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1. INLEIDING EN VERANTWOORDING

Bij ons onderzoek naar het reilen en zeilen van de Delftse rederijkerskamer De 
Rapenbloem kregen we en passant materiaal in handen betreffende Westland- 
se rederijkerskamers. Het onderzoek breidde zich uit tot die regio en een publi
catie over de Westlandse kamers volgde in 1985. Waar moesten we de zich 
uitbreidende retoricale ‘olievlek’ gaan indammen? Het was intussen duidelijk 
dat de kamers van Holland onderling nauwere betrekkingen hadden dan bij
voorbeeld die van Zeeland. We besloten verder te zoeken naar archiefposten 
over rederijkers in het voormalige gewest Holland in alle daarvoor in 
aanmerking komende archieven, mits in voldoende mate toegankelijk. Een en 
ander leidde tenslotte tot dit Retoricaal Memoriaal, een verzameling van 
aangetroffen archiefgegevens over rederijkers in Holland vanaf het einde der 
Middeleeuwen tot en met het begin van de achttiende eeuw.

Het Retoricaal Memoriaal wordt begrensd door een aantal factoren. Aller
eerst ruimtelijk: bij de gebiedsafbakening zijn we uitgegaan van het gewest 
Holland, zoals de rederijkers dat zelf zagen. In een aantal uitnodigingen voor 
wedstrijden geven zij zelf aan, dat juist Hollandse kamers werden gevraagd en 
aan de kamers die gehoor gaven aan uitnodigingen kunnen we zien, dat de 
grenzen niet al te eng werden getrokken. Asperen, Heusden en Oudewater 
behoorden strikt genomen niet tot het gewest, maar werden door de rederijkers 
als Hollands beschouwd. Wij doen dat dus ook. Vervolgens is chronologisch 
gezien de grens naar het verleden zo ruim mogelijk. Meestal gaf het in de 
archieven aanwezige materiaal de begrenzing zelf aan; niet elke stad beschikt 
over archiefmateriaal van voor 1500. De oorzaken daarvoor kunnen zeer 
verschillend zijn, zoals verwaarlozing, opbergen in klimatologisch ongunstige 
ruimtes, calamiteiten (bijv. de Delftse stadsbrand van 1536 of het 
bombardement op Rotterdam in 1940). Tot hoever de onderzoeksperiode 
moest lopen, hebben we eveneens laten afhangen van de hoeveelheid informa
tie die we vonden. De gehele zeventiende eeuw zullen rederijkers actief 
blijven en pas in het begin van de achttiende eeuw zien we een vrij snelle 
eclips van rederijkersactiviteiten. Mogen de kamers in het tweede, derde en 
vierde kwart van de zeventiende eeuw geen of nauwelijks literaire betekenis 
meer gehad hebben, hun rol in de steden en dorpen als cultuurdragers van 
grote groepen Hollanders is echter nog lang niet uitgespeeld, zoals moge 
blijken uit het Retoricaal memoriaal. Het leek ons dan ook verantwoord de 
bovengrens te leggen bij circa 1700. Nog jonger materiaal werd alleen 
opgenomen als het in ruime mate beschikbaar was en dat is vooral een kwestie 
van toeval.

Tenslotte hebben we ons strikt beperkt tot archiefposten die letterlijk op 
rederijkers betrekking hadden. Gegevens over Latijns, Frans, Hollands school
drama, studententoneel, professionele toneelspelers en in het algemeen over 
toneel en spelen zijn, hoe interessant ook, niet opgenomen.
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Tijdens ons onderzoek naar de geschiedenis van de Delftse en Westlandse 
rederijkerskamers werd ons duidelijk, dat gegevens over deze instellingen op 
de meest onverwachte plaatsen kunnen opduiken. Tevens werd het ons 
duidelijk, dat onderzoek naar dit onderwerp in archieven die nog niet geopend 
zijn, oneindig veel meer tijd zou vergen dan twee mensen in hun vrije tijd tot 
hun beschikking hebben. Vandaar dat we hebben gekozen voor de volgende 
strategie:

1. Alle “geopende” archieven werden op voor de hand liggende sleutel
woorden nagekeken.

2. De algemene bestuurlijke archieven, zoals Gerechtsdagboeken, Kamer
boeken, Vroedschapsboeken, Burgemeestersmemorialen, Aflezingsboe- 
ken e.d. werden systematisch doorgewerkt, evenals stads- en ambachts
rekeningen.

3. Kerkeraadsnotulen, notulen van de diverse classes en de acta van de parti
culiere en provinciale synoden der Ned. Herv. Gemeente zijn ook syste
matisch bestudeerd.

4. Als er in bovenstaande archiefstukken gegevens waren aangetroffen, die 
duidelijk aanleiding gaven te kijken in andere dan de hierboven genoemde 
stukken, dan werd dat gedaan, de zgn. dominomethode. Uit de stads- 
resoluties van Delft blijkt bijvoorbeeld, dat de Delftse kamer De Rapen
bloem gaat optreden ten behoeve van de Charitatekamer, dus hebben we 
het archief van die instelling nagekeken. Op deze manier kwamen we er 
ook toe de resoluties en de repertoria van de missiven van en aan het Hof 
van Holland en de boekhouding van de Grafelijkheidsrekenkamer te 
bestuderen.

5. Plaatselijke prentenverzamelingen en de bibliotheek van plaatselijke 
archieven werden op diverse trefwoorden, als “camerspeelders, rhetori- 
sijnen, toneel, etcetera nagekeken.

Onze verzameling hebben we kunnen uitbreiden met archiefgegevens, die 
we, de hierboven geschetste strategie volgend, toch niet zelf hebben gevonden, 
maar die ons vriendelijk aangereikt of gewezen werden door (amateur)his- 
torici, vaak verenigd in plaatselijke of regionale historische werkgroepen. Hun 
waardevolle hulp verantwoorden wij bij de afzonderlijke plaatsen. Vervolgens 
werd de verzameling aangevuld met gegevens die al eerder op de meest 
uiteenlopende plaatsen werden gepubliceerd, waarbij vooral 19de-eeuwse 
historische tijdschriften als De Navorscher een mooie bron vormden. (afslui
ting van het onderzoek naar bronnen: augustus 1998). Literaire bijdragen 
werden slechts dan opgenomen als ze strikt historische waarde hebben. Tot 
slot hebben wij gegevens over rederijkers uit diverse pamfletverzamelingen, 
repertoria en literatuurgeschiedenissen toegevoegd aan het geheel.

De mogelijkheid tot aanvulling van het Retoricaal Memoriaal is in principe 
(bijna) oneindig. Het verkrijgen van een volledige verzameling archiefposten
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over rederijkers is een illusie. Daarom achten wij het gerechtvaardigd die van 
ons nu te presenteren. Hopelijk is dit Retoricaal memoriaal een aanzet voor 
onderzoekers bij hun studie te letten op archiefgegevens over rederijkers, 
zodat de verzameling steeds completer kan worden. Wij houden ons aanbevo
len voor elke aanvulling. Doordat het Retoricaal Memoriaal eveneens op de 
internet-site van de UB der KU Nijmegen gepubliceerd wordt, is aanvulling 
met nieuw ontdekt materiaal goed mogelijk. De versie op CD-Rom, zoals 
uitgebracht door de uitgever, biedt in principe diezelfde mogelijkheid.

De plaatselijke archieven zijn in de loop der jaren meer en meer toeganke
lijk gemaakt, mede door nieuwe communicatievormen als Internet. Weliswaar 
ligt het accent daarbij met name op voer voor genealogen, maar ook voor 
literair-historisch onderzoek zal ongetwijfeld veel meer bereikbaar worden, 
met name als de justitiële en notariële archieven ontsloten kunnen worden.

De opzet van het Retoricaal Memoriaal is als volgt. De steden en dorpen zijn 
op alfabet geplaatst. Daarbinnen onderscheiden we verschillende onderdelen. 
Allereerst wordt in een inleiding ingegaan op de informatieve waarde van het 
gevonden archiefmateriaal. Het gaat dan om vragen als de volgende: Waar 
gaan de gegevens over? Wat is het karakter ervan? Wat voor beeld krijgen 
we? Wordt dat beeld voornamelijk bepaald door wetgevende c.q. politieke of 
kerkelijke bronnen of door beide? Gaat het om materiaal uit de gerechtelijke 
sfeer? Zijn de bronnen van literaire aard?

Vervolgens geven we per plaatse een lijst van secundaire literatuur en 
geraadpleegde archieven. Dan volgt waar het uiteindelijk om gaat: de 
archiefposten zelf. Zij staan in chronologische volgorde. De rubriek Algemene 
bronnen was noodzakelijk, omdat er posten zijn die voor rederijkers in het 
algemeen bedoeld waren en niet alleen voor die van een bepaalde plaats. Of 
het betreft posten die niet goed te koppelen zijn aan een specifieke plaats. De 
chronologie van de bronnen berust op de ouderdom van het document en 
slechts bij uitzondering op die van de in het document beschreven handeling. 
Het kan dus voorkomen dat een beschrijving van een wedstrijd voorafgaat aan 
een verslag van de beraadslagingen omtrent die wedstrijd. Wat de 
Amsterdamse bronnen betreft, moet erop gewezen worden dat Huydecoper 
zijn gegevens ordende op bepaalde onderwerpen: opvoeringen, hoofden, 
beminders etc. en dat we die gegevens bij elkaar laten staan en niet hebben 
geprobeerd Huydecopers bronnenmateriaal in de tijd te reconstrueren.

De teksten van de archiefposten werden afgeschreven en uitgegeven 
volgens de richtlijnen van het Nederlands Historisch Genootschap en van de 
Rijkscommissie voor Vaderlandse Geschiedenis. Indien archiefmateriaal in de 
loop der tijd verloren is gegaan, maar wel is gepubliceerd, dan citeren we 
uiteraard naar die publicaties.

Bij de annotatie van het archiefmateriaal hebben we ons beperkt tot woord
verklaring en het zo veel mogelijk verstrekken van informatie over genoemde 
personen. Wie het hele Memoriaal doorloopt ziet hetzelfde woord wel eens
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meer dan eenmaal verklaard worden. Dit komt omdat we ervan uitgaan dat het 
Memoriaal vooral per stad of dorp geraadpleegd gaat worden. Ditzelfde geldt 
voor het meermalen opnemen van studies in de bibliografie. Soms kan aan 
sommige teksten, ook al zijn alle woorden die vragen kunnen oproepen zo 
goed mogelijk verklaard, toch nog geen touw vastgeknoopt worden ten 
gevolge van slordigheid (vooral in administratieve stukken) of onvermogen 
(met name in de op rijm gestelde verzoeken aan overheidsinstanties). We 
hebben het beschouwd als vallend buiten ons bestek om van dergelijke 
stukken (die nooit voor publicatie bestemd zijn geweest) een kritische uitgave 
te verzorgen. Woordverklaringen zijn in de tekst zelf opgenomen, omdat dit de 
leesbaarheid ons inziens vergemakkelijkt.

Informatie bij de namen van rederijkers en kerkelijke en algemeen 
bestuurlijke functionarissen hebben wij in voetnoten geplaatst. Het zoeken 
naar inlichtingen over genoemde personen blijkt in lang niet alle archieven een 
eenvoudige zaak te zijn. Zelf alle namen na te trekken bleek onmogelijk 
zonder een relatief onredelijke tijdsinvestering. Daarom is hulp gevraagd aan 
plaatselijke genealogische verenigingen, soms met verrassend, soms ook met 
betrekkelijk weinig resultaat. Een en ander verantwoorden wij bij de 
presentatie van het archiefmateriaal per plaats.

F.C. van Boheemen 
Th.C.J. van der Heijden
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2. ALGEMENE BRONNEN

INLEIDING

In de Algemene bronnen zijn de beschikbare teksten opgenomen van besluiten en verordeningen 
van hogere bestuursorganen dan plaatselijke. De hier gepubliceerde stukken gaan om het 
beperken en verbieden van activiteiten van rederijkers in landelijk en/of regionaal verband.

De brief van de predikant Taffin aan Arent Cornelisz. (1575) heeft weliswaar betrekking op 
Dordrecht en Delft, maar is zo algemeen van inhoud, dat plaatsing in de Algemene bronnen 
gerechtvaardigd is. Ook opmerkingen van algemene aard over rederijkers uit de Acta van 
deNederlandsche Synoden ontbreken in deze rubriek niet, evenals opmerkingen uit de Provinci
ale en Classicale acta.

GERAADPLEEGDE ARCHIEVEN

ARA Grafelijkheidsrekenkamer - rekeningen, inv.nr. 4446-4517 (1523-1610).
ARA H.v.H. Repertoria van de missiven van en aan het Hof van Holland, inv. nr.5945 
(1557-1565, 1573-1593, 1600-1630, 1632- 1703, nagekeken tot 1703). De afzonderlijke 
correspondentie is terug te vinden in de inv. serie 380 van het Hof van Holland.
ARA H.v.H. Register van notulen van ordonnanties en resoluties, inv.nr.278 (afschrift 
inv.nr.375) oct.1602 - maart 1608.
ARA H.v.H., inv.nr.6131 (Register volgens het A.B.C. op de voornaamste notulen en resoluties 
van het Hof 1602-1652).
ARA H.v.H. Registers van notulen en ordonnanties en resoluties van het Hof van Holland, 
inv.nr. 278-281 (1602-1652).
ARA Staten van Holland, inv.nr. 325-380 (Minuut resoluties van de Staten van Holland en 
West-Vriesland, waaronder tot op 23-1-1621 gemengd zijn de resoluties van de gecommitteerde 
raden 1575- 1621).
ARA Staten van Holland, inv.nr.281-288 (Gedrukte indices op de gedrukte resolutie van de 
Staten van Holland 1529-1668).
ARA H.v.H., inv.nr.1091-1107 (Registers van resolutie van de Staten van Holland, betreffende 
de justitie 1525-1663).
ARA H.v.H. inv.nr.5207 (Criminele papieren van het Hof van Holland 1606).
ARA H.v.H. inv.nr. 266f en g.(Chronologische index op de memorialen van het Hof van 
Holland 1602-1674).
Tabula of repertorium van de plakkaten en ordonanties geregistreerd in de memoriaelboeken van 
1513-1674,inv.nr. 269. Gedrukt exemplaar in bibl. ARA, sign. 4 G 4.
ARA, Arch. Ambtenaren van het Centraal Bestuur, inv.nr. 91-98.
ARA ANHG Classis Delft en Delfland, inv.nr. 136-140 (Oude nummering) Acta classis 
1582-1709.
ARA ANHG Classicaal archief, Leiden, Acta Classis 1585-1586, 1596-1700.
Idem, 's-Gravenhage, Acta Classis 1576-1593; 1607-1700.
Idem, Schieland, Acta Classis 1580-1700.
Idem, Dordrecht, Acta Classis 1573-1700.
Idem, Gouda, Acta Classis 1617-1700.
Idem, Brielle, Acta Classis 1574-1594; 1600-1700.
Streekarchief Land van Heusden en Altena, Archief classis Heusden (voormalige classis 
Gorinchem), Acta classis 1579-1661.
GA Amsterdam, Archieven van de classis Amsterdam, inv.nr.379 (Acta classis 1582-1671).
Prov. Arch. Noord-Holland, Acta Classis Alkmaar 1610-1700. Vooral de eerste delen door 
vochtschade niet tot zeer slecht leesbaar.
Idem, Acta Classis Edam 1592-1700.
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ARA Brussel, Arch. Raad van State en Audientie, inv.nr. 1627 (lettres missives 1531-1536); 
inv.nr. 1646/1-2-3 (Lettres missives Holland, Zeeland, Friesland 1534-155); inv.nr. 1656/1-2 
(Administrations regionales et locales 1549-1555); inv.nr. 1704/1-2 (Conseil de Justice 1555
1578); inv.nr. 1715/1-2 (Administrations regionales et locales 1555-1578).

BIBLIOGRAFIE

Fredericq 1900 - P.Fredericq e.a., Corpus Documentorum Inquisitionis Neerlandicae. Deel V. 
Gent-'s-Gravenhage 1900.
Knuttel 1908-1916 - W.P.C.Knuttel, Acta van particuliere synoden van 1621-1700. Uitgegeven 
in: RGP, kleine serie, nr.3, 5, 8, 11, 15, 16. 's-Gravenhage 1908-1916.
Groot Placaetboek 1658 - Groot Placaetboek I, IV en V. 's-Gravenhage 1658.
Kerkelyk Plakaatboek II.
Reitsma en Van Veen 1892-1899 - J.Reitsma en D.van Veen, Acta der Provinciale en 
Particuliere Synoden, gehouden in de Noordelijke Nederlanden gedurende de jaren 1572-1620. 
Groningen 1892-1899.
Rutgers 1880 - F.L.Rutgers, 'Acta van de Nederlandse Synoden der zestiende eeuw\ In: Werken 
van de Marnix-vereeniging. Serie II, deel II. Utrecht 1880.
De Groote 1975 - B.De Groote, 'De overheid en het Gentse rederijkersfeest van 1539'. In: De 
Fonteine 1975, p.105-117.

BRONNEN

1527
- ARA H.v.H., Derde memoriaelboeck van Sandelin, fol.202 verso. Geciteerd bij Fredericq 
1900, V, pag.324-325:
"Van batementen niet te spelen zonder consent (=toestemming). Copie.
Die grafe van Hoochstraete, heer van Montingny, van Cuylenburch, van Borsselen, etc., 
stadthouder-generael ende raide des keysers1, gecommitteert (=afgevaardigd) ter zaecken zijnre 
Mat. (=Majesteits) landen van Hollant, Zeelant ende Vrieslant, den eersten gezworen exploictier 
(=deurwaarder) van de camer van den raide in Hollant, hierup versocht, saluyt.
Wij ontbieden ende bevelen U dairtoe, committerende mits dese, dat ghij van stonden aen treckt 
overal binnen die steden ende plecken van de voors. landen van Hollant, daer men gewoonlijck 
is publicatie te doen ende uytroupinge. Ende aldaer, in presentie van de officieren ende 
wethouders, vanwegen der K. Mt. (=Koninklijke Majesteit) publiceert ende vercondicht d'ordon- 
nantie (=verordening) in forme van placcaete in daete den 18 january in 't jaer duysent vijf- 
hondertzevenendetwintich2 lestleden, dairvan copie auctentique hier aengehecht is, bevelende 
vanwegen als boven eenen ygelijcken, van wat state, nacie oft condicie (=toestand) hij zij, 't 
inhouden van der zelver ordonnancie in allen zyn poincten (=punten) ende articulen 
t'onderhouden ende te achtervolgen, op peyne (=boete) ende verbeurte daerinne verclaert.
Ende alsoe tot onse kennisse gecommen is, dat binnen desen landen van Hollant ende Vrieslant 
dagelijckx bij de rethorijckers binnen de steden ende plaetsen van dien in de openbaere plaetsen 
gespeelt worden diversche spelen, daerduer 't gemeen volck geschandaliseert wordt, niet jegen- 
staende dat hier voortijts van 's keyzerswegen geboden den officiers ende regierders van voirs. 
stede, dat zij nyet gehengen (=toestaan)souden eenighe spelen gespeelt te worden, ten wair zij 
die eerst ende alvoeren gevisiteert (=onderzocht) ende toegelaeten hadden. Soe ordonneren wij u 
in 't openbaer voor den volcken, ter gewoonlijcker plaetse, in den naem van den keyser te gebie
den, dat nyemant van nu voortaen, wie hij zij, hem en vervordere (=zich verstout) eenighe spelen 
in 't openbaer oft heymelyck te spelen, tenzij dat die eerst bij de officiers ende wethouders van

1 Anthony de Lalaing, graaf van Hoogstraten (1480-1540). Sedert 1522 stadhouder van Holland, 
Zeeland en West-Friesland als opvolger van Hendrik III van Nassou. Hij was een invloedrijk adviseur van 
Karel V.

2 In het Groot Placaetboeck komt het plakkaat uit 1527 niet voor.
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de steden ende plaetsen, daer men dat begeert te spelen, gevisiteert ende toegelaeten word, op 
peyne van arbitraire correctie (=gerechtelijke straf); bevelende insgelijcx denzelven officiers 
ende regierders nyemant toe te laten eenige spelen, die bij hem nyet gevisiteert en zijn, te spelen 
ofte gehengen gespeelt te worden, op peyne om zelfs by ons arbitralyck gecorrigeert te 
worden."(...)
Gegeven in Den Haghe, onder zegel van justicie hieraen gehangen, op ten 4 dach van februario 
in 't jaer duijsent vijfhondertzevenendetwintich, naer loop 's Hoofs van Hollant. Bij mijnen 
heeren den stadthouder-generael ende raide van Hollant, Zeelant ende Vrieslant,
J.de Jonghe."

1539
- ARA, Ambtenaren van het Centraal Bestuur, inv.nr. 98, 26- 09-1539:
"Die grave etc. Eersame goede vrunden.
Alsoo wij bij experiencie bevinden dat uuyt die spelen van den retorickers menige luyden 
geschandaliseert ende oock ontsticht worden ende dat die selve spelen van de scrift en andere 
cluchten (sic) inne brengen tot deresie van den geestelicken staet ende andere staeten. Daer uuyt 
murmuratie onder 't volck compt daerinne wij begeren naer onsen vermoegen te voersien; soo is 
't dat wij u ordonneren ende bevelen de voorsz. rethorisiens onder uwe jurisdictie te verbieden 
eenige speelen meer te speelen hoe dat die moegen zijn ende van wat materie dat sy souden
(sijn) ter tijt ende wijlen toe dat anders bij de Mat van d e---- ie daerop geordonneert sal wesen.
Ende als en laet nyet.
Eersame goede vrunden onse heer God zy met U. Gescreven in den Hage den 26en dach van 
september anno 1539."

- ARA, Ambtenaren van het Centraal Bestuur, inv.nr.97, 5-12-1539, art. XXIIIJ:
"Ten selven dage es oick geordineert, dat men tot Delft ende generalicke (=in 't algemeen) over 
al Hollandt voer een zekere tijt van jaeren den rethorijckers verbieden zal te speelen, want al is 't 
geordonneert, dat sy den officiers die speelen te voeren sullen laeten visiteren, soe speelen sy 
nochtans eenige scandaleuse saicken zulcx datter in 't particulier anders nyet en es inne te 
remedieren (=verhelpen)."

1540
- ARA Brussel, Oostenrijkse Geheime Raad, register 670, fol.46-47 (Geciteerd bij De Groote 
1975):
"Bij den keyser. Onsen meyer (=burgemeester) van Loeven (=Leuven) of zijnen stedehouder 
(=plaatsvervanger), saluyt. Al eist zoe dat wij bij diversche onse ordonnantien ende placcaten 
hebben doen kundigen (=bekend maken) ende verbieden over allen ons landen ende heerliche- 
den, dat nyemant hem en soude vervoorderen te prenten, coopen, vercoopen, onder hem houden, 
lenen ende communiceren eenigen boucken in denzelven ordonnantie verclaert noch andere 
suspect, verboden of inhoudende dwalinge in den kersten geloove. Desen nietjegenstaende tot 
onser kennisse is gecommen dat binnen onse stadt van Loeven dagelicx worden vercocht, 
gecocht, geleent ende gecommuniceert diversche quade ende verboden boucken, leeringen ende 
besondere de bouken onlancx gereprobeert (=verworpen) bij der universiteyt van Loeven 
hiernae volgende (...).
Zekere spelen onlancx [gespeelt] geprent in onse stede van Ghent ende bij den negentien 
cameren aldaer gepeelt up dat woort (=thema) d'welck den mensche stervende den meesten 
troost is. En daertoe vele onbehoirlicke [brieven] spelen, liedekins, refereynen ende figuren 
scandaleux, dangereux ende suspect van ketterie contrarie (=in strijd zijnde met) onsen kersten 
geloeve, die constitucie (=verordening) ende ordonnantien van onse moeder die heilige kercke 
ende tot grooter oneere van God almachtich, zijne gebenedijde moeder Maria ende den heiligen 
ende in grooten perijckel (=gevaar) van verliese van vele zielen ende meer sal, tenzij dat bij ons 
hierinne voirsien en worde, als wij verstaen. Soe eist dat wij u ernstelick ontbieden ende bevelen, 
daertoe committerende bij desen dat ghij van stonden an met u genomen een geleerden man hem 
verstaende in de heylige scrifture u t'samen transporteert (= zich begeeft) alomme in den bedrive
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van uwe officie (=ambt) in den huusen (=huizen), cameren ende winckels van de bouckprenters, 
bouckverkoopers, rhetorijcken ende anderen huusen, behoudelick dat aengaende particuliere 
private persoenen hem met boucken nyet geneerende (=de kost verdienend), ghij in heuren 
huysen niet en zult commen, ten waer datter eenige informacie, precedente (=overduidelijk 
aanwezige), vehemente (=geweldige) suspicie (=argwaan) of presumptie (=verdenking) tegens 
hen en waere, dat zij eenige suspecte boucken, gescriften, figuren, spelen of refreynen souden 
onderhebben, in welcken gevalle ghij in hueren huysen sult mogen gaen ende nae diligente 
(=ijverig) besouck ende inquisicie (=onderzoek) bij u gedaen zijnde van den voirseide boucken, 
liedekins, refreynen, spelen ende figueren, indien ghij eenige van dien bevint aldaer zijnde 
deselve avueert (=bekent) realick (=werkelijk) ende by feyte ende openbaerlick verbarnt 
(=verbrandt) of doet verbarnen ende te nyeute (=te niet) bringen, calengerende (=aanklagend) 
ende te rechte stellende den prenters (=drukkers), bouckvercoopers ende anderen persoenen als 
overtreders van onsen ordonnantien voor onsen wethouderen van Loeven, denwelcken wij 
bevelen, dat zij dieselve pugnieren (=straffen) ende corrigeren nae exigentie (=eis) van hueren 
delicten ende inhoudt onser voirseide ordonnantien nyetjegenstaende dat men soude willen 
seggen ende instrueren, dat dieselve ordonnantien nyet gepubliceert ende ververscht en souden 
zijn van halve jare te halven jaere, want onse meyninghe ende verstant altijts is geweest ende 
noch is dat de voirseide ordonnantien worden onverbrekelick onderhouden ende die overtreders 
van dien gecorrigeert by den peynen ende mulcten (=boete) daerinne begrepen. Wij bevelen u 
voorts van onsen wegen te verbieden allen rhetorijckers ende anderen in den bedrive van u 
officie dat zij hen wachten (=scherp letten op) ende verdragen (=zich wachten voor) te spelen of 
communiceren eenige suspecte spelen nopende ende inhoudende die heylige scriftueren, den 
sacramenten ende ordonnantien der heyliger kercken of andere onbehoirlicheyt noch die 
scriftueren oft aucteurs van dien angaende te singen, vercoopen of distribueren, wien dattet zij 
up de peyne begrepen in onsen voirseide placaten of ander arbitralick gecorrigeert te zijne. Des 
te doen gheven wij u vulcommen macht, auctoriteyt ende underlinge bevel. Ontbieden ende 
bevelen voorts allen anderen onse iusticieren (=met rechtsmacht beklede ambtenaren), officieren 
ende ondersaten (=ondergeschikten), dat zij u in dit doende ernstelic verstaen ende obedieren, 
want alsoe belieft.
Gegheven in onse stede van Brugge onder onsen contresegel (=contra-zegel) hierop gedruct in 
placate den 10en dach van julio in 't jaer duyst vyfhondert ende veertich.
Geteeckent L.de Zoete. Les placcats dessus dits ont este envoyez aux officiers de Louvain, 
Bruxelles, Anvers, Bois-le-duc et Berghes sur le Zoom.
Semblabement aux officiers de Gand, Bruges et Ypre.
Item
aux officiers de Dordrecht, Delf, Leyden, Haerlem, Goude, Amsterdam, Brielle, Putte et bailli de 
la Haye.
Item aux bailliz de Middelbourg, Ziericxzee, Reymerwale et Goe, Escoutette de Malines, au 
conseil d'Utrecht, Frise, grant bailli de Haynau, Luxembourg, quilz le facent faire par le officier 
du pays chacun en son pouvoir, au provost le conte a Valenciennes, au bailli de Tournay et 
Tournesis, de Lille, Douay."

1556
- ARA, H.v.H. Grafelijkheidsrekenkamer - rekeningen, inv.nr.4476, fol. 61:
"Jan Iolijt, geswooren boode, die met brieven van denzelfden hove gereijst is aen den bailliu van 
Voorne, Iasper van Treslonge, nopende de apprehensie (=arrestatie) van eenijge rethorisijnen, 
vagabunden ende ander in zijn bedrijf hanterende, daervooren denselven bode gepasseert werde 
bij den voorn. hove twee daegen tot ses stuvers 's daechs. Blijckende by d'ordonnantie hierveur 
gelevert in date den 17 martij anno XVc vijf ende vijftich, stilo curie Hollandie. Waeromme hier 
.... 12 st."

1559
- ARA H.v.H. inv.nr.381 (missiven 1557-1565), nr. V 392.
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Advijs aan de gouvernante3 op een placcaat op de spelen van sinne 21en november, fol.65. 
"Missive an de hoocheyt van der hertoginne noepende zeker placcaet by haer hoocht (=hoog- 
heid) geconcipieert op de spelen van sinne.
Eerweerdige Vrouwe,
Wy hebben uwer hoocheyts missive ontfangen4 van date den 15en deser maende, midtsgaders 
een minute (=ontwerp) van placcaet beroerende de spelen van sinne. Ende omme uwer hooch. 
bevelen te vulcommen (=na te komen), soe hebben wy die voorscreven minute in ' t lange 
duerzien ende gevisiteert ende bedunct ons altijt (onder correctie van uwer hooch.) dat men 't 
voorscreven placcaet conform die voorscreven minute (die wy uwer hooch. hierinne besloten 
wederomme zenden) wel zal mogen laeten uytgaen. Daerinne wy geen veranderinge gedaen en 
hebben.
Eerweerdige vrouwe etc., novembri 1559.
Gescreven in Den Hage den 21 en.

- ARA Brussel, Arch. Raad van State en Audientie, inv.nr. 1704/1 (brief d.d. 15-11-1559):
" In margine: De Bruxelles le 15e jour de novembre 1559.
Marguerite
Edelgeboren here ende lieve beminde.
Alsoe wij bericht ende geïnformeert zijn dat men in den landen van herwerts over maect, 
componeert ende speelt vele ende diversche spelen van sinne of moraliteijt, camerspelen, 
battementen, refvreijnen, baladen ende diergelijcke, daerinne gemenght zijn die heijlige scriften, 
godlijcke misteriën ende constitutiën van der heijliger kercken; sprekende oick op die 
geestelijcke ende religieuse persoenen, daerbij 't gemeene volck ontsticht, verleyt ende bedrogen 
wordt. Ende begeerende hierinne te versien, zoeverre in ons is, wij hebben daerop doen maecken 
ende bewerpen zekere minute van placcate die wij u hiermede overseijnden, u versueckende 
ende niet min van wegen ons heeren die conincx bevelende wel ernstelijck, dat ghij terstont ende 
mit alder vlijct ende nersticheijt duersiet ende visiteert de voorsz. minute ende 't samentlicken 
adviseert of men ijet daertoe soude mogen vuegen of daerinne veranderen. Ons daernae weder 
seijnden de voorsz. minute metgaders uwe advis om al 't selve gesien daerinne voirts gedaen 
ende geordineert te worden, zoe wij, beminden, sullen te behooren.
Edel welgeboren here ende lieve beminde etc.
Aen gouvernement et conseil en Hollande."

- Groot Placaetboek I, kol.463-464:
"Den negenthienden tytel,behelsende placaeten jegens rethorikers, batementpeelders (toneel
spelers), rijfelaers (=dobbelaars), loteryen, etc.
Placaet van den koninck.
Placaet, waerby verboden werden de camerspelen, batementen, liedekens, comedien, refereynen, 
baladen, etc. in date den 26 ianuarij 1559.
By den koninck.
Onsen lieven ende getrouwen die president ende luyden van onsen Rade in Hollant, saluyt ende 
dilectie (=genegenheid).
Alsoo t'onser kennisse gekomen is, dat men in onse landen van herwaerts overe (=de lage 
landen), maeckt, componeert ende speelt, soo wel by onse ondersaten, als andere vreemde ende 
uytlandige (=buitenlandse) persoonen, komende in deselve onse landen, diversche spelen van 
sinne oft moraliteyt, camerspelen, batementen, rondeelkens, refereynen, baladen ende dierge- 
lijcke, daeruyt dickwils schandalisatie rijst, oft daerinne ghemenght zijn die heylige schriften, 
Goddelijcke mysterien ende constitutien van onser moeder die heylige kercke, die somtijts 
qualick uytgeleyt ende geappliceert (=aangewend) worden; spreeckende oock tot achterdeel 
(=nadeel) ende versmadenisse van eenige gheestelijcke personnagien ende religieusen, daerby 't

3 Margaretha van Parma (1522-1586). Sedert 1559 landvoogdes over de Nederlanden. In 1576 geeft zij 
haar ambt op en vertrekt naar Italie.

4 Deze brief hebben we niet terug kunnen vinden.
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gemeene volck ontsticht, verleydt ende bedrogen wort, 't welck ontwijsselicken, seer perikeleus 
ende schadelick is totter gemeyne welvaert. Ende want men hier voormaels (wesende als doen 't 
volck niet soo gecorrumpeert, noch de dwalinge soo groot als die nu zijn) niet soo groote 
toesicht genomen en heeft op deselve spelen, camerspelen, batementen, liedekens, refereynen, 
baladen ende rondeelkens, als 't van noode is in desen jegenwoordigen tijdt, in denwelcken die 
quade ende gereprobeerde secten, dagelijcks lancks soo meer opkomen ende vermenich- 
vuldigen. Soo is 't, dat wy desen over ghemerckt, ende hier op gehadt uwe advijs, ende oock van 
onsen anderen provincialen raeden van herwaerts overe, begeerende daerinne te voorsien tot 
meerder ruste ende tranquilliteyt van onse ondersaten ende de ghemeyne welvaert, ende om voor 
te komen tot alle 't geene, dat eenichsins 't ghemeyne volck, ende sonderlinge de simpele ende 
jonge luyden souden mogen ontstichten. Aenmerckende oock dat niet en betaemt die heylige 
mysterien te prophaneren (=ontheiligen), ende van de heylige schriften te misbruycken, midts 
deselve mengelende (=vermengend) met weerlijcke (=zondige) ende belachelijcke dingen, die 
welcke behooren in aller reverentien (=eerbied) ende weerdigheyt getracteert (=behandeld) ende 
gehandelt te worden, in de plaetsen ende tijde, ende by persoonen daertoe geordonneert. U 
ontbieden ende bevelen wel ernstelijck by desen, dat ghy terstont ende sonder vertreck doet 
uytroepen ende publiceeren alomme binnen de steden ende plaetsen van onsen lande ende 
graefschappe van Hollandt, daer men ghewoonlick is uytroepinge ende publicatie te doene ende 
van onsentwegen scherpelijcken verbieden ende interdiceeren (=verbieden) eenen yegelijcken, 
van wat state, qualiteyt ofte conditie hy zy, uytlander oft ondersaten, hem voortaen te 
vervorderen eenichsins te divulgeren (=verspreiden), singen oft spelen, doen divulgeren, singen 
ofte spelen, in 't openbaer in geselschap, oft in 't heymelick, eenige camerspelen, baladen, 
liedekens, commedien, batementen, refereynen ofte andere diergelijcke schriften, van wat 
materie ende in wat tale die souden mogen wesen, soo wel oude als nieuwe, daerinne gemenght 
zijn eenige questien, propositien (=voorstellen) oft materien beroerende onse religie oft 
geestelijcke luyden, 't zy aengaende heure persoonen oft staten (=toestand). Ende belangende 
den spelen van sinne oft moraliteyt, oft andere dingen, die ghedaen oft gespeelt worden ter eeren 
Godts oft van sijnen heyligen, oft tot vermakinge ende eerlijcke recreatie van den volcke en 
sullen dieselve niet gespeelt noch gereciteert (=voorgedragen) mogen worden, tenzy dat die eerst 
gevisiteert zijn by den principaelen (=voornaamste) pastoor, officier ofte wet van der plaetsen, 
daer de voorseyde spelen ghepeelt ende ghereciteert souden worden, ende van denzelven daertoe 
oorlof (=verlof) ende consent verkregen hebben, die oock sullen moeten aenmercken ende 
ondersoecken, oft deselve spelen oft geschriften eenige dingen inhouden, die eenichsints 
directelijck oft indirectelijck onse voorseyde religie souden mogen offenderen (=beledigen). Om 
in dien ghevalle die te verbieden ende interdiceren, gelijck wy die metterdaet geinterdiceert ende 
verboden hebben, 't welck wy oock verstaen stadt te grijpen (=plaats te vinden) voor die stomme 
spelen, die men heet verthooningen oft representatien by personnagien, die welcke insgelijcks 
verbieden, indien sy yet inhouden dat soude mogen schandaliseren oft offenderen soo voorseyt 
is, op peyne dat degheene die in eenige van den puncten voorschreven gecontravenieert (=de 
regels overtreedt), oft naedien sy oorlof ghehadt hebben yet daerinne verandert oft toegevoecht 
sullen hebben, 't welck soude mogen offenderen (soo wy verstaen sommige hier voormaels 
gedaen te hebben) scherpelicken, arbitraerlicken ende exemplaerlicken (=voorbeeldig) gestraft 
sullen worden na de gelegentheyt van der saecke: waerop wy oock belasten wel expresselijcken 
(=uidrukkelijk) onsen officiers ende elcken rechter behoorlick toesicht ende reguard (=acht) te 
nemen. Ende tot onderhoudenisse ende observatie van desen, procedeert ende doet procederen 
by declaratie (=schriftelijke verklaring) ende executie (=uitvoering) van de peynen daerinne 
begrepen, sonder eenigh vertreck, gunste ofte dissimulatie (=door de vingers zien), want ons 
alsoo gelieft.
Gegeven in onser stadt van Brussele, onder onsen contrezegel hierop gedruckt in placate, den 
ses-en-twintichsten dach van januario vijfthienhondert negen-en-vijftich.
Onder stont geschreven, by den coninck in sijnen raede.
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Ende gheteeckent, 
d'Overloepe. "

1575
- Werken van de Marnix Vereeniging III/5, p.153-155; d.d. 25-4-1575 zet Taffin5 in een in het 
Latijn gestelde brief aan Arent Cornelisz.6 uiteen waarom hij tegen toneelvoorstellingen is: 
"Gratia et pax per Jesum Christum.
Quod de theatricis ludis nuper ad me scripsisti, observande frater, praecipuas fere rationes 
complectebatur, quibus prohibendos esse merito statuere debemus. Sed exempla hic plus 
fortassis valebunt quam praecepta contraria. Miratus sum quum die Dominico, xvii huius 
mensis, eiusmodi ludos hic edi audiui. Aiebant Illustrissimum Principem interesse. Id tamen 
mihi nondum constat: neque adeo ut certo cognoscerem magnopere fui sollicitus, nempe quo 
liberius apud eum, quum inciderit sermo, agam. Paucis postquam literas tuas accepi diebus apud 
dominum Camerlingum et alios quosdam Consiliarios una cum D.Feughereo7 pransus sum. 
Antequam mensae accumberemus, fuse de hisce ludis egimus, ut tandem agnosceret nobiscum 
Camerlingus damnandos et prohibendos potius esse quam ferendos. Certum est enim aut sacra 
illis prophanari, aut prophana vel ridicula tractari, ut vel nulla prosus inde utilitas redeat, aut si 
qua praetexatur, sacra proponendo, adversus tertium, ut scribis, praeceptum peccetur. Fatendum 
est autem non alium, nisi manifeste mentiri velimus, exhibentium eiusmodi ludos scopum esse 
quam vel auaritiam, vt plurimum, vel ostentationem, spectatorum aut voluptatem seu oblectatio- 
nem. Quod enim obiiciunt plerique magno fuisse olim usui ad plurimos a papisticis erroribus 
liberandos, non idcirco sequitur quod Deus malis hominum operibus bene usus est atque ex ijs 
aliquem elicuit fructum, idcirco mala hominum opera probari. Multi his temporibus sine 
vocatione legitima Christum annunciarunt, neque absque fructu. Nihilominus quis non 
damnandos esse eos fatebitur, qui non missi currunt. Si igitur ne in ijs quidem locis probandi 
sunt eiusmodi theatrici ludi, in quibus sacra publice docere capitale est, quomodo in illis 
probabuntur, in quibus Magistratus autoritate Verbum Dei publice praedicatur. Et quum 
huiusmodi ludi diebus Dominicus exhiberi soleant, duplex accedit malum. Sic enim auocantur 
plerique a sacris concionibus ad prophanos istos ludos. Et Sabbathum violatur, quum dies ille 
Dominicus alijs quam sacris a Deoque constitutis exercitijs publicis dicatur. Et si exemplis res 
est diiudicanda, nullaque tum Israeliticae tum Apostilicae Ecclesiae huiusmodi Iudorum 
exempla proferre queant, Ecclesiarum illarum sancta prudentia nostrorum temporum corruptelae 
praeferenda est. Negari etiam non potest gentilitiae consuetudinis damnandam esse imitationem, 
otiosorumque hominum exercitia nullam Reipublicae utilitatem afferentia, ideoque merito 
exigenda. Caetera prudenter a te perpensa nihil opus est a me repeti. Haec raptim in aula, dum ut 
Principem adhuc dormientem conveniam expecto. Vale. Dominus te Ecclesiae suae conseruet 
laboribusque tuis magis magisque benedicat. Vxori tuae ex me salutem dicas velim, et collegae 
Reynero, patri quoque tuo ac caeteris amicis: vxor mea perpetuo fere decumbens se precibus 
vestris commendat.
Dordraci, 25 April. 1575.
Tuus Taffinus.
Observando in Chr. fratri, D. A. Cornelio, fideli Verbi Dei Ministro, Delfis."

In vertaling luidt deze brief:
"Genade en vrede door Jezus Christus.

5 Jean de Taffin (1529-1602). Als R.K. opgevoede jongeman studeert hij te Padua. Hij wordt 
bibliothecaris bij de bisschop van Granvelle. Hij treedt in 1588 te Antwerpen als hervormer op. Hij is 
predikant geweest - na een theologische studie te Geneve bij Calvijn en Beza - in o.a. Heidelberg en Embden. 
In de jaren 1572-1575 treedt hij op als reizend prediker.

6 Arent Cornelisz. (1574-1605) studeerde te Heidelberg, was predikant te Frankenthal en vervulde het 
ambt tot zijn dood te Delft.

7 Guillaume Feugueray (? - 1613) verhuisde in 1575 van Dordrecht naar leiden om daar de eerste 
hoogleraar in de theologie te worden aan de Leidse universiteit. In 1579 keerde hij terug naar Rouaan.
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Wat u over de toneelvertoningen onlangs aan mij geschreven hebt, eerwaarde broeder, gaf 
ongeveer de belangrijkste redenen weer, waarom wij met recht moeten besluiten ze te verbieden. 
Maar voorbeelden zullen hier misschien meer invloed hebben dan tegenmaatregelen. Ik heb me 
verbaasd, toen ik hoorde, dat op de dag des Heren, de 17de van deze maand, dergelijke verto
ningen hier werden gegeven. Men zei, dat de zeer Doorluchtige Prins aanwezig was. Dit staat 
voor mij echter nog niet vast, maar hoewel ik het niet als zeker begreep, was ik zeer bezorgd, 
zodat ik wel des te vrijer bij hem daarover zal spreken, wanneer het ter sprake komt. Enige 
dagen nadat ik uw brief had ontvangen, dineerde ik bij de heer Camerling en enige andere 
raadsleden samen met D.Feugueray. Voordat wij aan tafel gingen, spraken wij uitgebreid over 
deze vertoningen, zodat uiteindelijk Camerling samen met ons erkende, dat ze eerder 
veroordeeld en verboden dan verdragen moeten worden. Het is immers zeker, dat door deze 
(vertoningen) ofwel gewijde zaken worden ontwijd, ofwel goddeloze of liever belachelijke 
zaken worden behandeld, zodat er ofwel volstrekt geen enkel nut uit voortkomt, of als enig nut 
wordt voorgewend door gewijde zaken te presenteren, er, zoals u schrijft, tegen het derde gebod 
gezondigd wordt. We moeten evenwel bekennen, als we niet duidelijk willen liegen, dat de 
organisatoren van dergelijke vertoningen geen ander oogmerk hebben dan hebzucht, in de 
meeste gevallen, of pronkzucht en de toeschouwers geen ander dan genot of vermaak. Zeer 
velen brengen hier tegen in, dat deze vertoningen vroeger van groot nut zijn geweest om grote 
groepen mensen van papistische dwalingen te bevrijden: uit het feit dat God van de slechte 
werken van mensen goed gebruik gemaakt heeft en er een vrucht aan heeft weten te ontlokken, 
volgt daarom nog niet dat de slechte werken van mensen worden goedgekeurd. Velen hebben in 
deze tijd zonder geldige roeping Christus aangekondigd, en niet zonder vrucht. Wie zal echter 
durven zeggen, dat zij niet veroordeeld moeten worden die zonder gezonden te zijn rondgaan. 
Als dus dergelijke toneelvertoningen zelfs niet op die plaatsen mogen worden goedgekeurd, 
waar het een halsmisdrijf is in het openbaar gewijde zaken te onderwijzen, hoe zullen ze dan 
worden goedgekeurd op die plaatsen, waar het Woord Gods op gezag van de Magistraat in het 
openbaar wordt verkondigd. En wanneer dergelijke vertoningen gewoonlijk op zondagen 
vertoond worden, gebeurt er een dubbel kwaad. Zo immers worden zeer velen van de gewijde 
bijeenkomsten naar die goddeloze voorstellingen gelokt. En de Sabbath wordt geschonden, 
wanneer die dag des Heren aan andere dan heilige en door God vastgestelde oefeningen wordt 
gewijd. En als de zaak beslist moet worden door voorbeelden, en noch de Israelitische, noch de 
Apostolische Kerken enig voorbeeld van dergelijke vertoningen kunnen geven, moeten wij aan 
de heilige wijsheid van die Kerken de voorkeur geven boven de verdorvenheid van onze tijden. 
Want we kunnen toch niet ontkennen, dat de navolging van een heidense gewoonte veroordeeld 
moet worden, en de oefeningen van werkeloze lieden die de staat geen enkel nut brengen en 
daarom terecht moeten worden uitgebannen. De overige dingen zijn door u verstandig overdacht 
en behoeven door mij niet herhaald te worden. Ik schrijf dit haastig in de hof, terwijl ik wacht op 
een ontmoeting met de Prins, die nog slaapt. Moge de Heer u bewaren voor Zijn Kerk en moge 
hij u meer en meer zegenen in uw werken. Ik zou willen dat u uw vrouw mijn groeten doet en 
aan collega Reynerus [Donteclock], ook aan uw vader en de overige vrienden. Mijn vrouw, die 
permanent te bed ligt, beveelt zich aan in uw gebeden.
Dordrecht, 25 april 1575. Uw Taffinus.
Aan de Eerwaarde broeder in Christus, D.Arn.Cornelius, trouwe dienaar van het Woord Gods te 
Delft."

1578
- F.L.Rutgers, Acta van de Ned. Synoden der zestiende eeuw, Synode Dordrecht 1578, p.269: 
"26. Oft men gheestelicke comedien ende tragedien voor den volcke in rethorijke spelen magh? 
Nademael dese ghewoonte noyt in de Israelitische ofte Apostolische kercke gheweest is, ende 
vele ongheschicktheden daaruut volghen ende het oock openbaer is dat de facteurs derselve 
dickwils de fundamenten der Christelicken Religie niet ghenoegh verstaen, waeruut met recht 
ghevreest wordt dat vervalschinghe der leere soude moghen volghen, dewijle het oock is een 
ontheijlighinghe van het Woordt Gods, soo behoort men te arbeyden, dat se soovele moghelick 
is gheweert ende alle lidtmaten der Kercken afgheraden worden."
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- J.C.Overvoorde, Advies ... Leiden over de Acta van de in 1578 (...) gehouden synode, Ned. 
Arch. van de Kerkgeschiedenis IX (1912), p.145 (over rederijkersspelen):
"Es geensins haer werc ende betonen hierinne dat zy wyzer willen sijn dan de kerc van Geneven. 
Ooc weten zij zelfs wel dat dit geen cleyne vrucht gedaen heeft jegens de papen."

1579
- GA Delft, ANHG, inv.nr.112 (f), brief van Frisius8 aan Arent Cornelisz. 6-7-1579:
"Ghenaede ende vrede doer Jesum Christum.
Het is, lieve broeder, niet lange geleden dat mijn medebroeder ende ick tot een broeders huys te 
eten waeren alwaer, onder ons woorden gevallen syn van desen Duytsche poeterye, dien sy 
rhetoricam noemen, ende wy willen sustineren, dat men in dese bedroefde tyden niet en 
behoerde te spelen, immers dat een christen hem niet en behoerde te begeven om mede te spelen, 
want die spelen syn ofte uut der schriftuere genoemen, ofte het syn andere dingen, ende alsoe 
een christen hem behoort te onthouden van alle ijdele schijn, soe is hij voor al schuldich hem te 
wachten, dat Gods naem ende die heijlige Schriftuere van Godt ingegeven, niet van hem 
misbruyct ofte ijdelicken in den mondt genomen worde en dat eens christens doen ende laeten 
alleen behoorde te strecken tot Godes eere ende stichtinge synes naestens ende vint het contrarie 
by ons in 't spelen der christenen insonderheit bevonden wert, soe behoorden se sich daer af om 
Godes eere ende haren swackens broeders wille te onthouden welcke sich grotelick in hem 
ergeren. Is ten laesten geantwoort, wat wilt ghy sulcxs swer (?) nemen. Meester Peter Sterling 
heeft schrivens (=brieven) van den enen tot Delft die een broeder der kercken es, ende prince 
van de camer, die tot der tafel des heren ghaet, oock naedat hy prince geworden es ende 
medespeelt, gelyck hy te voren plach te doen, sonder dat hem om dese saecke van yemanden yet 
quaets toemoetet (=toegevoegd) ende angeseit es. Ende want ick hieruut bemercke, dat dese 
rethorisinen malcanderen aldus stercken om niet af te staen (=ermee op te houden), maer voort te 
ghaen. Soe heb ick niet connen laeten u.l. dese onse wedervaeren over te schriven. U biddende, 
ghy wilt my overschriven (=overbrieven) ofte ghy enige broeders hebt die spelen ende soe ghy 
se hebt noyt angesproken ende vermaent syn, dat se om beters wille woude van spelen afstaen 
ende in somma wat ofte hoe ghy met sodanige gesproken ende gehandelt hebt, dit doende sal u.l. 
my sonderlinge vrientschap, begroetet u lieve huysvrou ende medehulpers, het groetet u.l. mijn 
college. Actum met haest, Briel anno 1579, den 6 julij bij u.l. dienstwillige 
Aegidius Johannis Frisius.

1581
- ARA, ANHG, Classis Den Briel, Memoriael voor de classe van den Briel van de acten aldair 
gedaen 1574-1594, d.d. 7-8-1581:
"290. Of een ledemaet der gemeynte mach een camergenoot der rhetoryckers zyn ende oeck 
helpen spelen? Neen."

1583
- Synode Noord-Holland, Amsterdam 3 mei 1583, geciteerd uit Reitsma en Van Veen 1892, 
Deel I, p.118:
"Art.5. Ten vyfden op die questie van het classes van Enchuysen, oft oyck geoerloeft is een 
litmaet der gemeynten Cristi hem te vermengen met spelen van rethorica, is van den broederen 
eendrachtelycken besloten, dat alle lidtmaten der gemeynten te vermaenen zyn, dat ze haer 
willen van zoodanige spelen wachten, overmits dat in dieselfde groote abuysen vermengt 
worden (welcke van de broederen uyt die cracht van Goids woert lichtelyck connen aengewesen 
worden). Ende zoo yemant hem daerin met eenige lichtveerdicheyt ofte wercken des vleysch 
vergrypt, zal naer aert der cristelycker discipline gestraft worden."

- Groot Placaetboeck I, kol.358 (Artikel 37):

8 Frisius, predikant te Brielle 1575-1594.
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"Item. Alsoo men bevindt dat door de openbaer rethorijcke ende dierghelijcke spelen ende 
batementen in desen tijdt vele worden geërgert ende gheschandaliseert, als schijnende die te 
kommen uyt weelde. Ende dat oock dickwils daerby ongoddelijcke ende oock onnutte 
propoosten ende redenen de gemeynte worden voorghedragen, streckende tot onstichtinge, 
lichtveerdigheyt ende ongeregeltheydt. Soo is 't dat wy, met advijse als vooren, deselve 
publijcke spelen ende batementen by desen wel expresselijck verbieden ende interdiceren 
alomme binnen dese provintie, totdat anders daerinne gheordonneert zy."

1586
- Acta van de Nederlandsche Synoden der 16e eeuw. Geciteerd bij F.L.Rutgers, in: Werken der 
Marnix-vereeniging. Serie II, deel III, Utrecht 1889, p.549 en p.552:
"Poincten ende artickelen begrepen in de instructien van de gecommitteerde der kercken op 't 
Nationale Synode beroepen in den Haghe, den XXen junij anno 86:
"27. Sal oock eernstlick aengehouden worden dat de mennichvoudige afgriselicke profanatien 
des sondaghs, ende andere daghen der heijligen t'samenkomsten, daervan vast alle kercken 
grootelix hen beclagen wechghenomen werden.
Z.H.(=Zuid-Holland) 7. Sullen oock de gedeputeerde den synodo generali verclaren de groothe 
profanatie des sondaghes, feestdaghen, vast- ende bidtdaghen, door die openbare winckelne- 
ringen, mercten op alsulcke daghen, openbare danssingen, dansschoolen, battementspeelen, 
schermmeesters, rhetorizijnen (...).
34. Sal oock van nooden zijn dat alomme in dese gheunieerde provincien tot ghemeijne ruste 
ende tot stichtinge der Kercke Godes een goede policije ordeninge gestelt werde, door dewelcke 
de insolentien van kermissen, rhetorizijnkameren, geltbruijlofsfeesten ende derghelijcke 
gheweert moghen werden, ghelijck particulierlicken hiervan in de instructien der Kercken vele 
gevonden wordt.
35. Ende aengesien de goede ordonancien tevergheefs ende crachteloos zijn ia ten spotte 
ghedijen ten sij dat deselve geexecuteert worden om 't welcke te doen magistraten ende 
officieren gestelt zijn, waerinne groot ghebreck tot noch gheweest is; soo sal 't van nooden zijn 
bij zyn Excell. aen te houden ten eijnde dat hierin behoorlick mach versien worden.
Z.H. 18. Op ghelijcke wijse worden oock noch onderhouden kermisfeesten, vastenavont, 
kamerspeelen ende andere Bacchusfeesten. (... )

(...) Instructie aan Leycester9 over te geven 1586.
"Aenghesien dat Godt de Heere hem schricklicken vertoornt over den misbruijck Zijns Naems 
ende andere derghelijcken sonden (...) Soo is 't dat de synodo nationale zijn Excell. bij desen 
dienstlicken is remonstreerende, hoe dat hier ende daer in den lande onder den gouvernement 
van zijn Excell. grootelix den name des Heeren misbruijct wert (...) Het werden oock getolereert 
die spelen der rhetorizijnen, diewelcke den meestendeel luijden zijnde van een roeckeloos leven 
door haere battementspeelen bespotten Godes Woordt, de religie, de overheden, kercken- 
dienaren ende andere vroome luijden." (De nationale synode verzoekt de Graaf van Leicester 
bovenstaande zaken te verbieden).

1587
- Groot Placaetboeck I, kol.466:
"Placaet, in date den negenden Augusti 1587.
Maurits, gebooren Prince van Orangien, Grave van Nassau, (etc.). Den eersten geswooren 
exploicteur van de camere van den Raede hier op versocht, saluyt. Al is 't so dat wy bemercken, 
dat door de groote sonden, den toorne ende gramschap van Godt almachtich over den lande ende 
ingesetenen wort ontsteecken ende vermeerdert met verscheyden plagen, welcken toorne ende 
gramschap sonder alle twijfel niet en sal cesseren, sonder ons met leetwesen te verootmoedigen 
onder de barmhertige handt ende ghenade des Heeren, nochtans komen wy in ervaringe dat in

9 Robert Dudley, graaf van Leicester(1533-1588). Hij is landvoogd van de Nederlanden in de jaren 
1585-1587.
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plaetse van dien, alhier binnen den Hage veel en verscheyden acten, oock openbaerlijcken 
worden ghepleegt, streckende meer tot ydelheyt, dan omme Godts toorne wech te nemen. ‘t 
Welck niet en behoort getolereert te worden. Soo is 't dat wy omme daer inne te remedieren, 
goet ende raetsaem gevonden hebben u te bevelen ende committeren, ghelyck wy u bevelen 
ende committeren mitsdesen, u terstont te vinden op het Raedthuys alhier in den Hage, ende 
aldaer naer voorgaende klock-gheslach, by u roepende den officier van der plecke, is 't noot, van 
wegen de hooge overicheyt ende graefelickheyt van Hollant, Zeelant ende Vrieslant, wel 
scherpelijcken te verbieden ende interdiceren allen ende yegelijcken persoonen, wie sy wesen 
mogen, te gebruycken eenige publijcke spelen van rhetorica, 't zy van sinnen, esbatementen ofte 
andere, hoe men die soude mogen noemen, op peyne, dat, d'overtreders ofte contraventeurs van 
desen, by ons arbitralicken sullen worden gecorrigeert, sonder reguard te nemen op eenige 
excuse, daer mede de contraventeurs hen in desen ter contrarien souden mogen behelpen. Van 't 
welck te doen met diesser aen kleeft, wy u gheven macht, authoriteyt ende sonderlingh bevel. 
Bevelende ende belastende den procureur generael, den bailliu ende magistraet van den Hage, 
midtsgaders allen anderen dien dit aengaen mach, jegens den overtreders van desen te 
procederen ende doen procederen, sonder dissimulatie ofte verdrach.
Gegeven in den Hage, onder 't zegel van justitie hier op gedruckt in forme van Placate, den 
negenden Augusti 1587."

1588
- ARA, Grafelijkheidsrekenkamer- rekeningen, inv.nr. 4500, fol.57 verso:
"Betaelt Johan ter Brugge twee ponden loen, dat hy ter ordonnantie van den hove opten 23en 
augusti heeft 't placcaet, waerby verboeden werdt retorica ofte batemente te speelen, blyckende 
by ordonnantie ende quitantie. Dus hier 2 pond."

1591
- Reitsma en Van Veen 1892-1899, deel II, p.403, Synode 's-Gravenhage 1591, artikel 37: 
"Comedien, tragedien, battementspelen, waerdoor Gods woordt misbruijct ende yemandt 
getraduceert wort, acht de synodus onbehoirlick te zijn ende refereert haer tot de 26. particuliere 
questie synodi nationalis anno 78 te Dordrecht. Ende want men verstont battementspelers bij 
consent van eenigen schouten in de kercke te spelen ende dat se dickwijls handelen questien van 
Godes woordt ende saken van den lande, 't welck hen niet en betaemt (...)"

1592
- Reitsma en Van Veen 1892-1899, deel II, p.428-429, Synode Leiden 1592:
"Batementspeelen in 't gemeyn (=in 't algemeen).
't Ghebruyck der batemente ofte rhetorizynenspeelen heeft men verstaen noch nyet al 
naergelaten te zyne, om welcker oorsaecken wille en datter hyer ende daer ergernissen uyt 
geresen waeren, versoeck gedaen is, dat de synode wilde aenhouden, dat hyerinne in 't gemeyn 
mochte voorsien worden in den kercken, onder deesen synode resorterende. Ende is goetge- 
vonden volgende 't ghene hiervan in synode nationali te Dordrecht anno 78 ende volgens in 
particularibus synodis (=de bijzondere synode) geresolveert is, naer te commen (=na te komen). 
Ende sullen de kercken, zooveel in haer is, by den heuren beletten ende weeren, dat soodanigen 
speelen van dezelve nyet geuseert (=gebruikt) en worden, aengesien dat Godts woordt door 
deselve grotelycx met lichtveerdicheyt ende sotternyen voor den volcke misbruyckt wordt. Ende 
alsulcken speelen noch in de Israelitische noch in de Apostolysche kercke, als dewelcke van de 
heydenen zyn voortgecomen, nyet gebruyckt en zyn. Waerom oock de gedeputeerde des synodi 
om dezelve verhindert te worden mede aen haere eedelen sullen aenhouden volgende de pointen, 
aen haere eedelen overgegeven, ende dat de kercken voorder (=voorts), dewyle sulcke speelen 
ende misbruyck in den lidtmaten der kercken nyet en zyn toe te laten, haere behoorlycke plicht 
aen denzelven doen. Ende of 't geviele ('t welck de Heere verhoeden wil), dat eenige de 
vermaningen haerer kercken nyet en souden achten, soo zyn de kercken belast evenwel naer 
kerckelycke wyse met moderatie(=gematigdheid), vriendelyckheyt ende discretie naer den 
reghel Christi met alsulcke te handelen ende met christelycke vermaninge aen te houden. Indien
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oock eenige kercken voorderen (=verdere) raedt ende hulpe in deese zaecke van doen hebben, 
zullen sy haer aen de classe ende volgens aen de gedeputeerde de synodi ende classe synodale 
addresseren, welverstaende hoewel oock eenige speelen uut wereltlycke historien polityck zyn, 
nochtans gemerckt datter ergernisse uyt coempt, die litmaten der kercken daervan zyn af te 
raeden, tot op den naesten generalen synodum, dat in denzelven verclaert werde, oft de acte des 
synodi nationalis te Dordrecht van allen speelen te verstaen zy ofte nyet, ende naer discretie 
gehandelt worde."

- ARA ANHG Classis Delft en Delfland, inv.nr.136 (Acta Classis), fol.180, d.d.30-7-1592:
"(...) De gravamina (=bezwaren) deser vergaderinghe zijn, dat de rhetorijckspelen, rijfelspelen 
(=dobbelspelen) noch alle andere desordren (=wanordelijkheden) daer men oock dickwils over 
geclaecht heeft."

1596
- Reitsma en Van Veen 1892-1899, III, Synode Delft , art.30 en 42, p.72 en 75:
"Op 't 4e, aengaende de rhetoryckspelen ende 't gene daeraen hanght, syn de kerckendienaren ter 
plaetse, daer deselve in swanck gaen, by desen vermaent tot weeringe van deselve by hare 
respective overheyden met alle bequame middelen te aerbeyden ende hem te behelpen met de 
resolutien der heeren Staten soo van den 10en martii '94 als van den 10den decembris '95. Ende 
bysonder sal een yegelijck sorge dragen, dat de lidtmaten der Kercken sich deser spelen 
onthouden. Tselve is ook geresolveert op 't 5e aengaende de ontstichtelycke teeckenen ende 
borden, die hier ende daer uytghesteecken worden."

1598
- ARA, ANHG Classis Delft en Delfland, inv.nr.136 (Acta classis, fol.245, d.d. 8-7-1598:
"(...) Voorts, dat het goet waer, dat de rethoryckspelen verhindert werden, daer se noch niet en 
sijn ende afgeschaft daer se sijn. Ende opdat blijcke, dat se scadelicken sijn, staet onder andere te 
mercken op de tijt wanneer de rethorijckers vergaderen, op de plaetse daer se haer tonneelen 
setten,op de scade, die de gemeente daerdeur lijt ofte deur haer lijt, nadien zij in sommige 
plaetse door haer afraden vele soecken te verhinderen daer toe te comen. Oock op hare 
blasoenen bescildert met de Heilige Drievuldicheit, met crucifixen etc. Waer oock wel te 
wenschen, dat afgeschaft werde het uutsteecken sommigen tekenen uut de huysen, sonderlinge 
uut de tavaernen, als Emaus, Nazareth ende welcke oock wel uutgesteecken werden uut de 
herbergen, die geheel infaem (=schandelijk) zijn. Staet oock nochmaels te clagen over de groote 
profanatien (=goddeloosheden) der sabbathen doer verpondingen (=wegens taxaties), 
vergaderen, dansspelen op houden, drincken ende tappen onder de predicatien."

- Idem, 7-9-1598, fol.263:
"(...) dat de rhetorijckspelen, die ergerlick zijn, mochten werden geweert werden."

- Reitsma en Van Veen 1892-1899, III, Nationale Synode (Dordrecht), art.29, p.114:
"(...) Syn oock wyders de ghedeputeerde belast by den h. Staten aen te houden, dat over de 
ongheregeltheden, daertegen dat alsnoch by placcate niet en is voorsien, op het spoedichste by 
hare E. mochte voorsien worden, voornemelycken doch teghen de battementspeelders ende 
guychelaers (waervan syn Excellentie sal versocht sijn den soodanighen gheen brieven van 
recommandatie te vergunnen) ende in 't bysonder teghen de rhetoryckspeelders, die daghelycx 
met hare spelen lanckx soo meer innebreecken tot groote erghernisse van velen in dese 
beswaerde tijden."

1599
- Reitsma en Van Veen 1892-1899, III, Synode 's-Gravenhage, art.40, p.135:
"Op het 14e en 17e van de rhetoryckspelen onder de predicatien ende andere profanatien des 
sabbaths, ghenoechsaem vertoogh ghedaen synde in de voorsz. remonstrantie, werden de
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ghedeputeerden des synodi wederom belast emstelyck aen te houden, dat eenmael op alles goede 
ordre ghestelt moghe werden by de hooghe overheidt. "

1600
- Reitsma en Van Veen 1892-1899, III, Synode Leiden, art.21, p.145:
"Insghelijcken sullen die ghedeputeerden aenhouden aen de heeren Staten of aen het Hof, dat de 
battementspeelen gheweert worden ende besonder des sondaegs onder den predicacien ende 
allernaest den kercken, tot verhinderinge des godsdienstes ende tot eenen misbruijck des woordts 
Gods streckende."

1601
- Reitsma en Van Veen 1892-1899, III, Synode Gouda, art.29, p.174:
"Aengaende de rhetorisijns ende hare spelen, gravamen 8 is mede den E.heeren Staaten in de 
overgegeven remonstrantie versocht orde te willen stellen, waerop men alsnoch sal verwachten 
de goede meeninghe ende resolutie derselven. "

1602
- Reitsma en Van Veen 1892-1899, III, Synode Schiedam, art.17, p.188:
"(...) dat de gedeputeerde by den heeren Staten 't selve alsnoch sullen vervolgen, lettende 
insonderheyt op de rhetoryckspeelen, in dewelcke d'insolentien ende onverdraegelicke abusen 
hoe langhs hoe meer vermenichvuldigen. Ende hebben de heeren commissarissen belooft de 
goede handt daeraen te sullen houden."

1603
- Reitsma en Van Veen 1892-1899, III, Synode Den Briel, art.11, p.201: Zie tekst bij 1602.

1604
- Reitsma en Van Veen 1892-1899, III, Synode Woerden, art.22, p.217: Zie tekst bij 1602.

- ARA H.v.H., inv.nr.278, Register van Notulen etc., 30 juli 1604:
"Wert naer ommevraginge (=rondvraag) by de meeste stemmen noch verstaen, dat men die van 
rethorica niet toe en sal laeten de bijeenroepinge van de camere van Holland."

- ARA H.v.H., inv.nr.6131, register volgens het A.B.C. op de voornaamste notulen en resoluties 
van het Hof 1602-1652:
"Is naderhand verboden de bijeenroepinge van de kamers van de rhetoryckers van Holland, 
30-7-1604."

1605
- ARA, H.v.H. inv.nr.278 (Register van notulen etc.), d.d. 5-9-1605:
(in margine: "Rethorica")
"Ordonnantie op ten selven voor Erick, de boode, voor 't brengen van een brief aen den bailliu 
van Delflant ter somme van 24 sch."

- ARA, ANHG,Classicaal archief Leiden, d.d. 14-3-1605, fol.188:
"Sullen onse gecommitteerden niet vergeten te vermanen van de rethorijckers, dewelcke haer 
hoe langs so meer openbaeren ende haere camer oprichten, oock op die plaetsen, daer se noijt 
sijn gebruijck geweest. "

- Reitsma en Van Veen 1892-1899, III, Synode Rotterdam, art.19, p.235: Zie tekst bij 1602.

1606
- Reitsma en Van Veen 1892-1899, III, Synode Gorkum, art.24, p.250:
Zie tekst bij 1602.
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- ARA, ANHG Classis Delft en Delfland, inv.nr.137 (Acta classis), fol.86, d.d. 18-5-1606:
"2.Of niet goet en ware, dewijle alreede op verscheyden plaetsen onder desen classe gehoorende 
op het versoeck desselven aen de E.E.heeren Staten gedaen, de rhetorijckersspelen sijn verboden 
ende afgeschaft, dat oock andere classen hiervan gebreck hebbende haer beste deden, om te 
vercrijgen dat alomme de spelen geweert werden, opdat alsoo allenskens de rhetorijckcamers 
moeten teniet gedaen werden, volgens de resolutie der generale synoden."

