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Let op: boeken en tijdschriftjaargangen die korter dan 140 jaar geleden verschenen zijn, kunnen
auteursrechtelijk beschermd zijn. Welke vormen van gebruik zijn toegestaan voor dit werk of delen
ervan, lees je in de gebruiksvoorwaarden.
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Woord vooraf
Jan van Hout was de drijvende kracht achter de Leidse rederijkerswedstrijd van 1596.
Dit grootscheepse spektakel had tot doel, zo veel mogelijk ruchtbaarheid te geven
aan een liefdadigheidsloterij voor het Katharinagasthuis. Van Hout was persoonlijk
verantwoordelijk voor de publiciteit-op-rijm. In dit cahier zijn deze, deels nooit eerder
gepubliceerde, gedichten bijeengebracht en uitgegeven. Niet opgenomen is de tekst
van het Loterijspel: dit omvangrijke werk zal in een afzonderlijk cahier verschijnen.
De gedichten voor loterij en rederijkersfeest zijn deels in handschrift en deels in
druk overgeleverd. Voor de gedichten in handschrift is dezelfde methode van uitgeven
gevolgd als in de eerdere Jan van Hout-cahiers. Dat wil zeggen dat de teksten eerst
in facsimile zijn weergegeven met daarbij een diplomatische transcriptie. In het
tweede deel van de tekstuitgave zijn de gedichten geordend naar ontstaanstijd, wat
betekent dat gedrukte teksten en de kritische edities van de handschriften door elkaar
staan. Voor nadere toelichting verwijs ik naar de `Verantwoording’.
Mijn mederedacteuren van de Van Hout-cahiers, Karel Bostoen en Susanne
Gabriëls, wil ik bedanken voor hun hulp en adviezen. Dr. Bernard Aikema, verbonden
aan het Kunsthistorisch Instituut van de Katholieke Universiteit Nijmegen, hielp mij
bij het identificeren van een door Jan van Hout als `Bastaen’ aangeduide Italiaanse
schilder. Verder waren prof. dr. Marijke Spies en drs. Olga van Marion zo vriendelijk
de kopij kritisch door te nemen.
De afbeelding op het omslag toont het blazoen van de Leidse rederijkerskamer de
Witte Acoleyen, naar de gravure die Jacques de Gheyn I maakte voor de
rederijkerswedstrijd van 1596. De gravure is afgedrukt in Den Lust-Hof van Rethorica,
ed. Van Ravelingen, p. 11 (foto: Gemeentearchief Leiden).
Leiden, Groningen, najaar 1993.
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Inleiding
Kromrijmende middenstanders, intellectuele vrijgeesten of dorstige feestneuzen werkelijk inzicht in het wezen van de zestiende-eeuwse rederijkerij hebben we, alle
onderzoek ten spijt, nog altijd niet. Wat er zich tijdens de bijeenkomsten afspeelde,
is hoogstens bij benadering te zeggen. Wie er lid waren en uit welke laag van de
bevolking zij stamden is eveneens onbekend. Het is onduidelijk in hoeverre
rederijkersteksten persoonlijke uitingen zijn, dan wel de neerslag van in groepsverband
gevormde gedachten. Het is bovendien de vraag, in hoeverre de bewaarde gegevens
ons ooit in staat zullen stellen deze en andere vragen te beantwoorden. Maar hoe het
ook zij: vast staat, dat de rederijkers zich gedurende de zestiende eeuw herhaaldelijk
deden gelden als een mondig instituut. Hun werk bevatte maar al te vaak ongezouten
kritiek op kerk en overheid.
Het is dan ook niet te verwonderen dat de machthebbers, zeker na het losbranden
van de reformatie, probeerden hun greep op de kamers te verstevigen. Er kwamen
bepalingen, die vastlegden dat toneelteksten voor opvoering goedgekeurd dienden
te worden. Vanaf 1560 werden de teugels nog strakker aangehaald. In plakkaten
werd het uitschrijven van wedstrijden aan banden gelegd: de overheid verzekerde
zich er vooraf van, dat er in de refereinen en spelen geen gevaarlijke thema's werden
aangeroerd. 1 Toch lukte het niet de broeders in het gareel te dwingen.
Rederijkerskamers bleven broeinesten van ketterij. Verscheidene dichters hadden
hun werk al bekocht met de dood en ook na het uitbreken van de Opstand werden er
rederijkers door Alva's beulen naar de brandstapel gesleept.
Terecht konden de rederijkers er dus op bogen, een bijdrage te hebben geleverd
aan de omwenteling die zich in de jaren zeventig in de Nederlanden voltrok. Maar
wanneer ze gedacht hebben in de zich losworstelende Republiek in alle vrijheid hun
bezigheden weer te kunnen opvatten, kwamen ze bedrogen uit. Het klimaat was er
voor de rederijkers niet gunstiger op geworden. Calvinistische zieleherders trokken
namelijk gedurende het laatste kwart van de zestiende eeuw herhaaldelijk ten strijde
tegen het in hun ogen verdorven toneel. In sommige steden met succes: in dat geval
kreeg een kamer een speelverbod of moest zij op last van de magistraat zelfs sluiten.
Het Leidse stadsbestuur was echter niet van zins, zich de wet te laten voorschrijven
door predikanten. Het onvermijdelijke gevolg was een reeks botsingen tussen stad
en kerk, met de rederijkerij als inzet. 2

Eindnoten:
1 Een opsomming van maatregelen is te vinden bij: J.J. Mak, De rederijkers. Amsterdam 1944,
pp. 146-148. Zie ook: E. van Autenboer, Het Brabants Landjuweel der rederijkers (1515-1561).
Middelburg 1981, pp. 48-56.
2 Zie voor een algemeen overzicht, met veel aandacht voor de Leidse problemen, J. Wille, ‘De
gereformeerden en het tooneel tot omstreeks 1620’. In: J. Wille, Literair-historische opstellen.
Zwolle 1962, pp. 59-142.
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Leidse strijd om de rederijkerij
De eerste wrijvingen rond het toneel deden zich al voor in 1579. Een jaar eerder was
in Dordrecht de eerste Nationale Synode op vrije bodem gehouden. In de Acta van
deze synode wordt het spelen van `geestelicke comedien ende tragedien voor den
volcke in Rhetorycke’ ten zeerste afgeraden. 3 Het Synodale praesidium bood de
Acta aan de Staten van Holland aan met de bedoeling, dat de Heren Staten hun steun
zouden geven. Zoals gebruikelijk vroegen de Staten, alvorens tot een uitspraak te
komen, advies aan de stemhebbende steden. Het Leidse advies nu is bewaard
gebleven. Overvoorde heeft de tekst uitgegeven en spreekt van de `geloofsbelijdenis
van de Leidse magistraat’. 4 En inderdaad: het stuk laat prachtig zien hoe de Leidse
stadsbestuurders tegenover de `precieze’ gereformeerden stonden.
Het advies is in kennelijke haast tot stand gekomen. Het is geschreven en
ondertekend door Jan van Hout en vermoedelijk ook onder diens invloed ontstaan.
5
De inhoud van het advies laat zich als volgt samenvatten: de kerk dient geen enkele
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buitenkerkelijke bevoegdheid te krijgen, terwijl de macht van de staat over de kerk
uitgebreid dient te worden. Bij talloze artikelen uit de Acta schreef Van Hout kortweg:
`Es geheelicken twerc des overheyts’. Bij het artikel over de toneelopvoeringen
noteerde hij:
Es geensins haer [=de kerk] werc ende betonen hierinne dat zy wyzer
willen zijn dan de kerc van Geneven. Ooc weten zy zelfs wel dat dit [=de
toneelkunst] geen cleyne vrucht gedaen heeft jegens de papen. 6
Dat is kort maar krachtig. Hoe Van Hout tegenover door de kerk als lichtzinnig
betitelde zaken stond, valt ook te illustreren aan de hand van wat hij schreef bij het
in dezelfde Acta uitgeroepen dansverbod:
Het dansen en brengt niet nootsaeckelijck lichtvaerdicheyt mede, maer
mach ooc wel gebruyct werden, zo David ende andere gedaen hebben.
Daeromme zal men t vry laeten, zoe men niet en wil toevoegen totter H.
Schrift, diet zelfs niet en verbiet, mer zal niettemin elc een by de ministeren
vermaninge gedaen werden hem van alle lichtvaerdicheyt af te houden. 7
Dit is ook Van Houts mening over het toneel. Zolang er geen misbruik uit voortvloeide
en men zich niet lichtzinnig gedroeg, konden de kamerbroeders hun gang gaan.
En dus werd de rederijkerij niet verboden. Maar de predikanten gaven zich niet
zomaar gewonnen. Tijdens vrijwel alle particuliere Zuidhollandse synoden herhaalden
zij hun grieven tegen het toneelspelen. Steden als Dordrecht, Delft en Rotterdam
gingen overstag: opvoeringen werden daar verboden, de kamers gesloten. 8
Aangemoedigd door dit soort overwinningen drongen de synodeleden bij de Leidse
afgevaardigden er eens te meer op aan, te blijven ijveren voor een verbod. 9 Het
bestuur van de Sleutelstad gaf echter geen krimp. Wel besloten de Leidse
stadsregeerders in 1591 na nieuwe mondelinge en schriftelijke klachten van de
kerkeraad erop toe te zien, dat er met de op te voeren spelen geen ergernis verwekt
zou worden, maar een verbod ging hen te ver. Voor het moment betoonde de kerkeraad
zich tevreden met die toezegging. 10
Een jaar later, in 1592, werd er een particuliere synode gehouden in Leiden zelf,
onder het praesidiaat van de Delftse predikant Wernerus Helmichius. 11 Ook nu werd
het toneel veroordeeld. De aanleiding was, hoe kan het ook anders, een Leids incident.
De synode ontbood en ondervroeg vier leden van de in 1590 opgerichte Leidse kamer
van Vlaamse vluchtelingen, d'Orainge Lelie, naar aanleiding van de aanstoot die ze
met een van hun spelen hadden gegeven. Het zal wel hebben gegaan om hun
opvoering tijdens de Drie Oktoberjaarmarkt dat jaar. Het Leidse stadsbestuur had
dat optreden, net als dat van de Leidse zusterkamer de Witte Acoleyen, beloond met
twintig gulden. 12 De op het matje geroepen kamerbroeders kregen te horen, dat in
de bijbel geen toneel voorkomt en het dus een heidense vinding is; bovendien staat
er uitdrukkelijk in de bijbel dat een man zich niet in vrouwenkleren mag hullen. Het
was de rederijkers wel toegestaan te schrijven en vergaderen, maar toneelspelen
mocht niet. Tenslotte kregen de Vlaamse rederijkers nog te horen dat het verspillen
van geld voor uitvoeringen geen pas gaf in een tijd waarin zovelen armoede leden.
13
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Veel effect had de kerkelijke schrobbering niet. De Leidse magistraat ging door
met het subsidiëren van voorstellingen. 14 In 1595 volgde een nieuw offensief van
de dominees. De Leidse predikanten Plancius ( Platevoet) en Gallus ( De Haan)
verschenen op 27 april voor het Gerecht en eisten een onmiddellijk verbod op het
toneel, aangezien:
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veele ende verscheyden personen daer aen grotelicx waren geërgert/ waer
uyt leechlicken in deser stede oneensheyt twist ende scheuringe rijsen/
ooc volgen mocht verloop ende zulcx verminderinge van neeringe. 15
De Leidse stadsregeerders dachten kennelijk dat het nog al mee zou vallen met het
verval van de zeden en het verlopen van de nering onder invloed van het toneel. Ze
kwamen dan ook met de volgende verklaring:
dat tcomedie spelen een vrye of middelmatige saeck was/ als daer deur
geen argernissen en werden gegeven/ ende dat tvorder was een genomen
geen gegeven argernisse/ dat de zulcke t' caf in hare broeders oogen siende
haers ooghen balc niet en sagen/ dat tspel ten bevele vande Gerechte
gevisiteert goet ende niet onstichtelick was bevonden
Toneel is, volgens deze door Jan van Hout opgetekende notulen, met andere woorden
wat Coornhert een `middelbare’ zaak zou noemen: van zichzelf goed noch slecht,
het hangt er maar vanaf hoe je het gebruikt. Het opgevoerde werk was gevisiteerd
en in orde bevonden; wie er desondanks aanstoot aan nam, schiep zijn eigen
problemen. De magistraat was dan ook niet van plan te buigen, te meer daar nú
bakzeil halen een `groter vermindering vande authoriteijt vande gerechte’ zou
betekenen. Nu begonnen de predikanten te dreigen: indien ze hun zin niet kregen,
zouden ze gaan preken tegen het toneel. De leden van het Gerecht zullen zeker hebben
beseft, dat in dat geval hun houding vanaf de kansel niet onbesproken zou blijven.
Tenslotte besloot men dan maar:
om in so cleijnen saecke/ in geen moeyten te geraecken/ men deur eenige
vande gerechte daer toe zal arbeyden/ dat de Redenryckers zelf een
walginge ende afkeer van tspelen maecken/ ende zulcx willichlicken naer
laten.
Wille verbindt hier de volgende conclusie aan: `Dus, besluiten wij hier, de
rederijkersvertooningen te Leiden stonden op een zoodanig peil, dat niet alleen de
litteraire fijnproever Van Hout [noot: Zoo staat hij toch bekend (...)], maar ook de
gemiddelde regent er van walgde, en dat zij dat gevoelen gaarne den rederijkers
zelven zouden bijbrengen’. 16 Vermoedelijk loopt Wille hier te hard van stapel. Ten
eerste gebruikt hij niet het volledige verslag. Na het laatst aangehaalde volgt namelijk
nog een passage, waarin notulist Van Hout stelt, dat kerkeraad en predikanten zich
geen gezag mogen aanmeten dat hen niet toekomt en `de politycke regeeringe nyet
te roeren mer te laten by den geenen die dezelve toevertrout ende anbevolen es’. De
gesloten overeenkomst was afgedwongen en kwam zeker niet voort uit een
gefundeerde afkeer van het toneel onder de stadsregeerders. Maar nog afgezien
daarvan moeten we vaststellen, dat de Leidse magistraat, met Jan van Hout wederom
op kop, nog geen jaar later gretig gebruik zou maken van de Leidse rederijkers om
de door hem op touw gezette loterij tot een succes te maken. Indien Jan van Hout
werkelijk walgde van de rederijkerij, had hij zich niet met zoveel verve als organisator
en dichter op de wedstrijd van 1596 geworpen. Zijn houding ten opzichte van de
rederijkers is dus minder eenvoudig, en vooral minder eenduidig afwijzend, dan vaak
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is geopperd. Alvorens dieper in te gaan op de verhouding tussen Van Hout en de
rederijkers, dienen echter eerst de loterij en het rederijkersfeest van 1596 de aandacht
te krijgen.

Eindnoten:
3 Acta van de Nederlandsche synoden der zestiende eeuw. Ed. F.L. Rutgers. Utrecht 1889. (Werken
der Marnix-Vereeniging, Serie II, dl. 3), pp. 269-270.
4 J.C. Overvoorde, ‘Advies van Burgemeesters en Gerecht van Leiden aan de Staten van Holland
over de Acta van de in 1578 te Dordrecht gehouden Synode’. In: Nederlandsch Archief voor
Kerkgeschiedenis 9 (1912), pp. 117-149, 119.
5 Overvoorde 1912, p. 120.
6 Overvoorde 1912, p. 145.
7 Overvoorde 1912, p. 147.
8 Wille 1962, pp. 107-108; voor Delft: F.C. van Boheemen en Th.C.J. van der Heijden, De Delftse
rederijkers `Wy rapen gheneucht’. Amsterdam 1982, p. 85.
9 Wille 1962, p. 108.
10 Gemeentearchief Leiden (GAL), Secretariearchief (SA) II, inv.nr. 46, fol. 106v.
11 Acta der provinciale en particuliere synoden, gehouden in de Noordelijke Nederlanden gedurende
de jaren 1572-1620. Ed. J. Reitsma en S.D. van Veen. 8 dln. Groningen 1892-1899. Deel 2, p.
423. Zie voor Helmichius het Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek (NNBW). Ed. P.C.
Molhuysen, P.J. Blok [e.a.]. 10 dln. Leiden 1911-1937, dl. 3, 564-568.
12 GAL, SA II, inv.nr. 46, fol. 244r.
13 Acta 1892-1899, deel 2, pp. 455-456; Wille 1962, p. 111.
14 GAL, SA II, inv.nr. 46, fol. 334v.
15 Dit en de volgende citaten over de confrontatie van 1595 uit GAL, SA II, inv.nr. 47, 164r-165r.
De kwestie is ook beproken in Wille 1962, pp. 116-118 en bij J.C.H. de Pater, Jan van Hout
(1542-1609). Een levensbeeld uit de 16e eeuw. 's-Gravenhage 1946, 118-119.
16 Wille 1962, p. 117.
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Voorgeschiedenis van de feestelijkheden van 1596
Leidse predikanten wierpen anno 1592 vier Vlaamse rederijkers het verwijt voor de
voeten, dat het in tijden van grote armoede geen pas gaf geld uit te geven aan frivool
toneelvermaak. Ze zullen wel niet bevroed hebben, dat ze daarmee een voorzet gaven
voor eigen doel. Immers: de grote Leidse rederijkerswedstrijd van enkele jaren later
had een liefdadig oogmerk. Het verfoeide toneel was plotseling een wapen geworden
in de strijd tegen de armoede - een functie die het toneel, deels in navolging van het
Leidse voorbeeld, ook in andere steden zou krijgen. In Delft zou de eerder gesloten
kamer zelfs worden heropend om met de toneelrecettes de armen te ondersteunen.
17

Na de scheuring van de Nederlanden en het grotendeels wegvallen van oude, vanuit
de katholieke kerk bestuurde armenvoorzieningen begonnen de Hollandse steden
aan het vernieuwen van de armenzorg. Er was grote behoefte aan nieuwe stedelijke
gasthuizen. Om de forse investering die de bouw van een dergelijk tehuis vroeg te
kunnen doen grepen de steden naar het beproefde middel van de loterij. Al sinds het
midden van de vijftiende eeuw werden er loterijen gehouden om stadskassen,
landsheerlijke schatkisten en kerkelijke offerblokken te vullen. Met name gedurende
de jaren 1590-1620 zou in Holland en Zeeland de zogenaamde gasthuisloterij floreren.
De gewestelijke Staten verleenden aan steden toestemming voor het houden van deze
loterijen. Om een chaos op de loterijmarkt te voorkomen hanteerden zij daarbij de
regel, dat er slechts één loterij tegelijkertijd mocht `openstaan’. Zo duurde het tot
1595, vooraleer de stad Leiden kon beginnen met de organisatie van haar al in 1593
geoctrooieerde loterij ter bekostiging van de verbouw van het Catharinaklooster tot
pest- en dolhuis. 18
De regel die bepaalde dat er telkens niet meer dan één loterij gehouden mocht
worden, had uitsluitend gewestelijke geldingskracht. Daardoor was het mogelijk dat
de Leidse organisatoren, de zogenaamde lootmeesters, tot hun schrik ontdekten dat
het Zeeuwse Middelburg op hetzelfde moment eveneens voorbereidingen trof voor
een liefdadigheidsloterij. Leiden heeft nog geprobeerd de Zeeuwen ertoe te bewegen
te wachten, maar zonder resultaat. Dit betekende dat de steden moesten concurreren.
Om de slag van Middelburg te winnen verhoogde Leiden onder meer het prijzengeld
en het stadsbestuur versoepelde de inlegregels. Ook het plan om de rederijkers in te
schakelen was een - naar zou blijken succesvolle - Leidse poging de onvoorziene
concurrentie het hoofd te bieden. 19
Vermoedelijk was het Jan van Hout, die het plan op 15 februari 1596 in vergadring
bracht. De inlegtermijn van de loterij, de tijd waarin men loten kon kopen, liep al
ten einde. Buiten Leiden zouden de collecteurs hun inlegregisters op zondag 5 mei
sluiten; in de stad zelf kon men nog tot donderdag 30 mei terecht. De opzet van Van
Houts plan was eenvoudig. Tijdens de slotdagen van de inlegtermijn moest men in
Leiden de schutters laten paraderen of een rederijkersfeest organiseren. De duizenden,
zo niet tienduizenden mensen die dit op de been zou brengen, hadden dan nog een
laatste kans om deel te nemen aan de loterij; natuurlijk was het aan de organisatoren,
hen daartoe over te halen. Het is de rederijkerwedstrijd geworden. 20
Burgemeester Pieter Adriaensz van der Werff en Jan van Hout werden belast met
de organisatie. Veel tijd om de plannen uit te werken was er niet. Met nog maar drie
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maanden te gaan, was het zaak zo snel mogelijk uitnodigingen te sturen aan de
Hollandse rederijkerskamers. De oude Leidse rederijkerskamer van de Witte Acoleyen
zou als gastvrouwe optreden tijdens de wedstrijd. Van der Werff maakte ooit deel
uit van de kamer en Van Hout was er evenmin onbekend: hij was het immers die
haar nieuw leven inblies na het Ontzet. De tweede Leidse kamer, de pas vijf jaar
oude Vlaamse Orainge Lelie, was minder geschikt als organisator - mogelijk was zij
nog niet eens officieel erkend, en had zij daardoor zelfs niet het recht een wedstrijd
uit te schrijven. De Vlamingen zouden wel meedoen aan de feestelijkheden en ook
zij
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kregen hun onkosten, net als de Witte Acoleyen, vergoed. 21
Van de officiële uitnodigingskaart is geen exemplaar bekend, maar het is wel
mogelijk na te gaan, hoe hij er heeft uitgezien. Boven de kaart prijkte het blazoen
van de Witte Acoleyen, een gravure gemaakt door Jacques de Gheyn I (1565-1629).
22
Daaronder volgde de eigenlijke kaart, een gedicht van vijf 17-regelige strofen, met
daarin vermeld de data van de wedstrijd, de spelregels en een opsomming van de
beschikbare prijzen. Zowel de gravure als de tekst van de kaart zijn opgenomen in
de nog in 1596 verschenen bundel Den Lust-Hof van Rethorica.
Behalve de officiële kaart was er `de chaerte van den zot, om redenen apart of in
tbysonder uytgegeven’. 23 De narren of kamerzotten hadden hun eigen feest, een
bruiloft `in het zotte’. Pieter Cornelisz van der Mersch, neef van Van Hout en
kamerzot van de Witte Acoleyen, noemde zich voor deze gelegenheid Joncker Mors.
Hij zou trouwen met Vrou Lors; beide namen hebben bewust een slonzige, morsige
klank. In de zottenkaart worden de narren van andere kamers uitgenodigd aan te
zitten aan het huwelijksmaal en bij die gelegenheid het bruidspaar een passend
geschenk te overhandigen. Ook de zottenkaart bestaat niet meer; de tekst is afgedrukt
in een afzonderlijk verschenen tekstboekje, getiteld Cort Verhael,, Van tPrincipael
[...]. De zottenkaart was eveneens versierd met een gravure van De Gheyn,
voorstellende een wereldbol omspannen door een narrenkap, met de tekst NOSCE
TE IPSUM (=ken jezelf). 24
De oplage van de rederijkerskaarten was opmerkelijk hoog: van elk 300
exemplaren. 25 Vermoedelijk was een deel hiervan bedoeld als aanplakbiljet. Twee
aan twee trokken de leden van de Witte Acoleyen met een stapeltje kaarten door
Holland om hun kunstbroeders uit te nodigen. Volgens Prinsen telde de Witte
Acoleyen in 1596 zestien leden: keizer, prins, factor, acht gewone leden, twee
blazoendragers, een knecht, een zot en een zottin. Prinsen baseert dit getal op een
post in de rekening van het feest; zestien personen werden namelijk, als representant
van de kamer, in de nieuwe kleren gestoken. Of de blazoendragers ook werkelijk de
status van kamerlid bezaten is echter de vraag. De post van achttien stuivers `voor
twe paer gecorte wit leeren schoens voor de twee jongens, die tblasoen droegen’
wijst eerder op zomaar twee kinderen. 26 Of de Witte Acoleyen een zottin in hun
kring hadden, is ook allerminst zeker. Jacob Duym meldt, dat de Leidse rederijkers
hun vrouwenrollen door mannen lieten spelen (en buiten Leiden was het vermoedelijk
niet anders; juist deze travestie was de predikanten een gruwel). 27 En als Vrouw Lors
al door een vrouw werd gespeeld, betekent dat nog niet dat zij lid was van de kamer.
28
Het werkelijke aantal leden zal dus iets lager hebben gelegen dan Prinsen denkt.
29

Uiteindelijk reageerden er negen kamers van buiten Leiden op de rondgebrachte
uitnodiging. Men kon rekenen op de komst van rederijkers uit Gouda, Katwijk aan
Zee, Katwijk aan de Rijn, Vlaardingen, Rotterdam, Den Haag en Haarlem. De laatste
stad telde niet minder dan drie kamers en alledrie gaven ze te kennen aanwezig te
zullen zijn (voor een overzicht van de kamers en de door hen gevoerde zinspreuken:
zie bijlage 1). De kandidaat-deelnemers ontvingen vervolgens een berijmde brief,
opgesteld door Jan van Hout, waarin ze nadere gegevens aantroffen omtrent het
verloop van de wedstrijd, de volgorde van optreden en de tijdelijke onderkomens.
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Deze brief of Missive werd gedrukt door Cornelis Symonsz, het zet- en drukwerk
kwam op `cleyne oncosten’. 30

