 1565 te Brussel, 1616, 1618 te Antwerpen.
DE LIER.

B. De hof bloemlèens. Z. Volbrengt liefde.
Waarschijnlijk in 1480 opgerigt. Den 3 Julij 1660 speelde
deze kamer, gedurende de kermis „ ergerlijke en goddelooze spelen."
Kops, bi. 309, 325.
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LOKEREN.

B. De wynpers.
Het gild van Sinte Cecilia te Lokeren was in 1777 te
St. Nicolaas in het land van Waes.

Zie Belg. Mus. 1844, bl. 320.
LOO (Vuren - ambacht.)

I. B. De royaerts. Z. Ic verrycke de royaerts of royen.
II. B. De fontein.
III. B.... • .. Z. Van sinners jonc7 al in 't groen.
Huydecoper (Pr. d. I, bi. 23) haalt aan: Rederijkers
van Loo te Ghent 1539, in 8°. Waarschijnlijk bedoelt hij
het antwoord der Royaerts te Gend 1539, afzonderlijk,
uitgegeven.

Zie Belg. Mus., d. II, bl. 368; Laserna Santander, p. 185.
EOOSDUINEN.

B. De orangiespruit. Z. Door duin bevrijd.
In 1619 werd aan deze kamer door 't Hof van Holland
het spelen verboden.
Zie Groot Plakaatb., d. I., bl. 166; Kops, bl. 303.
MAASEIK.
MAASLAND.

B. De Olijfboom. Z. 't Spruit uit liefde.
Was in 1616 op het landjuweel te Vlaardingen en behaalde er drie prijzen.

Laserna Santander, p. 186.
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MAASSLUIS.

B. De Mostertblo er.
-

MAGDALENA KAPELLE

B. St. Lazarus.
Was in 1782 te Poperinge.
Zie Laserna Santander, p. 187V
MECHELEN.

I. B. De Peoene. Z. In principio erat verbum.
Komt eerst in 1471 voor. Zij nam haren oorsprong uit
het St. Jans•Gild , onder de spreuk: In principio erat
verbum, was 24 Dec. 1475 te Leuven, in 1490 te Lier,
hield in 1486 een landjuweel. Op haar feestdag, den 6
Mei (St. Jan in d'olie) werden er verscheidene kamers der
naburige plaatsen ter feest uitgenoodigd. Bijna jaarlijks
bevond zich aldaar het St. Lucas•Gild van Antwerpen,
gelijk de Peoene zich jaarlijks op St. Lucas•dag naar Antwerpen begaf. In 1492 was zij op de algemeene bij
rederijkers te Brussel. Den 1 Mei waren-enkomstdr
Vlaamsche
rederijkkamers te Mechelen, ten einde maat
alle
regelen te nemen tot het vermeerderen en verbeteren dezer
gilden. Op die vergadering verschenen zeventien kamers.
De rederijkers van Mechelen speelden bij die gelegenheid
het spel der VII Weeën van de Maegd Maria, met de
beelden van het Oude Testament, het werk van Hendrik
Maes, beneficiaris van de stichting van Zellaer in St. Bu-
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ruoldus-kerk. Dit stuk werd herhaalde malen voor het Hof
vertoond en de toeloop was immer zoo groot, dat wanneer
men het op de groote markt opvoerde , de plaats te klein
was om het aantal toehoorders te kunnen bevatten, schoon
het vijf uren duurde. In 1496 was de Peoene op het
landjuweel te Antwerpen; in 1501 was er te Mechelen
een groot landjuweel, op welke Jan Casus, een beroemd
Antwerpsch rederijker, den hoogsten prijs wegdroeg. In
1515 was er te Mechelen een landjuweel. Er verschenen
vijftien gilden, waaronder de Violier van Antwerpen, die,
buiten de heeren van de Wet en acht ridders, zeshonderd
gildebroeders telde. In 1535 gaven de Mechelaars, als
overwinnaars op het landjuweel van den Mariakrans te
Brussel, op hunne beurt een landjuweel, en in 1620 had
het groote landjuweel der Peoene plaats. In 1700 ontmoeten wij de Peoene te Brugge, waar zij met het stuk
getiteld: Lauwercrans , met eer-gezang der negen musen ,
gedicht door Gijseleers , den prijs verwierf.
In 1795 werden, bij de vereeniging van België met
Frankrijk, de gilden en ambachten van hunne privilegiën
beroofd, en hield hun bestaan, en ook dat der Peoene,
op; doch in 1858 werd het op nieuw ingerigt.
Zie G. J. J. van Melckebeke, Geschiedk. Aanteekeningen
rakende de St. Jans-Gilde, bvgenaemd de Peoene. Mechelen, 1862.
II. B. De lischbloem. Z. Minne verwint.
Deze kamer werd in 1482 gesticht. Hare leden heetten
toen de Geraepte Loetens, en waren lieden van geringen
stand. In 1510 nam deze kamer den naam van De lisclibloem aan. Men ontmoet haar in dit jaar te Herenthals
en in 1541 te Diest.
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III. B. De Boonbloem.
Komt in eene ordonnantie van 22 Junij 1534 voor.
Zie Melekeheke , bI. 25, 30, 32; David, Geschied. v. d.
stad en de heerlijkheid van Mechelen, bi. 274; Laserva
Santander, p. 187-190; Belg. Mus. 1844, bI. 343; 1846,
bi. 67.
MEENEP'.