- Idem, fol. 93, d.d.21-9-1606:
"Uut oorsake van het 24 ste artikel is gesproken van de rhetorijckspelen ende gevraecht of 't oock 
geoorloft soude sijn lidtmaten der gemeente haer met deselve sooverre te bemoeijen, dat se of 
selfs eenige spelen, of ijet anders, 't sij refereijnen ofte liedekens daertoe dienende, souden 
mogen maken. Waerop geantwoort ende goet gevonden is, dat daer men lidtmaten weet haer met 
sulcke saecken besich te houden, men deselve sal vermanen, dat se niet en behooren ijet te 
maken, welcke tot de openbare spelen dient, om de rhetoryckers in haere lichtveerdicheyt ende 
groote misbruijcking door haer toedoen niet te verstercken."

- Idem, fol.95 verso-96, d.d. 02-10-1606:
"(...) Ende alsoo hij doen oock van den dijckgraef verstaen hadde, uut oorsaecke, dat se met 
malcanderen spraecken van het t'samencomen der rhetorijckers tot Haerlem; dat hij voorgeno
men hadde in de plaetsen sijner jurisdictie den rhetorijckkameren verbodt te doen van niet te 
mogen uuttrecken, dewijle hij verstondt sulcx te sijn in de macht van de overheden der plaetsen 
daer de camers waren. Soo heeft Albertus daerover gevraecht of niet goet en soude sijn van 
classe wegen so aen den dijckgraef van Delflant, als ook aen de overicheyt tot Vlaerdingen aen 
te houden en te versoecken dat se het uuttrecken van haere cameren, soo veel mogelick willen 
verhinderen ende heeft de vergaderinge hetselve geraden vindende Albertus ab Oosterwijck 
hierin belast het beste te doen, om te besien, wat hij tot belettinge der rhetorijckspelen sal connen 
te wege brengen."

- ARA, ANHG, Classicaal archief Leiden, d.d. 26-9-1606, fol.108 verso:
"David Jacobssen vraecht, of een persoon die, het rhetorijckspel verlatende, hem tot de 
gemeynte hadde begeven, ende nu wederom sich by de rhetorijckspeelders wil voegen, totten 
avontmale des Heeren sal mogen toegelaten worden. Item wort geadvyseert, dat deselvige 
persoon ofte van den Avontmale ofte van de toneelspelen sal moeten begeven. "

- Kerkelijk Plakaatboek, Deel II, p. 186-187.
"Resolutie, verbod aan die van Wassenaar, Monster en Naaldwijk tegens de rethoryckspeelen. 
Den 15 juny 1606.
Op het vertoog by de heeren raaden, Koning en Rosa gedaan, ten einde verbod mogte gedaan 
worden op den stilstand van rethoryckspeelen ten platten lande, sonderlinge over plaatsen daar 
van by annotatie deesen collegie het hesag heeft, is geresolveert geschreeven te worden aan de 
bailliuws van Wassenaar, Monster, Naaldwijk & c. dat se sulke ordre in de dorpen en plaatsen 
van haare jurisdictie willen stellen, en doen oversenden dat geene speelen, vertooningen nog 
andere huichelaryen by de geenen die men noemt van de kamere van rethorycke, of andere 
lichtveerdige persoonen aan worden gedaan, nog den volcke voorgesteld, dat men hetselve haare 
persoonen sal imputeeren ende saaken daar aan verhaalen."

1607
- ARA, ANHG, Classicaal archief Leiden, d.d. 4-8-1607, fol.264:
"Den visitatoren is classicalijc belast, dat se sullen neerstich vernemen na die leelijcke fauten 
ende misbruycken die de camerspeelders in sommige dorpen onder onse classe sorterende 
(=behorend) gedaen hebben in haere rhetoryckspelen ende sullen daervan goede kennisse nemen 
ende den gedeputeerden des synodi deselve aengeven ten eynde daerin ter gelegener tijt mochte 
wat daerin gedaen werden tot wechneminge van deselve."
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- Provinciale en particuliere synode, Zuid-Holland 1607, Delft 14-8-1607:
"Het classis van Delft heeft gevraecht, of ooc (gelyc goetgevonden was) alle classes haer beste 
doen om de schadelycke rethorijc- of camerspelen tegen te staen (=tegen te houden) door 
remonstreren (=te tonen) aen haere overicheden ende andere goede middelen, gelyc by haer 
eenige vlyticheijt in desen ende dat niet sonder vrucht gedaen was. Ende is bevonden, dat in 
eenige classen geen camerspelen syn te vinden, maer by eenige, sonderlingen in den classe van 
der Goude ende den Briel, syn seer gruwelijcke dingen in dat camerspelen gepleecht ende en 
weeten de kercken geen middel om dat te weeren. Is daerop geresolveert, dat nae de omstanden 
(=omstandigheden) van deselve leelijcke exemplen (=voorbeelden) ende de seeckerheyt van 
dien vlytich vernomen ende die den gedeputeerden des synodi sullen werden, opdat se die 
vertooningen mogen interdiceren, daer 't van node sal syn, ten eynde de spelen geheel en al te 
niet gedaen mochten werden. "

- Reitsma en Van Veen 1892-1899, III, Synode Delft, art.19, p.269:
Zie tekst bij 1602.

1608
- Reitsma en Van Veen 1892-1899, III, Synode Dordrecht, art.11, p.282:
Zie tekst bij 1602.

- ARA H.v.H. inv.nr.385 (Missiven 1600-1630), d.d.11-6-1608, fol. 182:
"Comedien in Den Haegh of oock in andere steden op te richten bij de Staten verboden."

1613
- ARA, ANHG, Classis Delft en Delfland, inv.nr.137 (Acta Classis, fol.285, d.d. 12-9-1613: 
"Martinus Nicolai10 ende Joh.Taurinus11 hebben den classis haer wedervaren aen den hove van 
Hollant gerapporteert, hoe dat se achtervolgens hare commissie (=opdracht) in Den Hage zijn 
geweest haer addresserende (=zich richten) an de heeren als aen den heer president ende anders 
aen den heer griffier mitsgaders noch vijf andere heeren, ditwelck sy haere saecken (nl. m.b.t. de 
rederijkers) hebben voorgestelt die d'voorsz. heeren wel gefondeert hebben gevonden ende 
daerom oock belooft, dat se sullen arbeyden om zulcx te weren. Want dattet gemeenlijck met 
schieten ende schocken te doen is ende datter alle andere ongebondenheyt gepleecht wort; te 
meer alsoo daer noijt te vooren is gespeelt. Ondertusschen blyven deselve broeders belast 
eerstdaechs te vernemen watter in de saecke is gedaen. "

1618
- Reitsma en Van Veen 1892-1899, III, Synode Delft, art.31, p.323:
Zie tekst bij 1602.

1619
- Reitsma en Van Veen 1892-1899, III, Synode Leiden, art.88, p.393: Zie tekst bij 1602.

- Groot Placaetboeck I, p.465:
"Placaet van den een-en-dertichsten julij 1619.
't Hof van Hollandt lettende dat de batement-spelen ende anderen die by den rethorijckers 
gespeelt werden, meest alle streckende zijn tot verkortinge ende schimp tegens Godts Woort, de 
religie ende de regeeringe van den landen, last ende beveelt midts desen wel expresselijck den 
bailliuw van Monster, Loosduynen ende Wateringe, niet toe te laten dat in eenige dorpen van 
zijn jurisdictie werde gespeelt by eenige rethorijckers of andere, wat spelen het oock souden 
mogen zijn, maer alle deselve rethorijckers in den name ende van wegen de hooge overicheyt

10. Martinus Nicolai Scheer, predikant te de Lier 1595-1628.
n . Johannes Taurinus, predikant te Delft 1609-1618. Hierna vertrekt hij naar 's-Gravenhage. Van 1619

1628 is hij predikant te Maasland. In 1628 wordt hij uit het ambt gezet.
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wel scherpelick te interdiceren ende verbieden eenigerhande spelen te spelen, niet jegenstaende 
eenich consent daer toe verkregen. Ende soo yemandt contrarie dese interdictie poochde te doen, 
dat hy 't selve sal weder-staen ende verhinderen, ende anders van de hooge overicheyts bevelen, 
sonder daer innen versuymich te wesen. Ghedaen in den Rade den lesten julij anno sesthien- 
hondert ende negenthien."

1620
- Reitsma en Van Veen 1892-1899, III, Synode Gouda, art.75, p.446/7:
Zie tekst bij 1602.

1621
- Knuttel, synode Rotterdam 1621, art.35:
"(Profanatie des Sabbaths) - Gravamen 1. Omme te weren de overgroote ongebondenheyt, 
waerdoor alomme den Sabbath niet alleen grouwelijck wort geprophaneert, maer oock de 
namiddaechs predicatien ende catechisatie merckelijcken verhindert, ja op vele plaetsen niet en 
connen in 't werck gestellet worden, oordeelt de Synodus nodich dat aen de Hoochmogende 
Heren Staten werde versocht, dat Haer Hoochmog. gelieve haer uytschrijvinge deser aengaende 
aen enige particuliere officieren gedaen, generael te maecken ende te laten publiceren op een 
seecker poene tegens de officieren. Item dat mede aen Hare Hoochmog. werde versocht, dat op 
denselven dach mochten worden verboden alle kermissen, merckten, gerechtsdagen, hanege- 
vecht, of boelhuysen, rhetorijckspelen etc. Ten eynde des Heren dach na Gods Woort ende 
insettinge recht geviert ende sijnen H. dienst onverhindert op denselven uytgerichtet ende 
waergenomen worde. Twelcke mede ten versoucke der broederen van Bueren en Breda aen Zijn 
Princ. Excellentie sal worden geremonstreert ende sal geschieden per Deputatos Synodi."

1622
- Knuttel, Gorinchem, art.8:
Zie tekst bij 1621.

-ARA, ANHG, Classis Delft en Delfland, inv.nr.138, (Acta classis), fol.20 verso, d.d.28-7-1622: 
"Is gevraecht by Petrum Louwijc12 of lidmaten der kercke hen bemoeyende met rhetorijcxspelen 
voor den rhetoryckers te dichten ofte uyt te schryven niet aensprakelijk en sijn. Wert verstaen: 
Iae. Doch dat men se broederlijc sal aenspreken ende haer te kennen geven het goetvinden der 
synoden."

1624
- Bevel van de staten aan 't hof om de commedie uyt den Haeg te weren 18-12-1624. Zie ARA, 
H.v.H. inv.nr. 387 (Missiven 1623-1628), fol. 206:
"Edele hoochgeleerde, wijse, voorsienige, seer discrete, goede vrienden.
Den kerckenraedt van 's-Gravenhage heeft ons vertoont, hoe dat tot hare kennisse is gecomen, 
dat hen alhier wederomme hebben begeven eenige commedianten ende dat deselve preparatie 
maecken, omme haere commediën te speelen, wesende een schoole van alle lichtveerdicheyt 
ende nijet lijdelijck sonderlinge in dese gelegentheyt van tijde, dat bij ons is verordineert eenen 
bededach weeckelicx omme Godt de heere van gantschen te bidden dat hem soude gelieven 
synen rechtvaerdighe toorne tegen het landt ontstocken af te wenden, ende omme de gemeente 
de ongevoelicheyt van den selven toorne te ontnemen, ende haer tot deselve te bekeeren ende 
van alle sonden ende lichtvaerdicheydt af te staen. Versouckende dat wij alsulcke ordre willen 
stellen, dat de voorn. commedianten gesteuyt ende haere voornemen geen voortganck soude 
hebben."

12. Petrus Louwijck, predikant te Naaldwijk 1586-1618.
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1638
- Knuttel, synode Delft, art.48:
Zie de tekst bij 1621.

1640
- ARA, ANHG, Classis 's-Gravenhage, inv.nr.3 (Acta classis), 25-6-1640:
"In 't oplesen is vooreerst voorgekomen de resolutie des E.classis over het eerste particuliere 
gravamen onses E.classis belangende de comediën, batementen, etc. waerop goetgevonden is, 
dat de casus bij een van de broeders bijeengestelt en nu een weijnich oversien sijnde des E. 
synodo sal overgelevert worden."

1641
- Knuttel, synode Rotterdam 1641, art.20:
Zie Rotterdam 1621.

1649
- Knuttel, synode Leiden, p.137:
"Ook de ongebondentheyt der rethoryckers en hare cameren, die zelf op den dagh des Heeren, ja 
ook onder de predicatien met uutgesteken vane, met trommelen en publiek geraes den 
godsdienst verhinderen ende het volck diverteren."

1651
- ARA, ANHG, Classis 's-Gravenhage, inv.nr.3 (Acta classis), d.d. 26-6-1651:
"Omgevraeght sijnde of yemandt de broeders iet wes particulier hadde om tote den aenstaende 
synodum te brengen, is verstaen, dat dit gravamen, ingestelt van d. Guldemont, als particulare tot 
den E. synodum sal werden gebracht; namentlijck: alsoo bevonden wert, dat 't ganse treden, 
knuppelen, rhetorijckspelen ende diergelijke andere ongeregeltheden tegens 't verbot der bailli- 
ouws werde gepleeght ende als de balliouwen haar daarover willen straffen sij sig met pleydinge 
daer tegens opstellen seggende daar noch kennis noch placcaten tegen sijn, vraagt de E. classis 
van 's-Gravenhage of niet nodich ware, dat van Here Eed. Groot. Moog. wierde versoicht, Haare 
Eed.Groot.Mog. geliefde hare placcaten tegen de voorsz. ongeregeltheden te vernieuwen."

1654
- Knuttel, synode 's-Gravenhage 1654, p.410:
"De grote insolentien der rhetoryckers op sondagen binnen Benthuysen, hier ter vergadering 
geremonstreerd door de substituyt baeljouw aldaer, sullen de E.gedeputeerde dienen tot een 
bysonder document om Haer Ed. Gr. Mog. te bewijsen de prophanatien des Zabbaths."

1659
- ARA, ANHG, Classis Delft en Delfland, inv.nr.138, (Acta classis), fol.626, d.d.25-8-1659: 
"D.Brackman raporteert, dat de voorgenomen verhandelingen der theologischen quaestien van 
de rhetorijckers tot noch toe is gestuyt. Is by die occasie (=gelegenheid) goet gevonden de 
particuliere magistraten ende heeren van heerlijckheden ernstelijck te versoucken, dat in de 
plaetsen onder haer gebiedt staende, het speelen ende de exorbitantien (=buitensporigheden) van 
de rhetorijckers moge worden geweert. Welck versoeck sal gedaen worden van de respective 
kerckenraden, die desnoots sijnde sullen mogen gebruycken de hulpe van de gedeputeerden 
onses E.classis. 't Welcke geen gewenscht effect bekomende, sullen de hooge overheden ende 
bijsonderlijck het hof van justitie over dese materie worden begroet na gelegentheyt."
1661
- ARA, ANHG Classis Delft en Delfland, inv.nr.139 (Acta classis), fol. 21, d.d.18-7-1661:
"(...) Ende is voorts generalijcken geresolveert en eens voor al vastgestelt, dat in alle dorpen van 
dese provintie op de minste aenclacht de voorsz. spelen verboden en geweert sullen werden."
(Zie voor volledige tekst: Schipluiden en De Lier 1661).
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1662
- Knuttel, synode Briel 1662, art.33:
"(...) Over 't vloeken, sweeren,dansen, comedien en rethorijcken niet mogelick te sijn in dese 
tijdt een placcaat hiertegens te verkrijgen; alsoo haere Ed. Gr. Mog. blyven inhaereeren 
(=vasthouden aan) haere resolutie, desen aengaende genomen den 31en julij 1656."
(Zie: Schipluiden en Vlaardingen 1662).

- ARA, ANHG, Classis Delft en Delfland, inv.nr.139 (Acta classis), fol.39, d.d. 1-5-1662:
"De resolutie van het E.Hof van Hollandt in date den 4en julij 1661 aengaende het weeren van 
de rhetorijckers zal deputatos nostre classis in synodo vertoont werden en versoecken dat Christ. 
Synodis op derselfs executie (=uitvoering) ernstelick gelieve te insisteren."
(Zie: 18-7-1661 en Schipluiden en De Lier 1661).

1678
- Knuttel, synode Leiden, art.2:
"(...) Of eens geheel en al alle comedien, dansereyen, marionetten, rhetorijckers, niet alleen ten 
platten lande, maar ook in de steden mochten werden verboden ende geweert."

1689
- ARA, ANHG Classis Delft en Delfland, inv.nr.140 (Acta classis), fol.13, d.d. 27-6-1689:
"Ad art. 22 Aengaende de comedien en rhetorikers daer tegen wort in onse classis gevigileert 
(=gewaakt)."

1690
- Idem, fol.32, d.d.26-7-1690:
"Ad art. 18 Sprekende van comedien, rhetorijckers, etc. De meeste kercken dancken God, dat sy 
geen redenen hebben om hierover te klaegen. Wenschen alle, dat de kleyne overblijfselen, die 
hier en daer nog gevonden werden mogten t'enemael weg genomen worden."

- Knuttel, synode Schoonhoven, p.129:
"Ad. art. 18 sprekende van de comoedien en rethorijckers, etc. seyden D.D. correspondentes, dat 
dienaengaende weynigh of niets in actis hadden, maer dat echter waeckten tegen deselve. De 
broederen van 's-Gravenhage seyden, dat by haer sooveel was tewege gebracht, dat bij de heeren 
van het Hof waren verboden geweest, maer dat bij de achtbare magistraat eenigh consent was 
gedragen. Sommige classen hadden daervan niets in actis en die yets hadden, lasen ex actis op 
dat waeckten. Doch versochten de broederen van de classe van Woerden, dat het versoeck D. 
van Zurck, in voorleden Synodo gedaen, in actis mocht levendigh blyven. De Christelicke 
Synodus recommandeert verder te vigileren. "
(Zie ook Waddinxveen 1689).

1691
- Knuttel, synode Schiedam, p.162:
"Ad. Art. 18 sprekende van comoedien en rhetorijckers, seggen de meeste classen, dat haer niet 
nieuws is voorgekomen. Alleen wilden wederom de broederen van de classis van Woerden, dat 
het versoeck van D. v. Zurck dienaengaende mach levendich blijven. De Synodus vermaent te 
vigileren."

1692
- ARA, ANHG Classis Delft en Delfland, inv.nr. 140 (Acta classis), fol.54, d.d. 14-4-1692:
"Ad art.17 Nopende de comedien en rhetorikers, de E. classis vigileert tegen deselve. "

- Knuttel, synode Gorkum, p.218: Zie de tekst bij 1691.
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1693
- Idem, fol.89, d.d.29-6-1693:
"Ad art.21: Tegen de comedien en rhetorijckers. De Ed. classis vigileert tegen deselve."
- ARA, ANHG, Classis 's-Gravenhage, inv.nr.4 (Acta Classis), ad art. 21 d.d. 29-6-1693:
"Van de rhetorikers ende comedien daerover heeft de vergaderinghe tegenwoordig geen reden 
tot klagten."

1700
- Knuttel, synode Leiden 1700, art.27:
"(...) De broederen van 's-Gravenhage beklagen haerselven by de Christelicke Synodu over het 
oprechten der spelen en rhetorijckers op den dagh des Heeren."

- ARA, ANHG, Classis 's-Gravenhage, inv.nr.4 (Acta Classis), art.6, d.d. 24-6-1700:
"D.Heinsius en meer andere broeders van 't lant klaagden over het opregten en spelen van de 
rhetorijckerskamers op haar plaatsen en wel bijsonder dat die zich alle sondaegen daertoe 
prepareerden tot grote ergernis en verhindering van den openbaere godsdienst, verzoekende de 
hulpe van de classis om die tegen te gaan. De classis heeft goet gevonden dat d.visitatores de 
predikanten van 't lant des vereist zijnde, zullen assisteren, en die gezamentlijk de officieren der 
plaetsen tragten te bewegen tot wering van de rhetorikerskamers en wel byzonder tot verhin
dering van de praeparatien daer toe op den dag des Heeren; en dat deselve wanneer zy door dat 
middel niet kunnen uitwerken zich daar over aan den E. hove van Hollant zullen adresseren. De 
classis heeft ook hunne gecommitteerde ad synodum in last gegeven over het wederom opregten 
van de rhetorijckerskamers en derzelver spelen op des Heeren dag in synodo te klagen."

1711
- Groot Placaetboeck V, p.85-86; dezelfde tekst op p.598 en in Kerkelyk Plakaatboek, I, p.802: 
"Placaet, tegens het profaneeren van den dagh des Heeren en van de bedestonden. Den 18 maert 
1711. Gr.Pl. V. deel 2. boek 3. titel.
De Staten van Hollant ende West-Vrieslandt, allen den geenen die desen sullen sien ofte hooren 
lesen, salut, doen te weeten. Alsoo wy in ervaringe komen, dat in verscheyde quartieren (=delen) 
deser provincie op den dagh des Heeren, ende oock op de bedestonden, veele ydelheden ende 
dertelheden werden gepleeght, door het speelen van de soogenaemde rethorijckers, het omryden 
door de straten en langhs de wegen, met trommelen, vaendelen, sotskappen ende diergelijcke, 
waerdoor veele uyt den godsdienst werden gehouden, en de ware Christelijcke gemeente op het 
hooghste werdt ontsticht ende geergert. Soo is 't, dat wy daerinne willende voorsien, 
geinterdiceert en verboden hebben, gelijck wy interdiceeren ende verbieden by desen, het 
speelen van de soogenaemde rethoryckers, het omryden door de straten ende langhs de wegen, 
met trommelen, vaendelen, wagen en paerden, en alle andere instrumenten en klederen, tot het 
speelen van de soogenaemde rethorijckers gehoorende, ende daerenboven een boete van vyf en 
twintigh guldens voor de eerste reyse, ende voor de tweede reyse boven hetselve op arbitrale 
correctie, alles te appliceeren de eene helft voor den officier die de calange (=eis in rechte) sal 
komen te doen, ende de wederhelft voor den armen. Ende opdat niemandt van dese onse goede 
en salutaire (=heilzame) meeninge eenige ignorantie (=onwetendheid) sal konnen praetendeeren, 
soo begeeren wy dat desen alomme sal werden gepubliceert en geaffigeert (=aangeplakt) daer 
het behoort en te geschieden gebruyckelijck is.
Gedaen in Den Hage onder het kleyne zegel van den voorschreven lande den 18. maert 1711. 
Onder stondt, ter ordonnantie van de Staten. En was geteeckent, Simon van Beaumont13."

13. Mr. Simon de Beaumont (1641-1726). Vanaf 1673 griffier van de Staten van Holland. Hij trad ook op 
als diplomatiek gezant.
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ALKMAAR

'T LAUWERIER
"IN JEUGHT GROEYENDE"

INLEIDING

Uit het beschikbaar gekomen materiaal van Alkmaar blijkt, dat de stedelijke overheid vrijwel 
altijd sympathiek moet hebben gestaan tegenover de activiteiten van de rederijkers. Door de 
jaren heen krijgen zij subsidies voor optredens in de stad op kerkelijke en andere feestdagen 
en voor tochten naar andere plaatsen om rederijkerswedstrijden bij te wonen. Repetitieruimte 
kan gratis worden gebruikt. Hulp voor de opluistering van de intrede van vorstelijke personen 
wordt gehonoreerd, evenals bemoeienis met de organisatie van een loterij. Uit de kerkelijke 
archieven komt nauwelijks verzet tegen de rederijkers naar voren. Het kan zijn, dat de 
gereformeerde kerkeraad protest heeft aangetekend tegens rederijkersactiviteiten, maar de 
positie van de kerkeraad is in dezen niet met zekerheid te bepalen daar de notulen van de 
kerkeraad door vochtschade zeer slecht leesbaar zijn.

De raadsels die door Strengholt betreffende de Schaghens zijn opgelost, laten de vraag 
onverlet of zij leden waren van de Alkmaarse rederijkerskamer. Enige aanwijzing in die richting 
hebben wij niet gevonden.

GERAADPLEEGDE ARCHIEVEN 
GA Alkmaar:
Thesauriersrekeningen, Stadsarchief inv.nr.339 t/m 350 (=1532, 1540-1541, 1572-1573, 
1600, 1609, 1611, 1612-1650.)
Bijlagen van de thesauriersrekeningen, inv.nr.575 t/m 589 (=1516 t/m 1572, met hiaten). 
Collectie Aanwinsten, inv.nr.19 (Extracten uit de tresoriersrekeningen).
Handvesten, keuren, ordonnanties, etc. inv.nr.24 (1254-1728), inv.nr.25 (1528-1548), 
inv.nr.27 (1577-1670), inv.nr.28 (1610-1650), inv.nr.88 (Index op de vroedschapsresoluties), 
inv.nr.94-97.
Archief parochie Alkmaar van voor 1573, inv.nr.5.
Archief Ned.Herv.Gem.Alkmaar, inv.nr. 1-2, Kerkeraadsnotulen 1605-1700 (zeer slecht 
leesbaar, vochtschade).
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Een Refereyn ende Liedt 1594 - Een Refereyn ende Liedt, ghemaeckt op den blijde Incomste 
van zijner Excellencie binnen Alckmaer, den drie ende twintichsten Augusti 1594 (Pamflet in 
UB Gent, Verzameling Meulman No.792).
Strengholt 1977 - L.Strengholt, 'De dichter van Blauw-Heers Wel-leven: Pieter Janssoon 
Schaghen. Een oud literair-historisch vraagstuk opgelost'. In: Bijdragen tot de Nederlandse 
Taal- en Letterkunde V. Leiden 1977.
Strengholt 1980 - L.Strengholt, 'Twee Alkmaarse dichters uit het begin van de Gouden Eeuw: 
Pieter Janssoon Schaghen en Cornelis Pieterssoon Schaghen'. In: Van Spaans beleg tot 
Bataafse tijd. Alkmaars stedelijk leven in de 17de en 18de eeuw. Zutphen 1980, p. 123-139. 
Vis 1992 - G.N.M.Vis, Jan Arentsz. De mandemaker van Alkmaar, voorman van de 
Hollandse reformatie. Hilversum 1992.
Te Winkel 1894 - J.te Winkel, 'De inneming van Groningen rhetorijkelijk verheerlijkt'. In: 
Gedenkboek der reductie van Groningen in 1594. Groningen 1894, p.242-243.

BRONNEN

1501
- Bruinvis, p.124:
Op 18 maart 1501 krijgen de rederijkers van Alkmaar 8 g.4 st.6 p. uitbetaald "dewijl zij 
daarbij het Oude Testament hadden voorgesteld."14

1527
- GA Alkmaar, Collectie aanwinsten, inv.nr.19, p.457 (Rekeningen van 1527):
"Claes Vermije betaelt voor een quaertier (=een vierde gedeelte) rosters (=roosters) voor de 
rethorijckers die men op 't stathuijs bewaert, als sij spelen te besigen en als de stede te doen 
heeft om oic te besigen en voer betaelt 2 pond 8 stuvers."

-Idem:
"De retorijckers van der stomme passie gespeelt te hebben palmedagh bij rekeninghe 8 
stuvers."

-Idem: "De retrorijckers van Alcmaer om te Amsterdam te trecken met die van Den Hage, van 
Leyen en Goude in junio XXVII 6 pond."

-Idem: "Aris Pietersz. voor vier enkele tonnen biers die de burgemeesteren gesconcken 
hebben de retorijckers, een tot haer vastelavont (...)."

-Boomkamp 1747, p.70:
"Ook wierden (volgens extract van "Rekening van A.van Teylingen15 van 't jaer 1527") de 
rethorijckers met vier enkele tonnen bier beschoncken, en hunne kosten om met de retho- 
ryckers van Amsterdam, Den Haeg, Leiden en Gouda gemeenschap te houden, betaelt, alles 
om, waer het mogelijk, deze stadt in bloei te brengen en voor de vreemdelingen bevallig te 
doen zyn."

1529 - GA Alkmaar, Stadsarchief, inv.nr.583:
"Eerwaerdighe, wijse, notable heren,
Ued. eerwaerdicheit wil believen te weten:
Een tonne biers is ons begheren.
Eerwaerdighe, wijse, notabele heren,

14 Volgens Bruinvis berust een gezegelde brief ter kerkemeesterskamer van de Hervormde 
Gemeente. Waarschijnlijk bedoelt hij GA Alkmaar, arch. Parochie Alkmaar voor 1573, inv.nr. 5. Hierin 
hebben wij echter niet de bovenstaande brief terug kunnen vinden.

15 Augustijn van Teylingen, thesaurier van de stad Alkmaar. Hij overlijdt in 1533.
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Wij willen weder tot uwen dienst obedieren (=gehoorzamen)
Ende stellen ons om speelen niet te vergheten.
Eerwaerdighe, wijse, notabele heren,
U eerwaerdicheit wil believen te weten:
Wilt de rhetorisiens doch niet vergheten.
Wij, burgemeesteren der stede van Alkmaer, hebben gegeven die rhetorisiens een tonne biers 
mit die prijs in een teiken der waerheyt (=de stad staat garant voor een vat bier). Soe hebben 
wy onsen hant hier onder geset. Anno 1529."
(In margine: Jan Jansz. en nog een andere, onleesbare, handtekening).

1536
- GA Alkmaar, Stadsarchief, inv.nr.583:
"Men ordoneert dese tegewoordige tresoriers der stede van Alckmaer te betalen in handen van 
den rethorisienen, die dat Oude Testament upten meyendach lestleden uutgemaect hebben, de 
somme van vierdhalve Rins gulden 't stuck tot 20 stuvers, gerekent ter cause dat zy up hueren 
costen upten meyendach na ouder gewoonten uutgemaeckt hebben tot eere van der stede 't 
voirsz. Oude Testament in de processie generael (=algemene), daervan zy jairlicx van der 
stede hebben twee tonnen Goutsche bier, de ton voor 25 st. gerekent. Facit vijftich stuvers 
ende noch een Rins gulden an gelde.
Beloopt tesaamen tot voorsz. somme van 3 Rins gulden. Ende mits desen alleenlick daer- 
brengende mensal 't deselve tresoriers passen op rekeninghe. Actum den 4den meye anno 
XVc ses ende dertich."

1537
- GA Alkmaar, Collectie aanwinsten, inv.nr.19, p.460:
"Die rethorijckers der stede van Alckmaer twee tonnen dubbel gouds bier die heur jaerlijx 
geschoncken worden 3 pond 10 stuvers."

1540/41 - GA Alkmaar, Stadsarchief, inv.nr.340, fol.2513:
"Die rethorijckers upten meyendach, ter cause dat zij dat Oude Testament hebben doen 
omgaen in den proseseijs 8 g. 4 st. 6 p."

1559
- Boomkamp 1747, p.140:
"Op den 7 february 1559 wierden, om gezegde redenen, van kettery te Alkmaer, by vonnisse 
aengetast en ten behoeve des konings verbeurt verklaert alle de goederen van Cornelis 
Kooltuin16, vanwelcken wy hiervoor reeds gesproken hebben. Echter geraeckten veelen zoo 
binnen als buiten Alkmaer, nog al meer aen 't onderzoeken der waerheyt, waerdoor verschei
den van de Roomsche Kerk afgingen tot geen kleine verbittering van hare geestlyken, by 
welcken alles gehaet was, dat maer enigzins hen schaden kon, waerom den rethoryckers, die 
niet weinig in dezen tydt den mond wierden (??) tegen de pausgezinde geestlykheit en hare 
levenswyze, leerstellingen en inhaalenheit, verboden wierdt het uitgeeven van hunne verzen 
en vertoonen hunner speelen."

Na 1576
- De Alkmaarse rederijkerskamer neemt deel aan een wedstrijd te Kapelle (Zeeland).17

1587
- GA Alkmaar, Stadsarchief, inv.nr.94 (Vroedschapsresoluties), fol.70, 18-12-1587:

16 Cornelis Kooltuin werd geboren te Alkmaar en overleed te Embden in 1567. Hij hangt de 
Hervorming aan en wordt daarom door zijn moeder onterfd. Hij was in 1551 nog priester. De inquisitie 
klaagde hem verschillende malen aan. In 1558 vlucht hij naar Embden met achterlating van zijn goederen. 
Vanuit Embden strijdt hij consequent voor de belangen van de gereformeerde kerken.

17 Zie: Dibbets 1989, p. 176.
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"Is voorts den retrosijnen bij de vroetschap geaccordeert, zo voor hare oncosten gedaen in 't 
leezen van 't spul van sinnen ende vertoninge ten tijde van sijne excellentie Van Leycester 
gedaen ende gemaect, als oick tot een vereeringe toegevonden die somme van 50 gulden."

1589
- Idem, fol.96 v., 30-12-1589:
"Is by de vroedschap, collegialiter vergadert sijnde, goet gevonden, dat men die camer van 
retorica zal ordonneren en transporteren op te Wage."

1594 - De rederijkerskamer verzorgt een vertoning bij de intocht van Maurits.18 

1596
- GA Alkmaar, Stadsarchief inv.nr.95 (Vroedschapsresoluties), fol.174, 17-4-1596:
"Is voorts 't versoeck van die van rethorica, belangende van conzent en assistentie te hebben, 
om tot Leijden te reijsen, volgende die beschryvinge bij de kamer van rethorica aldaer gedaen 
etc. ofgeslaghen, en belangende om een kamer te hebben tot haar vergaderinge - alsoo die 
kamer over die Wage totte lakenneringe gebruijkt sal worden - is 't selve in state gestelt 
(=opgeschort)."

1613
- GA Alkmaar, Stadsarchief inv.nr.97 (Vroedschapsresoluties), fol.128 v., 27-7-1613:
"Op 't versoek van comedianten hier ter stede, om te mogen hebben een bequame plaetse, daer 
zij haer ordinaris (=gebruikelijke) exercitien ende bijeenkomsten zouden mogen hebben, ende 
dat opte oude regten ende privilegien, als voorgaende camer van retorica vergunt sijn 
geweest, gedelibereert zijnde, si verstaen, dat zij hen by provisie (=tijdelijk) zullen mogen 
exerceren, gelijk zij tot nog toe gedaen hebben, zonder henluijden eenige verdere privilegien 
te vergunnen."

1614
- Idem, fol.145, 19-5-1614:
"Is mede goet gevonden de comedianten hier ter stede te consenteren, dat zij op 't uytgaen van 
de loterije in 't openbaer een comedie sullen mogen ageren, mits dat deselve alvorens by de 
heeren burgemeesteren zal worden gevisiteert."

1618
- Idem, fol.229, 20-3-1618:
"Op 't versoeck van Alexander Aernouts vanweegen eenige commedianten om in de 
paesmarct te mogen speelen, zijn burgemeesteren geautoriseert om t'zijnertijt daer op te letten 
ende te disponeren."19

1641
- "'t Lauwerier" is deelnemer aan een wedstrijd te Vlissingen. Cornelis van der Woude en 
Jacob Maertensz. Fortuyn, plus "'t nodighst is 't best", "Liefd' al meer" en Olivier (Sonhoven?) 
zijn de vertegenwoordigers.20

18 Zie: Te Winkel 1894 en de twee pamfletten uit de collectie Meulman (UB Gent).
19 Het is hier dubieus o f de post slaat op activiteiten van rederijkers o f op activiteiten van een 

professioneel gezelschap (Vis 1992, p.34-40).
20. Meertens 1943, p.93-95.
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AMSTERDAM

DE EGLENTIER
"IN LIEFDE BLOEYENDE"

HET WIT LAVENDEL 
"UYT LEVENDER JONST"

?
"IN LIEFDEN VIERICH"

INLEIDING

Onderzoek in het Amsterdamse gemeente-archief heeft over rederijkers weinig materiaal 
opgeleverd. De stedelijke overheid heeft slechts enkele malen subsidie verleend, zoals bijv. bij 
de officiële oprichting van De Egelantier (1518); de deelname van die kamer aan de wedstrijd in 
Rotterdam (1561) en later bij de intocht van belangrijke vorstelijke personen. Af en toe voelde 
het stadsbestuur zich ook genoodzaakt orde op zaken te stellen. De gebeurtenissen in de dertiger 
en zestiger jaren van de 16de eeuw, de perikelen rond de prijsvraag over de Nederduytsche 
Academie in 1630 en de fusie van de kamers in 1632 noopten daar kennelijk toe. Soms zijn over 
deze zaken ook mededelingen te vinden in het archief van het Hof van Holland.

Ook de notariële archieven hebben, vooral omdat deze nog niet van indices voorzien zijn, 
weinig te bieden. Met name in de jaren 1615-1622 zijn akten te vinden over de Academie, 
Coster en leden van de Academie die in opspraak kwamen.

De kerkeraad heeft slechts enkele malen oppositie gevoerd. Men heeft geageerd tegen de 
Academie en Costers toneelstuk over Ifigeneia. Vondel moest het ontgelden met zijn spel over 
Gijsbrecht.

De kennis over de Amsterdamse rederijkers komt vooral van andere dan strikt archivalische 
bronnen. De kamer "In Liefden Vierich" komt slechts eenmaal in het stadsarchief voor (1559) en 
haar laatste levensteken betreft een nieuwjaarslied uit 1604. In de 16de eeuw moeten we het 
hebben van berichten uit een kroniek, een aantal toneelstukken in handschrift en een paar 
berichten uit archieven in andere plaatsen over rederijkerswedstrijden, waar Amsterdam bij 
betrokken was.

Wanneer vanaf 1613 eenmaal de strijd ontbrandt over de te volgen poëtische koers binnen 
De Egelantier krijgen we informatie via correspondentie, pamfletten, persoonlijke notities van 
betrokkenen, gedichten, liederenbundels, inleidingen en opdrachtverzen bij toneelstukken.

Om die reden ziet het archiefmateriaal m.b.t. Amsterdam er nogal anders uit dan bij andere 
plaatsen. Bovendien verschilt het karakter van de Amsterdamse gegevens met dat van elders, 
vanwege het feit dat we veel gegevens alleen kennen via uittreksels die bewaard worden in het 
zgn. Huydecoperarchief. Steekproeven die we hebben genomen m.b.t. het Rapiamus van het 
weeshuis, bewijzen de betrouwbaarheid van de laatstgenoemde gegevens. Het materiaal uit het 
Huydecoperarchief is al eerder bewerkt door Oey-de Vita en Geesink (1983), maar wordt hier in 
extenso en in zijn oorspronkelijke vorm gepresenteerd. Ter wille van het belang hiervan moest 
ons chronologisch overzicht enkele malen onderbroken worden.

Het Huydecoperarchief bevat veel materiaal over de periode 1617-1638 en vooral 
1625-1631. Er is informatie in te vinden over de ontvangsten door het weeshuis, de inkomsten 
van de Academie, in- en uitgaven betreffende repertoire, voorstellingen, spelers, muzikanten e.d. 
Bovendien treft men er lijsten in aan van bestuurders. In de weergave van de Huydecoper- 
archivalia worden alleen de namen van personen geannoteerd, mits er natuurlijk informatie over 
gevonden werd. Titels van toneelstukken kunnen teruggevonden worden in ons chronologisch 
overzicht hieronder.

Samengevat: een flink aantal Amsterdamse gegevens is bekend uit secundaire bronnen, het 
primaire archiefmateriaal levert weinig op.

32



GERAADPLEEGDE ARCHIEVEN
ARA Hof van Holland, Repertoria van de missiven van en aan het Hof, inv.nr.387 en 5945.
ARA Grafelijkheidsrekenkamer, Rekeningen, inv.nr.4448-4457(=1525- 1535).
ARA Archief ambtenaren centraal bestuur, inv.nr.92 (Brieven van de procureur-generael en 
raadsheren in Holland met memoriën en rapporten aan de stadhouder Hoochstraten betreffende 
de bestrijding van de ketterij 1534-1539).
GA Amsterdam, Notarieel archief inv.nr.346; 350; 360; 364; 366B; 432; 436; 457; 459; 460.
GA Amsterdam, Oud archief nr. 5014 (Stadsrekeningen 1531-1650).
GA Amsterdam, Oud archief nr. 445 (Keurboeken A-P; 1494-1496).
GA Amsterdam, Oud archief nr. 5020 (Keurboek K, film 449, 1630).
GA Amsterdam, Oud archief nr. 3684 (Groot Memoriaal nr. 1-6; 1545-1586).
GA Amsterdam, Oud archief nr. 5025 (Resolutiën Vroedschap 1-38; 1565-1689).
RA Utrecht, inv. nr 162 e.v.Huydecoperarchief.
KB Den Haag, Handschriftverzameling, sign. 76 H 42:
"Historie van Holland, wat, zeedert Hertog Karel van Bourgondien voor Nancij in Lotharingen 
verslagen wiert, daar geschiet is van 't jaar 1477 tot 1534, waerin veel zaaken beschreven 
worden, die nergens anders voorkomen. Aangetekent door een Amsterdams schrijver en 
ooggetuijge. Behelst veele geschiedenissen, vooral van Amsterdam en elders."
GA Amsterdam, PA 379 (Arch. Classis Amsterdam), inv.nr.1-4 (Classicale Acta 1582-1645).
GA Amsterdam, PA 376 (Arch.Ned.Herv.Gem.), inv.nr.1-7 (Acta van de kerkeraad 1578-1644). 
GA Amsterdam, PA 367 (Archief van het Burgerweeshuis), inv.nr.194-198 (Rapiamus van de 
ontvangsten 1565-1650).
GA Amsterdam, PA 367 (Archief van het Burgerweeshuis), inv.nr.211-213 (Rapiamus van de 
uitgaven 1600-1650).
GA Amsterdam, PA 367 (Archief van het Burgerweeshuis), inv.nr.72 (Bestuur van de 
schouwburg. Vanaf 1617 tot eind 17de eeuw).
GA Amsterdam, Bibliotheek F 1119 - J.S.Kolm, Ghedenckboeck, waerin staet geteeckent, 
gerijmt en geschreven en gecoleurt alles wat hierin opt papier vertoont wert is gedaen, deur mij 
Jan Sieuwertsz. Kolm.
GA Amsterdam, Bibliotheek BB 212 - Incomste van den doorluchtighen Vorst ende Heere den 
Prince van Orangien binnen der vermaerde coopstadt van Amsterdam den XVIIen Martij 1580. 
Antwerpen 1580.
GA Amsterdam, Bibliotheek 64 - Triumphe tot Amsterdam over het incomen van den 
hoochgheboren vorst Mauritius Prince van Orangien. Met een oprechte uytlegginghe op de 
verthooninghe van alle de Camers. Gheschiet den 23, 24, 25 May anno 1618. Leiden 1618.
KB 's-Gravenhage, Pamflet 2749 - "'t Nassousche Mey-kransken voor Mauritius, Prince van 
Oraignen, teghen de ARM onder-MIJNDERS van Godes Kercke." Amsterdam 1618.
GA Haarlem, Archief Oude Mannenhuis, inv.nr.3b (Amsterdam 1-70);
Jaar 1606. Lijsten der loten voor de loterij verkocht. 1606: Register van alle de advysen die 
ingheleyt zijn op de Rede-ryck kamer van In liefd bloeyende. (Totalis 1296 Loten).
Treurklacht van Liefd'-Bloeyende. Amsterdam 1634.
UB Leiden, Bibliotheca Thysiana, inv.nr.1178 A1 - Reden over de oneenicheyt der rymers onses 
tijdts en vaderlandts. Ghestelt by een liefhebber der selver hoochloffelijker konste. Amsterdam 
1618.
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BRONNEN21

1493
- In dit jaar is voor het eerst sprake van georganiseerd rederijkersleven in Amsterdam. De 
Egelantier neemt deel aan een wedstrijd te Mechelen.22

1496
- Amsterdam neemt deel aan het rederijkersfeest te Antwerpen.23

21. Er is voor biografische gegevens gebruik gemaakt van Ter Laan, Winkler Prins, Werkgroepen van de 
Amsterdamse GU o.l.v. P.J.Verkruysse (1973/1974 op instituut aanwezig onder sign. KHL 13-15; 1974/1975 
sign. KHL 10-11), alsmede van het Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. Bovendien werd 
geraadpleegd: J.E.Elias, De vroedschap van Amsterdam. Amsterdam 1963.

Opmerking vooraf: staat achter een jaartal de hoofdletter H, dan betekent dit een verwijzing naar het 
Huydecoperarchief.

22. Van Autenboer 1962, p.97. Volgens Krul (Worp 1920, p.91) is De Egelantier in 1493 ontstaan. 
Rodenburgh noemt 1498 en 1519. Karel V zou volgens andere (onbewezen) berichten in 1517 de kamer 
bevestigd hebben en een blazoen geschonken. Brandt 1986 stelt alleen vast dat de kamer al zeer oud is en is 
erkend door Karel V (Ellerbroek-Fortuin 1937, p.25; Brandt 1986, p.16).

23. De Amsterdammers voeren het spel "In principio erat verbum" op (In den beginne was het Woord. 
Joh. 1:1. De Peoene te Mechelen voerde deze tekst als devies). Men wint twee schalen, de prijs voor het verst 
komen en een krans. Het gaat hier om De Egelantier. De kamer zou in 1496 en 1497 een bijdrage uit de
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- Amsterdamse rederijkers vertonen bij de inkomst van Filips de Schone "batementen en 
stomme figuren".24

1504
- In de "Treurklacht van Liefd'-Bloeyende", gedrukt in 1634, staat in regel 7, dat de kamer 
honderddertig jaar actief is. Zou de kamer dan in 1504 erkend zijn?

1517
- De Egelantier zou in dit jaar zijn opgericht en door Karel V "een blazoen beschonken".25

1518
- Groot Memoriaal I, fol.276:
In margine: "Rethorica opgerecht. Anno 1518."
"Sekere costen bij hen gedaen ende doen in 't opheffen (=oprichten) van de camer van de 
rethorycken, bedragende ter somme toe van 29 gl. ende vier stuivers ende voert (=verder) een 
jaerlijcx gracelijke (=goedgunstige) retenue (=subsidie) tot onderhoudenisse der voersz. kamer. 
Ende dat burgemeesteren, begerende dat de rethorycke voorganck hebben zal, ghenegen sijnde 
tot heure voorsz. begheerten een jaerlijcse retenue van een pond Vlaems jaers, omme de huer 
van hare camer mede te betalen. Alsoe die van der rethorycken op huiden an den 
burgemeesteren versocht hebben gehadt te hebben sekere costen tot heure voorsz. begheerten, 
hebben den voorsz. van den camer van de rethorycken van dese reyse alleenlyck geconsenteert 
(=toegestaan) ende gegont (=vergund), consenteren ende gonnen mitsdesen te betalen de voorsz. 
29 gl. ende 4 st. vore dese reyse ende voirtaen een jaerlycse retenue betalen. Somede der voorsz. 
stede in tyde toecomende boven 't gene den voorsz. ijet meer te eijsschen gonnen der stede 
wegen daermede voertanne te vrede waren. Aldus gedaen den 24e dach octobris anno 1518. 
(Ondertekend door) Claes Geryts ende jonge Dirck Claes ende Huych Jansz.26

1523
- GA Leiden, Thes.rek., inv.nr.603, fol.71 verso:
"Item opten 25en dach van julio anno 1523 worde van der stede wegen geschoncken ten huyse 
van Bertelmees die bontwercker die van der retorycken van Amsterdamme die in zeeckere 
getalen hier gecomen met die van deser stede vier stede kannen Ryns wijn, den stoop van 8 
groten; beloept 2 pond 2 sch. 8 penn."

1526/27
- ARA, Grafelijkheidsrekenkamer, rekeningen, inv.nr.4449, fol.51 verso en 52 (Zie ook: 
P.Fredericq V, p.172):
"Item aen Jorys Ottez., geswoeren boide van den voirsz. hove, die gereyst is mit seeckere 
besloten brieven van denselven hove an den schoudt, burgemeester ende gerechte (=bestuur) van 
Amsterdam, roerende (=betreffende) seeckere spelen voor den stadthuys ende binnen andere 
huysen aldair gespeelt by sommighen rhetoryckers tot confuys (=schande), derisie (=bespotting)

1497

stadskas hebben ontvangen. Stadsrekeningen uit die tijd zijn, naar onze bevinding, niet bewaard gebleven. 
(Ter Gouw, Deel III, p.308; Grondijs 1917, p.XXX; Schotel 1871, Deel I, p.63 3n 305; Wybrands 1873, 
p.13; Worp 1920, p.6; Ellerbroek-Fortuin 1937, p.24; Van Autenboer 1978-1979, p.125-150 en Waterschoot 
1983). Het spel is niet bewaard gebleven. Ondertekening door "In Liefde Vierich", zoals in Thönisz. 1996 op 
p.22 wordt medegedeeld, is dus alleen maar een veronderstelling.

24. De naam van de kamer wordt niet genoemd. (Ellerbroek-Fortuin 1937, p.24 Zie ook: Ter Gouw, Deel 
III, p.308 en Worp 1920, p.6).

25. Schotel 1871, Deel I, p.266 en 299.
26 Zie ook: Wybrands 1873, p.13; Ter Gouw, Deel V, p.473; Worp 1920, p.7 en Ellerbroek-Fortuin 

1937, p.24.
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ende bespottinghe van de sacramenten der heyliger kercke ende andere goeden instituciën 
(=instellingen)."

1527
- Rederijkerswedstrijd te Amsterdam.27

1528
- Datum op het blazoen, zoals regelmatig bij Rodenburghs werk gepubliceerd (oudste 
voorbeeld).

- ARA Grafelijkheidsrekenkamer, Rekeningen, inv.nr.4452, fol.58 verso:
"Adriaen Lubbertsz., bode, die gereyst is geweest mit zekere besloten brieven van denzelven 
hove aen de stede van Haerlem ende Amstelredamme, bewerende, dat zy van nu voirtaen nyet 
toelaten en zouden die retrosine eenge spelen te spelen roerende de heylige stoffen 
(=onderwerpen), voor welcke reyse hem toegetauxeerd (=toegekend) is vijf dage tot 6 st. 's 
daechs, blyckende by d'ordonnantie (=verordening) hyer overgelevert. Waeromme hyer 30 st."

1533
- GA Amsterdam, archiefnr. 5020, Keurboek D, fol.194 (31-12-1533):
"Gecundicht (=Afgekondigd) den lesten decembris anno 1533 metten correctie van de 
rethorisinen achter geregistreert staen.
Verbieden mijnen heeren van den gerechte, dat gheen camers van den retorisynen voortaen hen 
(=zich) zullen onderhouden (=bezighouden met) enige openbare batementen te spelen voor- 
ende aleer die by den gerechte gevisiteert (=onderzocht) ende toegelaten zullen wesen over 
gespeelt te worden op den correctie van den stede."

- Idem, fol.277 (31-12-1533):
"Gecundicht den lesten decembris anno 1533:
Alzo Bouwen Claes Mollensz.; Willem Gommersz.; Willem Henricksz.; Jan Woutersz.; Claes 
Jansz., glasemaker; Henrick Henricksz., snijder; Ysbrant Cornelisz., wolleclopper; Dirck 
Gommertsz. ende Pieter Henricxsz., alle retorosinen, hem vervordert (=zich verstout) hebben 
gehadt een vergaderinge ofte camer te maken sonder wete van den gerechte ende daerenboven 
op sonnedach lestleden te spelen een batement ofte spel sonder 'tzelve eerst te laten visiteren by 
den gerechte, contrarie (=in strijd met) den placcaet (=het decreet, waarschijnlijk uit 1527) K. 
Mt. (=Keizerlijke Majesteit, nl. Karel V) daeraf gecundicht zynde, ende mede zekeren spele 
diversche spiticheden (=beledigingen) op gheestelicken personen gepleecht ende anders 
daerinne veel rumoers ende twisten onder den gemeente deser stede verwect hebben, d'welck 
alzo nijet en behoert ende mijnen heeren van den gerechte nijet en willen laten ongestraft, omme 
alle vrede ende eenicheyt (=eendracht) binnen deser goede stede te houden. So is 't dat dezelve 
mijnen heeren den voorsz. persoonen voor correctie overgezeyt (=gelast) hebben ende zeggen 
over midsdesen, dat zyluyden in bekeringe van huer misbruyck binnen 's daechs ghaen sullen 
uyt deser stat ende doen een bedevaert tot Roome ende nyet weer in dese stede comende, tenzy 
dat zyluyden aldaer geweest ende goet bescheyt daeraf getoocht (=getoond) zullen hebben ende 
dat op den pene (=straffe) van ten ewijghen daghen van desen stede gebannen te wesen."28

ca.1533(?)
- "In liefde bloeyende" speelt "Een spel van sinnen van Lazarus doot ende hoe dat Christus hem 
opwekte".29

27. Zie: Van Boheemen 1999.
28. Zie ook: Schotel 1871, Deel I, p.260; Ellerbroek-Fortuin 1937, p.26-34; Mellink 1978, p.24 en 

Mellink 1985, p.10-11; Hüsken 1996. Sterck 1928, p.48 v.v., meent een verband te kunnen zien tussen 
rederijkerskamer en schutterij.

29 Het spel is sterk ketters getint en zou dus van voor 1538 moeten zijn (Ellerbroek-Fortuin 1937, p.133).
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- ARA, Archief ambtenaren centraal bestuur 92, geciteerd uit Mellink 1985, respectievelijk 
p.14-16 en p.21-22. Brief van procureur-generaal Reynier Brunt aan de stadhouder, 14 februari 
1534:
"(--- ) Dat spel ghespeelt t'Amsterdam daer uwe E. o f schrijft, heb ick in mijnen handen ende is 
vol blasphemie. Die spelers zijn bij die van Amsterdam gebannen tot Romen zonder eenich 
advys van die commissaryssen. Indien zij weder comen, zal men daerop moeten letten."

- "Instructie voer meester Abel van Coulster, raidt ordinarys in den Hove van Hollant ende 
meester Pieter van Sinte Pieters, secretarys ordinarys in denzelven Hove omme vanwegen 
d'eerste ende andere van den Rade te verthoenen onse Ge. Vr. die coninginne, mijnen heere den 
grave van Hoichstraten, stadthouder-generael, ende andere heeren tgunt dat hiernaer volght, 17 
februari 1534:
(--- ) Die voers. meester Abel ende meester Pieter sullen oick te kennen geven, dat omtrent een 
maent of drie weken binnen der stede van Amsterdamme in 't openbaer gespeelt is dat laetste 
capittel Danielis.30 Daerinne verhaelt zijn vele schandelose woerden, 'twelck tot kennisse van 
den Hove gecommen zijnde, hebben aen den schout ende wethouders van Amsterdamme 
gescreven omme te hebben copie van 'tselve spel, 'twelck zij overgesonden hebben ende rust 
althans in handen van den procureur-generael, ende voer hetselve oversenden hebben die voersz. 
van Amsterdam denselve spelers tot ses of seven toe in getale gebannen bedevaert te gaen tot 
Roome, alleer zij sullen mogen commen binnen die voers. stede, ende zijn op den wech 
derwaerts, zulcs dat van der sake genomen was prevencie, anders soude daer strenger correctie 
over gedaen zijn geweest, ende als zij wederomme thuys gecommen zullen zijn, zal men daer 
regardt op hebben nae gelegentheit der saken. Actum in Den Hage den XVIIen februarii anno 
XXXIII stilo curie Hollandie (=1534)."

- GA Amsterdam, Keurboek D, fol.279v.-280, geciteerd uit Mellink 1985, p.43-44). Vonnis van 
Adriaen Jacobsz. en Peter Rippenz., 8 augustus 1534 (deze tekst moet gelezen worden in 
samenhang met het document van 10 oktober 1534):
"Gecundicht den VIIIen augusti anno 1534 presentibus den schout, allen den burghemeesteren, 
Cornelis Banninck, Claes Hillebrantsz., meester Claes Heyn, Joost Buyck Zijbrantsz. ende 
Ysbrant Coppertsz., scepenen:
Alzoe Adriaen Jacobsz., mandemaicker, hem vervordert heeft te doen schilderen voer zijnen 
huyse een werck daerduere veel menschen gescandalizeert ende groote rumoer ende murmuracie 
geresen zijn geweest onder verscheyden persoonen van der ghemeente deser stede, mits 't 
voorsz. werck tendeerde tot grooten iniurie ende verachtinge van den religioesen uyt oirsaicke 
van eenighen gemaelden duvelkens mit verscheyden cappen becleet, visschende ghelt, kasen 
ende andere goeden etc., welcken werck mijnen heeren van den gerechte den voors. Adriaen 
hebben doen uytveghen. Ende gehoort hebbende denzelven Adriaen ende 'tgunt hij tot zijner 
excusatie heeft willen allegeren, overgemerct oick de tegenwoordige tijt, omme te verhoeden de 
consequentie van 't voorsz. misuyse ende alle twisten die voort meer uyt gelijcke spottelicke 
schilderien zouden moegen spruyten, soo hebben dezelve mijnen heere den voors. Adriaen 
Jacobsz. voor correctie overgeseyt ende zeggen over bij deser publicatie dat hij in beteringhe van 
't voors. iniurioese werck ghaen zal uyt deser stede ende hoere vrijheyt binnen 's daechs 
sonnenschijn, doende een reyse ofte bedevaert tot Roomen ende nyet weder innecomende voer 
ende aleer hij van derzelver reyse gedaen te hebben behoorlicke zekerheyt gethoent ende 
daerenboven 25000 Leytsche steens tot behouf van der tymmeraige deser stede betaelt zal 
hebben.
Ende overmits Peter Rippenz., de schilder, 't voorsz. werck gemaelt ende hem in den voors. 
misuyse van iniurien ende bespottinge delachtich gemaict heeft gehadt, soo is 't dat mijnen 
heeren van den gerechte denzelven gehoort ende op der gelegenheyt van zijnen schulde gelet

1534

30 Daniël 11 verhaalt over de toekomstige strijd tussen de koning van het Noorden en die van het Zuiden. 
Het thema moet aanleiding hebben gegeven tot politieke discussie.
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hebbende, denzelven Peter Rippenz. oick voor correctie overgeseyt hebben ende zeggen over bij 
desen dat hij in beteringe van zijn voors. misbruyck mede een reyse doen zal tot Roomen 
ghaende uyt deser stede ende hoere vrijheyt binnen 's daechs sonnenschijn ende daerenboven 
weder innecomende 10000 Leytsche steens totter stede behouf betaelen of daervoer ghaen ende 
blijven zal in hechtenisse op der poorte van Sint Olof te bier ende broede den tijt van 14 
daghen."

- UB Gent, Handschrift Van der Wulp I, nr.22, geciteerd uit Mellink 1985, p.48-51:31 
"Memorie van 'tgunt dat mijn heere die grave van Hoochstraten te comminuceren heeft mitten 
schout, burgemeesteren der stede van Amsterdam, elcx voir zoe vele hem aengaen mach, hem 
gegeven den 10en octobris anno etc. 1534 om d'articulen daerinne verclaert te beantwoirden:
(--- )
8. Dat die retoryckers gespeelt hebben tegens den religiousen mit dieselfde personnaige als die 
gescildert hadden geweest voer 't huys van een mandemaicker, sonder dat dairaf gedaen is 
correctie ende te hebben 't spel in gescrifte.
(--- )
24. Te recouvreren (=in te vorderen) van den rethorijckers een spel bij hemluyden gespelt in de 
schuttersdoelen dat men seyt zeer scandaloes te wesen.
25. De rethorijkers interdiceren (=verbieden) voortaen geen spelen te spelen daer gemencioneert 
(=gewag gemaakt) wordt van den scriftueren naevolgende die placcaeten."
(---).

- UB Gent, Handschrift Van der Wulp I, nr.22, geciteerd uit Mellink 1985, p.55-61. In noot 161 
staat: "Van Assendelft berichtte op 11 november 1534 aan de stadhouder dat hij 'copie van dat 
batement' uit Amsterdam ontvangen had. (Audience 1529 [sic?], fol.47, ARA Brussel:32 
"Antwoorde gedaen bij den schout, burgemeesteren, scepenen ende sesendertich raden der stede 
van Aemstelredamme op zekere articulen begrepen ende verclaert in een memorie henluyden bij 
mogenden, eedelen ende waelgeboeren heere mijnen heere de grave van Hoochstraeten 
stadthouder generael van Hollant, Zeelant ende Vrieslant gegeven omme te beantwoorden van 
date den 10en octobris anno etc. '34:
(---).
Up 't 8e articule dat die van der weth nyet en weten van de personnagen oft 't inhouden van 't 
spel in denzelven articule gementioneert ende dat men 't spel van den rethorikers gerecouvreert 
ende bij desen mijnen voors. heere de stadthouder overzendt.
(---).
Op 't 24e articule seyt Jacob Franssen van Leyden, retrosijn, daerup geroupen ende gevraecht 
zijnde, dat hij op die cloveniersdoelen een reys alleen gespeelt heeft een materie van recreatie 
zonder scrift oft yet quaets daerinne te menghen ende dat hij 'tselve gedaen heeft uyt zijn hooft 
ende daerof heeft in gescrifte.
Op 't 25e articule fiat.
(---)."

1535
- "Toen in 1534 en 1535 een aantal Wederdopers de stad in rep en roer had gebracht, kwam in 
de "Memorie van 't ghunt dat uyt diversche informatien tot Amsterdam bevonden wert gebeurt te 
zyn aengaende de dwalinge ende secte van de Lutherye ende anababtisterye met 't gunt daeraen 
cleeft, gaende over 1525-1534"33 o.a. te staan, dat: "Aldair binnen de stat, by tyden van regiment 
van den selven Benning, Colyn, Allart Boelez ende Heymans, zijn gespeelt diversche famose 
(=schandelijke) speelen, inhoudende dwalingen ende blasphemie, in 't openbaer voor allen 
volcke zonder over de speelders te doen justicie, uygesondert alleen dat uyt bevel van den hove

31. Zie ook Sterck 1917 en Ellerbroek-Fortuin 1937, p.29.
32. Zie ook: Leiden 1535.
33. Uitgegeven door Cornelius, Geschichte des Münsterischen Aufruhrs. Leipzig 1855, p.377-413.
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up eenen tijt dair eenige gebannen wairen, te doen bedevaert tot Roomen, ter cause van haer 
blasphemie, zonder meer; ende weder thuys gecoemen zynde, zyn geweest de principaelste 
(=voornaamste) van den naictloopers, dair hiernaer of geseit sal werden." Ook wordt in de 
Memorie verlangd: "Te recouvreren van de rhetryckers een spel, by hemluyden gespelt in de 
Schutters Doelen, dat men seyt zeer scandaleus te wesen."34

- Eerste verhoor van Frans Frederycxz., 15 mei 1535, geciteerd uit Mellink 1985, p.144-145. Zie 
ook Grosheide 1920, p.77:
"(---).
Seyt dat hij de slotele van der rethorijckerscamere (Deze bevond zich boven de Waag op de 
Dam) dickwyls heeft gehadt.
Seyt dat up sonnendaechsavonts tot hem gecomen es Henrick Goedtbeleet, begerende van hem 
dat hij den slotele voers. haelen zoude van meester Wouter (Hij was leraar Grieks en He
breeuws), zeggende dat hij begeerde op de rethorijckerscamer te wesen omme daer wat te zien. 
Ende desen naevolgende heeft hij die spreect de slotele geeyscht van meester Wouter op manen- 
dage lestleden naemiddage, die hem de slotele voors. gegeven heeft. Ende heeft hij die spreect 
dezelve slotele gelevert Henrick voors., die daerup wachte, sonder dat Henrick hem zeyde wat 
hij mitten voors. slotele wilde doen, dan zoude hem die spreect die weder leveren. (-)."

- Eerste verhoor van Jacob van Campen, 17 mei 1535, geciteerd uit Mellink 1985, p.156:
"(—). Seyt dat hij in voortijden heeft gekent Jan Boekelsz., nu conick tot Munster, ten tijde als 
Jan voors. woende ende rethorijcker was tot Leyden. (—)."

- Vonnis van Frans Frederycxz., 1 juni 1535, RA 567, fol.56, GA Amsterdam. Geciteerd uit 
Mellink 1985, p.202. Zie ook Grosheide 1920, p.81-82):
"Alzoe mijnen heeren van den gerechte uyter confessie van Frans Frederycxz. es gebleken dat 
hij op manendage als des nachts daeran de laetste opruerte hier ter stede gemaict worde, van 
meester Wouter, hebreeusmeester, den slotele van den rethorijckerscamer mit bedroch ende 
logentaele gehaelt ende dien van stonden an gelevert heeft gehadt Henrick Goetbeleet, eenen van 
den principalen verraderen in der voors. opruerte geslagen zijnde, daerduere de voors. 
Goetbeleet ende zijnen anclevers een vaentgen ende een tromme van de voors. camere gecregen 
hebben, ende den voors. slotele gelevert hebbende dezelve Frans daernae mitten voors. Henrick 
deszelven daechs omtrent vijf oft zes uuren in den avondt gegaen es ten huyse van Trijn Peters 
van Franicken woonende in 't Krepelsteechgen, aldaer Anthoenis Elbertsz. ende Jan Elbertsz. 
gebroeders, mede van den voors. verraet wesende ende daerover gestraft zijnde in 't heymelick 
saeten ende bij der huysvrouwe van den voors. Frans duer zijnen bevele bestelt waeren. (—). "

- Verhoor van Claes Semmenz., 12 juli 1535. RA 269, fol.82, GA Amsterdam. Geciteerd uit 
Mellink 1985, p.221. Zie ook Grosheide 1920, p.156:
"(—). Seyt dat hij oick wel gesien heeft dat Frans in den tromp (=Frans Frederycxz.) oick 
dickwils es gecomen ten voors. huyse (nl. van meester Wouter) ende dat de huysvrou van 
meester Wouter nae de opruerte geseyt heeft tot hem, getuge, ende zijnder huysvrou, dat de 
voors. Frans omtrent 9 uuren in den avont voer der opruerte den slotelen van der 
rethorijckerscamer van den voors. meester Wouter haelde, zeggende dat hij zijn budel op 
derzelver camer hadde vergheten. (—)."

34. Sterck 1917 en 1926; Ellerbroek-Fortuin 1937, p.34. Het betreffende archiefstuk hebben we niet 
kunnen achterhalen. Zie voorts Mellink 1978, p.58-70 en Ter Gouw, Deel IV, p.268. Ter Gouw zegt in een 
noot, dat hoofdbronnen voor de geschiedenis van de aanslag zijn Hortensius en Nivenius, verbeterd en 
vertaald door Plemp en de "nieuwe maren". Zie ook: "Belijinge van Jacop van Antwerpen", in: Overijsselse 
Almanak voor Oudheden en Letterkunde 1839. Deze Jacop van Antwerpen waarschuwt de burgemeester: 
"Bezoek de rederijkerskamer en gij zult er de geladen haakbussen vinden." De wederdopers trekken zich de 
volgende dag terug in het stadhuis. Burgers bestormen de rederijkerskamer en beschieten met de daar 
gevonden wapens het stadhuis.
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- Verhoor van Marten Dircxz., 5 augustus 1535. RA 269, fol.96, GA Amsterdam. Geciteerd uit 
Mellink 1985, p.234. Zie ook Grosheide 1920, p.158:
"(—). Seyt oick dat onlancx nae de voers. meester Wouter in 't Griecx gelesen hadde, bij hem, 
affirmant, gecomen is meester Cornelis Croock zeer verstoert wesende, zeggende hoe dat hij op 
de rethorikerscamere gehoort hadde mit zijnen discipelen d'exposicie die meester Wouter gedaen 
hadde op den ewalie (=evangelie) van Sint Jan in 't 6e capitele op de woorden sprekende: 't broot 
dat ick u geven sal, dat is mijn lichaem. Ende dat de voers. meester 'tselve exponeerde zeggende 
dat dair genomen worde het futurum pro preterito (=de toekomende tijd als verleden tijd), als 
dattet den ouden vaderen gegeven was in 't hemelsch broot, dairof meester Cornelis zeyde, dat 
hij den vurn. meester Wouter gestraft hadde zeggende: gheeft mij een exempel op een ander 
plaets in de scriftuere dair 't futurum pro preterito meer gebruyct werdt. Dairop meester Wouter 
antwoorde, dat hij 't wel wist, maer op die tijt niet en wiste te doen. (—)."

- Verhoor van Cornelis Croock, 5 augustus 1535. Geciteerd uit Mellink 1985, p.235-236, alwaar 
hij in noot 582 ingaat op het probleem van de archivalische vindplaats:
"(---). Seyt voorts dat hij, affirmant, dairnae mit zijn discipulen ende scolieren tot veel ende 
diversche reysen des saterdaichs op de rethorijckerscamere geweest es, anhoorende de lessen die 
de voers. meester Wouter aldaer in Griecx dede, in welck langaige hij des saterdachs altijt expo- 
neer_de ‘t ewangelie van Sint Jan, ende gecommen zijnde totten zesten capittel van denselven 
ewangelie op een plaetse, sprekende van 't broot des levens etc. heeft de voors. meester Wouter 
zulcx daerinne gehaelt, dat hij, deposant, zorgende dat de jongheren daerbij mochten gescan- 
daliseert werden, in zijnen woorden gevallen is ende hem daerof heeft doen ophouden. (—)."