Eindnoten:
17 Van Boheemen en Van der Heijden 1982, p. 109 e.v.
18 Zie voor het loterijwezen: A. Huisman en J. Koppenol, Daer compt de lotery met trommels en
trompetten! Loterijen in de Nederlanden tot 1726. Hilversum 1991. Over de Leidse loterij en
het rederijkersfeest van 1596 zie met name de hfdst. 4 en 5.
19 Zie hiervoor, behalve Huisman en Koppenol 1991, hfdst. 4, ook: J. Koppenol, `(Naasten-)Liefde
es tFondament. De Leidse rederijkers en de loterij van 1596’. In: De Zeventiende Eeuw 6 (1990),
pp. 27-33.
20 Zie hiervoor en voor het volgende: Huisman en Koppenol 1991, pp. 37-45.
21 Zie hiervoor: Prinsen 1904.
22 Dit is dezelfde gravure die ook in De Lust-Hof van Rethorica, ed. Van Ravelengien, is te vinden
en op de omslag van deze tekstuitgave is afgebeeld.
23 J. Prinsen, ‘Rekening van de kosten van het rederijkersfeest te Leiden in 1596’. In: Bijdragen
en Mededeelingen van het Historisch Genootschap 25 (1904), pp. 444-489, p. 474.
24 Van deze gravure moet nog een exemplaar bestaan, nl. in de map met de rekeningen van het
Leidse rederijkersfeest van 1596. Ongelukkig genoeg is deze hele map met papieren sinds
enkele jaren zoek, vermoedelijk door verkeerde plaatsing in het Gemeentearchief.
25 Prinsen 1904, p. 474.
26 Prinsen 1904, p. 460.
27 Anno 1595 was het optreden van mannen in travestie een van de bezwaarpunten van de dominees
tegen de rederijkerij, zie GAL, SA II, inv.nr. 47, fol. 164v; zie ook Wille 1962, pp. 137-138.
Dat de vrouwenrollen door mannen werden gespeeld blijkt bijv. ook uit I. Duym, Den Spieghel
der Liefden [...]. In: Jacob Duym, Een Spiegelboeck inhoudende ses Spiegels, waer in veel
deuchden claer aen te mercken zijn. Leiden 1600, fol. G3r.
28 Uit het ontbreken van aanwijzingen voor het bestaan van vrouwelijke leden van de Leidse kamer
mag overigens niet worden geconcludeerd, dat die er elders ook niet waren. Zie: J.A. Worp,
Geschiedenis van het drama en van het tooneel in Nederland. 2 dln. Rotterdam [z.j.]. Deel 1,
p. 180.
29 Op basis van de rekeningen (zie: Prinsen 1904) is de volgende lijst samen te

stellen:
Mathijs Harmansz van Crenenborch - keizer
Jacop van Noorde Gommersz - prins
Salomon van Dulmanhorst - factor
Cornelis Symonsz - schaftmeester
Cornelis Jansz Kouckebacker - schaftmeester
Jacob Davitsz van Dulmanhorst
Cornelis Bouwensz van Sempol (ook: Simpol)
Claes Jansz van de Veule
Joris van den Burch
Frans van den Berch
Dirc Korszoon - knecht
Pieter Cornelisz van der Mersch - zot
Volgens Lust-Hof, ed. Van Ravelengien, p. 50, bestond het welkomstcomité
van de Witte Acoleyen uit elf broeders plus drie blazoendragers.
30 Prinsen 1904, pp. 474-475.
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De Leidse rederijkerswedstrijd van 1596
Op zondag 26 mei 1596 was het zover: Vrouwe Retorica verwelkomde de
rederijkerskamers aan de Leidse Zijlpoort. Timmerlui hadden een toneel gebouwd
van waaraf zij de intrede kon gadeslaan. Dankzij de gedrukte tekstboekjes, Den
Lust-Hof van Rethorica en Cort Verhael, is het mogelijk een vrij nauwkeurige
beschrijving te geven van het verloop van de wedstrijd. Tijdens de intrede beeldde
elke kamer `het leven der Tyrannen’ uit: `wat een beloonen zy oyt verworven hebben
voor haer doot en naer’. 31 Bijna alle kamers voerden wel een Nero, Caligula en
Herodes in hun stoet mee. Van de Zijlpoort trokken de rederijkers eerst in optocht
door de stad, daarna werd elke kamer naar zijn herberg geleid. Als bijlage 2 is
hierachter een kaart opgenomen met een overzicht van de weg die de stoet volgde
en de plaatsen waar de rederijkers gelogeerd waren. De dag werd op lachwekkende
wijze afgesloten door de zotten. 32 Zij vierden de bruiloft van Joncker Mors en Vrou
Lors met een feestmaal, dat bestond uit `fijne kouc’ en `erweten’ die werden
opgediend in drie vloten. 33 Het bruidspaar werd verblijd met onder andere de volgende
`geschenken’: een bundel kerfstokken, een lantaren zonder licht, mosselschelpen om
de aars te krabben en enkele pispotten.
De eigenlijke rederijkerswedstrijd begon op maandag 27 mei 1596. 's Ochtends
om acht uur werden de rederijkers van hun herbergen opgehaald door leden van de
Witte Acoleyen. Iedereen droeg, met het oog op de verklaring van de intrede, weer
`tselfd' habijt’ als de vorige dag. 34 Vrouwe Retorica wachtte de kunstbroeders op,
ditmaal aan de Breestraat waar een tweede toneel opgetrokken was. Bovendien waren
er tribunes voor de toeschouwers gebouwd. 35 Retorica troonde op een fraai opgetuigde
zetel met `aen wederzijden drye van haer Gesusters inder vrye Consten’. De zeven
artes liberales waren dus gepersonifieerd, `elcx met hunne tytels ende bewijs van
hun Constige handwercken’. 36 Aan de voeten van Vrouwe Retorica zaten de
`Auditores’, dat zijn juryleden of gecommitteerden van elke kamer. Om de jurering
zo eerlijk mogelijk te laten verlopen hadden de Acoleyen namelijk al in de kaart
gevraagd:
Uut elcke Camer een te stellen op 't Toonneel,
Om de gerechticheyt dees handels daer te aenschouwen,
En zien dat los van jicht [=eigenbelang] elc een becoemt zijn deel 37
Retorica heette alle kamers afzonderlijk welkom en vroeg om een uitleg van de
intrede. De antwoorden, waarin elke kamer de personages uit de eigen stoet aan haar
voorstelt, zijn in balladevorm gegoten. Daarop volgde het aanbieden van de blazoenen,
een soort houten wapenborden of -schilden. Eén van de drukken van Den Lust-Hof
vermeldt in een aantal gevallen wie de schilders van deze blazoenen waren. Zo weten
we dat niemand minder dan Karel van Mander de blazoenen van de Haarlemse kamers
Trou moet Blijcken en de Witte Angieren verzorgde. 38 De blazoenen gingen vrijwel
al verloren, alleen het blazoen van de Blaue Acoleyen uit Rotterdam wordt nog
bewaard in de Leidse Lakenhal. 39
Voor de middag verklaarden de eerste vijf kamers hun intrede, na de middag
volgden de andere vijf. De dag werd afgesloten met toneelspel van de Witte Acoleyen:
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eerst een - niet bewaarde - Prologhe van twee Personagien, gevolgd door het
Loterijspel van` Jan van Hout. 40 De leden van de Witte Acoleyen hadden dit spel
ingestudeerd ten huize van keizer Mathijs Harmansz van Crenenborch. De drank die
tijdens de oefeningen werd genuttigd kwam voor rekening van het stadsbestuur. 41
Dinsdag 28 mei 1596 stond in het teken van de refereinen en liederen. Elke kamer
had een referein geschreven op de stokregel:
Voor een beveynsde paeys, een rechte crijch te prijsen//is 42

Jan van Hout, Verzen voor de Leidse loterij en de rederijkerswedstrijd van 1596

9
De refereinen moesten bestaan uit vier strofen van zeventien regels in `vrije maet’.
Het lied diende gewijd te zijn aan de vraag `hoe Godes gonst staet open, Voor die
den armen bijstant doen, en toonen deucht.’ 43 Weer kwamen er vijf kamers vóór en
vijf na het middaguur aan de beurt. Ook deze teksten zijn te vinden in de verschillende
edities van Den Lust-Hof.Op woensdag 29 en donderdag 30 mei mochten de kamers
een toneelstuk spelen, `nieut of out’. Er was, wegens de korte voorbereidingstijd,
geen spelonderwerp vastgesteld. 44 De meeste kamers kwamen met een esbattement
of `een drollige of outbollighe Cluyt’. 45 De toneelteksten ontbreken in Den Lust-Hof
van Rethorica. Alleen de klucht Vanden vloijvanger van Trou moet Blijcken en het
spel van de Leidse Vlamingen, Den Spiegel der Liefden van Jacob Duym, zijn
overgeleverd. 46 Het laatstgenoemde spel van Duym had, net als het Loterijspel van
Van Hout, tot doel de liefdadigheid te bevorderen:
Mitsgaders t'Verlangende hart ende menich Constich geest: die in de
Prologe ende Conclusie speelwijs hebben verthoont den Sinne van t' Spel,
ende den armen gerecommandeert, om t' volck te bewegen tot het
inneleggen vande Lotterie. 47
Helaas zijn deze proloog en conclusie niet overgeleverd - wat overigens wel
begrijpelijk is: toen Duym in 1600 zijn Spiegelboeck liet drukken hadden deze teksten
immers geen actualiteitswaarde meer. De woensdagavond werd afgesloten met een
feestmaal, aangeboden door de Witte Acoleyen aan Keizer, Prins en Factor van alle
kamers die te gast waren. 48
Vrijdag 31 mei, de slotdag van het Leidse rederijkersfeest, was voor het juryoordeel
en de prijsuitreiking door Vrouwe Retorica. De jury bestond uit gecommitteerden
namens de kamers en `eenige neutrale, ende onpertijdige personen, de const
verstaende’. Jan van Hout moet tot deze onbevooroordeelde kunstkenners hebben
behoord: zowel de puntentelling als het berijmde juryrapport en het bijbehorende
zogenaamde `solemnele dichtwerk’ zijn in zijn handschrift overgeleverd. Het
juryoordeel werd ter goedkeuring voorgelegd aan de Leidse burgemeesters. 49 Leden
van de Witte Acoleyen leverden de prijzen vervolgens bij de winnaars persoonlijk
af. Een en ander lokte weer een stroom reacties uit, `Sonnetten/ Epigrammen/ ofte
Rondelen’, maar daarvan bleef niets bewaard. 50 Na de prijsuitreiking konden de
rederijkers weer naar huis.
Gedurende de wedstrijd had er nog een bijzondere gebeurenis plaats: de Vlaamse
kamer uit Haarlem, de Witte Angieren onder de zinspreuk `In Liefde getrou’, legde
haar meesterproef af. De officiële erkenning van een rederijkerskamer verliep
vermoedelijk stapsgewijs. De kamer van de Witte Angieren was in 1593 tijdens de
wedstrijd in Zandvoort al gedoopt. 51 Nu, in Leiden, moest de kamer bewijzen als
volwaardige kamer te kunnen meedraaien. Van Hout had de test al aangekondigd in
de Missive:
De Witte Angier
Haer test vint hier,
En mach daer op haer tand scherpen.
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De meesterproef bestond onder meer uit het maken van een referein: als enige kamer
declameerde de Witte Angieren een antwoordvers na het welkom van Retorica; hierin
zijn de namen en spreuken van de overige deelnemers verwerkt. Verder had ze als
enige een `Uytsprake gedaen op 't Tonneel in t' overleveren van t' Blazoen’. 52
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Het rederijkersfeest kostte de stad Leiden in totaal ruim 1844 gulden, geen gering
bedrag. 53 Toch waren de organisatoren tevreden. Mede door de inzet van Jan van
Hout had de aloude rederijkerskunst geschitterd op een wijze, die herinnerde aan het
Antwerpse landjuweel. Doch het succes gold evengoed de loterij: het volk gaf massaal
gehoor aan de oproep loten te kopen.

Eindnoten:
31
32
33
34
35
36

37
38
39
40
41
42

43
44
45
46
47
48
49
50
51

Lust-Hof, ed. Van Ravelengien, p. 13.
Cort Verhael, fol. A3r: Den xxvj. Mey. Anno. M.D.XCVI.
Cort Verhael, fol. A2r; Prinsen 1904, p. 473.
Lust-Hof, ed. Van Ravelengien, p. 13.
Prinsen 1904, p. 477.
Lust-Hof, ed. Van Ravelengien, p. 78. Retorica staat dus boven haar zusters, een mooi voorbeeld
van de gewijzigde hiërarchie binnen de artes. Zie: L. Roose, `Lof van retorica. De poëtica der
rederijkers. Een verkenning’. In: Liber alumnorum Prof. Dr. E. Rombouts. Leuven 1968, pp.
111-128, pp. 115-118.
Lust-Hof, ed. Van Ravelengien, p. 14.
Lust-Hof, ed. Andriesz/Orlers, fol. [D8]r.
Prinsen 1904, p. 449 (verwijst naar Lakenhal, inv.nr. 2470).
Lust-Hof, ed. Van Ravelengien, p. 103; Prinsen 1904, p. 476.
Prinsen 1904, pp. 465, 471-472.
Later zou Jacob Duym een spel schrijven op ongeveer dezelfde regel: Een bewys dat beter is
een goeden Crijch, dan eenen gheveynsden Peys. In: Jacob Duym, Een Ghedenck-Boeck, Leiden
1606. Men heeft aangenomen, dat Duym zijn spel heeft geschreven naar aanleiding van de
Leidse wedstrijd, geïnspireerd door de opgegeven stokregel. Zonder het verband tussen stokregel
en spel geheel te willen ontkennen, wil ik er op wijzen dat er meer aan de hand is geweest. Er
bestaat namelijk nóg een zinnespel op dezelfde vraag, geschreven door de Haarlemse rederijker
Jan Prins, factor van de Wijngaertrancken en werkzaam in de jaren rond 1600. Dit spel is
overgeleverd in de boeken van Trou Moet Blijcken, Boek E, spel 14 (zie met name fol. 170r).
Kennelijk is er een wedstrijd geweest; waar en wanneer deze wedstrijd precies heeft
plaatsgevonden is vooralsnog onbekend.
Lust-Hof, ed. Van Ravelengien, p. 14.
Zie de Chaerte, vss. 69-72.
Lust-Hof, ed. Van Ravelengien, pp. 150-151.
Zie: W.M.H. Hummelen, Repertorium van het rederijkersdrama 1500-ca.1620. Assen 1968,
1 OG 4 en 3 I 2.
Lust-Hof, ed. Van Ravelengien, p. 153.
Prinsen 1904, p. 472.
Lust-Hof, ed. Andriesz/Orlers, fol. G4v.
Lust-Hof, ed. Van Ravelengien, p. 154.
De doop van de Witte Angieren wordt, zonder bronvermelding, genoemd door: G.D.J. Schotel,
Geschiedenis der Rederijkers in Nederland. 2 dln. Amsterdam 1862-1864, II, p. 256; A. van
Elslander, `Lijst van Nederlandse rederijkerskamers uit de XVe en XVIe eeuw’. In: Jaarboek
De Fonteyne 18 (1968), pp.29-60, p. 42. Dat de doop in Zandvoort plaatsvond wordt bewezen
door de volgende plaats in Boek C, fol. 38v, van het Haarlemse Trou moet Blijcken:

En het Widt angiertgen tot Santvoort gesprooten met const ouergooten
door rethorices practijcken
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Zie voor de aanwezigheid van de Witte Angieren in Zandvoort in 1593 ook: GAL,
Gildenarchieven 1473, 3e afdeling, fol. 16v en vlg.
52 Lust-Hof, ed. Van Ravelengien, pp. 32-33, 85-86.
53 P.J. Blok, Geschiedenis eener Hollandsche Stad III: Eene Hollandsche stad onder de Republiek.
's-Gravenhage 1916, p. 271.

Jan van Hout en rederijkerij
Het plan van Jan van Hout om loterij en rederijkerswedstrijd te koppelen, bleek dus
een schot in de roos. Tegelijkertijd hadden de (literatuur-)historici er een probleem
bij. Hoe moesten ze de geestdrift en de persoonlijke inzet verklaren, waarmee de
Leidse secretaris zich in 1596 op de rederijkerij wierp? Was Van Hout niet degene
die als eerste in Holland zich in ongewoon felle bewoordingen had afgekeerd van
het rederijkersgeknutsel? Hoe kon hij dan nu opeens zijn principes over boord zetten?
Men wrong zich in bochten om tot een verklaring te komen. Prinsen proeft in de
verzen die Van Hout voor de wedstrijd van 1596 schreef een `zekere nonchalanche,
die het vermoeden wettigt, dat Jan van Hout al dat gerederijk nu niet zoo bijzonder
au sérieux nam’. 54 Volgens De Pater stelde Van Hout zich op afstand van de
rederijkers, maar vormden de feestelijkheden van 1596 wel een hoogtepunt in zijn
leven. 55 Blok gaat nog verder, in zijn ogen was de dichter een soort opportunist: Van
Hout keerde zich van de rederijkers af `met al het vuur, dat hem, den humanist,
kenmerkte’, maar: `toch was hij zeer wel geneigd om van de hulp der Rederijkers
gebruik te maken’. 56
De verwarring is niet af te doen door Van Hout als dillettant af te schilderen. Dat
we te maken hebben met een complex probleem, kan geïllustreerd worden aan de
hand van wat Van Hout zegt over rederijkers en de wijnkan. Zijn snerende uithalen
naar de rederijkers in de Opdracht aan Broer Cornelis en de Voorrede tot het
Gezelschap (beiden uit 1578) zijn beroemd in hun soort; een mooiere bevestiging
van het gezegde `rederijkers-kannekijkers’ is nauwelijks denkbaar. 57 Toch had Van
Hout nog maar een jaar eerder een heel ander geluid laten horen. In 1577 had hij de
Leidse rederijkerij nieuw leven ingeblazen. Hij schreef daartoe een gedicht, waarin
de drankzucht de bron van alle wereldse kwaad wordt genoemd. Er zijn echter
mogelijkheden om aan de greep van Koning Alcohol te ontkomen:
Um deze zunden loten, en zaec van sdoods verziken,
Te nemen wech, van outs, voor menich Junger held,
Verscheiden cortingen des tyts, zijn ingestelt;
En under andere, de cunst der Retoriken. 58
De rederijkerskunst houdt de mensen volgens dit citaat dus juist uit de kroeg!
Kennelijk heeft de rederijkerij zowel positieve als negatieve kanten.
De negatieve aspecten komen aan de orde in de al genoemde Opdracht en Voorrede,
de teksten die samen het voorwerk vormen van zijn niet overgeleverde
Buchanan-vertaling. Hij heeft vier hoofdpunten van kritiek, elk van deze punten
komt in beide teksten terug. Het eerste punt staat in feite los van de eigenlijke
dichtkunst en betreft de eerloze levenswandel van de rederijkers: zij drinken zich
zat, slaan vuile taal uit en verwaarlozen hun plichten. Ten tweede, en dit punt raakt
wel het eigenlijke dichterschap, ontbreekt het de rederijkers aan kunstgevoel. Zij
prijzen hopeloze rijmelaars en negeren de grote voorbeelden, te weten de klassieken
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en de dichters van de nieuwe Italiaanse en Franse letterkunde. De kunst is hierdoor
afgezakt tot een bedroevend peil. Het dichterschap is niet langer een zaak van aanleg
gecombineerd
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met kennis, waarbij men uitsluitend door veel te oefenen tot ware poëzie komt; nee,
de rederijkers knutselen voor de vuist weg `op de knie’ een rondeeltje in elkaar en
menen zo onsterfelijk te worden. De rederijkerstaal kenmerkt zich bovendien, en dat
is van Houts derde kritiekpunt, door een onzuiver en door leenwoorden ontsierd
Nederlands. Tenslotte hekelt Van Hout de rederijkers, omdat ze het verschil tussen
poëzie en retorica niet kennen.
Dit is kritiek die er niet om liegt. De lezer moet echter niet vergeten dat de
uitlatingen in de Opdracht onderdeel zijn van een satirische tekst, ze kunnen daardoor
niet zonder meer gelijk gesteld worden aan die van Van Hout, al klinkt zijn eigen
mening er wel in door. De Voorrede wekt bovendien de indruk, dat zekere Leidse
rederijkers het werk van Van Hout bekritiseerd hadden; in dat geval zouden we te
maken kunnen hebben met een persoonlijke afrekening. Het vierde punt van kritiek,
de verwarring van de begrippen poëzie en retorica, moet bovendien bezien worden
in het licht van een kunsttheoretische debat dat rond 1580 gevoerd werd tussen een
aantal vooraanstaande Hollandse dichters. Elders heb ik betoogd dat Van Hout, door
dit punt zwaar aan te zetten, afstand neemt van de retorische literatuuropvatting zoals
die in met name Amsterdamse kring opgang maakte. De kritiek richt zich in dit geval
dus niet tegen de traditionele rederijkers en kan daarom hier verder buiten
beschouwing blijven. 59 Maar ook met deze nuanceringen in gedachten blijft staan,
dat Van Hout stevige kritiek had op de traditionele rederijkerij.
En dan de positieve kanten van de rederijkerij. Ten eerste kan er volgens Van Hout
een beschavende werking uitgaan van de `cunst der Retoriken’. Indien men zich
serieus bezighoudt met het dichterschap (dat wil zeggen wanneer men zich niet inlaat
met het kroegleven en andere zedeloosheden, maar goede dichters bestudeert en
navolgt), dan kan de dichtkunst haar verloren eer herwinnen en opnieuw een bron
van kennis en deugdzaamheid zijn.
De rederijkerij had volgens Van Hout ook direct nut. Toen hij de rederijkers in
1579 in bescherming nam tegen het oordeel van de Synode memoreerde hij al, dat
de toneelkunst de `papen’ geen geringe afbreuk had gedaan. Van Hout, die wegens
zijn aandeel in de Opstand van 1569 tot 1572 de Nederlanden had moeten ontvluchten,
legde rond 1580 een opmerkelijke haat aan de dag jegens katholieke kloosterlingen.
Met name de franciscanen, berucht om hun aandeel in de kettervervolging, moesten
het ontgelden. 60 Aangezien de rederijkers, ook in Leiden, keer op keer botsten met
de minderbroeders en hen met hun schrijfsels het leven zuur maakten, hadden zij in de ogen van Van Hout - een juiste keuze gemaakt en dienden zij geprezen te
worden voor hun aandeel in de Opstand.
De maatschappelijke taak van de rederijkerskamers was echter met het afzweren
van het Spaanse gezag en de afschaffing van de openbare katholieke eredienst nog
niet beëindigd. In de besprekingen van Van Houts bemoeienis met de rederijkerij is
mijns inziens één cruciaal aspect tot op heden buiten beschouwing gebleven. Zeker,
rederijkerskamers waren literaire organisaties, maar hun representatieve taak en hun
aandeel in de feestcultuur was niet minder belangrijk. 61 Het is mijn indruk dat Van
Hout, los van zijn literaire opvattingen, de rederijkers een vaste en onvervreemdbare
plaats toeschrijft in het Leidse stadsleven. De stad had een organisatie nodig om de
viering van het Leids Ontzet en andere jaarmarkten op te luisteren. En ook wanneer
de stad hoge gasten kreeg moest zij een beroep kunnen doen op de rederijkers.
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Zowel tijdens het bezoek van Leicester in 1586 als bij de blijde inkomst van Maurits
na de verovering van Groningen in 1594 hadden de Leidse kamerbroeders een fors
aandeel in de feestelijkheden. Jan van Hout was nauw betrokken bij de organisatie
van beide intochten en het is vanzelfsprekend dat hij daarbij rederijkershulp inriep.
In het geval van Maurits' intocht is bekend, dat er tussen het besluit de prins uit te
nodigen en de eigenlijke inkomst niet meer dan 100 uur lag. In die onvoorstelbaar
korte tijd zag men kans de stad te reinigen en versieren, twee podia op te slaan, een
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gedenknaald en een triomfboog te bouwen, toepasselijke teksten voor een reeks
huldigingen in elkaar te draaien en een geoliede intocht voor te bereiden. Een
ondenkbare prestatie, indien de stad niet had kunnen terugvallen op de ervaring van
rederijkers en schutterij; door hun inzet hoefde de Sleutelstad niet onder te doen voor
Amsterdam en Haarlem.
De rederijkersoptredens bij de promotie van de Leidse loterij van 1596 verschilt
niet wezenlijk van hun inzet bij genoemde intochten en feesten. Ook nu draaide het
om stedelijke belangen en het was, althans in Leiden waar de magistraat de kamers
steeds bleef steunen en belonen, niet meer dan normaal om die belangen mede door
de rederijkers te laten behartigen. Van hypocrisie of dillettantisme van Van Hout is
daarbij geen sprake. Voor zover er bij de stadssecretaris al persoonlijke gevoelens
meespeelden, dan waren die gericht tegen de predikantentfactie die de rederijkers
bestreed. Leiden voerde in de late zestiende eeuw een politiek, waarin er geen ruimte
was voor invloed van de kerk op stads- en staatszaken. Jan van Hout behoorde tot
de meest harde verdedigers van deze lijn. 62
In het verlengde van hun representatieve taak hadden de rederijkers bovendien
een opiniërende functie en ook daarvan getuigen de feestelijkheden in 1596. Alle
aanwezige rederijkerskamers dienden immers met een referein te komen waarvan
de boodschap moest luiden dat een rechtvaardige oorlog te verkiezen was boven een
schijnvrede. De keuze voor dit onderwerp was aangereikt door de recente politieke
ontwikkelingen. Het zelfvertrouwen in de jonge Republiek was door de voorspoedige
oorlogvoering van Maurits en Willem Lodewijk zodanig gegroeid, dat de Staten in
1595 weigerden met Spanje te onderhandelen over vrede. Spanje had al te vaak
geprobeerd de Nederlanders te bedriegen. Bij de komst van de nieuwe landvoogd
Albertus van Oostenrijk in 1596 volhardden de Staten in die houding. In Leiden
gaven de rederijkers stem aan de Hollandse zelfverzekerdheid en vastberadenheid.
63
Als onverzoenlijk verdediger van de Opstand zal Van Hout, zo hij de refereinregel
al niet zelf had verzonnen, zich dan toch in elk geval heel goed hebben kunnen vinden
in de politieke boodschap die het Leidse feest uitdroeg: niet onderhandelen, maar
blijven strijden voor de goede zaak. Ook in dit opzicht had de rederijkerij haar nut.
Afrondend zou ik het volgende willen opmerken over Van Hout en de rederijkerij.
Als zoon van een van Leidens meest vooraanstaande rederijkers was Jan van Hout
zeer goed bekend met het fenomeen rederijkerskamer. Zijn leven lang is hij ervan
overtuigd geweest, dat de kamers onlosmakelijk deel uitmaakten van de stadscultuur;
uit hoofde van zijn officiële functies deed hij meermalen een beroep op hen. Hij
handelde hierbij niet uit opportunisme, de band met zijn dichtende familieleden en
bevriende kamerleden staat borg voor de ongeveinsdheid van zijn sympathie jegens
de rederijkerij. Blijft staan, dat in Van Houts ogen de dichtkunst was verlopen en
veel rederijkers zich onwaardig en drankzuchtig gedragen - overigens geen unieke
of originele gedachte. Jan van Hout laat het echter niet bij kritiek, hij beijvert zich
ook voor de invoering van de ware dichtkunst in de kamers. Hij wijst op de waarde
van klassieke en renaissance-literatuur; door zelf deze voorbeelden na te volgen
hoopt hij de poëzie weer op een hoger plan te tillen. Ook vermaant hij zijn tijdgenoten
hun Nederlands te zuiveren en spoort hij hen aan hem na te volgen op het vlak van
de metriek. 64 Op die manier zal de dichtkunst haar geleerde en eervolle karakter
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herkrijgen; deze poëzie kon uitsluitend door deugdzame lieden geschreven worden,
zodat aan de morele misstanden vanzelf een einde zou komen.

Eindnoten:
54 J. Prinsen, De Nederlandse renaissance-dichter Jan van Hout. Amsterdam 1907, p. 106; J.
Prinsen, `Bronnen [...]’. In: TNTL 22 (1903), p. 215.
55 De Pater 1946, pp. 114, 122.
56 Blok 1916, p. 267. Voor de volledigheid vermeld ik hier ook nog Van der Heijden, die Van
Houts handelswijze `haast onbegrijpelijk’ noemt. Zie: Al ziet men de lui... Blijspel uit de 16e
en 17e eeuw. Ed. M.C.A. van der Heijden. 2de dr. Utrecht [e.a.] 1973, p. 25.
57 Uitgegeven in de reeks Jan van Hout-cahiers, nrs. 1 en 2 (zie de bibliografie).
58 J. Koppenol, `In mate volget mi: Jan van Hout als voorman van de renaissance’. In: Spektator
20 (1991), pp. 55-85, p. 76.
59 J. Koppenol, `Een tegendraadse poëtica. De literaire ideeën van Jan van Hout’. In: Jan van Hout,
Voorrede tot het Gezelschap. Voorrede bij zijn vertaling van Buchanans Franciscanus. Ed.
K.J.S. Bostoen, S. Gabriëls en J. Koppenol. Soest 1993, pp. 3-25.
60 Zie hiervoor: K. Bostoen in: Jan van Hout, Opdracht aan Broer Cornelis. Ed. K. Bostoen en
S. Gabriëls. Leiden 1990, m.n pp. 15-16.
61 D. Coigneau, `Rederijkersliteratuur’. In: Historische letterkunde. Facetten van vakbeoefening.
Red. M. Spies. Groningen [1984], pp. 35-57, biedt een inleiding en verwijst naar verdere
literatuur.
62 Zie hiervoor bijv. Overvoorde 1912 en K. Bostoen, `Christoffel Plantijn en Jan van Hout in
1583-1585. Opmerkingen naar aanleiding van hun vriendschap’. in: De Gulden Passer 66-67
(1988-1989), pp. 61-84, m.n. pp. 62-67.
63 Zie: R. Fruin, Tien jaren uit den Tachtigjarigen Oorlog, 1588-1598. 3de druk. 's-Gravenhage
1882, pp. 146-147; M.B. Smits-Veldt, `"Waer in ons daden, boven de Romeynsche zijn te
prijsen": Rederijkers dragen bij aan het Hollands zelfbewustzijn, Rotterdam 1598’. In Spektator
21 (1992), pp. 83-100, p. 83.
64 Koppenol 1991, pp. 68-71.
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De gedichten voor de Leidse loterij
Na deze uitweiding over Van Houts houding ten opzichte van de rederijkers terug
naar de gedichten die hij voor loterij en wedstrijd schreef. Het materiaal in deze
tekstuitgave valt in drie groepen uiteen. Ten eerste is er een aantal verzen dat direct
handelt over de loterij, een tweede groep heeft betrekking op de organisatie van de
rederijkerswedstrijd, de derde groep omvat de jurygedichten. Van niet alle gedichten
staat onomstotelijk vast, dat Van Hout de auteur is.
De eerste groep verzen heeft betrekking op de Leidse loterij. Allereerst bevat de
loterijkaart een reeks korte rijmpjes. Tot voor kort werd aangenomen dat het
tekstgedeelte van de loterijkaart in zijn geheel verloren was gegaan. 65 Dit is inmiddels
onjuist gebleken, al is het door mij teruggevonden tekstdeel helaas niet volledig, er
ontbreekt nog altijd de helft. Dit betekent dat de reeks versjes oorspronkelijk ook
tweemaal zo lang zal zijn geweest. De versjes roepen op tot daadwerkelijke
naastenliefde. Wie inlegt in de loterij, handelt naar Gods gebod: Hij immers heeft
ons de zorg voor de armen bevolen. Er wordt verwezen naar enkele bekende
bijbelteksten: de christelijke samenleving als lichaam, met Christus als hoofd en Zijn
volgelingen als de leden; en de woorden die Christus uitsprak na Zijn zalving te
Bethanië: `de armen hebt gij altijd met u, maar Mij hebt gij niet altijd’. Het laatste
couplet refereert vermoedelijk aan het Laatste Oordeel, zoals beschreven in Mattheüs
25:31-46. Het sluit daarmee nauw aan bij het tweede gedicht, het loterijreferein.
Het Refereyn op de heerlicke ende triumphante Loterije der Stadt Leyden is
overgeleverd als planodruk. 66 Het vier strofen tellende gedicht was bedoeld om
reclame te maken voor de Leidse loterij; het vel zal op strategische plaatsen in Leiden
en mogelijk ook daarbuiten zijn aangeplakt. De refereinregel luidt: `Wie mild inleyt,
es prijs bereyt, en zalse hier of hier na// crijgen’, waarmee gezegd is dat alle
deelnemers aan de loterij beloond zullen worden, zo niet met een bedrag uit de
prijzenpot, dan wel in het hiernamaals. Deze basisgedachte maakt misschien op het
eerste gezicht een tamelijk berekenende en weinig protestantse indruk. Toch beroept
de schrijver zich hier op de bijbel, en wel op de genoemde Mattheüs-tekst. In dit
bijbelgedeelte beschrijft Christus hoe het toe zal gaan aan het einde der tijden: goed
en kwaad zullen van elkaar worden gescheiden als de geiten van de bokken. Wie in
zijn leven de armen heeft bijgestaan door de werken van barmhartigheid te doen, zal
beloond worden. De door Christus genoemde zes werken van barhartigheid komen
allemaal letterlijk terug in de eerste strofe van het referein. 67
In de tweede en derde strofe gaat het meer direct over de situatie in het
zestiende-eeuwse Leiden en de Leidse loterij. In deze strofen neemt de schrijver
afstand van de leer der goede werken, zoals de katholieke kerk die verdedigde. De
Mattheüs-tekst mag christenen dan wel de - gegronde - hoop geven, dat zij door hun
liefdadigheid het eeuwige leven zullen beërven, dat betekent niet dat de mens iets te
eisen heeft. De hulp aan de naaste moet voortkomen uit naastenliefde en niets dan
naastenliefde, alle eigenbelang dient er vreemd aan te zijn. De schrijver veroordeelt
diegenen die in het verleden hun rijkdom hebben aangewend om pronkerige kloosters
te stichten en hen die aalmoezen gaven in de hoop het - overigens niet bestaande vagevuur te ontkomen. Ook mensen die pas op hun sterfbed bereid zijn afstand te
doen van hun geld, noemt hij schijn-christenen. Na het nogmaals noemen van het
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doel van de loterij, grijpt de schrijver in de slotstrofe weer terug op Mattheüs 25: wie
uit naastenliefde meedoet aan de loterij zal tijdens het Laatste Oordeel als uitverkorene
bij Christus worden geroepen. Het referein is ondertekend met de zinspreuk van de
Witte Acoleyen, Liefd' es tFondament.
Het auteurschap van het loterijreferein staat, net als dat van de versjes op de
loterijkaart, niet vast. Sluitende bewijzen om het werk aan Jan van Hout toe te
schrijven, zijn er niet. Toch zijn de teksten in deze uitgave opgenomen. Ten eerste