I. B. St. Barbara (de Hoppe?) Z. IVy hoppen bruers
(bijgen. de Zeven vroeden.
II. B. H. Drievuldigheid Z. Wy sweeven door 's heilig
geesis bestiere.
De eerste was in 1539 te Gend, de laatste in 1782 te
Foperinge , in 1786 te St. Winoxbergen. In 1786 was er
te Meenen een kampstrijd.
Zie Laserna Santander, p. 1 90 ; Messager des arts et
des sciences, 1850, p. 470, 471; Belg. Mus., d. II,
bi. 330.
MEESEN.

B. De wereltcloot. Z. Hoe ick labuere met pynen duere,
Volgens Laserna Santander, p. 190, heetten de leden
dezer kamer de Fonteinisten. Zij waren in 1539 te Gend.
MIDDELBURG.

B. Hel bloemnken Jesse. Z. In minnen groevende.
Het orig. privilegie , door bailliu, burgemeesters, schepes
glen en raden der stad Middelburg, gegeven aan de geb
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meene gezellen der rederijkkamer aldaar van 9 Jan. 1483
was in bezit van den Heer Rethaan Macare.
Zie G. Lambrechtsen van Ritthem, Bekn. Geschied. van
de Middelb. Rethorijkkamer liet bloemken Jesse, in Werk.
de Maats. van Ned. Letterk., d. III, st. I, 1819; 's Gravensande, Tweede eeuwigst. van Middelb. vrijheid, bl.
482; van Wijn, Hist. en Letterk. Avondst., bl. 314; La
Rue, Gel. Zeel., bl. 104; Handel. d. Maats. d. Ned. Let1 erk., 1841, bl. 58, 59 ; Plac. van Vlaanderen, bl. 151;
v. d. Bergh, Hist. Nasp., bl. 35; Laserna Santander,
p. 190.
MOL.

B........ Z. Sonder veel gheloovens.
Was in 1620 te Mechelen.
Zie Laserna Santander, p. 190; Melckebeke.
MONSTER.

B. De blaauwe Wyngaertranck. Z. Smaeckt (iruyfs
soetheiad.
MOORSELE,

B....... Z. Door Christus vijf wonden,
Leefi men licht gelaen van sonden.
Was in 1782 te Poperinge.
Zie Laserna Santander, p. 190.
NAALDWIJK.

I. B. De Jercilioos roos. Z. 't Schiet uit liefden.

276
II. B. De Cederbloem. Z. Uit lief den geleen.

III. B. De Andieviebloem.
NAMEN.

Hier was een rederijkerskamer onder Karel V gesticht.
Zie Laserna Santander, p. 191.
NECKERSPOEL.

B. Het boonbloemken.
Hield in 1521 een landjuweel, behaalde 2 Junij 1560
den prijs van 't blazoen te Vilvoorde, bestuurde in 1591
den ommegang van St. Romboud te Mechelen. Zij bestond
nog in 1566.
Zie Laserna Santander, p. 191.
NEDE.RBRACifE.

lihetorica.
Was in 1734 te Audenaerde.
Zie Belg. Mus. 1843, bl. 402.
ST. NICOLAAS.

B. De goudsbloem. Z. Behouden simpel van sannen of
Prudens simplex.

Opgerigt 10 Febr. 1536, hield 22 Febr. 1777 een prijs
-kamp.
Zie Belg. Mus., d. X, bl. 300, 1844, bl. 139.
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IEUWENHO1 EN.

B. De Violieren.
NIEUWERKERK

(Duivelend).

B. De blauwe Acoleyen. Z. In minnen groeyende.
Zie Belg. Mus., d. II, bl. 368.
NIEUWKAPELLE.

B. De H. Geest. Z. Ik troost de devote.
NIEUWKERKE.

I. B....... Z. Blij van zinnen.
II. B. De Heilige Geest? Z. Goedwillicli in 't herte
Opgerigt in 1548.
NIEUWKERKE (land

van Waes.)