1536
- UB Gent. Handschrift Van der Wulp I, nr.23. Geciteerd uit Mellink 1985, p.256-257:
"Memorie van 't gundt dat uyt diversche informatien tot Amsterdam bevonden werdt gebeurt te 
zijn aengaende de dwalinge ende secte van de lutherije ende anabaptisterije met 'tgundt dairaen 
cleeft, januari 1536:
(—). Aldair binnen de stadt bij tijden van regiment van denzelven Benning, Colijn, Allart 
Boelez. ende Heyman zijn gespeelt diversche famose speelen inhoudende dwalingen ende 
blasphemie in 't openbaer voir allen den volcke zonder over de speelders te doen justicie, uytge- 
sondert alleen dat uyt bevel van den Hove up eenen tijt dair eenige gebannen wairen te doen 
bedevaert tot Roomen ter cause van hoer blasphemie zonder meer ende weder thuysgecoemen 
zijnde zijn geweest de principaelste van den naictloopers, dair hiernaer of geseyt sal werden. 
Ende zijn dezelve speelders ende andere meest besmet van der voirs. secte upgetoegen ende 
voersien van officien binnen de voirs. stede ende dat bij de burgemeesteren, zulcxs dat dair een 
gemeen spraick plach te sijn: hij moste lutheren, die de wet ende regierders accept wilde zijn.
Ten regimente van der scole wairen genoemen twee suspecte persoonen als meester Wouter 
omme te leeren Griecxs ende gaven hem wedden ende meester Jan Certorius oome te leeren 
Latijn, wiens discipulen veel blasphemie dagelicxs zeyden ende suspecte boecken leerden ende 
die de principaelste van 't verraedt naderhandt gebeurt wairen.(—)."

1535/1536
- Rederijkers spelen een "Spul van sinnen van den siecken stadt".35

35. Kerk en regering worden in dit spel aangevallen. Heeft de bedevaart naar Rome (1533) niet 
geholpen? (Ellerbroek-Fortuin 1937, p.26 en 34). Volgens Sterck is de auteur waarschijnlijk Reinier 
Pouwels, maar geeft geen bronvermelding (Sterck 1928,p.43). Volgens Marijke Spies moet het spel 
geschreven zijn door Jonck. Dit blijkt uit een vergelijking met "Naboth", eveneens van Jonck. Zijn zinspreuk 
"Wilt jonck begeeren" komt in de tekst voor. Spies dateert het spel op 1542-1566. "Naboth" zal in dezelfde 
periode ontstaan zijn (Spies 1992, p.70). Het afschrift van het spel wordt door Grondijs preciezer gedateerd 
op 1560-1564, op grond van het watermerk van het papier (Grondijs 1917, p.XXXV). Jonck komt in ons 
bestand ook voor in de jaren 1541, 1557 en 1558.
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- Een Amsterdamse kamer (welke is onbekend: In Liefden Vierich o f  In Liefden Bloeyende) 
schrijft een "spel van Naboth".36

1541
- Jacob Jacobszoon Jonck schrijft teksten bij de zes "Sorgheloos"-platen, getekend door Cornelis 
Anthonisz.37 Misschien schreef hij ook de tekst van het refrein bij een prent van Sinte Aelwaer 
(tussen 1535 en 1553).38

1546
- De Egelantier neemt deel aan het feest te Gouda. Misschien deed "In liefde vierich" ook mee.39 

1549
- Filips II maakt als toekomstig vorst een rondreis door de Nederlanden en bezoekt ook Amster-
dam.40

1551/1553
- Tussen 1551 en 1553 vervaardigt een Amsterdamse rederijker, Reyer Gheurtz. geheten, een 
aantal afschriften van rederijkersspelen, waarvan er vijftien bewaard zijn gebleven. Gheurtz. was 
lid van De Egelantier en boekbinder.41 Uit de Verzameling Gheurtsz. is voor Amsterdam van 
belang een spel van de Egelantier, "Van ons lieven heeren minnevaer". De auteur is onbekend.42
- De Egelantier speelt in 1551 "Een Meyspel van sinnen, van menschelijcke broosheit die met 
swerlts ghenuechte triumpheert inden ghemeynen beyart". "Jacob Awijts fecit".43

- De Egelantier bezit ca.1551 het afschrift van "Een spel te speelen in tijden van Moortdadich 
Werck en Manhatighe tanden".44

Ca.1536

36. Het spel is hervormingsgezind en sluit aan op Amsterdamse toestanden. De auteur is (misschien) 
Jacop Jacopszoon (Jonck), factor van De Egelantier (Ellerbroek-Fortuin 1937, p.124; De Vooys 1929, p.140; 
Hummelen 1968, 2 06). Zie voorts noot 15.

37. Cornelis Anthonisz. werd ca. 1499 te Amsterdam geboren en overleed kort na 1553. Hij was graveur, 
tekenaar, schilder, houtsnijder en cartograaf. In 1533 schildert hij een schuttersstuk van de voetboogdoelen, 
de zogenaamde "Braspenningsmaaltijd", getekend met zijn monogram: een St.-Antoniusklokje tussen de 
letters C en T(eunissen). In 1541 was hij in het leger van Karel V voor Algiers en in 1553 woonde hij het 
beleg van Thérouanne bij, dat door hem op vier bladen in hout gesneden is. Kort daarna moet hij gestorven 
zijn. Zie ook: Spies 1994, p.4.

38. Coigneau 1980, p.138.
39. Esbattement 1967, p.13 en 15.
40. GA Amsterdam, Arch.nr.5014, Thes.rek.1549, fol.109 verso: "Ander uytgeven van houdt ende yser, 

verbezicht (=gebruikt) tot tanneel, die poort opten Dam ende arcus triumphales (=triomfbogen) onder die drie 
bruggen gemaeckt is." In een volgende aantekening krijgt Meeus Adams geld voor zijn bijdrage aan het 
maken van het toneel, dat volgens een derde post voor het stadhuis opgesteld was (Ter Gouw, Deel IV, 
p.333. Hij geeft als bron: Thes.rek.1549, fol.109 t/m 112 verso; Thes.rek.1550, fol.105, 107 en 112 verso. Op 
de aangegeven plaatsen wordt niets gemeld over rederijkers. "Van openbare vermekelijkheden vind ik niets 
anders vermeld dan gezegd steekspel te water. Het blijkt niet dat de rederijkers een batementspel gespeeld 
hadden; en dit is verklaarbaar. Vooreerst was het geen tijd, om den rederijkers in 't openbaar het woord te 
geven, want het was in het hevigst der geloofsvervolging en ten andere verstond Filips onze taal niet. 
Overigens woonde Filips ook geen schuttersfeest bij en hield zelfs geen maaltijd met de burgemeesters; zijn 
gevolg wel!" (Ter Gouw, Deel IV, p.338).

41. De Vooys 1929, p.135, somt alle spelen op op p.138-140; Naaman z.j., p.5; Spies 1992, p.66.
42. Ellerbroek-Fortuin 1937, p.139; Hummelen 1968, 1 D 2. Zie ook Worp 1903, Deel I, p.151. Volgens 

De Vooys 1929, p.140 is het een reformatorisch spel.
43. Hij zou een naar Amsterdam uitgeweken Zuidnederlander kunnen zijn. Misschien heeft hij dit spel 

voor de kamer van Tholen gemaakt (Sterck 1928, p.23; De Vooys 1929, p.138; Ellerbroek-Fortuin 1937, p. 
147; Hummelen 1968, 1 D 9).

44. Het is niet duidelijk of dit spel van Amsterdamse of Zuidnederlandse oorsprong is (Sterck 1928, p.23; 
De Vooys 1929, p.138 geeft Amsterdamse herkomst; Ellerbroek-Fortuin 1937, p.142-143; Hummelen 1968, 
1 D 1).
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- "In liefde vierich" bezit ca. 1552 een afschrift van het spel "Van sint Jans onthoofdinghe". 
Auteur is Jan Thönissen (Thoenisz).45

- Afschrift van het spel van Jan Thönisz, "steeboo t'Amsterdam", "Mennich mensch suect thuijs 
van vreeden".46

1557
- Voor "In liefde vierich" schrijft "Wilt jonck begeeren" "Een ander tafelspel (=toneelstukje ter 
opluistering van de maaltijd) van drij personagien te weten heymelic lijden, een schamel man, 
bedecte aermoed, een schamel vrouw ende de wijse beradinge, een doctoor, ghemaect op dees 
laetste dieren tijt van het jaer vijftienhondert seven en vijftich". De auteur is (uiterst waarschijn
lijk) Jacob Jacobzoon Jonck.47

1558
- "In liefde vierich" maakt "Een tafelspel van twee personagien te weten de weereltsche 
gheleerde en de godlicke wijse om te spelen voor een christelicke congregatie". De auteur is 
"Wilt jonck begeeren" (Jacob Jacobszoon Jonck).48

1559
- GA Amsterdam, Arch.nr.5014, Thes.rek. 1559, fol.63 verso:
"Die rethorizijns In Liefde bloeyende een ton engels bier mitten excijs (=accijns) ende een vette 
weer (=geslachte ram), coste IX gl. XVIIJ st. Die rethorizijns in Liefde vierich een ton engels 
mit exceij s ende een ham van XX st. coste tsamen VII gl. XVIIJ st." (18)

1561
- GA Amsterdam, Arch.nr. 5014, Thes.rek. 1561, fol.122 verso:
"Den rethorizyns deser stede betaelt die somme van zes ende dertich guldens, hemluyden by de 
borgemeesteren toegevonden tot vervallinge (=betaling) ende subsidie van den costen die zy 
doen zullen tot Rotterdamme, daer alle die camere van den retroryckers van Hollant vergaderen 
ende spelen sullen om prijs by de camer van Rotrodam opgehangen ende op sonnendach 
toecomende haerluyden entree doen zullen, als 't breder blyckt by ordonnantie in date den 17den 
july anno 1561 ende ondergeteyckent als boven, die men met zijn ontvang daeronder gestelt hier 
overlevert. Daeromme die voorsz. somme beloepende in munte deser rekeninge ter somme van
6 pond."49

45. Hij was al in 1532 "steeboo" (=stadsbode) te Amsterdam. Hij wordt dan genoemd als een der vijf 
"roedragers". Zie ook bij ca.1533, 1598 (dan is hij schilder) en ca. 1600 (De Vooys 1929, p.139; Ellerbroek- 
Fortuin 1937, p.161-162; Hummelen 1968, 1 D 3). Mogelijk dateert het spel al van ca.1534. ln dat jaar wordt 
door rederijkers "gespuelt van die onthoefdenysse Sint Jan Baptyste" te Arnhem (Van Bemmel 1989, p.130- 
131). Het afschrift berust in de KB Brussel, nr.21650. Zie voorts de editie van het spel: Jan Thönisz. 1996.

46. De Vooys 1929, p.139; Ellerbroek-Fortuin 1937, p.164; Hummelen 1968, 1 D 4, Spies 1996.
47. De Vooys 1929, p.134 noemt het reformatorisch; Ellerbroek-Fortuin 1937, p.172; Hummelen 1968, 1 

G 4; Pikhaus 1989, p.439-441; Spies 1994, p.5.
48. Ellerbroek-Fortuin 1937, p.26; Hummelen 1968, 1 G 3; Pikhaus 1989, p.439-441; Spies 1994, p.5.
49. De Egelantier is aanwezig op de wedstrijd te Rotterdam. Zie hierover de bijdrage van Van Boheemen. 

Op deze wedstrijd was de Amsterdammer Egbert Meynertsz. actief. Wanneer en waar hij geboren is, weten 
we niet. Hij was huidenkoper. In 1566 behoort Meynertsz. tot de negen opperkapiteins van de schutterij. Ter 
Gouw verwijst naar de "Resolutiën van de Vroedschap" nr. 2 (tegenwoordig arch. nr. 5025), fol.72 en 73 
verso. Hierin wordt Meynertsz. niet genoemd; wel wordt het optreden van de schutterij in 1568 ter discussie 
gesteld (Ter Gouw, Deel Vl, p.260-276; Stoffel Jansz., Kronijk, p.424; Mak 1957, p.139-148; Spies 1992, 
p.71-72). Hij staat op het Amsterdamse groepsportret voor de handboogdoelen uit 1535. Hij was vaandrig in 
het rot van kapitein Braseman en luitenant Bicker (Tümpel 1988, p.82). ln 1566 is Egbert Meynertsz. een van 
de ondertekenaars namens de gereformeerden van een akkoord tussen deze gemeente en de Amsterdamse 
burgemeesters, waarin vastgelegd werd dat de gereformeerden de minderbroederskerk voor hun diensten 
voortaan mochten gebruiken. Meynertsz. is overigens een zwager van Laurens Jacobsz. Reael, die tevens 
namens de gereformeerden ondertekende. Egbert Meynertsz. was er niet happig op: "Zo wij wegens deze 
ondertekening later in moeilijkheid kunnen geraken, doe ik het liever niet." De burgemeesters stellen hem
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1562 tot 1578
- Tijdens deze periode zou Rutgaert Jansen, lid van De Egelantier, het spel "De Wortel van 
Rethoorijka" geschreven kunnen hebben. Zijn devies luidt: "'t Gae so God wil."50

1567 tot 1614
- Reeks van zes paradoxale lofdichten51 door Coornhert,52 Roemer Visscher (tweemaal),53 
Spiegel54 en Bredero.55

1569 tot 1600
- Chronologisch gerangschikte verzameling teksten (in handschrift, UB Gent, hs. 993) van 
Laurens Jacobsz Reael: "Refereynen, Baladens, Epitafien, Historialen en anderen Liedekens 
door Laurens Jacobszoon ...", gevolgd door "Cathechismus ofte kinderlere ghemaect Anno. 
dom. 1571".56

1576
- Niet lang na 1576 vond waarschijnlijk een rederijkersfeest plaats te Kapelle in Zeeland. 
Misschien waren hier Amsterdamse rederijkers bij aanwezig.57

gerust en hij tekent (Ter Gouw, Deel IV, p.120. Bron: "Relaas van Pauw", p.4). De bange vermoedens van 
Meynertsz. waren terecht. De ondertekenaars moesten, om hun leven te redden, in ballingschap gaan. Hij 
bleef in goed vertrouwen te Amsterdam, maar werd gevangen genomen, gepijnigd en ter dood veroordeeld 
(Ter Gouw, Deel VI, p.121. Bron: Schoutsrekening 1566-1569, fol.115 verso, fol.116 verso, fol.182. Deze 
bron hebben we niet terug kunnen vinden). In de nacht voor zijn terechtstellingin 1568 overleed hij in zijn 
cel. Zijn zwager Laurens Jacobsz. Reael herdenkt hem in een "Liedeken" (1569). Inmiddels wordt de kamer 
van De Egelantier gesloten. In 1567 werd Amsterdam onder direct patronaat gesteld van de landsregering te 
Brussel in verband met reformatorische troebelen (Spies 1986, p.43. Zie ook: Spies 1994, p.6-7).

50. Rutgaert Jansen onderhield vermoedelijk banden met Het Wit Lavendel. Hij schreef namelijk twee 
lofdichten voor Zacharias Heyns, die op zijn beurt het "Troost-spel" van Jansen uitgaf in 1602. Jansen wordt 
ook genoemd in 1602 (2x), 1605 en 1606. Zie voorts: Van Boheemen en Van der Heijden 1985, p.105.

51. Zie: Spies 1986, p.44.
52. Coornhert werd in 1522 te Amsterdam geboren en overleed in 1590 te Gouda. Hij was achtereen

volgens hofmeester, vanaf 1546 graveur te Haarlem, vanaf 1561 notaris, vanaf 1562 stadssecretaris. Na zijn 
gevangenschap en verbanning werd hij in 1572 secretaris van de Staten van Holland. Na een tweede 
verbanning werd hij in 1577 opnieuw notaris te Haarlem. In 1585 kreeg hij wederom politieke problemen en 
verhuisde in 1586 naar Gouda. Zijn zinspreuk was: "Weet noch rust". Hij wordt ook genoemd in 1581, 1585, 
1594 en 1611.

53. Roemer Visscher werd in 1547 te Amsterdam geboren en overleed aldaar in 1620. Hij was 
graanhandelaar en lid van De Egelantier. Hij was zeer bevriend met H.L.Spiegel en J.van Hout. Hij wordt 
ook genoemd in 1581, 1602, 1610, 1611, 1614 en 1615 (2x).

54. Spiegel werd geboren in 1549 te Amsterdam en overleed te Alkmaar in 1612. Hij was koopman en 
prominent lid van De Egelantier. Hij stond bekend als verdraagzaam katholiek. Spiegel wordt ook genoemd 
in 1578/1601, ca. 1580, 1581, 1582, 1584 t/m 1587, 1595, ca. 1600/1610, ca. 1609, 1610, 1611 en 1615.

55. Bredero werd in 1585 te Amsterdam geboren en overleed aldaar in 1618. Hij was lid van De 
Egelantier, in ieder geval vanaf 1611. Hij steunde Coster bij de oprichting van de Nederduytsche Academie. 
In het dagelijks leven was hij (zeer waarschijnlijk) kunstschilder; bovendien was hij vaandrig bij de 
schutterij. Zijn zinspreuk was: "'t Kan verkeeren". In de jaren 1600-1637 wordt hij veelvuldig genoemd.

56. Coigneau 1980, p.106. Reael werd in 1536 te Amsterdam geboren en overleed aldaar in 1618. Hij 
was korenkoopman en een overtuigd aanhanger van de reformatie. In 1566 vertegenwoordigt hij Amsterdam 
op de synode te Antwerpen. Van 1567 tot 1578 is hij uitwijkeling te Emden. In 1579 was hij sergeant bij de 
schutterij, in 1589 kolonel. In 1580 is hij ouderling, in 1582 schepen, in 1578 lid van de vroedschap. Vanaf 
1599 werd hij afgevaardigd in de admiraliteit van Zeeland. Hij was lid van De Egelantier en zijn devies 
luidde: "Liefde vermacht al". In 1574 valt hij in een referein Amsterdam en de Spaanse overheersing aan. Hij 
schreef verscheidene geuzenliederen (Ellerbroek-Fortuin 1937, p.32; Kuiper-Leendertz. 1924, nr. 41, 42, 43, 
52, 53, 80, 81, 83, 91 en 95). "Laurens Jacobsz. in den gouden reaal" wordt in de kerkeraadsnotulen van 1580 
(fol.16) genoemd als diaken. In hetzelfde jaar wordt hij tot de orde geroepen wegens dronkenschap (fol. 66
67). In 1581 onttrekt hij zich, zo klaagt men, aan de dienst (fol.81). In 1585 is er weer een klacht wegens 
dronkenschap (fol.227).

57. Dibbets 1989, p.175.
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- Op enig moment na 1561 is de kamer "In liefde bloeyende" gesloten. Zij wordt in 1578 
heropend. In dat jaar koos Amsterdam de zijde van Oranje.58

- In dit jaar is het vermoedelijk de vader van de kluchtschrijver G.H.van Breughel, die een 
geuzenlied heeft gemaakt: "Een nieu liedeken van den geschooren hoop".59

1578 tot 1601
- De Egelantier geeft "Nieuwejaersliederen" uit. De factor is Spiegel.60

1580
- De oude kamer van Amsterdam geeft binnenskamers een zottevraag uit. Op 26 december leest 
Reael bij die gelegenheid een referein in het zot voor.61

- Willem van Oranje bezoekt Amsterdam (Incomste 1580):
"(---). Item noch des saterdaechs tsavonds is op die Visbrugghe by den Dam van den rederickers 
een fray instrument gemaect, genaemt de kouwe (=kooi), zijnde in manieren gelijc een croone 
ende besteken met oraigne appelen ende veel ratelbosschen (=soort vuurwerk) ende andere 
instrumenten die van de buspoeder ghemaeckt worden. Ende ontrent 10 uren 'tselve 
aenghesteken werde, 'twelck alsulcken gheknerster ende gedruysch van hem gaf, dat waerdich 
om sien was.
Neffens de couwe ofte croone stonden 2 standaerts, fraey gheschildert, ende aen elcke standaert 
ghemaeckt wesende een sevensterre ende dat boven een ander seven hooch. Ende op elck eynde 
van de sterre stont een potken met teer al bernende. Summa zijnder 98 potkens al bernende 
gheweest. Ende tusschen dese standaerden hinck een frouweelen (=fluwelen) decken aen de 
redericke camer, waerop in de midden een pampier hinc, een advijs van de stadt van 
Amsterdam, ende aen de rechterzyde de willecoemst van den rederijckers tot zijn Excellentie. 
Ende aen de slinckerzijde door lof aen de gemeynte om te triumpheren als hiernaer volghen sal." 
(Vervolgens worden de gepresenteerde teksten afgedrukt).62

1581 v.v.
- Huydecoperarchief, inv.nr.163 (oud 394), RA Utrecht63:
"De oorsprong der Amsterdamsche schouwburg is gesprooten uit de gezelschappen der oude 
dichteren, die bijzondere kamers hadden, daar zy hunne vergaderingen hielden. Men noemde 
dezelve gezelschappen 'kamers' en diegeenen, die daar leden van waaren 'kameristen'. Hun 
oefening bestond in het maken van Nederduytse versen, als heldendichten, lof ende andere soort. 
De byzondere kamers hekelden gewoonelijk malkanders schriften, waardoor het vernuft 
gescherpt, de taal verbeterd wierdt, en de kennis van wel te dichten aangroeide. Elders werden 
deze gezelschappen 'rederijkers' genoemd, welke naam op sommige plaatsen noch in weezen is. 
Onder deeze kamers is wel de uitsteekendste geweest, die de spreuk had van 'In Liefde 
Bloeyende', met het zinnebeeld van de bloeyende eglentier. De vergadering werdt gehouden 
boven de oude vleeschhal in de Nes, daar naderhand de snykamer is geweest. Ieder lid van 
dezelve betaalde in 't eerst 30 guldens en naderhand de onkosten grooter wordende 3 guldens in 
't jaar. Dit was een eerelyk en geoorloofd oefenschool, daar de voornaamsten van de stad leden 
van waaren, gelyk uit de volgende aantekening van 't jaar 1581 kan blyken.

1578

58. Wybrands 1873; Ter Gouw, Deel VI, p.396; Ellerbroek-Fortuin 1937, p.31.
59. Het lied staat onder nummer 135 bij Kuiper-Leendertz. 1924, Deel I.
60. Spies 1986, p.43.
61. Coigneau 1980, p.106.
62. Zie ook: Ellerbroek-Fortuin 1937, p.28 en Snoep 1975, p.24
63. Het Huydecopermateriaal is niet van de hand van Huydecoper, maar van iemand anders, die 

waarschijnlijk in 1679 als toneelschrijver debuteerde en kort na 1696 de documenten vervaardigde die door 
Huydecoper (geboren in 1695) later zijn bewaard (Harmsen 1983, p.99).
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Naamen der persoonen, die in het voorsz. jaar onder dit gezelschap behoorden.
Mr.Willem Bardesius, burgemeester en raad.64
Cornelis Pietersz. Hooft, burgemeester en raad.65
Egbert Roelofsz., burgemeester en raad.66
Jacob Boelensz., burgemeester.67
Jacob van Neck, burgemeester en raad.68
Jan Coenraad Sevenstar, schout.
Jan Jacobsz. Huydecoper, raad en schepen.69
Jan Cornelisz. Hooft, schepen.70
Jan Verhee, raad en schepen.71
Frans Benning, schepen.72
Pieter Willemsz. Vriend, raad en schepen.73
Reynst Pietersz., schepen.74
Simon Schaep Gerardsz.75
Laurens Jacobsz. Reaal, raad en schepen.
Pieter van Nek Spiegel.76 
Harmen van Rodenburg, raad.77

64. Zie voor de namenlijst die volgt ook: Gedichten van Geeraerdt Brandt de Jonge, Rotterdam 1649, 
p.261-262. Brandt vond de lijst van namen in "een oudt geschreeven Reekenboek des Kamers onder de titel 
'de beminders van de Kamer In Liefd' Bloeyende'". De bedoeling van deze lijst is waarschijnlijk de status van 
de kamer aan te tonen. Vandaar dat onbelangrijke leden niet genoemd worden.

Willem Dircksz. Bardes bekleedde een aantal malen het ambt van burgemeester en raad (1578-1601). 
Hij overleed in 1601.

65. C.P.Hooft werd in 1547 geboren te Amsterdam en overleed aldaar in 1626. Hij was koopman en 
vader van P.C.Hooft. In de jaren 1569-1574 leefde hij in ballingschap. Van 1574 tot 1578 woonde hij in 
Hoorn en daarna in Amsterdam. In 1584 werd hij lid van de vroedschap. Vanaf 1588 was hij regelmatig 
burgemeester.

66. Hij komt voor als diaken in de kerkeraadsnotulen van 1578 (Kerkeraad 1578, inv.nr.1, fol.1).
67. Jacob Andriesz. Boelens bekleedde diverse functies in de Amsterdamse vroedschap. In 1618 wordt 

hij ook genoemd.
68. Van Neck werd in 1564 te Amsterdam geboren en overleed aldaar in 1638. Hij voer in 1598 naar 

Indië. Zijn reisverhaal is bewaard gebleven. In 1600 voer hij opnieuw uit. In 1603 werd hij schepen te 
Amsterdam. Van 1621 tot 1638 was hij lid van de vroedschap. Na 1622 was hij verschillende malen 
burgemeester. Van 1620 tot 1625 was hij raad bij de admiraliteit van Zeeland en van 1628 tot 1637 te 
Amsterdam. In 1627/1628 en 1637/1638 was hij gedeputeerde in de Raad van State.

69. Hij is afgebeeld op verschillende Amsterdamse schuttersstukken tussen 1578 en 1605 als kapitein bij 
het voetbooggilde (Tümpel 1988, p.87).

70. Hij woonde vanaf 1578 in Amsterdam en bekleedde vanaf 1579 diverse functies in de vroedschap, 
o.a. schepen in 1579, 1585, 1587 en 1590.

71. Jan Cornelis Verhee is raad en schepen van Amsterdam vanaf 1581 tot 1599. Hij werd in 1547 te 
Gouda geboren en overleed te Middelburg in 1599.

72. Hij leefde van 1544 tot 1582.
73. Hij werd geboren in 1546 en overleed in 1606. Hij bekleedde diverse functies in het Amsterdamse 

stadsbestuur van 1578 tot 1606.
74. Hij staat in 1585 als kapitein afgebeeld op een tekening van Jacob Colijn (1614-1686) naar een 

schilderij van Dirck Barendsz. (1534-1592) (Tümpel 1988, p.87).
75. De enige Simon Schaep Gerardsz. die we kennen, werd geboren in 1566. Hij zou dus wel op zeer 

jeugdige leeftijd bij de kamer betrokken zijn geweest. In later jaren was hij brouwer op de Oude Zijds 
Achterburgwal "in den Burgh". Bovendien was hij commissaris van "Huwelyksche zaken" van 1630 tot 
1635. Hij overleed in 1646.

76. Hij staat in 1604 als kapitein afgebeeld op een schilderij van Aert Pietersz. (ca. 1550-1612). Hij 
overleed in 1601 (Tümpel 1988, p.90).

77. Hij wordt als hopman genoemd in de kerkeraadsnotulen van 1580 (fol.26). Rodenburg was zwager 
van H.L.Spiegel. Hij is op verschillende Amsterdamse schuttersstukken tussen 1578 en 1605 als kapitein van 
de schutterij (kloveniers) geportretteerd (Tümpel 1988, p.87). Voordat hij hopman werd, was hij drapenier. 
Hij behoorde tot de voornaamste aanvoerders van de protestanten in Amsterdam in 1566. Hij week uit naar 
Hamburg en keerde in 1578 terug naar Amsterdam. Als bevelhebber van de stad vervulde hij een hoofdrol bij 
de Alteratie. Hij was raad van 1578 tot 1605, het jaar van zijn overlijden.
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Adriaan Paauw, raad en schepen.78 
Willem Bardesius de jonge.79 
Pieter Corver.80 
Cornelis van Campen.81 
Willem Pietersz., secretaris.
Hendrik van Marken, raad.82 
Reinier Heemskerk.83 
Harman Reynst.84 
Mr.Gysbert van Tenes.85
H.Rendorp.86
Hendrik Laurensz. Spiegel.
Roemer Visscher.
Kornelis Ketel.87 
Enz.
By deeze kamer zyn aangevokt de vermaarde dichters de drossaart Hooft88, zoon van Cornelis 
Hooft, de tweede hierboven in de lyst; Dr.Samuel Coster89; G.Brederode; J.v. Vondel90; etc.

78. Adriaan Pauw werd geboren in 1520. Hij werd graankoopman. In 1568 behoorde hij tot de hoofden 
van de protestanten te Amsterdam. Hij week uit naar Hamburg, maar keerde in 1578 terug, waarna hij raad 
en schepen werd. Hij overleed in 1586.

79. Hij is de zoon van Willem Bardes (zie hierboven). De jonge Willem werd geboren in 1563 en 
overleed in 1619. Hij bracht het tot jurist en ridder van Warmenhuizen en Krabbendam.

80. Pieter Willemsz. Corver leefde van 1521 tot 1591. Hij was zeepzieder en in 1560 overman van de 
handboogdoelen.

81. Van Campen leefde van 1564 tot 1638. Hij was een neef van Roemer Visscher en oom van de bouw
meester Nicolaes van Campen. Hij had jarenlang een leidende functie binnen De Egelantier. Zijn letter
kundige bijdragen voorzag hij van het devies: "Elck doe zijn best". In het dagelijks leven was hij koopman. 
Hij wordt ook genoemd in de jaren 1592, 1596, 1598, 1600, 1606, 1615 (3x), 1618 (2x) en 1622 (2x).

82. Hendrik van Marken Winrixz. was een van de negen opperkapiteins der burgerij in 1567. Hij was 
zeepzieder. Voor 1576 behoorde hij tot de hoofden van de gereformeerden te Amsterdam en bevond zich in 
hetzelfde jaar als balling in het buitenland. In 1578 keert hij terug en wordt raad tot zijn dood in 1585.

83. Reinier Claesz. van Heemskerk leefde van 1566 tot vermoedelijk 1633. Hij was korenkoopman in de 
Warmoesstraat.

84. Hij overleed in 1602.
85. Hij leefde van 1557 tot 1614.
86. Wordt hier Joachim Hermansz. van Rendorp bedoeld? Hij leefde van 1535 tot 1593 en was 

zeepzieder.
87. De schilder Cornelis ketel werd in 1548 te Gouda geboren en overleed in 1616 te Amsterdam, waar 

hij kwam wonen na buitenlands verblijf in Frankrijk (vanaf 1566) en Engeland (Londen, vanaf 1573). Hij 
was lid van De Egelantier en onder zijn vrienden hoorden Van Mander en H.Goltzius. Hij schilderde in 1588 
de Amsterdamse compagnie van kapitein Dirck Jacobsz. Rosencrans (Tümpel 1988, p.88-89). In 1602 
schreef hij een eerdicht voor Z.Heyns onder de spreuk: "Deucht verwint". Hij leverde in 1608 een bijdrage 
aan de Amsterdamse liedbundel "Den Bloemhof etc." en in 1615 aan de bundel aan de bundel "Apollo etc.". 
Het devies "Deught verwint" wordt overigens ook gebruikt door A.J.van der Wael voor een lofdicht ten 
behoeve van een eigen feest (Zie: Vlaardingen 1616). Hij wordt ook genoemd in 1602, 1608, 1610 en 1615.

88. Hij werd geboren in 1581 te Amsterdam en overleed te 's-Gravenhage in 1647. Hij was op jeugdige 
leeftijd lid van De Egelantier en schreef onder de spreuk "Verandren kan 't". Hij hoorde tot de groepering die 
uiteindelijk tot het inzicht kwam, dat de Nederduytsche Academie gesticht moest worden. Vanaf 1609 was 
hij drost van Muiden en baljuw van het Gooiland. Tot 1633 komt hij regelmatig in de bronnen voor.

89. Coster werd in 1579 te Amsterdam geboren en overleed aldaar in 1635. In 1610 studeerde hij af als 
arts. Vermoedelijk was hij al in 1605 lid van De Egelantier. In 1617 richt hij de Nederduytsche Academie op. 
Zijn devies was: "Overal t'huys". Na 1622 wijdt hij zich vooral aan zijn werk als arts. Tot 1634 komt hij 
regelmatig in de bronnen voor.

90. Vondel werd in 1587 te Keulen geboren en overleed in 1679 te Amsterdam. Samen met zijn vrouw 
zet hij de zijde- en kousenhandel van zijn vader voort. Ca. 1606 is hij lid van Het Wit Lavendel. Hij schreef 
onder verschillende zinspreuken: "Liefde verwint alles"; het anagram "Door een is 't nu voldaen"; "IJver"; 
"Juste"; "P.L." (=Pro Libertate); "P.V.K." (=Palamedes van Keulen); "Justus fide vivit". In 1630H wordt hij 
genoemd als hoofd van Het Wit Lavendel. Ca. 1620 legt hij de functie van diaken bij de Waterlandse 
gemeente neer. Hij raakt in moeilijkheden vanwege zijn kritiek op de behandeling van Van Oldenbarnevelt. 
Hij lag ook overhoop met de kerkeraad n.a.v. zijn sympathie voor de Nederduytsche Academie. Vanaf ca.
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Dr.Coster rechtte naderhand noch eene andere kamer op onder het woordje 'Iver', met het 
zinnebeeld van een byenkorf met de daaromheen zweevende byen.
Van het maaken van byzondere gedichten kwamen zy tot het opstellen van tooneelstukken, 
boertige en ernstige, die zy door menschen, daartoe gehuurd, en die men 'kamerspeelders' 
noemde, op hunne kamers lieten vertoonen.
Men begost ook in 't openbaar vertooningen aan te rechten, gelyk anno 1587 by de inhaaling van 
den graave van Leicester, als wanneer men twee prachtige vertooningen op den Damsluis en in 
de oude Doelenstraat aanrechtte.
Anno 1601 (Lees: 1615) werdt Costers 'Rykeman' vertoond, voor het trekken der loterye van 't 
Oude Mannenhuis, op de Kolk, voor het koorenmeestershuisje.
Weinig jaaren daarna heeft H.L.Spiegel ter eere van prins Maurits, die Groeningen gewonnen en 
Coeverden ontzet hadt, op een tooneel van 60 voeten breed, op den Dam opgerecht, de daaden 
van dien prins verbeeld.
Anno 1609 heeft de drost Hooft op het Twaalfjaarige Bestand een prachtige vertooning op den 
Dam doen zien. Enz.
De twee voornoemde kamers werden wel haast door naaryver tegen malkanderen ingenomen, 
onderkroopen en onttrokken malkander de beste speelers. Doch de oudste kamer, die aan het 
Oudemannenhuis een gedeelte van de winst hadt toegeleid, en door hetzelve ondersteund wierdt, 
zou Dr.Coster en zyn aanhang, die zo niet gerucht waaren, in den grond gereeden hebben, indien 
de regenten van 't Burgerweeshuis, die dit gewaar wierden, niet hadden toegeschooten en met 
denzelven Coster aangespannen.
Anno 1617, den 23 september, kwamen zy tesaamen overeen. Het weeshuis verstrekte aan 
Coster eenige penningen tot den koop van een huis en erve, staande en gelegen op de 
Keizersgracht, daar nu de tegenwoordige schouwburg staat. Hetzelve was een verwery, 
toebehoorende aan Lambert Lambertsz., verwer91, van wien Coster het kocht. Hy verbondt zich, 
altyd by het weeshuis te zullen blyven, en met geen andere Godshuizen te mogen aanspannen. 
Zes achtereenvolgende jaaren zou hy aan 't weeshuis uitkeeren een gerechte derde part van de 
zuivere overwinst. Daarna, en geduurende zyn leeven lang, de nette helft.
Noch kocht hy van de Ed.Gr.Achtb. heeren burgemeesteren het erf vooraan de straat, waarlangs 
de gang van de verwery liep. Dit is de tegenwoordige voorplaats.
Deeze verwery in 't jaar 1618 tot een vertoonplaats gereed gemaakt zynde vong men aan daar te 
speelen. Het geld werdt ontvangen door twee bedienden van 't weeshuis, die hetzelve bragten ten 
huize van Jan Willemsz. Boegaart92, schepen deezer stede, die dezelvige overeenkomst tusschen 
de regenten van 't weeshuis en dr.Coster ten meesten deele hadt uitgewerkt. Aldaar werdt het in 
een kist, waarvan de regenten den sleutel in bewaaring hadden, opgeslooten. Hetzelvige geld 
werdt, om de maand o f  zes weeken, naardat er veel o f  weinig was ingekomen, gedeeld ten 
overstaan van denzelven Bogaart.
Daar ontstondt in dien tyd een hevige pennenstryd tusschen de twee kamers. De onderkruipingen 
werden hoe langer hoe grover, 't welk Koster ten eenemaal moedeloos maakte. Die, voor grooter 
onweer vreezende, bedacht werdt, hoe hy hetzelve best zoude ontgaan. Eindelyk nam hy een 
besluit om de vertoonplaats aan de regenten te verkoopen, dat op den 14 september 1622 is 
gevolgd voor een somma van 6250:-, midts dat aan dezelve penningen gekort wierden 3780:- 
door het weeshuis by den eersten koop aan hem verstrekt. Daarenboven zou dr.Coster, en zyne 
konstgenooten, een gedeelte van den zuiveren winst, die van hun stukken, als zy vertoond 
wierden, kwam, geduurende hun leven lang, trekken.
Het erf was toen, vooraan de straat, breed 40 voeten, ter lengte van 62 voeten, en daarachter 60 
voeten, ter lengte van 88 voeten, maakende alzo de geheele lengte 150 voeten uit.

1635 groeit zijn belangstelling voor de RK kerk. In 1640/1641 wordt hij katholiek. Hij doet in 1652 zijn 
kousenhandel over aan zijn zoon. Er ontstaan grote financiële problemen. In 1657 is hij derhalve 
genoodzaakt nog een stadsbetrekking bij de Bank van Lening te aanvaarden.

91. Hij heeft geld gestoken in de Academie. Hij wordt ook nog genoemd in de jaren 1617 en 1618.
92. Jan Willemsz. Bogaert was schepen en lid van de classis. Hij werd verbannen en ging bij zijn dochter 

in Haarlem wonen. Hij wordt ook genoemd in de jaren 1618, 1628 en 1630.
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Onaangezien dat by ieder kamer een Godshuis belang hadt, en dat, door het onderbrengen van 
de eene o f  de andere kamer, een van de beide Godshuizen groot nadeel zoude lyden. Ja, dat het 
geschapen stondt, dat beide de kamers in den grond zouden raaken, en de wederzydsche armen 
alzo van een tamelyke inkomst ontzet worden. Zo gingen echter de moeielykheden, die men 
malkander aandeedt, haaren gang. Ja, gingen over tot vuiligheden. Dit maakte eenige 
rechtschapen liefhebbers wakker, die het voorzeide nadeel der armen, en tegelyk het verval der 
konst voorziende, begosten te arbeiden, om alle tweedracht weg te ruimen, of, zo 't mogelyk 
was, de kamers ineen te smelten.
De voornaamste en ook wel de yverigste van deeze liefhebbers was Nicolaes van Campen93, 
raad der stad en tegelyk regent van 't weeshuis. Men hadt veele jaaren doende geweest, om dit 
werk te verrichten: maar tevergeefs, totdat dees heer, gesterkt met het gezag van 
burgemeesteren, die daarover ook vry gevoelig waaren, de zaak met louteren ernst opvattende, 
het zover bragt, dat in het jaar 1637 de strydenden vereenigd werden en de kamers ineen 
gesmolten, op deeze voorwaarden.
Het weeshuis zoude behouden het recht en den eigendom voor tweederden van deeze vertoon
plaats, uit inzigt dat zy bereids in 't bezit waaren. Het oude mannenhuis zoude het overige 
derdendeel in eigendom toekomen, mids inbrengende hunne kleederen, enz. De voordeelen 
zouden gaan naar het aandeel dat yder in den eigendom hadt, te weeten 2/3 voor 't weeshuis en 
1/3 voor het oude mannenhuis.
Tegelyk met het aaneenschakelen van wederzydsch belang werden de zinnebeelden en spreuken 
ineen gesmolten, en van de voorsz. twee, een gemaakt, weezende het zinnebeeld een bykorf met 
zyn omzweevende byen, omvlochten met den bloeyenden eglentier, en de spreuk 'Iver in liefde 
bloeyende'.
Dit alles gaf aanleiding tot een merkelyke verbetering der vertoonplaats, waartoe gelast werdt 
dezelve heer Van Campen, die het rustig ondernam en uitvoerde."

1581
- In 1608 komt uit "Nieu Jaar Liedekens uyt ghegheven by de Retorijck Kamer t'Aemstelredam 
In liefd Bloeyende Vanden Jare vijfthienhondert eenentachtentich tot den Jare 1608." Het 
nieuwjaarslied wordt in 1581 geschreven door "Tis mijn schuldt".94

1582
- Nieuwjaarslied voor De Egelantier door "Deughd verheught" (=H.L.Spiegel).95

1583
- Nieuwjaarslied voor De Egelantier door "Tis mijn schult".96

1584
- Nieuwjaarslied voor De Egelantier door "Deughd verheught" (=H.L.Spiegel).97

- Spiegel publiceert de "Tweespraek van de Nederduitsche Letterkunde".98

93. Nicolaes van Campen overleed in 1638. Hij was raad en tevens regent van het weeshuis. In 1632 
wordt Claes van Campen genoemd als bouwmeester. Hij komt ook voor in 1638H.

94. Wordt in een van de volgende jaren het nieuwjaarslied niet vermeld, dan is er geen ondertekenaar 
bekend. Wie schuil gaat achter "Tis mijn schult" is niet bekend (Biestkens z.j., p.8). Hij wordt ook genoemd 
in 1583, 1588 en 1609.

M.b.t. 1581 troffen we het volgende aan in: GA Amsterdam, PA 376, inv.nr.1, fol.73: Machtelt Tijssen 
wordt in de kerkeraad aangeklaagd, omdat zij thuis een lichtvaardig spel heeft laten spelen. Haar verweer is 
"dat de armen kinderen daermede yets souden mogen verdienen". Niettemin wordt zij vermaand en voor één 
keer van het avondmaal uitgesloten. Het is niet duidelijk of het hier om rederijkers gaat.

95. Biestkens z.j., p.8.
96. Keersmaeckers 1985, p.40; Biestkens z.j., p.8.
97. Biestkens z.j., p.8.
98. Schotel 1871, Deel I, p.266.
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1585
- Nieuwjaarslied voor De Egelantier door "Deughd verheught" (=H.L.Spiegel).99

- Spiegel publiceert het "Kort begrip des Redenkavelings".100

- Coornhert draagt zijn vertaling van Boëthius "Van de vertroosting der Weysheyd" aan De 
Egelantier op en spreekt van "medebroeders".101

1586
- Nieuwjaarslied voor De Egelantier door "Deughd verheught" (=H.L.Spiegel).102

- GA Amsterdam, Thes.rek.:
"Quintijn Henricx betaelt over de leverantie van 't stof met sijn toebehooren, mitsgaeders het 
maecken van twee taffen rocken, die de camer van Retorica gebruyckt heeft opten blijden 
incompste van den Grave van Leycester in de vertoeninge, die zy ten selven tijde deden 
57.4.8."103

- Idem:
"Cornelis Zegersz. betaelt over de coop van 14 ellen root rollaecken, an de retrosijnen vereert 
opte blijde incompste van sijn excellentie 9.16.-."104

Vóór 1587
- Het tafelspel "Moetwilligh Bedrijf" wordt door een lid van De Egelantier geschreven.105

1587
- Nieuwjaarslied voor De Egelantier door "Verheughd in deught" (=?).106

- De Egelantier geeft "Rederijck-kunst" uit, voornamelijk of geheel door Spiegel geschreven.107

- GA Amsterdam, Thes.rek.:
"Lambert Pietersz. betaelt over gelijcke somme, by hem verschoten vanwegen de retrosijnen an 
vierwerck, bier ende broot, geschoncken de soldaten in 't proberen van de vertoninge ende 
andere dingen, gebesicht opte incompste van den grave van Leycester binnen deser stede 
45.19.-."108

99. Biestkens z.j., p.8.
100. Schotel 1871, Deel I, p.266.
101. Volgens Bonger 1978 werd Coornhert lid van De Egelantier in 1583 op voorspraak van Spiegel, 

voor wie hij het voorwoord van de "Tweespraeck etc." schreef (Bonger 1978, p.123, 359 en 360).
102. Biestkens z.j., p.8.
103. Scheltema 1851, p.66.
104. Scheltema 1851, p.68.
105. In de slotregels van dit tafelspel zijn twee deviezen verwerkt. Ten eerste: "Houdt vreed' altijt". De 

eerste vermelding van deze spreuk in het Amsterdamse materiaal is in 1608. Ten tweede: "Verheucht in 
deucht". Dit devies wordt in Amsterdam gebruikt in 1587, 1602 en 1608. Het spel kan dus vóór 1587 
geschreven zijn. Spiegel heeft als zinspreuk: "Deuchd verheught". De eerste ecitie is tussen 1688 en 1692 
(Hummelen 1968, 3 V 2; Coigneau 1980, p.190-191; Pikhaus-Lammens 1989, Deel II, p.461-462).

106. Biestkens z.j., p.8.
107. Spies 1986, p.47 en Spies 1994, p.11-12.
108. Scheltema 1851, p.72; Brandt, p.267; Wagenaar, Deel VIII, p.739; Snoep 1975, p.30. Worp schrijft: 

"Aan den stadspaardenstal -het gebouw stond aan den Dam op de Damsluis - en bij de Doelenstraat waren 
tooneelen opgericht, waarop voorstellingen werden gegeven, terwijl bovendien iemand, half naakt als 
Neptunus op een houten walvisch 'door 't water reedt' om den hoogen gast te begroeten." (Worp 1920, p.15; 
zijn bronnen zijn Wagenaar en Brandt). In Costers "Beschrivinge etc." uit 1642 wordt m.b.t. dit bezoek niets 
meegedeeld over rederijkers
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1588
- Nieuwjaarslied voor de Egelantier door "Tis mijn schult".109

- Iets na 1588 zou stadsbouwmeester Hendrick de Keyser lid zijn geweest van De Egelantier.110

1589
- Editie van "Een Aemstelredams, Amoreus Lietboeck etc."111

- Mogelijk dateert uit dit jaar het handschrift van Spiegels "Numa ofte Ambtsweigeringe".112

1590
- Editie van "Een nieu refereinboek vol Amoureuse ende sotte ofte boertelicke Refereynen, die 
noyt in druck zijn gheweest, byeen vergadert tot groote vermakelijckheyt van alle vrolijcke 
maeltijden, bruyloften ende banketten, alwaer deselve sullen ghesproken worden". Amsterdam
1590.113

- Haarlem vraagt de oude kamer van Amsterdam en De Witte Acoleyen van Leiden op bezoek 
om een voorstelling van de Haarlemmers bij te wonen, nl. "Een spel van sinnen van Abrahams 
offerhande".114

1591
- Nieuwjaarslied voor De Egelantier door "Invidia virtutis umbra" .115

- "Zeven spelen van die Wercken der Barmherticheyd. In rym ghemaeckt en nu tot 
Aemstelredam opentlyck ghespeelt. Anno 1591."116
1592

117- Nieuwjaarslied voor De Egelantier door "Elck doe Zijn best"(=Corn. van Campen).

- Trekking van de loterij voor het dolhuis in Amsterdam.118

1593
- Nieuwjaarslied voor De Egelantier door "Invidia virtutis umbra" .119

109. Keersmaeckers 1985, p.40; Biestkens z.j., p.8.
110. Tentoonstellingscatalogus 1968, p.13. Hij werd in 1565 te Utrecht geboren en overleed te 

Amsterdam in 1621. In 1595 was hij stadsbouwmeester en beeldsnijder te Amsterdam. Vondel schrijft een 
vierregelig gedicht onder De Keysers, gegraveerd door J.Suyderhoef, naar een tekening van Thomas de 
Keyser. Hendrick de Keyser wordt ook genoemd in 1615.

111. Keersmaeckers 1985, p.7.
112. Hummelen 1968, 2 12. Zie: Van der Laan 1941, p.27.
113. In een aantal refereinen wordt verwezen naar de zinspreuk of de naam van De Egelantier (Coigneau 

1980, p.162).
114. Zie: Haarlem 1590; Hummelen 1968, 1 OA 4.
115. Biestkens z.j., p.8. Deze niet met name genoemde auteur wordt ook genoemd in 1593 en 1602.
116. Deze spelen worden door De Egelantier opgevoerd ter gelegenheid van een loterij voor het 

krankzinnigenhuis in 1592. Ellerbroek-Fortuin behandelt ze als spelen van In Liefde Bloeyende en In Liefde 
Vierich. Volgens Koppenol is het zeer de vraag, of deze spelen verbonden kunnen worden met een loterij. Er 
is geen enkel positief voor te vinden. De spelen zijn gedrukt door Herman Jansz. Muller, figuursnijder, 
wonend in de Warmoesstraat. Hij zou verbonden zijn geweest met De Egelantier. Hij leefde van ca. 1540 tot
1617. Hij was ook graveur, drukker en boekverkoper. Hij wordt ook genoemd in 1615 (Schotel 1871, Deel I, 
p.136 en 274 v.v.; Ellerbroek-Fortuin 1937, p.39-123; Hummelen 1968, 3 G 1 t/m 7; Spies 1986, p.43; 
Koppenol 1989, p.69 en aldaar noot 31; Catalogus "Boeken in de 16e eeuw", p.95).

117. Biestkens z.j., p.8.
118. Het schilderij van Gilles Coignet, waarop de trekking wordt afgebeeld, bevindt zich in het 

Amsterdams Historisch Museum. Het is allerminst zeker dat rederijkers bij de trekking betrokken waren 
(Ellerbroek-Fortuin 1937, reproductie tegenover het titelblad, p.93 en 116.

119. Biestkens z.j., p.8.
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1594
- Maurits bezoekt na de verovering van Groningen Amsterdam. De tekst in Costers Beschrivinge 
1642, p.7:
"Men boude dien overgelijkelijke Held aen de Peerdestal op den Dam een toneel van tsestich 
voeten breed, waerin te zien was de groote Goliath van David verslagen. Frans Volkertsz. 
Corenhert, een oud voortreffelijk burger en schepen, bekleede de plaatse van Saul, en Iacob de 
Geyn David. Hendrik Louersz. Spiegel, een Wijs man en zeer geacht Poët, heeft tot opschrift en 
uytlegginge van die vertoninge deeze deftige en zinrijke veersen in Neder-Duytsch aen het 
gebou doen schrijven. (—)."120

1595
- Nieuwjaarslied voor De Egelantier door "Deughd verheught" (=H.L.Spiegel).121

1596
- Nieuwjaarslied voor De Egelantier door "Elck doet zijn best".122

1597
- Nieuwjaarslied van De Egelantier door "Verkiesen doet verliesen".123 

Ca.1597
- Hooft, al jong lid van de Egelantier, schreef er misschien "Achilles en Polyxena" voor. 
Wellicht schreef Hooft het spel voor of tijdens zijn reis naar Italië.124

1598
- Nieuwjaarslied voor De Egelantier door "Elck doet zijn best".125
- Adriaen Lourisz Lepel maakt voor de Haarlemse Pellicanisten een afschrift van "Een ander 
spel van die becooringe des duvels hoe hij crystus becoorden". Auteur: "Jan Tomissen schilder 
fecit".126

- Twee particulieren nemen deel aan een feest te Rotterdam, namelijk Victorinus en "Godt aller 
voocht".127

12tl. Zie ook: Snoep 1975, p.31, en Spies 1996. Het is waarschijnlijk de Brabantse kamer, die een 
vertoning verzorgt onder leiding van van Hendrik Laurens Coster m.m.v. Frans Volkertsz. Coornhert en 
Jacob de Gheyn (Schotel 1871, Deel I, p. 188; Te Winkel 1894 en Ellerbroek-Fortuin 1937, p.29). 
F.V.Coornhert is schepen te Amsterdam. De schilder en etser Jacob de Gheyn werd in 1565 te Antwerpen 
geboren en overleed in 1629 te 's-Gravenhage. Hij woonde sedert 1585 te Haarlem en was daar leerling van 
H.Goltzius. In 1591 verhuisde hij naar Amsterdam. Drie jaar later werd hij lid van het Haagse St.-Lucasgilde. 
In 1597/1598 woonde hij te Leiden, daarna te 's-Gravenhage. Zijn portret is gegraveerd door H.Hondius en 
door J.Ladmiral in Van Manders "Schilderboeck" (1604).

121. Biestkens z.j., p.8.
122. Biestkens z.j., p.8. In dit jaar heeft Amsterdam een uitnodiging gekregen naar Leiden te komen. De 

Amsterdammers zijn echter niet op de Leidse wedstrijd aanwezig (Zie: Leiden 1596).
123. Biestkens z.j., p.8. Dit devies komt ook voor in 1601 en 1603.
124. Zie: Ellerbroek-Fortuin 1937, p.33; Hooft 1972, p.3-7; Van Tricht 1980, p.26-27. Het lidmaatschap 

van De Egelantier van de zeer jeugdige Hooft blijkt uit het begin van zijn brief uit 1600 aan de kamer. In die 
missive maakt hij gewag van zijn omgang met kunstbroeders als Coster, Vondel, Bredero en Vechters. 
Vechters = Vechtmeester = Victoryn = Victorinus. Hij werd in 1589 te Amsterdam geboren en overleed 
aldaar in 1642. Hij studeerde theologie te Franeker en later rechten te Leiden. Hij was advocaat in 
Amsterdam. In 1627 en 1629 wordt hij genoemd als hoofd van de oude kamer. Hij wordt ook genoemd in de 
jaren 1598, 1600, 1624H, 1624, 1627H (2x), 1628, 1629H (4x), 1629, 1630H, 1631H (2x) en 1632H (2x). 
(Zie: Brandt en Anslo 1969, p.5-6; Van Tricht 1980, p.30-31; Tuynman 1981).

125. Biestkens z.j., p.8.
126. Ellerbroek-Fortuin 1937, p.169; Hummelen 1968, 1 OF 3. Is deze schrijver dezelfde als Jan 

Thönissen uit ca. 1552?
127. Zie: Van Boheemen 1999.
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- In dit jaar wordt - tussen 25 februari en 1 juli - Het Wit Lavendel opgericht.128

- Voor Het Wit Lavendel zou geschreven zijn het spel "Swerelts aendoen". De auteur is lid van 
het Lavenderbloemken.129

1599
- Nieuwjaarslied voor De Egelantier door "Waeck en bidt"(= H.D.H.).130 

Eind 16e eeuw
- Opvoering van "Noah" van Karel van Mander.131 

Vóór 1600
- In 1600 maakt Goossen ten Berch voor Trou Moet Blijcken een afschrift van het spel van Jan 
Thoenisz van In Liefde Vierich, "Een spel van sinnen hoe mennich mensch soect thuys van 
vreeden".132

1600
- Nieuwjaarslied voor De Egelantier door "Wie kant ontvlien" (=Hans Mathysz.).133

- Spiegel schrijft een nieuwjaarslied voor het 'jubeljaar' 1600.134
- Hooft schrijft zijn rijmbrief "Aen de Camer in Liefd' bloeyende, wt Fiorenza" (8-7-1600).135

1601
- Nieuwjaarslied voor De Egelantier door "Verkiesen doet verliesen".136

- Zacharias Heyns137 noemt in de opdracht van het "Dracht-toneel", gedaan "In Amsterdam 
desen eersten Julij 1601" de volgende leden van Het Wit Lavendel, tevens zeer waarschijnlijk de 
oprichters138:

128. Hummelen 1982, p.25. De veronderstelling van Wybrands, gevolgd door Ellerbroek-Fortuin, dat de 
kamer rond 1585 wordt opgericht, is onjuist. Wybrands vergist zich eveneens met de opvatting dat Het 
Vijgeboomken, met de zinspreuk "Het soet vergaeren", te Amsterdam in dezelfde periode wordt opgericht. 
Het Vijgeboomken is een Schiedamse kamer (Wybrands 1873, p.14; Ellerbroek-Fortuin 1937, p.27).

129. Ellerbroek-Fortuin 1937, p.175-176. Het handschrift is gemaakt door iemand uit de kamer van Ter 
Heide. Het spel lijkt tussen 1550 en 1560 geschreven te zijn (Van Boheemen en Vd Heijden 1985, p.82).

130. Biestkens z.j., p.8.
131. Voor de vertoning van de zondvloed zou zeer veel water op het toneel gebracht zijn (Tentoon

stellingscatalogus 1968, p.107. In het Haarlemse en Amsterdamse archief hebben we geen bevestiging van 
deze mededeling gevonden). Karel van Mander werd in 1448 te Meulebeke geboren en overleed in 1606 te 
Amsterdam. Deze schilder schreef onder de kenspreuk: "Eén is noodigh". Dit devies komt ook voor in 
Leiden 1606 (Gedenkboek Jacob Duym). In de jaren 1573-1577 leefde hij in Italië; in 1583 woont hij in 
Haarlem; in 1603 in Heemskerk en vanaf 1604 in Amsterdam. Van Mander wordt ook genoemd in 1602, 
1608, 1610, 1615 en 1616.

132. Ellerbroek-Fortuin 1937, p.164. Dit spel wordt in 1612 op de markt van Haarlem gespeeld. Voor de 
auteur: zie bij ca. 1552.

133. Keersmaeckers 1985, p.39-40; Biestkens z.j., p.8. Hans Mathysz. leefde van 1573 0f 1574 tot 1603. 
Hij was boekverkoper en blijkens de nieuwjaarsliederen van 1602 en 1604 lid van De Egelantier.

134. Hij roept daarin op tot het staken der godsdiensttwisten. Ze zijn een uitvinding van de duivel. 
Noodzakelijk is terugkeer tot het kinderlijk geloof (Camerata Trajectina 1990, p.16).

135. Uit de brief blijkt zijn lidmaatschap van de oude kamer (evenals andere jeugdigen als scholier?). Hij 
weet niet of hij zich moet richten tot zijn broeders of zijn meesters. Fragmenten zijn gepubliceerd in Hooft 
1967. De integrale tekst kan men vinden in Hooft 1991 (Hooft z.j. (=1975), p.V-VI; Hooft 1967, p.83-88; 
Hooft 1991, p.231-238).

136. Biestkens z.j., p.8.
137. Heyns werd geboren te Antwerpen ca. 1566 en overleed te Zwolle in 1638. Vanaf 1592 woonde hij 

te Amsterdam en vestigde zich in 1606 als drukker te Zwolle. Hij gebruikt verschillende zinspreuken: "Recht 
moet recht zijn"; "Aensiet de jonckheydt"; "In deuchden vol vreugden"; "Meest matich". Hij wordt ook 
genoemd in 1602 (3x), 1606, 1616 en 1630.
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Lucas van Eyck, prins;
Ambrosius Kemp, hooftman;139 
"medebevelhebbers":
Jacques Lauwers;
Robbert Luycx;
Huybrecht Wachtmans;
Alert van Balck;
Jaques Kint;
Michiel Faes;
Joos Stercx;
Hans Vereyck.140

- In 1601 zou "Rijckeman" van Coster zijn opgevoerd t.b.v. een loterij. Zie bij 1581 v.v. hierbo-

- In 1601 zou Th.Rodenburgh zijn "Trouwen Batavier" in manuscript voltooid hebben, aldus zijn 
eigen voorwoord in de eerste druk van 1617.142

1602
- Nieuwjaarslied voor De Egelantier door "Invidia virtutis umbra".143

- Uitgave van het Amsterdamse liedboek "Den nieuwen Lusthof". Van anonymi en de volgende 
rederijkers zijn teksten opgenomen:144
"Wie kant ontvlien" (=Hans Mathysz.).
"Elck kan falen";
"Selden F.N.";
"Na 't suer het soet";145 
"Bisdom";146 
"Gunst voor kunst";
Roemer Visscher;
Spiegel, "Verheught in deught";
M.Vlack;147

138. Heyns 1601, 1989 en Hummelen 1982, p.23-24.
139. Kemp werd in Gorinchem geboren (jaartal onbekend) en overleed te Amsterdam in 1618. Hij was 

koopman. Hij wordt ook genoemd in 1610.
140. Is hij dezelfde als de schilder Verreyck, die in 1559 te Antwerpen leefde?
141. Dit gegeven is niet correct. Het stuk werd voor het eerst gedrukt en gespeeld in 1615 (Hummelen 

1982, p.212).
142. Van Gemert 1990, p.283. Rodenburgh werd in 1578 te Antwerpen geboren en overleed in 1644 te 

Amsterdam. Na zijn lidmaatschap van Het Wit Lavendel treedt hij in 1617 toe tot De Egelantier en ontpopt 
zich als een tegenstander van Coster en diens Academie. Ca. 1593 zou hij Italië en Portugal bezocht hebben. 
Volgens eigen zeggen was hij diplomaat aan het Franse hof. Daarna woonde hij enige tijd te Londen (ca. 
1603). Vervolgens komt hij naar Amsterdam en raakt bevriend met de rederijker Karel Quina. In 1610 maakt 
hij een diplomatieke reis naar Spanje. Hij was Oranjegezind. Zijn portret werd gegraveerd door L.Kiliaen en 
staat voorin zijn "Geboorte Christi" (1639). Hij wordt ook nog genoemd in 1615 (2x), 1618 (7x), 1619, 1627, 
1628, 1629, 1631, 1633, 1634 (2x), 1635 en 1636.

143. Biestkens z.j., p.8.
144. Zie ook: Keersmaekers 1985.
145. Deze spreuk wordt gevoerd door de Mechelse rederijker Willem de Gortter, maar ook door J.F.Stam 

uit Gouda en door W.F.Stam (ca. 1579-1630), uitgeweken Antwerpenaar, lid van Het Wit Lavendel en 
uitgever.

146. Van Adriaen (van) Bisdom staan vier liederen uit de periode 1589-1599 in het "Geuzenliedboek". In 
de editie Kuiper-Leendertz., Deel II, 1925 onder de nummers147, 148, 158 en 164. Hij gebruikt ook de 
zinspreuk: "Niet meer soo dom".

147. Hij leefde te Gouda in het begin van de 17de eeuw. In 1602 komt een bundeltje bruiloftsliederen van 
hem uit. In 1611 schrijft hij "rhetorijckelyck" een prijsvraag uit over geestelijke onderwerpen. Van hem is
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P.C.Hooft;
Rutgaert Jansen;
Vondel;
Karel van Mander, "Een is noodigh";
Jacob van der Schuere;148 
"Maugre Envie".149

- Uitgave van "Pest-spieghel" van Zacharias Heyns voor Het Wit Lavendel.150

- Uitgave van het "Troost-spel" van Rutgaert Jansen, lid van De Egelantier. Met lofdichten van 
Nicolaes Biestkens151 en Zacharias Heyns.152

- Zacharias Heyns,"Vriendts-Spieghel". Gespeeld op de Brabantsche kamer op 25-02-1602.153 
Eerdichten van:
C.Ketel, "Deught Verwint";
Jacob Claesz., "Hope vertroost";154 
Rutgaert Iansz.;
"Mijn haters zijn sot" (=Anthonie Smijters).155

- Hooft dicht een tafelspel ter gelegenheid van een bruiloft.156
1603
- Nieuwjaarslied voor De Egelantier door "Verkiesen doet verliesen".157

1604
- "Iaerdicht, ter eer Rhetorices Constrijcke Liefhebbers", van haar liefhebbers In Liefde 
Vierich.158

- Nieuwjaarslied door "Wie kant ontvlien" (=Hans Mathysz.) voor De Egelantier.159

ook een "Kort Verhaal" in dichtvorm over het optrekken van de Goudse schutterij in 1629, bij gelegenheid 
van de belegering van 's-Hertogenbosch door Frederik Hendrik. De zinspreuk van Vlack luidt: "N(iemand) 
Z(onder) V(lak)". Zie ook bij de archiefbronnen betreffende Gouda.

148. Hij leefde van 1576 tot na 1643 en was lid van de Haarlemse Witte Angieren. Hij is afkomstig uit 
Menen en week met zijn ouders uit naar Haarlem. Vanaf 1596 is hij daar schoolmeester in Frans, schrijven, 
cijferen en boekhouden. Zijn zinspreuk luidt: "Doorsiet den grondt".

149. Hij komt ook voor in 1608, 1610 en 1615. Over hem (Rodenburgh?) Verkuyl 1986, p.88-89.
150. Hummelen 1968, 4 22; Keersmaekers 1985, p.23.
151. Nicolaes Biestkens werd in 1570 of 1571 vermoedelijk te Emden geboren en overleed te Amsterdam 

in 1623 of 1624. Hij was drukker van de Nederduytsche Academie (zie: Koopman 1992). Hij was 
doopsgezind en gebruikt de zinspreuk: "Wie weet wanneer". Hij wordt ook genoemd in 1608, 1618 (3x), 
1619 (2x), 1621 en 1629.

152. Hummelen 1968, 4 21; Meeus 1983, nr.121; Keersmaekers 1985, p.83.
153. Ellerbroek-Fortuin 1937, p.34; Meeus 1983, nr.112.
154. Hij is zwager van Z.Heyns.
155. Smijters werd in Antwerpen geboren ca. 1545. In 1622 maakt hij zijn testament op. Wanneer hij 

overleed, is niet bekend. Hij gebruikt ook als devies: "Godt en niet meer" en "NHays ton mestier". Hij was 
hervormd en verliet Antwerpen in 1586. In 1566 was hij schoolmeester in Frans, rekenen en boekhouden. Na 
1590 oefende hij dit beroep uit in Hamburg. Vermoedelijk was hij lid van Het Wit Lavendel gezien zijn 
contacten met Heyns. Hij wordt ook in 1610 genoemd.

156. Een van de oudere leden van De Egelantier trouwt met Catharina Quekels, op 17 oktober 1602 
(Hooft had al eerder in dat jaar een paar van dergelijke tafelspelen gemaakt, met veel succes (Van Tricht 
1980, p.266; Haasse en Gelderblom 1981, p.53).

157. Biestkens z.j., p.8.
158. Ellerbroek-Fortuin 1937, p.26.
159. Keersmaekers 1985, p.39-40; Biestkens z.j., p.8.
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1605
- Nieuwjaarslied voor De Egelantier door Rutgaert Jansen.160

- Op 1 maart 1605 voltooit Hooft "Granida".161

- Verschijning van "Nieu Groot Amstelredams Liedt-boeck", waarin enkele gegevens te vinden 
zijn die betrekking hebben op rederijkerswedstrijden.162

1606
- Het Wit Lavendel neemt deel aan een wedstrijd te Haarlem en legt 142 gld. 16 st. in in de aan 
de wedstrijd verbonden loterij. De Egelantier volstond met een inleg van 315 gld.163
1607
- Nieuwjaarslied voor De Egelantier door "Natuer voor leer".164

- Vondel schrijft een nieuwjaarslied. De tiende regel eindigt met "Trouw moet blijken". Hij 
ondertekent met "Liefde verwinnet al".165

- Uitgave van het Amsterdamse liedboek "Den nieuwen verbeterden Lust-hof".166

160. Keersmaekers 1985, p.83; Biestkens z.j., p.8.
161. Van Tricht 1980, p.266.
162. Zie: Van Boheemen 1999.
163. Kops 1774, p.285. De Brabantse kamer organiseerde de volgende intrede (citaat uit Sterck 1928, 

p.27): "De optocht stelde voor den Barmhertigen Samaritaen, waarvan Vondel, die in den stoet meetrok, nog 
in 1654 schreef: 'De Brabantsche kameristen van Amsterdam traden mede ter poorte in, onder den 
triomfboogh door, met den bermhartigen Samaritaen, die den gewonden en half naecten mensch geleide, 
terwijl dees, op zijn paert leggende, vast klippertande, en schier doot van koude was'". Sterck geeft geen 
nadere bronvermelding. Zijn citaat komt uit de "Voorrede" van Vondel bij diens "Salmoneus". Ook Koster 
1970, p.72, concludeert uit deze passage, dat het hier om een herinnering van Vondel aan eigen 
aanwezigheid zou moeten gaan. Interessant zijn vervolgens enkele gegevens uit het GA Haarlem, Archief 
Oude Mannenhuis, inv.nr.3b (Register van alle de advyzen die ingheleyt zijn op de Reden-ryck kamer van In 
liefd bloeyende). Rutgaert Jansen koopt bij In Liefde Bloeyende 14 loten en levert het volgende "advys" in:

"Rutgaert bewaert ende spaert de airen stil 
Van dorsten ende wannen; 't gae so god wil."
38 loten worden door verschillende personen gekocht bij Cornelis Claes, boekverkoper en drukker. 