Jan van Hout, Verzen voor de Leidse loterij en de rederijkerswedstrijd van 1596

14
geven de gedichten met elkaar een goed beeld van de literaire propaganda die er in
Leiden anno 1596 gevoerd werd; het leek niet opportuun dit overzicht te versmallen
door alle teksten waarvan het auteurschap niet onomstotelijk vast staat, weg te laten.
Bovendien is Van Hout vermoedelijk de schrijver van althans een deel van het
anonieme dichtwerk geweest. Een eerste reden om Van Hout tot de mogelijke auteurs
te rekenen is zijn nadrukkelijke bemoeienis met alles wat loterij en rederijkersfeest
betreft. Jan van Hout stelde het reglement voor de loterij op, zijn klad vol
verbeteringen bleef bewaard en op de loterijkaart waren de meeste van deze regels
terug te vinden. Ook trad Van Hout in het voorjaar van 1596 nadrukkelijk op als
woordvoerder van en schrijver voor de Witte Acoleyen. Dat bewijzen teksten als de
Missive, het Loterijspel en de jurygedichten. De ondertekening van het referein met
de zinspreuk van de kamer is dus in elk geval geen argument tegen een auteurschap
van Van Hout. Verder valt er nog te wijzen op overeenkomsten tussen het anonieme
dichtwerk en teksten van Van Hout. Zo vertonen de versjes op de loterijkaart in rijm,
metriek en ritme opvallende gelijkenis met bijvoorbeeld het eerste gedicht van de
Missive (zie hieronder). En de stokregel van het referein, `Wie milt inleyt, es prijs
bereyt, en zalse hier of hierna crijgen’, heeft een echo aan het slot van het Loterijspel:
Want voor zeecker, zy zulle alle tsaem prys omvaten,
Tzy hier of als zy tleven laten. 68
Anderzijds is het referein voor Van Houts doen wel erg `ouderwets’. Moeten we
misschien aan groepswerk denken?
Een derde versje tenslotte dat met de loterij te maken zal hebben, is wel zeker toe
te schrijven aan Jan van Hout. Op 11 maart 1596 schreef de stadssecretaris een kort
rijmpje in het Gerechtsdagboek, het dagregister van het stadsbestuur, dat hij op dat
moment onder handen had. Ook nu gaat het om de naastenliefde: de dichter richt
zich tot God met de bede de harten van de mensen tot liefdadigheid te bewegen.
Geschreven op een tijdstip waarop de stad zich begon op te maken voor de laatste
belangrijke weken van de inleg, zal dit vers wel niet los staan van de loterij. Door
zijn kortheid doet het denken aan de loterijprosen; mogelijk is het daar een proeve
van. 69

Eindnoten:
65 R.E.O. Ekkart, `Een Leidse loterijkaart uit de zestiende eeuw’. In: Leids Jaarboekje 66 (1974),
pp. 112-122.
66 Zie voor dit referein ook: Koppenol 1990.
67 Het zevende werk, begraven van de doden, is apocrief. Het Refereyn houdt zich aan de eigenlijke
bijbeltekst.
68 Vss. 891-892, vers-nummering volgens Prinsen. Overigens stond er in het handschrift
aanvankelijk `hier of hier naemaels’, hetgeen nog nauwer aansluit bij het referein.
69 Voor het genre van de loterijprosen: Huisman en Koppenol 1991, hfdst. 8.

De gedichten voor de rederijkerswedstrijd
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Problemen rond het auteurschap doen zich ook voor bij de tweede groep teksten in
deze uitgave, namelijk de verzen die te maken hebben met de organisatie van de
rederijkerswedstrijd. Het eerste gedicht uit deze groep is de Chaerte waarmee de
Hollandse rederijkers werden uitgenodigd aan de wedstrijd deel te nemen. De kaart
bestaat uit vijf strofen van zeventien regels elk. In de eerste strofe prijst de dichter
de rederijkerskunst als nuttige en vrolijke tijdspassering, mits haar beoefenaars zich
binnen de perken van het betamelijke blijven bewegen. In de volgende vier strofen
geeft hij de lezers de nodige informatie over de wedstrijd: het tijdstip waarop de
rederijkers in Leiden voor de Zijlpoort worden verwacht, de eisen voor de
verschillende wedstrijdonderdelen en de beschikbare prijzen. Tenslotte vraagt hij de
rederijkerskamers die willen meedoen zich van te voren aan te melden; elke
deelnemende kamer wordt bovendien geacht iemand af te vaardigen voor de jury.
De rederijkerskaart maakt naar vorm en inhoud een traditionele indruk. De opzet
verschilt niet wezenlijk van die van andere laat-zestiende-eeuwse uitnodigingen voor
dichtwedstrijden. De `ouderwetse’ indruk wordt nog versterkt, doordat de rederijkers
de opdracht krijgen al hun werk te schrijven in het oude, vrije rederijkersvers (vss.
57-58):
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In als hout vrije maet, laet u aen geen sillaben knopen:
Mit eenen aessem uytgesproken, een verjolijsen// is.

Men is met andere woorden vrij gelaten wat betreft het aantal lettergrepen per
versregels; er hoeft geen metrisch vers geschreven te worden. De tweede hier
aangehaalde, op het eerste oog duistere regel moet als volgt begrepen worden: het
is een vreugde - ofwel het is goed - wanneer een versregel in één ademtocht kan
worden uitgesproken. Achter deze uiterst beknopte, bijna kryptische zin gaat een
wereld schuil.
De invoering van het metrische vers in de Nederlandse poëzie was een moeizaam
proces dat enkele decennia duurde. In de eerste helft van de zestiende eeuw ontstonden
er voorschriften voor de lengte van een versregel. De tot dan toe in theorie vrijwel
onbegrensde vrijheid van de dichter werd hierdoor beperkt: in Brabant en Vlaanderen
kwam men tot de eis, dat een versregel 10 tot 12 lettergrepen mocht tellen, dit werd
de `Brabantse mate’ genoemd. In het noorden was de vrijheid iets groter: gedichten
in de `Hollandse mate’ telden 10 tot 14 lettergrepen per regel. Na 1560 gingen de
eerste dichters over op het gebruik van de `Franse mate’; daarbij is geen sprake meer
van vrijheid; regels dienen, afhankelijk van het eindrijm, 12 of 13 lettergrepen te
tellen. Nadat op deze manier de regellengte was vastgelegd volgt er een tweede fase,
waarin de eigenlijke metriek tot ontwikkeling komt. Dit hield in, dat men lettergrepen
begon te ordenen volgens een vast patroon, afwisselend beklemtoond en
onbeklemtoond. Jan van Hout speelde in dit laatste proces een sleutelrol. 70
De geschetste ontwikkeling verliep echter niet zonder slag of stoot. Er waren
dichters die zich verzetten tegen de hun opgelegde regelgeving. Zij wilden van geen
getelde syllaben weten en bleven hun oude vrijheden opeisen. Zij beriepen zich
daarbij op de internationaal befaamde humanist Johannes Ludovicus Vives. Die had
namelijk in zijn De ratione dicendi gesteld dat een versregel niet korter mocht zijn
dan vier syllaben en niet langer dan één ademtocht. 71 De uitspraak van Vives is terug
te vinden bij twee belangrijke Nederlandse dichters: Matthijs de Castelein en Dirk
Volckertsz Coornhert, beiden verdedigers van het vrije vers. 72 In zijn anno 1600 in
Holland veelgelezen Const van Rhetoriken (1548, verschenen in 1555) schrijft De
Castelein:
Vvy leeren nochtans vten poëten [...]
Dat een reghel duerd, ongheteld, ongheméten,
Alzo langhe alst eenen aesseme heerden magh [volhouden kan]. 73
Coornhert beroept zich in het voorwoord van zijn Odyssee-vertaling uit 1561 expliciet
op Vives:
Een volle sin eyscht een heel reghel
Daer af sy de rijm tslot en seghel
Als elcx een athem wt mach spreken.[...]
Dit seyt oock Lovis Vives gheert. 74
De Leidse rederijkerskaart verwijst dus naar de discussie over regellengte en metriek
en laat de deelnemers op dit punt alle vrijheid. Merkwaardig genoeg heeft de schrijver
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van de kaart zichzelf wel verstechnische beperkingen opgelegd: de strofen een, twee,
vier en vijf schreef hij in alexandrijnen (al gaan er wel wat regels de mist in). Alleen
de derde strofe vormt een vreemde uitzondering, hierin ontbreekt elke vorm van
regelmaat.
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Is de Leidse rederijkerskaart geschreven door Jan van Hout? Het is aannemelijk dat
hij er op zijn minst bij betrokken was. De verwijzing naar Vives en het probleem
van de regellengte wijst zeker in zijn richting: tenslotte speelde Van Hout, als
tegenstander van Coornhert, een hoofdrol in de Nederlandse discussie over de metriek.
75
Dat hij de rederijkers in dit geval toch vrij laat, is minder vreemd dan het lijkt. Van
Hout had eerder een rederijkerskaart in alexandrijnen geschreven, waarin hij opriep
verzen te schrijven `in maet van outs gewoon’. 76 Zijn knieval voor de traditie zou in
dit geval verklaard kunnen worden uit de enorme tijdsdruk; hij mocht de rederijkers
niet afschrikken door strenge eisen te stellen. Ook het woordgebruik in de kaart
herinnert aan Van Hout. Het ongebruikelijke `bestdoenders’ (vs. 30) is ook te vinden
in de jurygedichten (So yemant waer belast, vs. 5). Nog zeldzamer is het woord
`jicht’ (vs. 84) in de betekenis `partijdigheid': dit gebruik is uitsluitend bekend uit
geschriften van Van Hout. 77 De afwijkende vierde strofe geeft daarentegen gegronde
reden om naast Van Hout in elk geval ook aan een co-auteur te denken; dat zou een
lid van de Witte Acoleyen moeten zijn geweest.
De tien kamers die reageerden op de uitnodiging kregen vervolgens een door Van
Hout berijmde brief of Missive, waarin elke kamer een herberg kreeg toegewezen
en de door loting vastgestelde volgorde van optreden werd bekend gemaakt. 78 Jan
van Hout gebruikt wisselende versvormen. Met name zijn kortregelige versjes
kenmerken zich door een opmerkelijke metriek en ritmiek. Inhoudelijk is het materiaal
aardig door de opsomming van herbergen. Voor zover valt na te gaan, waren de
meeste kamers aan en rond de Breestraat ondergebracht; de herbergen zijn aangegeven
op de kaart in bijlage 2.
Tenslotte is er nog een reeks achtregelige gedichten, uitgesproken door de Witte
Acoleyen aan de deur van elke herberg. Inhoudelijk sluiten deze gedichten,
opgenomen in de door Van Ravelingen gedrukte editie van Den Lust-Hof van
Rethorica, nauw aan bij Van Houts Missive. Volgens de titel hebben we te maken
met een Maetclinckent-gedichte, een metrisch vers. Zonder in deze inleiding al te
diep op vormtechnische problemen in te willen gaan, wil ik er op wijzen dat we hier
mogelijk met bijzondere verzen te maken hebben. Wie probeert de regels te scanderen
zal namelijk merken, dat veel regels niet jambisch zijn; met name de oneven regels
geven problemen. Is hier een onervaren dichter aan het werk geweest? Of is het
waarschijnlijker, dat in deze verzen wordt geëxperimenteerd met nieuwe metra? In
dat laatste geval dient Van Hout, metrisch `specialist’ en auteur van de verwante
Missive, als meest waarschijnlijke auteur genoemd te worden. Hoe moeten de
volgende regels beoordeeld worden:
Den Akerenboom, is zeer wellecoom/ [...]
Met huysingen vroom/ oock Schepen op t' stroom/
En:
Met Minnen verzaemt, zoo het recht betaemt/ [...]
Dus broeders vernaemt/ van dat ghy hier quaemt/
Of:

Jan van Hout, Verzen voor de Leidse loterij en de rederijkerswedstrijd van 1596

Gelijck was in Eden, niet zijnde den tweden/ [...]
Den Bome der Reden, en van quaet beleden/
Worden hier in elke halve regel bewust een jambe en anapest gecombineerd (,- / ,,-)?
Was het in laatste voorbeeld de bedoeling amfibrachi te schrijven (,-, / ,-, )? De verzen
zijn door hun ingewikkelde vorm en rijmschema vaak moeilijk te begrijpen en in
metrisch opzicht zijn er te veel probleemregels om in deze fase van het onderzoek
al tot een oordeel te komen. Doch indien hier werkelijk nieuwe metrische vormen
worden uitgeprobeerd, maakt dat deze verzen tamelijk uitzonderlijk.

Eindnoten:
70 Koppenol 1991, passim.
71 Non enim minimum, ut breuiorem quatuor syllabis, nec longiorem iusto

spiritus decursu, nempe non supra sedecim syllabas, aut uiginti

72

73
74
75
76
77

(vrij vertaald: [versregels zijn] immers niet kleiner of korter dan vier syllaben en niet langer
dan een ademtocht duurt, zeker niet meer dan 16 of 20 lettergrepen lang). Geciteerd naar: Fr.
Kossmann, Nederlandsch versrythme. De versbouwtheorieën in Nederland en de rythmische
grondslag van het Nederlandsche vers. 's-Gravenhage 1922, p. 21.
Overigens trekken zij de opmerking van Vives daarbij wel uit zijn verband en geven hem een
totaal andere betekenis dan Vives voor ogen stond. Vives wil alleen maar aangeven dat er
versvormen met zeer korte zowel als zeer lange regels bestaan. Hij had niet de bedoeling vrijheid
van regellengte binnen elke versvorm afzonderlijk te bepleiten.
Matthijs de Castelein, De Const van Rhetoriken. Oudenaarde 1986, p. 34; Kossmann 1922, pp.
18, 20.
Naar Kossmann 1922, p. 35.
Zie: Koppenol 1993, pp. 16-18.
Koppenol 1991, pp. 58, 61.
De merkwaardige uitdrukking: `los van jicht' lijkt typisch voor Van Hout. Het WNT geeft,
behalve de hierboven al aangehaalde plaats uit de rederijkerskaart van 1596 nog twee
vindplaatsen:

omme tachterdencken van dat men zoude mogen hebben, deze woorden
vuyt eenyge eygene jichte te zijn gesproken (Armenrapport, Prinsen 1905,
p. 141);
en:

[...] van gonst vry, vry van jicht Wy handelen in dit u treffende gericht(`So
yemant waer belast’, Prinsen, `Bronnen [...]’. In: TNTL
22, p. 214). Aan de lijst met vindplaatsen kunnen er nog twee worden toegevoegd: in de Missive
zegt Van Hout:

Rolt, schud, loot los van jicht, wilt achterdencken weeren.
In de rederijkerskaart van 1578 schrijft Van Hout (zie: Koppenol 1991, p. 68):

BI Rechters, die dit hoorden; zal zonder enich jicht, Gewesen werden,
twerck, dat meest muet zijn gepresen:
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Wat de betekenis is van `jicht’ in dit gebruik is volgens het WNT niet duidelijk. De betekenis
moet wel `eigenbelang’ zijn. Mogelijk hebben we te maken met een bijvorm van `jacht’ = een
opzettelijk, ijverig, hartstochtelijk pogen, streven om iets te bereiken, te verkrijgen. Meestal in
afkeurende zin (WNT VII, 1, 71, sub C1). Het woord komt kennelijk alleen bij Van Hout voor.
78 De Missive is zeker door Van Hout geschreven. De ontwerpteksten in zijn handschrift zijn te
vinden in GAL, Bibliotheek 72413.

Jan van Hout, Verzen voor de Leidse loterij en de rederijkerswedstrijd van 1596

17

De jurygedichten
Misschien de meest interessante verzen die Van Hout voor de rederijkerswedstrijd
schreef zijn de gedichten met het oordeel van de jury. Dat hij de auteur is, staat vast.
De kladhandschriften, onmiskenbaar van Van Hout, zijn bewaard in de bundel die
ook het Loterijspel bevat. Van het gedicht So yemant waer belast zijn twee volledige
versies overgeleverd. In deze editie zijn beide teksten uitgegeven, zodat het mogelijk
is een vergelijking te maken. In de tweede, vollediger versie heeft Van Hout in veel
gevallen verbeteringen aangebracht in de regellengte; ook vervangt hij een enkele
keer leenwoorden als `perfectie’ en `affectie’ door purismen. Zoals gezegd, bestond
de jury van de Leidse wedstrijd uit afgevaardigden van alle deelnemende kamers en
verder uit Keizer, Prins en Factor van de Witte Acoleyen en enkele onafhankelijke
deskundigen, die waren aangewezen door de Leidse burgemeesters. 79 Jan van Hout
moet deel hebben uitgemaakt van de laatstgenoemde groep.
Het juryoordeel is vervat in twee lange gedichten. In het eerste, inleidende gedicht
zijn de juryleden aan het woord. Zij laten weten dat hun taak zeer zwaar en in feite
ondoenlijk was: wie kan het verschil aangeven tussen twee vaten water die
tegelijkertijd uit dezelfde beek zijn geschept? Het liefst hadden ze net als proconsul
Dolabella gedaan en geen oordeel geveld. Vervolgens wordt de geschiedenis van
Dolabella uitgebreid verhaald. Van Hout put deze stof uit de Dictorum Factorumque
Memorabilium Libri IX (Negen boeken met gedenkwaardige uitspraken en voorvallen)
van de Romeinse auteur Valerius Maximus. De geschiedenis van Dolabella luidt, in
een vroeg-zeventiende-eeuwse vertaling als volgt:
Mettet selve opschorten is Dolabellae ghemoedt/ die als Met-burghemeester
Asien in hadde/ ghedreven gheweest. Een Huysmoeder van Smyrnen heeft
den man ende soon omgebracht/ alsse hadden bevonden/ dat van hen een
seer goetaerdich jonghelinck/ diense van haren voorighen man ghebaert
hadde/ was ghedoot. Welcke sake Dolabella tot sich ghebracht zijnde/ naer
Athenen tot de kennisse des Raets heeft versonden; want hy en mochte
die niet vry laten/ welcke met twee doodtslaghen was besmet/ noch die
straffen/ welck met rechtveerdighe smerte daer toe was aenghedreven.
Bedachtelijck ende beleefdelijck heeft gehandelt d' overheyt des
Roomschen volcx/ maer de Raetsheeren t' Athenen hebben oock niet min
wijslijc gedaen: welcke de sake ingesien hebbende/ den aenclager ende
de beclaechde belast hebben naer 100 jaren weder te verschijnen: zijnde
door de selve gheneghentheyt beweecht/ ghelijck Dolabella. Maer hy/ met
d' oversettinghe vant vonnis/ dese met opschortinghe noodichden het
onontknoopelijcke vertoeven des veroordeelens ende vrysprekens. 80
Het verhaal luidt dus kort samengevat als volgt: rechter Dolabella weet niet hoe te
oordelen, wanneer hij een vrouw voorgeleid krijgt die haar tweede man en hun zoon
uit wraak heeft vermoord, nadat dit tweetal een kind uit haar eerste huwelijk had
omgebracht. Dolabella wees de zaak door naar de rechtbank in Athene, die echter
evenmin een beslissing wilde nemen en de zaak oploste door de hele strafzaak voor
een periode van honderd jaar te schorsen. Van Hout neemt deze geschiedenis over
en vult haar aan met eigen vondsten. Zo motiveert hij de moord op het kind door te
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stellen dat de stiefvader en stiefbroer aasden op de volledige erfenis. Merkwaardig
zijn de namen waarmee Van Hout de personages tooit (in de bron blijven ze
naamloos). Met een knipoog naar de taalkunde wordt de eerste man Grammaer
gedoopt, de zoon uit dit huwelijk heet Abecede (A-B-C-D); de tweede man heet
Spellen, die op zijn beurt vader wordt van Eefgeha (E-F-G-H).
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De anecdotenverzameling van Valerius Maximus genoot een grote bekendheid in
de zestiende en zeventiende eeuw. Waarschijnlijk kende Jan van Hout het werk via
zijn goede vriend Justus Lipsius. Lipsius had de editie van Stephanus Pighius nagezien
en met beknopt commentaar in 1594, twee jaar voor de Leidse wedstrijd, opnieuw
uitgegeven. Lipsius had op dat moment de Leidse universiteit al verruild voor die
van Leuven, maar het boek verscheen nog in Leiden bij Frans van Ravelingen. 81
De juryleden in Leiden mochten zich dan wel net als Dolabella voor een
onmogelijke opgave gesteld zien, ook in hun geval was er een oplossing, zelfs zonder
dat daar honderd jaar voor nodig was. Aan het slot van het gedicht dreigen de
juryleden letterlijk te bezwijken onder de hun opgelegde taak. Op dat moment maakt
Vrouwe Retorica in hoogsteigen persoon haar opwachting. In een lang gedicht deelt
zijzelf de prijzen uit voor onder meer de fraaiste intrede, blazoenen, refereinen, het
mooist zingen en het `van ver komen’.
Dit gedicht van Van Hout bevat een aantal opmerkelijke passages. Als eerste dient
genoemd te worden het optreden van een aantal geesten van gestorven schilders. Dit
gebeurt wanneer Retorica de geschilderde blazoenen moet beoordelen. Zij doet dit
met bezwaard gemoed (`myn hart in gequel es’) want de schilderkunst is niet echt
haar terrein. Op dat moment doemen de schimmen op van de grootste schilders uit
de klassieke oudheid. Apelles gaat voorop, gevolgd door Zeuxis, Timagoras,
Parrhasios, Polygnotos, Protogenes en Apollodorus. Verderop staan de grote Italiaanse
renaissanceschilders: Bellini, Andrea Mantegna, Titiaan, Rafaël, Sebastiano del
Piombo (?) 82 en Michelangelo. Uit Duitsland en de Nederlanden tenslotte zijn er
Albrecht Dürer, Frans Floris, Anthonie Blocklandt en Lucas van Leyden.
De vraag is natuurlijk hoe Van Hout aan al deze namen kwam. Voor de namen
van de schilders uit de Griekse oudheid heeft hij vermoedelijk de Naturalis Historia
van Plinius de Oudere opgeslagen. Het 35ste boek van dit encyclopedische werk
handelt over de schilderkunst. In een opsomming van belangrijke schilders zijn alle
door Van Hout genoemde namen terug te vinden. 83 Een argument om juist aan Plinius
als bron te denken, is te vinden in vs. 85, waar Jan van Hout spreekt over de
`Coijschen Apelles’. Nu kwam Apelles uit Colophon, maar omdat er enkele van zijn
hoofdwerken op Kos aanwezig waren, wordt hij in een enkel geval, bijvoorbeeld bij
Plinius, ook `Apelles Cous’, Apelles van Kos genoemd. 84 Die informatie heeft Van
Hout, zo blijkt, overgenomen.
Het is overigens niet uitgesloten, dat de Plinius-ontlening verliep via tussenkomst
van Karel van Mander. Deze van oorsprong Vlaamse schilder had zich anno 1583
in Haarlem gevestigd en was daar al snel de centrale figuur geworden van een kring
voornamelijk Haarlemse en Leidse schilders en dichters van Vlaamse komaf; hij
onderhield nauwe banden met de Haarlemse Vlaamse kamer, de Witte Angieren.
Van Mander was in 1596 aanwezig op het Leidse rederijkersfeest. Als schilder van
de blazoenen van zowel de Witte Angieren als van de oude Haarlemse kamer Trou
Moet Blijcken sleepte hij zelfs twee prijzen in de wacht. 85 Wellicht kenden Van Hout
en Van Mander elkaar al lang vóór de Leidse wedstrijd. Het is vrij zeker dat Van
Mander zijn kennis van de metriek via Van Hout had verkregen. In poëticaal opzicht
sluiten hun opvattingen opvallend goed op elkaar aan. 86 In 1596 lijken de twee het
ook goed met elkaar te kunnen vinden. Van Hout noemt in zijn jurygedicht Van
Mander nadrukkelijk bij name en prijst hem als schilder. 87 Hoewel Van Manders
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Schilder-boeck pas in 1604 zou verschijnen, moet hij al lang vóór die tijd materiaal
hebben verzameld. Het lijkt aannemelijk dat het Van Mander was, die Van Hout de
namen van Italiaanse meesters heeft ingefluisterd. De meesten van hen komen
namelijk uitgebreid aan bod in het Schilder-boeck (een merkwaardige uitzondering
vormt het schildersgeslacht Bellini). 88 Overigens mag men er niet van uitgaan, dat
Van Hout alleen maar koketteert met wat namen, er zijn aanwijzingen dat zijn familie
veel aandacht had voor de beeldende kunst. 89
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Uit het gedicht valt verder op te maken, dat de Vlaams-Leidse rederijkerskamer
d'Orainge Lelie, op aandringen van de magistraat, buiten mededinging deednam aan
de wedstrijd; zo hoopte men scheve ogen te vermijden. 90 En het gedicht geeft nog
meer waardevolle informatie over d'Orainge Lelie. Er heerst soms onduidelijkheid
over de naam van de Leidse vluchtelingenkamer, naast d'Orainge Lelie wordt er ook
gesproken van de Witte Lelie. Van Hout maakt duidelijk hoe de vork in de steel zit:
bij de oprichting werd de kamer de Witte Lelie gedoopt, maar dit stuitte op verzet
van de kamer in Beverwijk die deze naam al voerde. Ter wille van de vrede hebben
de Leidse Vlamingen hun kamer daarop omgedoopt tot Orainge Lelie.
Tenslotte bezit het gedicht nog een dosis venijn en, zoals dat betaamt, zit die in
de staart. Van Hout laat zijn gedicht namelijk eindigen met de oproep aan alle
rederijkers, binnen de perken van de betamelijkheid te blijven:
Wilt op u benijders, die veel zijn, doch naerstich waecken,
Opdat den heeschen haen (ke broeders, laet u raeyen)
Uyt zijn verschorde crop u niet langer gae becraeyen!
De schorre haan die hier te kijk wordt gezet is niemand minder dan de Leidse
predikant Henricus Gallus ofwel Hendrik de Haan. Deze was de zoon van Carolus
Gallus, die op 4 mei 1587 op proef was aangesteld als hoogleraar in de theologie te
Leiden, maar omdat hij niet naar behoren functioneerde op 10 februari 1592 weer
werd ontslagen. 91 Zoon Henricus Gallus studeerde in de jaren tachtig theologie aan
de Leidse universiteit. Na zijn studie beval Maurits hem aan als predikant voor Leiden.
Gallus Jr. aanvaarde zijn ambt in 1589 (provisioneel) en 1590 (vast) en bleef het tot
ten minste 1597 waarnemen. 92 Van Hout zal juist hem te kijk hebben willen zetten,
vanwege het feit dat Gallus zich eerder een van de felste tegenstanders van de
rederijkerij had betoond. Hierboven is al aan de orde geweest hoe hij nog in april
1595 met zijn collega ds. Platevoet ( Plancius) voor problemen had gezorgd door de
rederijkers voor het Gerecht (stadsbestuur) te dagen. 93