B. De vlasbiloem. Z. Feist op 't sterven.
Bloeide reeds voor 1434, werd in 1453 vrij erkend,
«ras in 1539 te Gend.
Zie Sanderus, Flandria illustrata, t. II, p. 560; Kops ,
bl. 326; Laserna Santander, p. 191; Bijdr. tot de Gazette
van Gend, 1837, bl. 72; Belg. Mus., d. II, bl. 192.
NIEUWPOORT

(Holland).

B. 't Wilde heibloemken. Z. Ghebloeit in 't wilde.
NIEUWPOORT

(Vlaanderen.)

B. De roosekrans. Z. Van droescippe dinne.
Zie Belg. Mus., d. II, bl. 192.
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NINOVE.

B. De Witte waterrozen. Z. Al vloeyende groeyende.
Bloeide voor 1452, en ging in dat jaar naar Kortrijk
„ pour y disputer le prix ," behaalde te Audenaerde en
elders prijzen.
In den aanvang der XVIIe eeuw stelde deze kamer de
vraag voor:
„ Waerom de mensch nut syn natuer
Meer vree bemint als oorlog stuer,
„ Daer by nochtans die 't quaet bemint,
„Meer schynt tot stryt als vree gesintP"

Er kwamen twee en veertig antwoorden in. De Violieren van Antwerpen behaalden den eersten, een kamer te
Brussel den tweeden, en de kamer te Antwerpen, ge.
naamd Calthe, den derden prijs. Er waren twee kamers,
die in het begin der XVIIe eeuw reeds bijna ontbonden
waren.
Zie Kops, bl. 219; Belg. Mus. 1843, bI. 427, 430;
Laserna Santander, p. 191, 192.
NIVELLE.

Was in 1496 te Antwerpen.
„Anno 1527 soo werst optiestelt het eerste landjuweel
van de Hantbussche te Nyvele, dier afi den Bode quamp
in Mey in 't selve jaer als de incomste was de eerste luny
op een Sondach."
Zie Chr. v. Antw., bl. 29; Laserna Santauder, p. 192.
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NOORDWIJK.

B. De lelt' onder de doornen. Z. Uyl liefde bestaen,
Zie Verster van Wulverhorst, in Vriend. d. Vaderl., d. X ,
bl. 119; Cat. C. v. Alkemade en P. v. d. Schelling (1848)
bl. 29; Kops, bl. 312, 322; van Effen, Spectator, d. II,
bi. 553.
NOOTDORP.

B. De damasíbloem. Z. Liefde verwint.
Werd in 1.615 vrij erkend, kreeg in 1616 te Vlaardingen een stoopvles en een wijnkan tot eene vereering en
den laatsten prijs van 't spel.

Zie Kops, bl. 326; Laserna Santander, p. 192.
OESTGEEST.

B. De oogentroostbloem. Z. Oest- geest - vreugd.
Vrij erkend in 1615.
Zie Kops, bl. 326.
OOST-ROSEBEEKE.
OSTENDE.

Was in 1496 te Antwerpen. De Koninglyke Maetschappij
van Vaderlandsche Tael en Dichtkunde, gezegt Rhetorica,
ten tytel van .Rym en Reden, en met zinspreuk: Wat ryp ,
wat groen, komt wysheid voen, schreef in Mei 1836 een
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prijskaert uit. In 1816 gaf zij Nederlaeg der Algieren
en voor eeuwig afschaffing der Christene slaavernij in het

licht.
Zie Laserna Santander, p. 192; Bijdr. tot de Gazette
van Gend, 1836, bl. 19.
OUDENAARDEN.

I. B. De H. Geest ? Z. Pax vobis.
II. B. 't Kersouken. Z. Jon -st soect consí.
III.

B... .... Z. De bloeyende jeught.

IV. B. ...... Z. De verloren weesen.
Zie D. J. v. d. Meersch, in Belg. Mus., d. VI, bl. 373,
d. VII, bl. 254; Laserna Santander, p. 165, Kops, bi.
233, 248.
OUDERKERK

(Duiveland).

B. De geraepte loetkens. Z. Plomp van zinne groyende.
OVERSCHIE.

B. De negen roó rozenknoppen. Z. 'i Schiet uyl vrueght.
Zie Navorscher, d. VI, bi. 257.
PETEGHE1..t (bij

Deinze ) .

In 1461 werden hier schiet- en esbattementspelen gehouden.
Zie Belg. Mus., d VI, bl. 392.
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POELDIJK.