Misschien is hij wel lid van De Egelantier, veronderstelt Van Selm 1987, p.227. De boekverkoper Pieter 
Pietersz., afnemer van Claes (Van Selm 1987, p.227) verkoopt zeven loten. Jan Pietersz. - dezelfde(?) als bij 
14 april 1615 en lid van De Egelantier - koopt zeven loten met het "advys":

"De noot dwingt somtyts een mensch dat hy moet 
Volbrengen 'tgeen hy niet geerne en doet."
Claes Ewoutsz., schilder, lid van De Egelantier (zie 14 april 1615), koopt zeven loten met het "advys": 
"Die met pinceelen maeckt up paneelen menschen na 't leven,
Die heeft dees loten voor d'armen verschoten; God sal 't weer geven."
Cornelis van Campen koopt 130 loten. Hij is bestuurslid van De Egelantier en ondertekenaar van de 

nieuwjaarsliederen in 1592, 1596 en 1598 (zie ook bij 1581, 1615, 1618 en 1622). Zijn "advys" luidt:
"Van dit Advijs behout een prijs."
Andries Jacobsen Nitter, ook Egelantierlid (zie bij 1607 en 1615), koopt zeven loten en hij tekent in met 

zijn devies: "Natuer voor Leer." Bredero koopt eveneens zeven loten en schrijft daarbij het volgende "advijs" 
(gepubliceerd in Stuiveling 1970, p.87):

"Elck garen hadt, 's hemels waerde schadt, 
die ick oock wensch alle menschen.
Maer den mensch is soo verkeert, 
dat hij sijn schade voor nut begeert, 
wech schadelijcke wenschen."
164. Biestkens z.j., p.8.
165. Vondel 1986, p.2.
166. Met deze editie begint Dirck Pietersz. Pers (Emden 1581 - Amsterdam 1659) zijn loopbaan als 

drukker en uitgever (Keersmaekers 1985). Pers staat afgebeeld op een schuttersstuk uit 1632 van Thomas de 
Keyser. Het betreft de officieren van de compagnie van kapitein Allaert Cloeck en luitenant Lucas Jacobsz.
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- Nieuwjaarslied voor De Egelantier door "Wie weet wanneer" (=Nicolaes Biestkens).167

- Editie van "Den Bloem-hof van de Nederlantsche Ieught". Amsterdam 1608 (ook in 1610), 
uitgegeven door D.P.Pers.168 Hierin bevinden zich bijdragen van:
Hooft;
Bredero;
Heinsius;169 
Van Mander;
J.S.Colm, "Bemint de waerheyt";170 
"Maugre Envie";
Johan Fonteyn;171 
Corn. Ketel;
J.I.Taf;
"Vrede Baert Rust";172
S.V.M., "Degeneres animos timor arguit";
"Sole et Sale", Daniel Souterius Theol.;
"Non est mortale quodopto", J.van Reygersberch?;
D.P.Persse, "Niet onberispt";
C.B.;
A.T.P.;
"Deo mihi amico sat felix".

- Editie van "Vier nieuwe Tafel-Speelen, die noyt in druck en zijn gheweest".173

1609
- Twaalfjarig Bestand gaat in. In Costers "Beschrivinge etc." 1642, p.8, staat:

1608

Rotgans. Pers staat op de voorgrond, tweede man links van de kapitein. Behalve drukker en uitgever was hij 
ook dichter. Hij noemde zich naar de witte pers, het uithangteken van zijn winkel, waar o.a. het eerste werk 
van Vondel werd uitgegeven (zie: Schutters in Holland 1988, p.377-378). In "Den Bloemhof van de 
Nederlantsche Ieught" draagt hij bij als D.P.Persse onder de kenspreuk: "Niet onberispt". In 1615 geeft hij 
"Apollo of Ghesangh der Musen" uit. Mogelijk is hij "D.P. ab Embda", die in 1618 een lijkdicht schreef in 
verband met het overlijden van Bredero. Hij wordt ook genoemd in 1610.

167. Worp 1920, p.20; Biestkens z.j., p.8.
168. Bloem-hof 1955, p.XIII-XVI; Coigneau 1980, p.175; Keersmaekers 1985.
169. Daniel Heinsius werd geboren in 1580 te Gent en hij overleed te Leiden in 1655. In 1603 werd hij 

buitengewoon hoogleraar in de dichtkunst te Leiden en in 1605 ook in het Grieks. Na het overlijden van 
Scaliger in 1609 wordt hij gewoon hoogleraar. Heinsius was een belangrijk neolatijns dichter. Hij wordt ook 
genoemd in 1621.

170. J.S.Kolm werd in 1575 te Antwerpen geboren en overleed in 1637 te Amsterdam. Hij was 
kunstschilder en later bode op Antwerpen. Hij was zeer actief in Het Wit Lavendel en vervulde de functies 
van prins, deken en hoofdman. Hij wordt ook genoemd in de jaren 1610, 1613 (2x), 1615 (3x), 1616 (2x), 
1618 (2x), 1621, 1624 (2x), 1625H (2x), 1626H (4x), 1626, 1627H (6x), 1628H, 1628, 1633H, 1633.

171. Johan Fonteyn werd in 1574 te Amsterdam geboren en overleed aldaar in 1628. Hij is de vader van 
Barent en Nicolaes, die ook een rol(letje) zouden spelen in het Amsterdamse literaire milieu. De arts Johan 
Fonteyn voert de oppositie aan in De Egelantier tegen Van Campen, Hooft en Coster in 1615. Bredero valt 
hem aan in "Jan de Voorloper" (1615). In 1623 is Fonteyn lijfarts van Maurits. Hij schrijft een handboek over 
chirurgie. Vondel maakt een gedichtje op zijn portret, door N.Elias geschilderd op diens anatomische les van 
dat jaar (Rijksmuseum Amsterdam). Er bestaat een gegraveerd portret door Joh.Muller. Fonteyn wordt ook 
genoemd in 1615 (2x), 1616, 1617 en 1618 (dan als factor van De Egelantier).

172. Deze zinspreuk komt ook in 1615 voor. De auteur is niet bekend.
173. Namelijk "Wel vernoeght in trouw" door de auteur "Verheught in deught" (zie ook bij de jaren 1587 

en 1602), wiens devies dus erg op dat van Spiegel lijkt; het spel "Pover en Armoede", waarschijnlijk door 
een lid van De Egelantier; de spelen "Moetwilligh Bedrijf" en "Jaep Selden-thuys", eveneens waarschijnlijk 
door een lid van De Egelantier, "Houdt vreed' altijt", (Hummelen 1968, 6 A 1 en 2, 3 V 1 en 2; Pikhaus 1989, 
respectievelijk onder de nummers 100, 101, 94 en 93).
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- "(—). Doe wierd wederomme van stadswege een kostelijk Toneel (bij C.Visscher in een 
koperen plaat uytgegeven) op den Dam met vreughde aller Vreê-lievende menschen geboud. 
Waerinne tien vertoningen, by den E.E.Heere P.Cornelisz. Hooft, zeer slaaghs (=toepasselijk) 
bedacht, by kaers-licht, toegesteld zijn geweest, wat en hoedanigh die waren, is onnodigh te 
verhalen, vermits de printen daervan wel te bekoomen zijn.(—)."174

- Nieuwjaarslied voor De Egelantier door "Tis mijn schult".175

- In dit jaar geeft De Egelantier een bundel nieuwjaarsliederen uit.176

1610
- In 1610 schrijft, blijkens de "Toe-eygheningh" uit 1618 Abraham de Koning "Achab". Eerste 
editie in 1618.177

- Handschrift van het spel "De doodt van Henricus de Vierde" van Abraham de Koning van Het 
Wit Lavendel.178

- "Pascha" van Vondel wordt door Het Wit Lavendel opgevoerd.179 Het spel eindigt met de 
regel: "Vloeien UIT LEVENDER JONST." Eerdichten van:
"Ghetrou altijt", T.Sergeant;180 
"'t Kan verkeeren", G.A.Bredero;
"Godt is mijn Heyl", W.Bartjens;181 
"Bemint de waerheydt", J.S.Kolm;
"Liefd' al volmaect".

- Editie van "Breughels Boertighe cluchten Deel I" door G.H.van Breughel van Het Wit 
Lavendel.182 In de voorrede van Deel I worden enkele rederijkers genoemd. Hier volgen aanhef 
en laatste gedeelte, waarin de namen van enkele rederijkers worden genoemd:

174. De door Hooft ontworpen vertoningen hadden tot onderwerp "De Dwinglandij van Tarquyn en de 
ijver van Brutus voor de romeinsche vrijheid" (Schotel 1871, Deel I, p.192; Wybrands 1873, p.61; Worp 
1920, p.15-16. Hun bronnen zijn: Brandt, p.268 en de Gedichten van Hooft, ed. Stoett, Deel I, p.81, 85 en
123. Zie ook: Brandt en Anslo 1969, p.7. Afbeelding van de vertoningen in: Fred.Muller, De Ned. Gesch. in 
platen, nr.1267).

175. Keersmaekers 1985, p.40.
176. Keersmaekers 1985, p.27.
177. "Achab" werd pas in 1618 voor het eerst gedrukt, maar stamt volgens het voorwoord uit 1610. Onder 

de tekst staat als datering 1612. Hummelen 1982, p.43, beschouwt 1612 als de juiste datering. Zie ook: Kalff 
1895, p.164 en Van Gemert 1990, p.278. Abraham de Koning werd in 1588 te Antwerpen geboren en 
overleed in 1619 te Amsterdam. Hij was kunst- en boekverkoper en actief lid van Het Wit Lavendel. Zijn 
zinspreuk luidt: "Blijft volstandich". Hij wordt ook genoemd in de jaren 1610, 1612, ca. 1613, 1615 (2x), 
1616 (6x), 1617 (3x) en 1618.

178. De Koning 1967; Hummelen 1968, 1 V 1; Witstein 1969; Meeus 1983, nr.128. Het handschrift 
berust in de KB 's-Gravenhage, sign.74 G 12.

179. Sterck 1928, p.113; Meeus 1983, nr.259; Vondel 1986, p.26; Geesink 1987, p.73.
180. Hij werd in 1585 te Dordrecht geboren en overleed in 1650 te Amsterdam. Hij was Frans 

schoolmeester, lid van de Waalse gemeente, boekdrukker en uitgever. Als lid van Het Wit Lavendel 
gebruikte hij de zinspreuk: "Ghetrou altijt". Samen met Kolm en De Koning was hij jurylid bij de 
Amsterdamse rederijkerswedstrijd van 1613. Hij wordt ook genoemd in 1615.

181. De (Franse) schoolmeester Willem Bartjens werd in 1569 te Amsterdam geboren. Hij overleed te 
Zwolle in 1638. Bartjens was hervormd. Hij schreef onder de zinspreuk: "Godt is mijn Heyl". Beroemd werd 
hij als auteur van "Cijferinghe", in twee delen verschenen in resp. 1633 en 1637.

182. De bundel bevat een eerdicht met het acrostichon "Gerit van Breugel" door "Wie faelt mach keeren" 
(=Govert Govertsz. Zie ook: Apollo, p.106. Govertsz. wordt ook genoemd in de jaren 1615 2x, 1616 2x, 
1618 2x, 1619, 1620, 1624, 1626H, wanneer zijn overlijden wordt vermeld). Van Breughel werd in 1573 (?) 
te Antwerpen geboren en overleed in 1635 te Amsterdam. Hij was boekdrukker en calvinist. Als lid van Het 
Wit Lavendel gebruikte hij de zinspreuk: "Bedenct u t'is tijt". Zie ook: Hummelen 1968, 3N; Hummelen 
1982, p.24; Van Leuvensteijn 1985, p.234. De klucht "Van d'een en d'ander" is apart uitgegeven door Mak in
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"Aen de eerweerdighe, deuchdenrijcke liefhebberen der redenrijcker Brabantsche camere binnen 
Amstelredam.
(---).
Dus mijn goetherticheyt, neemt aen Ambrosi Kemp,
Want die zijn meerder eert, gheen eere sal verliesen.
Soo't blijckt, Rethorica Verbiest183 heeft willen kiesen 
Tot hooftman, heer en voocht, omdat hy met begheert 
Die wetentrijcke const ghestadich heeft gheëert.
Een will'ghen groenen Tack vercierden haer prieelen,
Opdat der herders schaer in 't groen mocht cierlic (=bevallig) speelen.
Dies door het trou beleyt en soet ageeren (=optreden op het toneel) cloeck 
Wort Redenrijck begheert, geëert door Van den Broeck.
Met d'armen sy Verreyck omhelst met een beloonen,
Dat hy zijns levens tijt by haer wil blijven woonen.
Het rethrozijnlick ampt, besorcht door Aubrebies,184 
Dien Kina185 assisteert, opdat schimp noch verlies 
D'eel conste crencken mocht, die noyt yet heeft ontbroken 
Den wens haers ondergancx, zijn oogen heeft geloken,
Mits (=Doordat) siende 't fondament, soo sterckelijck bepaelt (=gegrondvest),
Dat 't schijnt onmoghelijck terneder zijn ghehaelt.
Gheen ghenoechdoende eer can ick d'eerwaerde geven,
Door wien Rethorica dus hooghe is verheven.
Dat is den wijsen raet, d'eersame in Hollant,
Met min ghesticht van die verdreven wt Brabant (nl. de genoemde rederijkers).
Door rethrozijnschen lust tot d'wit lavender schoone,
Om d'eel Rethorica te stellen soet ten thoone,
Die byna scheen verbaest (=ontsteld) door Momus'186 spotterny 
En Soylus187 schimpicheyt,als eeuwich haer party (=tegenpartij).
Maer een liefdragent hert tot rethorices conste 
Bout Redenrijck in eer, al W t Levender Ionste.
Den allen uwen mede-liefd'-draghenden vrient,
Bedenct u t'is tijt (= zinspreuk van Breughel)."

- Bruiloftsgedicht door "Maugre envie", lid van De Egelantier.188

- Een gezelschap rederijkers verzoekt aan de burgemeesters een der zolders van de 
ammunitiehuizen a f  te staan voor vergaderingen. Een zolder van de Marienkerk op het Rokin 
wordt beschikbaar gesteld.189

- In 1610 wordt "Den Nederduytschen Helicon" uitgegeven te Haarlem, op initiatief van Karel 
van Mander. Uit Amsterdam komen de bijdragen van Cornelis Ketel, Karel van Mander, Ant. 
Smijters en H.L.Spiegel.

1590. De in de bundel voorkomende tafelspelen worden behandeld in Pikhaus 1988-1989 onder de nummers
81, 82, 83, 85, 86 en 119.

183. Verbiest was hoofdman van Het Wit Lavendel. In 1612 wordt hij ook genoemd.
184. Van Jan Oubrebies is alleen bekend dat hij afkomstig is uit Antwerpen.
185. Karel Quina werd in 1585/1586 te Antwerpen geboren en overleed in 1649 te Amsterdam. Als lid 

van Het Wit Lavendel schreef hij onder de zinspreuk: "Qui na Dieu, na rien". Hij wordt nog genoemd in de 
jaren 1611, 1612, 1616 en 1617.

186. Momus was de Griekse God van spot en kritiek. Tevens was hij de personificatie van bedilzucht en 
onredelijke kritiek.

187. Zoïlus was een Grieks sofist en retor (285-247 v.C.). Hij bekritiseerde scherp het werk van Homerus 
en werd daarom later beschouwd als het prototype van de kleingeestige en vitterige kritikaster.

188. Keersmaekers 1985, p.102.
189. Wagenaar, Deel VIII, p.726. In het archief hebben we de bron niet kunnen vinden.
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1611
- "De Zuidnederlanders gingen nog in 1611, gesierd met een grooten zilveren toegangspenning, 
naar het huis waar de Witte Lavendel hare bijeenkomsten hield."190

- In de periode 1611-1614 zou Bredero zijn "Camer-liedt" geschreven kunnen hebben. De 
tegenstellingen in de kamer zullen nog niet zo scherp zijn, aangezien het hier om een feestlied 
gaat bij een voor de kamer aangericht visdiner. De tekst bevat geen nadere informatie over De 
Egelantier.191

- Première op de Amsterdamse kamer van Bredero's "Rodd'rick ende Alphonsus". Uitgegeven in 
1616.192 De eerdichten zijn van:
"'k Betrou in een", G.Martens;193 
"Men spieghelt sacht aen anderen";
"Qui na Dieu, na rien", Karel Quina;
"Non nobis", J. Franszoon.194

1611-1612
- Uit deze jaren zouden een sonnet van Bredero en daarbij aangeboden lied voor een prijsvraag 
kunnen dateren. Het gaat hier vermoedelijk om een interne wedstrijd.195

1612
- Op 17-9-1612 vindt de première plaats van Bredero's "Griane", te Amsterdam.196 Ed. in 
1616.197 Eerdichten van:
"Antiqua virtute fide", (=Martinus Becanus?);
B.V., (=B.Verbiest);
"Non nobis", J.Franszoon;
"Qui na Dieu, na rien", Karel Quina;

- Editie van "Breughels Boertighe Cluchten Deel II" door G.H.van Breughel van Het Wit Laven
del.198

- De Egelantier speelt het boertig en vermakelijk spel van Samuel Coster "Teeuwis de Boer".199

- In februari maakt Bredero o.a. een bruiloftslied, "Compt hellept vrolijck singhen", afgedrukt in 
Bredero's Groot Lied-Boeck (Amstelredam 1622), Boertigh Liedt-boeck, blz. 21-26.200 De tekst 
van de laatste strofe luidt:

190. Kalff 1895, p.1. In het archief hebben we de bron niet kunnen vinden.
191. Bredero 1975, p.591-594; Bredero 1983, p.473.
192. Meeus 1983, nr.39.
193. Hij wordt ook in 1616 genoemd.
194. Hij schrijft ook onder de deviezen: "'t Lijen verwint" en "Oordeelt recht". Zijn naam komt ook voor 

in de jaren 1612, 1617, 1618 (3x), 1620, 1623 en 1635.
195. Bredero 1986, p.211-212 en commentaar op p.240.
196. In 1612 gaat De Egelantier entreegeld heffen, dat voor een deel ten goede komt aan het Oude 

mannen- en vrouwenhuis. Dankzij de toneelstukken van Bredero en Coster wordt in korte tijd tweeduizend 
gulden voor de bejaardenzorg verdiend. Zie: Kops 1774, p.298; Van Halmael jr. 1840, p.6; Worp 1903, p.79- 
80; Albach 1977, p.16; Hummelen 1982, p.43.

197. Meeus 1983, nr.40.
198. Hummelen 1968, 3 O.
199. Stuiveling 1970, p.114, zonder bronvermelding.
200. Stuiveling 1970, p.115; Bredero 1975, p.97, met in de annotatie: "toespeling op de zinspreuk van de 

Amsterdamse kamer D'Eglentier, een bewijs dat of Bredero zelf, o f anders de bruidegom (ev. diens vader) 
daarvan in die tijd lid was." De bruidegom is Dirck Pietersz. Voskuyl. In het Amsterdamse bestand komt de 
rederijker M.P.Voskuyl voor in de jaren 1615, 1617, 1621, 1635, 1636 en 1637.
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"PRINS laet In Liefde Bloeijen"
Dees twee vermenght in een.
Haer herten doet begroeijen 
Soo dicht, dat ghy alleen 
Of den Dood t'uwer eeren 
't  Kan Verkeeren".

- In maart 1612 maakt Bredero een bruiloftslied. Het werd gepubliceerd in "Apollo" (1615) en in 
Bredero's Groot Lied-boeck (Amstelredam 1622), Boertigh Liedt-boeck, p.83-89.201 De tekst 
van de laatste strofe luidt:

"Beyvert doch soo desen staet,
Opdat de werelt niet vergaet.
Blijft ghy In liefde bloeyen,
Gods heyl sal u toevloeyen."

- Op 6 augustus 1612 voltooit Bredero zijn "Klucht van de Koe", blijkens het onderschrift van de 
editie uit 1619.202

- Eerste editie van Vondels "Het Pascha".203 (Voor de eerdichten: zie 1610).

1613
- Bredero schrijft een brief aan een medelid van de Egelantier, de glasschilder Visscher, waarin 
hij klaagt over het verval van de kamer. De brief verschijnt in 1615.204

- Bredero dicht zijn "Antwoort op de Brief van Jacob Barthout Feris soon". Barthout was 
rederijker te Schiedam. Over aanleiding en verder contact tussen hen bestaan geen nadere 
gegevens. De brief geeft geen informatie over rederijkers of hun kamers.205

- Het Wit Lavendel organiseert een wedstrijd te Amsterdam. De bijdragen zijn gepubliceerd in: 
"Antwoort op de Vraghe, uytghegheven by de Brabantsche Reden-ryck Camer, uit Levender 
Jonst tot Amsterdam." Amsterdam 16 1 3.206 Het welkomstspel, "Welcom Ontfangh in 
Amsterdam 1613", werd geschreven door door J.S.Kolm.207 Van Amsterdamse zijde werd een 
particuliere bijdrage geleverd door "'t Gheloof maect sterck" (=J.Bloem).

- "Rhetoricaas Lof-Liedt" door Bredero; geeft geen nadere informatie over rederijkers-
(kamers).208

201. Stuiveling 1970, p.115; Stuiveling 1975, p.237, met in de annotatie: "toespeling op de zinspreuk van 
D'Eglentier, waarvan Bredero (of de bruidegom) in maart 1612 lid moet zijn geweest. De bruidegom is 
Guillebert de Flines. We komen hem in het Amsterdamse bestand niet tegen.

202. Stuiveling 1970, p.116.
203. Stuiveling 1970, p.115.
204. Ellerbroek-Fortuin 1937, p.33; Wybrands 1873, p.29; Worp 1904, p.40. Visscher wordt ook 

genoemd in 1615 (3x) en in 1618, dan onder de zinspreuk: "Men moet daar aan".
205. Stuiveling 1970, p.119; Bredero 1986, p.113 v.v. en commentaar op p.43-64.
206. Zie: Van Boheemen 1998.
207. Hummelen 1968, 4 26.
208. Bredero 1975, p.255-258; Bredero 1983, p.320-322. Het is niet duidelijk voor welke gelegenheid 

Bredero dit lied heeft gemaakt. Begeleidt de tekst een tableau vivant? In de regels 43 en 44 wordt 
gezinspeeld op de spreuken van resp. de Brabantse kamer en De Egelantier. De annotator kent geen feest, 
waar beide kamers tegelijkertijd aanwezig waren. Hij dateert het gedicht op vóór 1615, omdat de inhoud van 
het lied niet past bij de interne spanningen in de kamer. De beide kamers zijn wel gezamenlijk op een feest in 
Haarlem te 1613. Maar waarom zou Bredero ook voor de Brabanders een lied schrijven? Misschien gaat het 
hier om een informele Amsterdamse aangelegenheid. De annotator wijst op de goede contacten van Bredero 
met de Brabantse dichters.
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- De Egelantier en Het Wit Lavendel nemen deel aan wedstrijden te Haarlem.209

- In de hierna volgende brief verzoekt Hooft aan Dr.Jan ten Grotenhuys210 de invloed van de 
overheid te gebruiken om verkeerde elementen tot nader order uit De Eglantier te weren, zodat 
de reorganisatie van de kamer, waar hij mede de hand in heeft, kan slagen:211
"Eerntfeste (=Achtbare), hooghgeleerde, voorsienighe, zeer bescheidene heere,
Onderrecht (=Op de hoogte) zijnde van de goede genegenheit uwer E. om de verflaeuwende 
oefening der poësie te helpen verquicken ende haer in Amsterdam eenen steun te strecken; 
daerbenevens versocht werdende, om oock 't mijne daertoe te doen, soo koom ick uwer E. 
bedancken van de ijver tot noch bewesen en bidden om deselve mitsgaeders aen te houden, dat 
de herschicking (=reorganisatie) bij d'eerlijckste van dat geselschap aengeheven ter eeren ende 
wenschelijcken einde gedijen moghe. Waeraen ick luttel twijfels slae, indien 't U.E. gelieft 
daernaer te beleiden, dat den onnutten en ongebondenen, die alleene tegens de geregeltheit 
schoorvoeten (=zich schrap zetten), wt naeme der H.H. magistraeten belast werde op boete van 
geweldt haer der caemere t'onthouden ter tijdt toe desselfs overheden hen ander wete doen. 
Sonder dit kan ick der stede en den armen niet beters als 't verlies van dit cieraedt en genot 
toeleggen (=in het vooruitzicht stellen). Maer soo den broederschap de jonste (=gunst) gewerden 
magh, zij sal met alle behoorlijckheit t'allen stonden werden erkent ende U.E. naem den 
Hollandtschen musen si qua est ea gloria (=is dat even glorierijk)212 eeuwelijck in 't harte 
leggen. Met welcken toeverlaet eerentfeste etc. ick nevens eer ende dienstbiedenis U.E. den 
almoghenden in schut (=beschutting) en scherm (=bescherming) bevelen zal."

- Hooft trachtte de orde in de Egelantier te herstellen door een nieuw reglement te ontwerpen, 
het "Schick van de dichtschool In Liefde Bloeyend'", evenwel tevergeefs.213 Het reglement dat 
Hooft voorstelt, luidt:

"Academie214
Op den huise te Muiden. 9 martio, anno 1613.

SCHICK (=reglement) VAN DE DICHTSCHOOL IN LIEFD BLOEIENDE.

In margine: Lichaem (= als vereniging, leden) des dichtschools.
1. Het lichaem des dichtschools bestae wt stemmaetighe (=stemgerechtigde) ende stemmeloose 
(=niet stemgerechtigde) scholieren (=lerende, oefenende leden).

In margine: Stemmaetighe.
2. De stemmatighe sullen wt haerlieden verkiesen drie overheden (=bestuurders): voocht 
(=hoofd), stathouder (=plaatsvervanger van het hoofd), taelman (=woordvoerder) ende een 
schrijver (=secretaris) ende alle de andere haerder sullen raeden wesen. Bij dese bestae het 
opperbestier des schools schicken (=regelen) en verschicken, keuren te maecken ende te 
breecken; scholieren te maecken ende te ontmaecken; ende alles van belang. Te besluiten bij 
meerderheit van stemmen, als zij tweedardendeel haerer vergadert sullen wesen, ongetelt 
degeene die over zee zijn.

209. Zie de bijdrage van Van Boheemen.
210. Hij werd geboren in Amsterdam in 1573 en overleed aldaar in 1646. Hij studeerde in Leiden en 

rondde zijn studie met een promotie af in 1594 te Heidelberg. Hij werd koopman, maar vervulde daarnaast 
een aantal publieke functies, zoals raad, schepen, thesaurier en hoofdschout.

211. Van Tricht 1976, Deel I, Brief 49, p.183. Zie ook: Smits-Veldt 1996.
212. Het citaat is afkomstig uit Vergilius, Aeneis, Boek VIII, vers 4.
213. Wybrands 1873, p.31; Worp 1920, p.21; Ellerbroek-Fortuin 1937, p.34.
214. Van Tricht 1976, p.838-844. Op p.844 tekent hij hierbij aan, dat deze titel wijst in de richting van 

een hervorming. In hoeverre Costers Academie hiermee te maken heeft is volstrekt onzeker. Het is ook niet 
zeker o f Hooft dit opschrift bij de opstelling van de tekst al heeft aangebracht.
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In margine: Ampt des voochts.
3. Den voocht sal de raeden doen vergaederen, de saecke voordraeghen (=bekend maken); 
stemmen vorderen (=verzoeken) tot beslujt. Sal het woort hebben te doen voor burgemeesteren 
ofte elders waer bujten dicht van des dichtschools saecken sal gehandelt werden. Sal oock alle 
wtspraecken doen ofte, soo zij bij geschrifte gestelt werden, doen doen door den schrijver.

In margine: Ampt des stathouders.
4. Den stathouder sal in 't afwesen van den voocht sijn ampt in alles bedienen. Ende daerbeneven 
die sleutelen van alle kassen (=kasten) alleen bewaeren; de clederen wtleenen ende wtreicken; 
doen haevenen (=verzorgen) van de bode ende oversien in 't opsluiten; sal alle nieuwe clederen 
ende ander toerustinge doen maecken; het toonneel ende de schoole doen onderhouden oft 
vermaecken, daertoe gelast zijnde. Sal de vrijpenningen (=gratis toegangsbewijzen) wtdelen.

In margine: Ampt des taelmans.
5. Den taelman sal het woordt doen ter plaetse, daer in dicht gesproken sal moeten werden wt 
dennaeme van de broederschap. Oock brieven ende alle andere schriften, die 't nodich wesen sal 
in dichte te hebben, te stellen. Ende lesen alle geschriften in dichte die ter schole comen en 
besorghen de taefelspelen op de maeltijden.

In margine: Ampt des schrijvers.
6. Den schrijver sal boeckhouden (=notuleren) van alle besluiten die men goedt sal vinden te 
tekenen; alle brieven in 't net stellen ende ondertekenen, wtschrijven ofte doen wtschrijven alle 
gedichten die men goedt vinden sal te bewaeren in de boeckerije, waeraf hem de sorghe ende 
haeveninge (=verzorging) sal bevolen wesen. Sal oock den ontfang van de penningen hebben, 
dewelcke hem sullen toegetelt werden wt de bussen in bijwesen van ten minsten twee 
overheden, dewelcke op het boeck van den ontfang sullen t'elckens ondertekenen, wat hem 
gelevert is, opdat hij daertegens effene (=vereffene) sijn wtgifte ende overschot bij slot van 
rekeninge, dewelcke hij alle jaers eens doen sal aen de drie oft ten minsten twee overheden in 
bijwesen van drie de oudstgecoren (=oudst gekozen) raeden in de laeste acht daeghen voor de 
verkiesinge. Hij sal d'eerste stemme hebben nae de overheden.

In margine: Ampt der raeden.
7. De raeden sullen door ontbiedt van den voocht ofte, in sijn afwesen,van den stedehouder 
vergaederen ende op haerlieder versoeck moghen stemmen ter voorgedraeghene saecke. Ende 
sal yders stemme even veel gelden als die van de overheden. Maer sullen geen vergaederinge 
moghen leggen, nochte op eenighe saken stemmen omvraeghen (=rondvragen). Doch nevens 
haer stemme ter saecken wel moghen voordraeghen 't geene zij meenen tot nut des schools te 
strecken, opdat den voocht, dien het alleen toecomt, ofte in sijn afwesen den stathouder daerop, 
soo hij 't goedt vindt, ter naester gelegenheit den raedt vergaedere (=bijeenroepe). Maer of het 
geviel, dat bij de overste ende oock bij den stadthouder kenlijck gebreck viel in het vergaederen 
van den raede, soo sullen de drie eerste raeden, des (=daarover) eens sijnde, doen moghen 
vergaederen alle de stemmaetighe.

In margine: Ampt der 3 overheen tsaemen.
8. De drie overheden t'saemen sullen van de gedichten oordeelen, de prijsen wtdeelen, de 
speelen doen wtvoeren ofte ophouden; raemen wat cleederen dat men wtleggen sal voor de 
personagien; wat men nieuw maken sal van clederen, waepenen ende ander toerustinge; oock 
vermaken van toonneel; ende raemen wat men van de overschietende penningen den armen 
vinden sal. Dese sullen de drie schaffers (=tafeldienaren) kiesen wt de stemmeloose scholieren.

In margine: Stemmeloose.
9. De stemmeloose scholieren sullen sijn dienstplichtich aen de Schole, elck in 't geene, daer hij 
van de overheden toe bequaem sal werden gevonden: sommighe in spelen; sommighe in singen
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of schilderen, beeldthouwen oft anders. Ende sullen in geen saken te stemmen hebben, maer wt 
henlieden sullen de schaffers gecoren werden.

In margine: Ampt der schafferen.
10. De schaffers sullen de maeltijden schicken ende haeren overleg (=begroting) den 3 
overheden vertoonen, om goedtgekent ofte verandert te werden bij deselve, 't welck geschiedt 
zijnde, sullen zij deselve wtvoeren ten meesten oirbaer (=op de meest geschikte wijze).

KEUREN

1. Den kiesdach sal men houden op d'eerste sondach nae lichtmis (=Maria Lichtmis, 2 februari) 
's morghens ten neghen wren.
2. De drie overheden sullen gecoren werden voor een jaer.
3. Den schrijver sal gekooren werden voor drie jaeren ende ten aensien van sijn groote moeite 
sal men hem alle jaer een vereeringe doen van boeck, schilderij oft ander fraeijicheit; sulx als de 
drie overheden ende de twee eerste raeden sullen goedt vinden.
4. De drie overheden, t'samen eens sijnde, sullen den bode moghen kiesen voor een jaer; oneens 
sijnde sullen de twee oudste raeden mede daerin hebben te kennen ende haer stemmen plaets te 
geven.
5. Men sal niemandt stemmatich scholier maken als die voor een goedt dichter bekent wordt, 
ende niemandt stemmeloos scholier als nae veel dienst van spelen ende tot een eerloon van sijn 
welspelen, wtgenomen musijckers, schilders ende beeldthouwers die wt liefde dienen.
6. Den stathouder sal geen clederen wtleenen, nocht wtrejcken om te spelen; nochte doen 
maecken ijets nieuws, 't zij clederen waepenen, toonneelform oft eenigerlei tuich sonder 
toestemming van sijn twee medeoverheden. Ende sal niets in rekeninge door moghen, wat boven 
de ses gulden cost, tenzij daer eerst schriftelijck bevel af gemaeckt zij onderteeckent van voocht 
ende taelman.
7. Een maeltijdt sal gehouden werden alles jaers des Sondaechs nae de Kiesdach ten zij de 
Overheden eenen anderen raemen (=vaststellen).
8. Een somermaeltijdt sal gehouden werden in julio op sulcken dach als de overheden raemen 
sullen, sonder ander spijse als broodt, suivel ende frujt.
9. Op de maeltijden sal niemandt comen als de scholieren ende degeene, die de drie overheden 
goedt vinden te nodighen.
10. Op nieuwe jaer sal ijder een psalm Davids in dicht stellen, die 't hem best gevalt, op deselve 
wijse, daer zij op staen in 't gemeene psalmboeck. Ende het best gedichte sal tot een nieuwejaer 
(=als nieuwjaarsgeschenk) gedruckt werden.
11. De stemmeloose scholieren sullen gehouden sijn te spelen sulcke rollen als hem bij de 
overheden opgeleidt worden op de verbeurte van drie guldens, tenzij de overheden haere 
weigeringe voor redlijck insien.
12. Enighe (=Alle) spelende gesellen, geen scholieren wesende, die haer wel gequeten hebben, 
sullen de overheden doen noodighen op het naemael ten darden daeghe ofte haer vereeren met 
eenighe properheden (=fraaiigheden) van glaesen oft diergelijcke.
13. Alhoewel des voochts ampt is doorgaens het woordt des schoolste doen, soo sullen nochtans 
de drie overheden, schrijver ende drie eerste raeden sulx moghen opleggen aen wien van de 
scholieren, dat sij 't goedt vinden op pene van drie guldens.
14. Wie weighert boeten te betaelen tot den dach des verkiesings op den middach toe, sal bij de 
stemmatighe wt de schoole gebannen oft vrijgesproken werden.
15. Het eerste werck van den nieuwen voocht sal sijn 's naemiddaechs nae de verkiesinge de 
boetschuldighe voor de stemmatighe te ontbieden ende daer aen te claeghen, waerop, gehoort 
haer verdadiging, zij vertrecken sullen ende de stemmatighe elck in een besloten busse gaen 
werpen een witte boon oft een swarte. Ende soo het meestendeel witte bevonden werden, sal den 
aengeclaechden vrij sijn. Ende soo 't meestendeel swarten gebannen.
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16. Den gebannenen sal de schole verboden, ende daertegens doende van gewelt voor statsrecht 
beclaecht werden (=wegens geweldpleging aangeklaagd worden voor de vierschaar). Doch 
sullen in de spelen moghen comen om te sien ende te hooren.
17. Den taelman sal gehouden zijn vijfhondert regelen dichts te leveren geduirende den tijdt sijns 
ampts, 'tzij aen spel, taefelspel, lieden (=liederen) oft anders.
18. D'overheden sullen ijder soo veel vrijpenningen toeleggen, als zij goedt vinden ende sullen 
deselve bij den stathouder door de schoolbode omgesonden (=rondgestuurd) werden.
19. Alle de klederen, waepenen ende ander speeltuich sal bij den schrijver in een besonder 
boeckjen geschicktelijck elck met sijn plaetse, kiste oft kasse werden opgetekent ende den 
aencomenden stathouder gelevert, dewelcke ten einde sijnen dienst sal doen wtdoen (=schrap- 
pen) in bijwesen van sijn mede-overheden, 'tgeen tot niet gecomen (=te niet gegaan) is ende 
aentekenen 'tgeen aengemaeckt is, om alles alsoo over te leveren aen sijnen naesaet (=opvolger).
20. De doorgaensche vergaederingen sullen gehouden werden des sondaechs nae den middach 
oft op den tweeden dach van de feestdaeghen.
21. De oefeningen sullen wesen eerst het lesen van de gedichten die ter schole sullen werden 
gebracht. Die, gelesen zijnde, sal den taelman den voocht afvraeghen eenighe plaetse, sulcke als 
die bedacht sal hebben wt eenighe dichtschrijver, opdat hij deselve voorstelle (=inleide) ende 
wtlegge aen 't geselschap. 't Welck gedaen sijnde sal den taelman bij de rij om vraeghen, wat 
daer ijder af dunckt; watter schoons in is; wat onschoons; wat te veel; wat te luttel; wat te 
verbeteren ende wat niet. Oock of er ander verstandt (=inhoud) wt te nemen is dan daer 't den 
voorsteller op wtgeleit (=uiteengezet) heeft; ende soo voorts. Als alle de scholieren haer 
meeninge geseit hebben, sal hij den voorsteller de zijne oock afvraeghen ende ten laesten sijn 
eighene mede seggen. Ende indien de voorstel zeer schoon is ofte datter ijets schoons op geseit 
werdt, soo sal hij 'tselve doen aentekenen bij den schrijver. Ende d'eerste voorstel geëindicht 
wesende sal de naestsittende op de rij een ander doen ende dat soolange, als den voocht goedt 
vinden sal nae 's tijdts gelegenheit. Ende degeene daer het bij steken blijft, sal den naesten 
schooldach d'eerste voorstel doen moeten; ende soo voorts.
22. Wie t'sijner beurt onversien (=niet voorzien) is van voorstel sal half soo veel verbeuren als 
degeene, die niet ter schoole comt.
23. Van elcke hondert guldens die incomen, sullen tien guldens voor afgetrocken werden, die 
den schrijver onder hem sal houden, om te besteden aen sulcke boecken als de overheden goedt 
sullen vinden tot stichtinge van een boeckerije.
24. Hetgeene d'overheden goedt vinden van 't overschot den armen te seinden, dat sal hen de 
schrijver draeghen ende quitantie van de armen voochden daeraf doen tekenen op het 
schriftelijck bevel der overheden, om daermede op sijn rekeninge te verantwoorden.
25. De overheden sullen verkiesen voor elcke spel, soolang het gespeelt wort, twee van de 
stemmeloose scholieren, om toesicht te hebben, dat het geldt wel ontfangen ende in de bussen 
geworpen werde, totdat men begonnen heeft te speelen. Ende sal men desulcke voor haere 
moejte meer penninxkens deelen als aen andere."

- Abraham de Koning schrijft ca. 1613 een 'Maegdenspel'.215

- Hooft organiseert vertoningen, nl. het huwelijk van Thetis en Peleus, op de Damsluis t.g.v. de 
intocht van de dochter van de koning van Engeland, Elizabeth, pas getrouwd met Frederik V. In 
Costers Beschrivinge 1642, p.9 staat:
"(--- ) In het aengezichte deezes poortes stonden geschreven de vaerzen, (die genoghzaam 
uytleyde wat men met de vertoning zeggen wilde) gedicht van den voorste Poët onzer tijde, 
Pieter Cornelis Hooft, Drost tot Muyden, en luyde van woorde tot woorde aldus: (—)."216

215. Hummelen 1968, 1 V 3. De handeling is gebaseerd op de parabel van de vijf wijze en de vijf dwaze 
maagden. Fleurkens 1988, p.1: "Voorrede en slotkoor laten ons geen twijfel over de functie van het spel. De 
'Matress' van de optredende meisjes nam het initiatief tot de opvoering van het spel binnen het kader van het 
door haar gegeven onderwijs. De opvoering vond zeer waarschijnlijk plaats ter gelegenheid van de kermis 
voor een publiek van medescholieren, belangstellende ouders en plaatselijke bestuurders."

216. Zie: Moes 1888; Brandt en Anslo 1969, p.8; Snoep 1975, p.34-35. In 1613 schrijft een anonieme
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- Eerste editie van Hooft, "Geeraert van Velsen".217

- Editie van "Spel van Tijsken van der Schilden". Toegeschreven aan Samuel Coster. Overigens 
geen verwijzing naar de Amsterdamse kamer.218

- Bredero schrijft zijn "Klucht van de meulenaar", blijkens een mededeling op het titelblad van 
de editie-1619.219

- Bredero protesteert (vermoedelijk ca. 1613) tegen het optreden van buitenlandse, i.h.b. Engelse 
toneelspelers in Amsterdam.220 Hij schrijft:
"(...) Wy syn rederijckers en gheen gheckmakers. Voorts soo waarschuw ick al onse verachters, 
onse scharpe Eglentiertje niet al te hart an te tasten, o f het souw haar opgeblasen glaasen 
kickersoogen en houten baviaens-backesen heel open schrabben.
Wyse toeluysteraars! Al kan ick met geen Engelsche tonge spreken, de Hollanders kennen oock 
wel wat schotsies reden en daar heb ick oock vry wat schots o f gheleert. Ende dat is voor de 
Schotsen oock schots ten besten. Trouwen uyt liefde van onse camer en mijn vaderlijcke Stadt."

- Uit 1613 dateert een schuttersstuk van Jan Tengnagel.221 Hierop komt o.a Adriaen van Nieu- 
landt voor.222

1614
- Editie van Roemer Visschers "Brabbeling", inclusief de "tuyters".223
- "Memoriael van de handelingen (nl. van de Doopsgezinde gemeente) by de Dienaren. Anno
1614 voor Reynier Wybrantszoon"224:
"Is doemaels (14-8-1614) oock besloten twee dienaren (d.i. diakenen) te senden aen Cornelis 
Jansen225 in de vier cranen, om hem aen te spreecken van dat men seyt, dat hij bij de rederijckers 
op de camer veel verkeert, iae een prins by haer soude sijn."
"Den 28 augusti in den name des Heeren vergadert weesende is van Cornelis Jansen in de 4 
cranen ingebracht, dat hem Jacques Martsen226 met Wittert Obbissen aengesproken en voor 
antwoort gecregen hebben: dattet waer is dat hy een wyle mette rederijckers op de camer heeft 
gemeen geweest, maer also hij verneemt, dat hij daer ymant mede ergert, soe is hem leedt, dat 
hij ymant bedroeft heeft, en meent er hem mette eerste gelegentheyt af te maken, als nu Kermis 
naestcomen, als se verset worden; want eer soude hij niet konnen."

dichter een geuzenlied: "Triumph-liet, van d'Inhalinge van des Paltz Princesse ende zijn Excellentie, binnen 
Amsterdam, den 24 Mey." Het bevat nadere informatie over de activiteiten van rederijkers bij die 
gelegenheid. Zie: Kuiper-Leendertz., Deel II, 1925, nr.185.

217. Van Tricht 1980, p.71 v.v.; Meeus 1983, nr.119.
218. Meeus 1983, nr.57.
219. Stuiveling 1970, p.122.
220. Stuiveling 1970, p.123. De tekst werd voor het eerst gepubliceerd in 1632 in de "Nederduytsche 

Poëmata" van Bredero.
221. Hij werd geboren in 1584 te Amsterdam en overleed vermoedelijk in 1635. Hij maakte het schilderij 

"Maaltijd van officieren van de compagnie van kapitein Geurt Dircksz. van Beuningen en luitenant Pieter 
Martsz. Hoefyzer", zeventien schutters van de Handboogdoelen. De dorstige schutter is Jan Tengnagel zelf. 
In deze periode was hij sergeant van de compagnie. Van 1619 tot 1625 was hij provoost van vier vaandels. In 
1625 wordt hij substituut-schout. Zie: Schutters in Holland 1988, p.365-366.

222. Van Nieulant was schilder en zeer waarschijnlijk rederijker. Hij schilderde het blazoen van de 
Schiedamse rederijkerskamer voor de wedstrijd te Vlaardingen in 1616. Zie: Tentoonstellingscatalogus 1968, 
p.27.

223. Vermeer 1985, p.24-35.
224. Wybrands 1873, p.33.
225. Is hij Cornelis Jansz. Schooneman? De kwestie Cornelis Jansz. wordt ook besproken in Kalff 1895, 

p.41. Zie voor Schooneman ook 1615 (2x).
226. Is hij de vader van Martsen de Jonge? Deze schilder en etser werd waarschijnlijk te Haarlem geboren 

ca. 1609 en overleed na 1647.
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- Roofdrukken van Hooft, "Achilles en Polyxena" en ("Theseus en) Ariadne".227

1615
- GA Amsterdam, Notariële archieven 457, fol.15 8228 (zie voor identieke acte Notariële 
archieven 432. fol.92):
"Op huyden, den veerthienden april anno XVIc ende vijftien, compareerde voor my, Palm 
Mathijsz. etc.229, ter presentvan de ondergeschreven docter Samuel Coster, Ian Iacobsz., 
Cornelis Vis230, Claas Ewouts ende Reynier Ewouts ende Gerbrant Adriaensz. ende Jan 
Iochumsz., tesamen frequenterende op de oude kamer In Liefd Bloeyende. Hebben ter requisitie 
(=eis) ende versoecke van de andere gemeene cameristen by waere etc., hoe warachtich is dat 
eenen Hendrick Boelisz., procureur voor den E. gerechte deser, hunne medecamerist geweest, 
tot meermalen jaerlycx onder andere tegens hen, getugen, nae 't verkiesen van de magistraten 
deser stede seer injurieuselyck (=onrechtmatig) gesproken heeft op eenige persoonen, die alsdan 
in regieringe gecoosen werde, deselve nyet bequaem kennen tot sulcken ampt te bedienen, 
seggende: "Sulck ende sulcke mannen maeckt men schepen ende sulcke mannen maeckt men 
ses ende dartigen (=lid van de vroedschap), die gans nyet nut tot hetselve ampt syn." De voorn. 
docter Coster ende (doorgehaald: Gerbrant Ariaensz.) verclaert (doorgehaald: te weten de voorn. 
docter Coster) dat hy deselve Hendrick Boelisz. (in de marge: ten bewysen van Iop Symens ende 
Jan Pietersz.) op de kamer heeft hooren seggen: "Wat wil men veel van zeerovery seggen! 
Werpt sulcken burgemeester nyet wech, die syn soon laet leggen in Aleppo231, om aldaer de 
gestolen goederen op te coopen." De voorn. Gerbrand Ariaensz. verclaert, dat hy uute monde 
van Jop Symonsz. mede gehoort heeft, dat Hendrick Boelisz., soo deselve Iop Symensz. 
verclaerde geseyt soude hebben: "Werpt sulcken burgemeester nyet wech, die syn soon laet 
leggen in Aleppo, om aldaer de gestoolen goederen op te coopen." De voorn. Gerbrant Ariaensz. 
ende Ian Iochumsz. verclaeren vorder, dat Iop Symensz. in syn bywesen op de camer geseyt 
heeft: "Sulcken man gaet men daer ses ende dartich maecken! Waerom? Omdat hy een kraeck 
gestoolen heeft!" Alle 't welck sy attestanten verclaeren etc. Gedaen binnen de voorsz. stede ten 
by wesen van Dirck Jansen Collert ende Andries Iacobsz. Nitter as getugen.
Samuel Coster 
Reynir Eewoutsz.
Jan Iacobsz. Visser 
Garbrant Adriaanssoon 
Cornelis Vis 
Ian Iochemsz.
Eeuwouts Bont."

- Verschijning van "Apollo of ghesangh der Musen", uitgegeven door D.P.Pers.232 In de bundel 
zijn teksten opgenomen van:
"Amour";
Bredero, "'t Kan verkeeren";
Gerrit Hendricksz. Breughel, "Bedenckt u 't is tijdt";
Samuel Coster;
Cornelis Ketel, "Deughd verwint";

227. Meeus 1983, nr.116 en nr.117. Hooft 1988, p.76 v.v., geeft samenvatting van voorafgaand 
onderzoek betreffende achtergronden van "Ariadne" (datering, De Egelantier etc.).

228. Gedeeltelijk gepubliceerd in Worp 1904, p.40; volledige tekst in Stuiveling 1970, p.136-138.
229. Notaris Palm Mathijsz. wordt ook genoemd in de jaren 1617 en 1618.
230. Hij werd geboren ca. 1579 te Amsterdam en overleed aldaar na 1645. Hij was hervormd en van 

beroep glazenmaker.
231. Aleppo was een versterkte handelsplaats c.q. kapersnest aan de kust van het huidige Noord-Syrië.
232. Keersmaekers 1981 en 1985. In genoemde bundel komen de "Sonnetten van de Schoonheyt" voor. 

Vaak werden ze aan bredero toegeschreven. Vermoedelijk echter heeft Egelantierlid (?) Cornelis Iansz. 
Schooneman de beste papieren. Zie: Steenbeek 1985, p.11-24; Strengholt 1986, p. 112; Bredero 1986, p.280 
v.v.
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Janus Dousa;
Karel van Mander, "Een is noodich";
Govert Govertsz., "Die faelt mach keeren";
P.C.Hooft, "Veranderen kant";
Spruyt, "Jonge spruyt" of "Na de doodt jonck spruyten";
"Liefde verwint sterckheyt";
"Maugre envie";
"Na hoop volght wel jonst";
"Plomp sonder arch";
P.van Zon, "Sondich is de mensch";233 
Jan Jansz. Starter;234 
"'t Is verkeert";
Roemer Visscher;
"Vrede baert rust";
E.Warffum, "E.D. dient om beter".

- Bredero heeft ook het bruiloftsgedicht geschreven t.g.v. het huwelijk van Cornelis Janszoon 
Schooneman en Maria Arents de Lange. De ondertrouw vond plaats op 22 april 1615. De 
bruidegom zal wel lid zijn geweest van de Egelantier, gezien de toespeling in regel 26:
"Soo sal de goedtheyt Gods, u doen In liefden bloeyen".235

- Bredero richt zich tot de leden van De Egelantier met een pleidooi voor zuiverder
taalgebruik.236
- Publicatie van de klacht van Bredero, "Den Broeders in Liefde bloeyende 1615". De tekst 
verschijnt voor het eerst in "G.A.Brederoos Nederduytsche Rijmen" (Amsterdam 1620).237 Het - 
blijkens de slotregels - anoniem bedoelde gedicht behelst een felle klacht over onverstandig en 
ijdel toneelbeleid, en met de dringende wens dat Campen, Lambert (Lambertsz.), Hooft en 
Samuel (Coster) door deskundig ingrijpen de hachelijke situatie zullen verbeteren. De tekst luidt:

"RHETORICA die groet al d'oude kaameristen 
En wenscht u alles goets, opdat u niets ontbreect.
Sy klaacht over 't ghewelt der onreed'lijcke twisten,
Gelijck myn penne hier door haer ingeven spreect.

Den keyser, prins, facteur, wert hartelijck ghebeden 
Om stilstant van 't gheswets, opdat ick hier mijn reden

233. In 1616 wordt hij ook genoemd.
234. Starter werd geboren in Londen of Amsterdam ca. 1594 en overleed op veldtocht in 1626. Volgens 

Kalff 1895, p.9, is hij in de jaren 1612-1614 lid van De Egelantier. Hij vertrok naar Leeuwarden en kwam 
later weer terug in Amsterdam. In 1614 is hij boekverkoper te Leeuwarden en aldaar medeoprichter van de 
kamer "Och mocht het rysen". In 1620 verhuist hij naar Franeker. In 1621 woont hij in Amsterdam en zou 
brooddichter zijn van een aantal Amsterdammers. In 1625 trok hij mee in het leger van de graaf van 
Mansfeld.

235. Bredero 1975, p.147-152; Steenbeek 1985, p.11-24. Volgens Zieleman 1995 is Constantijn Huygens 
echter de dichter van de sonnetten "Van de schoonheyt".

236. Stuiveling 1970, p .112-113. De aanhef "eerwaardighe medeborghers" en de term "uwe camer- 
broeders" maken de indruk, dat Bredero zelf nog geen lid was van de kamer. Misschien mag dit vertoog 
beschouwd worden als een soort intreerede, aldus Stuiveling 1970, p.112. De naam Spieghel, zonder de 
toevoeging "saliger", duidt erop dat dit geschrift dagtekent van vóór spiegels dood op 4 januari 1612. 
Stuiveling maakt de vergissing het overlijdensjaar van Fallet niet in zijn beschouwing te betrekken. Bredero 
schrijft: "Henderyck Spieghel, Gedeon Fallet saliger en Roemer Visscher". Fallet overleed in 1615. Het 
"saliger" moet dan wel verbonden worden met zowel Spiegel als Fallet. Roemer Visscher overlijdt in 1620. 
De brief is dus op zijn vroegst van 1615.

237. Bredero 1986, p.122-131 en commentaar op p.48-53. Zie ook: Schotel 1871, Deel I, p.83 en 105, 
alsmede Worp 1904, p.40.
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Onbecommert en vrij voor u mach brenghen voort.
Oordeelt en kiest het best, als ghy my hebt ghehoort.

Waar is den Gulde-Eeuw o f Golden-Tijdt gevaren,
Die op dees camer bracht veel mannen, die hier waren 
Gheboren van 't gheluck tot heerlijckheyts en glants;
Tot heerschappy vol macht en volheyt des verstants.
Die met wijsheyten kunst 't ghebiedtloff lijck bestierde 
En staatwaardich den staat met haar persoon vercierde?
Helaes! Die is verby! Den tijdt, die 't al vernielt 
Met hulpe van de doodt hebben se gantsch ontzielt.
Welckx vernuwen (=herinnering) my doet in mijn traanen swemmen;
Hoe deerlijck klaacht mijn lier met veel bedroefde stemmen?
Maer laas! Wat ist? Wat ist? Ten helpt my doch gantsch niet,
Dus moet ick nu door raat (=redenering) ontveynsen mijn verdriet.
Dewijl ick u niet can met klachten weder krijghen,
Soo moet ick noodich (=noodwendig) nu door vruchteloosheyt swijghen.
Ach! Camer, camer! Ach! Als ick u nu bekijck,
Hoezeer zijt ghy, helas, u selven onghelijck!
U bloeyende ghedaant, daar ick met plach te brallen (=pochen),
Is door twisten des tijts becans en al (=bijna geheel) vervallen.
En 't is te duchten dat die gantsch neerstorten sal,
Indien de tweedracht wast, die u het wreet gheval (=noodlot)
Dus schielijck overstuurt (=berokkent) door u onwaardicheyden 
O f door u misverstant en 't al te slecht beleyden (=beleid).
Voormaals naar out ghebruyck coos men tot d'hooghste staat 
Een gheleert, treff lijck man of eener uyt den raat,
Die door ghewoont' en kunst ghehouden wert raadtsaalich (=verstandig)
En heerschten wijsselijck, ontsich'lijck en lieftaalich.
Doen vant (=vond) mer (=men er) geesten (=talenten) veel, schrijfrijck end wel bespraackt 
In 't uytbeelden geswind, aartich (=elegant) en ongemaackt (=ongekunsteld).
Van wiens seer hooghe lof 't ghepeupel lang sal roemen
Of Fama (=godin van de roem) na haar doodt met een eerbiedich noemen.
En 't overblyfsel, dat ga (=raak) ick allensgens (=langzamerhand) quyt,
Door ongeluck en doodt, doch die nydighe tydt,
Die doodt mijn grootsche roem, mijn mannen seer verstandich.
O f door sotheyt en twist maackt sy my die afhandich.
Ach arm, mijn groot verlies baart in mijn groot verdriet.
Dat uytmuntende puyck en vind' ick hier nu niet.
Besiet de caarten (=ledenlijsten) self en overleest de naamen 
Van over twintich jaar; ghy sult schrickend' u schaamen,
Dat ghy nu met dit schuym sout comen hier ten pronck 
O f in de schouplaats, daar eerst niet dan gout en blonck.
Wanneer men nu verkiest (=een verkiezing houdt), siet men tesamen rotten (=samenscholen) 
Het stoffe van de maats, een deel neuswijse sotten.
Ja, wiens gemeyne roep dan maacken eenen man,
Die na haar sinlijckheyt de rollen gheven can.
Hy, door het lief gecoos, let niet eens op 't behooren,
Soo gaern heeft die man dat toeten in zijn ooren.
Want daar pluymstrijckery goetdunckentheyt vermeert,
Daar vonnist 't onverstant de dingen al verkeert.
Sy maackt coning o f  prins, die boer te zyn behoorden.
Die best de stomme speelt, gheeft sy een sack vol woorden,
De grootste narrery, die men yewers (=ergens) oyt von.
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Siet den verwaanden geck, siet daer den holle ton!
Een lantaarn sonder licht, een prinsche van de dooren (=dwazen),
Hadden mijn volck te slecht tot een heerscher gekooren.
Dies zyn labbige (=babbelzieke) tong (ha Campen!) heeft gheseyt.
Dus lang heeft op u duym den werrevel gedreyt (=u hebt het zolang voor het zeggen gehad). 
Nu comt het na ons wensch en na al ons begheeren!
Wy sullen nu een reys een ander lietgen leeren,
Welcks stijf en dwaas opset Thersites238 heeft gestarckt.
Vraagt ghy wien? De dragers heerschap van den Coornmarckt!239 
Syn grove botte tongh en hout niet op van schelden 
Van zijn voornaemste knechts of alderbraefste helden.
Hy met al sijn aenhangh sullen door trotsche spijt
De camer eer yet lang, soo ghy er niet voor syt (=het niet voorkomt),
Veel helpen in 't verderf of in eeuwighe schanden.
De school des kunstenaars en lusthof der verstanden,
De suygh'lingen mijns borsts wijcken vast daegh'lijcx af.
In 't goede coorensplaats hout ghy 't onnutte kaf,
Een onbesnoeyden (=onbehouwen) hoop in stee van goe ghesellen,
Die men met alle recht een neusdwangh op (=pin op de neus) sou stellen 
En breydelen haar mont met eenen muylbant strengh,
Opdat haer fel ghebidt gheen schade meer en brengh.
Siet daar dat vuyle tuygh de tanden t'samen duwen 
Wt vrees, dat sy van spijt (=woede) haar galle souden spuwen,
Omdat sy zyn gheraackt soo louter op haar seer.
Mijn vrunden, soo 't u smart, doet het hier na niet meer.
Maar wat? Ick bid vergeefs! Het wert hoe langs hoe grover!
Ay, hoofden, siet -ick bids- dit heyrtgen (=legertje) eensjes over.
Als ghy nu maacken wilt een groot of dapper gast (nl. een toneelrol),
Wie dunckt u, dat van dees dit recht te speelen past?
Sal 't schier niet zijn van noot, dat men van dese dingen
Met bidden wederroept de willighe ballingen (=leden die de kamer vrijwillig verlaten hebben)? 
Och jaat! Voorseecker jaat! Het is voorseecker best,
Eer het ghemeene volck ons lastert op het lest.
En eer men my begeckt of u belacht, bejouwet 
En al u doen - als 't is - voor kinderspel en houwet.
Want brenght men hier wat schoons, yet vermaarts of wat goets,
Het wert schendich verlampt (=verlamd) van dees waanwyse bloets.
Dit wraackgoet, dit uytschodt, dees onwetende buffels 
Stichten dees muytery. Eer om dit licht ghepuffels (=gepeupel)
Mijn oude eer vergaat en wendet sich (=verandert) in schant.
Soo comt my nu te hulp met u kunstrijck verstant.
Ghy heeren van dit volck, wilt met bescheyden reden 
Verdelghen dese twist, opdat Liefd’ bloeyt in vreden.
Is 't niet wel last'rens waart, dat ghy u veynst te syn 
Hetgheen ghy niet en bent of verbeeld in den schijn.
Ghy, die den tytel hebt of naam van redenrijcker.
Wie sach oyt glans of schijn, syn wesen ongelijcker,
Noemt nu redenarm u of haaters seer twistmildt (=twistziek),
Want ghy zijt heel verkeert als teycken van u schildt.
Bedenckt, dat met belul (=denkvermogen) ghy, roemwaardighe mannen 
En wilt met liefden u wed'rom te samen spannen.

238. Thersites was een Grieks belegeraar voor Troje, die bekend stond als een laffe opschepper.
239. Misschien wordt hier Thedoor Rodenburgh mee bedoeld. Zie: Bredero 1986, p.126, noot 68.
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Soo sal ick, kunstgoddin Rhetorica lofbaar,
Besprengen u vernuft met mijn springader claar,
Hoewel 't spytich verdriet ick dus lang heb gheleden
En my deed' steulpen uyt (=uitstorten) een stroom van moey'lijcheden.
Ick heb tegen mijn aart gesproocken fel en straf,
Om u door dit ontsich (=ontzag) te leyden van 't quaat af.
En Deuchd' sal - hoop ick - voort u haar selven aanprysen 
O f u meesters sullen 't u met reden onderwysen.
Beleefde (=ervaren) menschen, die mijn reden recht verstaat,
Het ontarn'de (=losgetornde) wilt vereenen metter daat.
Benaarsticht (=Bevordert) overal de kunst met goet opmercken (=opmerkzaamheid)
En strijden nu om eer in eerweerdighe wercken.
Ghy sult oock, weet ick wel, hier nemen nu in 't goet 
Het onrustich vermaan, dat u mijn leerlingh doet.
Die met onschuld dat schier van hem had afgeslagen,
Maer synde onderrecht, soeckt hy nu te behaghen.
Den verstandellen (=verstandigen) o f  ten minsten luttel lien 
Voor wichtigher - seyt hy - laat hy zijn meerder zien.
Doch ick selfs had nu meer te segghen voorghenomen,
Maer denck u eer yet langh onsichtbaar by te komen.
Dan Campen, Lam bert, Hooft, en Samuel sal 'tgheschil,
Wel slechten met voorsicht (=vooruitziende blik), soo ick dat hebben wil.
Vaart wel, mijn oude maats die noch in Liefde bloeyen!
Ick haat u haateren, die in 't krackeelen groeyen.
Haar verstand'loos gherel en mach my doen gheen scha.
Ick ben te gherust ghetroost, ick vrager gants niet na.
Onghetwijffelt, ghy sult dit op een ander houwen,
En die dit heeft ghemaeckt in gheen manier vertrouwen.
Doch ofghy 't schoon al riedt, wie dat dit eerstmael schreef,
Ghy sultet weten niet, soolangh als ick hier leef.

Hier met bid ick verlof, ghy heeren wijd vernaamt,
Vermits my wederom te keeren nu betaamt 
By mijn meestersse, die u antwoort sal verbeyden.
Blijft vriendelyck gegroet, den tijt gebiet te scheyden."
- Een ander gedicht inzake de onenigheden in De Egelantier en het onvermogen tot een 
verantwoorde verdeling van rollen te komen, is gericht

"Aen Ian Iacobsz Visscher, schilder en glaesschryver.240 
Die op het Rusland stil 
Leyd zijn vernoeghde leven,
Werd dees brief (so God wil)
In eygen hand gegeven.
Met vriendt die God bewaer.

U vraegh ontfaen, gesien, bedacht,
Heeft in een twyfel my gebracht,
Die schielijck stoof in mijn gedachten:
Te weten, o f ick uwe kunst 
O f uytgenome (=uitnemende) goede gunst 
Voor 't grootst sal oordeelen en achten.

240. Bredero 1975, p.285-288; Bredero 1983, p.334-335.
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Cortom, ick wil pluymstrijcken niet.
't Is gulle gunst, 't geen ghy hier ziet,
Geen diep verstant noch schrand're spreucken,
Maer ondervinden, niet uyt waen,
Dan seecker weten en verstaen
Van waere en van valsche breucken (=fouten).

Waerom het Eglentiertjen, ach,
Niet bloeyt, gelijck het voormaels plach,
Is, vrundt, u vriendelijcke vrage.
De meeste mangel (=gebrek) die ick weet,
Dat is, dat elck zijn plicht vergeet,
Want niemant wil den ander dragen (=zich gedragen).

Dies d'eendracht vlucht nu voor de twist;
De eenvoud' voor de schalcke (=sluwe) list;
De oude trouw is gantsch gebroken;
De liefde van de kunst is sieck
Of yverloos (=lui); door spijt of pieck (=wrok)
En wert gedicht noch rijm gesproken.

Daer d'overheyt (=bestuur) niet wel en staet 
En d'ongeregeltheyt toegaet (=toelaat)
Van bengels woest en grootse gecken;
Daer ellick voert het hooghste woort;
Daer niemandt doet, als hy behoort;
Daer moet het al ten quade strecken.

Dies wert men wetteloos en slof (=laks);
De goede zeden raecken of.
En die 't hem schoon te recht wil moeijen,
Die wert beguygelt (=bespot) en belacht,
Gelastert en smaedlijck veracht!
Hoe sou den Eglentier dan bloeijen?
Heeft yemant nu een spel gemaeckt,
Daer men (doch lachend' niet) aen raeckt 
Met moeyten en met tijdt verliesen,
Als men de rollen dan uytdeelt,
Den een die wrockt, d'ander krackeelt,
Elck sou se selfs wel willen kiesen.

And're brengen haer rollen weer (=terug);
And're willen niet spelen meer.
't Valt swaer veel hoofden te besturen.
And're willen en kunnen niet.
Zo hier geen beterschap geschiet,
Zo mach ons rijck niet langer duren.

Ghy, princen, rijck van goed verstant,
Die 't Eglentiertjen hebt geplant,
Wilt in den noot niet van ons wijcken.
Mijn vriendt, God geef u blije rust,
Met stichtingh geest'lijck redenrijcken.
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De feylen die, helaes, op onse kamer groeijen,
Heb ick, met krancke kunst, bewesen en geseyt.
Nu wacht ick, van mijn heer, op dese vaers bescheyt,
Dan sal de redenrijck in ware liefde bloeijen.

't Kan verkeeren."

Wellicht hoort hier nog de volgende strofe bij:
"Hier sie dy 't werck van een jong klerck,
Doch 't is uyt jonst gheschreven.
Soo ghy hier siet 't geen u verdriet,
Mijn slechtheyt (=eenvoud) wilt toegeven (=tegemoetkomen).
U vriendt blijft al zijn leven 
G.A.Bredero."

- Een derde gedicht, getiteld "Ian de voorlooper", kant zich verontwaardigd tegen het optreden 
van Dr. Jan Fonteyn241:

"Ian de voorlooper.

"'t Grof (=Lompe) sal volghen", sey de boer en hy scheet een kalf,
"'t Sel 't verlooren schaep slachten (=gelijken) van Dr.Ian derde half (=2 1/2; niet voor vol aan te 
zien);
Datsen rederijcker, moer, ja  vaer, dat 's een ghiest (=talent).
Schijt Koster, schijt Brero, een koe is een groot biest,
En maeck je me quaet; ick segh noch wel 'schijt dicke Ian242,
En schijt de Drost, en nou segh ick 't wel, wat is 't dan?'
De voorschreve docter het de kop vol rederijckersprullen;
Hy kackt rondeele; hy snuyt refereynen en hy swiet hiele spullen (=spelen).
Dus komt het dat hem so noo (=ongaarne) de ouwe mannevaers243 mogen missen,
Ick segh je, dat de varckesluys244 souw hy stoffeeren met aerswissen (=toiletpapier),
Och nodige Jan, reptie (=haast je), bekladt wat pampiers met een slinger,
Of de morsebellen veghen haer gat met haer vinger.
Vaer, ghy bent al even wel een doctor met oorlof eseyt.
Moyties (=Mooi) dan en gheeft me daerop teminsten recht bescheyt.
Isset waer dat men lestent seyde een heel ouwt wijf,
Dat men de stopte aembeyen opent met het gevrijf 
Van u ruwe stijl? Segt, mijn vaer, en wilt voort swygen.
So dientet my niet, ick mocht blaeren aen mijn poort (=achterwerk) krygen.
By my Hokus Bokus, 
hier na een beter."

- T.b.v. het Oude mannen- en vrouwengasthuis te Amsterdam wordt een loterij gehouden. Het 
Wit Lavendel gaf een opvoering van een door Abraham de Koning speciaal voor deze 
gelegenheid geschreven stuk en de Egelantier vertoonde Costers "Spel van den Rycken Man". In

241. Hij schrijft o.a. een door platheid van taal berucht spel over het verloren schaap. Zie: Bredero 1986, 
p.213-214 en commentaar op p.241.

242. Jan Sybr. (de) Bont schreef onder de zinspreuk "Deughd verwint". Dit devies komen we ook tegen 
bij Kornelis Ketel. (De) Bont wordt ook genoemd in 1617 en 1618, dan als prins van De Egelantier. In die 
hoedanigheid zou hij zijn neef, Rodenburgh, geprotegeerd hebben. In 1619 werd (De) Bont voogd over de 
drie kinderen van de schilder Govert Jansz.. Het portret van (De) Bont komt voor op een in 1603 door 
A.Pietersz. geschilderd stuk van het chirurgijnsgilde (Rijksmuseum Amsterdam).

243. Regenten van het Oude Mannenhuis, die de opbrengsten kregen van de toneelvoorstellingen.
244. Brug over de Oudezijdsvoorburgwal met daaronder een toilet, vlakbij het huis van Bredero.
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de periode april 1615-juni 1616 verdiende de kamer meer dan 2000 gulden voor het gasthuis, 
door opvoeringen van m.n. spelen van Bredero.245

- Volgens het titelblad van "Moortje" (editie 1617) werd dit spel in 1615 op de Oude Kamer ge- 
speeld.In regel 1450 staat:
"Komt gaen wy op den Hal en sien de geesten speelen."
De Oude Kamer speelde in de Nes, boven de kleine Vleeshal.246

- Het Wit Lavendel is aanwezig op het feest te Kethel.247

- Editie van J.S.Kolm, "Battaefsche Vriende-Spieghel". Geschreven voor Het Wit Lavendel. In 
het randschrift van het op de titelpagina afgebeelde blazoen staat: "De Brabantsche Rethorica 
Camer 1613". Misschien was de première in 1613 of is deze gravure voor de wedstrijd van dat 
jaar gemaakt.248 Eerdichten van:
Acuerdo Olvida;249
"Wie Faelt mach keeren", G.G. (=Govert Govertsz.);
"Getrou Altijt", T.Sergeant;
P.V.Z., "Sondich is den mensch", P.van Zon;
G.A.Bredero, "'t Kan Verkeren";
I.R.;
"Dient om beter" (=Ed.Warffum).