Eindnoten:
79 De meest uitgebreide informatie over de jury is te vinden in Lust-Hof, ed. Andriesz/Orlers, fol.
E3r en G4v.
80 Uit: Valerius Maximus, Des alder-vermaertsten ende wel-sprekensten Historischryvers NEGEN
BOECKEN, Van ghedenck-weerdighe/ loflicke woorden/ daden ende gheschiedenissen der
Romeynen en de uytlantsche volcken. Overgheset uyt de Latijnsche in onse Nederduytsche tale/
door Conradum Mirkinium. Tot Rotterdam, By Jan Leendertsz. Berewout/ Boeckvercooper op
de Hooghstraet int Schrijfboeck. 1614. Ex. UB Leiden 1222 F 17. fol. [=pp.] 477-478.
81 Valerius Maximus, Dictorum Factorumque Memorabilium Libri IX. Infinitis mendis ex veterum
exemplarium fide repurgati, atq. in meliorem ordinem restituti, per Stephanum Pighium
Campensem. Accedunt in sine eiusdem Annotationes: et Breves Notae Iusti Lipsi. Lugduni
Batavorum, Ex officina Plantiniana, Apud Franciscum Raphelengium. 1594. Ex. UB Leiden
686 B 8. Het Dolabella-verhaal in deze uitgave luidt als volgt (Liber VIII, Caput 1, pp. 322-323):
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EADEM haesitatione P. Dolabellae proconsulari imperio Asiam obtinentis,
animus fluctuatus est. Mater familias Smyrnaea virum & filium interemit,
cum ab his optimae indolis iuuenem, quem ex priore viro enixa fuerat,
occisum comperisset. Quam rem Dolabella ad se delatam, Athenas ad
Areopagi cognitionem relegauit: quia ipse neque liberare caedibus duabus
contaminatam, neque punire eam iusto dolore impulsam, sustinebat.
Consideratur, & mansuete populi Rom. magistratus; sed Areopagite quoque
non minus sapienter. Qui inspecta caussa, & accusatorem & ream post
centum annos adesse iusserunt: eodem affecta moti, quo Dolabella. Sed
ille transferendo quaestionem, hi differendo damnandi, atque absoluendi
inexplicabilem cunctationem inuitabant.
82 Het handschrift heeft `Bastaen’. Wie Van Hout hiermee bedoelt, staat niet vast. Volgens
kunsthistoricus B.J.H. Aikema is de meest voor de hand liggende kandidaat Sebastiano del
Piombo: dit was een leeftijdsgenoot van Titiaan en de andere genoemde dichters (zie ook
tekstverklaring bij het gedicht).
83 Pliny, Natural History. With an English translation in ten volumes. Volume 9, Libri
XXXIII-XXXV. By H. Rackham. Londen [enz.] 1961, m.n. boek XXXV, 53-114 (34-37).
84 Plinius, Naturalis Historia XXXV, cap. 36 (79).
85 Lust-Hof, ed. Andriesz/Orlers, fol. D5r en [D8]r. De lijsten van prijswinnaars in de verschillende
edities van Den Lust-Hof spreken elkaar tegen, hier is uitgegaan van de lijst in de ed. Van
Ravelengien, p. 8 (cf. ed. Orlers, fol. G5r).
86 Koppenol 1991, p. 55; Koppenol 1993, p. 18; M. Spies, `"Poeetsche fabrijcken" en andere
allegorieën, eind 16e-begin 17e eeuw’. In: Oud-Holland 105 (1991), pp. 228-243, m.n. pp.
237-241.
87 Vs. 68-73.
88 Van Mander noemt de Bellini's alleen in het hoofdstuk over Andrea Mantegna. Zie: Carel van
Mander, Het Schilder-Boeck [...]. Utrecht 1969 (reprint van de editie Haarlem 1604), fol. 108r.
Natuurlijk is het ook niet uitgesloten dat Jan van Hout Le vite [..] van Giorgio Vasari zou hebben
geraadpleegd.
89 Men zie met name de brieven van Van Houts schoonzoon Pieter Pauw aan Van Houts neef en
beschermeling Jan Orlers; hierin is sprake van kunst van Frans Floris en Albrecht Dürer. J.
Prinsen, `Eenige brieven van professor Pieter Pauw aan Orlers’. In: Oud-Holland 23 (1905-1906),
pp. 167-174. Zie voor Van Houts eigen schilderijenbezit: Prinsen, `Bronnen [...] IV’. In: TNTL
32 (1913), pp. 188-209.
90 Prinsen, `Bronnen...’. In: TNTL 22 (1903), pp. 215-216.
91 NNBW VII, 580-581. Carolus Gallus zou, net als zijn zoon, het aanbod krijgen predikant te
worden in Leiden. Anders dan zijn zoon bedankte hij voor de eer.
92 NNBW I, 916.
93 Zie het begin van deze inleiding en Wille 1962, p. 93.

Besluit
De spot met dominee Gallus brengt ons terug naar het begin van deze inleiding. Het
Leidse rederijkersfeest had bijgedragen aan het succes van de Leidse loterij. De
rederijkers hadden daarmee bewezen een nuttige rol te kunnen vervullen in de
stedelijke samenleving, wat de predikanten ook aan bezwaren mochten inbrengen.
Jan van Hout kon tevreden zijn. Het was voor een aanzienlijk deel zijn verdienste,
als organisator en als dichter, dat rederijkerswedstrijd en loterij een succes werden.
De rederijkerswedstrijd trok volgens Orlers meer mensen dan er ooit tevoren in de
stad waren geweest. 94 Bor stelt, dat de massale toeloop `den armen niet weynich
profijten en heeft innegebrocht’. 95 Berekeningen bevestigen dat: de totale winst van
de loterij bedroeg zo'n 65.000 gulden. 96 De literaire waarde van de hier uitgegeven
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gedichten is misschien niet overweldigend, het is typisch gelegenheidswerk.
Daartegenover staat, dat ze wel duidelijk laten zien hoe de literatuur een eigen rol
kon vervullen als reclame- en propagandamateriaal. Het lange jurygedicht geeft
bovendien inzicht in de vorm die de beoordeling van rederijkerswerk kon aannemen.
Bij mijn weten is het gedicht van Jan van Hout zeldzaam, zo niet enig in zijn soort.
De verstechniek in het Maetclinckent-gedichte dient nog nader onderzocht te worden,
om duidelijkheid te krijgen omtrent de status van dit werk. Wat de uitkomst van dat
onderzoek ook moge zijn, vast staat dat de gedichten voor loterij en
rederijkerswedstrijd een vruchtbare bron zijn voor de kennis van het Leidse literaire
leven in het laatste kwart van de zestiende eeuw.

Eindnoten:
94 Lust-Hof, ed. Andriesz/Orlers, fol. [G6]v.
95 P.C. Bor, Oorsprongk, Begin, en Vervolgh der Nederlandsche Oorlogen, Beroerten, en
Borgerlyke oneenigheeden [...]. 5 dln. Leiden [enz] 1621-1634. Deel V, boek 33, fol. 32r.
96 Koppenol 1990, p. 31.
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Bijlage 1: Lijst van rederijkerskamers
Lijst van rederijkerskamers die deelnamen aan de Leidse wedstrijd van 1596 en hun
zinspreuken.
Plaats

Naam

Zinspreuk

Witte Acoleyen

Liefd es tfondament

Gouda

Goutbloem

Uyt ionsten begrepen

Den Haag

Corenbloem

Met geneuchten

Haarlem

Speelcooren of Pellicaen

Trou moet blijcken

Haarlem

Wijngaertrancken

Lieft boven al

Haarlem

Witte Angieren

In liefde getrou

Katwijk aan Zee

Kempenblom

In liefde accoort

Katwijk aan de Rijn

Corenaren

Liefde moet blijcken

Rotterdam

Blaue Acoleyen

Met minnen versaemt

Vlaardingen

Aeckerboom

Aensiet liefd'

Orainge Lelie

In liefde groeyende

Organisator
Leiden
Deelnemers

Deelname buiten
mededinging
Leiden
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Bijlage 2: Plattegrond van Leiden
Plattegrond van Leiden, met daarop aangegeven de door de rederijkers tijdens de
intrede gevolgde route en de herberglocaties, voor zover teruggevonden.
De route van de intrede liep van de Zijlpoort, door Maredorp tot voorbij de
Rijnsburgerpoort, vervolgens, over de Bostel- en Anthonisbrug, het Rapenburg op,
doorlopend in de Steenschuur. Op de Oosterlingplaats draaide de stoet om terug te
keren via Steenschuur en Nieuwsteeg, naar het Pieterskerkhof. Vandaar sloeg men
rechtsaf, door de Diefsteeg, de Breestraat overstekend, via de Mandemakersteeg naar
de Waag en de Kraan. Vanaf daar werden de rederijkers naar hun herbergen geleid.
Zie verder Den Lust-Hof van Rethorica, ed. Van Ravelengien, p. 50.
Voor de localisering van de herbergen is geen diepgaand onderzoek verricht; de
hier volgende lijst heeft dan ook niet de pretentie foutloos of compleet te zijn. De
verstrekte informatie komt uit de volgende bronnen: de Index op huis- en
herbergnamen, Gemeentearchief Leiden (typoscript); de aantekeningen in het
witdoorschoten exemplaar van Den Lust-Hof van Rethorica, ed. Van Ravelengien,
Gemeentearchief Leiden, Bibl. 72407 en van H.A. van Oerle, Leiden binnen en buiten
de stadsvesten. De geschiedenis van de stedebouwkundige ontwikkeling binnen het
Leidse rechtsgebied tot aan het einde van de gouden eeuw. 2 dln. Leiden 1975.
Van Hout noemt de volgende herbergen:
De Gulden Corper

(1)

De Norenberchse Croon

vermoedelijk de herberg
die ook wel Gulden
Comptoir genoemd wordt
en die gevestigd was naast
de Waag, bij de Kraan en
de riviervismarkt
herberg in het
Wanthuis-vierendeel,
precieze plaats mij niet
bekend

De Cabuyscool

(2)

gevestigd in het
Wanthuis-vierendeel, in het
blok tussen het Gangetje en
de Mosterdsteeg (voorheen
Botersteeg of
Karnemelksteeg), aan de
Rijnzijde

De Witte Arent

(4)

onbekend. Misschien is
bedoeld het huis de Arent
aan de zuidzijde van de
Breestraat, naast de Rode
Leeuw

De Wolzak

onbekend, gezien de naam
wellicht gevestigd in de
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Wolsteeg (in het
Wolhuis-vierendeel)
Het Beleg van Hantwerpen (3)

in deze vorm onbekend.
Wel was er aan het eind
van de Breestraat,
noordzijde, bij de
Steenschuur, een tapper
gevestigd in het huis
Hantwerpen; mogelijk is
dat de bedoelde herberg

Het Fransche Schilt

gevestigd aan de zuidzijde
van het Noordeinde

(6)

De Gulden Fortuyn
De Rode Leeuw

onbekend
(5)

gevestigd aan de zuidzijde
van de Breestraat, in de
buurt Steynenburch
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Bronnen
De tekstuitgave valt in twee delen uiteen. Het eerste deel bevat een facsimile-uitgave
plus diplomatische transcriptie van de handschriften. Het tweede deel bevat zowel
de kritische editie van de handschriften als de uitgave van de teksten die in druk zijn
overgeleverd. Voor de ordening van het materiaal in deze tweede afdeling is uitgegaan
van de vermoedelijke volgorde waarin de gedichten zijn ontstaan; dit betekent dat
teksten naar druk en handschrift door elkaar staan.

Vindplaatsen van het materiaal
Het verloren gewaande tekstgedeelte van de Leidse loterijkaart van 1596, met daarop
de vier zesregelige versjes, bleef bewaard in GA Leiden, Bibliotheek 28725 [defect].
De plano met de gedrukte tekst van het Loterijreferein berust in GA Leiden,
Bibliotheek 72413; Jan van Hout benutte de achterkant van het vel bij het schrijven
van zijn Loterijspel.
Het zesregelige versje over liefdadigheid van 11 maart 1596 schreef Van Hout in
Gerechtsdagboek C, GA Leiden, SA II, fol. 374v.
De rederijkerskaart met de uitnodiging aan alle Hollandse kamers is in gedrukte
vorm opgenomen in Den Lust-Hof van Rethorica, zowel in de editie Van Ravelingen
(pp. 12-14) als in de editie Andriesz/Orlers (fol. A2r-A3r). Hier is gekozen voor de
door de kamer geautoriseerde druk van Van Ravelingen. Overigens zijn de verschillen
met de roofdruk niet groot; het gaat voornamelijk om spellingsvarianten.
Het bronnenmateriaal voor de missive is zeer uitgebreid. Ten eerste zijn er de
handschriften van Van Hout in GA Leiden, Bibliotheek 72413; deze bundel bevat
van de meeste gedichtjes zelfs twee of drie versies. In dezelfde bundel vindt men
ook een schetsje, waarop Van Hout heeft aangegeven hoe de gedichten in gedrukte
vorm over de bladspiegel dienen te worden verdeeld, alsook meerdere exemplaren
van de uiteindelijke plano-druk. De tekst is tenslotte ook nog eens opgenomen in
Den Lust-Hof van Rethorica, ed. Van Ravelingen pp. 15-17 en ed. Andriesz/Orlers
fol. A3r-[A4]r. Hoewel de reproduktie van al dit materiaal zeker enig inzicht zou
kunnen verschaffen in het dichtproces bij Van Hout, is om economische redenen er
toch voor gekozen slechts één tekst weer te geven. Gekozen is voor de plano-druk:
gezien de nauwe betrokkenheid van Jan van Hout bij het persklaar maken van deze
druk, mogen we ervan uitgaan, hier de `ideale’ tekst voor ons te hebben.
De tekst van het Maetclinckent-gedichte komt uitsluitend voor in de editie Van
Ravelingen van Den Lust-Hof van Rethorica, pp. 51-53.
De handschriften van de jurygedichten tenslotte berusten in de map GA Leiden,
Bibliotheek 27413. Van het gedicht So yemant waer belast bestaan twee versies, hier
beide uitgegeven.

Eerdere uitgaven
Een volledige moderne uitgave bestond er tot op heden alleen van So yemant waer
belast. J. Prinsen publiceerde de tekst, naar het meest volledige handschrift, in zijn
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`Bronnen voor de kennis van leven en werken van Jan van Hout. In: TNTL 22 (1903),
pp. 212-214.
Van de overige teksten zagen slechts fragmenten al eerder het licht. Zo publiceerde
Prinsen enkele gedeelten uit de rederijkerskaart, de `missive’ en het juryoordeel. Zie:
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J. Prinsen, `Bronnen voor de kennis [...]’, TNTL 22 (1903), pp. 209-211 en 215-216;
J. Prinsen, De Nederlandsche renaissance-dichter Jan van Hout. Amsterdam 1907,
pp. 115-117. Fragmenten van het Loterijreferein zijn te vinden bij J. Koppenol,
`(Naasten-)Liefde es tFondament. De Leidse rederijkers en de loterij van 1596’. In:
De Zeventiende Eeuw 6 (1990), pp. 27-33.
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Diplomatische uitgave van de handschriften
Verantwoording diplomatische transcriptie
Het handschrift bestaat uit een verzameling losse vellen papier van verschillend
formaat. Om praktische redenen heb ik elk van de vellen aangeduid met een letter,
daarbij de beoogde volgorde van de versfragmenten zo veel mogelijk in het oog
houdend.
Bij de transcriptie is uitgegaan van het diplomatisch principe, zoals voorgesteld
door P.J. Verkruysse, `Over diplomatisch editeren van handschriften en het gebruik
daarbij van diacritische tekens’. In: Spektator 3 (1973-1974), pp. 325-346. Uit
praktische overwegingen zijn sommige tekens vervangen door andere.
Gebruikte diacritische tekens:
[x]

x is toegevoegd door de tekstbezorger

[-x]