B. De terwebloemma. Z. Door liefde bloeyende.
Kops, bl. 311.
POLINKHOVEN.

B. 0. L. Vrouw van den H. Scapalier. Z. Zalig
geteekende.
De broeders werden Marianisten genoemd en waren in
1782 te Poperinge.
Zie Belg. Mus., d. II, bl. 169; Laserna Santander,
p. 193.
POPERINGE.

De kamer de Longitoirs Victorinnen genoemd, hield in
1782 een landjuweel.
Zie Gerard, t. II, p. 127, 128, Sanderus Flandria ill.;
Messager des scienc. hist. 1850, p. 470; Laserna Santander , p. 193.
PRADELLES.

Zie Messager des scienc. hist. 1850, p. 468.
PIJNAKKER.

B. De pijnappelboom. Uit liefde gepijnt.
Laurierkrans opgehangen van den Pijnappelboom , Delft,
1675.

Zie Kops, bl. 309, 310 , 311, 312, 327.
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ST. QUENTIN.
RAMSCAPELLE.

B. Het H. Sacrament. Z. Minnaers der ware spyse.
Was in 1496 te Antwerpen en beantwoordde de vraag:
D' welk die meeste mysterie was die God oyt wrochte totter menschen salicheyt", met „ charitate voor 't lesten." Haar
prijs was vier schalen, een zilveren St. Lucas, eer, arend
en een rozenhoed. Zij zelve gaf in 1507 een landjuweel.
Zie Belg. Mus., d. T, bl. 151; Kops , b]. 235; Laserna

Santander, p. 193.
REIMERSWAAL.

B. De drie korenbloemkens. Z. In minnen versaemt.
Zie Belg. Mus., d. II, bl. 371.
RHIJNSBURG.

B. De roode angieren. Z. 't Woordt is crachtich.
Opgerigt in 1561.
Zie Kops, bl. 306, 327; Laserna Santander, p. 194.
ROERMOND.
ROESBRUGGE.

Troostverwachters en Lichtdragers.
Was in 1786 te St. Winoxbergen.
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Zie Messager des scienc. kist. 1850, p. 470; Belg. Mus.,
d. TI, bl. 372.
RONSSE.

I. B. . ..... Z. Laus Deo.
II. De w fngaert. _ Z. Naer arbeyt comet roste.
ROTTERDAM.

B. De blauwe acoleyen. Z. Met minne versaemt.
Zie Kops, bl. 258 ; Laserna Santander, p. 193, 194.
ROUSSELAERE.

B. .... .. Z. Seeghbaer van herten.
D e kamer, Konstliefde vreest geen nijd, was in 1782 te
Poperinge, in 1784 te Audenaerde.
Zie Laserna Santander, p. 194; Belg. Mus. 1843, bl.
409.
RUBROUCK.

De kamer aldaar ontving hare statuten van Karel V
zelven. Of deze dezelfde kamer was met die later onder
het devies : Al even groen, voorkomt, is twijfelachtig.
Zie Messager des sciences hist. 1850, p. 447, 467.
RUPELMONDE.

B. De geroffel. Z. Wie sc/ aet dat groeit.
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DE RIJP.

RIJSWIJK.

1. B. De willige rysen. Z. Wij reysen geneucht.
II. B. De anemybloem.
Tegen den tweeden Pinksterdag van 1643 werd hier de
vraag voorgesteld:
„Beeld af, hoe Bataviers, soo veel en lange tyden,
„Kloek hebben wedersteen, haer oyant in het stryden. "

Zie Redenkrans, gevlochten van Willige rysen en getierd
met Segelblom, dat is: Verscheyden vragen, uytgegeven by
die van Ryswyk, en beantwoord by die van Gorinchem,
Anno 1643, Gorinchem, 1643, 4°.
A. Kemps, Bly-eind-spel op de vraag van de Kaamer
tot Ryswyk, Gorinchem, 1643, 40 • De Rederijkers te
Gorinchem kregen 15 April 1643 „ tot verval van eenige
extraordinaire onkosten te doen op 't speelen tot Rijs
-wikf1.50"
SASSENHEIM.

B. De boterbloem.
SCHEVENINGEN.

B. De madelieven. Z. Laet vaeren droeflieií.
Den 25 Julij 1707 werd alhier een vraag beantwoord.
Zie Kops, bl. 315.
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SCHIEDAM.

B, De roode roosen. (Oude k.). Z. Aensiet de jonckheyt.
B. De v ijgeboom (Jonge k.). Z. 't Soet vergaeren.
Zie Laserna Santander, p. 195.
SCIIIPLUIDEN.