- Editie van Samuel Coster, "Hollandtsche kamers tot Amsterdam, In Liefde Bloeyende, Itys,
treurspel."250
- Editie van Abraham de Koningh, "Jephtahs ende zijn eenighe dochters treurspel".251 

Eerdichten van:
I.V.V., Joost van den Vondel;
Garbrandt Bredero, "'t Kan Verkeeren";
Jan Siewertszen Kolm, "Bemint de Waerheyt".
Het spel werd gespeeld op de Brabantse kamer.

- Editie van Th.Rodenburgh, Eerste deel "Melibea".252 Eerdichten van:
S.B.A.;253
"Sublata causa tollitur effectus";
I.Bravanc;254 
"Perse in Virtude";255 
"Conciliant hominus mala";256 
J.Fonteyn;
J.S.D.B., "Deughd verwint", Joh. Sybr. de Bont;
"Vreest niet, zo sterft ghy niet";257 
"Blijft volstandich", Abraham de Koningh;

245. Ellerbroek-Fortuin 1937, p.93. Zie ook: Schotel 1871, Deel I, p.299 v.v.; Hummelen 1968, 4 29 en 4 
30; Meeus 1983, nr.59. Zie voor het spel van Coster: Smits-Veldt 1986, p.199, en Borst 1996.

246. Tentoostellingscatalogus 1968, p.107; Hummelen 1982, p.274.
247. Zie: Van Boheemen 1999.
248. Hummelen 1982, p.45; Meeus 1983, nr.126.
249. Deze spreuk komt ook voor in 1617.
250. Meeus 1983, nr.58. Met "Hollantsche kamers" moet wel bedoeld zijn "van de Hollandse kamer".
251. Hummelen 1982, p.44; Meeus 1983, nr.130.
252. Meeus 1983, nr.195.
253. Deze afkorting komt ook voor in 1617.
254. Deze naam komt ook voor in 1617.
255. Deze spreuk komt ook voor in 1617.
256. Deze spreuk komt ook voor in 1617.
257. Deze spreuk komt ook voor in 1617.
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"Wie ghenoecht?";258
"Armoedt baert droefheydt", J.E.S.;259
"In hoop verblijdt";260
"'t Verkeert haest", M.P.Voskuyl.261

- Eerste editie van Hooft, "Granida".262

1616
- Uit dit jaar dateert het handschrift van het spel "Hagars vluchte" van Abraham de Koning. Het 
spel werd gespeeld op de Brabantse kamer.263

- De Koning schrijft "De noodinge der weijsheidt" (zonder jaartal).264

- Editie van het spel t.g.v. de tweede loterij van het Oude Mannen- en Vrouwengasthuis, "Laet 
meest elck een door liefd' beweghen", van Abraham de Koning.265 Eerdichten van:
"Non omnia possumus omnes", Hans Roelandt;266 
"Deucht louter dan goudt is";
P.V.Z., "Sondigh is den mensch", P.van Zon;
"Wie faelt mach keeren", G.G. (=Govert Govertsz).
- Editie van "Uytleggingh Op den Metamorphosis Pub. Ovidii Nasonis. Door Carel van Mander 
Schilder." Amsterdam 1616.267

- GA Amsterdam, Arch.nr. 5014, Thes.rek. 1616, fol.76 verso:
"Dr.Jan Fonteyn ende Mr.Jan Sybrantsz. Boschhart by burgemeesteren toegevoucht tot 
vervallinge (=vergoeding) van de costen by de caemer In Liefde Bloeyende gedaen in den intreij 
van Vlaardinghe luyt haer orchtie (=ordonnantie?) ende quite (=kwitantie?) daervan synde de 
somme van 300 gulden."

- Uit deze tijd dateert een blazoen van De Egelantier.268

- Het Wit Lavendel en De Egelantier nemen deel aan een wedstrijd te Vlaardingen.269 Met 
bijdragen van A.de Koning en J.S.Kolm voor Het Wit Lavendel. Wie voor De Egelantier 
optrad(en), is niet bekend.

- Editie van "Nederlants treur-spel" van Jan Sieuwertsz. Kolm, dat gespeeld werd op Het Wit 
Lavendel.270 Eerdichten van:
"Verkiest het goede", J.Couvershof;

258. Deze spreuk komt ook voor in 1617.
259. Deze spreuk komt ook voor in 1617.
26tl. Deze spreuk komt ook voor in 1617.
261. Meynert Pieter Voskuyl leefde van 1596/1597 tot 1660. Hij was Amsterdammer en koopvaarder op 

Frankrijk, Duitsland en Noorwegen. Hij was ook enige tijd kapitein op een oorlogsschip op de Rijn. Behalve 
gedichten en liedjes schreef hij ook toneelstukken. Hij was hervormd. Hij wordt ook genoemd in 1617, 1621, 
1635, 1636 en 1637.

262. Van Tricht 1980, p.49 v.v.; Meeus 1983, nr.118.
263. Hummelen 1968, 1 V 2; Hummelen 1982, p.44.
264. Het spel werd op de Brabantse kamer gespeeld. Zie: Hummelen 1968, 1 V 4; Hummelen 1982, p.44.
265. Hummelen 1968, 4 29; Meeus 1983, nr.131. Zie ook: Borst 1996.
266. Hij komt ook voor in 1625.
267. In deze uitgave komt een gedicht van Bredero voor. De daaraan voorafgaande biografie van Karel 

van Mander, dikwijls aan bredero toegeschreven, is waarschijnlijk niet van diens hand. Zie: 
Tentoonstellingscatalogus 1968, p.42.

268. Voor de beschrijving ervan en een literatuuropgave: Tentoonstellingscatalogus 1968, p.21.
269. Zie: Van Boheemen 1999.
270. Hummelen 1968, 4 31; Hummelen 1982, p.45; Meeus 1983, nr.127).
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"Non omnia possimus omnes", Hans Roelandt;
"Wie faelt mach keeren", G.G. (=Govert Govertsz.);
"Rijckdom baert sonde", C.Felbier;271 
"Elck raept wat", P.Adriaensz. Raep;272 
"Liefd baert eendracht";
G.Martens, "'k Betrou in een".

- Editie van Bredero's "Lucelle", gespeeld door de oude kamer "In Liefd' bloeyende".273 
Eerdichten van:
A.de Koning, "Blijft volstandich";
"Qui na Dieu, na rien", K.Quina;
"Lijdt en hoopt", Reinier Telle.274

- GA Amsterdam, Notariële archieven 360, fol.178-179 (met afschrift in Not.Arch. 346, 
fol.73-74, d.d. 14-4-1615275:

"Ic Wilhelm Cluijt276, notaris publiq (=in dienst van de overheid) bij den hove van Hollant 
geadmitteert (=toegelaten) t'Amsterdamme residerende, hebbe mij metten ondergesz. getuijgen 
ten versoucke van d'eersame Hendrick Boelisz., procureur voor den E. gerecht der voorsz. stede, 
gevonden nevens den persoonen naergenoempt, alle cameristen op de oude camer In Liefden 
Bloijende binnen deser voorsz. stede, ende henl. respectivelyck afgevraecht, of zijl. ende elcken 
van hen besonder, oijt mede (=met) raedt of daet, mitsgaders hare stemmen oft ordre gegeven te 
hebben omme soodanige attestacy (=schriftelijke verklaring) ende requeste aen de E. gerechte 
alhier adresserende, daervan copie aen desen gehecht is, te doen maecken oft passeren, als 
geseijt wert uijtten name van de gemeijne cameristen gemaect ende geconcipieert te zijn. Ende, 
of zijluijden den getuigen in de voorsz. att. gementioneert (=vermeld), oijt versocht ofte 
gerequireert hebben, om soodanige verclaringe als in de selve att. gestelt is voor den notaris ende 
get. te laten doen.
'T gene voorsz. is, eerstelyck bij D.Ian Fonteijn gehoort zynde seijde de requeste ende att. tegen 
zijn weten ende wille gemaect te zijn ende dat hij van de voorsz. Boelisz. nijet anders dan eere 
ende deucht en wist. Pieter Lambertsz. Brack277 zeijde hem over zijn antwoort te willen beraden. 
Pr.Corssen Corenbroeck278 zeijde, dat hij hoorde ende sach. Dirck Corver279 seijt hem in dese 
saecke niet aen te trecken ende dat de requeste noch niet en was gepresenteert, noch dat deselve 
(soo hij meijnde) niet gepresenteert zoude werden, sulcx dat de voorsz. Boelisz. mitsdien te 
vroech op was.
Pr.Louwerisz. Spiegel zeijde als Dirck Corver geseijt heeft, doch voechde daerbij geen ordre tot 
het maecken van de voorsz. att. gegeven te hebben.
Lucas Claesz. Sergeandt280 seijde, dat get. is dat moet get. blijven. Actum present Rogier Tangel 
ende Hendrick Schaef get.

271. Hij komt ook voor in 1618, als schrijver van het nieuwjaarslied van de Academie, en in 1620.
272. Hij wordt ook genoemd in 1618 (2x), 1619 en 1620.
273. Meeus 1983, nr.41.
274. Telle werd geboren te Zierikzee in 1558/1559 en overleed te Amsterdam in 1618. Van 1604 tot 1610 

was hij rector van de Latijnse school te Zierikzee. Daarna vertrok hij naar Amsterdam, waar hij werkzaam 
was als schrijver en vertaler. Vermoedelijk was hij betrokken bij de stichting van de Academie. Hij wordt 
ook genoemd in 1617 (3x).

275. Worp 1920, p.23. Gedeeltelijk geciteerd bij Worp 1904, p.41. Volledig gepubliceerd bij Stuiveling 
1970, p.145-149; zie aldaar ook op p.136-138.

276. Deze notaris wordt in 1622 nog een keer genoemd.
277. Hij wordt ook genoemd in 1617.
278. Hij werd te Amsterdam geboren in 1582 en overleed aldaar in 1629. Hij was wijnkoper.
279. Hij werd te Amsterdam geboren in 1587 en overleed aldaar in 1633. Hij was (laken?)koopman en 

regent van het St.-Jorishof. In 1631 werd hij voor 25.000,= aangeslagen. Hij was hervormd.
280. Hij werd in 1589 te Amsterdam geboren; waar en wanneer hij overleed, is niet bekend. Hij was 

sergeant en vanaf 1617 vaandrig. Hij was hervormd.
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Willem Ariaensz. Raep zeijde hem mette requeste nijet bemoijt noch geen last gegeven te heben, 
om eenige att. tot naedeel van de voorsz. Boelisz. te doen leggen, present Abraham Goes ende 
Hendrick Schaef.
Cornelis van Campen zeijde, dat onnodich was hierop te antwoorden, alsoo de requeste noch 
niet en was overgelevert.
Cornelis Francen zeijt, dat hij hem deze saecke niet en begeert aen te trecken.
Harmen Muller281 seijde hiervan niet te weten noch hem daermeede niet te bemoijen.
Mr. Adriaen Dircxsz., chirurgijn, zeijde van dese requeste ende att. veel gehoort, maer daertoe 
geen advijs gegeven te hebben.
Dirck Fransen zeijde, dat men den voorsz.Boelisz. genoech bewijsen zoude ende datter get. was 
soude get. blijven.
Actum t'Amsterdamme op diversche dagen in februarij 1616 ter presentie van Hendrick Schaef 
ende Ian Verhoeven, get. etc.
Albert van de Burch282 zeijde van deze requeste ende att. wel gehoort, maer totter maecken van 
deselve geen advijs oft ordre gegeven te hebben.
Actum ter presentie van Willem van Solt ende Jan Verhoeven, get. Lambert Pietersz. zeijt, dat 
hij niet om des voorsz. Boelisz. wil, maer om de generale (=algemene) disordre (=wanorde- 
lijkheid) op de camer zijnde, van deselve camer begeert te gaen, sonder hem mette voorsz. 
requeste ende gevolge vandien te willen bemoijen.
Dirck Gerritsz. seijt van geen requeste te weten noch oock tottet maecken van de att. geen ordre 
gegeven te hebben.
Mr.Hendrick de Keijser283 zeijde, dat hij hem d'saecke niet aen ende trock, noch oock van de 
requeste ende 't gene daeraen dependeert niet en wiste.
Actum ter presentie van Geurt Reijersz. ende Abraham Goos get. etc.
Ende alsoo voorsz. respective afvragingen ende antwoorden, daerop gevolcht op diversche 
dagen in februari gedaen zijn, ende de voorsz. Boelisz. aen mij notaris versochte 't selve ad 
notam (=kennis van) genomen ende hem daervan gelevert te werden acte in behoorlycke forme, 
soo hebbe ick desen op den XXVen martij 1616 get., ende hem overgelevert, om hem te dienen, 
daer 't ende alsoo behooren zal."

1617-1638
- Huydecoperarchief, inv.nr.165, RA Utrecht. p.135:
"Hetgeene hierna volgt, zynde de geheele ontvang, die het weeshuis genooten heeft van S. 
Costers Academie, alsmede wat het aan hem uitgeschooten (=voorgeschoten) heeft in den 
beginne na het gemaakte contract anno 1617. Is getrokken uit een oud boek in quarto, in dien tyd 
by de regenten van 't weeshuis gehouden tot particuliere aantekening van hun ontfang van (1) 
kerkcollecten, (2) kinderloonen, (3) schellegeld, (4) schaalcollecten, (5) en 't geen uit 
verscheiden bossen quam, beginnende anno 1612. In de andere boeken van 't weeshuis betekend 
onder de naam van Kerckboek. Hierin begon men anno 1617 ook de inkomsten van de 
Academie te schryven, zynde dit toen een nieuwe post.

p. 136:
1617 Den 16 december anno 1617. Verleyt ten behoeven van 
Samuel Coster tot zeecker cleet te copen om in 't spelen te gebruycken,
't welk wy de naeste delinge weerom sullen vooruyt ontfangen 80:- :-
Den 6 jan. 1618 dese somme weder ontfangen. =====
1618 3 maart. Verleyt ten behoeve van
Samuel Coster aen Pauwels Roelofszoon...........  200:- :-

2S1. Hij leefde van ca. 1540 tot 1617 en was graveur, drukker en boekverkoper.
282. Sedert 1618 zat hij als schepen in het stadsbestuur van Amsterdam. Hij was degene, die Vondel 

aanzocht een treurspel te maken op de dood van Van Oldenbarnevelt.
283. Hij werd te Utrecht geboren in 1565 en overleed te Amsterdam in 1621. In 1595 was hij 

stadsbouwmeester en beeldsnijder te Amsterdam. Vondel schrijft een vierregelig gedicht onder De Keysers 
portret, gegraveerd door J.Suyderhoef, naar een tekening van Thomas de Keyser.
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Dito. Aen Louwerisz., slotemaker.........  200:- :-
Dito. Betaelt vanwegen Samuel Coster aen Dirck Adriaensz. van Delft 200:- :-
Dito. Ut supra aan Gerrit Simonsz., houtcoper. 200:- :-
Dito. Ut supra aen Wynant Jansen, cleermaker 150:- :-
7 maart. Betaelt ut supra aan Salomon Davitsz.284, lootgieter 50:- :-

1000:- :-
(Hieruit blykt dat de regenten van 't weeshuis, tot het bouwen van de Academie aan Coster 
gegeeven hebben de somme van duizend gulden).

p.137:
Ontfang.
1617 Den 11 october ontfangen van Docter Coster syn spelen, die hy gedaen
heeft van kermis af tot nu toe, daervan hy, Coster, heeft ontfangen
twee delen en wy een deel, beloopt voor ons 1/3 part 270:- :-
2 decemb. Ontfangen van Dr.Coster (N.B. In den ontfang staat:
per Rykertvaer) van comedien te speelen................................................................... 199: 5:
1618 6 jan. Van Dr.Coster...........................................................................................288:13:
3 martii. Duer Jan Willemsz. Bogaert........................................................................ 154:15:
4 mey. Duer denzelfden, over een derdendeel van 't geen gecollecteert was 402:10:
27 juny. Duer denzelfden coemt voor de seste uytdelinge 307:16:
11 july. Gedeeld over 2 spelen, voor ons 1/3.....  49: 3: 6
15 aug. Van eenige spelen................  93: 1: 8
21 sept................................... 103: 4: 8
24 " . 1 spel........................... 16:11:
28 " ................................... 93:18: 8
3 nov.....................................  111:11:
1619 6 maart. Van diversche spelen die Coster gespeelt heeft over ons 1/3 part 518: 7:
5 octob...................................  101: 5:
12 " . 1 spel........................... 19:10: 8
16 " ................................... 38: 4:-

2767:15: 6

p.138:
2767:15:6

1619 23 octob. Voor 2 dagen speelgelt.........  25:16:
13 nov...................................  94:16:
4 dec. Van Docter Costerus over ons
gedeelte van 't spelen van de commedyes... 115:- : 8
30 dito. In diverse reysen van Costers spelen 121:- :-
1620 15 jan.................................... 30:18:
22 " . 4 spelen.......................... 30:- :-
12 febr................................... 68:- :-
22 " . 2 spelen......................... 42:11:
29 " . 2 " ......................... 42:12:10
4 maart. 3 " ......................... 28: 9:-

284. Salomon Davidsz. Questier werd in 1590 te Leiden geboren en overleed in 1636 te Amsterdam. Zijn 
dochter was de bekende dichteres Catharina Questiers. Hij woonde sinds 1605 in Amsterdam. Als loodgieter 
moet hij goede zaken gedaan hebben. In 1631 betaalde hij belasting over 4000,=. In 1637 krijgen de kinderen 
elk 1000,=. Voor het luiden bij zijn begrafenis werd het hoge bedrag betaald van 25,=. Hij was RK. In de 
letterkundige wereld was hij gezien bij Vondel, Huygens e.a. Hij is mede-ondertekenaar van het nieuwjaars
lied van de Academie in 1620/1621. In de jaren 1625-1630 bekleedde hij verschillende bestuursfuncties bij 
Het Wit Lavendel. In 1627 is hij factor. Tot zijn dood komt hij regelmatig in de bronnen voor.
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11 " . 2 " ......................................................................................................................23: 4: 8
18 " . 2 " ......................................................................................................................24: 8:
22 april...........................................................................................................................21:12:
29 " .............................................................................................................................. 74:12:14
6 mey..................................... ........................................................................................28:19:
20 " . 2 spelen................................................................................................................34:12: 8
30 " ..................................... .......................................................................................... 12: 6:
2 juny. 1 spel................................................................................................................. 18: 5:
10 juny. 2 spelen........................................................................................................... 14:13: 8
8 july. 1 spel.................................................................................................................. 8: 5:
11 " . 1 " ........................................................................................................................13:11:
13 " .................................... ........................................................................................... 28: 3:
25 " .................................... ........................................................................................... 32:17: 8
28 " .................................... ........................................................................................... 26:13:-

3729:- :12

p.139:
3729:- :12

1620 26 aug. Voor speelgelt ons gedeelt....... ...................... 10:- :-
9 sept...................................................................................... 17:- : 8
16 " .........................................................................................21:- :-
23 " .................................... ....................................................69:17:
27 " .................................... ....................................................21:10:
30 " . 1 spel............................................................................. 14:- :-
10 octob.................................................................................25: 8: 8
14 " .......................................................................................10:10:
21 " ........................................................................................7:12:
28 " ....................................................................................... 9:11: 8
4 novemb................................................................................. 8:- :-
11 " .......................................................................................11:16:
18 " ........................................................................................6:17:
2 decemb.................................................................................7:13:
23 dito...................................................................................... 7:- :-

1621 27 jan. Van de Academie.................. ..................... 19: 7: 8
6 febr.................................... .................................................. 4:18: 8
24 " ..........................................................................................9: 5:-
Dito. Noch..............................................................................11: 4:
3 maart................................................................................... 11:13:
24 " . 1 spel.............................................................................27: 5:
31 " ........................................................................................38: 6: 8
8 april.................................................................................... 29: 1:12
14 " ........................................................................................ 27: 4:-

4155: 1: 8

p.140:
4155: 1: 8

1621 16 april. Ontfangen voor ons gedeelt.....  6:12:
21 " .................................. 13: 7:
28 " .................................. 6:12:
13 maey................................... 6:18:
31 " ................................... 21: 2:
10 juny. 2 spelen......................... 41:10:-
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14 july. 2 " ......................... 9:- :-
24 " . 1 spel........................... 9:16:
28 " . 2 spelen............................................................................................................... 14:- :-
1 aug..................................... 5:11:
7 " . 2 spelen................................................................................................................. 18: 5:
18 " . 2 " ..................................................................................................................... 33: 1:
25 " . 3 " ..................................................................................................................... 35:13:
1 septemb......................................................................................................................11:- :-
15 " .............................................................................................................................24:14:
22 " .............................................................................................................................81:19: 8
28 " .............................................................................................................................78:12:
29 " . 2 spelen...................... ...................................................................................... 24:- :-
9 octob. 2 spelen...........................................................................................................15:16:
13 " . 1 spel................................................................................................................... 12: 3:
26 " . 3 spelen............................................................................................................... 15:13:
3 nov. 2 spelen..............................................................................................................24:13:
11 " . 2 " ..................................................................................................................... 27:13:-

4692:12:-

p.141:
4692:12:

1621 17 novemb. 2 spelen...................... ....................................................................12:10:
24 " . 3 " ...................... ............................................................................................ 15:15:
27 " . 1 spel................................................................................................................. 2:17:
30 " . 2 spelen...................... ...................................................................................... 10: 7:
11 decemb. 3 " ......................  9:14:
29 " . 2 " ...................... ............................................................................................ 4: 8:

1622 16 maart...........................................................................................................15:17: 8
23 " ..............................................................................................................................7: 6:
29 " ..............................................................................................................................34: 2:
2 april............................................................................................................................6: 2:
6 " . 2 spelen................................................................................................................ 33: 2:
13 " . 1 spel................................................................................................................... 15: 3:
16 " ................................... 3:10:
20 " ...............................................................................................................................14: 7:
18 mey.......................................................................................................................... 26:12:
1 juny. 1 spel.................................................................................................................6:15:
8 " . 1 " ............................ 8: 2: 8
18 " . 1 " ........................... . 4:19:
25 " . 3 spelen............................................................................................................... 23: 1:
6 july....................................  3: 5:

13 " . 1 spel.............................................................................................................18:15:-

Hiema heeft Coster de Academie verkocht 4969: 3:- 
aan de regenten van 't weeshuis.

p.142:
1622 28 septemb. Ontfangen van ons 2/3 gedeelten speelgeld van
de Brabantsche camer in 4 spelen............................................................................. 208:- :-
22 octob. in 5 spelen...................................................................................................134: 4: 4

1623 7 jan. 8 spelen................................................................................................132:17:12
21 " . 2 " ................................................................................................................... 39: 3:
12 april. 11 spelen...................... ................................................................................154:- :-
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24 juny................................... 124:- :-
22 july. Voor onse portie................  107:12:-

900: 6: 4
4 octob. Ontfangen van de Brabantsche
camer op rek. van 428:10:- voor ? mael spelen 268: 9: 8
12 novemb. Op deeze bovenstaande reste 160:- : 8. Hiervan gecort voor een 
flouwele cleet en torf 55:11: 8. Suyver ontf. 104: 9:
1624 9 martii. Ontfangen van de Brabantsche camer op rek. van 
264:10:- voor 2 spelen, resteert noch te brenghen 100:- :-.......  164:10:-

1437:14:12

N.B. Wie in de 2 laatste jaaren de bestiering van de Academie gehad hebben kan ik hier niet 
zien, schoon in 't vervolg de hoofden der camer genoemd worden. Hier schynt eenige brabbeling 
in de wacht geweest te zyn, want vooreerst blykt niet dat de 100:- op de laatste rek. gecrediteerd, 
aan het weeshuis zyn goed gedaan. Ten anderen heeft de volgende ontfang aan het hoofd 
"Ontfangen van de nieuwe regeerders". Deezen begonnen een nieuw boek met 12 july 1624, 
toen den dag hunner verkiezingen.

p.143:
Welk boek wy mede in het weeshuis uit een hoek gehaald en doorbladerd hebben. Het heeft van 
buiten tot opschrift UYT LEVENDER JONST. ANNO 1624" en is getekend met de letter B. 
Wy hebben hetzelve elders geëxtraheerd, doch zullen nu evenwel hier 't Kerkboek van het 
weeshuis vervolgen, wyl daarin alleen gesteld wordt hetgeen zuiver in de kas van het Weeshuis 
gekomen is; ook verder gaat dan het boek van de camer: in welk boek aan te merken is, dat noit 
de naam van de Academie geleezen wordt. Het eindigt met 30 mey 1630. Ondertusschen hadt nu
't weeshuis vry ontfangen:
Van 1617 tot 1624 in 5 jaren ten tyde van S. Coster 4969: 3:-
in de 2 volgende jaaren................  1437:14:12

En dus in 't geheel....................  6406:17:12

Ontf. van de nieue regeerders.
1624 Den 8 december voor speelen.............  100: 4:-
Noch een half vals pistolet (=gouden munt).
1625 22 febr. Ontf. van de camer 112:- van spelen. Ingecomen 404:-;
de rest zy gegeven tot schulden te betaalen........  112:- :-
24 july. Ontfangen van Salomon Davitz voor ingecomen speelen 200:- :-

412: 4:-

p.144:
412: 4:

1625 1 novemb. Ontf. uut handen van Saloomon
Davitsz. ende Jan Syeuertsz. over het spel van Amedys de Gaule 600:- :-
1626 1 martii. Ontf. van Jan Eggersz. en Claes
Reyers285 over het spel van Bato en Amadys 400:- :-
26 septemb. Van Jan Syuertsz. en Jan Vredericx286, dekens, over 7 reizen

285. Claes Reyers (Mo/eulensteen) komt ook voor in 1626H (6x), 1627H en 1630H. Hij was deken van 
Het Wit Lavendel.

286. Jan V(F)redericx (d'Angelo) was deken en beminder van Het Wit Lavendel en schreef onder de 
spreuk: "Zijt op u hoede". Hij was een neef van Thomas de Keyser. Hij wordt ook genoemd in 1626H (4x), 
1626, 1627H (5x).
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speelens van 't spel van Keyser Mahomet, boven alle oncosten 500:- :-
1627 27 febr. Van Jaen Syewersen ende Jaen Vredericksen
yn Tolmes de Keyser287 over spelen 600:- :-
17 april. Van Jan Sieuertsz. en Thomas de Keiser 400:- :-
23 april. Voor 2 mael spelens uut handen van Jan Zieuwertsz 100:- :-
13 octob. Van Corn.Eggericx288 en J.Zieuertssen.... 650:- :-
22 decemb. Van Daniel Graebryel (Gabry)289 yn Cornelis Eggersen 500:10:
1628 23 febr. Van Daniel Gabry van 't spel van
Graaf Floris en Gerrit van Velsen, zuiver 750:- :-
25 maart. Van C.Eggersz. van ’t spel Andreas de peerdecooper, in zuiver gelt 300:- :-
10 mey. Van C.Eggericx van ’t speelen 250:- :-
13 decemb. Van Salomon, wegens Jeptha.... 500:- :-

5962:14:-

p.145:
5962:14:

1629 22 febr. Ontf. per Salomon cum sociis... 226:10:12
30 maert. Van Victoryne en Salomon Davits voor 't leste van ’t spel
De Spaanse Brabander....................... 573: 9: 4
26 mey. Van Salomon Davits.............  225:- :-
13 octob. Van Sal.Davits cum sociis, van het spel genaemt De herderinne 800:- :-
4 decemb. van denzelfde voor speelen.... 600:- :-
1630 9 maert. Van denzelfden................  720:12: 8
23 octob. Van Sal. Davits (deeze hand, zie boven 1627, 27 febr. en 22 dec.,
schreef Saalemoen Daevessen yn fyckter Rynes) en Victoryn 700:- :-
18 dec. Van Pieter Codde290 en Sal. Davids 800:- :-
1631 22 maert. Van denzelfden...............  362:18:
8 octob. Van S.Davids en Mr.Steven291 voor 't geene
van 't spel den Soudaan gecomen is 1300:- :-
22 novemb. Van den atvocaet Victrines... 400:- :-
20 dec. Van Mr.Steven..................  300:- :-
1632 13 august. Van Victorin, 't restant van zyn rek. 9:- :-
17 octob. Van Mr.Steven Vennecool......  800:- :-
24 novemb. Van Mr.Steven voor ’t spel van Willem Dircks292 4 00:- :-

287. Thomas de Keyser werd in 1597 te Utrecht geboren en overleed te Amsterdam in 1651. Hij was een 
neef van de bouwmeester. In 1624 is hij blauwsteenverkoper; in 1628 portier van de Regulierspoort en vanaf 
1644 beursknecht. In Het Wit Lavendel was hij prins der "parsonagiens", boekhouderen hoofd in de jaren 
1626, 1627 en 1628. Hij schreef onder de spreuk: "Geeft Reden plaets". Met Adam van Germez behoorde hij 
tot de beroemdste toneelspelers van zijn tijd, vooral in heldenrollen. Hij droeg Vondels "Prijsvraag" voor in 
de schouwburg.

288. Cornelis Eggeri(n)cx is afkomstig uit Antwerpen. Hij werd vermoedelijk ca. 1582 geboren. Zijn 
beroep was pasteibakker. In Het Wit Lavendel was enkele jaren (1625H t/m 1628H) hoofdman en deken. Hij 
wordt ook genoemd in 1624.

289. Daniel Gabry werd ca. 1591 geboren. Hij schreef onder het devies: "Op Godt betrouwt". In de jaren 
1627H t/m 1629H is hij in Het Wit Lavendel deken, rolleerder, hoofd en prins. Hij wordt ook in 1628 
genoemd.

290. Pieter Codde was schilder en schreef onder de zinspreuk: "Soeckende verwerf ick". Hij is 
ondertekenaar van het nieuwjaarslied van de Academie in 1619. In 1629H en 1630H is hij hoofd bij Het Wit 
Lavendel. Mogelijk is hij de auteur van "Herdoopers aenslagh op Amsterdam" uit 1641. In hetzelfde jaar is 
hij regent van de schouwburg.

291. Mr. Steven Vennecool wordt ook genoemd in de jaren 1632H (2x), 1633H, 1634H en 1635 H (2x).
292. Willem Dircksz. Hooft werd waarschijnlijk te Amsterdam geboren in 1594. Hij overleed aldaar in 

1658. Deze glasgraveur was lid van De Egelantier en schreef onder de zinspreuk: "Een Hooft Alleen". Hij is 
bestuurslid van de Academie geweest en in later jaren regent van de schouwburg. Hij wordt ook genoemd in 
1623, 1628H, 1628, 1630H (4x), 1630, 1632H (2x), 1632, 1633H (2x), 1633, 1634H en 1634. Zie voorts
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1633 8 jan. Van Mr.Steven Vennecool en Willem 
Dircks Hooft voor 't spel van Crul..... 200:-

14380: 4: 8

p.146:
14380: 4: 8

1633 12 febr. Ontf. van Jan Sywerts Collem, Mr.Steven Vennecool en
W.D.Hooft over het spel van Jan Sywers Collem.........  400:- :-
6 maart. Van W.D.Hooft en Mr.Steven
over het spel van Hooft, genaempt Jan Saly... 600:- :-
5 novemb. Van Dr.Barent Fonteyn293 en Jac. Dircksz. de Roy294 
over ’t geen gecomen is van 't spel Amadis,
autheur Sal. Davits Questier, gespeelt in de kermis 665: 4:
17 decemb. Van de hoofden van de
Accademy over 't spel gerymt door Dr. Barent Fonteyn 345: 4:
1634 4 febr. Van Dr.Barent Fonteyn over het spel van Lucidamor 300:- :-
Dito. Van Mr.Steven Vennekool over 't spel van Carel en Cassandra 333: 6:
25 maert. Van Mr.Steven Vennekool voor 't spel van W.D.Hooft 476:12:
18 octob. Van de hoofden der Amsterdamsche camer over ons 2/3 van speelen 1000:- :-
1635 10 febr. Van S.D.Questier voor ons 2/3.. 466: 9:
24 maert. Van Mr.Steven Vennekool voor ons 2/3 van 't spel Don Carel 
en Prince Portugael . 800:- :-
2 dec. Van de hoofden voor verschillende spelen 1200:- :-
5 dec. Van dezelfden over een jaer huer van een kamertje (=loge) dat de 
regenten van 't Oude mannenhuis aan haer E. hadden behouden 48:- :-

21014:19: 8

p.147:
21014:19: 8

1636 In 't begin van dit jaar niet gespeeld.
1637 28 maert. Ontf. van de hoofden der Amsterdamsche camer over
een jaer huer van ’t regentenkamertje 50:- :-
22 april. Van ut supra voor ons 2/3 van 't spel van Gerrit van Velsen en 
verscheyden andere spelen in ’t jaer 1636 gespeelt 2033: 9: 6
17 octob. Van de hoofden van de kamer voor 2/3 van 't spel 't Moortje, 
gespeelt op het SCHERMSCHOOL, terwyl de nieuwe speelplaets, genaemt 
AMSTERDAMSCHE SCHOUBURGH gebout wierd 323: 2:
2 decemb. Van de hoofden voor 2/3 van spelen op ’t schermschool 433: 6: 8

23854:17: 6
Van 11 octob.1617 tot 9 maert 1624.....  6406:17:12

30261:15: 2

Van Stipriaan 1995, p.109-110.
293. Barent Fonteyn, zoon van Johan Fonteyn, werd te Amsterdam geboren in 1602 en overleed aldaar in 

1649. Hij studeerde medicijnen te Leiden en promoveerde te Padua in 1625. In de jaren 1642-1645 was hij 
regent van de schouwburg. Hij was bevriend met J.H.Krul. Hij wordt ook genoemd in 1634H.

294. Hij was in de jaren 1625-1629 beminder van Het Wit Lavendel; in 1629 deken en in 1630 hoofd. Hij 
komt voor op de "Nachtwacht" van Rembrandt (1642) als schutter in de compagnie van kapitein Frans 
Banning Cocq en luitenant Willem van Ruytenburch. Hij is actief in de lakenhandel (Schutters in Holland 
1988, p.208).

88



Van deeze 30261:15: 2 zyn reeds afgetrokken alle de gedaane onkosten van speelen, zodat 
hiervan noch alleen moet afgaan hetgeen de regenten van 't weeshuis ten behoeven van S.Coster 
uitgeschooten en vervolgens aan hem voor den koop der Academie betaald hebben. Noch 
hetgeen door hun aan de hoofden der Brabantsche camer gegeeven is tot de maaltyden op de 
verkiezingen van nieuwe hoofden."

1624-1617
- Huydecoperarchief, inv.nr.162 (oud 385), RA Utrecht:

"Extracten uyt het boek genaamd Rapiamus van den ontfang anno 1612 eindigende nu. Ultimo 
decemb. 1628.

p.1:
1624 8 decemb. Ontvangen van de Brabantsche camer 100: 4:
9 maart. Van de Brab. camer op reken. van 264:10:- gecomen van 2 spelen 164:10:
1623 12 nov. Van de Br. camer..................  104: 9:
14 octob. Ontf. van de camer oft Ackedemie op rek. van 428:10:-; ontf. nu 268: 9:8
22 july. Van de Accedemie voor speelgelt... 107:12:
12 april. Brab. camer voor speelen........  154:- :-
21 jan. Accademie voor 2 speelen..........  39: 3:
7 jan. Brab. camer van speelen...........  132:17:
1622 23 octob. Br. C. voor 5 spelen voor ons gedeelte 134: 4:4
28 sept. Voor ons 2/3 gedeelten in vier spelen van de Brab. camer 208: 9:4 
(In margine: aug. 1622 heeft Coster de Academie verkocht.)

13 july. Voor een reys spelen.............  18:15:-
(In margine: Kerkboek fo. 18.)
6 " . Van speelgelt van Coster..........  3: 5:-
(In margine: fo. 18.)
25 juny. Voor driemaal speelen............  23: 1:
18 juny. Van Costers speelgelt............  4:19:
8 " . Voor ons gedeelte van eens te speelen 8: 2:
18 mey. ??...................................................................................................................... 26:12:
20 april. Speelgelt van Coster............  14: 7:
16 " . Voor ons gedeelte...............  3:10:
13 " . Speelen op de Accademie.........  15: 3:
6 " . In twee spelen.................. ...................................................................................... 33: 2:
2 " ..................................................................................................................................... 6: 3:
29 maart. In twee reizen..................  34: 2:
23 " ................................................................................................................................... 7: 6:
16 " ................................................................................................................................15:17:8
1621 29 decemb. In 2 reysen....................  4: 8:
11 dec.......3............................ ..........................................................................................9:14:
30 nov....... 2 ............................ .........................................................................................10: 7:
29 " .......1............................ .............................................................................................2:17:-
(In margine: 18.)
24 " .......3............................  15:15:-
(In margine: Kerkboek fo. 17.)
17 " . Van Costers wegen.................  12:10:-
In margine: 18.) ________

1683:13:8

p.2:
1683:13:8
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1621 10 nov. Ontfangen van 2 reizen spelen.....
(In margine: Kerkboek fo. 18.)
3 " ............... 2....................
26 octob............. 3....................
(In margine: fo. 17.)
13 " . Van Samuel Coster voor 1 reis...
9 " ............. 2....................
29 sept.............. 2....................
28 " .............. 2....................
22 " ....................................
15 " ....................................
1 " ....................................
25 aug............... 3 reizen.............
15 " ............... 2....................
7 " ............... 2....................
1 " .....................................
28 july.............. 2....................
24 " .............. 1....................
11 " .............. 2 ....................
(In margine: fo. 19.)
10juny....................................
(In margine: fo. 17.)
31 mey.....................................
13 mey.....................................
28 april...................................
21 " ...................................
17 " ...................................
14 " ...................................
7 " . Van de Academie.................
ult. maert. Van collecte van de Academie van speelen
24 " ........... 1 spel...............
3 " .................................
21 febr....................................
3 " . Van Samuel Coster voor ons gedeelt
27 january.................................
1620 23 december................................
(In margine: Kerkboek fo. 16.)
2 " ................................
(In margine: 16.)
18 novemb..................................
(In margine: 17.)
11 " ..................................
4 " ..................................
28 octob...................................
21 " ...................................
19 " ...................................
10 " ...................................

27:13:

24:13:
15:13:

12: 3:
15:16:
24:- :- 
78:12:
81:19:8 
24:14:
11:- :- 
35:13:
33: 1:
18: 5:
5:11:

14:- :- 
9:16:
9:- :-

41:10:

21: 2:
6:18:
6:12:

13: 7:
6:12:

27: 4 
29: 1 
38: 6 
27: 5 
11:13:
20: 9:
4:18:8 

19: 7:8 
7:- :-

7:13:

6:17:

11:16:-

12
8

9:11 
7:12 

10:10 
25: 8:8

8

(Doorgehaald) 2407: 4:12

p.3:
(Doorgehaald)
1620 30 septemb........................
(In margine: Kerkboek fo. 17.)

2407: 4:12 
14:- :-
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27 " ................................. 21:10:
23 " ................................. 69:17:
13 " ................................. 21:- :-
9 " ................................. 17:- :8
26 aug. Van S.Coster......................  10:- :-
29 july.................................... 26:13:
25 " ............. 2 reisen.............. 32:17:8
13 " ....................................  28: 3:
5 " ............. 1 spel................  13:11:-
Dito.................................................................................................................................. 8: 5:
6 juny.............. 2 reizen.............. 14:13:8
3 " ..................................... 18: 5:
30 mey.....................................  12: 6:
20 " .....................................  34:12:8
6 " ..................................... 28:19:-
(In margine: fo. 16 verso.)
29 april................................... 74:12:4
(In margine: 17.)
20 " . Ontf. uit de bosse van S.Coster.. 21:12:
18 maert................................... 24: 8:
11 " ................................... 23: 4:8
4 " ............ 3 reizen.............. 28: 9:
29 febr..................................... 42:12:10
22 " . Dat van Costers spelen gecomen is voor ons 1/3 part 42:11:
12 " . Van verscheiden spelen in alles... 68:- :-
22 jan. Over 1/3 part dat van 4 spelen gecomen is uytte Academy 30:- :-
15 " . Over diverse spelen van Costers Academy 30:18:
1619 29 decemb. Voor ons derde deel 121:- :-
4 " . Van comedien te speelen........  115:- :-
(In margine: fo. 16.)
13 nov. Speelgelt van verscheiden reisen... 94:16:- 
(In margine: 17.)
23 octob. Van 2 dagen...................... 25:16:-
(In margine: 17.)
16 octob. Van spelen op de Academie.......  38: 4:-
(In margine: 16.)
12 " . Voor ons contingent.............  19:10:8
5 " ................................... 101: 5:
6 maart....................................  518: 7:
1618 3 novemb. Ontf. van de collecte van de Academy 111:11:- 
(In margine: 16.)
28 sept. Van Costers verscheiden speelen... 93:18:8
24 " ............ 1 spel.................  16:11:
23 " ....................................  103: 4:8

4006: 1:2

p.4:
4006: 1:2

1618 15 aug. Wegens 't speelen van Coster......  93: 1:8
(In margine: fo. 16.)
11 july. 1/3 deel in 2 spelen.............  49: 3:6
27 juny. Van Costers speelen van de leste uitdeeling 307:16:
4 mey. Ontf. duer Jan Willems Bogaert van wegens de spelen van Coster en
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is over een derde deel van 't geene gecollecteert was.. 402:10:
6 jan. Voor de derde uitgift uit de speelen van Coster 288:13:- 
Dito. Van Coster 't geen hem geleend was: . 80:- :-
1617 2 decemb. Ontf. per Ryckertvaer van comedien te spelen per D. Samuel 199: 5:
11 octob. Ontf. uytte spelen van Dr.Coster van kermis tot nu toe 270:- :-

5616:10:
1618 3 maart.............................. 154:15:
1619 6 maart.............................. 518: 7:
1620 4 nov................................ 8:- :-
1621 28 septemb........................... 78:12:
1622 1 juny............................... 6:15:-

6382:19:
1622 24 juny.............................. 24:- :-

6406:19:

2767:15:6 
115:- :8 
1094:- :6 
659: 9:12 
328:16:
900: 6:4 
637:12:8

6503:- :12

- Huydecoperarchief, inv.nr.163 (oud 384):

De penningh die de regenten van ’t weeshuys voor ackoort voor haer naem en
moeyten met dr.Samuel Coster gemaeckt op den 23 september anno 1617
tot dato den 23 december 1621 toecomt somma ontf. 4739:15:-
Hiervan gaet voor 't geen by haer is genooten tot verschieting op de
maeltyden in haer collegie 240:-.
Voor 2 weesknechts die de colecktie hebben tot dato deses
gedaen 4 1/2 jaer, somma 480:-.

720:- :-

4019:15:-

Is van den 23 september 1617 tot den 23 december anno 1621 suyver ontfangen 4019:15:- 
J.Reiniersz.

1617
- I.v.m. conflicten in Amsterdamse rederijkerskringen wordt Costers Academie gesticht.295

295. Schotel 1871, Deel II, p.54 v.v.; Wybrands 1873, p.32 v.v.; zie voorts: Francken 1976, p.58, voor 
schimpscheuten van Coster aan het adres van Rodenburg, die de kant van De Egelantier gekozen had. Op het 
blazoen van de Academie staat een bijenkorf omgeven met bladeren en bloemen afgebeeld, waaronder de 
zinspreuk "YVER", terwijl het prijkte met het randschrift: "Fervet opus, redolentque thymo fragrantie mella. 
1617". De vertaling van Van Lennep luidt:

"Hier ruischt en bruischt het dartlend rijm;
De geurge honing riekt naar thijm."
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- Bij de opening van Costers Academie op 23 september wordt de Oranjetragedie van Van 
Hogendorp296 opgevoerd. Evenals de inwijdingsallegorie van Suffridus Sixtinus297 en de "Ware- 
nar" van Hooft ("Baeto" was immers te duur). Eerdichten bij het stuk van Van Hogendorp298: 
S.Coster;
R.Telle;
A.de Koning, "Blijft volstandich";
I.A.

- Editie van Rodenburghs "Eglentiers Poëtens Borst-weringh", blijkens de inhoud ter 
gelegenheid van het honderdjarig bestaan van De Egelantier.

- In een brief d.d. 17-1-1617 schrijft Hooft aan Hugo de Groot299:
"Dese is om aen ued. te richten de geringheidt daernevens gaende, dien haer gelieve te 
aenvaerden met soo goeden harte als se gesonden wordt. Meteenen sal seggen, 'tgeen ick te 
Rotterdam300 niet bedacht, dat de clad van d'overgesette Aulularia301 al over lange in Enge- 
landt302 is gesonden, daer se blijft. Sulx 't eenich exemplaer in 't landt bij ued. is. Dewelcke 
daerom gebeden wordt, als hij dies zijn becoomste (=genoeg van genoten) hebben sal 'tselve mij 
weder toe te schicken ten huise mijns vaeders. Op hoope dat het noch eens moght dienen, om 
eenighe armen t'Amsterdam oft hier wat voordeels te doen ende te vervallen een deel van de 
costen noodigh om den Baeto wt te voeren. Want te dien einde zijn 'er bijnae neghen daeghen 
aen gespilt, in dewelcke het begonnen ende voleindt is, als hebbende in geen sinlijcke 
(=verfijnde) handen te vallen, maer alleenlijck voorbij d'ooghen des volx over een toonneel 
getrocken te werden. (—)."

- Hooft voltooit "Baeto" op 27 mei.303

- Eerste editie van "Moortje". Eerdichten van304:
"Non nobis", Jan Franssoon;
Anonymus;
"Qui-na Dieu, n'a rien", Karel Quina;
"Lijdt en hoopt", Reinier Telle;
"'t Lijen verwint", Jan Franssoon.

- Bredero voltooit zijn "Spaanschen Brabander Jerolimo" in april. Het spel wordt in het najaar 
van 1617 gespeeld op de Academie.305

Zie ook: Smits-Veldt 1986, p.307, noot 7.
296. Smits-Veldt 1982; Hummelen 1982, p.274; Van Boheemen en Van der Heijden 1982, p.130 v.v.; 

Worp 1920, p.45: De Oranjetragedie werd in juni 1617 reeds in Den Haag vertoond). Van Hogendorp werd 
te Dordrecht geboren in 1589 (?) en overleed in 1639 te 's-Gravenhage. Deze beroepsmilitair was officier in 
de lijfwacht van Maurits (zie ook bij Delft 1617). Bredero schrijft een afscheidssonnet bij Van Hogendorps 
vertrek in 1618 met zijn troepen naar Venetië. Van Hogendorp wordt luitenant-generaal en kwartiermeester 
in het leger van de graaf van Mansfeld. In 1635 is hij commandant van Mainz. Hij was streng protestant.

297. Zijn eigenlijke naam is Sjoerd Sytzes. Hij werd in Friesland enkele jaren vóór 1600 geboren en 
overleed in 1649 te Amsterdam. Hij studeerde rechten te Franeker en Heidelberg. In 1627 verhuist deze 
rechtsgeleerde boekenverzamelaar naar de Egelantiersgracht in Amsterdam. In 1650 wordt zijn beroemde 
bibliotheek geveild. Hij schreef onder de zinspreuk: "Heu! Numium sero". Hij wordt ook genoemd in 1618, 
1628H, 1628 en 1637.

298. Meeus 1983, nr.115.
299. Van Tricht 1976, Deel I, Brief 107, p.292; Hooft 1966, p.5-6.
300. Namelijk op bezoek bij De Groot, pensionaris van Rotterdam.
301. Hoofts "Warenar" is een vertaling en bewerking van de komedie "Aulularia" van de Romeinse 

schrijver Plautus (ca. 251-ca. 184 v. C.).
302. In Engeland woont neef en zakenman Willem Jansz. Hooft.
303. Van Tricht 1980, p.267.
304. Bredero 1984, p.123-128.
305. Stuiveling 1970, p.153 en 157.
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- In de voorzomer van 1617 worden van de spelen van Bredero titelblad en voorrede door 
Samuel Coster gepubliceerd. Uit de voorrede blijkt dat de Academie toen waarschijnlijk in 
oprichting was. Fragment306:
"(--- ) 'Ten is nu (Godt betert) sommige nydige babokken (=domkoppen) niet ghenoech, dat de 
Poëten, die voortyts tot last waren, huydensdaegs tot verlichtinge van de staet zyn. Sy beloonen 
se noch daerenboven in plaets van eer en ryckdom met laster en achterklap. Dit wedervaert 
(leyder!) in dese uwe stadt, myn heeren, onder andere den dicht-schrijver van de spelen, die ic 
uwe E.E. uyt zynen naem tegenwoordelyc opoffere, ende my oock selver. Het is immers de 
waerheyt, dat van den tweeden julij 1615 af, tot april 1616 toe, 'twelck minder is als thien 
achtereenvolgende maenden, het Oudemannen Goodshuys door den vlijt ende neersticheyt van 
ons tween, over de tweeduysent guldens, boven alle onkosten, ghenoten heeft, behalven dat de 
camer noch soo aen kleeren als ander behoefticheden daerby grootelicx is verrijckt. Ende dat in 
de drye iaren tydts oft daerontrent, die Breroo by de camer geweest is, het voorsz. Gods-huys 
meer inkomst gehad heeft, als in alle de voorgaende iaren dat voor 'tselve by de camer gespeelt 
is geweest. Op dat ick nu verswyghe den grooten aenwas van soo veel kunstlievende ende 
verstandtrijcke gheesten, die haer middelertijdt tot de camer begheven hebben, ende 'ten waer 
door dit tegenwoordige misverstandt noch begeven souden, niet alleen van hier binnen, maer 
oock uyt verscheyden andere Hollandsche steden. Ia, de geleertste ende treffelyckste persoonen 
van 't lant en souden sich, sonder dat, onser voorghenomener academie niet schamen, maer dien 
met de aenschryvinge harer namen ende met hare loflycke wercken komen vereeren. Ende soo 
daer plaets beschickt mocht worden die groot ghenoech waer om het volck te stuwen, men soude 
met hulp van de camer machtich wesen een heel Godshuys volkomen te voeden. Maer wat is 't? 
Wy, voor ons deel, worden beyde bejegent gelyc een yeg'lyck weet. (—)"

- Twee edities van Costers "Iphigenia".307
- Eerste drukken van toneelwerk van Rodenburgh, nl. "Casandra, hertoginne van Borgonie, en 
Karel Baldeus", "Hertoginne Celia en grave Prospero", "Melibea", "Jalourse Studenten", 
"Trouwen Batavier". Voorts editie van "Keyser Otto III".308
Eerdicht bij "Casandra" van Acuerdo Olvido.
Eerdicht bij "Hertoginne Celia" van "Blijft volstandich" (=Abraham de Koning).
Eerdichten bij "Melibea" van:
S.B.A.;
"Sublata causa tollitur effectus";
I.Bravane;
"Perse in virtude"; 
anoniem;
"Conciliant homines mala";
I.Fonteyn;
I.S.D.B. (=Joh.Sybr. de Bont);
"Deuhgd' verwint", Joh.Sybr. de Bont;
"Vreest niet, zo sterft ghy niet";
"Blijft volstandich", Abraham de Koning;
"Wie ghenoecht?";
"Armoedt baert doefheydt" (sic), I.E.S.;
"In hoop verblijdt";
"'t Verkeert haest", M.P.Voskuyl.

306. Stuiveling 1970, p.155.
307. Hummelen 1982, p.274; Meeus, nr.60 en nr.60bis. Op 1 november vindt de première plaats. Coster 

zou de predikanten aangevallen hebben met de regel: "My dunckt dat 't priesterschap vol kyvens en list is." 
De kerkeraad besloot tegen dit in zijn ogen hatelijke optreden krachtig te protesteren bij de burgemeesters. 
Zie bij 30-11-1617 en Sterck 1928, p.104. Over het devies van Coster, "Overal thuys", leze men Smits-Veldt 
1986, p.4 v.v.

308. Hummelen 1982, p.274; Meeus 1983, nrs. 192, 193 en 195.

94



- Eerste druk van Dirck Scabaelje309, "Spel des gheschils tot Athenen, ghenomen uyt het 17 Cap. 
van de Handelinghen der Apostelen".310 Eerdicht van R.Telle.

- GA Amsterdam, Not.Arch.459, fol.311-312311:
"Lourens Blaeu.
In manieren ende op conditie naerbeschreven soo heeft Lambert Lambertsen, verwer, vercoft 
ende mr. Samuel Coster, docter in de medecyenen, heeft gecoft een erf, getekent met no. 45, 46, 
47, gelegen op de Keysersgraft, lanck hondert ende vijftich voeten ende breet tsestich voeten, 
daer lendenen (=eigenaars van aangrenzende percelen) van syn Staets Melisz.312 aen de noorts- 
yde ende de vercoper aen de zuytsyde, streckende voor van de straet tot achter aen de Staets 
erven - getekent 't selve erf met no. 5, 6 ende 47; dit vry erve ende dat voor de somme van drye 
ende dartich hondert guldens, die welcke penningen de cooper op renten sal mogen houden 
tegens de penninck sestien, vry gelt sonder eenige cortinge, hoedanich deselve alrede toegestaen 
o f noch meerder toegestaen soude moge werden te doen, daeraf de renten ingaen sullen op date 
deses. Ende sullen partyen metten eersten malcanderen daeraf passeren rentebrief ende 
quytscheldinge naer costume (=gewoonte) deser stede. Voor de naecominge ende voldoeninge 
deses partyen verbinden ende te onderpant stellen hen persoonen ende goederen, deselve 
submitteren (=onderwerpen zich aan) allen rechteren. T'oirconde deses by de voorsz. partyen 
ondertekent ten bywesen van my ondergesz. notaris ende Pieter Carpentier als getuigen, die de 
minute (=ontwerp van de akte) t'samen ondertekent hebben in Amsterdamme den vier ende 
twintichsten july XVJc ende seventien. Welcke minute onder my notaris berust.
Samuel Coster 
Lambracht Lambrachts 
Pieter de Carpentier."

- Huydecoperarchief inv.nr.163 (oud 384)313:
"In maenieren hiernaer volgende, zo zyn met den anderen veraccordeert (=overeengekomen) den 
persoonen Jan Willemsz. Bogaert vanwegen dr.Samuel Coster ter eenre ende Rychart Gerritsz. 
Kieft vanwegen de regenten van 't arme Weeshuis deser stede Amsterdam ter anderen, te weten 
also den voorn. Samuel Coster een seecker bequaem (=geschikt) ghebou ende ghelegentheijt 
getimmert heeft, 't welck hem mitsgaeders de cledinge ende alle andere dingen tot de plaetse 
behoorende eygen is ende blijven zal, ghestaen in de nieustadt op de Keysersgraft, om aldaer 
uuterichten een Nederlantsche oefenschool, mitsgaeders te speelen ende te verthonen eenighe 
comedien, tragedien ende andere oefeningen, duer hemselven ofte andere ghemaeckt tot 
stichtinge ende vermaeckelyckheijt van een yegelyck. Ende den voorsz. Coster ghenegen zynde 
om de incomsten van zyne spelen ende oefeningen te laeten comen tot profyt van 't arme 
Weeshuis voorn., so is 't dat de voorn. Jan Willemsz. Bogaert uijt den naeme als boven, by desen 
belooft den voorsz. Weeshuyse uyt de profijten van de speelen en andere oefeningen comende 
voor d'eerste achtereenvolgende ses jaeren (ingaende van dato des af) te laeten volgen een 
gherechte derde part, ende naer d'expieratie (=afloop) van de ses jaren de gherechte helft. En dat 
by den voorsz. dr. Samuel Coster tot verlichtinghe van zyne ghedaen ende noch te doen 
oncosten, als van timmeraegie, cleederen ende andersins tot zyne speelen ende oefeningen 
vereysschende, ghenoten zal worden voor d'eerste ses jaeren de resteerende twee derde parten, 
uyt de profyten van zijne speelen ende andere oefeningen comende, ende naer d'expieratie van 
de voorsz. ses jaeren; d'ander helfte, ende zal duuren zo langhe de voorn. Koster levende hem 
met zodaenighe vertoningen is bemoeyende, met expresse (=uitdrukkelijke) conditie (=voor-

309. Dierick Scabaelje werd te Zoutelande ca. 1590 geboren en overleed in 1633. Hij was molenaar en 
doopsgezind.

310. Hummelen 1968, 4 32; Hummelen 1982, p.274; Meeus 1983, 216. Voor de editie van Scabaeljes 
spelen in 1614 zie de aanvulling op Hummelen 1968 in Dutch Crossing 22 (1984) door Van Dijk e.a.: 4 41 
en 4 43, alsmede Meeus 1983, 215.

311. Tekst ook gepubliceerd in Worp 1920, p.43.
312. Hij wordt ook in 1618 genoemd.
313. Geciteerd bij Wybrands 1873, p.36.
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waarde), dat Coster voorsz. ofte yemand anders uijt zijnen naeme, niet en sal vermogen met 
eenighe andere stadtshuijsen te contraheeren (=een overeenkomst te sluiten), om tot profijt van 
haer zyne vertoningen te ghebruijcken, zolange hij leeft, ende hem met diergelycke bemoeijenis, 
ofte, dat het voorsz. ghebou tot diergelycke dinghen soude mogen ghebruyckt werden. 
Hiertegens sullen de voorsz. regenten toelaeten, dat de penningen van de speelen en andere 
oefeningen op der armen weesen naeme ontfangen werden ende ghehouden zyn twee van 't 
weeshuis dienaars te ghebruijcken, om de penningen van de speelen en andere oefeningen te 
collecteeren ende ontfangen, dewelcke, naer ghedaen collecte, ydermael, by de voorsz. twee 
dienaers ghebracht sullen werden ten huijse van den voorn. Bogaert, om aldaer in een kiste 
byeen vergaert te werden, van welcke kist de sluetel by yemant van de voorn. regenten berusten 
zal ofte by yemant anders die zy daertoe ordonneren zullen. Ende de voorsz. penningen sullen 
om de maent ofte ses weecken, nae datter veel ofte weynich inghecomen zal zyn, ghetelt ende 
gedeelt werden, in manieren voorsz. by Jan Willemsz. Bogaert voorn. ofte yemant van 
zynentwegen ende by yemant van de voorsz. regenten. Aldus gheslooten ende veraccordeert, 
sonder erch of list, in kennisse der waerheijt, zyn hiervan gemaeckt twee ghelycke cedullen 
(=schriftelijke verklaringen), die by partyen zyn onderteyckent, waervan elck een ontfanghen 
heeft. Actum in Amsterdam, den 23 september anno 1617.
Samuel Coster 
Jan Willemsz. Bogaert 
Pouwels van Heemskerck 
Heinrick Servaes314 
Rychart Gerritsz. Kieft 
Jacob Jacobs Vinck."315

- GA Amsterdam, Not.Arch. 459, nr.448 (afschrift Not.Arch. 434, fol.174):
"Op huyden den sesten october anno XVJc ende seventien compareerde voor my, Palm 
Mathysz., openbaer notaris etc., ter presentie van de ondergeschreven getuygen Minne Ioosten, 
out negentien iaeren, ende Ian Claesz., out achtien iaeren. Hebben ter requisitie ende versoecke 
van docter Samuel Coster, burger deser stede, verclaert, getuycht ende geattesteert, hoe 
warachtich is, dat sij, getuygen, op sondach verleden, 's morgens de clock seven uuren, op de 
beurs sien wandelen hebben de persoonen van Pieter Lambertsz. Brac ende Ian Minne. Alwaer 
gelyck sy oock gesien hebben, dat tegens de noorderpylaer van de beurs mede aengeplackt 
stondt een schandelyck pasquil (=schotschrift), sprekende ten nadeel van de producent (=degene 
die het stuk toont waarover getuigd moet worden, nl. Coster), welck pasquil sy, getuygen, 
poochden (wilden) aftrecken. Dan werde by Ian Minne met dreygementen van slagen te willen 
geven by Ian Minne verhindert ende beleth ende werde ten laesten 't selve pasquil noch by de 
knecht, woonachtich in de Gulde Leeu, op 't water afgetrocken.
Verclaeren voorts sy, getugen, gesien te hebben, dat soo geringh 't selve pasquil afgehaelt was 
by Jan Minne ten overstaen van deselve Brack weer een ander aengeplackt werde, alle 't welcke 
van gelycken inhouden ende tevens alsoock van eender geschrifte als de voorgaende. Alle 't 
welck sy, attestanten, verclaeren alsoo waerachtich te wesen. Presenterende des noot ende 
daertoe versocht 't selve breder by eede te verclaeren. Gedaen binnen deser voorsz. stede ten 
woonhuys myns notaris, ter presentie van Cornelis Iansen ende Hans Palm als getuygen.
Minne Ioost 
Ian Clasen."

- ANHG Amsterdam, Kerkeraadsnotulen d.d.30-11-1617. GA Amsterdam, PA 376, inv.nr.4, 
fol.254 verso:
"Voorder nopende de nieuwe (soo men seght) Academie ofte Comedianten, gelegen in der 
nieustadt, is ingebracht in eender forme, datter twee openbare professoren heeten te wesen. Een

314. Servaes was regent van het weeshuis en schepen in 1622.
315. Vinck was regent van het weeshuis en schepen in 1622.
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in arithmetica, genaemt Gerbrant Hanssen, mennonist, ende Jan Thonis316, oock een afvallich 
mennonis in de Hebreeusche spraecke; datter oock eenighe speelen van comedien gespeelt 
worden, die niet en connen profytelyck of stichtelyck zijn, etc. Dit gehoord sijnde is besloten, 
dat men by de E.heeren burgemeesteren neerstelyck sal aenhouden, opdat dit alles behoorlyck 
door haar E.E. authoriteyt soude moghen afgeschaft ende geweert worden. 't Welcke doende 
sullen D.Plantius317 ende D.Jacobus Rolandi318, vergeselschapt synde met Dominico van 
Heemskerck.319"

- In het najaar van 1617 schrijft Bredero het jaarlied. In vs.70 staat een toespeling op het blazoen 
van de Academie. Het is te vinden in Bredero's "Groot Lied-boeck".320

- Misschien dateert van eind 1617 de eerste druk van de "Spaanschen Brabander Ierolimo; 
Gespeelt op de eerste Duytsche Academie". Het enige lofdicht wordt getekend met: "Eerlijck en 
Leerlijk".321

1618
- Editie van "Achab", treurspel door Abraham de Koning van Het Wit Lavendel.322 
Eerdichten van:
"Trou die kroont";323
"Raept vreught wt deught";324
A.F., Alex van Fornenbergh;325
A.F., "Levende sterf ick", Alex van Fornenbergh;
D.Moor, "Tis verloren gewasschen";326 
Cornelis Veeris.327

- Editie van "Nieuw-Jaar-Lieden. Wt-ghegheven by de Nederduytsche Academi. Amsterdam 
1618". Ondertekeningen van de nieuwjaarsliederen328:
N.N., "Wat MaCh Den IIVer niet?";
Bartjens, "God is myn heyl";
"'t Best is beter", J.P.?;
"De muerte Vida", Van Mildert???;

316. Jan Thonis werd te Alkmaar geboren in 1569 en overleed te Amsterdam tussen 1635 en 1640. Hij 
was hebraïcus, arabicus, boekverkoper en pamflettist. Deze hoogleraar in het hebreeuws was doopsgezind.

317. Plant(c)ius heet eigenlijk Platevoet en werd in 1552 geboren te Dranoutre bij Belle in West- 
Vlaanderen en overleed in 1622 te Amsterdam. Hij studeerde theologie en wiskunde in Engeland en 
Duitsland. Vanaf 1576 treedt hij op als predikant in Vlaanderen en Brabant in de open lucht. Hij bracht veel 
mensen tot het protestantisme. In 1578 was hij predikant te Meenen, Commene en Wervike; daarna tot 1583 
te Brussel. In datzelfde jaar overleeft hij een moordaanslag en vlucht in 1585 naar Amsterdam, waar hij tot 
zijn dood predikant is.

318. Jacobus Rolandus werd geboren in 1562 te Delft en overleed te Leiden in 1632. Hij studeerde aan de 
Academie te Genève en vanaf 1585 te Heidelberg. In 1587 is hij predikant in een gehucht bij Frankenthal. 
Vervolgens vanaf 1594 te Delft, daarna vanaf 1598 in de Palts en vanaf 1603 te Amsterdam. Hij is assessor 
bij de Dordtse synode in 1618/1619 en wordt aangewezen als bijbelvertaler. Hij wordt in verband daarmee 
van zijn gewone taak vrijgesteld en verhuist in 1627 naar Leiden. Hij wordt ook genoemd in 1618.

319. In 1618 wordt hij genoemd als schepen.
320. Stuiveling 1970, p.157.
321. Stuiveling 1970, p.157.
322. Hummelen 1968, 4 33; Meeus 1983, nr.129.
323. Dit devies komt ook voor in 1618.
324. Dit devies komt ook voor in 1618.
325. Van Fornenbergh leefde van ca.1600 tot ca.1675. Hij is lid van de Antwerpse "Violieren" geweest. 

Als bewonderaar van Quinten Matsijs schreef hij diens biografie. Van Fornenbergh wordt ook in 1618 
genoemd.

326. Hij wordt ook in 1618 genoemd.
327. Hij wordt ook in 1618 genoemd.
328. Hummelen 1982, p.271; Tentoonstellingscatalogus 1968, p.42; Biestkens z.j., p.9.
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J.J.Scheepmaker;
G.A.Brederood, "'t Kan verkeeren";
C.Biestkens, "Wie weet wanneer";
J.S.Kolm, "Bemint de waerheyt";
J.Fransz, "'t Lyen verwint";
Pieter A., "Elck raept wat", Pieter Adriaensz. Raep?;
Jacob Jansz. van C., "Een in 't hert";329 
"De muerte Vida";
"Rijckdom baert sonde", C.Felbier;
J.J., "Leer volmaeckt Natuer";
"'t Lyen verwint";
C.Biestkens, "Wie weet wanneer?".330

- Stelling 8 bij Hüsken 1987: "De toeschrijving aan H.L.Spiegel (1549-1612) van een met het 
devies "Deughd verheucht" ondertekend gedicht in "In liefd bloeyendes bruylofts-eergaef' 
(Amsterdam 1618) berust op wankele gronden."331

- Eerste editie van "Edipes" van Baudous.332 Eerdichten van:
Heyndrick Lambertsz Roghman, "Wie blijft als een?";
I.P., Jan Pietersz. van Hoorn?, "'T best is beter";
"Wie faelt mach keeren", G.G. (=Govert Govertsz.).

- Maurits bezoekt Amsterdam.333 In "Triumphe etc." (1618) staat:

"(--- ) Aen den Dam comende was een steygher ghemaeckt met blau laecken overdeckt. Daer 
wert zijn princelijcke excellentie met zijn gheselschap feestelijck willecom gheheeten van de 
regierende ende oude burghemeesteren, den officier ende E. wijse raedt, insghelijcx van 
colonellen, capiteynen ende andere officieren. Hier wert een heerlicke verthooninge gedaen by 
de oude camer "In liefd' bloeyende" recht voor de Waghe, teghen de steygeringhe daer den 
prince op quam. Ende was seer heerlick om sien. (--- ) Hier (nl. bij de Varkenssluis) werden 
weder heerlicke verthooninghen ghedaen by de Brabantsche camer, dewelcke een arcke 
triumphael opgherecht hadden. (—) Den prince van Orangien met den prince van Portugael ende 
eenighe heeren laghen in de vensters, siende de twintich vendelen schutters voorby trecken,

329. Jacob Jansz. (van) Colevelt was chirurgijn. Als rederijker was hij rolleerder, boekhouder en hoofd 
van Het Wit Lavendel. Ook in 1620 schrijft hij een nieuwjaarslied voor de Academie. In 1619 publiceert hij 
een liedboekje: "Lusthoofien ofte vermaeck'lyckheyt der Maechden." Op het titelblad staat: "Byeen 
ghevoecht door een liefhebber der Nederduytsche Academi". In 1624 is hij mede-organisator van een 
Amsterdamse rederijkerswedstrijd. De bijdragen zijn gebundeld in "Levenders Reden-feest". In 1627 
verschijnt het liedboekje "Amsterdamsche Pegasus", waaraan hij meewerkt. In 1630 schrijft hij het 
"Amsterdamsch rederijkers Nieuwjaarslied". Hij wordt ook genoemd in de jaren 1620, 1621, 1625H (2x), 
1626H (2x), 1627H, 1628H, 1628, 1629H (2x), 1630H (2x), 1631 en 1634.

330. C(laes) Biestkens is dezelfde als N(iclaes) Biestkens.
331. Contra: José Bouman, Nederlandse gelegenheidsgedichten voor 1700 in de KB te 's-Gravenhage. 

Nieuwkoop 1982, p.24.
332. Hummelen 1982, p.274; Meeus 1983, nr.8. Baudous is Willem Boddens of Boddoes. Hij was knecht 

en vermoedelijk lid van Het Wit Lavendel. Zijn devies is: "Leert in tijdts". Hij heeft lange tijd in Engeland 
gewoond. In 1620 neemt hij "particulier" deel aan de Mechelse wedstrijd. Vermoedelijk is hij van 
Zuidnederlandse afkomst en misschien was hij chirurgijn.