x is geschrapt

[x+]<y>

y is over x heengeschreven

<<x>

x is in de linkermarge toegevoegd

<x>

x is onder de regel toegevoegd

*x*

onzekere lezing van x

Verder is de dubbele vv getranscribeerd als w. Voor de ij en y geldt, dat alleen
wanneer Van Hout duidelijk een of twee puntjes zet, gekozen is voor ij; in de andere
gevallen voor y. Abbreviaturen zijn opgelost en aangegeven door onderstreping. I
of J aan het begin van een woord geeft Van Hout in de regel weer door één grafeem;
bij de transcriptie is steeds gekozen voor J. In sommige gevallen scheidt Van Hout
de strofen van een gedicht door een liggende streep; deze is in de transcriptie
overgenomen. De strepen waarmee Van Hout sommige regels `opvult’ zijn niet
weergegeven.
In tegenstelling tot de eerder in deze reeks uitgegeven teksten, gaat het dit keer
om kladhandschriften die soms zeer moeilijk leesbaar zijn. Voor eventuele correcties
houd ik me aanbevolen.
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Diplomatische transcriptie van de handschriften
[fol. A1v, So yemant waer belast, eerste versie]
So yemant <waer> belast [-waer]/ om [-y] een onderscheyd ende oordeel
uyt te spreecken
Uyt twee vaten/ wateren teffens geschept uyt eenen
loopender beecken
<<zulc> zoude hem billicken [-mit minder] <niet zo zeer> hebben te bezwaren
als wy rechters die van ons overheyt belast zyn
rechtvaerdelic te verclaren
wie van allen [-deze] <hier> [-de] bestdoenders waren
_______
Oorzaecke elc heeft hem zo [-hee] wel ende treffelicken
gequeten
de boucken overlopen deurlesen ondersocht de
secreten
de wercken ende daden zo <met> conste[-licken] <bespoeyt niet mer> deurwrocht
en mit levende bewysredenen [-gebo] <zo> gestelt
gebonden verknocht [als Jmm]
[-al J] als Jmmer meer wesen mocht
_______
Zo dat Jndien het waer mogelic redelic en
behoorlic
om niet [-beschuldicht] <licht> te [-hebben] <zyn> van [-gewesen te] <wysdom bot en>
[-hebben] doorlic
wy [-zouden de] <zoudent als een [-als een onbeg*.*]> zaecke [-b*li*cken] <onscheydelicke
[-zae]> wient ooc zou [mocht+]<moghen> spyten
[-sellen] met [-Gneu] <[-de as*ien*enschen Proconsul]> dolobella <[-die] dit ver> zeynden
tot[t+]<d>en
[-Atheenschen] Areopagyten
om hen mit [-hoe] wysdom [-van desen] te bevlyten
_______
Gneus Dolobella wesende Proconsul van
Asyen quam te vooren
zo vreemden geschil als men yewers oyt const hooren
van een smyrmaensche vrou die hebbende van haren
eersten man
Een zoon Abcd genaemt zy het tweede huwelic
nam [-aen] an
mit Spellen dien zy eefge gewan
_______
[-zy groeyen tsamen] <de zoonen groe*i*en> op werden groot comen tot manlicke perfectie
mer gelyc [-der stie] gemeenlicken stief vaders ende
moeders dragen [-cleyne*r*] affectie
[-<zy> dragen] niet ten goeden mer ten quaden zodanige kinderen
die uyt tvoorbedde gesproten zyn zouckende haer schade
ende in alles te hinderen
en haer recht[-vaerdige] comende *g*oeden te minderen
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[fol. A2r]
zo zochten Spelle de vader ende eefg. de zoon. bederf
te bejaren [sic]
den onnoselen Abc zweeren Jn zyn doot leggen hem
lagen
hy valter onwetende Jn zy smyten hem tsamen doot
alleen <om> dat hy <terff> niet meedeelen en zoude [-*..* smoeders]
[-goet twelc was groot] van dien hy eerst quam uyten schoot
wesende ettelicke duysent sestertien groot
_______
O onversadelicke giericheyt waer toe beweecht
gy smenschen harten
wat brout gy al quaets wat tyranniger parten
sticht en bout gy in tonversadelic gemoet
en alsmen al becomt wat quellage dan tharte deur wroet
gezwegen vande [-he] ziel verslinnende helsche gloet
_______
[-Gramm] Letter de moeder die haer eerste kint hadde
gewonnen by grammaer haren voorman heeft tschelmsche [-bedroch] <verraet>
ondervonnen
ende Jn haer zelfs overleggende [-de *qua*licheyt der zaecken] <zo Jn slapen als waecken>
[ - ] de yslicheyt der zaecken
begeeft haer geheel ter wraecken
En vermoort man en zoon wert daer op gevangen voor
Dolobella gestelt
Zen wonder geen douxken om heeftet Rondelic bekent en vertelt
van begin totten eynde thooft mit alle de leden
[-dat zy de moordenaers van haer kint]
dat zy de geene die haer eygen kint moordadelic
bestreden. had mogen doden mit recht of reden
_______
Den Proconsul <dolabella> de zaecken overwickende aen beyden zyden
vont hem crachtich van redenen bestryden
wist niet om Jn de [-hooch] <zwaer> wichticheyt der zaecken te enden
tcryem verdiende dootstraf/ <daer hem> smoers natuyrlicke treck*in*gen weer af wenden
vont de zaec goet totten Areopagyten te versenden
_______
Tcrym was gewislic groot man en kint te vermoorden
Tes scrickelick in de ooren van al die zulcx oyt hoorden
mer doorzaec <was> zo [-*met eene*] Jn de wetten der natuyren ende volckeren [-gefondeert]
gesticht
<<van> [-zy] mit haer tween [-*on*] voorbedachte lage niet verongelyct [-te hebben]
[-donnoselen te hebben doen sterven] tonnosele wicht
[-uyt giericheyt om tgoet alleen te e*r*ven]
om [-terf alleen thebben] _tgoet_ te berooven van leven en licht
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[fol. A1r]
Hy schictse naer Athenen [-mit de zacken gefurneert] <zulx als tproces was gefurneert>
[-<<en> om haer onberispelic oord]
en tonberispelic [-biden] Areopagytsche oordeel werter _over begeert_
[-zy vonden haer niet min bezwaert mer vonden <en vielen> desen uytvlucht]
de zaecke rypelic gepondereert hen niet min en ging bezwaren
dan dolabella ende gingen byeen Jnterlocutoir verclaren
dat naer tverloop van hondert Jaren
_______
men hem [-*.*] personelicken weder om zoude schicken
de twistende pertien om [-p] op eenige poincten van officien ende
ge*en* sticken
die Jn den verbale niet en waren verclaert noch bekent
mondelinge te werden gehoort daer hanpt [sic] tproces noch
en zal hangen zonder ent
Tot men de pertien zent
Waer onsluy mogelicken <Jn desen> te vinden zulcken uytvlucht
wy zoudens zoucken/ [-mer] <lacen> neen/ dies ons hart overluyt zucht
[-ons overheyt want] tes ons gebo[*-d*]den want van _hen die ons regeren_
[-ende] [-*.* wy gehoorsaemheyt schuldich zyn]
ons plicht es hen te hoorsamen dienen en eeren
en ons goetduncken voor hen te verneeren
_______
[-Willende] daeromme willende voldoen [-mit obedie] _tot onsen last_
hebben wy de zaecken <al> opt nautste [-d*..* overwogen]
<<doersien> <doergront> en doertast
[-<<overleyt>] gewict gewogen <overleyt> al Jn redenrycke schalen
[-versch*aelt* gemenct op] <aenmerckende> hier [-op een] <op> const daer op het
tmenschelic falen
Dat [-dee] <ons> balanche dee rysen en dalen
[-Des wy gij o waertse maecht ons mit solaes en]
[-Juychnisse]
[-Rhetorica]
_______
<<Gy> [-O] Redenrycke maecht [-*....*] <die ons> solaes en Juychnisse
aensaecht/ tes u bekent geeft gy daer van
getuychnisse
[-verclaert u Jongeren]
u scholieren doch verclaert en Jn den geest verlicht
<<gesicht>
hoe onbeveynsdelic [-los] van afgonst los en Jicht
wy handelen Jn dit gericht
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Ay my/ tgesicht verdwynt myn cracht vergaet de leden
bezwycken
den last [-my] valt <my> te zwaer [-en ongew] <kbent ongewent wee myns> noyt desgelycken
benautheyt thert beclemt [-het] <men ziet my> bracke zweeten [-men ziet my] deur de _huyt
breecken_
<<Eel blom> [-Comt maecht] Rethorica [-comt my te baet] <[-*....*] helpt my> Jn wien
[-*...*]<men ziet niet dan> oncosten ruytsteecken
[-Om]
en zelver wilt [-ach] hier van u oordeel uytspreecken
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[fol. B1r, So yemant waer belast, tweede versie]
So yemandt waer belast/ <te wysen en> een [-onderscheydende] oordeel uyt te spreecken
[-uyt t]
van twee vaten wateren [-teffens] <op eenen tyt> geschept uyt eender [-lopender] beecken.
zulc zoude hem billicken <doch> niet zo zeer/ mit [-reden hebben te beclagen] <redenen
bezwaren>
Als wy luy Rechteren/ die belast zyn rechtvaerdelicken te verclaren
wie van allen hier de beste doenders waren.
Om doorzaec te verstaen elc heeft hem wel en treffelic gequeten
De boucken overlopen deursien doerzocht doerlesen de Secreten
De wercken en daden zo mit const (alleenlic niet [-)] besp*o/r*eyt) mer wel <deur wrocht>
en uyt levende bewysingen/ zo gestelt zo gebonden zo doerknocht
alst Jmmermeer wesen en geschieden mocht
So dat waert mogelic [-of] waert [-het redelicken of] <Redelic of liever waert> behoorlic
Om niet beticht te zyn/ van wysdom bot onwys onwis of doorlic
wy zoudent als een zaec/ onvindelic (wiet ooc zou mogen spyten)
Als Dolabella deed [-verseyndende tot den Ar*eo*pagyt]_/om hem in twysen oprechtelic te
quyten_
verseynden tot den Areopagyten.
Als Gneus Dolabell. Proconsul was van Asien quam hem voren
Een also vreemden zaeck/ als yemandt oyt te voor had connen hooren
Van een Smijrniaensche vrou die hebbende van haren eersten man
Een zoon Abecede/ genaemt/ zy het tweede huwelic nam
an mit Spellen dien zy Eefgeha gewan.
De zoontgens groeyen op werden groot/ becomen manlycke dagen
en alst gemeenlic be*ur*t/ zulcken gonst alsmen gewoon es toe de dragen
niet om te vorderen/ mer om te crencken en te ver[*m*+]<h>inderen
<<die> uyt het eerste [-wettich] bedt <in echt> geteelt zyn wettige kinderen
in [-trec] heur goet recht men lacen zouct te minderen.
So zocht de [-vader] stiefvaer met/ Eefgeha tbederf te beJagen
Donnosele Abecede/ zy zweeren hem doot leggen hem bedriechlic lagen
onwetende heylaes/ hy valter Jn zy smyten hem te zamen doot
<<alleen> Om dat hy [-smoeders] *t*erf niet deelen zou vandien hy eerst quam _uyten schoot_
Veel duysenden sestertien zynde groot
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O onversadelicke/ goutgiericheyt waer toe beweecht gy de harten
des menschen/ ach wat quaet/ gy brouwen cont wat tirannycker parten
Gy sticht en bout (ay my) Jn tonversadelicke [ - ] gemoet
En alsmen u becomt/ hoe wert het hart van u geknaecht deurwroet
gezwegen van de zielverlies in de helsche gloet/.
De moeder [-be] Lettere die tzelve haer kint in echt ziet had gewonnen
by haren eersten man Grammaer genaemt tschelms verraet heeft ondervonnen
Elc denc hoe tmoerlic hart dat overley [-de] zo in slapen als in waecken
hoe zy daer meer op [-denct] <peynst> hoe haer meer quelt de onmenslicheyt der zaecken
zy nemt besluyt en geeft haer heel ter wraecken
Vermoort haer man zoon/ zy wert gehecht/ voor Dolabel gestelt
gehoort zen wint daer geen wit douxken om zy heeft de zaec vertelt
zo wel teynde als ooc *.* tbegin. z'heeft zonder dwang bekent *Ron*t uyt beleden
dat zy zodane twee die haer lieve kint moordadelic bestreden
ooc doden mocht mit recht of ooc mit reden.
De Proconsul dolabel/ overweecht de zaec te recht aen beyden zyden
mer voelde hem zelven in sherten hol/ nu hier nu daer bestryden
der zaecken wichticheyt was ziet zo groot hy constse niet deureynden
Dootstraf vereyste tcryem/ de tocht van tmoerlic hart hem _daer of weynden_
vont goet de zaeck tAthenen te verseynden
Gewis het criem was groot/ zyn man en kint de vrou zelfs te vermoorden
Tes screckelic in door [-hem] voor hen die zulx oyt voorquam of verhoorden
mer de bewegende oorzaec zo Jn de wet [-als van] van aert en _volckeren was gesticht/_
mit voorbedachter laech zy mit hen tween geensins ver*...*rt tonnosel <wicht>
beneffens tgoet te nemen lyf en licht/
hy schictse naer Atheenen/ mit het proces/ zulx alst was gefurneert
der straten [opengelaten] daer over wert begeert
de zaec gepondereert/ den Raedt niet min en brachtaen groot bezwaren
Alst dolabella deed en gingen tsaem een vluchtoordeel verclaren
dat naer tverloop van deerste hondert Jaren
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[fol. B2r]
men hem weer[-zeynden] <omme> zou zelfs Jn persoon in rechten daer beschicken
die claecht en wert beclaecht om op poincten van Officie en zulcke sticken
die in tproces verbael/ niet angehoert en zyn noch zyn bekent
by mont te zyn gehoort/ daer tproces en blyft hangen zonder ent
Tot men aldaer/ de verresen pleyters zent
Waer onsluy mogelic/ in desen ooc/ te vinden zulcken uytvlucht
wy namens gaeren aen/ mer lacen neen/ dies ons hart overluyt zucht
Tes ons geboden want/ van hem die [-ons] <God> gaf over ons tregeren
wy zyn mit eedt verplicht gehoorsaem hem te zyn te dienen eeren
en tgeen ons dunct voor haer wil te verneeren.
Daeromme willende gelyct behoort voldoen tot onsen last
hebben wy de zaecken al opt aldernautst doerzien doorgront doertast
gewict en overleyt gewogen ooc in redenrycke schalen
aenmerckende hier op const/ aen dander zyde op tmenschelicke falen
want dees bylanch [-doet] ryst toordeel en doet dalen
[-Ay my]
Gy maecht Rethorica die ons solaes ons vreuchde en Juychnisse
aensaecht/ wien ooc ons doen heel zyn bekent geeft gy getuychnisse
verclaert u Jongeren alhier geschoolt/ [-haer+]<den> geest/ tgemoet verlicht
hoe onbeveynsdelic van afgonst los van gonst vry vry van Jicht
wy handelen Jn dit [-*nem*] u treffende gericht
<<b> Ay my tgesicht verdwynt/ myn cracht vergaet/ de leden my bezwycken
<<a> Den last valt al te zwaer myn schouderen wee myns noyt diergelycken
benautheyt thart beclemt men ziet my tbracke zweeten deur de huytbreecken
<<Prince> [-Eelblom] Rethorica helpt my/ in wien [-men *z..*] niet dan onconsten ruyt steecken
Comt hier wilt zelfs/ hier van u oordeel uytspreecken
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[fol. Cr]
Constlievende geesten wiens yver wert vermaert wyt
[-gy] die om const ouffeninge hier [-ver*een*] vergaert zyt
[-*hierben* Jc Jegenwoordich annemende] <gy my zo veel *wel* waert zyt dat ic anneem
*hier*> tgeblyf
<<kzal> [-dezer] <dees> zaeck[-en zal ic] oordelen [-om te vryen van ge] [-_tot wechneming_]
<wechnemende u> van gekyff
<<b> en spreeckende van een zaecke die my ten hoochsten bekent es
<<a> daer van liefde alleenlicken tfondament es
twelc doende zult gy verstaen dat ic van thooge herwerts gesonden
aen u luyden wetten of gewoonten niet ge*heel* *[-en]* ben gebonden
_______
<<prys opten Jntrey>
Comt voort speelcoorntgen myn trou tot u moet blycken
gelyc de u tot my gaet gy naer huyswaert strycken
mit [-den] dalderhoochsten prys gestelt tot den Jntree
blaeu acoleyken [-comt den tweeden staet u Ree] _dat mit minnen versaemt Jn dezer stee_
u staet den tveeden Ree [-dus mit u thuyswvaert draecht]
_weest dat te huyswaert draechlic_
[-D] voor die als derde volcht myn ooch best was behaechlic
de haechsche corenblom zy quam hier mit genuchten.
verbeyt wat broederen hout op u [-*heymlic*] <pynlic> zuchten
de const en was niet min van dien Jc gaen verby/
Comt catwyc opten zee de vierde maec u ply [sic]
[-gy en derftse] <en berchtse> onder de py niet [-bergen noch versmoren] _steltse vryelic voort_
[-trecht [*t*+]<h>eeft se u toegeleyt]
[-trecht heeft de kempenblom]
[-ver*too*chtse Jn topenbaer]
<<lief> [-en me] kempenblomtgen waert hout doch Jn liefden accoort
_______
<<prys van best pronunchieren>
wel aen die vanden haech [-comt wilt u] <die u hier quaemt> presenteren
mit genuchten [-comt *nee*] ontfangt u loon van tbeste pronunchieren
den zin van u Jntree. [-voorts doen ic myn liefde blycken] _Jn tvorder ziet myn liefde_
[-tot u coernaer]
moet blycken coornaer tot u [-zoe u gelieffde] _want gy <ooc> geriefde_
myn oor mit [-het] <zoet> gehoor [-vande naestbeste uytspraec] _dae*r* van Jc hier beduyt
maec_
ontfangt [-hier] <dan> kannen twee. voor u naest besten [-*.*] uytspraec
_______
<<extraordinaryse prysen>
Daer vyf en twintich schutter[s+]<e>n in consten even fraey
zyn schietende om hooch naer eenen papegay
wat meesters dandere zyn tmach hen wel wat verdrieten
mer van hen alleen [-me] een den zelve gaet ofschieten
niet dat de [-con] schuttersconst Jn dander zy te min
Soe est mit uluy al [-tes Rech] twelc Jc Rondelic bekin
daer was niet een Jntree daer de berisper aller zaecken
of hyt [-*al*]<meest> wilde doen mit recht zou mogen laecken
<<dit dan my> [-dits de oorsaec dat ic u] <*nu* beweecht> daer voor tot [t+]<e>en belooninge
aen dien [-het] beste bewys van haer Jntreys vertooninge
deden op he[t] toonneel eerst u o [-witte angiere] <haechsche> coorn bloem
[-twelc es getrou in liefde te loon ontfanget hier] [-<*....*>] <u bewys my best beviel gy en
hebt geensins verloren roem>
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[fol. Cv]
acht vlessen /. zes voor u [-goudblomken tes begrepen] _o haerlemsche witte angier_
[-uyt Jonst]
twelc es getrou Jn liefd [-en neemt te loon alhier gy v] _gij goutblomken vier_
[-goutblomken eel]
<<uyt Jonsten *hier*> *an/be*grypt twee commen tot u loopen
[-*g*y] wyngaertranc liefd boven al/ al [-van fynste] fyne tinnen stopen
________
<<prysen van tblasoen>
Es dat nu zo bestelt? tot recht: laet ons nu spoen
en vorderen den prys van <zo> menich schoon blasoen
om dit mit Recht te doen myn hart ziet in gequel es
<<wie> [-wat] zien Jc hier doch [-staet] <staen> [-daer staet] welcoom geest van appelles
<<Seusis> Timagoras Parrosius [-en] [-pelignotus] polignote
Protogenes Appollodorus [-en] [-en] [-D Tymante al] <welcoom gy> grote
en vermaerde schilderen *in* u voor duysent Jarige tyt
Dirc bae*rnts*
Frans floris
eemskerc
durer
lucas
*...nteren*
manderen
[-d] mabuze
_______
vlaemsche
in liefden getrou
witte angier
_______
doude
trou moet blycken
_______
Jonge camer
_______
goude
_______
vlaerdingen
[-Rotterdam]
_______
kaerel van
manderen
*Cor Cor.*
_______
*...s..*
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[fol. D]
<<u> [-wiens] heerelicken faem (oft cloto ooc benyt
die de lichamen verslyt en daer naer ooc de wercken)
<<kan [-hoe]> [-wert] niet versleten zyn zo lang men in shemels percken
de clare zon zal mercken/ u zien ic daer ooc staen
<<bellini> mantegna [-en bellin] [-tw] beyde de treffelicke Titiaen
Rafael en bastaen en u angelycschen [-michyel] michiel
<<durer> [-durer] [*.*+]<F>rans floris bloclant [-daer] staet [-de] <gy daer o> cleyne siel
van den groten lucas die [-van] dese *<u>* leytsche stadt
[-geen minder eer en was waert dan eenich vanden anderen]
<<hebt> vereert [-hebt en] <vermeert> vermaert tot aen des werelts enden
<<al> <maect> gy [-tf/saem zyt] <t*saem*> van ons eeu [ - ] de tweede bende
niet min <en zyt> vermaert dan deerste u namen [-geensins] sterven
<<geensins> maer zullen [-*alte*] saem *[s+]<d>es* werelts d*it/us* *beerven* [-de lichte
pluym u zult]
[fol. Ev]
dees daet doet u [-beerven] verwerven de lichte pluym
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heeft u mercurius uyt deeliseeusche landouwen
alhier voor my gestelt om hier met lust [-v sch] tanschouwen
en dienen my van raet [ - ] malcanderen
van dhaerlemsche C C [ - ] van manderen
den <levendige> druyven die gy [-hebt] <op> [-vert gestelt] opte dode panelen
[-ge] hier stelt en spreeckende maect deur u onsterflicke pincelen
[-gaen verre boven prys]
[-den prys zo *ho* ver te boven gaen den prys]
den prys teboven gaen zo wyt zo zyt zo verre
als Phebus vlammige ooch voor daldercleynste sterre
constrycke handen [-*waert*] weest gegroet gy *wert/want* zyt waert
donsterfelicheyt en of wel d[en+]<e> verslindende [of: dalverslindende] aert
*naer* [-gy] gy *uns* levensloop ooc deese wert bederflic
zo blyft doch uwe naem mit al de deese onsterflic.
[-Dat Jc hier yet]
myn oordeel geve ic dan [-onder protestatie] <dit doende en es myn pogen>
geensins u const te schatten alleenlic [-het] <*mer*> vertogen
[in marge:]
en heeft den teuch van der vergetelicken h*elv/opr*ro*o/e*t leten [=Lethe]
den lost tot schilderen in u niet doen vergeten
gy [ - ] die alhier brocht
tgeen door de hant van [ - ] es gewrocht
[-neemt] te draechloon hier ontfangt voorts thoochst [-de achte] <tweemael vier> _k*an*nen_
gy [ - ] zes [ - ] de[-*.*] vier anvaet gy mannen
van [ - ] ziet gy breet gaen
[ - ] de twee voor u gereet staet [emendatie: staen]
[-v+]<h>oe bevalt myn oordeel u. gy Coijschen apelles
voorts [-als gy] geesten al te saem? Zy wysen dat het wel es.
<<prysen vanden reviereynen>
Tsa brengt hier aen tbuffet de constige reviereynen
te geven prys daer of als*nu/men* ziet es myn meynen
Tes wel kverstaen elx zin/ zo hier mer menschen ramen
creech plaets men zey gewis zy winnent al te samen
kgeeff u geen ongelyc gy Rechters van bezwaert
te zyn/ daer Jn by u yet rechts te zyn verclaert
gy billic . zeggen zout [-den an] malcanderen zy bennen
gelyc als eyeren geleyt van eender hennen.
doch esser wat verschils niet veel dit es myn woort
On*s* vlaerdings Aeckerboom Jn liefden hout[*..*+]<gy> accoort
mitten hoochsten prys gaet voort den tweeden prys zal winnen
[*.*+]<t>acoleyken blaeu van rotterdam versaemt mit minnen
[-den derden] al blyft de laechste staen Jc weet zy brengt u vreucht
[-u vreucht]
o hollants haechsche hof anvaertse mit geneucht
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Al dander broederen en Rethrosynsche telgen
neemet my ten besten of en wilt u des niet belgen
u wercken constich zyn deurwrocht verstandich leerlic
en voor der hoorderen niet min dan dander heerlic
ic overwooch de const Jn dalder beste schalen
die tduyst[-sentste] deel van een aes of rysen doen of dalen
_______
<<best pronunchieren>
mer evenwel en dient u stemme niet verneert
gy die best ende naestbest dit hebt gepronuncheert
een becken en lampet daer voor neemt trou moet blycken
en cannen twee van tin gij aeckerboomsche Re[-tho]<de>rycken
_______
<<prysen opt liedeken>
Het soetges*an*gt geluyt voel ic noch in dooren [d+]<t>uyten
[-veel liever] al meer dan harpen veelen [ - ] luyten
en fluyten [-Jc he] de liedekens by my gehoort
[-es billicken] en est niet billicken dat die ooc comen voort
gewis Jae khebbe die in tlang gecomponeert
[-musica] <mit> myn gesustere [-de minste niet vereert] <die [-my] volgens myn begeert>
gestelt heeft Jnden mont te spreecken dees sententie
gy haerlemsche witte angier van u maecke Jc eerst mentie
u comt den hoochsten prys van tliedeken mer niet
van het gesang/ de tweede [-to] naer de Rotte vliet
de Rotte die u o Erasmus stadt maect schatryc
[-de derd] het laechst vaert langs den Ryn en eynden zal tot catwyc
<<prysen opt singen>
byde gele coerenaer *my* rest de melodye [-*.*]
alleen daervan het hoochst tgemoet zal maecken blye
van dacoleyken blaeu het tweede gaet [-en] het pat
verby van ouwerschie tot [*.*+]<d>alder outste stadt
[-van hollant daer van dewelcke]
van tlant gy die van outs [-*de*] _ons_ graven [-de] <u> naem hebt gegeven
al lang te vooren eer men hollandt vont bescreven
met recht zo [-voert gy] hebt gy [-den] van outs van eeu tot eeu
in uwen schilt gevoert den hollandischen leeu
[-mer de] en dalderlaechste prys nae zulcken wyc zal vaeren
die staechs [-geslagen wert] <neptunys slaet> mit zyne bracke baeren
_______
<<prys opt vertste comen>
nu wil [-men] voorts de zaec ten eynde voor en naer bringen
[-bre] gy die van verst hier quaemt neemt uwen prys o vlaerdingen
die van de leytsche stadt ooc liny recht gemeten
eenige hondert Roeden meer dan haerlem zyn gemeten
als geometria myn zuster my verhaelt
zo zy Jnde chyferconst (ic meen wel neen) niet faelt
+

Jan van Hout, Verzen voor de Leidse loterij en de rederijkerswedstrijd van 1596

62

[fol. Er]

Jan van Hout, Verzen voor de Leidse loterij en de rederijkerswedstrijd van 1596

63
[fol. Er]
Voor tspelen broederen werden by my vereert
[-niet voor] <geensins> de const[en+]<e> van die [-*.*] <yet> heeft gecomponeert
[-mer voor al de moeyten van geleert]
Jc [-nam] <neem> alleen myn ooch opt handelen van spelen
[-het witte angierken] voldoet dus myn begeert
gy liefde es tfondament [-zult dese pryse delen]
[-het witte angierken zes] [-zult dese prysen deelen]
<<vermanende> [-vermaen een] yegelick [-wilt voorts] [-<laet>] <dat zy> van geen getreur
rasen
het witte angierken zes den aeckerboom [-twee wilt] [-<vier>] <uyt> deelen
wilt [-die] vier / tgoutb[*.*+]<l>omken twee/ al fyne tinnen _fleurvasen_
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[fol. F2v]
Dit [-*es*] <zyn> myn oordeelen [-hier van] wilt u hier naer gedragen
zyt gy myn broederen zo veel van u gewagen
myt u te zeer te Jagen naer prys/ verdempt in u
[-tot] te groten zelf min tes my gewis [-in *.*] een gru
om dit te zeggen nu [-my] <de> liefde <my> van dit hof dringt
denct by u zelven <eens> hoe schandich eygen lof stinct
Jn als hout middelmaet Jn allen zaecken
<<noch> [-en] prijst u zelven niet [-en] <noch> wilt u zelfs niet laecken
[-con] zouct const vermeerdering. [-zie mer] blyft [-doch] Jn de <gestelde> paeyen
[-*der* consten op u]
<<wilt> op u benyder[*en*+]<s> die veel zyn [-w] <doch> naerstich waecken
<<op> [-wilt] dat den heeschen haen (ke broeders laet u raeyen
uyt [-mit] zyn verschorde crop [-u] niet [-en moet] <langer gae> becraeyen.
_______
+
Tot u nu nederdaelt myn woort die clouc zyt [-*moey*] <spoeyende>
ende zouct d[ee+]<e> Rechten [-aert] const [-die] alhier in liefden groeyende
gy die alleen om vre[-de] verlaetende de wit
telelie deurdien beverwyc was in tbesit
van dien en om mit hen [-niet] in twisten niet te comen
d'oraingie lelie mit gunst hebt angenomen
van u waerde overheyt geen prys alsnu verbeyt
hoe wel u luyder [-myn] niet minder heeft gegreyt
myn ooch zo vande Jntrey de verclarende balade
van tconstich refereyn gy en quaemt geensins te spade
van lustich liedeken van melodieus [-ges*an*g] gesing
van [-pronun] claer en heldre stem en zonderling
van constelic bewys had gy prys mogen winnen
ken [-zoude] <had> gelov*et* my niet voor u connen vinnen
mer zo u overheyt doet wyse en cloucken Raet
voorsiende dat daer uyt twist [-of] <tweedracht> of eenich quaet
dat [-*.ete..*] <in dees tyt best> diende gemyt [-hadde] hadden connen rysen
vont zy ongoet dat gy ontmoet zout zyn mit prysen
laet u dan zyn genouch dit [-myn] <openbaer> getuygen
en wilt voort zo gy doet myns consten melc Jnsuygen
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Kritische uitgave
Verantwoording kritische transcriptie en uitgave naar drukwerk
A. De handschriften
Voor wat betreft de kritische editie van de handschriften geldt het volgende. Het
gebruik van u/v/w/vv en J/i/j is aangepast aan het moderne gebruik. Voor de y en ij
geldt, dat waar het moderne Nederlands een ij heeft, die ook hier is gebruikt; in alle
andere gevallen is gekozen voor de y. Diacritische tekens en doorhalingen zijn niet
opgenomen. Afkortingen en toevoegingen in de marge zijn stilzwijgend opgelost.
Toevoegingen van de editeur staan tussen vierkante haken. Er is een moderne
interpunctie aangebracht. Het gebruik van hoofdletters en trema's is gemoderniseerd.
Romeinse cijfers zijn Arabisch weergegeven. Waar in de gedichten zinspreuken van
rederijkerskamers zijn verwerkt, zijn die cursief gedrukt als signaal aan de lezer;
wanneer de zinspreuk als naam van de kamer is gebruikt, heeft hij een hoofdletter.
In principe is voor het al dan niet aan elkaar schrijven van woorden uitgegaan van
het moderne gebruik; dit geldt echter niet voor die gevallen waarin een
spellingscorrectie zou moeten worden aangebracht (dus `opten’ wordt niet `op den’;
`zalse’ wordt niet `zal ze’). Na enige aarzeling heb ik besloten in de passage van
Constlievende geesten waarin de prijzen voor de blazoenen worden toegekend (vss.
79-84), een aantal open plekken in te vullen. Daarbij deden zich wel problemen voor:
ten eerste komen de namen van de winnaars in de verschillende edities van Den
Lust-Hof van Rethorica niet overeen. Ik heb me gebaseerd op de editie Van
Ravelengien, p. 8; deze lijst komt overeen met een overzicht in handschrift van Van
Hout in de bundel GA Leiden, Bibliotheek 72413. Volgens deze lijst wonnen de
Witte Angieren en Trou moet blijcken uit Haarlem de eerste en tweede prijs, wat
betekent dat Karel van Mander, schilder van beide blazoenen, met een dubbele
erepalm naar huis ging. De derde en vierde prijs waren voor de Wijngaertrancken,
ook uit Haarlem, respectievelijk de Goudse Goutbloem; de onvoltooide versregels
van Van Hout zijn zo onduidelijk, dat ik deze informatie niet heb ingevoegd.
Verder heb ik de volgende emendaties aangebracht:
In: So yemant waer belast, eerste versie:
r. 26

bejaren

werd: bejagen

r. 64

hanpt

hangt

r. 84

oncosten

onconsten

In: So yemant waer belast, tweede versie:
r. 22

toe de dragen

werd: toe te dragen

r. 41

man zoon

man [en] zoon
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In: Constlievende geesten:
r. 18

plij

werd: blij

r. 69

op opte

opte

r. 84

staet

staen

r. 136

zijn

zijt

r. 177

crop [-u] niet

crop u niet
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B. De drukken
Voor de kritische uitgave van gedichten naar een gedrukte bron gelden in principe
dezelfde regels, als voor de kritische bewerking van de teksten naar handschrift. De
weinige abbreviaturen zijn stilzwijgend opgelost. Het gebruik van i/j/I/J en van v/u/w
is gemoderniseerd; voor het gebruik van y/ij geldt, dat is gekozen voor de ij waar
het moderne Nederlands een ij heeft, in alle andere gevallen voor y. Ook voor het
aangeven van elisies en het al dan niet aan elkaar schrijven van woorden is uitgegaan
van het moderne gebruik; net als bij de handschriften geldt dit niet voor die gevallen
waarin een spellingscorrectie zou moeten worden aangebracht. De interpunctie is
gemoderniseerd. De dubbelrijmen en binnenrijmen, in de druk geaccentueerd met //
of ,, zijn in deze uitgave door // aangegeven; in enkele gevallen is dat ook gebeurd
wanneer in de druk geen signaal is aangebracht. Romeinse cijfers zijn Arabisch
weergegeven. In de Missive kregen de namen van herbergen en rederijkerskamers
hoofdletters naar modern gebruik; bovendien zijn de in de verzen verwerkte
kamerspreuken cursief gemarkeerd.
Een uitzondering vormt het Maetclinckent-gedichte. De versvorm van dit gedicht
is zeer gecompliceerd (zie de Inleiding), waardoor de interpretatie veel problemen
oplevert. Er is in deze fase van het onderzoek voor gekozen, in dit gedicht alleen
bovengenoemde spellingsaanpassingen door te voeren, maar nog geen moderne
interpunctie aan te brengen.
In enkele gevallen werd een duidelijke zetfout verbeterd:
Loterijreferein r. 2, `n’ werd `u’;
Chaerte r. 17, `Hollansche’ werd `Hollandsche’.
In verband met de overzichtelijkheid wordt elk gedicht of elke gedichtengroep
onmiddelijk gevolgd door de bijbehorende tekstverklaring.
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Kritische tekstuitgave
1. Jan van Hout (?): versjes op de loterijkaart van 1596
Deurleest dees Chaert// En 't gelt bewaert
Om in te legghen 1-2.
Der liefden aert 3-4// Thoont onbeswaert
Op Gods toesegghen,
5 Die ons ghebiet// Hier te ontfarmen
Mij hebdy niet// Maer wel den armen 5-6.
In alle Steden// wilt u bereden 7
Om winnen 't Lot:
't Hooft wil dat leden 9// hier gaerne deden
10
Na 10 zijn ghebot.
Geen uutvlucht vint// Om doen het best 11,
U ghelt dan wint// Dubbelt intrest 12.
Van overvloet// Den armen doet
Doch hier bijstant.
15
Al 't swerelts goet 15-17// Men laten moet,
Wanneer Gods hant
Over ons quaet// Is opgheheven.
Want God seer haet// Die gierich leven.
De Heer oock sal 19-24// Elck over al 19
20
Versien met Prijsen 20.
Die 't arm ghetal 21-22// Doof, blint, en mal
Bijstant bewijsen,
En visiteert// Berooft van sinnen 23,
't Loon ghij begeert// Sult boven vinnen.
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2. Jan van Hout (?): Loterijreferein.
Refereyn op de heerlicke ende triumphante Loterije der Stadt Leyden.
1.
Begherelicke mensche, in giericheyt versot,
Hoe streckt 2 ghij staech u ooghe op 't uutwendige lot ?
Niet op 't inwendighe dat God recommandeert 3,
Als dat ghij 4 d' arme luyden milt van u overschot
5 Bedencken 5 wilt, naervolgende 't gebot
Des Heeren? Hier hebt 't ooch 6, dees les zijn woort ons leert:
Barmherticheyt 7. Van hem geen offer wert begeert.
De naecte leden dect 8-11, den honger maech wilt spijsen,
De keel van dorst versmacht drenct, crancken conforteert 9.
10 Die zijn gestoct, gebloct 10, mit troost brengt verjolijsen,
Herbercht den vreemdeling, wilt vruntschap hen bewijsen.
Den hoochsten zielen Prijs 12 hier leyt, dit zeecker weet,
Voor alle Prijsen men dees waerde Prijs moet prijsen.
Tot desen eynde alleen tot Leyden es gereet
15 Gemaect een Loterij, van t' beste metael gesmeet 15.
Daer mildelick legt in, men sal daer tot gheen scha// stijghen 16:
Wie mild inleyt 17, es prijs bereyt, en zalse hier of hierna // crijgen.
2.
De Casse 18 aenschout, verchiert met Prijsen veel uytwendich ,
Daer toe des menschen hart verknocht 19 en hijcht bestendich:
20 Dees t' inleg meest beweecht 20, elc poocht hier Prijs te winnen.
Maer u beweghen laet de liefde 21, die behendich
't Gemoet becruypt 22, en merct der armen noot ellendich.
Den hoochsten Prijs sult ghij hier of hier namaels vinnen.
Den armen mildelick en minnelick uyt minnen
25 Reyct u hulp, gevende 't gunt 25 sij hebben van doen;
Alleenlick niet 26 die los zijn van verstant en zinnen,
Mer oock hem die bevalt Gods geest 27 't romelisoen 27,
Zuft 28, pest, daer van u al de goe God wil verhoen.
Al dees 29-32, 't voornemen es, om vrundelick te ontfanghen 29.
30 Men sorcht hier voor 't gebou alleen met meer te voen 30,
En voorts om alles te versorgen die bevangen
Met crancten zijn, en naer gesondicheyt verlangen
Als 't visken na de vloot 33. Voor dees wilt vroech noch spa// zwijgen 34;
Wie mild inleyt, es prijs bereyt, en zalse hier of hierna// crijgen.
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3.
35 Bij onsen ouderen, dien vast was ingheprent
Der armen gonst 36 (van outs doen Liefd' was tfondament 36),
Es menich testament gemaect, niet voor den armen
Alleen, mer tot gesticht 38 van menich rijck convent .
't Was schijn van Godes dienst. 't Gebruyck creech ander ent 39:
40 't Was, van pijn en peen bevrijt 40, naer niet te zwarmen
't Nietich vagavyer 41. Die hier het drouvich karmen
Der armen stillen wil, geeft milt dewijl 42 ghij leeft.
Te laet want naer 43 de doot comt 't deeren 43 en 't ontfarmen:
't Goet es niet langer u 44, vergeefs men dan veel geeft.
45 Zo lang elck levende es, en 't goet in handen heeft,
Staet het tot zijn gebiet 46: hij mach daer milt afscheyden .
Hier deur der zielen heyl deur Gods genade aencleeft;
Dus doende sal hem elck 48 in 't hoochste een plaets bereyden.
Hij feylt, die meent 49 dat dit mer zij voor die van Leyden:
50 Tes voor den vreemden meest. 't Gehoor hiertoe wilt dra 50// nijgen:
Wie mild inleyt, es prijs bereyt, en zalse hier of hierna// crijgen.
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Prince.
De menichfuldicheyt der armen es zo groot,
Dat 't Gasthuys (of zijse al met liefden in haer schoot
Geneycht 't ontfangen es, de Povere compangie 54)
55 't Gebou is veel te cleyn. 't Vernieuwen dwingt de noot 55,
Opdat de sulcke, dien vertrocken wert haer doot 56,
Haer leven sleypende hier mit druck, mit pijn onblije,
Bereyt sij goet logijs: dit 's 't slot 58 der Loterije.
Ondelft 't pont 59, wouckert hier , wint doubelt interest ,
60 Jae cent pour cent 60. Ghij vint hier noch gunst noch pertije ;
Den handel valt oprecht 61, het eerst so wel als 't lest.
De kaers die voren gaet, en licht die niet wel best?
Weest mitten drouven drouf, de giericheyt wilt haten.
De doot treet op u hiel, sij strijcken 64 sal de rest.
65 Al wat ghij hier besit sal u, ghij dat verlaten;
Terwijl het dan es tijt, spoeyt u tot charitaten.
`Comt’, hoordy als God zal de goede van de qua// rijgen 67.
Wie mild inleyt, es prijs bereyt, en zalse hier of hierna// crijgen.
Liefd' es 't Fondament.
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3. Jan van Hout: Gedichtje over liefdadigheid (voor loterij?)
Gij Heer verheven,
Die in 's hemels tent 2
Der armer smerten
Steets staen beneven 4,
5 Tot 't geven went
Der lieder herten 5-6.
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4. Jan van Hout (?): Chaerte voor de rederijkerswedstrijd 1596
CHAERTE
Uuyt-gesonden bij de witte ACOLEYKENS tot Leyden, aen allen Cameren des GRAEFSCHAPS
van HOLLANDT.
Dat grijse zwaricheyt, die 't herte quelling brengt,
Verdriet en onlust baart, de rust ver is verstotelic 2,
Mit vreuchden zoeticheyt 3, bijwijlen wert vermengt,
Niet min profijtich is, als eerlic, prijslic, notelic 4,
5 Men gans onlochbaer hout 1-5 5. Zo dolen die dan blotelic 5,
Die deur een misverstant, het vrolic zijn verpletten 6
Als het blijft ombepaelt 7, mit zijnen grens: en grotelic
Hem jegens zeden out, goet, nodich, derven zetten 8.
Wat is dezulcke haer doen 9? De Zon, niet om vernetten ,
10 Die 't al verquict en voet, deze 10 in zijn wagen 9-10 hooch
(Vergeefs doch) poogen voort te stellen ander wetten:
Jae nemen wech 9-12. Wat wert een staech gespannen booch?
Hij breect en berst zijn cracht, zijn strac ende sterc vermooch 13.
Dit overmerckende, de prince 14 daer Rethorijckelic
15 Noch Liefd' is 't fondament, den broederen ten tooch
Stelt 15 't Acoleyken wit, en roupt ter feest gelijckelic
d' Hollandsche Cameren, daer consten noch zijn blijckelic.
Mey zessentwintich wilt voor Leyden al verschijnen
Om in te treen 19. Oncostelic en schoon zij 't opper-cleet,
20 't Welc 't onderste bedect. Ten eenen 20 wij ons pijnen ,
't Ontfangen voor der poort 21 de Camers daer gereet :
Elc naer een vrij logijs 22, van ons dan wert geleet.
Den dranc die gij daer vint, aenvaert tot u verschoonen 23
In danc. Des Intrees zin 24 (t' is noodich dat men 't weet)
25 Mit personeringen 25 beelt af, en wilt verthoonen
Het leven der Tyrannen: mit een, wat een beloonen
Zij oyt verworven hebben voor haer doot en naer 27.
Uut een geloofwaerdige Historie brengt chierlicke persoonen.
Stoops-vlessen 29, tweemael zes, van tin, puyr, louter claer
30 Zijn des bestdoenders 30 loon . Den tweeden men voorwaer
't Getal van negene, in vereering zal genieten 31;
Den derden zes; voorts drie die volgen zal aldaer.
Elc mijde hem voor 33 schandael, spijt, en schimpich schieten :
Mer tracht deur const na eer, laet u d' arbeyt niet verdrieten 34.
Des manendaechs 's mergens, omtrent den achten,
Schict u in 't selfd' habijt 36: wij comen u halen,
En geleyen op 't tonneel. Aldaer zal u wachten 37
Rethorica, wiens 38 minlic welcoom op u zal dalen,
En als Broeders ontfangen, mit lieflicke talen.
40 Wilt dan den zin uwes Intree 40 haer adverteeren ,
't Zij bij memory 41, of schriftlic: kent u, om niet te falen .
Ten hoochsten met zes clausen 42, wel min , na u zelfs begeeren,
35
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Levert mit een 44 u Blasoen aldaer beneven.
45 Die 't schoonste brengt, zal men mildelic vereeren
Mit acht schenc-kannen; voorts zal men d' ander 46 geven
Zes; daer aen vier; het laechste zal aencleven
Twee. Die best pronunchieert 48 van ons verbeyt
Een Becken en Lampet 49, fraey gedreven ,
50 Deur zijn verdienst 50-51: want men voor een spreec-woort zeyt,
Die den eenen een deucht doet, d' ander een zorch bereyt.
Om schuwen alle twist, en wert hier niet gevraecht,
Want elc heeft gaern gelijc, de const zulx een afgrijsen// is:
Mer mit vier zeventienen 54, elc een ooc prijs bejaecht
55 Op deze Regele, die zeer goet te bewijsen// is,
Voor een beveynsde paeys 56, een rechte crijch te prijsen// is.
In als 57 hout vrije maet, laet u aen geen sillaben 57 knopen:
Mit eenen aessem uytgesproken, een verjolijsen 58// is 57-58.
Den hoochsten wert vereert mit zesse tinnen stopen 59;
60 Den tweeden voorts mit vier; den derden staet zijn hopen 60
Op twee. En nademael nademael aangezien 't gezang 't hert meest verheucht,
Zingt in een Liedeken, Hoe Godes gonst staet open 62,
Voor die den armen bijstant doen, en toonen deucht.
Dat levert ons in prent 64, opdat het strec tot vreucht
65 Des volx: hier toe laet een of meerder stemmen clincken.
Vier, drie, twee, cannen van fijn tin, tot prijsen zijn geveucht 66
Van 't werc 67; mer die best zingt, die zal men strac beschincken
Mit Schalen, drie, twee, een, bequaem 68 om uyt te drincken.