B. De rozemarijn. Z. s' Woordts kracht.
In 1684 schijnt hier eene beroeping geweest te zijn,
den 25 Julij 1708 werd er eene vraag beantwoord.
SCHOONHOVEN.

B. De pensébloem. Z. Wy peynsen deucht.
SEVECOTE bij GHESTELLE.

Was in 1496 te Antwerpen.
SEVENKERKE.

Was in 1496 te Antwerpen.
Zie Laserna Santander, p. 195.
SICHEM.

Zie Laserna Santander, p. 196.
SLUIS (in

Vlaanderen).

B. De distelbloem. Z. Van 't oude nieuw.
Was in 1496 te Antwerpen.
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S OMMELSDIJK.
SOTTEGHEM.

B. De zuigelingen van Polus. Z. Daer liefde bloeit,
eendragt groeit.
Deze kamer schreef tegen den 12den van Oogstmaand
1838 een dichterlijken kampstrijd uit, die tot onderwerp
had: De dood van Egmond, (Prijsverzen op de dood van
Egmont, bekroond door liet Rhetorijk van Sotteghem,
Gent, 1839, 8 0

.)

Deze kamer was ook in 1784 te Audenaerde.
Zie Gazette de Gend, 1838, bl. 57; Messager des scienc.
histor. 1839, p. 117; Belg. Mus. 1843, bl. 409.
STAVELE.

B. Ons Heren laemelvaert. Z. Troostvenvachters.
Zie Belg. Mus., d. II, bl. 372.
STEENVOORDE.

I. B...... . Z. Onrust in genoechte.
II. B....... Z. Ontsluiters van vreugde.
Was in 17 62 te Poperinge.
Zie Laserna Santander, p. 196; Messager des sciene.
hist., p. 467, 470.
.

STEKENE.

B. De distelbloem. Z. Scherp om grypen.
Zie Belg. Mus. 1844, bl. 320.
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STOMPWIJK.

A. De afrikaan.
STRAZEELE.

B. 0. L. V. van Halsberghe. Z. Van kleendaedigh
bescheit.

Was in 1762 te Poperinge.
Zie Belg. Mus., d. II, bl. 330; Messager des sciene.
bist. 1850, p. 467; Laserna Santander, p. 196.
STAVEGEM.

B....... Z. Liefde verwint alles.
TEMSCHE.

B. De wyngaerdrank. Z. Oodmoedig verzoend.
TFIIELT.

B. Dewilde roos (?) Z. Ghebloyt in 'í wilde.
B.... ... Z. ,Snoeit eer 't bloeit.
Opgerigt in 1518, en 1539 te Gend. Het blazoen vindt
men in het Gendsche ms. Zie Laserna Santander, p. 197.
THIENEN.

I. B. De fontein des levens. Z. Fons gratiae, vitae et

misericordiae.
II. B. Flos frumentarius (De Korenbloem). Z. Filius
reus dilectus.
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De laatste was in 1.539 te Gend.

Zie Laserna Santander, p. 197.
THOLEN.
THOROUT.

B.. ..... Z. Vol arbeyd en geest.
TONGEREN.
ST. TRUYEN.

B. De olijftal.
TURNHOUT.

B. Het hey-bloemken. Z. Thy ... met blyscapen.

Was in 1561 te Antwerpen, in 1620 te Mechelen.
Zie Laserna Santander, p. 197; Melckebeke, bl. 87.
UTRECHT.

I. B. De violetten.
11. B. Het rosemarynbloemice. Z. Uyt rechte liefde.
Opgerigt 1618.

Zie Kops, bl. 226, 240, 302, 328.
VALENCIENNES.

De kamer dezer stad was in 1431 te Arras.
Zie Laserna Santander, p. 198.

289
VEERE.

I. B. De witte lelyen. Z. In reynder jonslen.
II. B. De blaauwe acoleyeu. Z. In reynder groyende.
In 1530 werden deze. beide kamers als Missus scholieren
vereenigd.
Zie Kops, bl. 240; H. Tolls, Bericht nopens de Veer.
sche Rederijkkamer enz.; Laserna Santander, p. 198.
VEURNE.

B. I....... Z. Aerm in de bosse.
B. II....... Z. Jonc van sinnen.
Drie andere waren in 1530 reeds verdwenen.
Zie Belg. Mus. d. II, bl. 357.
VILVORDEN.