333. Maurits bezoekt Amsterdam na een reis door Gelderland en Overijssel om daar in verschillende 
steden regenten af te zetten die op de hand van Van Oldenbarnevelt waren. De leden van de Academie en De 
Egelantier vereren de stadhouder met vertoningen. De "Vertoninghen tot Amsterdam" zijn uitgegeven door 
Biestkens (Schotel 1871, Deel II, p.57; Wagenaar IV, p.299-300; Worp 1920, p.57; Biema, Oud-Holland 
XXIV; Kalff 1895, p.1; Smits-Veldt 1986, p.1-2, p.422 (noot 267) en p.205 (noot1); Brandt en Anslo 1969, 
p.9; Snoep 1975, p.36-37; Smits-Veldt 1989). Voor de vertoningen van de Brabantse kamer zie voorts KB 
Pamflet 2749: "'t Nassousch Mey-kransken voor Mauritius, Prince van Oraignien, teghen de ARM onder- 
MIJNDERS van Godes kercke". Amsterdam 1618 (Smits-Veldt 1984 en 1989).
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alsmede deden in goede orden de drie hopluyden met hare soldaten tot seer goet ghenoeghen van 
den prince. Ondertusschen quam haer seer heerlijc te water verthoonen de Nederduytsche 
Academie, verthoonende de seven provinciën met het wapen van den prince vooraen. (—) In de
7 (nl. de zevende boot) was 't blasoen van de voorsz. camer, voerende de biecorf met hun devijs 
"Yver". (—) Denselven dach (nl. een dag later) naermiddach ten 3 uren is zijn excellentie met 
eenighe sloupen door die stadt ghevaren ende comende in de Nederlandsche Academie, aldaer 
eenighe verthooninghen ghedaen wierden ende daernae de comedie gheaggeert van de historie 
van grave Floris van Hollandt, die door Gerrit van Velsen omghebracht wierdt. (--- ) (Weer een 
dag later gaat het gezelschap) een halve mijle buyten de stadt, alwaer wederom de voorsz. 
verthooninghe was van de Academie, als boven verhaelt. Van ghelijcken was aldaer die boven 
ghemelde oude camer der redenrijckers, diewelcke op 3 triumphwagens zijnde, gaende voor 
yeder waghens 6 peerden, op de 2 voorste peerden sittende 2 trompetters, elck in bysonder habijt 
ghecleedt. Desghelijck op alle die ander peerden die personagien van de camer in hunne habijt. 
(---)."

In Costers "Beschrivinge etc." 1642, p.10 v.v., staat over de intocht van Maurits:
"In alder haest hadden die van de Oude Kamer, door last, geloof ik, van de Heeren Burgemees- 
teren, een Toneel voor de Waagh opgesmeten, 't gezicht hebbende na de steyger, die over het op- 
treeden uyt de schuyte, sierlijk en gemaklijk daarom alleene gemaakt was, en omdat de ver- 
wellekominge van de Heeren, gevoeghelijker gedaen mochte worden, die blijdelijk met een ge
negen harte geschiede, also zijn verricht in Overisel, alle de wereld, zonderlinge scheen te 
gevallen.
Wy, (die wel wat hadden behooren en konden doen) nevens andere kijkers op den Dam staende, 
wierde van een hoope herselooze, uytgelatene, en 't bekkeneel (=de hersenpan) vol winds 
hebbende gasten bespot, gelasterd, en boosaerdigh uytgelacht, omdat wy, die geen last en 
hadden, nevens andere niet woelende waren. 't Liep zo hoogh, dat wy geraden vonden, (om de 
handen van een hoope loskoppen en redeloze menschen van het lijf te weeren) in aller haast iets 
toe te stellen. De zaak en tijd deede ons wat invallen, dat in die gelegenheyd beter pasten, als wy 
dan nogh zaagen. Men huurde op eygen koste negen steygerschuyten, die met der vaerd voor de 
plaatse die de Academi genoemt was, haar lieten vinden. Deeze wierde gestoffeerd met het puyk 
van jeught dat onderwege ons ontmoetede en dat men tot den uytvaerd willigh vond. Men 
kreegh toeloops genogh van geschikte menschen, daer wy de schuyten rijkelijke mede 
uytrustede; aen stoffen, kleeren en ander toestel gebrakker niet.
De zeven voorste schuyten vertoonde de zeven Vereenighde Provintiën, met haare wapenen, die 
wy wel te goeder tijd, tot anders wat gereed hadde doen maken. In den achtste schuyt stond een 
gelaurierd oorlooghsheld, willende met dien uytbeelden, zijn Prinselijke Exelentie, als in zijne 
tijd den eenigen Mars, die met eene dubbelde Orangen sluyer de zeven Vereenighde Landen 
onbrekelijke gekoppeld hiel. In den negende schuyt waren wy om op alles orden te stellen, by 
ons hebbende musijkers en trompetters, die als het haar bevolen wierd', poozen hielde (=musi- 
ceerden). Varende deur de graften en burghwallen, geviel dit de aenschouwers wel en kosten uyt 
de wapenen, die van zeven personen wel aerdigh en kostelijke gekleed, (daervan de verwen zo 
waren na den eysch, dat alle de werreld koste oordelen, wat men hiermede zeggen wilde), ge- 
houde wierden. Dit werk stond niet stil, maar voer al zwierende voort en kreegh door de be- 
weeglijkheyd en 't verplaetsen zeer groote gratie, te meerder omdat het zo onverwacht opquam. 
Voor het prinsenhof gekomen zijnde, alwaar mijnheer de Prins in de venster lagh, die dit toen 
met een aengenaem oogh beschouwde, zong een zeer lieflik persoontge, dat daerop in de schuyt 
van de musikers kostelijk uytgedost was, een lied, dat de heer drost van Muyden in eener zijner 
treurspelen gerijmd hadde en hier uytermate slaags quam (nl. 'Achilles en Polyxena' r.361-388). 
Dit alles geviel mijn heere den Prince van Orangen, alsmede de heeren burgemeesteren zo wel, 
dat wy daaghs daeraen, zijnde zondagh, des morgens, last kregen, men zoude dit in de Academie 
tegens na den noen ten twee uuren wederom op een niew, zo heerlijk en sierlijk als mogelijk 
was, toestellen. Men volghde het gebod. In het pleyn wierd een verhevene plaatse, waerop de 
heer Prins van Orangen, met de burgemeesteren, zoude zitten, in aller haast getimmert. De 
gehele schouplaats was van boven tot beneden met tapeten behangen, gelijk de vloeren, daer
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men over gingh, daermede gedekt waren. De stellagien, hangkameren en andere zitplaatsen 
waren met de pronk van jufferen, op het kostelijkste toegemaakt, dicht gestuwd, die, niettegen- 
staende zy bedrongen zaten, algelijkelijke opstonden ende behoorlijke eere zijne Exelentie, in 
het inkomen als van gelijke mede, hare eerbiedigheyd aen de heeren burgemeesteren bewezen, 
die toentertijd' deeze waren: Dirck Bas, Bartelt Kromhout, Iacob Boelensz., Iacob Gerritsz. 
Hoingh."

- UB Leiden, Bibliotheca Thysiana, inv.nr.1178 A1334:
"Reden over de oneenicheyt der rymers onses tijdts en vaderlandts. Ghestelt by een liefhebber 
derselver hoochloffelijcker konste. 't Amsterdam. In 't jaer ons Heeren 1618.
(--- ) Wat sal ick stellen voor de teweeg brenghende oorsake o f  moeder der oneenicheyt? De 
nae-yveringhe? Gheensins. Die is daertoe te eel. Dese wort in alle oefeningen, als van konsten, 
wapenen en derghelijcke, den leerlinghen derselver van de leermeesters ten hooghsten aenghe- 
presen als een van de voornaemste trappen om tot den top der wetenschappen te gheraken. Wat 
dan? Niet anders als de blaeuwe en magre hertvreetster de Nydicheyt. Deze heeft een deel van 
de rijmschryvers onse tijdtgenooten so seer beseten, dat sy, noch op schande noch op schade 
siende die haer daeruyt te verwachten staet, alleene soecken haer medebroeders te onderdrucken. 
(--- ) Daeromme wil ick dit staken en komen tot het tweede lit van myne reden, te weten: het 
eynde van de oneenicheydt, dat is wat sy sal eyndelijck teweghe brenghen. Waertoe vele 
woorden? Yeder vernuftighe sal met my bekennen en oordeelen, dat sy, soo gheen gantsche 
vernietinghe, tenminsten kleynachtinghe, jae verachtinghe van die onvollovelijcke konste sal 
veroorsaken. Hetwelck een bedroefde saeck soude zijn voor alle konstlievende herten. 
Hieromme is 't dat u, Amsterdamsche rymers, ghebeden wort van een kleyn konstenaer, maar 
een groot liefhebber, dat ghylieden die schadelijcke oneenicheyt, waerdoor die edele oefeninghe 
licht mocht ten val komen, soeckt te dooden en te verdonckeren. Weet ghy van gheen 
oneenicheyt? Ick sal se u nae mijn kleyn vermoghen wysen. Den eenen sondicht met reuckeloos 
en onbedacht te zijn in 'tghene dat den anderen al te stijfkoppich onderhout. Ghelijck in het 
tweespal van de rechte Nederlantsche tale te ghebruycken. d'Eene denckt niet eens daerom, dat 
hy deselve met eenighe uytheemsche woorden besmet. En d'andere zyde soeckt derselver 
suyverheyt al te stijfkoppich sich aen een stroo storende (soo men daermede in 't goede kan 
misbeuren) te onderhouden. Eyscht ghy wech en wyse? Ick heb se ghevonden. Naedemael 
ghylieden in ghevoelen soo verde van malkanderen zijt ghescheyden, leert u selven kennen ende 
malkanderen verstaen, 'twelcke mijns oordeels den besten middel is om tot de Eendracht ende 
Vrede te gheraken. Dan sult ghy meerder zijn "In Liefd' Bloeyende" als oyt voorheenen. 
Hetwelcke buyten alle twyfel alle konstlievende herten wenschen, gelijck het boven allen 
wenscht d'eene zyde niet meer als d'ander zyde toeghedane liefhebber der loffelijcker rijmkonste 
Pac. Am.
Vincit qui patitur."

- Vóór 6 april vindt de eerste voorstelling plaats van Rodenburghs spel "Rodomont en
Isabella".335

- Eerste editie van Rodenburghs "Wraeckgierigers Treurspel".336

- Première van Bredero's "Stommen Ridder". Gespeeld op de Nederduytsche Academie. Editie 
in 1619. Onder het stuk staat de datum 6 juni 16 1 8.337 Eerdichten van:
T.Hartoch, "Yvert na 't recht";338 
A.v.Mildert, "Weest milt";339

334. Zie ook: Gielen 1935.
335. Smits-Veldt 1986, p.233-245. Dit spel heeft te maken met de concurrentieslag tussen De Egelantier 

en de Academie.
336. Hummelen 1982, p.274.
337. Meeus 1983, nr.42.
338. Hij wordt ook genoemd in 1619, 1620 en 1621.
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J.J.Scheepmaker;
L.Eba.S., L. ab Embda Studiosus?;
C.Biestkens, "Wie weet wanneer?".

- Eerste editie van Bredero's "Meulenaer" en "Spaanschen Brabander" (gespeeld op de Acade
mie).340 Eerdichten bij de "Spaanschen Brabander" door:
S.Coster, "Overal t'huys";
Anonymus;
S.S. SS. LL. Stud., waarschijnlijk Suffridus Sixtinus litterarum studiosus;
"Eerlijck en leerlijck";
G.I.Scheepmaker.

- Op 29 september wordt, mogelijk voor de eerste maal, de "Isabella" door Hooft en Coster 
gespeeld in het Muiderslot voor prins Maurits.341

- Tweede druk van Costers "Ithys", vertoond in de Nederduytsche Academie in 1618.342

- Editie van Rodenburgh, "Rodomont en Isabella". In het boekje staat het blazoen van De 
Eglantier uit 1528 afgebeeld.343 Eerdichten van:
I.F.P.;
Io.C.S.P.M.

- I.v.m. het overlijden van Bredero worden lijkdichten geschreven (afgedrukt na "Stommen 
Ridder" 1619) door344:
"Roemt u leven alijnd";
I.Visscher, "Men moet daar aan";
N.I. a W.;
H.C.H.;
P.S.;
T.C.;
"Nostra damus laeti";
"Ama chi t'ama";
Anonymus;
I.v.V. (=Joost van Vondelen?);
"Een in 't hart";
"Non nobis";
T.H., "Yver't naa't recht";
Anonymus;
I.I.Scheepmaker;
"Besoeck in orbaar elck sin";
H.C.H.;
A.v.Mildert, "Weest mildt";
P.A., "Elck raapt wat" (=Pieter Adr. Raep) (2x);
I.H.Bloemendaal345;

339. Hij werd geboren te Emden in 1596/1597. Waar en wanneer hij overleed, is niet bekend. Vanaf 1598 
woont hij in Amsterdam. Hij was bontwerker. Bij zijn huwelijk krijgt hij 1200,= mee. In 1620 krijgt hij geld 
uit de verkoop van land in het Zuid-Nederlandse Arendonck. Hij gebruikt ook de zinspreuken: "Liefd noch" 
en "Aensiet 't recht". Hij wordt ook genoemd in 1619, 1620, 1621 (2x), 1631 en 1632.

340. Bredero 1974, p.142-149; Hummelen 1982, p.274.
341. Smits-Veldt 1986, p.233-245. Het spel heeft te maken met met de strijd tegen Rodenburgh, die o.a. 

schreef "Rodomont en Isabella".
342. Meeus 1983, nr.58 bis.
343. Meeus 1983, nr.199.
344. Stuiveling 1970, p.175-186.
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A.van Salingen, "Wt stof gheresen";
"Gheen sonder strijdt";
H.L.Roghman;
D.P. ab Embda (=D.P.Pers?).

- ANHG Amsterdam, Kerkeraadsnotulen, 29-3-1618. GA Amsterdam, PA 376, inv.nr.4, fol.278: 
"Alsoo men dagelycx verneemt, dat in de genaemde Duytsche Academi voornamentlyck oock in 
andere spelen, groote ongebondentheden (=bandeloosheden) gepleecht wort in woorden, 
gebaeren en anderssins tot groote ontstichtinge ende quetsinge der eerbaerheyt, is besloten dat 
dit den H.burgemeesteren ernstelyck sal vertoont werden. Dit sullen doen D.Rolandus ende 
schepen Heemskerck, also sy van outs commissie hebben haer te remonstreren (=rapporteren) de 
ontstichtinge gepleecht op Antonisplaets door eenige Italianen."

- Idem, d.d. 3-5-1618, fol.282:
"Alsoo men verneemt, dat de heydensche comedien en camerspelen geageert op sondagen; jae 
selfs, als men 't Avontmael des H. celebreert, soo langs soo meer inbreect tot merckelicke ont- 
stichtinge van velen, ende ontheyliginge van Gods H.Naem, is geresolveert (=besloten), dat men 
de H.burgemeesteren daerover sal begroeten, 'twelck doen sullen D.Plancius en
D.Triglandius."346

- Idem, dezelfde datum:
"D.Plancius en D.Triglandius hebben gerapporteert, hoe dat sy metten H.burgemeesteren hebben 
gesproken over het onbehoorlyck comedienspelen ende 't geen daer ten desen de heeren hebben 
verclaert misnoegen te hebben in sodanige ontuchtigheden. Den Italiaenschen Quacksalver347 
hadden sy op 't voorschryven (=schriftelijke aanbeveling) van syn Ex.tie (nl. prins Maurits) 
toegelaten, doch voor de gelimiteerden tyt ende dat sy daerop letten souden, dattet soude 
geweert werden."

- GA Amsterdam, Not.Arch.460, fol.311 (afschrift Not.Arch.435, fol.65 verso-66):
"Op huijden den eersten september anno XVJc ende achttien compareerde (=verscheen) voor 
mij, Palm Mathijsen, openbaer notaris, ter presentie van de ondergeschreven getuijgen Adam 
Pietersz., lettersetter, out omtrent negentien iaeren. Heeft ter requisitie ende versoecke van 
d'eersaeme docter Samuel Coster verclaert, getuijcht ende geattesteert, hoe warachtich is, dat hij 
getuijge op maendach verleeden acht daegen geweest is ten huijse van Ioris Iacobsz. Veselaer, 
alwaer meede waeren de knechts van de winckel ende onder deselve meede waeren Willem 
Boddens, meede een van deselve knechts. Ende dat deselve Boddoes tegens hem getuijge ende 
Harremen Elias Wijshooft seijde, dat hij de kaemer van de nieuwe accademie eens te coop most 
setten. Alle 't welck hij attestant verclaert etc. Gedaen binnen der voorsz. stede ter presentie van 
Andriessen Timmerman als getuijgen.
Adam Pietersz.
Ian Andrijs348 
Jan Oukersoon."

- Huydecoperarchief inv.nr.163 (oud 384), RA Utrecht:
"Wy, Claes Jacobs Haringcarspel ende Reynier Pauw de Jonge349, schepenen in Amstelre- 
damme, oirconden ende kennen, dat voor ons gecompareert is Lambert Lamberts Verwer, ende

345. Is hij Jan Hendricks Bloemendaal uit Haarlem?
346. Trigland werd geboren in 1583 te Vianen en overleed in 1654 te Leiden. Vanaf 1610 is hij predikant 

te Amsterdam. In 1618 is hij afgevaardigde op de Dordtse synode. In 1634 wordt hij hoogleraar te Leiden. 
Hij wordt ook genoemd in 1621 en 1630.

347. Dit toneelstuk hebben we niet kunnen plaatsen.
348. In 1619 komt hij voor met de zinspreuk: "Een gheeft leven".
349. Hij werd in 1591 te Amsterdam geboren en overleed in 1676 te 's-Gravenhage. Sinds 1608 studeerde 

hij filosofie te Leiden. Hij promoveert als jurist in 1615. In 1618 is hij schepen te Amsterdam; in 1620
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geliede (=verklaarde) vercoft (=verkocht), opgedragen (=overgedragen) ende quytgeschouden 
(=afstand gedaan) te hebben Samuel Coster, medicinae doctor, een erf, 't welck jegenwoordich 
betimmert is, gelegen op de Keysersgraft, lanck hondertvyftich voeten ende breed tsestich 
voeten, daer lendenen van zyn Staets Melis aen de noordtzyde ende hy, comparant, aen de 
suytzyde, streckende voor van de straet tot achter aen de stadtserven, in allen schyne 't voorsz. 
erf aldaer gelegen is. Ende hy, comparant geliede, daeraf al voldaen ende wel betaelt te wezen 
den lesten penninck metten eersten, soodat hy daeromme beloofde (onder verbandt van alle zyne 
goederen, roerende ende onroerende, praesente ende toecomende) 't voorsz. erf in manieren 
voorseyt te vryen ende vry te waren jaer ende dach, als men in gelyken schuldich is te doen, 
ende alle oude brieven af te nemen, sonder arch ofte list, in oirconde dezen brieven bezegelt met 
onzen segele den tienden november anno 1618.
J.van der Does"
- 1 augustus 1618: eerste jaarfeest van de Academie. Klaas Jansz. Visscher350 maakt prent van 
het toneel van de Academie naar een tekening van David Vinckboons. "'t Geselschap der Goden, 
op de Bruyloft van Apollo ende de Nederduytsche Academie" van Coster wordt opgevoerd.351
- Editie van Rodenburgh, "'t Quaedt syn meester loondt".352 Eerdicht van "Een lief ick".
- Editie van Th. Rodenburgh, "Alexander".353 Eerdichten van:
"Ic blijfd in Ede doen";
"Odio fu el principio".
W.F.M.K.
- Eerste editie van "Achab" en "Simson" van A.de Koning.354 
Eerdichten bij "Achab":
"Trou die kroont";
"Raept vreught wt deught";
A.F., Alex van Fornenbergh;
A.F., "Levende sterf ick", Alex van Fornenbergh;
D.Moor, "Tis verloren gewasschen";
Cornelis Veeris.
Eerdichten bij "Simson":
"Ghenoech om te volghen";
"Weet of rust";355
"Wie faelt mach keeren", G(overt) G(overtsz.);

rekenmeester; 1621-1655 raadsheer in de Hoge Raad van Holland, Zeeland en West-Friesland; 1655-1676 
president van de Hoge Raad.

350. Hij leefde van 1586 tot 1652. Hij was graveur en verzorgde illustraties in Roemer Visschers 
"Sinnepoppen". Hij was diaken in de gereformeerde kerk en tegen de opvoering van Vondels "Gijsbrecht".

351. "De Oude Tijd", 1872, p.120; Wybrands 1873, p.40; Hummelen 1982, p.274.
352. Meeus 1983, nr.200. Volgens Worp 1920, p.35, publiceert Rodenburgh dit stuk (opgedragen aan 

Cornelis van Campen, president; Dr.Johan Fonteyn, factor, en Johan Sybrandtsz. Bont, prins van De 
Egelantier), om aanvallen op hem gedaan door o.a. Coster te pareren. Hier vergist Worp zich: het moet zijn 
"Wraeck-gierigers Treurspel" (Meeus 1983, nr.201). In hetzelfde jaar weigeren de kamerbroeders een 
tafelspel van hem te spelen en de opvoering van een ander tafelspel wordt voortijdig afgebroken. 
Teleurgesteld verlaat Rodenburgh de kamer en schrijft in 1619 zijn "Eglentiers Poëtens borst-weringh" (ook 
de bron voor het weigeren van het spelen van de tafelspelen. Zie: Francken 1976, p.57-67).

353. Meeus 1983, nr.198.
354. Respectievelijk Meeus 1983, nr.129; Hummelen 1982, p.274 en Meeus 1983, nr.135. "Achab" werd 

pas voor het eerst gedrukt in 1618, maar ontstaat volgens het voorwoord in 1610. Onder de tekst staat als 
datering 1612. Hummelen 1982, p.43, beschouwt 1612 als de juiste datering. Zie ook: Kalff 1895, p.164; 
Van Gemert 1990, p.278. Abraham de Koning werd in 1588 te Antwerpen geboren en overleed in 1619 te 
Amsterdam. Hij was kunst- en boekverkoper en actief lid van Het Wit Lavendel. Zijn zinspreuk luidt: "Blijft 
volstandich". Hij wordt ook genoemd in de jaren 1610, 1612, ca.1613, 1615 (2x), 1616 (6x), 1617 (3x) en
1618.

355. Deze spreuk werd ook door Coornhert gebruikt.
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"Vreest Godt voor al";
L.V.Y.;
"Een boven al", Burgert van der Wael.
- Eerste editie van "Virginia" van Van Mildert. Gespeeld op de Academie.356 Eerdichten van:
I.S.Kolm, "Bemint de waerheyt";
I.I.Scheepmaker;
Suffridus Sixtinus, "Heu! numium sero";
P.D.H., "Leeft om 't leven".
- Hs. GA Amsterdam:
J.S.Kolms "Meest al de werrelt" "op kersavont" voltooid.
1619
- "Nieuw-Jaar-lieden: Wt-ghegheven by de Nederduytsche Academie. Int Jaar ons Heeren 
1619".357 Ondertekening van de nieuwjaarsliederen van de Academie door:
"Vivitur parvo bene";
P.A., "Elck raept wat" (=Pieter Adriaensz. Raep?);
G.A.Brederood, "'t Kan verkeeren";
"Maller, bent wijs";
C.Biestkens, "Wie weet wanneer";
Pieter Jansz. Codde, "Soeckende verwerf ick";
T.H, "Yvert na 't recht";
"Weest milt" (=Van Mildert);
J.K.V.Dorsten, "'t Comt al uyt een";358 
Jan Andriesz, "Een gheeft leven";
- "Eglentiers Nieuwe-jaers gift, IN LIEFD BLOEYENDE: Op 't jaer M.DC.XIX." door 
Theodoor Rodenburgh.359
- Editie van Costers "Isabella". Vertoond in de Nederduytsche Academie.360
- Editie van Costers "Polyxena". Vertoond in de Nederduytsche Academie.361
- Eerste editie van Costers "Duytsche Academi", gespeeld op de Academie op 1-8-1619.362
- Eerste editie van Biestkens' "Claes Kloet", gespeeld op de Academie.363

356. Hummelen 1982, p.274; Meeus 1983, nr.160.
357. Hummelen 1982, p.271; Biestkens z.j., p.10.
358. Joost Krijnen van Dorsten komt ook voor in 1622 en 1633 met de spreuk: "Doet goet".
359. Gepubliceerd in Rodenburgh 1992.
360. Meeus 1983, nr.61. Achter het stuk staat: "In 't jaar 1618 is dit spel ghespeelt op den huyse tot 

Muyden in de groote zaal, tot onthaal van zijne Excell. Prince van Orangen." Volgens Van Tricht 1980, p.85, 
op 29 september. De eerste 362 verzen zijn geschreven door P.C.Hooft.

361. Meeus 1983, nr.62. Volgens Te Winkel 1973, Deel III, p.139 is "Polyxena" het eerste treurspel dat 
Coster heeft geschreven. Uit de woorden van melpomena in Sixtinus' "Apollo over de inwijdingh van de 
Nederlandtsche Academia, De Bijekorf, leiden Worp 1920, p.45, en Smits-Veldt 1981, p.368, af, dat 
"Polyxena" in september 1617 is opgevoerd en vóór "Iphigenia" zou geschreven zijn. Omdat een paar 
reizangen uit "Polyxena" reeds verschenen waren in "Apollo of Gesangh der Musen" (1615) - zie: 
Keersmaekers 1981, p.131 -, acht Smits-Veldt 1981, p.368 het niet onmogelijk, dat het hele spel dateert van 
1615. Kollewijn plaatst het stuk resoluut op 1619.

362. Wybrands 1873, p.40; Hummelen 1982, p.274.
363. Hummelen 1982, p.274.
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- Eerste editie van Bredero's "Hoochduytschen Quacksalver", "De Koe", "Stommen Ridder" 
(gespeeld op de Academie in 1618), "Symen sonder Soeticheydt". Editie van "Lucelle", 
"Meulenaer" en "Spaanschen Brabander" (gespeeld op de Academie).364
- Mogelijk wordt Govert Govertsz. in dit jaar de opvolger van Abraham de Koning, die overlijdt 
in 1619.365
1620
- Ondertekening van de nieuwjaarsliederen van de Academie door366:
A.v.Mildert;
"'t Lijen verwint. Oordeelt recht";
A.P.Craan;367
Pieter Adriaansz, "Elck raept wat";
S.D.Q., "Elck is sondich";
T.Hertoch, "Yvert nae 't recht";
"Gheen quaet met quaet vergelt";
Jacob Jansz Colevelt, "Een in 't hart";
J.J.Verwan, "Graech na goen YVER".
- Mr.G.van der Eembds368 "Sophonisba" wordt op 21-9-1620 door de oude kamer van 
Amsterdam gespeeld.369 Eerdicht van:
"Luyckt geen deught".
- Editie van Gerbrant Smit,370 "Absaloms treurspel". Gespeeld in januari 1620 op de Brabantse 
kamer Het Wit Lavendel.371 Eerdichten van:
G.G., "Wie faelt mach keeren";
C.Felbier, "Rijckdom baert sonde".
- Edities van Bredero's "Hoochduytschen Quacksalver", "De Koe", "Meulenaer", "Moortje", 
"Rodd'rick", "Stommen Ridder" (gespeeld op de Academie), "Symen sonder Soeticheydt".372
- Eerste editie van Costers "Niemant ghenoemt", gespeeld op 1-8-20 op de Academie.373
- Editie van Hoofts "Achilles en Polyxena" en "Granida".374
- Eerste editie van Vondels "Hierusalem verwoest".375 Eerdicht van Guilhelmus Vondel.376
- Editie van "P.T.L. Thronus Cupidinis. Amsterdam 1620". In deze verzameling emblemata en 
gedichten vindt men bijdragen van o.a. Bredero, Vondel en Roemer Visscher.377

364. Hummelen 1982, p.274.
365. Hummelen 1982, p.41.
366. Hummelen 1982, p.272.
367. Hij wordt ook genoemd in 1621 en 1622.
368. In 1620 is hij factor van De Wijngaardranken te Haarlem.
369. Meeus 1983, nr.84.
370. Zijn devies luidt: "Volcht de Deucht".
371. Meeus 1982, nr.156.
372. Hummelen 1982, p.275.
373. Hummelen 1982, p.275.
374. Hooft 1972; Hummelen 1982, p.275.
375. Hummelen 1982, p.275; Meeus 1983, nr.260. Zie ook: Geesink 1987, p.75.
376. Willem van den Vondel leefde van 1603 tot 1628. Hij is broer van Joost. Studeert af als jurist in 

Orleans en reist daarna drie jaar in Italië. Hij komt ziek (vergiftiging?) terug. Behalve het eerdicht bij 
"Hierusalem verwoest" is van zijn hand "Afscheid van Italië". C.G.Plemp (zie voor hem bij 1630) maakte op 
hem een Latijns rouwdicht, dat door Joost van den Vondel werd vertaald.
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- GA Amsterdam, Notarieel Archief, inv.nr.436 (film 4800), fol.114 verso:
"Op huijden den vijf ende twintichsten februari anno 1600 ende twintich compareerde voor my, 
Palm Mathijsz., openbaer notaris, ter presentie van de ondergeschreven getuigen Claes Biesgens, 
out omtrent vijftich jaeren; Luycas Albertsz., out omtrent acht ende twintich iaeren; Pieter 
Emanuel, out omtrent twee ende twintich iaeren; Jan van Sanen, out omtrent drie ende twintich 
iaeren. Hebben ter requisitie ende versoecke van doctor Samuel Coster met hem gevoecht de 
substituyt Arent Alberts verclaert ende hoe waerachtich is dat sij, getuigen, omtrent ses of seven 
maenden geleden tot meermalen de persoon van Jacob Melisen, tinnegieter, hebben hooren 
seggen, dat hij, Jacob Melisen, een druypaert (=druiper) hadde gehaelt. Alle 'twelcke etc. 
Gedaen present Pieter de Harripen ende Bruijn Alberts als getuigen."
- Idem, fol. 115:
"Op huijden den vijf ende twintichsten february anno 1600 ende twintich compareerden voor 
mij, Palm Matthijsz., openbaer notaris, ende ter presentie van de ondergeschreven getuigen 
Pieter Emanuel, out omtrent twee ende twintich jaeren; Jan Andriesen, out omtrent vyftien 
iaeren, ende Andries Pietersen, out omtrent eenentwintich iaeren. Hebben ter requisitie ende 
versoecke van Dr.Samuel Coster met hem gevoecht de substituyt Arent Albertsz. Verclaren ende 
hoe waerachtich is dat op kermismaendach verleden een iaer sy, getuigen, in meerder geselschap 
neffens Jacob Melisen geseten hebben in de herberge, genaemt "De Abt", ende dat deselve Jacob 
Melisen doentertyt syn mannelijckheijt op een tinne talioor (=schotel, vooral voor het snijden 
van vlees) nederleyde ende openbaer vertoonde. Verclaerden mede dat deselve Jacob Melisen 
doentertyt aldaer ten huijse de waerts grof greijse mantel stal, die de voornoemde Jacob Melisen 
wel sestien maenden heeft gehouden, eer hy deselve wederom bracht. Verclaren voorts dat de 
voornoemde Jacob Melisen deselve mantel meest door dwangh ende dreigen van doctor Samuel 
Coster, dien 't doen eerst ter kennisse quam, wederom gebracht heeft ende sonder dat deselve 
mantel noch gehouden soude hebben. Alle 'twelck etc. Gedaen present Pieter de Herpont ende 
Pieter Bos als getuigen."
- Idem, fol. 115:
"Op huyden den vijf ende twintichsten february anno 1600 ende twintich compareerden voor 
mij, Palm Matthijsz., ende ter presentie van de ondergeschreven getuigen Claes Biesgens, out 
omtrent vijftich iaeren, ende Abraham Bouwens, 19 jaeren. Hebben ter requisitie ende versoecke 
van doctor Samuel Coster verclaert ende hoe waerachtich is dat eenen Jacob Melisen tegens hen, 
getuigen, verclaerde, dattet hem, Jacob Melisen, leet was dat hij syn beste speelnoot sijn wijf 
afgesoent hadde, seggende dat de nicht ende knecht in 't voorhuijs wrochten ende dat hij 't dede 
soo bedectelijck, dat sij 't niet en sagen. Alle 'twelck sy, attestanten, verclaren. Gedaen present 
Pieter Manuel ende Pieter de Herripan als getuigen."
- Idem, fol. 116:
"Op huyden den ses ende twintichsten februarij anno 1600 ende twintich compareerden voor 
mij, Palm Matthijsz., openbaer notaris, ende ter presentie van de ondergeschreven getuigen 
Susanna de la Motu, out omtrent vijf ende twintich jaeren, huysvrou; Aerius de la Mette. Heeft 
ter requisitie ende versoecke van doctor Samuel Coster met hem gevoecht Arent Swerts, 
substituijt-schout, verclaert ende hoe waerachtich dat seecker tijt geleeden eenige persoonen van 
de Academie t'haeren huijse hebben geteert ende dat na 't scheijden van 't geselschap sy, 
getuyge, vermiste haer mans grof greyse mantel, die sij wel sesthien maenden quijt was ende dat 
daernae t'haere kennisse quam, dat eenen Jacob Melisen een van deselve persoonen die in 't 
geselschap mede geweest was deselve mantel geslegen (=zich toegeëigend) hadde ende dat sij, 
getuige, haer dienstmaecht ten huijse van deselve Jacob Melisen om de mantel sondt ende dat de 
huijsvrou van de voorseide Jacob Melisen deselve mantel lochende te hebben. Dat nochtans de 
voornoemde Jacob Melisen daerna deselve mantel haer weder thuijs gebracht heeft. Alle 'twelck 
sij, attestante, etc. Gedaen present Jacob Gerbrantsz. ende Andries Pietersz. als getuigen."

377. Tentoonstellingscatalogus 1968, p.42.
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- Huydecoperarchief, inv.nr.163 (oud 384), RA Utrecht:
"Wy, Adriaen Pietersz. Raep ende Arent Pietersz. van der Burch, schepenen in Amstelredamme, 
oirconden ende kennen, dat voor ons gecompareert zyn de heeren burgemeesteren ende 
tresorieren deser stede, ende gelieden vanwegen derzelver stede, vercoft, opgedragen en 
quytgescholden te hebben Samuel Coster een erf, breet vooraen de straet zes voeten totte lengte 
van achtentachtich voeten. Ende was voorts breet veertich voeten totte lengte van tweensestich 
voeten, sulcx dat dit erf in 't geheel lanck is hondertvijftich voeten, zynde een gedeelte van de 
erven met numeros 46 ende 47, gelegen op de oostsyde van de Princhegraft, in 't parck van letter 
A tusschen de Beerestraat ende de Runstraat, daer lendenen van zyn Niclaes Jacobs, notaris, 
voor, ende 't erf van no.45 achter aen de zuytzyde, ende 't erf van no.48 doorgaens aen de 
noortzyde, in allen schyne 't voorsz. erf ter voorn. plaetse gelegen is, onder conditie dat men dat 
erf niet sal mogen smaldeelen (=splitsen in kleinere delen) tot slopgens ofte steechgens. Ende zy, 
comparanten, gelieden daeraf al voldaen en wel betaelt te wesen den lesten penninck metten 
eersten, sodat zyl. daeromme in der voorsz. qualite (=hoedanigheid) beloofden (onder 't verbant 
van alle der voorn. stedegoederen, geene uytgesondert) 't voorsz. erf in manieren voorseyt te 
vryen ende vry te waren jaer ende dach, als men in gelycken schuldich is te doen ende alle oude 
brieven af te neemen, sonder arch ofte list. In oirconde desen brieve besegelt met onsen zegelen 
den eersten aprilis anno 1620.
Valckenier."
- GA Amsterdam, Thesauriersrekening, inv.nr.305 (filmnummer 1620), Rapiamus 1620, fol.176 
verso:
"Samuel Coster betaelt de somme van tweehondert gulden over de oncosten by de 
Nederduytsche Academie gedaan in 't incomen ende uytvaren van zyne excellentie binnen deser 
stede luydende ordonnantie ende quite daervan zynde in date den 13den novembris 1618 ende 
by de voorgenoemde tresoriers 1618 als jegenwoordige tresoriers over andere invorderinge 
overgelevert. Actum den 26sten maert anno 1620."
- Idem, fol.179 recto:
"Samuel Coster betaelt de somme van driehondertsesenvijftich gulden, te weten 308 gulden als 
van een declaratie van 508 gulden anno 1618 overgelevert. (Doenmaels daerop ontfangen is 200 
gulden) by de Nederduytsche Academie (soo sij seyden) uytgegeven te hebben sonder de 
oncosten by hem vooren van burgemeesteren gedaen in het inhaelen ende wederuytleydinghe 
van zijne excellentie den prinsche van Orange. Midtsgaders noch 48 gulden by hem betaelt aen 
de speluyden, waermede voorverhaelde declaratie niet en was in rekening gebracht, maer luydt 
selven declaratie midtsgaders den ordonnantie met de schadebrief van de voorsz. 48 gulden 
blijckende by ordonnantie ende quite daervan zijnde."
- GA Amsterdam, Not.Arch.364 A, fol.342 (afschrift Not.Arch.349 11, fol. 88 verso - 89)378:
"Op huijden den vierden meije 1620 compareerde etc. d'eerbare Henrick Hooft, out omtrent 21 
iaren, ende Reijer Loots, mede omtrent 21 iaren out, woonende binnen deser stede. Ende hebben 
etc. ten versoecke van de E. doctor Samuel Coster getuijcht, verclaert ende geattesteert, hoe waer 
es, dat Ian Startert, boeckvercooper tot Leeuwaerden, omtrent Alderheijligen lestleden hier ter 
stede gelogeert geweest es in den St.Jacop Schilp op den Nieuwen Dijck, bij hem hebbende een 
kist met kleeren, d'welcke hij aen de producent met seecker getal van speelen daer beneffens 
vercocht heeft ende de klederen gelevert. Ende alsoo de speelen noch in Vrieslandt waren, soo 
heeft de voorsz. Stertert belooft d'selve soo haest als (=zodra) hij thuijs gecoomen soude zijn, 
over te stieren (=op te sturen), 't welck hij, Startert, noch niet gedaen en heeft, soo zij getuijgen 
verstaen niettegenstaende d'voorsz. producent onder 't maecken van de koop verscheijden reijsen 
wel uytdruckelijck geseijt heeft: "Het is mij meerder om die speelen te doen als om de kleren." 
Van welcke coope ter goeder trouwe een obligatie (=schuldbrief) gemaect is geweest, daerin 
d'producent bekent schuldich te zijn aen den thoonder van dien en gekocht te hebben van de

378. Gedeeltelijk gepubliceerd in Worp 1904, p.42.
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hoofden van de kamer van rethorijck tot Leeuwerden. Dan heeft geen ander bekent als Ian 
Startert voornoemt met eenen Abbe Fredricx, die haer als hoofden ende vercoopers van de 
kleeren ende speelen presenteerden. Alle 't welck etc. Gedaen t'Amsterdamme ter presentie van 
Ian van Sanen ende Steven Camerlingh, getuygen etc.
Henric Hooft 
Reyer Loits"
- GA Amsterdam, Not.Arch., inv.nr.216 (filmnr.4677), 25-8-1620379:
"Op huijden den 25sten augusti anno 1620 compareerde etc. Arent Willemsz. Wijncooper 
binnen deser stede mij, notaris, bekendt. Ende verclaerde dat hij nu onlancx procuratie 
(=schriftelijke volmacht) hebbende van de hoofden van de camer van retorica tot Leeuwarden in 
Vrieslandt, voor den gerechte deser stede namptissement (=recht van beslag) geobtineert 
(=verkregen) heeft op ende jegens docter Samuel Coster ter somme van 400 car. guldens. Ende 
dewijle hij, comparant, mits zijne indispositie (=ongesteldheid) de voorsz. penningen niet can 
ontfangen, heeft oversulcx inder bester ende bestendichster forme mr. Jan Engels, advocaet, 
woonende binnen deser stede, sijn comparants swager, speciael omme uijten name van hem, 
comparant, ende van zijnentwegen in den voorsz. qualite uijt handen van de voorn. Samuel 
Coster te eijschen ende ontfangen onder cautie (=zekerheidstelling) van restitutie ende indien 
namaels bevonden werde sulcx te behoren de voorsz. somme van 400 car. guldens ende 
conformite van de voorsz. acte van namptissement, oock mede van zijn comparants wege 
degeenen die hem voor de echtinge van de voorsz. penningen borgen, sullen confirmeren 
(=bevestigen) te belooven te indempneren (=schadeloos te stellen) naer behooren ende vorderen 
als waert (=naar waarheid). En beloovende ende onder allen verbande na rechte sonder arch oft 
liste gedaen binnen deser voorsz. stede van Amsterdam ter presentie van Harmen Willemsz. 
ende Isaacq Houcquier, getuigen hiertoe versocht.
Arent Willemsz."
- GA Amsterdam, Not.Arch., inv.nr.614 (filmnr.331), 21-9-1620. Deze acte is moeilijk leesbaar 
en bovendien door brandschade aangetast. Worp 1904, p.42, geeft de volgende samenvatting: 
"Den 21sten Sept. 1620 treft Abbe Frederiksz., gemachtigde van de hoofden der kamer van 
rhetorica te Leeuwarden, eene overeenkomst met Dr.Samuel Coster en juffrouw Josina Albers 
(Coster's vrouw) aangaande de betaling van 705 gulden, 'als reste van 900 gl. procederende uit 
coop van cleeding en speeltuych' door Coster. Deze keurt het goed, 'dat Abbe 400 gld. uit de 
consignatie ligt', en belooft, de overblijvende 305 gld. in termijnen te betalen. (Stuk van notaris 
Ruttens)."380
1621
- Editie van "Nieuw-Jaar-Lieden: Wt-ghegheven by de Nederduytsche Academi. Int Iaar ons 
Heeren 1620". (Lees: 1621).381 Ondertekening van de liederen door:
Salomon D.Q., "Elck is sondich";
A.P.Kraan;
J.Krijnen, "Verkiest het beste";
"Wie had ghedocht?";382 
A.v.Mildert";
Thomas Hertoch, "Yvert na 't recht";
J.Coesveldt;383

379. Zie ook Worp 1904, p.42. In het GA Leeuwarden is over deze en de volgende akte geen nadere 
informatie beschikbaar. Tot 1860 bestond in de noordelijke provincies geen verplichting tot het opmaken van 
dubbele aktes.

380. Zie ook Worp 1920, p.62. De transactie hangt samen met de ordonnantie van het stadsbestuur van 
Leeuwarden, gesteund door de gedeputeerde staten, dat de rederijkerskamer moest worden opgeheven.

381. Hummelen 1982, p.272; Biestkens z.j., p.10.
382. Deze spreuk komt ook voor in 1622.
383. In 1625H is hij boekhouder van de kamer.
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J.J.Kolevelt, "Een in 't hert";
C.Biestkens."
- De Egelantier neemt deel aan een feest te Beverwijk.384
- Op 6-6-1621 vinden plaats: "Verthooningen ghedaen by die van de Nederduytsche Academie 
[...] tot onthaal van zyne K.M.van Bohemen." De auteur is onbekend.385
- "Op 't versoeck ende doleancien (=klachten) van de gemeene gebueren op d'Elants-, 
Passeerders-, Loyersgraften en -straeten, mitsgaders de Wolfe-, Beere-, Huyde-, Runstraeten, 
Princen- en Keizersgraften omtrent d'Academie, is goetgevonden, dat de heeren burgemeesteren 
wel zouden moghen commissarissen ordineeren en met Dr.Samuel Coster spreecken en 
onderstaen (=onderzoeken) sullen, of se d'Academie tot redelijcke prijsen met de minste lesie 
van de stadt, van hem ten behoeve deser stede souden kunnen overnemen, om daernae gebruyckt 
te worden, sooals men tot gerijf van de ingesetenen, 't sij tot de godsdienst of anders, sal noodich 
vinden. Actum 29 jan. 1621."386
- GA Amsterdam, PA 376, inv.nr.4, Kerkeraadsnotulen d.d. 4-2-1621, fol.494:
"Wordt ingebracht dat Dr.Coster in eene oratie in hare Academie gedaen, soude gesecht hebben, 
dat het droevich is, dat den stoel der waerheyt betreden wordt van degene, die daer leugenen op 
brengen, daertoe hij nominatim (=bij name) D.Smoutium387 genoemt heeft. Dwelck Ds.Smou- 
tius, gehoort hebbende, loochent yts tegen de waerheyt gehandelt of geleert te hebben. Hierop is 
goet gevonden dese saecke neerstelyck te ondersoecken, dwelck sullen doen Ds.Lucas ende 
Hans Jansz. ende naer bevindinge sullen sulcks claerlyck den E.heeren burgemeesteren voor- 
draegen, opdat se daerin handelen naer behooren ende den kerckendienst ongheblameert blijve."
- Idem, d.d. 18-2-1621, fol.498:
"D.Lucas ende Hans Jansen rapporteren, dat sy volgende haer commissie den E.heer president, 
de burgemeesters aengedient hebben de saecke doctor Coster, die sulcks belooft heeft de saecke 
den E.H.burgemeesteren bekent te maecken. Dat zij later hebben vernomen, dat Coster voor hen 
is ontboden. Daerop H.E. gevraecht synde, dat sy hebben D.Costerum voorgenomen (=vante- 
voren ontvangen). Dewelcke bekent wel eenige sulcke propoosten (=voornemens) gehadt te 
hebben, alsoo hy van Ds. Smoutius was verstendicht (=bericht) worden. H.E. gelust sulcks 
schriftelyck te overhoren (=verhoren), om Ds. Smoutium daartegen te mogen hooren. Dan door 
vele hindernissen en hebben 't selve tot noch toe niet kunnen effectueeren. Dan sullen 't met den 
eersten doen."
- Idem, inv.nr.5, d.d. 8-4-1621, fol.8:
"Alsoo men verstaet, dat de camerspelen meer ende meer in breeden (=zich uitbreiden), sodat se 
oock spelen op sondagen tot miscontentement (=ontevredenheid) van vele burgers die haer 
kinderen van daer niet konnen houden, sullen D.Smoutius met D.Lucas hierover spreeken den 
president van burgemeesteren."
- Idem, d.d. 15-4-1621, fol.8:
"D.Smoutius ende D.Lucas dienen aan, dat zy burgemeester Witsen388 de saecke van de camer- 
spelen vernieuwt hebben, ende gebeden, daerin ordre te stellen, als 't stichtelyxt voor de 
republicque ende kercke sal bevonden worden, 't welck de E.H.burgemeester heeft aangenomen 
op het torentien (=de plaats, waar de burgemeesters vergaderden) voor te stellen."

384. Zie: Van Boheemen 1999.
385. Worp 1920, p.56-57; Oey-de Vita en Geesink 1983, p.55.
386. Worp 1920, p.68. Het oorspronkelijke document hebben we niet kunnen vinden.
387. Hij leefde van 1580 tot 1646. Hij was sedert 1621 calvinistisch predikant te Amsterdam. Hij wordt 

uit de stad verbannen, omdat hij te radicaal is, ook tegen het stadsbestuur. Hij wordt ook genoemd in 1630.
388. Gerrit Witsen was koopman en burgemeester. Hij overlijdt in 1626.
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- Idem, d.d. 22-4-1621, fol.10:
"D.Smoutius, dient aen dat de praesiderende burgemeester verclaert heeft niet ongeraeden 
(=ongenegen) te sijn mette eerste gelegentheyt de saecke van de Academie ende camerspelen by 
den heeren burgemeesteren op het thoorentien voor te stellen, 't welck D.Lucas en D.Smoutius 
bevolen is."
- Idem:
"D.Lucas ende D.Smoutius dienen aen, dat se de E.burgemeesteren hadden geremonstreert de 
saecke van Pieter Balten (=de schilder??) ende desgelycx van de Academie ende camerspelen, 
daer tot antwoord becomen hadden (...) ende wat de camerspelen aenginck beslooten, dat daerop 
te letten mede metten officier ten dien eijnde te handelen."
- Idem, d.d. 16-9-1621:
"Alsoo men verstaet, dat onse rhetorickers naer Beverwijck in haer verthooninge hebben 
vertoont de afconterfeytinge van de H.Dryvuldicheyt tot ergernisse ende opspraeck der vromen 
ende alsoo wederomme worden preparatiën (=voorbereidingen) gemaeckt tot alle ydele spelen 
ende vertooningen, soo is 't dat de broederen hebben raetsaem gevonden, dat D.Triglandius ende 
Rudolphus Petri389 de E.E. heeren burgemeesteren hierover sullen aenspreken, om daerin te 
voorzien na behooren."
- Idem, d.d. 22-9-1621, fol.31:
"D.Triglandius heeft gerapporteert, dat hij met D.Rudolph Petri by de E.heeren burgemeesteren 
heeft sijn commissie nopende de camerspelen ende ijdele vertooningen uitgevoert. Dan hadde 
voor antwoort bekomen, dattet voor desen tijd te spade was, om op dese kermisse sulcx te 
verhinderen ende dat men in toekomende tijden vroeger mogt spreken. De broederen, dit 
gehoord hebbende, meynen, dat voor desen tyt de saecke by de E.E.burgemeesteren is genoech 
gedaen. Ende also men geen vruchten heeft bekomen, dat men vooral aen de gemeente in de 
predicatiën voor desen abusen (=zondige zaken) sal waerschouwen."
- Idem, d.d. 11-11-1621, fol.38:
"Alsoo men verstaet, dat doctor Coster verleden sondach acht dagen in syn spelen seer 
schandelyck is uitgevaren, soo tegen de politie (=stadsregering) als tegens de kercke ende de 
kerckendienaeren, niet sonder groote ergernisse van velen; soo is goet gevonden, dat 
Ds.Rudolfys ende Ds.Smoutius sullen onderstaen (=onderzoeken), wat er van de saecke is ende 
wat H.H.burgemeesteren daerin gedaen hebben, om na gelegentheyt oft met de 
E.E.burgemeesteren de saecken in communicatie te leggen of mede rapport te doen."
- Idem, d.d. 30-11-1621, fol.39:
"D.Smoutius dient aen, dat hy de presideerende burgemeester hadde gesproken nopende het 
ergerlyck tragediespelen van Dr.Coster, daermede hy de politie ende de kercke schandelyck 
doorstryckt (=te pakken neemt). Ende hadden tot antwoord bekomen, dat de H.H.burgemeeste- 
ren Dr.Coster hadden ontboden gehat ende vermaent. Welcke hadde geantwoort, dat hy hem 
wilde reguleeren na 't believen van de H.H.burgemeesteren ende niet en sal spreken yet wat 
tegenwoordig den heeren niet en sal gevallen, oft op sulcke tyden als 't de H.H. niet sal believen. 
Dit gehoort synde is goet gevonden de saecke voor desen tyt te laten berusten tot nader bericht. 
Alsoo D.Rudolphus hadde vernomen na de lasteryen by Dr.Coster in sijn treurspelen gebruyckt 
tegens eenige kerckendienaren daer hadde noch geen volcommen kennisse daervan konnen 
krijgen, maar hadde hope daertoe noch naerder te geraecken. Is goet gevonden daerna te 
wachten."390

389. Roelof Pietersz. van Niedek werd omstreeks 1584 te Amsterdam geboren. In 1618 werd hij 
predikant bij de hervormde gemeente te Oost- en West-Zaandam en vier jaar later in zijn geboortestad. In 
1618 werd hij voor enige tijd aan Utrecht afgestaan. Hij overleed in 1649. Hij heeft verschillende religieuze 
tractaten geschreven.

390. Op 1-11-1621 werd "Iphigenia" van Coster opgevoerd. Een uitnodiging, vermoedelijk uit 1621, voor
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- Editie van Bredero's "Griane" (gespeeld op 23-9-1612 op de Oude Kamer), "Lucelle" (gespeeld 
op de Academie), "Spaanschen Brabander" (gespeeld op de Academie).391
- Editie van Costers "Meyster Berendt" en "Rijcke-man".392
- Eerste editie van Snouckaerts "Aiax" en tweede editie van "Procris" van dezelfde auteur. Beide 
spelen worden in 1621 samen in één band uitgegeven.393 Eerdichten bij "Procris":
Dan.Heinsius;
Guilielmus Nivellius;
"Altoos in Leve", Wilhelmus van Nivelle;
W.V.N.S.F.
- Eerste editie van Starters "Daraide" en "Soetekauw" (gespeeld op de Academie op
25-2-1621 ).394 Eerdichten bij "Daraide" van:
A.v.Mildert;
"'t Verkeert haest", M.P.Voskuyl;
I.I.Scheepmaker;
P.v.Malsen.
1622
- Editie van "Nieuw-Jaar-Lieden; Wt-ghegheven by de Nederduytsche Academi. In 't Iaar ons 
Heeren, 1622".395 De liederen worden ondertekend door:
"Wie hadt ghedocht?";
C.Biestkens, "Een van drien";
A.P.Craan;
V.M.;
Joost Krijnen van Dorsten, "Doet goet";
J.D.Neeff, "Een voor al";
J.R., "'t Begheer streckt na Leer";
"Lijdt en Vermijdt", Christiaen Muysschaert?;
"Lijdt en Vermijdt";
"Lijdt en Vermijdt".
- GA Amsterdam, Not.Arch.350, d.d. 19-05-1622:
"Op huijden, den 19den mey anno 1622, compareerden voor mij, Wilhelm Cluijt, notaris 
publycq etc., Lucas Albertsz. Lichthert, bontwercker, out omtrent 32 jaeren, woonende binnen 
deser selfde stede. Ende heeft by ware woorden in plaetse van eede solemneel ten versoecke van 
d'heere Hubrecht Spruytenburch, substituyt-bailly ende drossaert van Rijnlant, getuijght, 
verclaert ende attesteert, hoe waer is, dat ontrent drie jaeren geleden (onbegrepen in den juijsten 
tijt) hij getuijge is geweest (lees: in; dus geacteerd heeft in) de commedie, waer Thijsken van den 
Schilde onder anderen te seggen hadden in substantie, dat hij een requeste wilde laten maecken 
ende daerom bij een notaris moste gaen, die uijten Haech om zijn deucht nijet vertrocken ware 
ende diergelijcken. Welcken redenen in 't voorsz. spel (volgens sijn getuijgen) vol mosten 
gepronunchieert werden. Ende alsoo Willem Benninck, eertijts notaris, hem alhijer hem d'selve 
woorden (doch sonder redene) was aentreckende. Soo haddet denselven Benninck belijeft hem, 
getuyge, daerover te doen citeren voor commissarissen van de cleyne saecken binnen derselver

de vertoning van het stuk op de Academie is bewaard gebleven (Kalff 1895, p.22; Hummelen 1982, p.280; 
Tentoonstellingscatalogus 1968, p.22). Over het conflict tussen Coster en de kerkeraad zie ook: Smits-Veldt 
1986, p.316 v.v. en 329-330, en Duits 1996.

391. Hummelen 1982, p.275.
392. Hummelen 1982, p.275.
393. Hummelen 1982, p.275; Meeus 1983, nr.277bis.
394. Hummelen 1982, p.275; Meeus 1983, nr.235.
395. Hummelen 1982, p.272; Biestkens z.j., p.10.
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stede, doende aldaer seeckeren eysch tot reparatie van sijn eere etc. Den commissarissen de 
saecke verwijsenden naer schepenen of burgemeesteren heeft de voorsz. Benninck naederhant 
vloeckende geseijt, dat hij hem, getuijge, ('tselve spel weder spelende) met steenen van het 
toneel soude weysen of diergelijcken. Waerover soo bij hem, getuijge, als dr. Samuel Coster 
goet gevonden is, om denselven Benninck (die in 't minste in 't voorsz. spel nijet genoempt oft 
getoucheert was) wegen syn proceduijren bekent te maecken op de billetgens ende berdekens 
(die men ordinaris van spelen uijthangt) te doen schrijven dese woorden: "Schrift is haest 
geraeckt, item als men yet seyt in 't hondert daer wat an is, dat treckt hem nijemant an die de 
rechte man is." Doch de voorsz. Benninck bemerckende deselve proceduijren heeft aen de 
voorsz. Coster versocht, dewijle hij naer een offitie solliciteerde, dat hij het voorsz. spelen ende 
schimpen wilde laten ophouden. Soude oock syn actie van injurie (die hij meende te hebben) 
renuncieren (=afzien van), gelijck oock is geschiet. Alle 'twelck etc. gedaen t'Amsterdamme ten 
presente Carel Wille ende Jan Baptista van Herenberds, getuijgen hijertoe versocht."
- GA Amsterdam, Not.Arch.366 B, fol.552 (Afschrift Not.Arch.366B, fol.551):
"Wij ondergeschrevenen, als lijefhebbers van de Nederduijtsche poesij, om den persoon van Ian 
Iansen Starter alhijer te houden, opdat hij sijn begonnen wercken magh volenden, ende die hij 
midlertijt sal maecken met gemack aen den dagh magh geven, beloven te contribueren elck de 
somma van twee ponden Vlaems voor een jaer, welcke penningen wij sullen stellen in handen 
van eenen (daertoe van ons geordineerden) rentemeester, uut wiens handen Starter voorsz. 
weeckelicks sal trecken de somma van twaelf Car. guldens, voor welcke contributie hij 
gehouden sal sijn ons volcomen acces (=toegang) tot alles wat hij maeckt ofte gemaeckt heeft, te 
geven, wat wij van sijn liedekens ofte gedichten begeeren uijtgeschreven te hebben. Dat hij ons 
dat voor drie stuijvers de sijde gehouden sal sijn te schrijven, soo wij ijets van hem willen 
gemaeckt hebben. Dat hij ons voor een ander tot een billicke prijse sal voort helpen, ende dat hij 
geduijrende onse contributie sijn vaste woonplaets tot Amsterdam sal houden. Oorconde onse 
handen. Actum t'Amsterdam den 25 augustij 1622.396 
Jacomo Pauw 
Pedro Occo
Aerent Pietersz. Brughman
Manuel Colyn397
Dominicus Poullie
Guilliaem van den Broeck
Andries de Grauwe
Isaac Tentenier
Jan Gerritsz. Kieft
Jaecques de Schot
Ian Cornelisz. van Geeresteijn
Gasper van Wickevoort de Jonge
Iacob Ducker
Daniel de Loecker
Marcus Westhof
Johannes Rooghe
Pedro Elandt"
- Huydecoperarchief, inv.nr.163 (oud 384), RA Utrecht, ook (gedeeltelijk) bij: GA Amsterdam, 
OA Burgerweeshuis PA 367, nr.72, fol.367 (Geciteerd bij E.Oey-De Vita 1983):

396. Kalff 1895, p.27: "Het merkwaardigste voorbeeld van de beschouwing volgens welke een dichter 
een leverancier is als een ander, vinden wij in het contract in 1622 gesloten tusschen een twintigtal, 
waarschijnlijk jonge, Amsterdammers en Starter."

397. Manuel Colyn werd in 1595 te Amsterdam geboren en overleed aldaar in 1636. Hij was 
boekverkoper en uitgever. Starter schreef een bruiloftsgedicht ter gelegenheid van Colyns huwelijk in 1622. 
In 1631 werd zijn vermogen op 1000,= geschat
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"Wy ondergeschreven hebben deur last ende bevel van de edele heeren burgemeesteren deser 
stede ons gevoecht, omme te verhandelen de Duytsche Academie, toebehoorende doctor Coster 
ter eenre als vercooper, ende de edele heeren regenten van 't Weeshuys als coopers ter andere 
syden. Ende hebben deur langh tusschenspreecken (=onderhandelen) de saecke soo verre 
gebracht, dat doctor Coster de voorseyde Academie ofte de beterschap van dien (boven drie 
duijsent tweehondert guldens capitael, die Lambert Lambertsen opte gront te spreecken, ende de 
coopers tot haeren laste nemen, geconsenteert heeft te geven voor sesduysent vijf hondert 
guldens. Ende dat by de Academie in deselve coop soude begrepen wesen ende blyven tot 
profyte van de coopers:
alle de geschilderde omdraeyende doecken op het toneel, synde 22 waepenen van de 
voornaemste princen op ovaelen geschildert;
9 viercante waepenen van de Unije ende ses princenwaepenen op doeck;
2 groote schilden, daer de lampen aen hangen, aen d'ander syde geschildert met haer blocx ende 
coorden;
het daelende hemelwerck met syn kaapstang (=windas) ende koorden en blocks;
3 taefels die het pleyn omreycken met haer schragen ende bancken; 
noch een minder taefel met 2 schragen;
3 stucken daer het toneel mede vergroot wert; 
een gevangendeur, tralijsgewys gemaeckt;
2 groote houten tralien in 't spel van Hersilia398 gemaeckt; 
de blaffetuiren (=vensterluiken), gemaeckt tot hemelwerck;
2 groote swarte linnen gordijnen, daer 't toneel mede werd gesloten; 
alle de losse deelen op de hoochste solderinge;
't graf van Acheluts;399 
de triumphwagen;
't viercante outaertjen;
vormen van tienewerck (=voorwerpen van tin), op ten solder leggende.
De E.heeren regenten syn door ons inductie sooverre gecomen, dat sy voor de beterschap van de 
bovengeschreven Academie, soo die beheympt (=omheind) ende betimmert is met erf en opstal 
breet t'sestich voeten aen de straet ende 150 voeten diep (sonder eenich erf achteruyt) metten 
bovensz. meubelen, hebben geboden sesduysent guldens, ende hebben voorts in handen van 
goede mannen de saecke verbleven. Ende naedat wy alles hadden overgeleyt, hebben het 
different (=verschil) gemiddelt en voor uytspraecke verclaertende verclaeren by desen, dat de
E.heeren regenten sullen betaelen voor de beeterschap van de voorn. Academie mette verhaelde 
meublen de somme van sesduysenttweehondertvyftich, daeraen cortende seeckere obligatie 
(=schuldbekentenis) by docter Coster voor schepenen aen haer verleent naer verclaringe van de 
regenten, synde drieduysenteenhonderttachtentich guldens. Noch sullen de E.heeren regenten 
betaelen drie jaeren verloopen renten aen Lambert Lambertsen, elck jaer 200 guldens, 
maeckende de drie jaeren seshondert gulden t'saemen. Dese twee pertyen tesaemen maeckende 
drieduysentsevenhonderttachtentich guldens sullen haer Ed. afslach strecken aen de voorsz. 
somme van sesduysenttweehondertvyftich guldens, blyvende de reste vierentwintichhondert- 
tseventich guldens, die sy aen dito Coster op Allerheyligen eerstcomende sullen betaelen, naedat 
sy behoorl. quytscheldinge volgende d'ordonnantie deser stede, van 't erve metten opstal sullen 
hebben. Aldus gedaen ende uytgesproocken desen negenden augusty anno 1622 in 
Amstelredamme, ende was getekent Cornelis van Campen, Henrick Jacobs, Cornelis Danckers. 
Accordeert met zynen originalen toirconde 
W.Cluyt
1622 Nots.Pub."

398. "Harcilia, treurspel" door A.v.Mildert. De eerste druk is van 1632.
399. Acheluts=Achilles. Misschien is dit requisiet gebruikt bij een opvoering van Hoofts "Achilles en 

Polyxena" (Hooft 1972, p.28).
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- Huydecoperarchief, inv.nr.163 (oud 384), RA Utrecht:
"Wy, Michael Pauw ende Hendrick Hudde, schepenen in Amstelredamme, oirconden ende 
kennen, dat voor ons gecompareert is doctor Samuel Coster ende geliede vercoft, opgedragen 
ende quytgeschouden te hebben den regenten van den weeshuysen deser stede, ten behoeve van 
denselven huyse, een erf gelegen opte westzyde van de Keysersgraft, breet tsestich voeten ende 
lanck hondertvyftich voeten, met het getimmert ende toebehooren van dien, genaemt de Duyt- 
sche Academie, daer lendenen van zyn Hendrick Bruynen, metselaer, aen de zuytzyde, ende 
Staets Meyer ende Pouwels de Pree aen de noortzyde, streckende vooraen de straet tot achteraen 
hem, comparant, welverstaende dat de deuren ende lichten van dit getimmert, responderende 
achter op 't erve van hem, comparant, gestopt moeten werden, ende de muyr altyt dicht blyven. 
Voorts in allen schyne 't voorsz. erf aldaer gelegen ende 't voorsz. getimmert daerop staende es. 
Ende hy, comparant, gelie(f)de daeraf al voldaen ende wel betaelt te wesen den lesten penninck 
metten eersten, soodat hy daeromme als principael (=lastgever) Bruyn Hermans Schinckel400 
ende Weyer Gerrits van Overmeer, beyde brouwers (mede comparerende), als borgen t'samen 
ende elcxeen vooral beloofden (onder 't verbant (=aansprakelijkheid) van alle hunne goederen, 
roerende, onroerende, praesente (=huidige) ende toecomende) 't voorsz. erf mettet getimmert 
ende toebehooren van dien in manieren voorseyt te vryen ende vry te waaren jaer ende dach, als 
men in gelieden (=) schuldich is te doen, ende alle oude brieven a f te nemen, uutgeseyt van een 
rente van drieëndertichhondert guldens hooftsomme daerop staende, naer luyden den principalen 
brieve daervan zynde, des beloofde de voorsz. Samuel Coster wederomme zyne voorsz. borgen 
van dese borchtocht te bevryden, onder gelyk verbant als boven. Voorts quamen voor ons, 
schepenen voornoemt, Hendrick Servaes ende Jacob Jacobs Vinck, als regenten van den 
weeshuyse deser stede, voor haerselven, ende vervangende d'andere hunne mederegenten, 
daervooren de rato (=naar evenredigheid) caverende (=borg blijvende) ende vast staende ende 
bekenden in dier qualite tot laste van 't voorsz. weeshuys genomen te hebben, als zy nemen 
mitsdesen, de hooftsomme hierboven geroert, mitsgaders drie jaren verlopen renten van dien, 
belovende daeromme de renten van dezelve hooftsomme jaerlicx te betalen, ende d'voorn. 
Samuel Coster ende zynen goeden daervan, mitsgaders van de voorsz. hooftsomme, ten 
eeuwigen dagen te bevryden, hiervooren verbindende 't voorsz. erf mettet getimmert ende 
toebehooren van dien. Ende voorts alle des voorsz. weeshuys andere goederen, roerende, 
onroerende, praesente ende toecomende, zonder arch ende list. In oirconde desen brieve bezegelt 
met onsen zegelen den veerthienden septembris anno 1622.
J. van Does."
- Huydecoperarchief, inv.nr.163 (oud 384), RA Utrecht:
Losse aantekening behorend bij bovenstaande brief:
"Bruyn Hermansz. Schinckel, die als borg gestaan heeft over het transport der Nederduytsche 
Academie, door dr.Samuel Coster verkocht aan de regenten van 't burgerweeshuys, was de zoon 
van Herman Schinckel, boeckdrukker te Delft, en aldaar, om het drukken van het Psalmboek, 
Gereformeerde Catechismus etc. onthoofd den 23 july 1568, hetwelck wy niet ongemerkt 
konnen voorbygaan, omdat we (=??) in de beschryvinge der stad Delft p.689-690 in den (=??) 
eenen tederen en christelyken brief, welken zyn vader, op denzelfden dag zyner onthoofdinge 
aan hem, niet ouder zynde dan 1 jaer, 4 maanden en 23 dagen, uit zyne gevangenisse tot troost, 
versterkinge en opwekkinge, heeft toegezonden. Zie de gemelde Beschryvinge van p.673 tot 
694."
- Hs. GA Amsterdam:
J.S.Kolms "Mahomet" voltooid op tweede "kersdagh".
- Editie van Bredero's "Hoochduytschen Quachsalver", "De Koe", "Meulenaer", "Symen sonder 
Soeticheyt".401

400. Hij was brouwer, maar in 1616 was hij nog drukker te Delft (zie: Delft 1616).
401. Hummelen 1982, p.275.
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- Eerste editie van W.D.Hoofts "Jan Saly" (gespeeld op de Oude Kamer op 13-11-1622).402
1623
- Editie van "Nieu Tafelspel van twee Personagien; den eenen is een boer .. ende d'ander is een 
boerin". Amsterdam 1623. In het boekje staan tevens vijf refreinen, waarvan twee ondertekend 
met het devies van De Egelantier. De auteur heeft de zinspreuk: "Liefde baert konst".403
- Op 7-2-1623 wordt "Diana" van Krul404 op de Oude Kamer opgevoerd.405
- Op 22-10-1623 wordt de "Angeniet" van Bredero opgevoerd op de oude kamer "In Liefde 
Bloeyende". Editie in 1623.406
- Eerste editie van Jan Franssoon, "Giertje Wouters" (in 1623 gespeeld op de Oude Kamer).407
- Eerste editie van W.D.Hoofts "Doortrapte Melis".408
- "Amstels-Eglentiers trouwe landsatensklacht en hertsgrondighe offer. IN LIEFD' 
BLOEYENDE. Door Theodoor Rodenburgh."409
1624
- Het Wit Lavendel organiseert een feest. De bijdragen zijn gepubliceerd in "Levenders Reden
feest etc. "410 De Egelantier neemt deel aan de wedstrijd. Namen worden niet genoemd.
- Editie van Jacob Vleugels, "D'ontsettinghe van Bergen op Zoom (Gheschiet in den jare 1623)." 
Gespeeld op de oude kamer In Liefd' Bloeyende op 9-4-1624.411
- Een Leids archiefstuk betreffende de erkenning van de kamer De Palmboom op een in 1624 
door Het Wit Lavendel georganiseerde wedstrijd is namens de laatstgenoemde kamer getekend 
door Jan Sieuwertszen Kolm als prins, Cornelis Eggerinckx als hoofdman en Govert Govertsz, 
als factor.412
- Eerste editie van Bredero's "Schyn-heyligh".413
- Eerste editie van Herckmans414, "Slach van Vlaenderen".415
- Editie van Starters "Soetekauw".416

402. Haverman 1895, p.29; Hummelen 1982, p.275.
403. Coigneau 1983, p.573 en 615; Pikhaus 1988-1989, nr.110.
404. Krul werd in 1601/1602 te Amsterdam geboren en overleed aldaar in 1642. Hij was katholiek. In het 

dagelijks leven oefende hij het ambacht van smid uit. Zijn deviezen zijn: "Ghedenckt te sterven" en "Finis 
coronat opus". Na het vertrek van Rodenburgh wordt hij de leider van De Egelantier. Na de fusie met de 
Academie in 1632 richt hij de "Musyck-Kamer" op. De opening vindt plaats in 1634.