70

75

80

85

Zo yemant lustich is 69, om geen tijt leech te laten,
En een vermaecklic spel, of boertich batement 70
Geleert heeft, nieut of out, hij mach de moeyt' aenvaten 71,
En hem verzeeckeren 72 een redelic present.
Wie van de vertste [sic] plaetse ons comen zal omtrent,
Voor een vereeringe drie cannen eygen blijven.
Wat Camer coemt 75, die maect ons van haer comst bekent
Voor d'eersten dach van Mey, verwittigende ons door schrijven,
Opdat wij elcken een mit goet logijs gerijven.
Voorts noot men alle degeen, die nu ter tijt Camer houwen
Mit wil haers Overheyts 79 (daer jegens te verstijven
Elc een hem mijden moet; die daet ons billic zou rouwen 80).
Ten laetsten verzoucken wij den broederen vol trouwen,
Uut elcke Camer een te stellen op 't Toonneel 82,
Om de gerechticheyt dees handels daer te aenschouwen 83,
En zien dat los van jicht 84 elc een becoemt zijn deel:
Daer Liefd' is 't fondament, valt zelden groot gescheel 85.
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5. Jan van Hout: Missive
Broeders in const// die ons u jonst 1
Op ons verzouc geschreven 2
Hebt: voor een groet// gezontheyt goet
Hier mede u com 4 beneven 1-4.
5 Op d' uyr en dach// die u ooch zach 5
Daer naer 6 gij voor een wijl spoort 6
Vint u precijs 5-7// in Stadts logijs,
Alhier voor onzen Zijlpoort.
Ons cleyne macht 9// u daer verwacht.
10 En opdat gij meucht min falen,
Een cort gedicht// in d' oor u vlicht 11:
Beantwoort dat op 't inhalen.
d' ordre 13 wezen zal// als 't blint geval
(Zoo 't es 14) zelf sprac in 't loten.
15 Ons Magistraet// zulx weten laet
Aldus was 't daer besloten.

5

10

15

20

O Maechd Rethorica, comt bij 1, en ons u oordeel geeft
Hoe men bequamelixt u volc 2 hier zal vereeren,
Dat op haer blijde incompst voor ander niemant 3 voordeel heeft;
Mer elc blijve onvercort 4, niet clagende 't verneeren
Van cost, const, staet, tijt, macht. Ke 5, zegt ons u begeeren.
`Trect 't lot.’ 6-7 't Es recht. `Wel aen. Maect loten als 't behoort:
Rolt, schud, loot los van jicht 7, wilt achterdencken weeren .
1.De jonst 8 grijpt 't voorste lot: 't Gouds Goudblomken comt voort.
2.Wie volcht? De Kempenblom 9, In liefden houtse accoort
3.De derde? Aensiet de liefde 10, is d' Aeckerboom gerievelic .
4.'t Acoleyken Blaeu, Versaemt met minnen 11 dees naer spoort .
5.Vijf? Es de Wijngaert-ranc, voor allen is zij lievelic.
6.Zes? Es 't Angierken Wit 13, 't onsteelt liefs harte dievelic,
Doch es 't in liefden trou, 't en zalse niet bezwijcken.
7.Voor acht comt Cooren-aer, verdrijft tweedracht miskievelic 15:
8.Gy liefd 15-16/ 't Speelcoorntgen 16 dat u volcht/ moet trou doen blijcken.
Wie blijft er in den gront 17? Wie comt laetst binnen strijcken?
9.'t Es mit genuchten 18: volcht, o Coorens uytvercoren blom.
U compst mij zo behaecht, dat ic de hooge Rijcken
Van mijn Parnas 20 verlaet en hier om u te hooren com.’
Van der poorten af, elc dan aldus geleyt wert
Naer der herberch, die voor elc van u bereyt wert,
Als in de Chaert gezeyt wert.

Goutblomken eel,
Uus logijs deel 2
Vint bij de Craensche schepen 3:
De Corper Gout
5
U wert vertrout,
Want 't es uyt jonst begrepen 6.
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10

15

20

25

30

35

40

45

50

Gij Kempen-blom,
In const niet stom 8,
Daerin 9 gij wint en voort stout :
In de Noornberchse 10 Croon
Neemt vrij u woon-plaets, daer gij in liefde accoort hout.
Slaet u zaec goom 13,
Oude Aeckerboom:
Comt hout hier binnenshuys school 15.
De liefde aenziet
Die u geschiet
Alhier in den Cabuys-cool 18.
Ons vreuchden rey 19,
Blaeuwe Acoley,
Vermeert: Versaemt mit minnen.
Comt neemt 't besit
Van d' Arent Wit:
Goe herberch zult gij vinnen.
Die van den dranc 25-27
Des wijngaerts ranc
Verhit, van consten vol stac,
Liefd' boven al
Plaets vinden zal
En rusten in den Wolzac 30.
De Witte Angier
Haer test vint hier 32,
En mach daer op haer tand scherpen.
In liefd' getrou
Zoo 't wezen zou
Comt vint 't Beleg van Handwerpen.
Het Fransche Schilt
Tot wasdom milt 38
(Och mocht men wreedtheyt smoren daer)
Als herwerts spoet
Liefd' blijcken moet,
Ontfangt de geele Cooren-aer.
Fortuyn van Gout
't Speelcoorntgen out
Haer Camer niet bezwijcken
Laet t' Haerlems zwaert
Alom vermaert,
In wien men trou ziet blijcken.
Valt in den schoot
Der Leeuwen Root
Bevrijt van alle suchten:
Die const bejaecht
En mit u draecht
De Coornbloem mit genuchten.
Elc van u luyden zij verdacht 1// dat daermen u zal inneleyden ,
U zal gezeyt zijn goede nacht// mit wat gedichts wij van u scheyden:
Gij meucht u daer wat toe bereyden 3.
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Des maendaechs vrouch de clocke acht// wij d'eerste vijve 4 comen halen;
5 De rest naer middach op ons wacht// gecleet: men leyt u in der zalen
Van const. Wilt dicht mit dicht vertalen 6.
Gelevert hebbende u Blasoen// men zal u weer naer u logijsen 7
Geleyden: daer zal t' uwaerts spoen// ons afscheyt 8: laet u const dan rijsen:
Wilt Rethorijclic eer bewijsen.
De waerning 1, broederen, die men hiermede zent
`Alleen wracht 2 goede jonst’, tot u luyden ons confrateren .
De grou 3 es dat de tong van dien, die niet gewent
En es voor 't volx gehoor te spreken, wat mocht tateren 4:
5
't Welc meest beschaemtheyt 5 baert en oorzaec geeft van snateren ;
En es: zou zijn 6. Dit schout , onthout hem doch haer schateren.
De Broeders der Witt' Acoleyen
Mit ijver naer u comst verbeyen.
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6. Jan van Hout (?): Maetclinckent-gedichte
Maetclinckent 1-gedichte, gepronuncheert ,
Bij die van de WITTE ACOLEYEN,
Als men de Cameren heeft geforeert 3:
Daer zij naer Loting waren bescheyen 4.
Goude.
5 Dees herberge vrij/ is Liefbroeders dij/
Eel Goudblomkens, niet ondorper 6/
Als ander daer ghij/ oock zout wesen blij/
Als in desen gulden Corper 8 7-8.
Den dranck dien ghij vint/ uyt jonsten bemint/
10
Laet die vrolick zijn uyt gonsten gepepen 10/
Goede jonst ontbint 11/ En weest eens gezint/
Rethorica heeft Uyt jonsten begrepen.
Catwijck op Zee.
Ghij Kempenblommen, niet om volsommen 13/
Thoont ghij u In liefden accoort,
15 Die ghij 15 alommen/ zijt wel gecommen/
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Daer Liefd' 16 is 't Fondament, het woort/
Dees herberch schoon/ alhier ten thoon 18/
Is voor u: draecht naer 't behoren zorch/
Dat liefd' ydoon 19/ woont inde Croon,
20
Zeer constich gemaect tot Norenborch 20.
Vlaerdingen.
Den Akerenboom, is zeer wellecoom/
Vermits 22 zij ons van als gerieft /
Met huysingen vroom 23/ oock Schepen op 't stroom/
Tot 's menschen nut/ zij Aensiet Liefde,
25 In de herberch gaet/ die hier voor u staet/
Hout daer eerlick zonder Confuys school 26/
Rethorica raet 27/ dat ghij drinckt op maet /
Het bier ghij vint/ in de Cabuys Cool 28.
Rotterdam.
Met Minnen verzaemt, zoo het recht betaemt 29/
30
Dat men Verzaemt met minnen,
Dus broeders vernaemt 31/ van dat ghij hier quaemt/
Verheuchden harte en zinnen 32/
Dies wij ons vermeyen 33/ Blauwe Acoleyen,
Als die Const/ uyt vele pitten/ carent 34/
35 Daer ghij zijt bescheyen 35/ doet uwer intreyen/
Neemt aen uyt jonsten 't huys van den witten/ Arent.
Haerlem/ Jonge Camer.
Gelijck den Wijngaert 37-38, van hem zelfs heeft zijn// aert/
Zijne vruchten voorts te brengen/
Zoo ghij oock med' fijn 39// baert in desen termijn// waert /
40
U vruchten/ met groot verlengen 40/
Voorts te brengen/ ziet Edel Rancken wie 't/
Mocht benijen/ en 't herte vol stack 41/
Maer uyt liefden siet/ wij laten niet 43/
U te leyden in dese Wolzack.
Haerlem/ Vlaemsche Camer.
45 De Witte angieren, in den Test zeer fiere 45/
Jeuchdich staet/ onder 't 's hemels douwe/
In elcken quartieren 47/ den mensch neemt plaiziere/
En bloeyen In liefden getrouwe,
Ghij vint propijs 49/ voor u een Logijs/
50
Daer ghij zult commen u verstandt scherpen/
Rethorica wijs/ zal geven advijs/
Alhier in t' Belegge van Handtwerpen.
Catwijck opten Rijn.
Edel Coren-aren, die Constelick verclaren 53/
Die conste der Reden-rijcken/
55 Uyt u men vergaren 55/ des menschen welvaren/
Met recht schrijft ghij/ Liefd' moet blijcken,
Hier in 't Fransche Schilt, doch intrecken wilt/
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Om u aldaer nu wat te rusten/
De onruste stilt 59/ schout den Bacchus milt /
60
In Conste wilt u verlusten 60.
Haerlem/ d' Oude Camer.
Speelcorenken jent 61/ jeuchdich excelent/
wiens fame/ als een bazuyne/
Clinckt al om omtrent/ onder 't firmament/
Dies in den gulden Fortuyne,
65 't Bier daer ingeleyt 65/ voor u is bereyt /
Om u Broeders te vereeren/
Morgen ons verbeyt 67/ zoo ons Chaerte zeyt/
Om u zelven te presenteeren.
Haghe.
Ghij die Met genuchten, en edele vruchten 69/
70
Ons bijcomt 70/ in desz [sic] Eeuwe/
En Leydsche gehuchten 70-71/ wij zonder duchten/
Logeren in den Roden Leeuwe,
O blom 73 vercoren, die wij naer behoren/
Achten voor 's menschen onderhout 73-74/
75 Geleerde Doctoren 75/ men in u besporen/
Op wien den mensch hem meest betrout 76/
Al is 't dat hem namaels berout 75-77.
Leyden Vlaemsche Camer.
Gelijck was in Eden, niet zijnde den tweden/
Maer den eersten Lusthove 78-79 schone/
80 Den Bome der Reden 80, en van quaet beleden/
In 't midden aldaer stont ten thone/
Zoo lustich plaisant lieflick abondant 82/
Is u Orange Leli, bloeyende/
En heerlick geplant/ alhier in Hollant,
85
En blijft altijt In Liefden groeyende.
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7. Jan van Hout: So yemant waer belast, eerste versie
So yemant waer belast 1 om een onderscheyd ende oordeel uyt te spreecken
Uyt twee vaten wateren, teffens 2 geschept uyt eenen loopender beecken,
Zulc zoude hem billicken 3 niet zo zeer hebben te bezwaren
Als wij rechters, die van ons overheyt belast zijn rechtvaerdelic te verclaren,
5
Wie van allen hier bestdoenders 5 waren.
Oorzaecke: elc heeft hem 6 zo wel ende treffelicken gequeten,
De boucken overlopen 7, deurlesen, ondersocht de secreten,
De wercken ende daden zo met conste bespoeyt 8 niet, mer deurwrocht
En mit levende bewijsredenen levende bewijsredenen krachtige argumenten zo gestelt, gebonden,
verknocht ,
10
Als immermeer wesen mocht 10.
Zodat, indien het waer mogelic, redelic en behoorlic,
Om niet licht te zijn van wijsdom 12, bot en doorlic ,
Wij zouden 't als een zaecke onscheydelicke 13, wien 't ooc zou moghen spijten,
Met Dolobella dit verzeynden 14 tot den Areopagyten ,
15
Om hen mit wijsdom te bevlijten 15.
Gneus Dolobella, wesende proconsul 16 van Asyen, quam te vooren
Zo vreemden geschil, als men yewers oyt const hooren 17,
Van een Smyrmaensche vrou, die, hebbende van haren eersten man
Een zoon Abcd genaemt. Zij het tweede huwelic nam an 19
20
Mit Spellen, dien zij Eefge gewan 20.
De zoonen groeien op, werden groot, comen tot manlicke perfectie 21.
Mer gelijc gemeenlicken 22 stiefvaders ende -moeders dragen affectie
Niet ten goeden, mer ten quaden zodanige kinderen 23
Die uyt 't voorbedde 24 gesproten zijn, zouckende haer schade ende in alles te hinderen,
25
En haer recht comende goeden 25 te minderen:
Zo zochten Spelle, de vader, ende Eefg, de zoon, bederf te bejagen 26
Den onnoselen Abc, zweeren in zijn doot 27, leggen hem lagen .
Hij valt er onwetende in. Zij smijten 28 hem t'samen doot,
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Alleen om dat hij 't erff 29 niet meedeelen en zoude van dien hij eerst quam uyten schoot,
30
Wesende 30 ettelicke duysent sestertiën groot.
O onversadelicke 31 giericheyt, waer toe beweecht gij 's menschen harten,
Wat brout gij al quaets! Wat tyranniger parten 32
Sticht en bout gij 33 in 't onversadelic gemoet!
En als men al becomt 34, wat 34-35 quellage dan 't harte deurwroet,
35
Gezwegen van de zielverslinnende helsche gloet?
Letter, de moeder die haer eerste kint hadde gewonnen
Bij Grammaer, haren voorman 37, heeft 't schelmsche verraet ondervonnen.
Ende in haer zelfs overleggende 38, zo in slapen als waecken,
[ - ] de ijslicheyt der zaecken,
40
Begeeft haer 40 geheel ter wraecken
En vermoort man en zoon; wert daerop gevangen voor Dolobella gestelt.
Z' en wond er geen douxken om, heeftet rondelic bekent en vertelt
Van begin totten eynde, 't hooft mit alle de leden 43:
Dat zij de geene die haer eygen kint moordadelic bestreden,
45
Had mogen doden mit recht of reden.
Den proconsul Dolabella, de zaecken overwickende 46 aen beyden zijden,
Vont hem crachtich van redenen bestrijden 47;
Wist niet om in de zwaerwichticheyt der zaecken te enden 48.
't Cryem 49 dootstraf, daer hem 's moers natuyrlicke treckingen weer afwenden,
50
Vont de zaec goet totten Areopagyten 50 te versenden.
't Crym was gewislic 51 groot: man en kint te vermoorden!
't Es scrickelick in de ooren van al die zulcx oyt hoorden.
Mer d' oorzaec was zo in de wetten der natuyren 53 ende volckeren gesticht,
Van mit haer tween 54 voorbedachte lage niet verongelijct 't onnosele wicht,
55
Om 't goet 55, te berooven van leven en licht.
Hij schictse 56 naer Athenen, zulx als 't proces was gefurneert ,
En 't onberispelic Areopagytsche oordeel wert er 57 over begeert.
De zaecke rijpelic gepondereert 58, hen 58 niet min en ging bezwaren
Dan Dolabella, ende gingen 59 bij een interlocutoir verclaren,
60
Dat naer 't verloop van hondert jaren
Men hem personelicken wederom zoude schicken 61
De twistende pertiën, om op eenige poincten van officiën 62 ende geen sticken 62,
Die in den verbale 63 niet en waren verclaert noch bekent,
Mondelinge te werden gehoort. Daer hangt 't proces noch en zal hangen zonder ent,
65
Tot men de pertiën zent.
Waer onsluy mogelicken 66 in desen te vinden zulcken uytvlucht,
Wij zoudens zoucken. Lacen 67 neen! Dies ons hart overluyt zucht.
't Es ons geboden 68, want van hen die ons regeren,
Ons plicht es hen te hoorsamen, dienen en eeren,
70
En ons goetduncken voor hen te verneeren 70.
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Daeromme, willende voldoen tot onsen last 71,
Hebben wij de zaecken al op 't nautste 72 doersien, doergront en doertast,
Gewict, gewogen, overleyt al in redenrijcke schalen 73,
Aenmerckende hier op const, daer op het 't menschelic falen,
75
Dat ons balanche dee rijsen en dalen.
Gij, Redenrijcke Maecht 76, die ons solaes en juychnisse
Aensaecht, 't es u bekent, geeft gij daervan getuychnisse!
U scholieren doch 78-80 verclaert en in den geest verlicht,
Hoe onbeveynsdelic 79, van afgonst los en jicht ,
80
Wij handelen in dit gericht.
Ay mij! 't Gesicht verdwijnt, mijn cracht vergaet, de leden bezwijcken!
Den last valt mij te zwaer, 'k bent ongewent, wee mijns, noyt desgelijcken
Benautheyt 't hert beclemt! Men ziet mij bracke 83 zweeten deur de huyt breecken.
Eel blom 84 Rethorica, helpt mij, in wien men ziet niet dan onconsten ruyt steecken ,
85
En zelver wilt hier van u oordeel uytspreecken.
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8. Jan van Hout: So yemant waer belast, tweede versie
So yemandt waer belast 1 te wijsen en een oordeel uyt te spreecken
Van twee vaten wateren, op eenen tijt geschept uyt eender beecken,
Zulc zoude hem 3 billicken, doch niet zozeer mit redenen bezwaren ,
Als wijluy Rechteren, die belast zijn rechtvaerdelicken te verclaren,
5
Wie van allen hier de beste doenders waren 5.
Om d' oorzaec te verstaen: elc heeft hem wel en treffelic gequeten,
De boucken overlopen 6, deursien, doerzocht, doerlesen de secreten,
De wercken en daden zo mit const alleenlic niet bespoeyt 8, mer wel deurwrocht
En uyt levende bewijsingen 9 zo gestelt, zo gebonden, zo doerknocht ,
10
Alst immermeer 10 wesen en geschieden mocht.
Sodat, waer 't mogelic, waer' t redelic, of liever: waer' t behoorlic 11,
Om niet beticht te zijn van wijsdom bot 12, onwijs, onwis of doorlic ,
Wij zouden 't als een zaec onvindelic 13 (wie 't ooc zou mogen spijten),
Als Dolabella deed, om hem in 't wijsen oprechtelic te quyten 14,
15
Verseynden 15 tot den Areopagyten .
Als Gneus Dolabell proconsul 16 was van Asiën, quam hem voren
Een also vreemden zaeck, als yemandt oyt te voor had connen hooren,
Van een Smyrniaensche vrou, die, hebbende van haren eersten man
Een zoon, Abecede genaemt. Zij het tweede huwelic nam an 19
20
Mit Spellen, dien zij Eefgeha gewan 20.
De zoontgens groeyen op, werden groot, becomen 21 manlijcke dagen.
En als 't gemeenlic beurt 22: zulcken gonst als men gewoon es toe te dragen,
Niet om te vorderen, mer om te crencken en te verhinderen
Die uyt het eerste bedt 24 in echt geteelt zijn - wettige kinderen
25
In heur goet recht men, lacen 25, zouct te minderen -
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Só 22-26 zocht de stiefvaer met Eefgeha 't bederf te bejagen 26
d' onnosele Abecede. Zij zweeren hem doot, leggen hem bedriechlic lagen 27.
Onwetende, heylaes, hij valt erin. Zij smijten hem te zamen doot 28,
Alleen omdat hij 't erf 29 niet deelen zou van dien hij eerst quam uyten schoot,
30
Veel duysenden sestertiën 30 zijnde groot.
O onversadelicke 31 goutgiericheyt, waertoe beweecht gij de harten
Des menschen! Ach, wat quaet gij brouwen cont, wat tirannycker parten 32
Gij sticht en bout 33 (ay mij) in 't onversadelicke [ - ] gemoet!
En alsmen u becomt 34, hoe wert het hart van u geknaecht, deurwroet,
35
Gezwegen van de zielverlies in de helsche gloet 35.
De moeder Lettere die 't zelve haer kint 36 in echt, ziet, had gewonnen
Bij haren eersten man, Grammaer genaemt, 't schelms verraet heeft ondervonnen 37.
Elc denc, hoe 't moerlic 38 hart dat overley , zo in slapen als in waecken!
Hoe zij daer meer op peynst, hoe haer meer quelt de onmenslicheyt der zaecken.
40
Zij nemt besluyt en geeft haer heel ter wraecken 40:
Vermoort haer man [en] zoon. Zij wert gehecht 41, voor Dolabel gestelt,
Gehoort 42. Z' en wint daer geen wit douxken om: zij heeft de zaec vertelt,
Zowel 't eynde als ooc 't begin. Z' heeft zonder dwang bekent, *ron*t uyt beleden 43,
Dat zij zodane twee 44 die haer lieve kint moordadelic bestreden,
45
Ooc doden mocht mit recht of ooc mit reden 45.
De proconsul Dolabel overweecht de zaec te recht 46 aen beyden zijden,
Mer voelde hem zelven in 's herten hol nu hier, nu daer bestrijden 47.
Der zaecken wichticheyt was, ziet, zo groot: hij constse niet deureynden 48.
Dootstraf vereyste 't cryem 49, de tocht van 't moerlic hart hem daer of weynden;
50
Vont goet de zaeck t' Athenen te verseynden.
Gewis, het criem was groot: zijn man en kint de vrou zelfs te vermoorden 51,
't Es screckelic in d' oor 52 voor hen die zulx oyt voorquam of verhoorden .
Mer de bewegende oorzaec 53 zo in de wet van aert en volckeren was gesticht ,
Mit voorbedachter laech 54 zij mit hen tween 54-55 geensins ver*..*rt 't onnosel wicht,
55
Beneffens 't goet, te nemen lijf en licht 55.
Hij schictse 56 naer Atheenen mit het proces, zulx als 't was gefurneert ,
Der straten [ - ] daer over wert begeert.
De zaec gepondereert 58 den Raedt niet min en bracht aen groot bezwaren
Alst Dolabella deed, en gingen 't saem een vluchtoordeel verclaren:
60
Dat naer 't verloop van d' eerste hondert jaren
Men hem weeromme zou zelfs in persoon in rechten daer beschicken 61,
Die claecht en wert beclaecht, om op poincten van officie 62 en zulcke sticken 62,
Die in 't proces verbael 63 niet angehoert en zijn, noch zijn bekent,
Bij mont te zijn gehoort 64. Daer 't proces en blijft hangen zonder ent,
65
Tot men aldaer de verresen 65 pleyters zent.
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Waer onsluy mogelic waer onsluy mogelic als het voor ons jury mogelijk zou zijn in desen ooc
te vinden zulcken uytvlucht,
Wij namens gaeren aen. Mer, lacen 67, neen - dies ons hart overluyt zucht.
't Es ons geboden 68, want van hem die God gaf over ons 't regeren,
Wij zijn mit eedt verplicht gehoorsaem hem 69 te zijn, te dienen, eeren
70
En 't geen ons dunct 70 voor haer wil te verneeren.
Daeromme willende, gelijc 't behoort, voldoen tot onsen last 71,
Hebben wij de zaecken al op 't aldernautst doerzien, doorgront, doertast,
Gewict en overleyt, gewogen ooc in redenrijcke schalen 73;
Aenmerckende hier op const, aen d' ander zijde op 't menschelicke falen,
75
Want dees bylanch 75 rijst 't oordeel en doet dalen.
Gij, maecht Rethorica, die ons solaes 76, ons vreuchde en juychnisse
Aensaecht, wien ooc ons doen heel zijn bekent, geeft gij getuychnisse:
Verclaert 77 u Jongeren 78, alhier geschoolt , den geest, 't gemoet verlicht,
Hoe onbeveynsdelic 79, van afgonst los, van gonst vrij, vrij van jicht ,
80
Wij handelen in dit u treffende gericht 80.
Den last valt al te zwaer mijn schouderen, wee mijns, noyt diergelijcken!
Ay mij, 't gesicht verdwijnt, mijn cracht vergaet, de leden mij bezwijcken!
Benautheyt 't hart beclemt, men ziet mij 't bracke 83 zweeten deur de huyt breecken.
Prince Rethorica, helpt mij, in wien niet dan onconsten ruyt 84 steecken ,
85
Comt hier, wilt zelfs hier van u oordeel uytspreecken.
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9. Jan van Hout: Constlievende geesten
Constlievende geesten, wiens ijver wert vermaert wijt,
Die om const-ouffeninge hier vergaert zijt,
Gij mij zo veel 3 wel waert zijt, dat ic anneem *hier* 't geblijf.
'k Zal dees zaeck oordelen, wechnemende u van gekijff 4,
5 Daer van den liefde 5 alleenlicken 't fondament es,
En spreeckende van een zaecke die mij ten hoochsten bekent es;
't Welc doende zult gij verstaen dat ic, van 't hooge herwerts 7 gesonden,
Aen u luyden wetten of gewoonten niet geheel ben gebonden.