B. De goccdsbloem. Z. Nyet sonder Godt in liefde groeyende.
Volgens anderen is de Z. tiVt jonsten versaemt.
Zij schreef in 1560 prijzen uit, van welke de Peoen te
Mechelen er vijf behaalde. Zij was in 1561 te Antwerpen
en in 1620 te Mechelen , waar zij den derden prijs der
schoonste intrede wegdroeg.
Zie Chron. van Brab. bl. 408; Melckebeke, bi. 87;
Kops, bl. 253; Laserna Santander, bl. 198.
VLAARDINGEN.

I. B. De alkerboom. Z. Aensiet liefde.
II. B. De lindenboom. Z. Konst wy soecicen.
Zie Laserna Santander, p. 199.
13
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VLISSINGEN.

I. B. De blau acolyen. Z. Den geest ondersoecLet al.
II. B. Het reyn acoleyken.
VOOBBUKG.

B. Jesus oogen. Z. Niets voorborgen (verborgen).
VOORSCHOTEN.

B. De witte violen. Z. Met liefd' eendrachtig.
VOSMEER.

B. De koornairen. Z. Christus is 's mensch voelsel.
Zie J. %Y. te Water, Brief over de Rhetorijkkamer te
Vosmeer in Konst- en Letterb. 1805, no. 10.
WAES.

Over de Rederijkers in de XVIC eeuw in het land van
Waes. Z. Cat. van wijlen den Graaf d' Hane de Steenhuyse, Gent, 1843, p. 277.
WACKEN.

B....... Z. Ziet het groeyí en besproeyt.
Zie Belg. Mus. 1843, bl. 409.
WADDINXVEEN.

B. De kandelaarsbloemen. Z. Allyd vrec d.
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WAESMUNSTER,.

B . De korenbloem. Z. Zonder erg.
WAELEM.
WAETEN.

Opgerigt in 1501.
Zie Kops, bl. 329; Hermand, Notice historique sur Wat ne , Mem. de la Societé des Antiq. de la Mor., IV, 3 47;
Messager des scienc. Hist. 1850, p. 446, 468.
WARMOND.

B. Het roode Maleliepen. Z. In liefdt verwarmd.
(Matth. 23 vs. 3 7).
Zie le Francq van Berkhey, Eerb. Proefkus., Voorr.

bl. xx.
WASSENAAR.

B. De witte roosen. Z. In liefde wast.
WATERINGE.

B. De geele meibloem. Z. Door 't water leven.
Zie Kops, bl. 303, 311.
WERVICK.
WESTERIIEY.

B. De lavenderbloem.
13

292
WESTOUTRE.

B. St. Barbara. Z. Door liefde vereenigt.

Was in 1782 te Poperinge.
WINOXBEROEN.

I. B. Jan Baptiste voor het kruis. Onruste in genueeht
(genaamd de 1?oyaerts).
II. B....... Z. Versaemde broeders (onder den
naam van Coeyaerts).
„D'onrusten, gezeyt Baptisten van Bergen St. Winos en
Ste Pieters kercke lieten zich den 11 Jan. 1516 door de
Alpha en Omega te Yperen doopent'
De Royaerts behaalden in 1539 den tweeden prijs te

Gend.
Zie Messager des scienc. hist. 1850, p. 447, 466, 470,
473; Bijdrage tot de Gazette van Gend, 1836, bl. 79;
Belg. Mus. 1843, bl. 413; Laserna Santander, p. 166.
WOERDEN.

B. De Cawoerden.
WOLVERINGHEM.

B....... Z. Overwinnaers door eendrachtigheyt.
Zie Belg. Mus., d. II, bl. 374.
ZANDPOORT.

B. De wilde appelboon. Z. Aensiet de kinsheit.
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ZEGWAARD.

B. De seghbloem. Z. Secht waerheil.
Vrij erkend in 1615.
ZEVENBERGEN.

De kamer te Zevenbergen was in 1496 te Antwerpen en
behaalde met het antwoord „ de ordonnantie van den
vader in consilium", een schaal, een zilveren St. Lucas
en een roozenhoed. Eibentlijk staat er Sevenkercken, maar
Willems veranderde dit woord in Zevenbergen. Zoo ver
hij ook Sevecote in Zevenbergen, schoon ook in-ander
de eerste plaats een kamer was.
Zie Belg. Mus., d. I, bl. 150.
ZEVENHUIZEN.

B. De narcássusbloem.
ZIERIKZEE.

I. B. De distelbloem (Eglentieren?)

II. B. De laurieren.
Zie Te Water, lRef. van Zeel. • bl. 5, 6; Zeeuwsche Volks.
Almanak, 1844; Kops, bl. 243; L. G. Visscher, Gesch. c1.
Lett., d. II, bl. 94.
ZOETERMEER.