405. Hummelen 1982, p.280.
406. Meeus 1983, p.43.
407. Hummelen 1982, p.275.
408. Hummelen 1982, p.275.
409. Rodenburgh 1992.
410. Zie: Van Boheemen 1999.
411. Meeus 1983, nr.258.
412. Zie bij Leiden 1624.
413. Hummelen 1982, p.275.
414. Elias Herckmans werd ca. 1596 te Amsterdam geboren en overleed in 1644 te Recife. Hij was 

zeevaarder en lid van Het Wit Lavendel. Hij voer jaren lang op Archangel. Vanaf 1635 was hij in dienst van 
de WIC. Hij maakte ontdekkingsreizen in Brazilië en Chili.

415. Hummelen 1982, p.275.
416. Hummelen 1982, p.275.
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1624 tot 1631
- Huydecoperarchief, inv.nr.164, RA Utrecht:
Rekening der weesvaders.417
1624 12 octob. Betaald aan den deken Jakes de de Bries418 voor de maaltyd. 56:10:
2 decemb. Ontfangen van den deken Jakes de Bries, toen Joseph vertoond was 100: 4:
1625 6 jan. Ontvangen van den deken Salomon Davits
by 't spel van Biron voor 4 dagen staan...........................................................4:16:
11 dito. Voor 3 dagen.......................................................................................3:12:
17 dito. Voor 1 dag........................................................................................... 1: 4:-
Ontvangen van 't spel van Biron........... .........................................................112:- :-
21 july. Van den deken Salomon Davits voor 7 maal staan 8: 8:
23 july. Van 't spel van Nebukadnesar..... ..................................................... 200:- :-
4 aug. (Voor 2 dagen staan)............... ..............................................................2: 8:
14 " . Aan den deken Salomon Davits tot de maaltyd 57:10:
24 dito. Noch voor 2 dagen................ ............................................................. 2: 8:
20 octob. Voor 11 dagen................................................................................. 19:16:
1 novemb. Van 't spel van Amadis.......... ......................................................600:- :-
1626 19 jan. Voor 8 dagen staan................ ....................................................14: 8:
22 febr. Voor 6 dagen......................................................................................10:16:
25 dito. Van 't spel van Bato en Amadis........................................................ 400:- :-
6 maart. Voor salaris van Sal.Davits.............................................................. 14: 8:
30 july. Aan den deken Jan Syewerts (voor de maaltyt) 57:10:
26 sept. Voor 't spel van Mahomet......... ....................................................... 500:- :-
Dito. Aan 4 weesmannen................................................................................24:12:
1627 Jan. Voor 3 geldontvangers voor 9 reizen staens in 't spel van Warnar 16: 4:
22 febr. Voor 9 maal staans aan de deur......................................................... 16: 4:
" . Van de spelen van Warnar en 't Cromhout of de Boer, aan de heeren regenten 600:- :-
12 april. Die mannen, die aan de deur 't geld ontfangen 16: 4:
15 april. Voor 't spel van Pluto aan de regenten goed gedaan 400:- :-
19 april. Voor 3 staemannen voor 2 dagen..................................................... 3:14:
" . Voor 't spel van de Boer........ .................................................................... 100:- :-
1 july. Aan den deken Corn. Eggericx tot een vereering (van de maaltyd) 58:11:
" . Voor drie dagen staens............ ....................................................................5: 8:-
Sept. Aan de staemannen, saemen in de Fictorie 1:16:-
Sept. 3 staamannen....................... ....................................................................7: 4:-
Octob. Aan 3 staemannen 9 dagen........... ......................................................16: 4:
13 octob. Aan de heeren regenten na 't speelen van Orpheus en Pluto 650:- : 8
22 octob. 4 weesbortgens, daar kamers blom op staan 10:- :-
22 dec. Aan de regenten na 't spelen van Rodemont. 500:10:-
Dec. 3 staamannen 10 dagen................ ...........................................................18:- :-
Dito. Voor 't opwinden des hemels......... ........................................................ 1: 4:
1628 Jan. Aan de staenmannen voor haar driejen 13 dagen, a 12 sch. 23: 8:- 
Maart. 3 stamannen 9 dagen................ ...........................................................16: 4:
" . Na 't spelen van Andre de Pierre................................................................300:- :-
" . 5 zilveren plaetgens voor de weesvaders, betaald door C.Eggericx, als volgt:
5 plaatgens wegen 4 loot 1 engels ’t loot tot 28 sch. 5:15:- 
Maart. Voor fatsoen (=toneelkleding)...... .......................................................-:15:-
" . Voor huyden aan Jac.Claesz......... .............................................................1:10:-

417. Zie voor het repertoire van de Brabantse kamer onder 1624 tot 1631: "Extract uit het Rekenboek".
418. De Bries is deken in 1624H (3x) en 1625H; kledingmeester in 1626H; hoofdman in 1627H (4x); 

hoofdman en deken in 1628H (3x) en 1629H (5x).
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Mey. 3 staenmannen 9 dagen................ ...................................................................... 16: 4:
9 mey. Na 't spelen van Gysb.Aryaensen....  250:- :-
10 sept. Aan 4 staemannen in 't spel van Velzen 28:16:
10 sept. Ut supra voor 't spel van Bradamant 30:14:
24 dec. Aan 4 staemannen..................  20: 8:
" . Aan 3 dito, voor drie dagen....... ...............................................................................5: 8:
" . Na 't spelen van Jeptha........... ................................................................................ 500:- :-
1629 11 febr. Aan de stamannen.................  18:- :-
Aan dezelfden....................  3:12:-
Na 't spel van Hippolytus........  226:10:12
26 maart. Aan 3 stamannen.................  18:12:-
Na 't spel van Jerolimo.........  573: 9: 8
14 mey. Aan de stamannen..................  19:16:-
Na 't spel van Priamus............  225:- :-
13 octob. Na 't spel de Harderin..........  800:- :-
Dec. Na 't spelen van Goliat, Biron en Styrus 600:- :-
1630 Jan. Na 't spel van Chariclea.............  153: 1:
28 febr. Aan de staemannen................ .........................................................................13: 4:
" . Na 't spel de Verloren Zoon...... ............................................................................720:12: 8
Mey. Aan 2 staenmannen 10 dagen...........  12:- :-
1624 tot 1631
- Archief Huydecoper, inv.nr.164, RA Utrecht:
Rakende de maats (of speelers).
1624 21 october. Gegeeven aan onkosten, doen de maats haar bankgeld
verteerden 6: 2: 8
1625 Febr. Aan de maats ten beste gegeven, doen 't spel van Biron vertoond was 6:- :-
20 octob. Als boven na 't spel van Amadis.. 12:10:
1626 8 jan. 3 kannen bier voor de maats........  -:12:-
22 febr. Aan verteerde kosten voor dito.... 10:- :-
1625 2 octob. Wort verstaan by de gemeen hoofden en met gemeene stemmen
goet gevonden, dat Jan Lambarts, Mr. schoenmaker, gewesen parsonnage van de 
Brabantsche camer de voorschreven camer ontseyt wort ter cause van zekere injurie, 
gesproken op den parsoon van Salomon Davids, deken van de voorsz. camer.
Uyt de naem van alle hoofden geschreven by J.Coesvelt (boeckhouwer).
1627 25 febr. Aan de maats van verteerde costen. 6: 2:
26 sept. Aen de maats op haer banckgeld van de Boer 4: 4:- 
Octob. Geleyt by 't banckgeld van Orpheus.. 2:16:12 
" . Aan de maats vereerd............... ............................................................................... 7:17:
21 octob. Vereert op banckgeld............  1:14:
1628 Febr. Acht zilveren penningen voor de maats kopen. 4:- :-
10 mey. Betaalt voor 't geen tekort kwam aan 't bankgeld 2:16:
10 sept. Vereering van bankgeld...........  39: 1:
1629 14 mey. Ut supra........................... 18: 4:-
Octob. Ut supra...........................  44: 9:-
Decemb. Ut supra........................... 50:- :-
1630 Jan. Ut supra.............................. 30:14: 4
Febr. Ut supra............................. 36:14:-
Mey. Ut supra.............................. 27: 9:
1624 tot 1631
- Huydecoperarchief, inv.nr.164, RA Utrecht:
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Ontvangen van beminders (of liefhebbers).
Huydecoper geeft de volgende inleiding:
Tot dus verre gaat het Rekenboek van de Brabantsche kamer, getekend met de letter B. Het 
overige van dat boek is schoon papier; zynde het geheele Boek noch niet, of omtrent half vol 
geschreeven. Wy zien uit den voorgaanden lyst, dat er in den tijd van vijf jaeren, zeven maanden 
en een halve gespeeld is 296 byzondere reizen; en ontvangen eene somma van 18091:19:12, 
welke somma in 't algemeen geslagen over de tweehonderd en zesennegentig speeldagen noch 
minder is dan 61:3:- ijder dag: te weeten zo veel aan de poort ijder dag betaald en ontvangen is. 
Want, gelijk er thans 'liefhebbers' zijn, die eenmaal in 't jaar betaalen, en zich dus 'uitkoopen', om 
dat loopende saizoen altijd den vrijen opgang in den schouwburg te hebben, waarvan zij den 
naam van 'uitkoopers' verkreegen hebben; zo waaren er ook in dien tijd 'liefhebbers', o f gelijk ze 
toen hieten, 'beminders', die bij 't jaar of ook wel en doorgaands bij 't halfjaar betaalden; enkelijk 
gerekend van den tijd, dat zij betaalden, gemerkt de rederijkers geen gestelden tijd hadden, 
waarop zy een nieuw speelsaizoen aanvangen. Van zoodanige 'beminders' is in de boven
gemelde vijf jaaren en zeven maanden betaald omtrent elfhonderd gulden. Hoeveel yder 
betaalen moest, schynt niet zeker bepaald geweest te zijn. Hoeveel yder betaald hebbe, vind ik 
aangetekend. Ik acht, dat het onderscheid van plaatse de oorzaak deezer verscheidenheid ge
weest zy. Zie hier eenige naamen van beminders, met hetgeene zy gegeeven hebben, en den tyd.
1624 12 octob. Van eenige beminders............ ............................................................14:20
1625 13 jan. Van Jacop Tomasz., beminder voo een halfjaar 8:
3 febr. Van Lukes Allonses................  6:-
Dito. Van Jeronemis de Haes419............  8:-
Van Jochgem Jansz. Schenckan........  3:-
Van een suikerbakker................  3:
3 july. Van Jacob de Roy, 1/2 jaar........  6:
" . Van Jan Pluckee,420 wegens seker beminder 3:
25 july. Van een beminder, een 1/2 jaar.... 4:
14 sept. Afgetrokken van de rekening van Peeter Denys421, 4 jaar bemindersgelt 24:
6 octob. Is Jan Fredericx beminder geworden en betaalt voor 1 jaar 4:
11 dito. Van Jacob van Boshuysen422, beminder 9:
1626 5 febr. Van Jacob de Roy.................. .................................................................18:
8 dito. Van Jan Aartsz.423 voor een ¥i jaar bemindersgelt 5:
26 dito. Van Jer. de Haes, 1 jaar bemindersgelt 7:19
26 dito. Van Jan Rokes424, bemindersgelt... 3:
17 april. Is beminder geworden Glaude Nollens425 voor een jaar,
een 1/2 jaar op hant.................................... 6:-
Jeronimus de Haes betaald tot 1626........  4:-
Jacop de Roy tot de verkiezing............ ........................................................................12:-
Jacop van Boshuysen tot 1626..............  9:-
Jan Fredericx ut supra....................  9:-
Jan Aertsen van Didderen tot St.Jacop.....  9:-
Otto van Gelder426, tot nieuwjaar 27......  4:-
Jan Hendricx427 ut supra..................  4:-

419. Hij wordt genoemd als beminder in 1625H, 1626H (3x), 1627H (2x), 1629H en 1630H.
420. Is hij dezelfde als de in 1628 genoemde Jean Ploucque, die schreef onder de zinspreuk: "Rien 

impossible a Dieu"?
421. Hij is beminder in 1625H en 1626H.
422. Hij is beminder in 1625H en 1626H (2x).
423. Jan Aartsz. of Jan Aertsen van Didderen is beminder in 1626H (3x) en 1627H.
424. Jan Ro(oc)kes (Bonemaecker) is beminder in 1626H (2x).
425. Hij is beminder in 1626H (3x) en 1627H.
426. Hij is beminder in 1626H (3x) en 1628H.
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Jan Hendericx uutgescheyden.
Jacob de Roy ut supra.....................  12:-
Glaude Nollens tot St.Jacop 26............  6:-
Michiel Spranger tot nieuwjaar 27.........  6:-
Jan Leenertsz.428 tot ut supra............  4:-
Hier volgen alle de beminders by naemen en by yder hoeveel hy geteekend heeft, mits vervallen
de 2 mael haer te geven de helfte van haer gelt, een vooraen op het jaer en 't ander op St.Jacop 
den 25 july, als ons verkiesingh is. Ende hierna sal yder nieu aankomende, die by ons teyckenen 
sullen, haar moeten reguleeren op die tyt alle gelyck te vervallen ende te betaelen. Precys.
Jeron. de Haes............................ 8:-
Pieter Denys.............................. 6:-
Michiel Spranger.......................... 6:-
Jan Leenderts............................. 8:-
Jan Fredericx, coesyn van Thomas Keyser... 8:-
Jacop van Boshuysen, voor 't kamertje.... 18:-
Jacop de Roy, voor 't kamertje...........  24:-
Jan Hendricx Cassier.....................  8:-
Jan Aertsen van Didderen.................  10:-
Jan Roockes Bonemaecker..................  6:-
Jochem Jorissen Bos429 in de Schenkkan.... 6:-
Jan van Ray, suickerbacker in Heyntjen Soecksteegh 6:-
Otto van Gelder, in 't jaer..............  8:-
Glaude Nollens............................ 12:-
Henricus Johannis Oltgens430.............  10:
30 july. Jan Hendricx, beminder..........  4:
" . Otto van Gelder................. ..........................................................................................4:
1627 Hier volgen alle de beminders, dewelken haer penningen tot St.Jacop 27 betaald hebben.
7 jan. Ontf. van Jacob de Roy.............  12:
" . Van Jan Aertsen van Didderen tot nieuwjaar 1627 5:
" . Van Jeron. de Haes................. .................................................................................... 8:
" . Van Jan de Roy..................... ......................................................................................6:
" . Van Jan Leendertsz................. ................................................................................... 4:
11 dito. Van Jochem Jorissen tot St.Jacob.. 6:
1 febr. Van secretaris Oltjens voor 1 jaar bemindersgelt 10:
3 dito. Jan van Roy...........................................................................................................6:
" . Jan Leenerts...................... .......................................................................................... 4:
" . Jacop de Roy, een 1/2 jaar........  12:
" . Jan Aertsen van Didderen..........  5:
" . Jeron. de Haes, tot 28............ ......................................................................................8:
" . Glaude Nollens tot april 27....... ................................................................................. 6:
" . Jochem Jorissen tot St.Jacob......  6:
27 sept. Van Jacob de Roy.................  12:
14 octob. Van zeker beminder voor 't kamertje. 12:
17 octob. Van Abraham Kabbeljou431 voor 't kamertje, een 1/2 jaar 12:-

427. Jan Hendricx (Cassier) is beminder in 1626H (3x).
428. Hij is beminder in 1626H (2x), 1627H (3x) en 1628H (2x).
429. Jochum Jorissen (Bos) is beminder in 1626H en 1627H (2x).
430. Oltg(j)ens is beminder in 1626H en 1627H; secretaris en prins in 1628H.
431. Abraham K(C)abbeljou is beminder in 1627H en 1629H. Er zijn twee mogelijkheden:
a) hij is boekhouder te Amsterdam;
b) hij is koopman in de Zweeds-Perzische handel en leefde van 1571 tot na 1641. In 1609 is hij 

burgemeester van Gotenburg en hij keert in 1617 terug naar Amsterdam.
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16 dec. Van Dirck Pietersse Brughman...... ................................................................ 24:
21 dec. Van Henderick Hoefyser432......... ................................................................... 12:
1628 3 jan. Jacob de Roy voor zyn kamertje, een 1/2 jaar 12:
9 jan. Abraham van de Geer433............. .......................................................................10:
" . Claes Cornelisz. Hoorning434, 1/2 jaar.................................................................... 5:-
Otte van Gelder, tot mey........... ...................................................................................2:10
16 jan. Sr.Papenbroeck435, 1/2 jaar....... .......................................................................12:-
Jochem Pellens.................... ......................................................................................... 4:
28 mey. Van Jan Leenerts, 1 jaar.......... ...................................................................... 8:
23 juny. Van Hoefyzer en Papenbroeck...... ................................................................24:
27 aug. Claes Cornelissen Honich.......... .....................................................................5:
4 sept. Jac. de Roy, een 1/2 jaar......... ..........................................................................12:
16 " . Barthol. Nanninghs, een 1/2 jaar........................................................................ 6:
24 " . Bejamin de Molde436, 6 m.......... ....................................................................... 6:
" . Jan Leenerts, 6 m................. ....................................................................................4:
16 nov. Egbert Heyndricks, beminder, 12 m.. 24:
20 " . Sr.Symen Janssen Codde op rek..... ...................................................................7:10
26 " . Sr.Papenbroeck, 6 m............... ........................................................................... 12:
" . Samuel Hooftman437 ................ ................................................................................6:
1629 11 jan. Henderick van Aken438............. ..............................................................15:
21 " . Mons.Abraham Cabbeljau............ ..................................................................... 24:
" . Jeronimus de Haes, 12 m........... ............................................................................. 8:
5 febr. Jacob Pieter Ruigh439 ............. .......................................................................... 6:-
Sr.Papenbroeck voor de gedeelte van Hoefyzer 12:
8 febr. Willem Krynen440, beminder........ ................................................................... 6:
11 " . Jacob de Roy...................... ................................................................................ 12:
18 " . Abraham van de Geer............... ......................................................................... 6: 5
26 " . Jochem Pollens, 6 m. van 1628..... .................................................................... 6:
11 maart. Willem van Ceulen441, 6 m....... .................................................................. 5:-
Idem op hand.................... ............................................................................................6:
19 " . Benjamin de Molde............... ............................................................................6:
25 " . Gerrit Brand442 ................. ..................................................................................4:
8 nov. Samuel Hofman, 6 m. voor ’t camertje by de gang 15:
8 nov. Reynier C. also.................... ..............................................................................6:
" . Willem van Colen................... .................................................................................6:
" . Papenbroeck, 6 m................... ................................................................................. 24:-
Dec. Claes Dircx, beminder................ .........................................................................6:-
Antony van der Horst443.............. .................................................................................6:-
Antony de Bril444.................... ......................................................................................6:-

432. Hij is beminder in 1627H, 1628H en 1629H.
433. Hij is beminder in 1628H en 1629H.
434. Hoorning of Honich is beminder in 1628H (2x).
435. Hij is beminder in 1628H (3x), 1629H (2x) en 1630H (2x).
436. Hij is beminder in 1628H, 1629H en 1630H.
437. Samuel Ho(o)f(t)man is beminder in 1628H en 1629H.
438. Hij is beminder in 1629H en 1630H (2x).
439. Hij is beminder in 1629H en 1630H.
440. Hij is beminder in 1629H en 1630H (2x).
441. Van Ceulen of Van Colen is beminder in 1629H (2x) en 1630H.
442. Gerrit Brand werd in 1594 te Middelburg geboren en overleed te Amsterdam in 1659. Hij was de 

vader van de schrijver Geeraert Brandt. Van beroep was hij uurwerkmaker. Gedurende de jaren 1643-1645 
en 1647-1648 was hij regent van de Amsterdamse schouwburg. Hij was beminder in 1629H.

443. Hij is beminder in 1629H. Is hij dezelfde als A.v.d.Horst, die in 1635 voorkomt met de zinspreuk: "'t 
Moet verwacht zijn"?

444. Hij is beminder in 1629H en 1630H.
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Benjamin de Mayer....................  6:-
Tones Dircks.................................................................................................................... 6:
1630 10 jan. Jan Munten, voor ’t middenste camertje in ’t pleyn 15:- 
Jeronimus de Haes.......................... 8:
28 jan. Hend.van Aken.....................  15:-
Papenbroeck.......................  24:-
Corn.Schenten.....................  6:-
Jan Janssen Hooft.................  6:-
Jacob Pieters Ruig................  6:-
Egbert Hendriksen................. ....................................................................................... 24:
12 febr. Claes Amesvoort..................  6:
17 " . Goddaert Brugge..................  6:-
Barent Igrams.................... ............................................................................................. 6:
18 " . Benjamin de Molde................  6:-
Willem Crynen....................  6:-
Frans Pieters Verbacht........... ........................................................................................ 6:
6 mey. Willem van Ceulen voor kamerhuur... 6:
" . Van denzelven, beminder............ ...............................................................................6:
" . Hend. van Aken.........................................................................................................15:
" . Antony de Bril..................... ....................................................................................... 6:
" . Mattys Lamberts Schuiten........... .............................................................................. 6:
" . Jan Munten.................................................................................................................15:
" . Willem Crynen...................... ..................................................................................... 6:
" . Jan Janssen Hooft.................. ..................................................................................... 8:
" . Marten Papenbroeck................. ............................................................................... 24:-

1116:14
In een tweede katern geeft Huydecoper nogmaals een opsomming met enkele aanvullingen. 
Tweede katern:
Hieruit blykt dat men voor het 'kamertje' betaalde 's jaars 24:-; voor 't kamertje by de gang 30:- 
en zoveel geloof ik mede voor 't middenste camertje in 't plein, waarvoor Jan Munten betaalde
10 jan. 1630 15:- en 6 mey weder 15:-. Voorts blykt hieruit dat er in 't jaar betaald is 4:-; 6:-; 
8:10:-; 12:-; 16:-.
Omtrent den tyd der betaalinge vind ik dit volgende aangetekend in 't Rekenb. op fol. 20. "Anno 
1626. Hier volgen alle de beminders by naem, ende by yder, hoeveel hy getekent heeft, mits ver
vallende 2 mael 's jaers de gerechte helfte van haer gelt, 't een voortaen op nieujaer en 't ander op 
St.Jacop [den 25 july], als ons verkiesing is. Ende hierna sal yder nieu aankomende, die by ons 
teyckenen sullen haer moeten reguleeren op de tyt alle gelyk te vervallen ende te betalen. 
Precys."
1624 tot 1631
- Huydecoperarchief, inv.nr.164 (oud 386), RA Utrecht. ("Extract uit het Rekenboek"):
Spelen, vertoond by de Brabantsche kamer 't Wit Lavender, Uyt Levender Jonst.
Na de opsomming van inkomsten staan, indien vermeld:
Eenige aanmerkelyke posten uit de Rekening van Uitgave.
In een tweede katern staan dezelfde inkomsten opnieuw. In de kantlijn staan nog enkele 
opmerkingen die hieronder te vinden zijn bij "Tweede katern".
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In 't jaar 1624 heeft Jacus de Bries, deken, ontfangen van het spel van VICTERIENIS. (Tweede 
katern: Ik denk van zeker spel, gemaakt door den advokaat J.Victorinus).445
23 september.................................................................................................................50:- :-
24 dito........................................................................................................................... 26:12:
25 dito........................................................................................................................... 18: 5:
26 dito........................................................................................................................... 12:14:12
30 dito................................... 9: 7:
3 october................................ 6:- :-
12 dito................................... 6: 6: 8

129: 5: 4
Aan den boekhouder gegeeven voor den ramskop en kinderhanden 5:- :-
12 july 1724 [=1624]. Op de maaltyd van de verkiezing 138: 7:-
Jakes de Bries, deken, heeft ontvangen van 't spel van JOSEPH.446
1624 10 novemb. Zondag......................... 26: 6: 8
11 dito................................... 23:- :-
17 dito. Zondag........................... 16:- : 8
18 dito................................... 10:- :-
24 dito. Zondag........................... 16:- :-
25 dito................................... 9:- : 8
1 decemb. Zondag......................... 13:- :-
2 dito................................... 7:- :-

120: 7: 8
Salomon Davits [Questier], deken, heeft ontvangen van 't spel van BIRON.447
1625 6 january..............................................................................................................30:- :-
7 dito............................................................................................................................. 24:- :-
12 dito........................................................................................................................... 55:- :-
13 dito........................................................................................................................... 47:- :-
27 dito. Maandag..........................................................................................................31:15: 8
28 dito. Dissedagh....................... ................................................................................16:- :-
3 february. Maandag..................... .............................................................................. 34: 5:12
10 dito........................................................................................................................... 35:16:
11 dito........................................................................................................................... 41:- :10
17 dito........................................................................................................................... 42: -:-

356:17:14
Betaald voor 't hoofd van Bieron.............. .................................................................. 6:- :-
" een paar poveretten (=manchetten) voor dito -:10:-
" huur voor den mantel voor dito........ ....................................................................... 6:- :-
" voor 't maaken van de pypen in den hals van Bieron. 1:10:-
Aan Jacop Colevelt voor 't schryven van ’t spel van Bieron 3:12:-
Dezelfde van 't spel NEBUKADNEZAR.448
1625 1 july voor de eerste maal.............. .................................................................... 51:- :-

445. Gaat het hier om "Goliath" van Victorinus? De eerste druk is uit 1629, maar misschien vond de 
première plaats in 1624 (Hummelen 1982, p.275).

446. Het spel is niet gedrukt en de auteur is onbekend (Hummelen 1982, p.280).
447. "Biron", van Roelandt, werd gedrukt in 1629 (Hummelen 1982, p.280).
448. Dit spel is van de hand van Nootmans (Hummelen 1982, p.280). Zie over hem noot 450.
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6 dito..............................................................................................................................85:- :-
7 dito..............................................................................................................................50:- :-
13 dito............................................................................................................................79:10:
14 dito............................................................................................................................34:- :-
20 dito............................................................................................................................25:12:
21 dito............................................................................................................................30:12:
3 augustus......................................................................................................................30:- :-
4 dito..............................................................................................................................30:- :-
24 dito............................................................................................................................40: 5:
25 dito............................................................................................................................24:10:-

480: 9:-
Betaald voor een wit modderen (=gevlekt) kleed. 14:- :-
De speelluiden betaald yder dag speelen....... ....................................................1: 4:-
De groote maaltyd met zyn toebehooren komt te kosten 163:13:14 
Aan den speelman die op rolasy (=? collatie,
lichte avondmaaltijd) gespeeld hadt........... ........................................................3: -:-
Aan een kalfskop op de rolasy................. .......................................................... 1:- :-
Tweede katern: A.vander Heyden449 op P.Nootmans450 "Spel van den Bloedigen Slag van 
Pavyen". 1627 gewaagt van noch 2 speelen deezes gedaan, als Nebukadnesars Spel, en Borias' 
treurspel. (Hij heeft ook gemaakt een Spel van Ulysses 1629).
Salomon Davits, deken, heeft ontvangen van 't spel van AMADIS.451
1625 14 sept....................................................................................................... 46: 4:
21 " .................................................................................................................... 95:11:
22 " ....................................................................................................................137: 7:
23 " ..................................................................................................................... 81:- :-
24 " ..................................................................................................................... 6: 4: 2
5 octob................................................................................................................71:15:
6 " ...................................................................................................................... 55: 5:
12 " .................................................................................................................... 78:- :-
13 " .................................................................................................................... 55:- :-
19 " ...................................................................................................................68: 2:12
20 " .................................................................................................................. 35:17:12

730: 6:10
Verscheiden onkosten aan 't bronzen van sabels, aan 't vergulden van helmen, 
borduren van leliën op des konings tabbaert, enz.
Claes Reyers Meulensteen ontvangen van 't spel van BATO.452
1626 1 january. Voor de eerste reis..........  71: 3:
4 " ..............................................................................................................................141:18:
5 " ...............................................................................................................................72:10:
6 " . Op disendag........................................................................................................44:14:
11 " ...............................................................................................................................69:- :-
12 " ................................ 36: 3: 8
18 " ................................ 30:18:-

449. Hij komt ook in 1627 voor met het devies: "Niet voor Leer".
450. Hij werd geboren in 1601 te Amsterdam en overleed vóór 1652. Hij heeft toneelstukken en een 

liedboek geschreven. Hij is aanhanger van de Oranjes. Ca. 1628 zou hij naar 's-Gravenhage verhuisd zijn. Hij 
wordt daar factor van De Jonge Batavieren. Zijn devies is: "Een of geen". W.Hondius heeft een portret van 
hem gegraveerd naar een schilderij van Staverinus. Hij wordt ook genoemd in 1625, 1626 en 1627 (2x).

451. "Amadis", van Questier wordt gedrukt in 1633 (Hummelen 1982, p.280).
452. 1626: eerste editie van Hoofts "Baeto" en editie van "Warenar", gespeeld op de Academie in dec. 

1626 - jan. 1627 (Van Tricht 1980, p.79 v.v.; Hummelen 1982, p.275).
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19 " ................................ 22: 1:
8 febr. Op zondag........................ 31:14:
9 " ................................... 44: 4:-

564: 5: 8
Claes Reyers heeft aan Salomon Davits geld gedaan, tot vervulling van
de 600 guldens aan de regenten de somma van 8:11:-
Uitgegeven voor de hellehondshoofden.......... ...........................................................20:- :-
" aan den mandemaaker voor ’t maaken van de draaken 9:- :-
Betaald aan Claes Reyers voor zeylen.......... ............................................................. 3:- :-
29 january betaald voor de maaltyd op 't accoord van de prysen. 33: 8:-
Betaald een wierookvat met vlas en papier..... ...........................................................3:10:-
Wederom van AMADIS.
1626 15 febr..................................................................................................................58: 4:
16 " ...............................................................................................................................41:16:
21 " ............................................................................................................................... 29:- :-
22 " ...............................................................................................................................39:16: 6

168:16: 6
Salomon Davidtsen, deken, heeft ontvangen van 't spel van BORIAS.453
1626 5 april. Voor de eerste reis............ .....................................................................53:10:
" " tweede reis............ ................................................................................................. 33:12:
" " derde reis............. ...................................................................................................48:- :-
14 " . " " vierde reis............ ........................................................................................21:14:
" " vyfde reis............. .................................................................................................. 43: 8:
20 " . " " zesde reis............. ........................................................................................17:12:
" " zevende reis........... ................................................................................................ 25:- :-
" " achtste reis........... .................................................................................................. 15:- :-

257:16:-
De speelluy betaald yder dag .................  1:10:-
Een jaar huur aan den knaap (of knecht) Niclaes 48:- :-
Vereering aan Pr.Nooseman, componist..........  6:- :-
Onkosten, toen de prysen van Leiden kwamen.... 11:14:-
Op de begrafenis van Govert Govertsz met het drukken van ’t grafdicht 12:18:-
Aan deezen Govert was den 6 april betaald 6 guldens voor 't schilderen van een helm.
Aan Gerrit Huygen en zyn jongers voor rolleren. 1: 6:-
Tweede katern: N.B. Op den tytel P. Nootmans' Borias ofte Wulpsche Minnetocht, Treurspel. 
Eerst vertoont op de Amsterdamsche Academie 1627 en nu op de jonge Bataviersche Kamer van 
's Gravenhage 1635.
Jan Sywerts, deken, heeft ontvangen van 't spel van MAHOMET.454
1626 5 sept. Voor de eerste reis.............  127:12: 8
6 " ................................... 119:- :-
7 " ................................... 109:10: 8
17 " ................................... 90:- :-
19 " ................................... 123:- :-
20 " ................................... 131: 9:-

453. "Borias", geschreven door Nootmans, gedrukt in 1635 (Hummelen 1982, p.280).
454. Dit spel is nooit uitgegeven (Hummelen 1982, p.280).
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Voor de zevende reis............ ....................................................................................... 59:17:
27 " ...............................................................................................................................50:- :-
28 " ...............................................................................................................................35:14:
4 octob...........................................................................................................................36:- :-
5 " ................................................................................................................................ 22: 2:-

904: 5:-
Aan onkosten van de groote maaltyd............  188:- :-
Voor de clucht te rolleeren...................  1: 4:-
Voor de gefigureerde cattoendoekse rock.......  3:- :-
Jan Fredericx, deken, heeft ontvangen van 't spel van WARNAR.455
1626 13 decemb. Eerste maal op zondag.........  47: 9:
14 " . Tweede maal................... ..................................................................................37:13:
20 " . Zondag.................................................................................................................60:- :-
21 " ................................. 30:- :-
26 " ................................. 27:- :-
27 " . Zondag......................... 27:- :-
28 " ............................................................................................................................. 25:16:
1627 3 january. Zondag......................... 40:- :-
4 " ................................. 28:- :-

322:18:
14 dec. aan 't verzuimen van Mr.Reynier zyn jongen, doen hy gequest was 3:- :- 
Aan Mr.Jacop Coolvelt van 't genezen van twee quetsuren 8:- :-
Van 't spel van 't CROMHOUT. (Tweede katern: o f de BOER).456 
1627 31 january. De eerste reis; zondag.......  52:19:
1 february........................................................................................................................47: 2:
" . Derde reis.................. .................................................................................................50:- :-
Vierde reis.................  57:- :-
14 " . Vastenavond; zondag.........  66:- :-
15 " ............................... 88:- :-
16 " ............................... 60: 5:
21 " . Zondag......................  66:- :-
22 " ............................... 51:12:-

538:18:
1 febr. aen Niclaes betaelt van het gedaen oncosten van spelen in ’t probeeren 
van ’t spel van de BOER of 't CROMHOUT 6:-:-.
Jan Sywerts, deken, heeft ontvangen.
1627 1 maart. Voor de laaste reise...........  40:- :-

578:18:-
Van 't spel van PLUTO.457
1627 21 maart. Eerste reis....................  61:- :-
22 " .................................. 50:- :-

455. Zie noot 452.
456. Het gaat hier om Costers "Teeuwis de Boer" (Hummelen 1982, p.275).
457. "Pluto" is vermoedelijk geschreven door Struys (Hummelen 1982, p.251 en 280; Oey-de Vita en 

Geesink 1983, p.32, die terecht dateren op oktober 1627). Struys schreef onder de zinspreuk: "Ick wil en kan 
niet". Hij wordt ook genoemd in 1629, 1630, 1631 (2x), 1633 en 1634 (3x).
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28 " .................................. 89:- :-
29 " .................................. 40:- :-
5 april.................................. 104:- :-
6 " .................................. 100:- :-
7 " .................................. 29: 9:
11 " .................................. 48: 6:
12 " .................................. 47: 5:-

569:- :-
5 maart de speelluiden betaald daegs tot......  2:- :-
Jan Sywerts ontvangen van 't spel de BOER.
1627 18 april. Eerste reis....................  58: 4:
19 " . Laetste reis...................  47:- :-

105: 4:
1 juny aan bier, daar die van Haerlem by waren 458. 8:- :-
Cornelis Eggericx, deken, heeft ontvangen van 't zelfde spel.
1627 5 july................................... ................................................................................. 67:17:12
6 " ................................................................................................................................ 25:- :-

" . Voor de derde reis.............. ..................................................................................27:- :-
225: 1:12

Van 't spel ORPHEUS.459
1627 septemb. Op donderdag................. ..................................................................46:- :-
" . Op kermiszondag.............. ....................................................................................156:- :-
" . Op kermismaandag............. ..................................................................................184:10:
21 " ............................................................................................................................182:13:
22 " . Voor de vyfde reis........... ............................................................................... 123: 8: 8
26 " ............................................................................................................................71:- :-
27 " ............................................................................................................................54:- :-
3 octob......................................................................................................................... 52:16:
" . De negende reis................ ......................................................................................41: 4:-

911:11: 8
Aan den Francen speelman, 4 dagen, yder dag 1:10:-
Aan Cornelis Bolswaert460 voor 't spel te rolleeren 3:10:-
Van de VERTOONINGEN van GROL.461
1627 sept. In 't leste der maand...........  38:- :-
Om twee labberdanen (=gezouten kabeljouwen) in de Fictory 1:14:- 
Om de stalmannen (=herbergiers) in de Fictory 1:16:
12 teertonnen en 2 touwen...................... 14: 5:-
Van 't spel van PLUTO.
1627 10 octob.................................. 69: 9:
11 " ...............................................................................................................................42:15:-

458. Het archiefmateriaal uit Haarlem biedt over deze ontmoeting geen nadere informatie.
459. "Orpheus" is vermoedelijk geschreven door Struys (Hummelen 1982, p.280).
460. Hij is hoofd van de kamer in 1628H (2x); rolleerder in 1629H (5x) en wederom hoofd in 1629.
461. Van de "Vertooningen van Grol" is de tekst niet gedrukt en de auteur is onbekend (Hummelen 1982, 

p.280).
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Ontfangen by den deeken Daniel Gabry.
17 octob. Voor PLUTO laatste reis........  59:10: 2

171:14: 2
18 " . Voor ORPHEUS letste reis.......  39:- : 4
1627 Nov. Voor RODEMONT, eerste reis462.........................................................115:14:
" . Ut supra.......................... 64:- :-
21 nov. Ut supra......................... ................................................................................03:- :-
22 " . Ut supra.......................... 64:- :-
28 " . Ut supra.......................... 92:- :-
29 " . Ut supra.......................... 48:- :-
5 dec. Ut supra.......................... 77:- :-
6 " . Ut supra.......................... 58:10:-

622: 4:-
Voor 4 weesboortjes, daer kamers blom op staet. 10:- :-
Doen de rollen uitgedeelt werden en daarvoor noch eens aan Niclaes 7:15: 8
Voor 't rolleeren van Rodemont aan Daniel Gabry ?
1627 26 dec. Voor ORPHEUS.....................  87:10:
27 " . Ut supra.......................... 61:- :-

148:10:-
Aan den speelman, 2 dagen......................... 7:- :-
1628 2 january. Voor G.v.VELZEN463...........  160:- :-
3 " . Ut supra...................... 125: 2:
9 " . Ut supra...................... 122: 4: 8
10 " . Ut supra. Maandag............  111:18:
16 " . Ut supra. Zondag.............  92:14:
17 " . Ut supra.....................  100:- :-
23 " . Ut supra. Zondag.............  45:- :-
" . Ut supra.....................  56:10:
" . Ut supra.....................  41: 9: 8
" . Ut supra.....................  60:- :-
" . Ut supra. Voor de heeren.....  43:14:
6 febr. Ut supra......................... 30:- :-
7 " . Ut supra......................... 37:- :-

1025:12:-
Voor 't rolleeren van Velzen aan J.Coolvelt.... 4:- :-
Tweede katem: N.B. Is Graaf Floris en Gerrit van Velsen door J.J.Colevelt, als blykt uit den 
druk van dit werk.
Cornelis Eggerickx, deken.
1628 27 febr. Voor ANDRE de PIERRE464.........  57:10:-

462. "Rodemont" is geschreven door Rodenburgh (Hummelen 1982, p.280).
463. Editie in 1628 van Jacob Jansz. Coleveldt, "Droef-eyndend spel tusschen Graef Floris en Gerrit van 

Velsen".
464. Eerste editie, in 1628, van W.D.Hoofts "Andrea de Piere" en "Styve Piet" (Hummelen 1982, p.276; 

Haverman 1895, p.64).
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" . Ut supra....................................................................................................................54: 5:
" . Ut supra....................................................................................................................75:- :-
" . Ut supra....................................................................................................................75:16:-
maart. Ut supra............................................................................................................. 68:16:
19 " . Ut supra..............................................................................................................54:- :-
20 " . Ut supra..............................................................................................................60:- :-
21 " . Ut supra..............................................................................................................50:- :-
22 " . Ut supra..............................................................................................................60:- :-

555: 7:-
Voor 't rolleeren van Willem Dircx Hoofts spel van Andre de Pierre 4: 4:-
Deken Cornelis Eggericx. (Tweede katern: Van 't Spel van GISBERT AREJANSEN 
[boven de uitgave genoemd 't Spel van SISTILIAEN]).465
1628 16 april. Voor GISBERT AREIAENSEN........ ................................................87:- :-
17 " . Ut supra.............................................................................................................. 36:- :-
24 " . Ut supra. Paasmaandag.......... .......................................................................... 70: 8:
25 " . Ut supra. Paasdysdag........... .............................................................................73:10:
26 " . Ut supra.............................................................................................................. 25:- :-
30 " . Ut supra....................... ......................................................................................40: 4: 8
1 mey. Ut supra............................................................................................................ 35:14:
7 " . Ut supra................................................................................................................41: 5:
8 " . Ut supra................................................................................................................52:10:-

461:11: 8
Aan 't hoofd der uytgaaven genoemd het spel van Sistiliaen.
Aan Symen Appelman............................. 3:- :-
Deken Daniel Gabry. (Tweede katern: N.B. In 't Rekenboek Uytgift by Daniel Gabry, deecken, 
in het spel van Geraerd van Velsen van P.C.Hooft en Suffridus Sixtinus).466
1628 28 mey. Van G.v.VELZEN.................... 126: 9:
29 " . Ut supra............................................................................................................... 91:10:
4 juny. Ut supra............................................................................................................108:19:
5 " . Ut supra.................................................................................................................56: 1:
12 " . Ut supra............................................................................................................... 53:12:
13 " . Ut supra................................................................................................................81: 4:
14 " . Ut supra................................................................................................................ 31:- :-
18 " . Ut supra......................... 58:16:
19 " . Ut supra......................... 58:- :-
20 " . Ut supra........................ .......................................................................................36: 4:
22 " . Ut supra. Voor de heeren........  46: 4:-

747:19:-
Deken Jaques de Bries.
1628 16 july. Ut supra. Eerste deel...........  49: 1: 8
17 " . Ut supra. Tweede deel...........  44:17:14

841:18: 6

465. Eerste editie, in 1628, van Duirkants "Sistiliaen", met eerdichten van Mr.K.L., "Niet te", en Mr.A.G., 
"Leert ondersoeck" (Hummelen 1982, p.276; Meeus 1983, nr.67). Duirkant wordt ook genoemd in 1632.

466. 1628: editie van Hoofts "Geeraerdt van Velsen" en "Theseus en Ariadne" (gespeeld op 5-11-1628 op 
de Oude Kamer). In 1628 verschijnt de eerste editie van Sixtinus, "Geraert van Velsen lyende" (Hummelen 
1982, p.276).
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1628 10 sept. van BRADAMANT467................  82:16:12
11 " . Ut supra......................... 41: 7:14
16 " . Ut supra........................  85: 6: 8
18 " . Ut supra........................  29:15:
24 " . Ut supra........................  90: 3:
25 " . Ut supra........................  111:10:
26 " . Ut supra........................  141:- :-
27 " . Ut supra........................  84: 7: 6
1 octob. Ut supra........................ 63:19: 6
2 " . Ut supra........................ 56: 7: 8
8 " . Ut supra........................ 41:- :-
9 " . Ut supra........................ 34: 7: 8

862:- :14
20 augusti aan Mr.Jacob voor 't rolleeren van 't spel van Bradamant 6:- :-
4 sept. aan Jan Bos468 voor 't rolleeren van de klucht van STYVE PIET 2: 2:
4 sept. aan een blanck moriljoen (=helm)......  6:- :-
10 dito aan 24 mengelen (=ca. 24 liter) wyn in 't spel van Bradamant gebesigt 9:12:-
Aan brood in dito spel........................  3:12:-
Dito aan den boekbinder voor het liedeken op de maaltyd 3:- :-
Deken Salomon Davids. (Tweede katern: [JEPTHA], van Abraham de Koning, gedrukt 1615, en 
ook toen gespeeld, als blykt uit de Opdragt en het slot van 't spel).469
1628 12 nov. Van JEPTHA........................ 100:- :-
13 " . Ut supra.......................... 80:- :-
19 " . Ut supra.......................... 90:- :-
20 " . Ut supra.......................... 60:- :-
26 " . Ut supra.......................... 68: 2:
27 " . Ut supra.........................  38:12:
3 dec. Ut supra.......................... 52:- :-
4 " . Ut supra.......................... 32:- :-
11 " . Ut supra.......................... 40:- :-
12 " . Ut supra.......................... 40:12: 8
19 " . Ut supra.......................... 34:- :-
20 " . Ut supra.......................... 80:18:-

716: 4: 8
Aan D. Gabry voor 't rolleeren van 't spel.....  7: 4:-
Aan Jan Cornelissen voor verzuimen van quetsuuren in 's kamers dienst 3:- :-
Aan rolleeren van de klucht...................  -:18:-
Deken Jaques de Bries.
1629 14 january. Voor HIPPOLYTOS470........... .......................................................56:15:
15 " . Ut supra..................... ....................................................................................... 54:- :-
21 " . Ut supra..................... ....................................................................................... 34:- : 8
22 " . Ut supra..................... ....................................................................................... 40:- :-
28 " . Ut supra..................... ....................................................................................... 15:13:
29 " . Ut supra..................... ....................................................................................... 28:18:
4 febr. Ut supra............................................................................................................. 51:19:-

467. De tekst van dit spel is niet gedrukt en de auteur is onbekend (Hummelen 1982, p.280).
468. Hij is toneelspeler (met name van vrouwenrollen). In 1628H en 1629H is hij rolleerder.
469. Nieuwe editie van De Konings "Jephtah" (Hummelen 1982, p.276).
470. Eerste editie van Vondels "Hippolytus" (Hummelen 1982, p.276; Oey-de Vita en Geesink 1983,

p.47).
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5 " . Ut supra......................... 50: 5:
" . Ut supra......................... 68:12:
" . Ut supra......................... 40:- :-

440: 2: 8
Aan 79 zilveren penninghskens.................  17: 5:-
Een doosje voor dezelven......................  1:10:-
Aan Mr.Jacob voor rolleeren van klucht en spel. 6: 7:
1629 18 febr. Voor CLAES CLOET en den KOEDIEF.. 47: 6:-
(Tweede katern: Volgens de tytel van Claes Cloet, 4de druk 1640, gespeelt op de Brabantsche 
kamer de 21 january Anno 1629, en zo ook voor een tweede en derde deel).471
Deken Sal.Davids.
1629 25 febr. Voor JEROLIMO472................  67: 4:
26 " . Ut supra............................................................................................................... 121: 7:
27 " . Ut supra............................................................................................................... 90:14:
4 maart. Ut supra............................................................................................................80:- :-
5 " . Ut supra........................ 49:17:
11 " . Ut supra.......................  72: 9:
" . Ut supra..................................................................................................................... 64: 8:
" . Ut supra.....................................................................................................................30:16:
19 " . Ut supra........................ 36:- :-
25 " . Ut supra........................ 30:- :-

642:15:
11 maart aen Cornelis Bolswaerdus voor 't rolleeren van ’t spel 7:16:- 
Aan de KOE..................................... -: 4:-
Deken Jakus de Bries.
1629 8 april. Voor PRIAMUS, berymt door Mr. Cornelis Bolswaerdus473 83:10: 8
9 " . Ut supra........................ 37: 6:
16 " . Ut supra.......................  116:- :-
17 " . Ut supra........................ 73: 1: 8
18 " . Ut supra........................ 30:- :-
22 " . Ut supra........................ 40:- :-
23 " . Ut supra........................ 30:- :-
24 " . Ut supra........................ 42:14:
6 mey. Ut supra.........................  38:- :-
7 " . Ut supra.......................... 30: 2:
13 " . Ut supra.......................... 24:- :-

544:14:
9 april aan waterpaarlen (=parels) en granaaten (=edelstenen) 3: 6:- 
Aan rolleeren van 't spel, lang 2700 regulen 8: 2:-
Deken Salomon Davits.
1629 26 aug. Voor de HARDERIN474..............  93: 1:-

471. 1629: editie van Biestkens' "Claes Kloet" (Hummelen 1982, p.276).
472. Het gaat hier om de "Spaanschen Brabander" van Bredero (Hummelen 1982, p.280).
473. Dit spel is niet gedrukt (Hummelen 1982, p.280).
474. Is dit "Granida" van Hooft? Of betreft het een verloren gegaan spel van Questier? Oey-de Vita en 

Geesink houden vast aan de laatste mogelijkheid en denken aan het spel "Amadis" (Hummelen 1982, p.241
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27 " . Ut supra.......................... 70:15:
2 sept. Ut supra........................................................................................................... 133:10:
3 " . Ut supra......................... 67:- :-
" . Ut supra......................... 92: 1:
" . Ut supra......................... 64: 2:
" . Ut supra......................... 61:14:
" . Ut supra......................... 31:- :-
23 " . Ut supra. Kermisdag.............  60: 4:
2) 25 " . Ut supra........................................................................................................ 108: 8:
3) 26 " . Ut supra......................... 77: 6:
1) 24 " . Ut supra........................................................................................................ 138:- :-
27 " . Ut supra......................... 82:17:
" . Ut supra......................... 32: 8:-

1112: 6:-
Aan de ander zyde: uytgifte van Sal.Davits in ZYN spel van de Harderin:
van 35 penningen te maaken...............  4: 7: 8
aan Nicolaes zoon voor 4 dagen staen.....  2: 8:-
voor 't rolleeren van 't spel............  4:- :-
Deken Jacob de Roy.
1629 21 decemb. Voor GOLIAT475................  126: 6:-
't Rolleeren van 't spel.................  2: 2:
11 nov. Voor BIRON476....................  99:- :-
" . Ut supra.......................... 52: 6:
" . Ut supra.......................... 105:- :-
" . Ut supra.......................... 68:14:
" . Ut supra.......................... 90:- :-
" . Ut supra.......................... 64:12:
2 dec. Ut supra.......................... 77:15:
" . Ut supra.......................... 63:10:-

620:17:
3 3/4 el rood carmoysyn (=purperen) laken tot de mantel van Biron a 6:10:- de el.
1 3/4 dito tot den broek. 13 el rood laken tot den rok a 3:- de el. Enz.
Dec. Voor STYRUS477................... .......................................................................... 125:- :-
" . Ut supra.................................................................................................................. 93:14:
" . Ut supra.................................................................................................................. 84: 9:
" . Ut supra.................................................................................................................. 62:- :-
" . Ut supra.................................................................................................................. 50:- :-

415: 3:-
Aan Jan Bos, voor Styrus.................  2: 2:-
Aan Corver, voor 't rolleeren van dito.... 1:16:-

en 280; Oey-de Vita en Geesink 1983, p.46).
475. Editie van J.P.Victorinus, "Goliath, treurspel; op het veroveren van 's-Hertogenbossche. Gespeeld op 

de Nederduytsche Academie." (Hummelen 1982, p.277; Meeus 1983, nr.257).
476. 1629: editie van Hendrick Roelandt, "Biron, treurspel. Gespeeld op de Nederduytsche Academie." 

(Hummelen 1982, p.277; Meeus 1983, nr.213; Oey-de Vita en Geesink 1983, p.35). Roelandt wordt ook 
genoemd in 1634.

477. Het gaat hier om "Styrus" van de hand van Struys (Hummelen 1982, p.280).
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Dec. Voor de 9 reis van Biron.........  88: 6:
" . Ut supra. 10 reis................  177:14:-
Deken Salomon Davits.
1630 jan. Voor THEAGENES en CHARICLEA478.. 95: 8:
" . Ut supra........................ 76:18:
" . Ut supra........................ 82: 6:
" . Ut supra........................ 40: 3:
" . Ut supra........................ 95:11:
28 jan. Ut supra....................  82:11:
" . Ut supra....................  49: 4:
" . Ut supra....................  50:- :-

572: 1:-
Aan Rieuwer Augustynsz voor 't rolleeren.. 6:- :-
Aan Jacob Colevelt. Rolleren van 't spel.. 5: 8:-
Deken Jacob de Roy.
1630 3 febr. Voor den VERLOOREN ZOON479.. 110:- :-
4 " . Ut supra.................... 106:14:
10 " . Ut supra...................  125:- :-
11 " . Ut supra...................  126:15:
12 " . Ut supra...................  102: 1:
17 " . Ut supra...................  88: 9:
18 " . Ut supra...................  68:10:
24 " . Ut supra...................  51:16:
25 " . Ut supra...................  38: 3:
" . Ut supra...................  58:16:
" . Ut supra...................  43: 1:-

919: 5:
1630 April. Voor de Hellevaert van THEODOOR480 96:13:
" . Ut supra..................... ...............................................................................................90: 9: 4
" . Ut supra..................... ...............................................................................................65:12:
" . Ut supra..................... ...............................................................................................91:15:
" . Ut supra..................... ...............................................................................................63: 7:
" . Ut supra..................... ...............................................................................................67:10:
" . Ut supra..................... ...............................................................................................37: 3:-

512: 9: 4
1630 2 mey. Van STYRUS481...............  47:- :-

478. Het betreft hier "Calasires sterfdagh" van Van Velden, gedrukt in 1631 (Hummelen 1982, p.280). 
Matthijs van Velden voltooide "Het daghet uyt den Oosten" van Bredero. Hij is ook bekend onder de naam 
M.Campanus. Zijn devies luidt: "Alleen de Hoope".

479. Eerste editie van W.D.Hooft, "Heden-daegsche verlooren soon", gespeeld op 3-2-1630 op de 
Amsterdamse Academie (Haverman 1895, p.85 v.v.; Hummelen 1982, p.277).

480. Editie uit 1630 van Hendrik Moor, "Hel en Hemelvaert van Theodore en Constancy". Gespeeld op 
de Amsterdamse Academie op 1-4-1630 (Hummelen 1982, p.277; Meeus 1983, nr.162). Moor schreef onder 
de zinspreuk: "Arbeyt verloren". Het is allerminst zeker of hij lid was van de oude kamer en/of de Academie. 
Hij wordt ook genoemd in 1635.

481. Spel van Struys (Hummelen 1982, p.280).
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1630 8 mey. Voor VELZEN482..............  77:
9 " . Ut supra....................  35:-

112:- :-
Aan Rieuwert. Rolleren van Velzen........  2: 2:-
Tweede katern:
Hoewel in den bovenstaanden lyst der spelen niet gemeld wordt van eenige cluchten (uitgezon
derd 18 febr. 1626 [moet zijn 1629] Claes Cloet en de koedief), echter zyn er somtyds ook 
cluchten of naspelen vertoond, als blykt uit de rek. gehouden by Jan Sywerts, deken in septemb. 
1626, daarin de uitgave gesteld wordt "Voor de clucht te rolleeren 1:4". Uit de rek. Jacques de 
Bries 20 aug. 1628: "Aan Mr.Jacob voor 't rolleeren van 't spel van Bradamant 6:-" en wat ver
der, 4 sept. "Aan Jan Bos voor 't rolleeren van de klucht van Styve Piet 2:2." Noch is er in ’t zelf
de jaar novemb. een clucht gespeeld achter Jeptha en is betaald voor rolleeren van 't spel 7:4; van 
de klucht -:18. (In margine: jan. 1629 aan Mr.Jacob voor rolleeren van spel [Hippolytus] en 
clucht 6:7).
De naspelen waren echter in dien tyd schaars, gelyk ook noch lang daarna in den schouwburg 
zelf, alwaar ook noch lang daarna in gebruik geweest is het boven gemelde rolleeren der spelen. 
Dat is het uitschryven van yder rol in 't byzonder, waaruit yder speler de zyne van buiten leerde. 
Want men drukte toen de spelen niet dan na de vertoning, gelyk te zien uit de tytels der oude 
spelen, die doorgaands uitdrukken, wanneer en waar zulk een spel vertoond is. Voor dit rolleeren 
by de kamer betaald geweest te zyn 6 sch. voor de honderd regels, want Jacques de Bries bragt 
april 1629 in rek. aan rolleeren van 't spel (t.w. Priamus door Mr.Cornelis Bolswaerdus) lang 
2700 regels - 8:2.
Wy zagen boven in het uittreksel aangaande de beminders, dat de verkiezingdag was St.Jacob, 
dat is den 25 july, doch die bepaling heeft eerst zyn begin genomen in 't jaar 1625 volgens de re
solutie, met denwelken wy hierachter den lyst van de hoofden deezer kamer zullen beginnen. En 
de eersten post van uitgift, waarmede dit R.boek begint, luidt aldus: "Den 12 july 1624 op de 
maeltyt van de verkiesing, de deecken Jacus de Bries heeft uytgegeven volgens de uytwysinge 
van syn reekeninge by de hoofden ontfangen 138:7:-. Hieruit kan men ook besluiten, dat deze 
jaarlyksche maaltyden met veel pracht en kostelykheid, om niet te zeggen overdaad, gevierd 
zyn.
In 't volgende jaar kosten dezelve met haar toebehooren 163:13:14.
Anno 1626.... 188:- :-
1627.... 176:12:-
By deeze maaltyd zyn waarschynelyk de regenten van 't weeshuis tegenwoordig geweest, dewyl 
ze daarvan de lasten voor een goed deel hebben helpen dragen, gevende daartoe

1624 56:10
1625 57:10
1626 56:10
1627 58:11 

Jacob de Roy gaf in 't jaar 1624 mede tot deze maaltyd 12:-.
In de volgende jaaren vind ik van geen maaltyden gemeld.
1625 tot 1631
- Huydecoperarchief, inv.nr.164, RA Utrecht:
Naamen der Hoofden.
1625 Anno 1625 geresolveert en beslooten by de hoofden van 't Wit Lavender, dat van nu 
voortaen haer verkiesinghdagh sal weesen op Sint Jacop ende sondaghs daer aen haer maeltyt. 
Ende is onderteyckent by my 
prins, Jan Sywerts Kolm;

482. Is dit spel van Hooft, Sixtinus of Colevelt? (Hummelen 1982, p.280).
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hooftman, Cornelis Eggericx; 
deken, Salomon Davits Questier.
1625 3 maart is het tin, dat over de kamer gebezigt wert, en de pryzen (8 wynkannen met tuten;
2 wynpinten, een met een tut, een zonder tut; 11 flapkannen; 3 kelcken; 3 schaelen; 12 
vaeskannen; 1 mostertpot) geteld en opgetekent in presensy van
Cornelis Eggericx, hooftman;
Jakes de Bries, deken;
Salomon Davits, deken.
1626 8 jan. Is betaald aan Cornelis Eggericx
voor stamen (=stammen), vlas en den vergulden kop in het spel van Bato 3: 5:-
Dito. Aan Salomon Davids in 't zelfde spel voor gouden leer en touw 3: 6:
7 mey. Aan Cornelis Eggericx voor catoen doeck tot mommen (=voor maskers) 1:12:
30 july. De rekening geslooten en onderteeckend by de volgende hoofden etc:
Jan Sywerts Kolm, prins;
Cornelis Eggericx, hooftman;
Salomon Davits Questier, deken;
Claes Reyers Molensteen, deken;
Jakes de Bries, accoutermentmeester (=kledingmeester);
Thomas de Keyser, prins van parsonasiens;
J.Coelvelt, boekhouwer.
15 sept. Betaald aen Claes Reyers voor een hoet en ander goed 5: 5:
14 dec. Betaald aan Salomon Davids voor een kleed 60:10:
14 dec. Aan Coelvelt voor stof van een tulbant 3:- :-
1627 8 febr. Aan Jakes de Bries voor tafelgoet gebezigt in 't verteeren van 
’t bankgeld van ' spel van Warnar met de pot 1: 5:-
Febr. De rekening geslooten en getekent by:
J.Victorin;
Jan Sywerts Kolm, deecken;
Johannes Fredrix, deecken;
Salomon Davits Questier, factuer;
Thomas de Keyser, boeckhouwer;
Reynier Jorissen483, ackoetermeester (=kledingmeester);
Jan Willems, acoutrementmeester, zette dit * teken.
25 maart. Aan Harman van Hilt484 voor 't maaken van de kleeren
in 't spel van Pluto 11:- :-
15 april. Dereeckeninghe met gemeene accoort beslooten met dees ondergeschreven hoofden: 
Jacus de Bries, hooftman;
Jan Sywerts Kolm, deecken;
Jan Fredrix d'Angelo, deecken;
Salomon Davits Questier, factuer;
Thomas de Keyser, boeckhouder;
Reynier Jorissen, ackoetrementmeester.
26 april. Betaald aan Corn.Eggericx voor eenige sacken 4:- :- 
Juny. De rekening ondertekent by:
Jan Sywerts Kolm, deecken;
Jan Fredrix d'Angelo, deecken;

483. Hij is kledingmeester in 1627H (5x), hoofd in 1628H (2x), 1629H (4x) en 1630H (4x).
484. De kleermaker Harman van (H)ilt is hoofd in 1629H en 1630H (2x). Hij was van 1638 tot 1651 aan 

de Amsterdamse schouwburg verbonden, waar zijn speelloon van 1,50 tot 3,50 steeg. Bekende rollen van 
hem waren Abjathar in Vondels "Gebroeders" (1641) en Octavio in Rodenburghs "Jaloersche studenten". Als 
kleermaker werkte hij veel voor de schouwburg. In 1649 ontving hij 14,= voor het maken van nieuwe 
gordijnen. Hij zou in 1651 of 1652 gestorven zijn.
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Sal. Davits Questier, facktuer;
Thomas de Keyser, boekhouder;
Jan Willemsz., * ;
Reynier Jorissen, ackoetrementmeester.
July. Aan den advokaet Victorinus betaelt voor 2 tonnen bier 17:- :- 
July. Aen Jacques de Bries............... ...........................................................................11: 7:
" . Aan Jan Sywerts Kolm, volgens reekening 15:16: 8 
July. Aan Harmen van Ilt................. ........................................................................... 22:10:
" . Aan denzelfden voor 't naayen van 't model van den hemel - :12:- 
July. Aan Reynier Jorissen voor de zon te vergulden - :12:-
July. Aan H.van Ilt volg.reek............ .......................................................................... 6:11:-
Sept. Aan Corn.Eggericx, rek.............  4:13: 4
" . Aan Claes Reyers, kaersen en oly.... 54:11: 8
1628 9 mey. De rekening, t.w. de uitgaaf, getekend by:
H.J.Oltgens, prins;
P.Daniel Gabry;
Jan Sywerts Kolm, hooftman;
Cornelis Eggericx, deken;
Salomon Davits Questier, factuer;
Thomas de Keyser;
Pieter Adriaensen.485
Onder den ontvang stondt: Deese en voorgaende rekening van G. Eggericx is gepasseert in 
presensy van alle de ondergetekende hoofden op 't ander bladt in kennisse van my Jacob Jansen 
Colevelt, chirurgyn.
26 octob. De rekening getekend by:
P.Daniel Gabry, prins;
Sal.Davits Questier, deken;
Jakus de Bries, deken;
Cornelis Bolswaerden;
Pieter Adryaensen;
Reynier Jorissen.
24 dec. De rekening van Jeptha onderteekend by:
J.de Bries;
Jacob Colevelt, chirurgyn;
S.D.Questier;
P.Adryaensen;
C.Bolswaerdus;
Reynier Jorissen.
1629 22 febr. De rek. onderteekend by:
D.Gabry, prins;
S.D.Questier;
Jakus de Bries;
P.Adryaensen;
C.Bolswaerdus;
Reynier Jorissen.
29 maart. De rek. onderteekend by:
J.Victerin;
S.Davids;
J.de Bries;
J.Colevelt, chirurgyn;
C.Boelswaerdus;
P.Adriaensen;

485. Hij is hoofd in 1628H (3x) en beminder in 1629H (2x) en 1630H.
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R.Jorissen.
7 mey. De rek. aldus ondertekend by:
Daniel Gabry;
J.de Bries, deken;
C.Bolswaerdus;
Reynier Jorissen;
J.Victerin;
Sal.Davitsen;
Jacobus du Roy.
11 octob. De rek. ondertekend by:
J.Victoryn;
Pieter Codde;
Harman van Ilt;
Reynier Jorissen.
1630 4 jan. De rek. getekent by:
Salomon Davits;
Jacob de Roy;
Pieter Codde;
Willem Dircksen;
Reynier Jorissen.
Jan. De volgende rek. zonder dagtekening:
Jacob Coleveld, chirurgyn;
Willem Dircksz. Hooft;
P.Codde;
R.Jorissen;
Harman van Ilt.
February. De rek. ondertekent by:
Joost van den Vondelen;
Jacobus de Roy, deken;
Willem D.Hooft;
Harman van Ilt;
R.Jorissen.
30 mey. De rek. getekend by:
J.van Vondelen;
Sal.Davids Questier, lootgieter;
Jacob de Roy, deken;
P.Codde;
W.D.Hooft;
P.Adriaensen;
R.Jorissen.
1625
- Eerste editie van Vondels "Palamedes".486
1626
- ARA Hof van Holland 3de afd., inv.nr.387 (Missiven van en aan het hof 1620-1627), 
fol.275-276:
"Edele, erntfeste, hoochgeleerde, wijse, voorzienige, seer discrete heeren,

486. Hummelen 1982, p.275. Zie ook: Geesink 1987, p.77. Zij schenkt eveneens aandacht aan de hier
boven vermelde rekeningen en de plaats van Vondel daarin. Ook Kalff 1895, p.22, vertelt over de veroor
deling van Vondel en de opgelegde boete. Zie tenslotte de uitgave van het spel door Wijngaards, p.35-39.
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Hiernevens gaet achtervolgende U Ed. schrijven de sententie tegen Joost van de Vondele by de 
heeren schepenen alhier gewesen, die by mij ter executie gestelt is, zijnde de boete daerin hij 
gecondemneert is mede by hem betaelt ende d'exempel verwandt waer mede.
Edele, erntfeste, hoochgeleerde, wijse, voorsienige, discrete heeren, Uwe Ed. naer mijn gedien- 
stelicke gebiedenisse den almogende bevelende, in Amsterdamme den 22 januarij 1626. Lager 
stont Uwer Ed. dienstwillige. Ende was onderteyckent,
J.Grotenhuys.
Extract uyt schoutenrolle der stad Amsterdam.
Mijn heer den schout ende den substituyt Vlasvath contra Joost van den Vondelen om syn 2den 
default (=??) te purgeren (=??)in persoon.
Schepenen condemneren den gedaechde in de boete van drijehondert guldens ende ordonneren 
den heer officier de boucken van Palamedes in te halen ende te verbranden. Actum den 
seventienden december anno 1625."
- Vondel valt Krul aan namens de Brabantse kamer (zie ook 1632).487
- Editie van Costers "Iphigenia" (gespeeld op 1-11-1621).488
- Editie van Starters "Soetekauw".489
- GA Amsterdam, Bibliotheek F 1119, Hs. J.S.Kolm, p.80:
"Dit spel van Keijser Mahomet heb ick laeten op 't toonneel verthonen der Brabantsche camer 
anno 1626 op de Amsterdamsche kermis. Heeft deur lust des anschouwers an goet de arme 
weesen ten behoeve opgebrocht dat by 't kamers rekenboek gebleecken heeft 1000 gulden."
1627
- Tafelspel van Vondel: "Bruyloftbed van den E. Here Pieter Cornelisz. Hooft en de E. Joffre 
Helionore Hellemans".490
- De voorlaatste strofe van Vondels "Rommel-pot van 't Hanekot" luidt:
"Hanen, kakel ik te woordrijk?
Is hier ergent wat emist?
Deinkt, dit malt (=zegt dwaas) een kamerist 
In het rederijkers Noordwijk,
O f de kamer van Schiedam,
Om het hok te maken tam."491
- Editie van Costers "Isabella" en eerste editie van "Teeuwis de Boer", volgens het titelblad 
gespeeld in 1612 op de Oude Kamer.492
- Eerste editie van Kruls "Diana".493 Eerdichten van:
A.S.;
C.V.;

487. Schwartz 1987, p.156.
488. Hummelen 1982, p.275.
489. Hummelen 1982, p.275.
490. Wybrands 1873, p.62; Lammens-Pikhaus 1979; Vondel 1986, p.844 v.v.
491. Vondel 1986, p.916.
492. "Teeuwis de Boer" wordt volgens het Rekenboek ook gespeeld in jan. en febr. 1627; dit is 

vermoedelijk niet de in het voorwoord vermelde opvoering op de Brabantse kamer. Het spel wordt voorts 
gebracht in apr., juli 1627 (Hummelen 1982, p.275).