prijs opten intrey
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Comt voort Speelcoorntgen, mijn trou tot u moet blijcken,
10 Gelijc de u 10 tot mij. Gaet gij naer huyswaert strijcken
Mit d' alderhoochsten prijs gestelt tot 11 den intree.
Blaeu Acoleyken, dat mit minnen versaemt 12 in dezer stee,
U staet den tweeden ree 13, weest dat te huyswaert draechlic.
Voor die als derde volcht, mijn ooch best was behaechlic
15 De Haechsche Corenblom, zij quam hier mit genuchten.
Verbeyt 16 wat broederen, hout op u pijnlic zuchten,
De const en was niet min 17 van dien ic gaen verbij.
Comt Catwijc opten Zee, de vierde maec u blij 18
En berchtse onder de pij niet, steltse vrijelic voort 19,
20 Lief Kempenblomtgen waert, hout doch in liefden accoort.

prijs van best pronunchieren
Welaen die 21 van Den Haech, die u hier quaemt presenteren
Mit genuchten, ontfangt u loon van 't beste pronunchieren 22
Den zin van u intree 23. In 't vorder, ziet, mijn liefde
Moet blijcken, Coornaer, tot u, want gij ooc geriefde
25 Mijn oor 24-25 mit zoet gehoor, daer van ic hier beduyt maec 25;
Ontfangt dan kannen twee voor u naest besten 26 uytspraec.

extraordinaryse prijsen *
Daer vijfentwintich schutteren, in consten even fraey 27,
Zijn schietende om hooch naer eenen papegay 28,
Wat meesters d' andere zijn 29, 't mach hen wel wat verdrieten,
30 Mer van hen alleen één den zelve gaet ofschieten,
Niet dat de schuttersconst in d' ander zij te min;
Soe es 't mit uluy al, 't welc ic rondelic bekin 32.
Daer was niet een intree, daer de berisper aller zaecken 33,
Of hij 't meest wilde doen, mit recht zou mogen laecken 34.
35 Dit dan mij *nu* beweecht daervoor tot een belooninge,
Aen dien beste bewijs 36 van haer intreys vertooninge
Deden op he[t] toonneel. Eerst u, o Haechsche Coornbloem,
U bewijs mij best beviel, gij en hebt geensins verloren roem,
Acht vlessen; zes voor u o Haerlemsche Witte Angier,
40 Twelc es getrou in liefd; gij Goutblomken vier
Uyt Jonsten *hier* *an/be*grijpt; twee commen tot u loopen,
Wijngaertranc, liefd boven al, al fijne tinnen stopen 42.

prijsen van 't blasoen
Es dat nu zo bestelt 43? Tot recht: laet ons nu spoen
En vorderen 44 den prijs van zo menich schoon blasoen.
45 Om dit mit recht 45 te doen mijn hart, ziet, in gequel es.
Wie zien ic hier doch staen? Welcoom, geest van Appelles 46!
Seusis 47, Timagoras , Parrosius , Polignote ,
Protogenes 48, Appollodorus : welcoom, gij grote
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50 U heerelicken faem (of 't Cloto 50 ooc benijt,
Die de lichamen verslijt 51 en daernaer ooc de wercken)
Kan niet versleten zijn, zo lang men in 's hemels percken
De clare zon zal mercken. U zien ic daer ooc staen,
Bellini 54, Mantegna beyde, de treffelicke Titiaen ,
55 Rafael 55 en Bastaen en u, Angelycschen Michiel ,
Durer 56, Frans Floris , Bloclant . Staet gij daer, o cleyne siel
Van den groten Lucas 57, die dese *u* Leytsche stadt
Hebt vereert, vermeert, vermaert tot aen des werelts enden?
Al maect gij t*saem* van ons eeu [ - ] de tweede bende 59-60
60 Niet min en zijt vermaert dan d' eerste. U namen sterven
Geensins, maer zullen saem *des* werelts d*it/us* *beërven*.
[drie losse regels, fragmenten:]
Dees daet doet u verwerven de lichte pluym.
En heeft den teuch van der vergetelicken *hel v..* Leten 63
Den lost tot schilderen in u niet doen vergeten
65 Heeft u Mercurius uyt d' Eeliseeusche landouwen 65
Alhier voor mij gestelt om hier met lust t' anschouwen
En dienen mij van raet [ - ] malcanderen
Van d' Haerlemsche C C [ - ] Van Manderen.
Den levendige druyven 69 die gij opte dode panelen
70 Hier stelt en spreeckende maect deur u onsterflicke pincelen,
Den prijs te boven gaen zo wijt, zo zijt, zo verre,
Als Phebus 72 vlammige ooch voor d' aldercleynste sterre.
Constrijcke handen 73-76 weest gegroet, gij *wert/want* zijt waert
d' onsterfelicheyt, en of wel de verslindende aert
75 Naer gij *uns* levensloop ooc deese wert bederflic,
Zo blijft doch uwe naem mit al de deese 76 onsterflic.
Mijn oordeel geve ic dan 77-78, dit doende en es mijn pogen,
Geensins u const te schatten, alleenlic *mer* vertogen.
Gij [Haerlemse Witte Angieren,] die alhier brocht
80 't Geen door de hant van [ Carel van Mander] es gewrocht:
Te draechloon hier ontfangt voorts 't hoochst, tweemael vier kannen.
Gij [Speelcoren] zes [ - ] de vier anvaet gij mannen
Van [ - ] ziet gij breet gaen
[ - ] de twee voor u gereet staen.
85 Hoe bevalt mijn oordeel u, gij Coijschen Apelles 85,
Voorts geesten al te saem? Zij wijsen dat het wel es 86.

prijsen van den reviereynen
Tsa, brengt hier aen 't buffet 87 de constige reviereynen ,
Te geven prijs daerof 88 als*nu/men* ziet es mijn meynen .
't Es wel, 'k verstaen elx zin 89. Zo hier mer menschen-ramen 89-90
90 Creech plaets, men zey gewis: `Zij winnen 't al te samen’.
'k Geeff u geen ongelijc 91-92, gij rechters, van bezwaert

Jan van Hout, Verzen voor de Leidse loterij en de rederijkerswedstrijd van 1596

96
Te zijn, daerin bij u yet rechts te zijn verclaert.
Gij billic 93 zeggen zout malcanderen: `Zij bennen
Gelijc als eyeren, geleyt van eender 94 hennen’.
95 Doch 95 esser wat verschils, niet veel, dit es mijn woort.
Ons Vlaerdings Aeckerboom, in liefden hout gij accoort,
Mitten hoochsten prijs gaet voort. Den tweeden prijs zal winnen
't Acoleyken Blaeu van Rotterdam, versaemt mit minnen.
Al blijft de laechste staen 99, ic weet zij brengt u vreucht,
100 O Hollants Haechsche hof: anvaertse mit geneucht.
Al d' ander broederen en rethrosijnsche telgen 101,
Neemet mij ten besten of 102, en wilt u des niet belgen :
U wercken constich zijn deurwrocht, verstandich, leerlic 103
En voor der hoorderen 104 niet min dan d' ander heerlic.
105 Ic overwooch de const in d' alderbeste schalen
Die 't duyst deel van een aes 106 òf rijsen doen, òf dalen.

best pronunchieren
Mer evenwel en dient u stemme niet verneert 107,
Gij die best ende naestbest dit hebt gepronuncheert:
Een becken en lampet 109 daer voor neemt, Trou moet blijcken,
110 En cannen twee van tin gij, Aeckerboomsche rederijcken 110.

prijsen op 't liedeken
Het soetges*an*gt geluyt voel ic noch in d' ooren tuyten
Al meer dan harpen, veelen 112, [ - ] luyten 112
En fluyten. De liedekens bij mij gehoort,
En est niet billicken 114 dat die ooc comen voort?
115 Gewis jae 115. 'k Hebbe die in 't lang gecomponeert
Mit mijn gesustere 116, die volgens mijn begeert 116-7
Gestelt heeft in den mont te spreecken dees sententie 117.
Gij Haerlemsche Witte Angier, van u maecke ic eerst mentie 118:
U comt den hoochsten prijs van 't liedeken, mer niet
120 Van het gesang. De tweede naer de Rotte vliet,
De Rotte die u, o Erasmus' stadt, maect schatrijc.
Het laechst vaert langs den Rijn en eynden zal tot Catwijc,

prijsen opt singen
Bij de gele Coerenaer. Mij rest de melodye
Alleen. Daervan het hoochst 124 't gemoet zal maecken blije
125 Van d' Acoleyken Blaeu. Het tweede gaet het pat
Verbij u Ouwerschie 125-6, tot d' alderoutste stadt 126
Van 't lant, gij die van outs ons Graven u naem 127 hebt gegeven,
Al lang tevooren eer men Hollandt vont bescreven 128;
Met recht zo hebt gij van outs van eeu tot eeu
130 In uwen schilt gevoert den Hollandischen leeu.
En d' alderlaechste prijs nae zulcken Wijc zal vaeren,
Die staechs Neptunys 132 slaet mit zijne bracke baeren.
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97
prijs op 't vertste comen
Nu wil voorts de zaec ten eynde voor en naer bringen.
Gij die van verst hier quaemt neemt uwen prijs, o Vlaerdingen,
135 Die van de Leytsche stadt ooc liny-recht gemeten,
Eenige hondert roeden 136 meer dan Haerlem zijt gemeten,
Als Geometria mijn zuster 137 mij verhaelt,
Zo zij in de chijferconst (ic meen wel neen) niet faelt.

140

145

150

155

Tot u nu nederdaelt mijn woort, die clouc zijt spoeyende 139
Ende zouct de rechten const alhier, In liefden groeyende;
Gij, die alleen 141-4 om vre 141 verlaetende de Witte Lelie, deurdien Beverwijc was in 't besit
Van dien, en om mit hen in twisten niet te comen
d' Oraingie Lelie mit gunst hebt angenomen.
Van u waerde 145 overheyt geen prijs alsnu verbeyt ,
Hoe wel u luyder niet minder heeft gegreyt 146
Mijn ooch, zo van de intrey 147, de verclarende balade,
Van 't constich refereyn gij en quaemt geensins te spade 148,
Van lustich liedeken, van melodieus gesing,
Van claer en heldre stem, en zonderling
Van constelic bewijs had gij prijs mogen winnen.
'k En had, gelovet mij 152, niet voor u connen vinnen,
Mer zo u overheyt doet wijse en cloucken raet 153,
Voorsiende dat daer uyt twist, tweedracht of eenich quaet
(Dat in dees tijt best diende gemijt) hadden connen rijsen,
Vont zij ongoet dat gij ontmoet zout zijn mit prijsen 156.
Laet u dan zijn genouch dit openbaer getuygen 157
En wilt voort zo gij doet mijns consten melc insuygen.