B. De witte meirbloem. Z. Met soeticheit meer.
Zie P. de Neyn, Mengeld., bl. 51.
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ZOMERGHEM.

B , ..... Z. D' oe,'eninghe leert.
Z. Belg. Mus. 1843, bi. 409, 1844, bl. 320.
ZOUTLEEUWEN.

B. De lelykens wt den dale. Z..Tonst voor const.
Was in 1561 te Antwerpen.
Zie Huydecoper, d. I, bl. 253.
ZWARTEWAAL.

B. De nardusbloem.

IJLAGE.

CAERTE VAN NOORDWYCK.

Voor erst sal men alle jaers op sinte jeroensdach patroen
deser feestdach houden ende gelyckelicken met malcanderen teeren. Ende wie after blyft sal verbeuren zes stuvers, nootsaicken vuyt geseyt. Ten welcken dage men
versetten sal die hooft mannen ende rethryckmeesters ende
by dc meeste stemmen andere in heug plaetse kiesen.
Van gelycke sal men viermael refereyn dach houden
ende tsamen teren, altyt sondaechs na de vier quatertemperen. Ten selven dage sullen die Rhetryckmeesters rekeninge , bewys ende reliqua doen van allen heuren ontfanck ende uytgeven, soe van speelen, refereynen ende
andere, die geregistreert by hemt. bewaert worden optie
verbeurte van zes stuvers elcx voer zyn hooft.
Alle maents sal men rechtdach houden , ten welcken
dage, die camerbroeders elx zyn afterwesen betalen sal,
die th uy s zyn ofte binnen twee dagen daernae uptie verbeurt van drie stuvers, sonnedaechs daer an up zes stuvers ende soo voorts alle weke opgaende tot dat zy luyden te vollen betaelt sullen hebben.
-
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Soo wie droncken drinct, den naem goeds ydelick in
den mont neemt, vloect, sweert ofte enige onzeerbaerlicheyt bedryft, twist off kyvaegie verwert ofte diergelycke
ondorperheyt pleecht, verbeurt eleke reyse een halffve
stuuer.
Nyemant enige partyelycke materie van heren, vorsten
ofte verhalen daer twist vuyt rysen mach uptie buete van
een stuuer.
Nyemant die secreten der camere eenen vreemden te
reveleren up gelycke boeten ende correctie, nae gelegentheyt der saecken.
Alle sondagen uytgeseyt die vier hoochtyden sal men
carver houden van des achternoens te twee uren tot sa
te zeven uren toe, sonder langer. Ende als dan-vonts
sal men termen van vier uren tot vyff uren nae ouden
haercomen ende wie ten selven dage voir vier ure optie
carver nyet en comt (nootsaeckeu vuytgeseyt) verbeurt een
deut. Ten seluen dage sal een van de camerbroeders
colffmeester zyn by beurte, die metten knecht tgeselschap
verwachten sal, en tsavonts voir halff zeuenen tgelach re
kenen, ende sorge dragen datter nyet meer biers gedroncken wort dan voir elck genoot wesende een mengelen ,
ende indien daer meer biers gehaelt worde, sal den
colffmeester betalen ende sells gelden. Ende tot zynen
laste vier en caerssen bewaren. Ende wie zyn colff nyet
waer en neemt verbeurt drie stuurs.
Die colffmeester sal des winters betalen tottet vier ende
caerssen een blanck en sal by nootsaecken een ander in
zyn stede moeten stellen.
Noch sal die coliineester mette knecht alle heylige dagen gehouden wesen te verwachten die gesellen van twee
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uren tot vier uren. Ende indien Baer nyemant en comt
sullen onverbeurt mogen thuys gaen. Ende indien daer
yemant comt sal gehouden wesen colff te houden in alle
schyn oft sondach was.
Niemant van de camerbroeders uptie carver te comen
zy en sullen tgeselscap groeten met een rondeel oft twee
regelen dicht op verbeurte van een dent.
Item als men den prins in enige dicht noemt, sal een
yegelicke zyn Bonet lichten ter eeren den opersten prins
op te boete van een penninck.
Als yemant enich refereyn, rondeel ofte enich dicht sal
willen seggen , mach audientie gebieden, ende wie geen
audientie en gave verbeurt eleke reyse een deut.
Soe wanneer die Keyser mitte rettryckmeesters yet ge.