Voor 't spelen, broederen, werden bij mij vereert
160 Geensins de conste 160-1 van die yet heeft gecomponeert:
Ic neem alleen mijn ooch op 't handelen van spelen.
Voldoet dus mijn begeert, gij Liefde es tFondament,
Vermanende yegelick dat zij van geen getreur rasen 163,
Het Witte Angierken zes, den Aeckerboom uyt deelen
165 Wilt vier, 't Goutblomken twee, al fijne tinnen fleurvasen.
Dit zijn mijn oordeelen, wilt u hier naer gedragen 166.
Zijt gij mijn broederen 167, zo veel van u gewagen,
Mijt u te zeer te jagen naer prijs. Verdempt 168 in u
Te groten zelfmin 169 - 't es mij gewis een gru 169
170 Om dit te zeggen nu de liefde mij van dit hof dringt Denct bij u zelven eens hoe schandich eygen lof stinct.
In als hout middelmaet 172, in allen zaecken,
Noch prijst u zelven niet, noch wilt u zelfs niet laecken 173;
Zouct const vermeerdering, blijft in de gestelde paeyen 174.
175 Wilt op u benijders, die veel zijn, doch naerstich waecken 175,
Op dat den heeschen haen 176 (ke 176 broeders, laet u raeyen 176)
Uyt zijn verschorde crop u niet langer gae becraeyen!
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gelt bewaert om in te leggen leg geld opzij om te kunnen inleggen in de loterij
der liefden aert... toon onbekommerd uw liefde, daarbij vertrouwend op Gods belofte
my hebdy niet... verg. Matth. 26:11 ;Marc. 14:7; Joh. 12:8
bereden gereed maken
't Hooft wil dat de leden nl. Christus wil dat zijn gemeente (verg. o.a. 1 Cor. 6:15; Eph. 5:30)
na naar
om doen het best om het beste te doen, nl. liefdadigheid bewijzen
wint dubbelt intrest levert dubbele rente op
al 't swerelts goet... men moet alle aardse bezit loslaten, wanneer God Zijn hand tegen ons
opheft
de Heer oock sal... deze strofe verwijst mogelijk naar Mattheüs 25:31-46
elck over al iedereen en overal
versien met Prijsen van prijzen voorzien, prijzen geven
die 't arm ghetal... die het getal, nl. van hulpbehoevenden: doven, blinden en dwazen, hulp
bieden
visiteert, berooft van sinnen bezoekt degenen die van hun zinnen zijn berooft, nl. de mensen in
het dolhuis
streckt richt
staech zonder ophouden, voortdurend
't uutwendige lot het materiële, aardse lot, i.t.t. het `inwendig’ lot van de ziel
dat God recommandeert dat God aanbeveelt
als dat ghij wanneer gij
bedencken geven, uitdelen
hier hebt 't ooch stel U dat tot doel
barmherticheyt... Hij begeert barmhartigheid, en geen offers. Verg. Spreuken 21:3
de naecte leden dect, [enz.] verg. Matth. 25:31-46
crancken conforteert troost de zieken
die zijn gestoct gebloct... maak de gevangenen met een blok aan het been blij door ze te troosten
den hoochsten zielen Prijs... zo verkrijgt men de hoogste prijs voor de ziel (nl. de zaligheid)
van 't beste metael gesmeet slaat op de te winnen prijzen
tot gheen scha// stijghen geen schade lijden
wie mild inleyt... voor wie royaal loten koopt staat er prijs klaar
hier of hier na hier op aarde of in het hiernamaals
Casse kast waarin de prijzen waren uitgestald
Prijsen veel uytwendich veel materiële prijzen (er was edelsmeedwerk te winnen)
des menschen hart verknocht het menselijk hart naar haakt
dees 't inleg meest beweecht die zucht naar het prijzengeld beweegt de meeste mensen in te
leggen in de loterij
u beweghen laet de liefde vlaat u daarentegen leiden door de liefde bij het inleggen
behendich becruypt ongemerkt overmeestert
't gunt datgene
alleenlick niet... niet alleen aan de krankzinnigen
hem die bevalt Gods geest zij die door God worden overvallen, geplaagd met
romelisoen rode melizoen of menisoen: buikloop, rode loop
zuft `zucht’, ernstige ziekte
daer van u al... waarvan de goede God u allen moge vrijwaren
al dees... zeer lastige regels, vermoedelijk wordt bedoeld: het voornemen is alle genoemde
zieken te ontvangen in het nieuwe gasthuis; de winst van de loterij is bedoeld voor de nieuwbouw,
het voeden van meer monden en de opvang van zieken
te ontfanghen nl. in het geplande nieuwe pest- en dolhuis
meer te voen meer (zieken) te voeden
vloot school (vis)
wilt vroech nog spa zwijgen wilt U vroeg noch laat stilhouden, terughoudend opstellen (maar
dus juist actie ondernemen)
der armen gonst genegenheid tot de armen
Liefd' was tfondament verwijst naar de zinspreuk van de Witte Acoleyen, Liefd es tFondament
gesticht stichting
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convent klooster
39 creech ander ent kreeg een ander doeleinde
40 van pijn en peen bevrijt vrij van pijn en straf
naer niet te zwarmen lees: niet te hoeven verblijven in
41 't nietich vagavyer het gefantaseerde vagevuur
42 dewijl terwijl
43 te laet want naer want medelijden en ontferming na de dood (nl. per testament) komt te laat
43 deeren medelijden hebben
44 't goet es niet langer u de goederen zijn niet langer uw eigendom
46 tot zijn gebiet tot zijn beschikking
mach daer milt afscheyden kan dat met gulle hand uitdelen
48 dus doende sal hem elck op die manier zal ieder zich
in 't hoochste nl. in de hemel
49 hij feylt, die meent... hij maakt een vergissing, die meent dat dit alleen voor de inwoners van
Leiden geldt (ook buiten Leiden moest men mee doen aan de loterij)
50 dra spoedig
54 de Povere compangie de armen (herhaling van zyse in 53)
55 vernieuwen dwingt de noot de nood dwingt tot vernieuwing
56 vertrocken wert haer doot zij, van wie de dood uitblijft, de langlevenden
58 't slot het doel
59 ontdelft 't pont graaf het pond op (verg. Luc. 19:11-27, m.n. 20-21)
wouckert hier maak hier woekerwinst
doubelt interest dubbele rente
60 cent pour cent 100 procent
noch gunst noch pertije noch voortrekken noch partijdigheid
61 den handel valt oprecht alles verloopt eerlijk
64 strijcken opstrijken, zich toeëigenen
67 de goede vande qua// rijgen de goeden van de kwaden scheiden; verg. Matth. 25:34
2 's hemels tent verg. Ps. 19:5; Jes. 40:22
4 steets staen beneven begrijp: steeds terzijde staat (de meervoudsvorm `staen’ is een incongruentie)
5-6 tot 't geven went...herten maak de harten van de mensen bereid tot geven
2 de rust ver is verstotelic [die] de rust ver wegjaagt
3 mit vreuchden zoeticheyt met de zoetheid van de vreugde
4 notelic noodzakelijk
1-5 dat grijse [...] hout begrijp: iedereen erkent volledig, dat het nuttig, goed, enz. is wanneer de
zwarigheid in het hart van tijd tot tijd wordt vermengd met zoete vreugde
5 men gans onlochbaer hout men erkent volledig (=de hoofdzin)
5 blotelic duidelijk
6 verpletten verknoeien [door het te verbieden]
7 als het blijft ombepaelt als het vermaak binnen zekere grenzen blijft
grotelic in hevige mate
8 hem [...] derven zetten zich durven verzetten
9 wat is de zulcke haer doen Wat doen zij [die zich tegen elk vermaak keren]
niet om vernetten voortreffelijk, onverbeterbaar
10 deze zij die zich verzetten tegen vermaak (subject v.d. zin)
9-10 de zon [...] in zijn wagen de zon voorgesteld als de god Apollo met zijn zonnewagen
9-12 de zon [...] jae nemen wech begrijp: zij proberen - tevergeefs - de zon de wet voor te schrijven
13 vermooch kracht, sterkte
14 prince hoofd van de rederijkerskamer, in dit geval van de Witte Acoleyen met de zinspreuk
Liefd es tFondament
15 ten tooch stelt ten toon stelt
19 in te treen intrede te maken [in een allegorische optocht]
oncostelic en schoon kostbaar en mooi
20 ten eenen om één uur
wij ons pijnen wij ons inspannen
21 21voor der poort nl. de Zijlpoort
de Camers daer gereet de klaarstaande rederijkerskamers
22 vrij logijs gratis onderdak
23 verschoonen beloning
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des Intrees zin de opdracht, het tijdens de intrede uit te beelden onderwerp
personeringen persoonsverbeeldingen, allegorische personages
voor haer doot en naer voor en na hun dood
stoops-vlessen schenkkannen met deksel
bestdoenders beste presteerders (niet in WNT, verg. boosdoener, weldoener)
loon prijs
genieten krijgen
elc mijde hem voor ieder hoede zich voor
schimpich schieten schelden
laet u [...] niet verdrieten heb geen weerzin tegen het werk
schict u in 't selfd' habijt kleedt u in hetzelfde gewaad
wachten opwachten
wiens van wie (mannelijke vorm, hier vreemd, logischer zou zijn: wier)
den zin uwes Intree de betekenis van hetgeen men in de intrede had vertoond, verg. vs. 24
adverteeren mededelen
bij memory uit het hoofd
kent u, om niet te falen begrijp: ken uw krachten, grijp niet te hoog, nl. door het antwoord uit
het hoofd te willen geven en daarbij te falen
clausen strofen
wel min de verklaring mag wel korter zijn
proponeeren te berde brengen
mit een meteen, tegelijkertijd
Blasoen geschilderd wapenbord
d' ander de tweede-prijswinnaar
pronunchieert voordraagt
verbeyt verwacht, rekent o
lampet kom om waswater uit te schenken
fraey gedreven fraai bewerkt
deur zijn verdienst... begrijp: [de prijzen zijn bewerkt] als beloning, waaruit blijkt dat, wie
iemand een deugd doet, nl. een prijs geeft, tegelijkertijd een ander werk bezorgt, nl. de edelsmid
vier zeventienen vier strofen van 17 regels
beveynsde paeys schijn-vrede
rechte crijch oorlog op oprechte gronden
als alles
laet u aen geen sillaben... u hoeft geen lettergreeptelling toe te passen
verjolijsen vreugde
in als [...] verjolijsen,, is zie hiervoor de Inleiding
stopen kannen
staet zijn hopen mag verwachten
Godes gonst staet open God is [diegenen] gunstig gezind
in prent in druk
tot prijsen zijn geveucht staan klaar als prijzen
van 't werc voor het lied als zodanig (daarnaast zijn er prijzen voor de uitvoering, het zingen)
strac dadelijk
bequaem geschikt
lustich is zin heeft
leech onbenut
boertich batement kluchtig toneelstuk
de moeyt' aenvaten de moeite nemen
hem verzeeckeren zich verzekeren van
wat Camer coemt de kamers die willen komen
met wil haers Overheyts met toestemming van hun stadsbestuur
verstijven verzetten
ons billic zou rouwen ons echt zou spijten
een te stellen op 't Toonneel een kamerlid af te vaardigen als jurylid op het toneel
om de [...] aenschouwen om met eigen ogen te zien dat de beoordeling eerlijk verloopt
los van jicht zonder partijdigheid
gescheel geschil, onenigheid
u jonst uw gunst, genegenheid [nl. de wil om aan de wedstrijd mee te doen]
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2 op ons verzouc geschreven de kamers moesten zich aanmelden, verg. de Chaerte, vs. 75-76
4 com kome (aanvoegende wijs)
1-4 Broeders [...] beneven. lastige zin, lees: kunstbroeders, die ons (zoals gevraagd) schriftelijk
hebt aangemeld: bij wijze van groet wensen wij U hierbij gezondheid
5 die u ooch zach nl. las in de `chaerte’
6 daer naer waarnaar
6 spoort speurt
5-7 op d' uyr [...] precijs lastige zin, vermoedelijk is bedoeld: kom precies op de dag en het uur dat
U hebt gelezen (in de kaart) en dat U nog maar even moet nazoeken...
9 ons cleyne macht het kleine getal Leidse rederijkers
11 vlicht hier: vliegt
13 d' ordre de volgorde van optreden
't blint geval blinde toeval, lot
14 zoo 't es bep. ter bevestiging bij `blint geval’: het lot is inderdaad blind
1 comt bij kom naderbij
2 u volc de rederijkers
3 voor ander niemant... niemand voordeel heeft t.o.v. de ander
4 onvercort onbenadeeld
niet clagende 't verneeren... zonder zich te kunnen beklagen over achterstelling in kosthuis,
kunst, enz.
5 ke uitroep: wel!
6-7 `Trect 't lot.’ dit zijn de woorden van Retorica, die de rederijkers antwoord geeft
7 los van jicht zonder partijdigheid
wilt achterdenken weeren voorkom achterdocht
8 de jonst de gunst
9 kempen blom hennepbloem
in liefden houtse accoort ze bewaard de eensgezindheid in liefde (zinspreuk)
10 aensiet de liefde bekommer u om de liefde (zinspreuk)
Aeckerboom eikeboom
gerievelic dienstvaardig
11 versaemt met minnen verbonden in liefde (zinspreuk)
dees naer spoort deze (=de liefde) najaagt
13 't Angierken wit de witte anjer
15 miskievelic ellendig (bijv.nw. bij tweedracht)
15-16 verdrijft [...] gij liefd' gij liefde, verdrijf de ellendige tweedracht
16 't Speelcoorntgen andere naam voor de oude Haarlemse kamer, de Pellicanisten. Speelcoren =
meidoornbes
17 in den gront op de bodem (van de lootjesvaas)
18 mit genuchten met genot (zinspreuk)
20 van mijn Parnas Van Hout laat Retorica op de Parnassus wonen, de Griekse berg waar ook de
Muzen verblijven
2 uus logijs deel begrijp: uw logies, uw herberg [uus = uws logies deel: gen.part.]
3 bij de Craensche schepen bij de kraan, voor de Waag, waar schepen werden gelost. Zie voor
de locaties van de herbergen: bijlage 2
6 uyt jonst begrepen uit goedgunstigheid begonnen (zinspreuk)
8 in const niet stom in de kunst niet zwijgend, dus: actief
9 daerin waarin
wint en voort stout overwint en voortstuwt = vooruit komt
10 Noornberchse Neurenbergse
13 slaet goom sla gade
15 hout hier binnenshuys school hou hierbinnen uw verblijf
18 cabuys-cool ook: kopkool, familie koolsoorten waaronder rode en witte kool
19 ons vreuchden rey ons vreugdenlied of: onze vreugdendans
25-27 die van den dranc... bedoeld zijn de Haarlemse Wijngaertrancken
30 wolzac wolbaal
32 haer test vint hier de Haarlemse Witte Angieren beleefden hun vuurdoop in Leiden, zie de
Inleiding
38 tot wasdom milt vermoedelijk te lezen als: [leidt] tot milde groei
1 zij verdacht moet erop bedacht zijn
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inneleyden binnen leiden
toe bereiden op voorbereiden, nl. met een passend weerwoord
d' eerste vijve de eerste vijf kamers
vertalen beantwoorden
logijsen herbergen
t' uwaerts spoen ons afscheyt begrijp: de Witte Acoleyen zullen een afscheidsgedicht uitspreken
waar men een antwoord op moet hebben
waerning waarschuwing
wracht maak
tot u [...] confrateren bep. bij `zent’ (r. 1): aan U, onze medebroeders (rederijkers)
grou angst, vrees
tateren rumoerig worden
beschaemtheyt schaamte
snateren lawaai maken (mogelijk denkt Van Hout ook aan nog negatievere reakties:
kwaadspreken, de rederijkerskunst in discrediet brengen en zo de dominees in de kaart spelen.
Vergelijk de Chaerte vss. 33-34 en het slot van het gedicht Constlievende geesten
en es: zou zijn problematische constructie. Misschien zo te lezen: [`de grou’, de vrees] is, dat
dit (=het ontstaan van rumoer) zou gebeuren
schout schuwt
onthout hem doch... geef het volk geen reden om te schetteren
maetclinckent metrisch
gepronuncheert voorgedragen
geforeert ondergebracht
bescheyen ingedeeld
niet ondorper niet onbeschaafd (dorper = onbeschaafd, eig. dus één negatie-element teveel)
Corper karper
als ander [...] Corper zinsstructuur en betekenis onduidelijk, misschien: deze herberg is
beschaafd, al zouden jullie misschien ook tevreden zijn met een andere (minder nette) herberg
uyt jonsten uit gunst, uit genegenheid
gepepen gedronken
ontbint ontvouwt, verklaart
niet om volsommen niet te beschrijven
die ghij lees: ghy die
daer Liefd’... waar Liefd' is t' Fondament de leus is
ten thoon zichtbaar
ydoon geschikt
Norenborch Nürnberg
vermits aangezien
van als gerieft van alles voorziet
huysingen vroom fraaie behuizingen
hout zonder confuys school houdt zonder bandeloosheid u verblijf
raet raad u aan
drinckt op maet met mate drinkt
cabuys cool kopkool, koolsoort
zoo het recht betaemt juist zoals het hoort
vernaemt genoemd
verheuchden harte en zinnen verheugden [onze, te weten de Witte Acoleyen] harten en zinnen
vermeyen verheugen
carent onduidelijke term, verm. uit rijmdwang ontstaan. Mogelijk heeft het te maken met kern
en karnen: de essentie vergaren
daer ghij zijt bescheyen waar u bent ontboden
gelijck den Wijngaert... begrijp: zoals het in de natuur ligt van een wijngaard ligt, druiven voort
te brengen
zoo ghij oock med' fijn... zo brengt u ook uw aangename vruchten voort (nl. gedichten)
termijn waert bijzondere tijd
met verlengen groot verlangen
wie 't mocht [...] stack wie er ook afgunstig op is en wrok in zijn hart koestert
wij laten niet wij laten niet na
in den Test zeer fiere de Witte Angieren hadden een test moeten afleggen, zie de Inleiding
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in elcken quartieren overal
propijs gereed
die constelick verclaren die op kunstige wijze doen schitteren
uyt u men vergaren... uit u [begrijp: uw werk] raapt men het welvaren van de mens bijeen (de
incongruente vorm vergaren voor vergaart zal zijn ingegeven door rijmdwang)
de onruste stilt kalmeer de onrust
schout den Bacchus milt schuwt de milde Bacchus, dus: drink wijn met mate
verlusten verlustigen
jent edel
ingeleyt opgeslagen
voor u is bereyt staat voor u klaar
verbeyt verwacht
edele vruchten nl. hun gedichten
ons bijcomt bij ons komt
in desz [...] gehuchten in deze tijd, hier in Leiden
blom vercoren woordspel: de Haagse kamer heette de Corenbloem, maar hier ook: de
(uit)verkoren bloem
naer behoren [...] onderhout die wij nuttig achten voor de mens
geleerde Doctoren bedoeld: de Haagse rederijkers
hem meest betrout zich het meest verlaat
geleerde [...] berout lastige zin, verm. is bedoeld: in u bespeurt men de grote geleerdheid, waar
mensen zich zo graag op verlaten, al zal hem dat later berouwen (de mens moet namelijk niet
vertrouwen op de wijsheid van mensen, maar op de genade van God)
den tweden Lusthove de `eerste lusthof’ was de Hof van Eden, het paradijs, de `tweede lusthof’
is een toespeling op de Leidse Lust-Hof van Rethorica, d.w.z. het rederijkersfeest
den Bome der Reden... de boom van kennis van goed en kwaad
abondant overvloedig
so yemant waer belast wanneer iemand de opdracht zou hebben
teffens tegelijkertijd
zulc zoude hem billicken... zou die zich redelijkerwijs niet zozeer hoeven in te spannen
bestdoenders degene die het beste presteert, verg. boosdoener, weldoener
elc heeft hem ieder heeft zich
overlopen doorgenomen
bespoeyt besproeid, hier: oppervlakkig aangeraakt
gestelt, gebonden, verknocht opgesteld, onderbouwd en doorwrocht (Van Hout maakt in deze
passage zeer rijkelijk gebruik van de stijlfiguur van de drieslag of tripartitie)
als immer meer wesen mocht als ooit mogelijk zou zijn
niet licht van wijsdom niet bezwaard door enige wijsheid, dus: dom
bot en doorlic ondoordacht en dwaas
een zaecke onscheydelicke een onoplosbaar probleem
verzeynden doorsturen
Areopagyten leden van de Areopagus, het hoogste gerechtshof in Athene
om hen te bevlijten om hen [te laten] ijveren
proconsul stadhouder
quam te vooren kreeg te behandelen
yewers oyt const hooren waar dan ook ooit kon horen
het huwelijk nam an trad in het huwelijk
dien zij Eefge gewan bij wie zij [een zoon] Eefge kreeg
perfectie volgroeidheid
gelijc gemeenlicken zoals over het algemeen
affectie dragen gevoelens koesteren
zodanige kinderen lees: [ten opzichte van] die kinderen
tvoorbedde eerste (huwelijks-)bed
zouckende haer schade proberend hen te benadelen
recht comende goeden rechtmatig toekomende eigendommen
zochten bederf te bejagen waren erop uit de ondergang te bewerkstelligen
zweeren in zijn doot zweren hem te doden
leggen hem lagen beramen een aanslag tegen hem
smijten slaan
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29 't erff de erfenis
30 wesende... bijv. bep. bij `erff’, vs. 29
sestertiën Romeinse munt
31 onversadelicke onverzadigbare
32 tyranniger parten tirannieke listen
33 sticht en bout gij sticht je aan en veroorzaak je
34 alsmen al becomt als men alles krijgt [wat men begeert]
34-35 wat quellagie... begrijp: het bezit leidt tot wroeging, om nog maar te zwijgen van de ziel die
verloren zal gaan in de hel
quellage kwelling
37 voorman haar eerste man
38 in haer zelfs overleggende bij zichzelf overwegende
40 begeeft haar... geeft zich volledig over aan de wraak
43 't hooft mit alle de leden de hoofdzaak plus de details
46 overwickende overwegende
van redenen beweegredenen, argumenten
47 vont hem crachtich bestrijden werd ernstig gekweld door
48 te enden tot een besluit te komen
49 't cryem de misdaad
natuyrlicke treckingen natuurlijke neigingen (nl. de neiging zich te wreken voor haar kind)
50 Areopagyten zie vs. 14
51 gewislic zeker
53 in de wetten der natuyren... in het natuurrecht en het volkenrecht gegrondvest, verankerd
54 van mit haer tween... moeilijke zin, die ongeveer het volgende zal betekenen: zij heeft niet
onrechtvaardig gehandeld, door zich te wreken op het tweetal dat haar onschuldige kind omwille
van geld had vermoord
55 om 't goet om de bezittingen
56 schictse stuurt ze
gefurneert bezorgd
57 werde lees: werd er
58 rijpelic gepondereert zorgvuldig overwogen
58 hen nl. de Areopagieten
59 ende gingen lees: en zij [= de Areopagieten] gingen
interlocutoir tussentijds, niet-bindend vonnis
61 hem schicken zich begeven, hier: bijeenkomen
62 poincten van officiën zaken met betrekking tot de ambtsuitvoering
62 en geen sticken en niet op basis van stukken
63 verbale verslag van rechtszaak
66 waer onsluy mogelicken... als het voor ons [=de jury] mogelijk was een soortgelijke uitvlucht
te vinden
67 lacen helaas
dies daarom
68 geboden bevolen [nl. door het stadsbestuur]
70 ons goetduncken te verneeren onze eigen mening weg te cijferen
71 voldoen tot onsen last aan onze opdracht voldoen
72 op 't nautste zo nauwkeurig mogelijk
73 schalen wijst al vooruit naar de balans, de weegschaal in r. 75
76 Redenrijcke Maecht de jury spreekt hier Retorica aan
solaes vreugde, vermaak
78-80 u scholieren doch... begrijp: maak de rederijkers toch duidelijk hoe onpartijdig de jury handelt
79 onbeveynsdelic ongehuicheld
van afgonst los en jicht vrij van afgunst en partijdigheid
83 bracke zilte, bittere
84 eel blom edele bloem
niet dan onconsten ruyt niets dan ruwe onkunde, on-kunst
steecken schuilgaan
1 so yemandt waer belast wanneer iemand de opdracht zou hebben
te wijsen een vonnis te vellen
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3 zulc zoude hem... dan zou die zich redelijkerwijs bezwaard voelen, doch nog niet met zoveel
reden als wij rechters
hem mit redenen bezwaren zich met recht belast voelen
5 beste doenders waren de beste resultaten hebben neergezet
6 overlopen doorgenomen
8 bespoeyt besproeid, hier: oppervlakkig aangeraakt
9 uyt levende bewijsingen uit krachtige bewijsvoeringen
zo gebonden, zo doerknocht zo onderbouwd, zo doorwrocht
10 immermeer ooit
11 behoorlic gepast
12 wijsdom bot plompe wijsheid
onwis of doorlic onzeker of dwaas
13 een zaec onvindelic een onoplosbare zaak
in 't wijsen in het rechtspreken
14 hem quyten zijn plicht doen
15 verseynden doorsturen
Areopagyten leden van de Areopagus, het hoogste gerechtshof in Athene
16 proconsul stadhouder
quam hem voren kreeg hij te behandelen
19 zij het huwelic nam an zij trad in het huwelijk
20 dien zij Eefgeha gewan bij wie zij [een zoon] Eefgeha kreeg
21 becomen komen in hun
22 gemeenlic beurt gewoonlijk gebeurt
24 het eerste bedt het eerste (huwelijks-)bed
in echt geteelt in het huwelijk verwekt
25 lacen helaas
22-26 zulcken gonst [...], só... begrijp: de houding die men gewoonlijk aanneemt tegen kinderen uit
een eerder huwelijk, een houding die die niet het goede voorheeft met deze wettige nakomelingen
maar ze juist probeert te benadelen, díe houding had ook...
26 bejagen na te jagen
27 leggen hem lagen beramen een aanslagen tegen hem
28 zij smijten hem doot zij slaan hem dood
29 't erf de erfenis
vandien hij eerst... nl. zijn moeder, wier eerste kind hij was
30 sestertiën Romeinse munt
31 onversadelicke onverzadigbare
32 wat tirannycker parten welke tirannieke listen
33 gij sticht en bout sticht je en veroorzaak je
onversadelicke onverzadigbare
34 alsmen u becomt begrijp: als men het gewenste goud krijgt
35 gezwegen [...] gloet nog maar gezwegen over het verloren gaan van de ziel in de hel
36 't zelve haer kint haar kind zelf
in echt had gewonnen uit een huwelijk had gekregen
37 ondervonnen ontdekt
38 't moerlic het moederlijk
overley overdacht
40 geeft haer heel ter wraecken geeft zich geheel over aan wraakneming
41 gehecht in hechtenis genomen
42 gehoort verhoord
43 ront uyt beleden ronduit bekend
44 zodane twee twee van zulke mensen (nl. haar man en tweede zoon)
45 mit recht of ooc mit reden op grond van het recht, als ook naar redelijke overwegingen
46 te recht terdege
47 voelde hem [...] bestrijden voelde zich bestreden, werd gekweld
48 constse niet deureynden kon haar niet tot een einde brengen
49 't cryem de misdaad
tocht van 't moerlic hart de moederlijke hartstocht, dus de liefde voor haar eerste kind
51 zijn man [...] te vermoorden merkwaardige zinsvolgorde. Bedoeld is: om als vrouw (ond.) zelf
je man en kind te vermoorden
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52 in d' oor in de oren
voorquam of verhoorden voorkwam of verhoorden [van een rechtszaak]
53 de bewegende oorzaec de oorzaak die de moeder ertoe bracht
gesticht gegrondvest, vastgelegd
54 voorbedachter laech opzettelijke hinderlaag
54-55 zij mit hen tween... moeilijke zin, die het volgende moet betekenen: de moordenares heeft niet
onrechtvaardig gehandeld, door zich te wreken op het tweetal dat haar onschuldige kind omwille
van geld had vermoord
55 licht licht (nl. uit de ogen)
56 schictse stuurt ze
gefurneert bezorgd
58 gepondereert gewogen
niet min en bracht nl. niet minder dan Dolabella
61 hem beschicken zich vervoegen, bijeenkomen
62 poincten van officiën ambtelijke punten
62 sticken (proces-)stukken
63 tproces verbael verslag van de rechtszaak
64 bij mont te zijn gehoort mondeling te worden gehoord
65 verresen uit de dood herrezen
67 lacen helaas
dies daarom
68 geboden bevolen
hem die God gaf... hen die God heeft aangesteld om te regeren (nl. het stadsbestuur)
69 hem hen
70 't geen ons dunct... onze eigen mening ondergeschikt te achten aan hun wil
71 last bevel [om een oordeel te vellen]
73 in redenrijcke schalen woordspel: in schalen vol van rede, verstand en ook: volgens de schaal,
de maatstaf van de rederijkerij
75 bylanch bilancia: balans, dubbele weegschaal
76 solaes vreugde, vermaak
77 verclaert verhelder, verlicht
78 u jongeren uw leerlingen, dus de rederijkers
alhier geschoolt hier bijeen gekomen
79 onbeveynsdelic ongehuicheld
vrij van jicht vrij van partijdigheid
80 dit u treffende gericht dit, u [Retorica] aangaande vonnis
83 bracke zilte, bittere
84 onconsten ruyt ruwe onkunde, on-kunst
steecken schuilgaan
3 gij mij zo veel... u bent mij wel zoveel waard, dat ik hier mijn verblijf zal nemen
4 wechnemende u van gekijff het geruzie beëindigen
5 daer van den Liefde... slaat terug op `dees zaeck’ in vs. 4, nl. de kunst van de rederijkers
7 van 't hooge herwerts.. Retorica komt van verre, mogelijk denkt Van Hout ook hier aan de
Parnassus (verg. de Missive)
10 u uwe
gaet gij [...] strijcken ga naar huis
11 gestelt tot ter beschikking gesteld
12 versaemt vergaderd, bijeengekomen
13 u staet den tweeden ree voor u staat de tweede klaar
16 verbeyt wacht
17 de const en was niet min... de kunst was niet minder waard
18 de vierde maec u blij wees blij met de vierde prijs
19 steltse vrijelic voort toon haar onbeschroomd
21 welaen die welaan gij
22 pronunchieren voordragen
23 den zin van u intree de betekenis van uw intrede
24-25 geriefde mijn oor streelde mijn gehoor
25 beduyt maec melding maak, een verklaring geef
26 naest besten op één na beste
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* extraordinaryse prijsen buitengewone, extra prijzen
27 fraey bekwaam
28 schietende naer eenen papegay bij schutterswedstrijden moest een houten vogel (de papegaai)
worden afgeschoten
29 wat meesters d' andere zijn hoe goed de andere schutters ook zijn
32 bekin beken, toegeef
33 de berisper aller zaecken hij die overal kritiek op heeft, welicht denkt Van Hout aan Momus,
de god van spot en (onredelijke) kritiek
34 laecken afkeuren
36 aen dien beste bewijs... er komen dus extra prijzen voor de beste bewijsvoering bij de intrede
(men moest laten zien hoe het de tirannen zou vergaan tijdens hun leven en erna)
42 stopen stoopflessen
43 bestelt geregeld
tot recht: laet ons nu spoen goed, laat ons snel verder gaan
44 vorderen ontbieden, laten brengen
45 mit recht rechtvaardig
46 Apelles belangrijkste schilder uit de oudheid, hofschilder van Alexander de Grote, 4de eeuw v.
Chr.
47 Seusis Zeuxis: Grieks schilder, ca. 400 v. Chr.
Timagoras Timagoras van Chalcis, Grieks schilder, 5de eeuw v. Chr.
Parrosius Parrhasios: Grieks schilder uit Efese, concurrent van Zeuxis
Polignote Grieks schilder uit Thasos, 5de eeuw v. Chr.
48 Protogenes Grieks schilder, tijdgenoot van Apelles
Apollodorus Atheens schilder, 5de eeuw v. Chr., bijgenaamd `de Schaduwschilder’, introduceerde
het clair-obscur
49 u voorduysentjarige tijt begrijp: deze vermaarde schilders leefden meer dan duizend jaar geleden
50 Cloto Clotho, de Spinster, één van de drie schikgodinnen die 's mensen levensdraad spinnen,
afwikkelen en tenslotte afsnijden
51 die de lichamen verslijt... begrijp: door de dood maakt Clotho eerst een eind aan het leven van
de kunstenaar, daarna vergaat ook diens werk
54 Bellini Venetiaans schildersgeslacht: Jacopo Bellini (ca. 1400-ca. 1470) en zijn twee zoons,
Gentile Bellini (1429-1507) en Giovanni Bellini (ca. 1430-1516)
Mantegna Andrea Mantegna (1431-1506), zwager van de gebroeders Bellini
Titiaen eig. Tiziano Vecellio (ca. 1477-1576), Italiaans schilder, leerling van Giovanni Bellini
55 Rafaël Italiaans schilder en architect (1483-1520)
Bastaen Niet geheel zeker. Waarschijnlijk doelt Van Hout hier op de Italiaanse schilder
Sebastiano del Piombo (ca. 1485-1547)
Angelycschen Michiel Michelangelo Buonarotti (1475-1564), Italiaans schilder, dichter,
beeldhouwer en architect
56 Dürer Albrecht Dürer (1471-1528), Duits schilder, tekenaar, graveur en kunsttheoreticus
Frans Floris Frans Floris de Vriendt (1516-1570), Antwerps schilder, broer van architect
Cornelis Floris
Bloclant Anthonie Blocklandt van Montfoort (ca. 1533-1583), leerling van Frans Floris en
leermeester van Cornelis Ketel
57 den groten Lucas Lucas van Leyden (ca. 1489-1533), Leids schilder en graveur
59-60 de tweede bende... de tweede groep schilders (de Italianen en Nederlanders) is niet minder
vermaard dan de eerste (de klassieken)
63 Leten Lethe, rivier in de onderwereld. Wie uit de Lethe dronk, vergat zijn vorige leven
65 d' Eeliseeusche landouwen de Elyzeese velden, mythologische verblijfplaats van de gestorven
helden in de onderwereld
69 levendige druyven slaat wellicht op het blazoen van de Haarlemse Wijngaertrancken, maar is
ook een verwijzing naar de bekende mythe van de door Zeuxis zo levensecht geschilderde
druiven, dat de vogels het schilderij kwamen aanpikken (zie voor deze anecdote bijv.: Van
Mander, Het Schilder-boeck, fol. 67v)
72 Phebus vlammige ooch de zon (Phoebus = Apollo, de zonnegod)
73-76 constrijcke handen... zeer moeilijk leesbare passage, bedoeld is vermoedelijk: gegroet schilders,
u verdient de onsterfelijkheid. Als uw levensloop een einde heeft genomen en zelfs uw
schilderijen zijn vergaan, dan nog zal uw naam voortleven.
76 mit al de deese nl. de namen van de schilders die in het visioen waren verschenen
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77-78 mijn oordeel geve ic dan... begrijp: ik geef mijn oordeel, niet bij wijze van waardebepaling,
maar alleen om uw kunst te tonen, te laten zien [aan het publiek]
85 Coijschen Apelles Apelles van Kos; zie de Inleiding
86 zij wijsen dat het wel es zij geven te kennen dat het goed is
87 't buffet toonbank, tapkast, tafel waar de rechtbank aan zit
reviereynen refereinen
88 daerof daarvan; hier: daarvoor
es mijn meynen is mijn bedoeling
89 'k verstaen elx zin ik begrijp de betekenis van elk referein
89-90 zo hier mer menschen-ramen.. als het oordeel door mensen geveld moest worden, zouden die
zeker zeggen: iedereen is winnaar
91-92 'k geef u geen ongelijc... ik geef u, juryleden, geen ongelijk dat u zich bezwaard voelt [over de
vraag], of u wel iets juists, d.w.z. een juist oordeel geeft
93 billic terecht
94 eender eenzelfde
95 doch toch
99 al blijft de laechste staen al blijft alleen de laagste prijs over
101 rethrosijnsche telgen rederijkers
102 neemet mij ten besten of houdt u mij ten goede
belgen boos worden
103 leerlic leerzaam
104 hoorderen toehoorders
106 't duyst deel van een aes het duizendste deel van een aas, de kleinste gewichtseenheid in het
oude weegstelsel
107 verneert te kort gedaan, verwaarloosd
109 becken en lampet wasgerei
110 rederijcken rederijkers
112 veelen violen
112 luyten luit, snaarinstrument
114 en est niet billicken... is het niet billijk dat die ook beoordeeld worden?
115 gewis jae zeker wel
in 't lang sedert lang
116 mijn gesustere Musica, zusterkunst van de Retorica
116-7 die volgens mijn begeert... begrijp: Retorica geeft een oordeel over de liederen dat haar - op
verzoek - in de mond was gelegd door haar zuster Musica
117 sententie vonnis, oordeel
118 mentie melding
124 het hoochst de hoogste prijs
125-6 het pat verbij u Ouwerschie Van Hout redeneert vanuit Rotterdam (eerste prijs) naar Den Haag
(tweede prijs); je komt dan langs Overschie, nabij Schiedam
126 d' alder outste stadt formeel niet juist, Den Haag had geen stadsrechten. Dordrecht is de oudste
stad van Holland
127 ons graven u naem 's-Gravenhage
128 eer men [...] bescreven bedoelt Van Hout soms: nog voor de Staten van Holland voor het eerst
bijeengeroepen werden?
132 Neptunys Neptunus, god van de zee; de derde prijs gaat dus naar Katwijk aan Zee
136 roeden oude lengtemaat, gelijk aan twaalf voet, ca. 3,5 à 4 m.
137 Geometria mijn zuster Meetkunde, een van de zusterkunsten
139 spoeyende beijverende, zich inspannend
141-4 Gij die alleen... de Vlaamse kamer in Leiden wilde zich `De Witte Lelie’ noemen, doch toen
de kamer van Beverwijk al zo bleek te heten, werd het d'Oraigne Lelie
141 om vre ter wille van de vrede
145 waerde geachte
geen prijs alnu verbeyt verwacht nu geen prijs
146 gegreyt behaagd, bevallen
147 zo vande intrey tijdens de intrede
148 te spade te laat, hier: op de laatste plaats
152 'k En had, gelovet mij... verm. bet.: ik had, geloof me, niemand kunnen vinden die beter was
dan u
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153 doet wijse en cloucken raet wijze en verstandige raad geeft
156 ontmoet zou zijn met prijsen prijzen zou ontvangen (de Leidse magistraat had besloten d'Orainge
Lelie buiten mededinging te laten meedoen, om afgunst te voorkomen)
157 getuygen getuigenis
160-1 geensins de conste... het spel wordt niet op inhoud beoordeeld, er zal alleen worden gelet op
uitvoering
163 van geen getreur rasen niet uit teleurstelling te keer gaan
166 hier naer gedragen hier aan onderwerpen
167 zijt gij mijn broederen... als u mijn [kunst]broeders bent, zoals velen van u beweren
168 verdempt vernietig, verdring
169 zelf min eigenliefde, egoïsme
169 gru gruwel
172 in als hout middelmaet houdt in alles de juiste maat (d.w.z. gematigdheid); houdt middelmate
is het devies van de rederijker J.B. Houwaert, mogelijk is dit dus een knipoog naar deze populaire
Antwerpenaar
173 laecken minachten, afkeuren
174 in de gestelde paeyen binnen de vastgestelde grenzen
175 op u benijders [...] waecken let op uw benijders
176 heeschen haen toespeling op Ds. Henricus Gallus (=De Haan), zie de Inleiding
176 ke! uitroep ter aansporing
176 laet u raeyen laat u adviseren
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Heijden, M.C.A. van der -

27

Heijden, Th.C.J. van der -

24

Helmichius, Wernerus

4, 24

Herodes

8

Holland

6, 7, 83, 96, 100

Hout, Jan van

passim

Armenrapport

28

Loterijspel

8, 9, 14, 17, 35

metriek

15, 16, 18

Missive

7, 9, 14, 16, 28, 66, 98

Opdracht aan B. Cornelis

10, 11

rederijkerskaart 1577

10, 16

rederijkerskaart 1578

29
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taalzuivering

11, 12, 17

Voorrede tot het Gezelschap

10, 11

Houwaert, Jan Baptista

101

Huisman, A.

24, 25, 28

Italiaanse kunst

10, 18

katholieke kerk, katholieken

4, 11, 13

Katwijk aan de Rijn

7, 82, 96

Corenaren, Liefde moet blijcken

21, 77, 78, 82, 94, 96

Katwijk aan Zee

7, 81, 94, 96, 101

Kempenblom, In liefde accoort

21, 77, 78, 80, 81, 94

Ketel, Cornelis

99

Koppenol, J.

24, 25, 27, 28, 30, 36

Korszoon, Dirc

25

Kos

18, 100

Kossmann, Fr.

28

Kouckebacker, Cornelis Jansz

25

Leicester (Robert Dudley)

11

Leiden

passim

Catharinaklooster

6

Drie Oktoberviering

4
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feestcultuur, intochten

11, 12

kerkeraad

3-5, 6, 12

Kraan

23, 77, 80

Lakenhal

8

loterij van 1596

5, 6, 12-14

Ontzet

6, 11

Orainge Lelie, In liefde groeyende

4, 6, 9, 19, 21, 83, 97, 101

pest- en dolhuis

6, 70

stadsbestuur, magistraat

3-5, 9, 12, 17, 97, 101

rederijkers

5, 11, 12; zie ook s.v. rederijkerswedstrijd
1596

schutterij

6, 12

Universiteit

18

Waag

23, 80

Witte Acoleyen, Liefd es tfondament

4, 6-9, 13-14, 16-17, 21, 26, 71, 75, 79,
81-82, 84, 93, 97

Leiden - topografie
Anthonisbrug

23

Bostelbrug

23

Botersteeg

23

Breestraat

8, 16, 23

Diefsteeg

23

Gangetje

23

Karnemelksteeg

23

Mandemakersteeg

23

Maredorp

23

Mosterdsteeg

23

Nieuwsteeg

23

Oosterlingplaats

23

Pieterskerkhof

23

Rapenburg

23

Rijnsburgerpoort

23

Steenschuur

23
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Steynenburch

23

Wanthuis-vierendeel

23

Wolhuis-vierendeel

23

Wolsteeg

23

Zijlpoort

8, 14, 23, 75

Leiden - herbergen

16, 83

Beleg van Antwerpen

23, 78, 82

Cabuyscool

23, 78, 82

Franse Schilt

23, 78, 82

Gulden Corper

23, 77, 81

Gulden Fortuyn

23, 78, 83

Norenberchse Croon

23, 78, 82

Rode Leeuw

23, 78, 83

Witte Arent

23, 78, 82

Wolzak

23, 78, 82

Lethe

95, 99

Leuven

18

Leyden, Lucas van -

18, 95, 99

Lipsius, Justus

18, 29

Lors, Vrou

7, 8
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Mak, J.J.

24

Mander, Karel van -

8, 18, 30, 66, 95, 99

Mantegna, Andrea

18, 30, 95, 99

Maurits, prins

11, 12, 19

Mercurius

95

Mersch, Pieter Cornelisz van der -

7, 8, 25

metriek

12, 15, 18, 74

Michelangelo Buonarotti

18, 95, 99

Middelburg

6

Mirkinius, Conrad

29

Momus

98

Mors, Joncker (Van der -)

zie s.v. Mersch, P.C. van der -

Musica

100

Muzen

80

Neptunus

96, 101

Nero

8

Neurenberg, Nürnberg

80, 84

Noorde Gommersz, Jacop van -

25

Oerle, H.A. van -

23

Opstand

3, 11

Orlers, Jan Jansz

19, 26, 27, 29, 30, 35

Overschie

96, 100

Overvoorde, J.C.

3, 24, 27

Parnassus

77, 80, 98

Parrhasios

18, 94, 98

Pater, J.C.H. de -

10, 24, 27

Pauw, Pieter

30

Phigius, Stephanus

18

Phoebus

95, 99

Plancius, Ds.

4, 19

Platevoet, Ds.

zie s.v. Plancius

Plinius de Oudere

18, 29

Polygnotos

18, 94, 98
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Prins, Jan

26

Prinsen J.J.Lzn.

7, 10, 25, 26, 27, 28, 30, 35, 36

Protogenes

18, 94, 98

Rafaël

18, 95, 99

Ravelingen, Frans van -

16, 18, 23, 25, 26, 27, 30, 35, 66

rederijkers

passim

zie s.v. Gouda, Den Haag, Haarlem,
Katwijk aan Zee, Katwijk aan de Rijn,
Leiden, Rotterdam, Vlaardingen
rederijkerswedstrijd 1596

5, 6, 8-10, 12

blazoenen

8, 9

Cort Verhael

7, 8, 26

herbergen

16

intrede

8

jury, jurering

8-9, 14, 16-19, 29, 76, 85, 88, 89

kaart, Chaerte

7, 13-16, 26

kosten

10

Lust-Hof van Rethorica

7-9, 16, 23, 25-27, 29-30, 35, 66, 85

zottenfeest

7, 8

reformatie

3
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Republiek

3, 12

retorica

11, 26

Retorica, Vrouwe

8, 18, 73, 77, 80-82, 87, 89, 91, 98, 100

Rijn

96

Roose, L.

26

Rotte

96

Rotterdam

4, 7, 82, 100

Blaue Acoleyen, Met minnen versaemt

8, 77, 78, 82, 94, 96

Schiedam

100

Schotel, G.D.J.

51

Sebastiano del Piombo

18, 29, 95, 99

Sempol, Cornelis Bouwensz van -

25

Smits-Veldt, M.B.

27

Smyrna, Smyrnaanse vrouw

17, 29, 85, 89

Spanje, Spaans bewind

11, 12

Spies, M.

30

Staten van Holland

3, 6, 101

Symonsz, Cornelis

7, 25

Synode 1578, Nationale -

3, 11

Acta

3, 4

synoden in Zuid-Holland, particuliere - 4
Thasos

98

Timagoras van Chalcis

18, 94, 98

Titiaan of Tiziano Vecellio

18, 29, 95

Valerius Maximus

17, 18, 29

Vasari, Giorgio

30

Verkruysse, P.J.

37

Veulen, Claes Jansz van de -

25

Vives, Johannes Ludovicus

15, 16, 28

Vlaanderen

15

Vlaardingen

7, 82, 97

Akerboom, Aensiet liefd'

16, 77, 78, 80, 82, 96, 97

Werff, Pieter Adriaensz van der

6
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Wille, J.

5, 24, 25, 30

Willem Lodewijk van Nassau

12

Worp, J.A.

25

Zandvoort

9, 27

Zeeland

6

Zeuxis

18, 94, 98, 99

Zuid-Holland

4
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