bieden van tgene dat tot oirbaer of tot eere van de carver
is, ofte die gesellen dede vergaderen, sal eenen yegelick
gehouden wesen tselve to volkomen op alsulcke boeten dat
geboden waer.
Wanneer enigen twist ryst tusschen camerbroeders van
tgene dat die tamer roert ofte op tie Gamer van wat saicken
dat oick waer, tselve sullen zy blyven aen den Keyser
ende twee camerbroeders neutrael zynde, die den Keyser
daer toe kiesen zal ende tegens zy daer of seggen zullen,
sal partye dulden ende gedogen up tie verbeurte van vier
stuuers, en hier over mach den Keyser kiese soo wel twee
vuyt de beminners als vuyt andere.
Nyemant en zal enige vreemden op tie tamer mogen
brengen, by en zal den Keyzer oirloff bidden, ende borge
blyven voir de boete die de vreemde soude mogen verg
beuren.
Die beminders van den camere zullen mogen ter camero
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tomen indien zy willen gelyck andere camerbroeders, mits
dat sy swinters voir vier en kaerssen betalen, zullen een
deut, gelyck die vreemde en zullen alleenlicken gehouden
wesen tonderhouden tvierde, tvyfde, tseste en tseventh
articule van deser chaert optie boete daer inne begrepen.
Sullen noch alle beminders gehouden wesen in de costen
van den feestdach, refereyndaghen ende in alle costen van
tgene dat besteet sal worden te maecken tot prouffyte ende
eer van de tamer in de tosten van stellagie, rollen ende
oncosten van spelen , tsy binnen of buyten der stede sonder
enige verder last oft oncost te dragen.
Niemant zal den anderen enige heel biere, half biere
ofts enighe mate mogen brengen uptie boete van een deut
elcke reuse te verbeuren.
Den Keyzer en sal nyet mogen besteden yet te doen
maecken dan by de meeste stemmen van de camerbroeders
soo wel beminders als danderen.
Nyemant en zal den anderen van boeten mogen beslaen
Bonder reden op gelycke boeten als dander verbeuren soude
indien by rechtelicken van boeten beslagen waer.
Alle boeten daer inne zwaericheyt valt, zullen geordelt
worden by twee camerbroeders neutrael zynde, die de
Keyser daer toe kiesen sal verbeurt te zyn oft nyet.
Alle sondagen zal een yegelick camerbroeder gehouden
wesen te geven tot reparatie van de tamer een oertgen.
Soe wanneer de Keyser mitte rethryckmeesters vuyt geeft
enighe rollen om te speelen, die de zelfde weygert t' ontfangen, verbeurt vyff groot. Ende waert dat hyse accep-

teerde en drie dagen by hem behielt, ende daer nae die
rolle den Keyser wederbrachte , verbeurde drie stuuers.
Item alsser eenighe rolle ofte speelen mer gespeelt wor•
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den off eenighe refereynen oft rondelen gesproecken, soo
wie daermede scempte ofte daer om lachte verbeurde een
halffve stuuer.
Als men speelen zal, sullen die camerbroeders gelyckelicken die stellagie helpen maicken ende wie dat nyet doen
en wilde verbeurde twee stuuers, daer mede by ougehouden
sal wesen.
So wanneer enige speelen gespeelt sullen wesen, zal een
yegelick zyn volle boven brengen en leveren in handen
van den rethryckmeesters op peyne van twee stuuers.
Soe me van tgeselschap sterft sal tgilde gehouden wesen
te geven een halff pondt was ende die carver vyff stuwers ,
voorts zullen die camerbroeders die dode ter aerden helpen
en over de ziel offeren uptie verbeurte van een halffue
stuuer. Ooc sal die knecht, een yegelicken die wete doen.
Soe wie int geselschap begeert te wesen zal gehouden
wezen te tamer te tomen drie sondaben after een volgenden , ende iugestemt wesende sal betalen voir zijnen inganck
drie stuuers ende voir zynen vuytganck vyff stuuers en
noch in allen die tosten van tgene datter besteet mach
wesen ofte gedaen zyn ten dage van zyn vuytganck.
Alle boeten sal men op te onwilligen mogen inwinnen
als van eeten ende drincken.
Soe wie eenige speelen, esbatementen, refereynen ofte
yet dat die gemeen tamer toebehoirt vervordert van de
tamer te dragen, sonder consent van den Keyser en gemeen gesellen ofte die selve yemant leende, die geen
camerbroeder en is verbeurt eleke reyse zes
stuuers ende correctie nae gelegentheyt der
saecke.
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Deel I. bl. 18 reg. 14 v. b. staat: verbeelde, lees: verbeeldde.
„ te
22 „ 3 „ o. „ hem te
„ God.
„ „ „ 31 „ 12 „ b. „ Hij
55 vergelijk over den oorsprong der Rederijkers oak
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