493. Hummelen 1982, p.276; Meeus 1983, nr.136.
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L.V.V.;
C.I.V.;
anoniem.
- Eerste editie van Nootmans' "Slach van Pavyen".494 Eerdichten van:
A.Brouwer, "Ick hoop noch meer";495
A.vander Heyden, "Niet voor Leer";
A.Valesius, "Victrix Triumphat Veritas"; 
anoniem;
G.C. Fortiter;
E.Pels, "Al met der tijdt";
A.Molengraaf, "Perfer & obdura".
- In 1627 wordt "Borias" van Nootmans opgevoerd, blijkens het titelblad van de druk van1635.496

- Editie van Starters "Soetekauw".497
- Eerste editie van het anonieme spel "Tryn van Hamburg" (gespeeld op de Oude Kamer in 
1617).498
1628
- Vondel schrijft het hekeldicht "De Poëten tegens de consistorie", waarin de dichters Bredero, 
Coster en Victorinus worden genoemd.499 De tekst luidt:
"De goddeloze plondergeest (=bedenker van rommel)
Laat vliegen enen donderveest (=knetterende wind)
Vanuit zijn lasterlogengat (=leugenachtige aarsgat).
De stank, die kwam gevlogen rad 
Bij dichters op Parnassus nek.
Wat bruit ons deuze classisgek!500 
Nu prekers bijstre wegen gaan,
Riep Breroo: "Vijst 'er tegen aan!"
Laat Luyt501 en Koster, Victorijn,
O f Malsen502 vrij den pictor (=schilder) zijn,
Om af te malen dezen dreet (=veest),
Die ons Poëten vrezen deed 
En hangen die als wapen veur 
De donderdaagse papendeur,503 
Opdat dit volkje, blind en mank,

494. Hummelen 1982, p.276; Meeus 1983, nr.175.
495. Hij werd geboren te Oudenaarde in 1605/1606 en overleed in 1638 te Antwerpen. Hij was een 

bekend landschaps- en genreschilder. Misschien was hij een tijd lang toneelspeler in Amsterdam, waar hij na 
enige avonturen berooid en beroofd schijnt te zijn aangekomen en waar hij reeds vroeg in verbinding stond 
met de toneelspeler en kunsthandelaar Barent van Someren. In 1626 is hij beminder van "Liefd Boven Al" te 
Haarlem, waar hij woonde in ieder geval tot 1631. Zijn geschilderd zelfportret bevindt zich in het 
Mauritshuis te 's-Gravenhage.

496. Hummelen 1982, p.280.
497. Hummelen 1982, p.276.
498. Hummelen 1982, p.276.
499. Vondel 1986, p.917.
500. Jan W.Bogaert, tot lid van de classisvergadering gekozen.
501. Hij was Vondels advocaat in de zaak-Palamedes.
502. Hij was toneelspeler.
503. Op donderdag vergaderde het consistorie.
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Denk: "Heer, wat zijn wij? Wind en stank!
Wat geven wij de kleuren schijn,
Die rechte slechte (=simpele) leuren (=prullen) zijn!"
De preekstoel lacht de dichters uit 
En hij is zelfs een lichter guit,
Zo 't guiten zijn, wiens toverreen 
't Volk eren doen hun overheen 
En nimmer zotte zielen broen,
Gelijk die botte fielen (=schurken) doen,
Die malle Jan (=Bogaert) te klauwen (=krauwen) plag,
Zo dik hij speelde vrouwendag,504 
En zwetste met zijn priester breed.
Wanneer hij burgemiesters scheet 
En schepens, op die greep geleerd,
't Ging glad, al was 't met zeep gesmeerd.
Dan gilde 't gekke Dorentje,505 
Trots Waag, trots Dam, trots Torentje,
Een vink506 die 't van de geesten hoort,
Die zeit het aan geen beesten voort."
- Eerste editie van Jacob Jansz. Coleveldt, "Droef-eyndend spel tusschen Graef Floris en Gerrit 
van Velsen".507 Eerdichten van:
P.R.N.;
I. Sywers (Kolm), "Bemint de Waerheydt";
D.Gabry, "Op Godt betrouwt";
Comando B.;
Jean Ploucque, "Rien impossible a Dieu";
N.Pontanos, "'t Hart springht in vreuchden".
- Eerste editie van Krul, "Amsteldamsche Vryage" en "Diana".508
- Eerste editie van Rodenburgh, "Hoecx en Cabeliaws".509
- Editie van "Kallefsvel, speelghewijs voorghestelt den 1 juny anno 1628". Toegeschreven aan 
Coster door Kleerekooper 1899.510
- Eerste editie van anonieme "Klucht van de feyl" (gespeeld op 29-10-1628 op de Oude
Kamer).511

1629
- De Egelantier en Het Wit Lavendel nemen deel aan het feest van De Witte Angieren te Haar- 
lem.512

504. Op vrouwendag werden de stadsregeringen gekozen.
505. Wordt hier een persoon mee bedoeld?
506. Een vrolijk en spraakmakend persoon van die naam, provoost van de schutterij.
507. Hummelen 1982, p.276; Meeus 1983, nr.51.
508. Hummelen 1982, p.276.
509. Hummelen 1982, p.276.
510. Meeus 1983, nr.63.
511. Pieter Roemer Visscher, broer van Anna en Tesselschade, heeft de betrekking van "vader van de 

wijnroeiers" bekleed en is ook secretaris geweest van De Egelantier. Dit blijkt uit de opdracht aan hem door 
de schrijver de "Boertighe Klucht van de Feyl", "eene opdracht, waarmee hij weinig eer kon inleggen, want 
het is ongeveer de vieste klucht van die tijd, en dat wil heel wat zeggen" (Worp 1918, p.XXI-XXII).

512. Zie de bijdrage van Van Boheemen.
139



- Editie van Bredero's "Angeniet" (gespeeld op 22-10-1623 op de Oude Kamer), 
"Hoochduytschen Quacksalver", "Meulenaer", "Symen sonder soeticheyt".513
- Eerste editie van N.Fonteyn514, "Triumphs-trompet" (gespeeld in 1629 op de Oude Kamer).515
- Editie van Hoofts "Theseus en Ariadne" (gespeeld op 5-11-1628 op de Oude Kamer).516
- Eerste editie van Kruls "Helena".517
- Editie van Rodenburgh, "Hertoginne Celia" (gespeeld in 1629 op de Oude Kamer).518
- Editie van Starters "Soetekauw".519
- Eerste editie van Van G., "Ardelia en Flavio" (gespeeld op de Oude Kamer).520 
1625-1630
- GA Amsterdam, PA 367 (Archief van het Burgerweeshuis), inv.nr.197-198 (Rapiamus van de 
ontvangsten 1612-1650):
24-07-1625 Ontfangen van Salomon Davidtsz. van ingecomen gelt van speelen 200:- :- 
01-11-1625 Ontfangen van de Accademia over het spel van Amedijs de Gaule....600:- :- 
28-02-1626 Ontfangen van de Brabantse camer voor speelgelt 400:- :- 
15-07-1626 Ontfangen van Johannis Victorinus.... 150:- :-
26-09-1626 Ontfangen uut handen van Jan Sievertsz. vanwegen spelen 500:- :-
27-02-1627 Van Jan Sievertsz. ontfangen van spelen van Aeckedemij 600:- :- 
17-03-1627 Ontfangen van de hoofden van de camer over hun gelt gecomen
van Jan Siewertsz. en Thomas de Keyser 400:- :-
23-04-1627 Ontfangen van Jan Syverts voor 2 wegen spelen 100:- :- 
13-10-1627 Ontfangen van Jan Sywertsz. en Mr.
Eggers dat van het spelen gecomen is an gelt.... 650:- :- 
22-12-1627 Ontfangen van Daniel Gabrel en Cornelis Eggersz 500:10:
23-02-1628 Ontfangen van Daniel Gabrij van 't spelen opte Academie 600:- :-
25-03-1628 Ontfangen van Cornelis Eggericx van spelen opte Academie 300:- :- 
10-05-1628 Ontfangen van Cornelis Eggericx van speelen 250:- :- 
13-12-1628 Ontfangen van de hoofden van Academij van het spel 500:- :- 
22-02-1629 Ontfangen van Salomon over speelen opte Academie 210:10:
30-03-1629 Van Victoryns ende Salomon Davits voor het leste van het spel den 
Spaensen Brabander genaemt voor de leste reijs gespeelt in suijver gelt 573: 9: 4
26-05-1629 Ontfangen van de Accedemie van spelen 225:- :- 
13-10-1629 Ontfangen van speelen opte Academie van de harderinne 800:- :- 
05-01-1630 Ontfangen van Salomon Davitsz. was speelgelt 600:- :-
24-02-1630 Ontfangen van Salomon over speelen opte Academie 226:10:-

513. Hummelen 1982, p.276.
514. In 1622 stond hij te Leiden ingeschreven als student in de medicijnen. Hij promoveerde in 1631 te 

Reims. In 1644 werd hij lijfarts van de aartsbisschop van Keulen. Fonteyn was schrijver van geneeskundige 
werken en toneelstukken. Hij wordt ook genoemd in 1637

515. Hummelen 1982, p.276.
516. Hummelen 1982, p.276.
517. Hummelen 1982, p.276.
518. Hummelen 1982, p.276.
519. Hummelen 1982, p.277.
520. Hummelen 1982, p.277.
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1630-1638
- Huydecoperarchief, inv.nr.162 (oud 385), RA Utrecht:
Ontfang sedert febr. 1630. (Uyt het Rapiamus van ontfang 1629-1650). 
p.5:
1630 23 octob. Ontf. van Salomon Davids voor speelen 700:- :-
18 dec. Ontf. van de heeren van de Academy dat van 't spel Efeginia gecomen is 800:- :-
1631 22 maart. O. van de hoofden van de Academy spelen 362:18:
8 octob. O. van Saleman Davits en Mr. Steven Vennecool van 't speelen van de 
Academy van 14 mael spelens van ’t spel van Soliman door Saleman Davits 1300:- :-
22 novemb. O. van den adtvocaet Victrinus voor rek. van een spel
in de Academy gespeelt 400:- :-
1632 29 july. O. van Mr.Steven voor ons 2/3 van de penningen gecomen van
het musiceeren van de Duytser 67:- :-
11 aug. Over restant van Victorius reekening nopens de Accademy 9:- :-
17 octob. Ontf. van Mr. Steven voor ons tweederde van de Academy 800:- :-
14 nov. Van de hoofden van de Academie van 't spul van Willem Dircksz 400:- :-

1633 8 jan. O. van de hoofden van de Academy voor speel van Crul 200:- :-
12 febr. Van de hoofden van de Amsterd. camer 400:- :-
5 maart. Van de Academie, van 't spel van Willem Dirks 600:- :-
5 novemb. Ontf. van Dr.Barent Fonteyn ende Jacob de Roy voor ’t geene

van de Academy van 't spel van Amedis gecomen is.
Auteur Salomon Davits; gespeeld op kermis.......  665: 4:
17 decemb. Van de hoofden van de Academy van 't spel van B.Fonteyn 345: 4:

1634 4 jan. Van Mr.Steven van 't spel van Carel ende Cassandra 333: 6:
25 maart. Van Mr.Steven over 't spel van W.D.Hooft 467:12:
18 octob. Van de hoofden van de Amsterd. camer; over speelen 1000:- :- 

1635 10 febr. Van Saleman Davits, voor uytgift van de Acad. 466: 9:
21 maart. Van Mr.St.Vennecool voor onze portie van 't spel van 

Don Carel prince Portugael....................................................................................... 800:- :-
22 mey. Van de regenten van het Oudemannen ende vrouwen gasthuis over een 
derde part van de grond ende opstal van de Academy, zoo die tegenwoordig 
behangt ende betimmert staet met de cleederen ende al 't getuyg in de speelplaetse 
behoorende, volgens het accoort met de regenten van desen huyse 
met de regenten van 't O.M.H. selfs ghemaeckt 3190:- :-
p.6:
1635 2 dec. Van de hoofden van de Amsterd. camer. 1200:- :-
5 dito. Voor de huur van 't camerken op de Accademy over een jaar 48:-.
1636 9 april. Over vercoft hout aan d'Acad. verbesigt 83:8.
1637 28 maart. Van de hoofden van de Amsterd.
camer voor huur van ons camertgen 50:-.
22 april. Van de hoofden van de Amsterd. camer voor ons 2/3 van de spelen van
Gerit van Velsen en verscheiden anderen........  2033: 9:6
17 octob. Wegens 2/3 in 't montgen.......  323: 2:
2 dec. 2/3 ingecomen gelden..............  433: 6:12
1638 7 maart. Van Mr.Jacob Blok 2/3 van de Amsterd. camer 1400: -:-
Voorts op p.6 nog enkele losse aantekeningen:
1622 19 novemb. Betaelt aan Dr.Coster op rekening van de Academy 2172: 5:
1628 Decemb 13. Van de hoofden van d'Academie.. 500: -:-
1629 Ultimo maart. Ontf. van Victoryne en Salomon Davits voor 't leste van 't spel 
der Sp.Brabander voor de leste reys gespeelt in zuiver gelt 573: 9:4
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Claes van Campen obiit 2 april 1638.
Voorts op p.7 nog enkele losse aantekeningen:
Begint met 1625 jan. of febr. van 't spel van Biron 112: -:-
Eindigt met 1630 february van 't spel Den verloren zoon 720:12:8
Ontfangen van 23 septemb. 1617 tot 23 dec.1621.. 4739:15:-
Ik vind maar.................................... 3983:19:8
Zodat noch manqueert............................ 756:15:8
1630
- Ca. 1630 gaat Het Wit Lavendel te niet. De kamer zou gefuseerd zijn met de Academie.521
- Vondel schrijft verscheidene hekeldichten, waarin hij de predikanten, die fel fulmineerden 
tegen het toneel, op hun nummer zette.522 Hij maakte deel uit van de leiding van de Brabantse 
kamer, die het Academietoneel bespeelde. Tegen deze achtergrond schrijft Vondel een 
prikkelende prijsvraag uit in dichtvorm. De tekst luidt als volgt:
"D'Amsterdamsche Akademie, aen alle Poëten en Dichters der Vereenigde Nederlanden.
Liefhebbers van de goude vryheit.
Apol, op Helikon gezeten,
Vraagt al zijne heilige Poëten:
Wat beste en slimste tongen zijn?
Of waerheit zaligh maekt of schijn?
Of dwang van vrome Christen zielen 
Niet strekt, om Hollandt te vernielen?
Of vrijheit niet en was de schat,
Waerom men eerst in oorlog tradt?
Of ook in welbestierde steden 
Een oproermaeker wordt geleden?
Of huizeplonderen vesten sticht?
Of d'eedt geen burgery verplicht?
En of zich Leeraers niet verloopen,
Wanneer ze dezen bandt ontknoopen?
Wiens antwoort kortst en bondigst is 
En klaerst in deze duisternis,
Dien zullen d'Akademiheeren,
Met eenen Princenroemer eeren,
Daer Pallas, met haer diamant,
In snee den Veldtheer van het landt,
Die met 's Hartogenbosch gaet strijken,
Daer Maurits tweemael af most wijken.
Yver."
De magistraat verbiedt het uitgeven en verkopen van de vraag.523 De volgende auteurs reageer
den:

521. Wybrands 1873, p.62-63; Hummelen 1982, p.74 v.v.
522. Zoals bijvoorbeeld: "Een Otter in 't Bolwerck"; "Op Haen Kalkoen"; "Aan de lasteraars van de 

Academie" (Vondel 1986, resp. p.923, p.924 en p.924).
523. De kwestie van de prijsvraag wordt besproken in: Wybrands 1873, p.54 v.v. Kleerkoper 1902; Worp 

1920, p.74-75; Hummelen 1982, p.74 v.v.; Smits-Veldt 1986, p.333-334; Geesink 1987, p.77-78.
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"Recht-deur - Wat wilt noch worden?";
"'s Levens Jonst";
"Yver";
"Elck is uutlegger";
"Raet licht";
"De Yver des Heeren sal sulcks doen";
"Liefhebber van de Goude Vryheydt";
"Vyer";
"Houdt dat goet is", J.v.Gerwen;
"Aensiet de Jonckheydt";524 
"Waerheydt blijft Waerheydt"
"Slecht en recht. Gelt om gelt";
"In der haest gesteld door een Lief-hebber van de Goude Vryheydt";
"Elck voghel queelt soo hy ghebeckt is. Niemant onberispelijck";
"Lief-hebber van de Waerheydt, Vyandt van de Brandestokers";
"Yvert in 't goedt";
N.N.;
"Duchtend' Hoopt W.";
"Dum spiro spero";
"Il va bien si dure";
"By provisie";
"Ick gheeft om een beter";
"Achter komter noch".
Antwoord op de Acht Vragen, gecopieert na 't eijgen handschrift van den autheur Corn.Gijs- 
bertsz.Plemp, geschreven te Amsterdam in den jaare 1632. Nooyt gedrukt, berustende in handen 
van de makelaar Holisloot, en mij gecommuniceert.
1. P.C.Hooft (moet zijn Tesselschade, onder het devies: "Elck zijn waerom525);
2. "Naer dit een beter. Ick leer noch";
3. Jacob Cats.526
- Brief van P.C.Hooft d.d. 10 april 1630 aan Tesselschade over de prijsvraag van de
Academie527:
"Mejoffrouwe,
Als ick nae de prijs van de Academie staen (=dingen) wilde, ick zoude staende houden, dat de 
beste tong is die van joffr. Tesselschaes pen. Want haer ujtspraek heeft niet alleen mij wel 
gevallen, maer mijne liefste Helionora zoo wel gesmaekt, dat ze door die lekkernije, tot haere 
eerste liefde ter poësie bekoort zijnde ernstelijk op mij verzocht heeft, ick zoude dat gedicht 
doch uitschrijven, 'twelk 't eerst is dat zij mij zulx in alle haer leven geverght heeft. Zij verlangt 
zeer nae UE. jeghenwoordigheit, ende alzoo wij rekening maken in eerst van juni de vrienden 
van de Beverwijk te verzoeken (=bezoeken), zijn ook in meeninge van alsdan UE. meteenen bij 
te koomen, mits dat UE. gelieve ons de eere te belooven van met ons nae Muiden te trekken, 
ende te zien oft dat gewest stof tot festoenen (=guirlandes van groen en bloemen of vruchten) zal 
uitleveren.528 Mijne huisvrouw verzoekt hartelijk nevens mij, dat ons deze bede niet geweighert 
werde. Maer UE. gelieve haere zaeken daernae te schikken. Het bijgaende antwoort op de 
vraegh kan ue zoo betuttelt (=verbeterd op kleine punten), als 't nu is, in 't net stellen ende 
beslooten aen de Akademie overzenden, oft aen UE. zuster, om aldaer ingelevert te werden. De 
roemer, verstae ick, zal door haer handt gesneeden werden ende misschien zucht tot de vrienden

524. Dit is de zinspreuk van de Schiedamse "Roo Roosen".
525. Van Lennep, Vondels werken, Deel III, p.54-56.
526. Hij werd geboren in 1577 te Brouwershaven en overleed in 1660 te 's-Gravenhage. In 1598 was hij 

advocaat te 's-Gravenhage, daarna vanaf 1603 stadsadvocaat te Middelburg en vanaf 1621 pesionaris aldaar. 
In 1623 werd hij pensionaris te Dordrecht. Uiteindelijk werd hij in 1636 raadpensionaris.

527. Van Tricht 1976, Deel I. Brief 354, p.793.
528. Tesselschade placht de zaal van het Muiderslot met slingers van bladeren en vruchten te versieren.
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hebben, om niet uit het geslaght van Roemer te gaen. Wij gebieden ons beide aen UE. ende 
mijnheer UE. man, die God, met alle de uwe in eere ende voorspoed altijds bewaere nae wensch, 
Mejoffre van 
P.C.Hooft."
- GA Amsterdam, Oud Archief nr.5020 (Keurboek K), fol.145 (12 april 1630):
"Alsoo niettegenstaende verscheyde placaten by den hoogmogende heeren Staten Generael 
geëmaneert ende keuren vanwegen myne heeren van de gherechte alhier gepubliceert tegens 
alrehande pasquillen ende fameuse libellen, waerby verboden wort eenige boeken ofte schriften 
sonder consent uyt te geven ende te verkopen, eenige persoonen hun onderwinden in druck voor 
te stellen uyt te gheven ende te vercoopen seeckere vragen op de name van de Academie binnen 
deser stede ingestelt mit de andwoorden daerop gevolght, streckende tot vermeerderinghe en 
voedinghe van den haet ende verbitteringhe tusschen de ingesetenen deser landen. Soo is 't dat 
myne heeren van de gerechte voorsz. inhererende (=??) denselven placaten ende keuren eeniege- 
lyck mits desen daervan adverteren ende waerschouwen met verbod van dierghelycke vragen 
ende andwoorden ende eenige andere boecken ende geschriften naer deselve of ander te 
maecken; divulgeren (=??) voorts langer vercopen sonder verlof van de voorsz. pasquillen; 
weeren (=??) van vragen op de peene by deselve placcaten ende komen in statue (=??)."
- Later, in een brief d.d. 27 april 1631 aan Justus Baak, komt Hooft op de prijsvraag terug529:
"(--- ) Het vraaghdicht der Academie dunkt mij een van die krijgsgranaaten, die zwangher met 
doodt en bederf, niet en baaren, om ter werelt te brengen, maar om daar uit te helpen. 't Geen 
hierin terugge keert, is een' felle kerne, die ik wenschte, dat liever de twist verdelghde, als 'er 't 
vier in schoot. Ik kan niet verneemen, dat tot noch toe, eenighe vijandt, uit vreeze van dit 
wapentuigh, zich opgegeven heeft. Lukt het voortaan beter, 't zal mij meer naa mijn' zin, als naa 
mijn gissing gaan.(---).
- Editie van Hendrik Moor, "Engelsche tragedie: Ghemaeckten Geck." Gespeeld op de oude 
kamer In Liefd' Bloeyende.530
- Op de kermis van 1630 wordt "Margrietje" van Van Swol opgevoerd.531
- Editie van Vondels "Palamedes".532
- Eerste editie van Van Arp, "Droncke Goosen".533
- Editie van Costers "Iphigenia" (gespeeld op 18-12-1630 en 1-11-30) en "Polyxena" (gespeeld
op de Academie).534

529. Van Tricht 1977, Deel II, Brief 435, p.159. Baak is koopman en zwager van Hooft. Misschien is de 
alinea, waar het om gaat van oudere datum en hier dus geïnterpoleerd. Van Tricht houdt die mogelijkheid 
open, omdat het hier zou gaan om een reactie op een felle reactie op de prijsvraag. Bovendien is de 
onderhavige brief alleen in druk bewaard gebleven.

530. Meeus 1983, nr.163.
531. Hummelen 1982, p.280. De Amsterdammer Jan van Swol is vóór 1652 overleden. Zijn toneelstuk 

"Constantinus" heeft hij opgedragen aan Anna Roemers; het spel "Margrietje" aan Geertruyt Roemers. Dit 
laatste spel is voor het Burgerweeshuis op de kermis van 1630 gespeeld.

532. Hummelen 1982, p.277.
533. Hummelen 1982, p.277 en 279. Over Van Arp is alleen bekend dat hij ca. 1612 in Amsterdam 

geboren moet zijn. Hij was lid van De Egelantier. Een ongedateerd spel van hem, "Claes Klik", is, blijkens 
de titelpagina, ooit op de Oude Kamer gespeeld. Hij wordt ook genoemd in 1631, 1634 (met de zinspreuk: 
"De tijdt leert"), 1635, 1637 (2x) en 1638 (2x).

534. Hummelen 1982, p.277.
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- Brief van Hooft, waarin deze gewag maakt van dat hij "de speelende gesellen besproken" had. 
Dus: gecontracteerd had "om onder 't schaffen der spijze, eenige kluchten aan te rechten".535
1631
- Editie van Jan van Arp, "Helvaert van Ino". Gespeeld op de oude kamer "In Liefd' Bloeyende 
op 19-1-1631.536
- Editie van Coster, "Iphigenia" (gespeeld op 1-11-30).537
- Eerste editie van Krul, "Cloris en Philida" (gespeeld in 1631 op de Oude Kamer).538
- Eerste editie van Van Mildert, "Sr.Groengeel" (gespeeld op de Oude Kamer).539
- Editie van Rodenburgh, "'t Quaedt syn meester loondt" (gespeeld op 24-8-31 op de Oude
Kamer).540

- Op 8-10-1631 wordt "Soudaen" opgevoerd; d.i. Questiers "Griecxsen Amadis".541
- Editie van Jacob Struys, "Styrus en Ariane". Gespeeld op de oude kamer. Ook gespeeld op de 
Amsterdamsche Academie en in dec. 1629 en mei 1630.542 Eerdichten van:
Jacob Colevelt, "Een in 't hert";
Velden (=Matthijs van Velden);
Cornelis Keijser.
- Eerste editie van Struys, "Albonus en Rosimonda".543
- Editie van Matthijs van Velden, "Calasirus sterfdagh. Ghenomen uyt de historie van 
Heliodorus, belanghende de kuysche vryagie van Theagenes ende Cariclea". Gespeeld op de 
oude kamer In Liefde Bloeyende op 21 sept. 1631.544
1632
- De Amsterdamse burgemeesters besluiten in 1632 tot een fusie van de oude kamer en de
Academie.545

- Editie van A.v.Millerts (=Van Mildert), "Harcilia, treur-spel". Gespeeld op de oude kamer In 
Liefd'Bloeyende 1-2-1632.546
- Rijksarchief Utrecht, Huydecoperarchief 165, p.42, d.d. 7-7-1632 (oorspronkelijk archiefstuk 
in GA Amsterdam, PA 367, no.72, fol.369 en 369 verso):

535. Van Tricht 1977, Deel II, Brief 399, p.88-89. Verband met rederijkerskamer of Academie is niet 
duidelijk. Hooft treft voorbereidingen voor een bezoek van Frederik Hendrik, dat overigens niet doorgaat.

536. Meeus 1983, nr.3.
537. Hummelen 1982, p.277.
538. Hummelen 1982, p.277.
539. Hummelen 1982, p.277.
540. Hummelen 1982, p.277.
541. Hummelen 1982, p.280.
542. Hummelen 1982, p.277; Meeus 1983, nr.239.
543. Hummelen 1982, p.277.
544. Meeus 1983, nr.252; Oey-de Vita en Geesink 1983, p.35. Volgens Geesink 1976, p.30, werd het stuk 

reeds in januari 1630 gespeeld.
545. Schotel 1871, Deel II, p.58; Kalff 1895, p.13; Ellerbroek-Fortuin 1937, p.27; Schwartz 1987, p.155-

156.
546. Uit item 10 van de inventaris van 1622 blijkt dat dit spel reeds vóór de verkoop van de Academie aan 

het Burgerweeshuis (9-8-1622) gespeeld is (Hummelen 1982, p.279; Meeus 1983, nr.161).
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"Op de tweespalt ende twist, ontstaen tusschen beyde de rethoryckcamers binnen deser stede, 
hebben d'heeren burgemeesters ende regierders derselver stede, op 't versoeck der regenten van 't 
weeshuys ende oude mannenhuys alhier, om de voorseyde twist te assopieren (=bij te leggen) 
ende te neder te leggen, beyde de voornoemde camers aen den anderen gecombineert, sulcx dat 
se voortaen maer op eene plaetse sullen mogen spelen onder 't blasoen van eenen Vergulden 
Byekorf, omvangen van eenen bloeyende Eglentier, met het opschrift, Door Yver in Liefde 
bloeyende. Ende dat de profyten van de spelen oft verthooningen op de voorseyde 
gecombineerde te doen, commende, ende de lasten van dien, genooten ende gedragen sullen 
worden voor twee derden by 't Goodtshuys der arme weesen, ende voor een derdendeel by de 
oude mannen. Ende dat de directie ende 't kiesen der hoofden vandien voor nu ende altoos sal 
staen aen den heeren burgemeesters voorseyd. Actum in Amstelredamme den VIJen july XVJc 
ende tweendertich.
D.V. Costart."
- Huydecoperarchief, inv.nr.163 (oud 384):
"Extract uit het Resolutieboek 1631 (!) der Regenten van 't Weeshuys.
Den 20 october 1632 op donderdag is geresolveerd de Academie te vercoopen, ten eerste, om 
dies wille deselve soo bouvallig word, dat men dieselve soeckende te repareeren buyten twyffel 
veel gelts sullen moeten spillen. Ten anderen, omdat ons nu dese goede occasie van de 
Luthersche gemeente gepresenteert, dewelcke deselve nu versoeken te koopen praesentibus
Claes Hasselaer547 
Gerbrant Claesz 
Cornelis Jacobs Weyer 
G.Schaep548 
Claes van Campen.
Denselfden dito syn de onderget. gecommitteert omme met de voorsz. Luthersche te tracteren 
(=een overeenkomst af te sluiten), indien se weder ons versoecken, en in soedanige gelegenheyt 
absoluyt te vercopen. Actum als boven.
Gecommitteerden:
Claes Hasselaer 
Gerbrant Claesz 
en Claes van Campen 
G.Schaep
Cornelis Jacobs Weyer.
- Editie van Bredero, "Lucelle" (gespeeld op de Academie).549
- Op 4-1-1632 wordt van Duirkant "Licht-hartighe Joosje" op de Academie gespeeld. Editie
ongedateerd.550
- Editie van G.Andriesz. Duirkant, "Violense, droef-eyndigh spel". Gespeeld op de 
Amsterdamsche Academy op 4-4-1632.551

547. Hasselaar is de majoor die optrad, toen de Gomaristen een godsdienstoefening verstoorden van de 
Arminianen te Amsterdam in 1627. Hij leeft voort in "De rommelpot van 't hanekot" en in Vondels 
"Amsteldams Wellekomst" aan Frederik Hendrik in 1628.

548. Is hij Mr. Gerrit Schaep, geboren te Amsterdam en aldaar overleden in 1654? Hij was zoon van 
Pieter Schaep, o.a. raad en schepen van Amsterdam in 1600 en 1602. Gerrit is in 1627/1628 schepen van 
Dordrecht en in 1630 van Amsterdam. In 1637 is Schaap burgemeester van Amsterdam.

549. Hummelen 1982, p.277.
550. Hummelen 1982, p.279.
551. Meeus 1083, nr.68.
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- Op 14-11-1632 wordt het "spel v. Willem Dircksz" opgevoerd. Hier wordt een spel van 
W.D.Hooft mee bedoeld.552
- Editie van Krul, "Cloris en Philida", en eerste editie van "Drooghe Goosen" (gespeeld op 
5-12-1632 op de Amsterdamsche Academie, ook gespeeld op 8-1-1633, en eerste editie van 
"Rosemondt en Raniclis".553
- Editie van Starter, "Soetekauw".554
1633
- Op 1-1-1633 wordt op de Amsterdamsche Kamer "Malle Jan Tot" van Kolm gespeeld. Editie
ongedateerd.555
- Editie van W.D.Hooft, "Jan Saly" (gespeeld op 30-1-1633 op de Amsterdamsche Kamer; ook 
op 6-3-163 3).556
- Editie van Bredero, "Moortje" (gespeeld in 1615 op de Oude Kamer); "Spaanschen Brabander" 
(gespeeld op de Academie); "Stommen Ridder" (gespeeld op de Academie).557
- Editie van Coster, "Teeuwis de Boer", (gespeeld in 1633 op de Academie).558
- Editie van Starter, "Daraide", gespeeld op 13-3-1633 op de Amsterdamse kamer.559
- Eerste editie van B.Fonteyn, "Mr.Sullemans soete vriagi", gespeeld op 22-8-1633 op de 
Amsterdamse kamer.560
- Editie van Salomon David Questiers, "Griecxsen Amadis". Gespeeld op de Academie op 
12-9-1633. Ook gespeeld op 5-11-16 3 3.561
- Editie van Bernard Fonteyn, "Tranquilli de Mont, droef bly-eyndent spel" en "Fortunati, 
Geluck en Ongeluck". Gespeeld op de Amsterdamse kamer op 18-12-1633. Ook gespeeld op 
17-12-1633.562
- Editie van Hooft, "Bato" en "Geeraerdt van Velsen".563
- Editie van Justinus Crinesius (Joost Krijnen) van Dorsten, "Tragedie van Lucidamor en 
Fluxia". Gespeeld op de Amsterdamse kamer op 18-12-1633. Ook gespeeld op 4-2-1634.564
- Editie van Rodenburgh, "Rodomont en Isabella".565
- Eerste editie van Struys, "Amsterdamsche Juffertjen".566

552. Hummelen 1982, p.280.
553. Hummelen 1982, p.277.
554. Hummelen 1982, p.277.
555. Hummelen 1982, p.279.
556. Hummelen 1982, p.278.
557. Hummelen 1982, p.277.
558. Hummelen 1982, p.277.
559. Hummelen 1982, p.278.
560. Hummelen 1982, p.277.
561. Hummelen 1982, p.278; Meeus 1983, nr.183.
562. Hummelen 1982, p.277; Meeus 1983, nr.85.
563. Hummelen 1982, p.277.
564. Hummelen 1982, p.277; Meeus 1983, nr.66.
565. Hummelen 1982, p.278.
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- Editie van Frederik Roest, "Treurspel van den droeven Julia". Hij draagt het spel op aan het 
bestuur van de Amsterdamse kamer "Yverich in liefd' bloeyend".567
1634
- Opening van de "Musyck-kamer" van J.H.Krul.568
- In 1634 wordt door Pieter Iansz Slyp, boekdrukker te Amsterdam, een anoniem pamflet 
uitgegeven, getiteld: "Treurklacht van Liefd'-Bloeyende".569
- Editie van Rodenburgh, "Bataviersche Vryagiespel"; "Casandra" (gespeeld op 4-2-1634); 
"Wraeck-gierigers treurspel". Gespeeld in dec. 1634 op de Amsterdamse kamer.570
- Editie van W.D.Hooft, "Andrea de Piere", gespeeld in 1634 op de Amsterdamse kamer; ook 
gespeeld op 25-3-1634.571
- Editie van Jacob Janszoon Coleveldt, "Hartoginne van Savoyen". Gespeeld op de 
Amsterdamse kamer op 9-4-1634.572
- Editie van Coster, "Isabella", gespeeld op kermis 1634 op de Amsterdamse Academie.573
- Editie van Krul, "Cloris en Philida"; "Diana"; "Helena"; eerste editie van "Inleydinghe: 
Musyck-Kamer" (gespeeld in mei 1634 op de "Musyck-kamer") en "Juliana en Claudiaen".
- Editie van Krul, "Rosemondt en Raniclis".574
- Editie van Rodenburgh, "Mays". Op den regel: "In liefd' bloeyende yver". Gespeeld op de oude 
kamer op 11-6-1634.575
- Editie van Roelandt, "Biron". Gespeeld op de Academie.576
- Editie van Jacob Struys, "Ontschakingh van Proserpina, met de bruyloft van Pluto". Gespeeld 
op de Amsterdamse Academie. Ook gespeeld in mrt.-apr. 1627 en okt. 1627.577 Eerdichten van: 
"Humana vana";
E.F.B.
- Editie van Jacob Struys, "Romeo en Juliette". Gespeeld op de Amsterdamse kamer in 1634. 
Het stuk moet geschreven zijn vóór 1631, het sterfjaar van Struys.578 Eerdichten van:
"De tijdt leert" (=J.van Arp);
"Ghedenck te sterven" (=J.H.Krul).
- Editie van Struys, "Styrus en Ariame".579

566. Hummelen 1982, p.278.
567. Meeus 1983, nr.214.
568. Wybrands 1873, p.65-66; Worp 1920, p.76-77; Schwartz 1987, p.156.
569. Op de titelpagina is, om onduidelijke redenen, het jaartal 1634 met de pen veranderd in 1637. 

Grootes acht het waarschijnlijk dat J.H.Krul de auteur is (Grootes 1992).
570. Hummelen 1982, p.278.
571. Haverman 1895, p.81; Hummelen 1982, p.278.
572. Meeus 1983, nr.50.
573. Hummelen 1982, p.278.
574. Hummelen 1982, p.278.
575. Meeus 1983, nr.211.
576. Hummelen 1982, p.278.
577. Hummelen 1982, p.278; Meeus 1983, nr.238.
578. Meeus 1983, nr.242.
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- Editie van Jan van Swol, "Margrietje". Gespeeld op de Amsterdamse Academie in 16 30.580
- Editie van Vondel, "Palamedes".581
1635
- Op 22-5-1635 verkocht het weeshuis een derde aandeel in het erf en getimmerte, genaamd "De 
Nederduytsche Academie ofte Amsterdamse kamer, met d'kledingen ende andere tuych tot de 
speelplaets behoorende" aan het Oudemannenhuis.582
- Eerste editie van "Borias" van Nootmans.583 Eerdichten van:
Thomas de Keyser, "Geeft Reden plaets";
C.Stribbe, "Deught teelt rijckdom";
I.F.d'Angelo, "Zijt op u hoede".
- Editie van Van Damme, "Amphitruo". Gespeeld op de Amsterdamse kamer.584
- Editie van Franssoon, "Giertje Wouters". Gespeeld op de Amsterdamse Academie.585
- Eerste editie van De Groot, "Sophompaneas".586
- Editie van Krul, "Helena"; eerste editie van "Theodorus en Dianira".587
- Editie van Hendrik Moor, "Olimphia". Gespeeld op de Amsterdamse kamer op 1-1-163 5.588
- Eerste editie van Nieuwelandt, "Jerusalems verwoestingh" en editie van "Sophonisba Aphrica- 
na".589
- Eerste editie van Rodenburgh, "Sigismund en Manuella" en editie van "Trouwen Batavier".590
- Editie van Van Santen, "Lichte Wigger". Gespeeld in okt. 1635 op de Amsterdamse kamer.591

579. Hummelen 1982, p.278.
580. Meeus 1983, nr.243.
581. Hummelen 1982, p.278.
582. Wagenaar, Deel VIII, p.741; Wybrands 1873, p.67; Worp 1920, p.78.
583. Meeus 1983, nr.174.
584. Hummelen 1982, p.278. Isaacus van Damme werd in 1598 te 's-Gravenhage geboren. Wanneer hij 

overleed, is niet bekend. Hij gaf op jeugdige leeftijd een bundeltje poëzie uit: "Nederduytsche Gedichten 
door I.van Damme. Hag." (Leiden 1617). In hetzelfde jaar verscheen ook van hem een vertaling van Plautus' 
"Amphitruo", opgedragen aan de Zweedse gezant Jacob van Dijck, die hem tot de vertaling had 
aangemoedigd. Het stuk werd in 1635 wederom uitgegeven, met enkele toevoegingen, nadat het in dat jaar in 
de "Amsterdamsche Camer" vertoond was. In 1624 staat hij ingeschreven als student te Leiden. Daarna 
vestigt hij zich als geneesheer in 's-Gravenhage.

585. Hummelen 1982, p.278.
586. Hummelen 1982, p.278. Hugo de Groot werd in 1583 te Delft geboren en overleed in 1645 te 

Rostock. Hij was jurist en grondlegger van het internationaal recht. Daarnaast was hij een belangrijk 
neolatijns dichter.

587. Hummelen 1982, p.278.
588. Meeus 1983, nr.164.
589. Hummelen 1982, p.278. Guilliam van Nieuwelandt werd in 1583/1584 te Antwerpen geboren en 

overleed waarschijnlijk in 1635 te Amsterdam. Hij week in 1585 met zijn ouders uit naar Amsterdam. In 
1605 was hij weer terug in Antwerpen. Hij was actief als rederijker in de Antwerpse kamer De Olijftak. In 
1629 keert hij terug naar Amsterdam. Hij was schilder en tekenaar.

590. Hummelen 1982, p.278. Zie ook: Abrahamse 1996, p.133.
591. Hummelen 1982, p.278. Van Santen werd ca. 1581 te Delft geboren en overleed aldaar in 1656. Hij 

is afkomstig uit een gegoede Delftse familie. Hij trok lange tijd rond met de legers van de republiek. Vanaf 
1629 was hij als schilder lid van het Haagse St.-Lucasgilde.
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- Eerste editie van Vondel, "Sophompaneas". Eerdicht van I.Liscali.592
- Editie van M.P.Voskuyl, "Tragische Comoedie van don Carel van Castilien met den prins van 
Portigael". Gespeeld op de Amsterdamse kamer in febr. 1635. Ook gespeeld op 24-3-1635.593 
Eerdichten van:
A.v.Horst, "'t Moet verwacht zijn";
J.van Arp, "De tijdt leert".
- Eerste editie van anon., "Klucht van de saus". Gespeeld op 6-1-1635 op de Amsterdamsche 
Kamer.594
- Editie van anon., "Tryn van Hamborg".595
- In 1635 wordt "Stommen Ridder" van Bredero opgevoerd, blijkens de titelpagina van de druk 
uit 163 8.596
1636
- Eerste editie van Rodenburgh, "Sigismund en Manuella (II)".597
- Eerste editie van Soet, "Drooge Goosen II".598
- Editie van Vondel, "Pascha" en "Sophompaneas".599
- Editie van M.P.Voskuyl, "Kuysche Roelandyne". Gespeeld op de Amsterdamse kamer in 
1636. Ook gespeeld op 22-4-1637.600
1637
- De Amsterdamse schouwburg is voltooid, na samengaan van de oude kamer en Academie.601
- Editie van Bredero, "Hoochduytschen Quacksalver"; "Meulenaer"; "Rodd'rick"; "Symen 
sonder soeticheyt".602
- Op 2-4-1637 wordt "Don Jeronimo" opgevoerd. De auteur van de in 1638 gedrukte tekst is
onbekend.603

- Editie van Jan Harmens Krul, "'t Vonnis van Paris en d'onschakinghe van Helena". Gespeeld 
op de Amsterdamse kamer op 11-10-1637. Ook gespeeld op 2-12-1637.604

592. Hummelen 1982, p.279; Meeus 1983, nr.264.
593. Hummelen 1982, p.279; Meeus 1983, nr.281.
594. Hummelen 1982, p.279.
595. Hummelen 1982, p.279.
596. Hummelen 1982, p.280.
597. Hummelen 1982, p.279.
598. Hummelen 1982, p.279. Jan Soet werd in 1615 te Amsterdam geboren en overleed aldaar in 1674. 

Hij was afkomstig uit doopsgezinde kring. Deze toneel- en hekeldichter was vurig orangist. In 1640-1642 is 
hij toneelspeler in de schouwburg. In zijn herberg "De zoete rust" kwam zijn eigen dichtgenootschap bijeen. 
Behalve herbergier was hij ook wijnkoper.

599. Hummelen 1982, p.279.
600. Hummelen 1982, p.279; Meeus 1983, nr.282.
601. Schotel 1871, Deel II, p.58.
602. Hummelen 1982, p.279.
603. Hummelen 1982, p.280.
604. Hummelen 1982, p.279; Meeus 1983, nr.143. Volgens Geesink 1976, p.39, werd het stuk reeds in 

1636 opgevoerd.
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- Op 17-10-1637 wordt "Moortje" van Bredero opgevoerd. Het spel wordt, behalve op de Oude 
Amsterdamse Kamer, ook op de schermschool gespeeld.605
- Eerste editie van N.Fonteyn, "Casta".606
- Editie van Sixtinus, "Geraert van Velsen lyende" (gespeeld op 2-4-1637).607
- Eerste editie van Soet, "Jochem-jool".608
- Eerste editie van Van Swol, "Constantinus".609
- Eerste editie van Voskuyl, "Bellaria en Pandosto", gespeeld op de Oude Kamer, en "Dorastus 
en Faunia", gespeeld op de Oude Kamer.610 Eerdichten bij "Bellaria en Pandosto" van:
I.van Arp, "Tijt leert;
I.Meures.
Eerdichten bij "Dorastus en Faunia" van:
I.van Arp, "De tijd leert";
I.Lemmers, "Nut en schaedelijck".611
1637
- GA Amsterdam Archief Hervormde gemeente, Kerkeraadsarchief, archiefnr.376, inv.nr.7 
(Kerkeraadsnotulen 1633-1644), fol.231 d.d. 17-12-1637:
"Wordt voorgestelt alsoo men verstaat dat des tweden kersdages een verthooninge in de 
reetorijckerscamer sal gedaan worden van de superstitie van de paperye als misse ende andere 
ceremonien, vint de vergaderinge goet eerst by de regenten van het weeshuys ende 
outmannenhuys te vernemen om daernae aen de H.H. borgemeesteren te verthonen. Dit sullen 
doen D.Laurentium612 ende Claes Jansz. Visscher."613
- Idem d.d. 24-12-1637:
"D.Laurentius ende D.Wachendorffi met Claes Jansz. Visscher hebben gerapporteert in de sake 
van de rhetorijckers niet alleen met de president van de heeren regenten van het weeshuijs, maar 
oock met den president H. borgemeester Schaap hadden gesproocken ende in de beste forme 
hadde gerecommandeert datter doch geen schandalen door de paepsche verthooninge mochten 
gegeven worden ende dat de H.H. borgemeesters eyntlyck haer hadde geantwoord, dat de E. 
heeren borgemeesteren daerop hadden gelet, dat de kercke noch de politie niet gepickeert of 
getraduceert soude worden, meynende dat hetgene soude mogen passeren mee soude strecken 
tot bespottinge van het pausdom als tot onteeringe van de christelijke reliegie de broeders voor 
dees tijt daerin niet meer cunnen doen, hebben het daerbij gelaten."

605. Stuiveling 1970, p.201; Hummelen 1982, p.280.
606. Hummelen 1982, p.279.
607. Hummelen 1982, p.279.
608. Hummelen 1982, p,279.
609. Hummelen 1982, p.279.
610. Hummelen 1982, p.279; Meeus 1983, nr.279 en nr.280.
611. Van 1638 tot 1649 was hij een van de voornaamste toneelspelers van Amsterdam, blijkens zijn 

speelloon van 3,= tot 4,50. Van zijn rollen zijn bekend David in Vondels "Gebroeders" (1641) en Cardenio in 
Rodenburghs "Jaloersche studenten" (1644). Hij leverde allerlei benodigdheden aan de schouwburg, o.a. 
"swaenevleugels", een uurwerk voor 48,=, een geborduurde broek voor 20,=. Er bestaat van hem een portret 
door J.M.Quinkhard in het "Panpoëticon Batavum" te Amsterdam.

612. Jacobus Laurentius (ca. 1585-1644), predikant te Amsterdam sedert 1621. Hij schreef vele 
theologische tractaten en was een van de heftigste bestrijders van het jezuïtisme en vijand van Hugo de 
Groot.

613. Zie ook: Albach 1987, p.329.
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- Idem d.d. 31-12-1637 (fol.232-233):
"Alsoo men verstaat dat de H.H. burgemeesteren wel verbooden hebben de comedie die op 
handen was geageert te worden ende dat nochtans verscheyden persoonen de kercke niet 
welgesint sich tesamen voegen om orlof bij de H.H. burgemeesteren te verwerven, dat se soude 
mogen gespeelt worden, ende nochtans deselve t'eenemaal daerop loopt om het pausdoms 
smakelijck te maecken ende te recommanderen, vint de vergaderinge goet nochmaal de 
president ende borgemeester te begroeten ende hare E.E. te bedancken voor de goede devoiren 
hiertegens aengewent ende deselve sake nochmaal tot stuijtinge ende weygeringe te 
recommanderen. Dit sullen doen D.Wachendorffius ende Claes Jansz. Visscher."
1638
- Idem d.d. 7-1-1638 (fol.233):
"D.Petrus Wachendorffius ende Claes Jansz. Visscher dienen aen de E.E. heer presiderende 
borgemeester gesproocken te hebben aengaende de achterhoudinge van het comedijspel ende de 
weygeringe derselver serieuselijck ende ernstelijck gerecommandeert te hebben, 'twelck synen
E. aengenomen hadde met de andere heeren te communiceren, henlieden de cleyne hope 
gevende van deselve te weijgeren, gelijck men oock verstaet deselve alreeds geageert te sijn, 
hoewel (so geseyt wort) de aenstotelijckste saken daeruut geweert te sijn."
- Idem d.d. 14-1-1638 (fol.234):
"De sake van de paepsche tragedie hier voor desen geageert, is wederom in resumptie genomen 
ende goet gevonden op occasio van de paepsche licentie de H.H. burgemeesteren de weijgeringe 
van sulcx ende diergelijcke stouticheden met de eerste gelegentheyt serieueselijck te 
remonstreren mede de regenten van het van 't weeshuys ende outmannenhuys, die ledematen van 
de kercke sijn, te begroeten voor het toecomende beter te willen letten op saken die van dese 
nature sijn."
- Idem d.d. 28-1-1638 (fol.237):
"Is ingebracht dat de vaders van het oudemannenhuys waren aengesproocken op het stuck van 
de comedien ende dat sij hadden verclaert, dat sij weynich in die sake wierden gekent; dat sij 
niettemin bij tijt ende wijlen alles souden doen 'tgene tot de meeste stichtinge ende minste 
quetsinge van de christelycke religie soude mogen strecken. Is voorts goet gevonden dese sake te 
laten berusten ter tijt toe dat bij de E. heeren burgemeesteren wegens het pausdom ende de 
papisten stouticheyt sal werden geremonstreert."
- Vondel schrijft een hekeldichtje n.a.v. de problemen rond de opvoering van de Gijsbrecht: "Als 
Gij sbert van Amstel belet wierd gespeeld te werden, door N.N. een Akenaar". De tekst luidt: 
"Wie wroet den Amstels Schouwburg om?
Een Akervarken, bot en dom."614
- Met de opening van de schouwburg is de professionalisering van het Amsterdamse toneel 
geïnstituonaliseerd. Rederijkerskamers bestaan niet meer te Amsterdam. Soms wordt het blazoen 
van de Academie nog in vignetvorm gebruikt in edities van enkele toneelstukken (bijvoorbeeld 
van Jan van Arp, Jan Soet en Cornelis van der Cruyssen). Enkele latere sporen vormen de 
uitgave, vanwege "In liefden bloeyende", van het boekje "Redenryck-kunst"615 en de uitnodiging 
voor De Egelantier in 1684 om een wedstrijd te Bleiswijk bij te wonen. De Egelantier is niet 
aanwezig te Bleiswijk.616

614. Vondel 1986, p.927.
615. Visser 1988, Deel I, p.80, noot 369. Een oudere druk waarin deze verwijzing naar De Egelantier ook 

al voorkomt, hebben we niet gevonden.
616. Schotel 1871, Deel II, p.116; zie ook: Bleiswijk 1684.
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ASPEREN

?
INLEIDING
In het archief van Asperen zijn door ons geen posten over rederijkersactiviteiten aangetroffen.617 
GERAADPLEEGDE ARCHIEVEN
GA Asperen, OA, inv.nr.131-164 (Thesauriersrekeningen 1605- 1649; de jaren 1608-1616 
ontbreken).
BIBLIOGRAFIE
- P.J.van Winter, De Hollandse Tuin. In: Nederlands Kunsthistorisch Jaarboek 8, Bussum 1957, 
p.106-109.
BRONNEN 
Ca. 1550
- Voor het bestaan van een rederijkerskamer te Asperen pleit een houtsnede uit het 
Rijksprentenkabinet.618

617. Wel wordt in 1605 en 1606 van het volgende melding gemaakt: "Item gegeven de speellieden mit de 
tambourijns, doen se het nieuwe jaer speelden." Ook voor het beschilderen van vaandel en trommel wordt 
geld ter beschikking gesteld, maar een expliciete verwijzing naar rederijkers hebben we niet aangetroffen.

618. Van Winter 1957, p.107.
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BENTHUIZEN
HET HUYSLOOCKBLOEMKEN 
"LIEVER VERHUYZEN"

INLEIDING
Van Benthuizen is nauwelijks archiefmateriaal bewaard gebleven, dat voor ons onderzoek 
interessant is. Van enig belang zijn wel de bronnen betreffende het optreden van de overheid 
tegen de, kennelijk jeugdige, rederijkers in de vijftiger jaren van de 17de eeuw.

GERAADPLEEGDE ARCHIEVEN
GA Leiden, Weeskamerboedel (Archief Notaris Maarten Tersijden).
BIBLIOGRAFIE
Knuttel 1908-1916 - W.P.C.Knuttel, Acta van particuliere synoden van 1621-1700. Uitgegeven 
in: RGP. Kleine serie nr.3, 5, 8, 11, 15, 16. 's-Gravenhage 1908-1916.
Benthuizen 1997 - Het 'Huysloockbloemken' Benthuizen 1653. In: Benthuizer turfjes. Jaargang
7 (september 1997), p.3-6.
BRONNEN

1615
- Benthuizen wordt op de wedstrijd te Kethel gedoopt.619

1616
- Benthuizen is deelnemer aan een wedstrijd te Leiderdorp.620

1639
- Benthuizen neemt deel aan een wedstrijd te Gouda.621

1653
- GA Leiden, Archief Notaris Maarten Tersijden, inv.nr.159/4:
"Alsoo wij, Carel van Wijngaerden, Heere van Benthuijsen, Wijngaerden, Ruijbrouck, 
Palesteijn, Ambachtsheer van Soetermeer ende Segwaert, voor desen hebben bevonden, dat niet 
jegenstaende het verboth, bij onsen bailliu van Benthuijsen gedaen, echter evenwel de 
rederijckers aldaer, op kermistijtden tot Benthuijsen, haer niet en ontsien, oopentlicken voor alle 
de volcken te speelen, op een tonneel bij haer daertoe opgerecht, seekre commedijen, tragedijen 
ofte andre spillen, ende voorts met vlijegende vaendel ende trommelgeslach, te rijden door onse 
Heerlichheijt ende Hurisdictie van Benthuijsen, t'welck saecken sijn, die in desen 
jegenwoordigen beswaerlicken tijt, niet en behoorden te werden geleden.
Dienvolgende soo werden alle ende eenen igelicken, wie het selve souden mogen sijn, bij desen 
scharpelicken geïnterdiceert ende verbooden, van nu voortsaen op eenige aenstaende kermissen, 
voor ofte daernaer, te speelen noch te ageeren, de minste commedijen, tragedijen ofte eenige 
andre spillen, nochte met vlijegende vaendel ofte trommelgeslach, daertoe geordonneert te 
wesen, ofte rijden door onse Heerlicheijt ofte Jurisdictie van benthuijsen, op een boete van van 
ijder persoon van vijfentwintich ponden, ende bovendien terstont ende metterdaet bij onsen

619. Zie: Kethel 1615.
620. Zie: Leiderdorp 1616.
621. Zie: Maassluis 1639.
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bailliu afgenoomen te werden alle ende soodanige cledren ofte andre goedren als deselve 
rederijckers ende speelders daertoe van meijningen souden sijn te gebruijcken, welcke boete 
men sal mogen verhaelen aen de ouders van deselve persoonen in vougen dat de ouders voor 
haere kindren sullen moeten innestaen.
Ende opdat niemandt hijervan ignorante soude hebben te pretenderen, soo hebben wij gelast 
ende bevoolen desen ten aldereersten bij kerckgeboth ofte klockgeslach oopenbaerlijck te 
publicheren ende vercundigen.
Actum den 19 Julij 1653.
Carel van Wijngaerden.
Gepublijceert naer klockgeslach op den dorpe van Benthuijsen voor de duer van den heer bailliu 
op den 2o Julij 1653 bij mij, Jan Thomas Tant, boode."622

1654
- W.P.C. Knuttel 1908-1916, art. 47:
"(—) De grote insolentien (=brutaliteiten) der rethorijckers op sondagen binnen Benthuyzen, 
hier ter vergaderingh geremonstreert door den substituyt-baeljouw aldaer, sullen de E. 
gedeputeerde dienen tot een bysonder document, om haer Ed.Gr.Mog. te bewijsen de propha- 
natien (=ontheiliging) des zabbaths."

- GA Leiden, Archief Notaris Maarten Tersijden, inv.nr.159/6:
"Alsoo ick, Cornelis van den Berch, bailliu ende schout tot Benthuijsen, hebbe onderstaen, dat 
eenige persoonen van de rethorijckers alhijer in Benthuijsen, haer hebben laeten verluijden, dat 
sij van desen vastenavondtijtden van voorneemen waeren oopenbaerlicke op een tonneel, bij 
haer daertoe op te rechten, te speelen voor den volcken eenige commediën, tragediën ofte andre 
spillen, t'welck strecken souden in desen jegenwoordigen beswaerlicken tijtden, tot groote 
lichtvaerdicheijt ende aenlockinge tot dronckenschap van den menschen.
Dienvolgende soo wert alle ende eenijgelicken bij desen uijt den naeme ende vanwegen den 
Weled. Heere van Benthuijsen geïnterdiceert ende verbooden, dat niemande wije hij het zij, hen 
en sal vervorderen te speelen in desen vastenavonttijt eenige commediën, tragediën ofte spillen, 
op een boete van ijder persoon van vijfentwintich ponden te 40 grooten 't pont.
Ende sullen de ouders van de persoonen de voorsegde boete gehouden wesen te betaelen ende 
daervooren execuitabel sijn. Elck sijt hijermede gewaerschout ende verwachte hen voor schaade. 
Segget voorts.
Op den 15 feberuarij 1654 hebbe ick, ondergeschreven boode der vrije heerlijckheijt van 
Benthuijsen, dese acte gepublijceert voor de kercke van Benthuijsen naer het uitgaen van de 
predicatie.
Jan Thomas Tant, boode."623 
1662
- Benthuizen organiseert een wedstrijd. In de inventarislijst van de Noordwijkse kamer "De 
Lelykens onder den Dooren" treffen we in januari 1663 de volgende post aan:
"Op huyden den tweeden januarij anno XVIc ende drie en tsestichs by die broeders van de 
rederyckerskamer alhier tot Noortwijck op haeren inventaris aengegeven ende aengewesen, 
mitsgaders geamplieert (=vermeerdert met) de volgende prijsen ende goederen: drie wijnpinten 
ende twee beeckers van tin, gecomen voor prijse van Benthuysen."
In de inventarislijst van 1661 wordt van deze goederen geen melding gemaakt; ze zijn dus 
gewonnen in 1662.624

622. Gepubliceerd in: Benthuizen 1997.
623. Gepubliceerd in: Benthuizen 1997.
624. Zie: Noordwijk 1663.
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Benthuizen is deelnemer aan een wedstrijd te Zegwaard.625
1676

1682
- Benthuizen is deelnemer aan een wedstrijd te Kethel.626 
1684
- Benthuizen is deelnemer aan een wedstrijd te Bleiswijk. Auteurs zijn Dirck Hoogeveen, 
"Tracht naer den hoogsten", en Pieter Hoecksteen, "Weest voorsichtich."627

625. Zie:Zegwaard 1676.
626. Zie: Kethel 1682.
627. Zie: Bleiswijk 1684.
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BERGSCHENHOEK
DEN WILLIGHE BLOEME / DE WILGENBLOEM 
"DOOR LIEFDT BEWILLIGHET"

INLEIDING
Van Bergschenhoek is geen archief bewaard gebleven, dat voor ons onderzoek interessant is. 
GERAADPLEEGDE ARCHIEVEN
ANHG Bergschenhoek, Kerkeraadsnotulen (in bewaring bij de Ned. Herv. Gemeente), Deel I 
(1682-1852).
BIBLIOGRAFIE
Mey-Krans 1671 - Mey-Krans gevlochten by de Willige Bloeme onder tWoordt: Door 
Liefdt bewillighet: ten Bergschenhoek. Rotterdam 1671.
BRONNEN
1670
- Bergschenhoek is aanwezig te Schipluiden.628
1671
- Bergschenhoek is aanwezig te Honselersdijk. Auteur is "Liefde maeckt eendrachtigh".629
- Uitgave van de "Mey-Krans" (zie bibliografie). Auteurs van dit gedicht zijn: Pieter Pietersz. 
Bonifaas, "Door liefd' gedaan", G.P.Vermeer, J.C.Herteveldt, A.G. Jongeneel, C.C.Ruychrock.
1675
Bergschenhoek is aanwezig te Overschie en wint de tweede prijs bij het slingeren.630
1676
- Bergschenhoek is aanwezig te Rotterdam631 en te Zegwaard. Auteur is C.C.B. “Bout op den 
Hoeck.”632
1678
- Bergschenhoek is aanwezig te Schipluiden.633
1679
- Bergschenhoek is aanwezig te Katwijk.634 
1682
- Bergschenhoek is aanwezig te Kethel.635
1683

628. Zie Schipluiden 1670.
629. Zie Honselersdijk 1671.
630. Zie Overschie 1675.
631. Zie Rotterdam 1676.
632. Zie Zegwaard 1676.
633. Zie Schipluiden 1678.
634. Zie Katwijk 1679.
635. Zie Kethel 1682,
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- ANHG Bergschenhoek, 10-5-1683:
In de kantlijn: "Retorykers gecensureert"
"Den 10 maij is van de predikant in kerckenraad vertoont wat gruwelen door het aenstaende 
rethorijckersspel te verwachten waren, ende de broederen der kerkenraadts in bedenking 
gegeven of niet daertegen behoorde gewaakt te worden? Waerop geresolveert is, en door 
ernstige vermaningen en bedreiging van kerkelijker tugt, alle de ledematen deser gemeinte van 
de gemeinschap dier goddeloosheden en andere ontugtigheden die door het aenschouwen en 
bijwoonen van sulke ongeregeltheden doorgaens geschieden af te houden. En is dese resolutie 
van den stoel afgekondigt.
Ingevolge van de bovenstaende resolutie den kerkenraed vernomen hebbende, dat Joost 
Maertensze Vermoule en Trijntje Roos, sijn huisvrouw, hadden in dit voorval een veelman 
(=vioolspeler) tot aenqueeking en aensetting van danserijen in haer huys ingehaalt en selfs gelt 
tot kooping der prijsen gecontribueert, soo heeft deselve kerkenraet, die bovengenoemde 
ledematen aengesegt, dat se geen gemeinschap aen des Heeren tafel souden hebben, totdat 
genoegsame bewijsen van berouw souden gegeven hebben en belofte gedaan van nooit iets 
weder toe te brengen tot bevordering van dit werk der duisternisse, nog een speelman in haar 
huijs toe te laten."
1684
- Bergschenhoek is aanwezig te Bleiswijk.636

636. Zie Bleiswijk 1684.
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BERKEL
DE BERKENBOOM/DE BERKELBLOEM 
"NOYT SCHOONDER STAR"

INLEIDING
Op enkele passages in de Classicale acta van de Classis Delft en Delfland na hebben we geen 
voor ons onderzoek interessante gegevens in de archieven aangetroffen.
GERAADPLEEGDE ARCHIEVEN
GA Berkel, inv.nr.I, 1-2 (Resoluties, boeken van Schout en regenten, betreffende dorps- en 
polderzaken 1612-1618, 1622-1675, 1676-1712.)
GA Berkel, inv.nr.23,1 (Verzoekschrift van de ouderlingen en diaconen aan den schout om het 
dansspel niet meer te admitteeren, 5-1-1605. Afschrift van 8-1-1605.)
GA Berkel, inv.nr.28,4-5 (Lijsten van keuren en ordonnanties van het ambacht en den polder 
over 1623-1785; registers van keuren en ordonnanties, 1-12-1623.
BIBLIOGRAFIE
Van der Wall z.j. - Mr. Van der Wall, Lauwerkroon. Ms. KB 's-Gravenhage, sign. 78 H 22.
BRONNEN
1659
- ARA, ANHG, Classicale acta Delft en Delfland, inv.nr.3 (Acta Classis), 12 mei 1659, fol.612: 
"D.Brackman637 heeft de vergaderinge bekent gemaeckt, dat de rhetorijckers in sijn plaetse 
opnieuw beginnen te speelen ende in haers pronunciatie (=voordracht) verhandelen theologische 
qualickheden, vragende, wat syne te doen staet tot weeringe van dat quaet. De classis vindt 
goedt, dat D.Brackman sich nader sal informeren van alles, ende het selve also bevindende de 
geheele saecke te remonstreren aen 't Ed. Hof van justitie, waertoe hem D.D.visitatores 
(=houden namens de classis toezicht op een plaatselijke gemeente d.m.v. bezoek) de 
behulpelijcke handt sullen bieden."
- Idem, 23 juni 1659, fol.623:
"De remedie geordonneert tegen de onordentelijckheden van de rhetorijckers tot Berkel, 
waervan in de naest voorgaende vergaederinge is gesprooken, is noch niet in 't werck gestelt om 
de absentie D.Brackmanni."
- Idem, 25 augustus 1659, fol.626:
"D.Brackman raporteert, dat de voorgenomen verhandelingen der theologischen questie van de 
rhetoryckers tot noch toe is gestuyt. Is by die occasie goet gevonden de particuliere magistraten 
ende heere van heerlijckheden ernstelijck te versoecken, dat in de plaetsen onder haer gebiedt 
staende, het speelen ende de exorbitantien van de rhetoryckers moge worden geweert.
Welck versoeck sal gedaen worden van de respectieve kerckenraden, die des noots zijnde, sullen 
mogen gebruycken de hulpe van de gedeputeerden onses E. classis.
't Welck geen gewenscht effect bekomende, sullen de hooge overheden ende bijsonderlijck het 
hof van justitie over dese materie worden begroet na gelegentheyt."
- Idem, 10 november 1659, fol.630:
"D.D.Visitatores classis rapporteren, dat haere E.E. van D.Brackman, versocht sijnde om de 
ongeregeltheyden der rhetorijckers te helpen tegengaen, daerover hebben begroet de heer

637. J.Brackman, predikant te Berkel van 1657-1660 (+).
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dijckgraef, welcke haere E.E. geantwoordt heeft, dat de congratulatie (=feestelijke verwel
koming) van de nieuwe heer tot Berkel, door de rhetorijckers aldaer voorgenomen, nu voor dese 
reys niet soude konnen beletten. Maer na het rapport D.Brackmanni heeft hy nu in eenige 
weecken de ongeregeltheyden derselven op des Heeren H. rustdach niet vernomen, wort voort 
de machte (=de bevoegdheid op te treden) daertegen sijne E. bevoolen."
1670
- Berkel is aanwezig te Schipluiden. Auteur is Jacob Leendertsz., "Deugd baert Vreugd".638
1676 639- Berkel is aanwezig te Zegwaard. Auteur is Jacob Leendertsz. “Deugd baert vreugd.”
1677
- Berkel is aanwezig te Den Hoorn. Auteur is Jeronimus Uyt der Waert.640
1678
- Berkel is aanwezig te Schipluiden. Auteur is Johannes Croeser.641
1679
- ARA, ANHG Classicaal archief Delft en Delfland, inv.nr.5, 10-4-1679, fol. 410:
Zie Kethel 1679.
1680
- Berkel is aanwezig te Vlaardingen.642 
1684
- Berkel is aanwezig te Bleiswijk. Auteur is Aelbrecht Leendertsz. van der Meyde.643 
1686
- Berkel is aanwezig te Zoetermeer.644 
1701
- Berkel is aanwezig te Hazerswoude.645 
1708
- Berkel is aanwezig te Naaldwijk.646

638. Zie Schipluiden 1670.
639. Zie Zegwaard 1676.
640. Hij vervult diverse functies; in 1694-1700 is hij achtman en brandheemraad. Hij was tevens gaarder 

van de belastingen. Zie ook Den Hoorn 1676.
641. Zie Schipluiden 1678.
642. Zie Vlaardingen 1680.
643. Zie Bleiswijk 1684.
644. Zie Zoetermeer 1686.
645. Zie Hazerswoude 1701.
646. Zie Mr. Van der Wall z.j.
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BEVERWIJK
DE WITTE LELY 
"WIJ WIJCKEN TOORN"

INLEIDING
Van Beverwijk zijn geen archieven bewaard gebleven die voor ons onderzoek interessant zijn. 
Over de Beverwijkse rederijkerskamer "De Witte Lely" is weinig bekend. Haar naam ontleende 
de kamer vermoedelijk aan het stadswapen. Daarin komen naast elkaar geplaatste lelies van 
zilver voor. De zinspreuk bevat een woordspeling op de plaatsnaam Beverwijk, dat van oudsher 
ook als De Wijk werd aangeduid, en bovendien een verwijzing naar de Wijker toren, de 
kerktoren van de Ned.Herv.Gemeente, door zijn hoogte eeuwenlang het meest opvallende 
gebouw van de stad. Anderzijds was de zinspreuk ingegeven door de vlucht van Maria en Jozef 
met het kind Jezus naar Egypte, onder de dreiging van koning Herodes. Een sinds de vorige 
eeuw verloren gegaan blazoen van de kamer, dat nog in 1804 in het Beverwijkse stadhuis 
aanwezig was, bevatte een voorstelling van die vlucht naar Egypte. Er was ook een toren op 
afgebeeld en verder vertoonde het blazoen nog drie lelies, de wapens van Holland, Beverwijk en 
Haarlem, en het jaartal 1594, tevens de oudste vermelding van de kamer.
GERAADPLEEGDE ARCHIEVEN
Geen
BIBLIOGRAFIE
Van Hout 1994 - Jan van Hout, Verzen voor de Leidse loterij en de rederijkerswedstrijd van 
1596. Jan van Hout-cahiers 3. Uitgegeven, ingeleid en toegelicht door Johan Koppenol. Soest 
1994.
Tot Lering en Vermaak 1982 - Tot Lering en Vermaak, tentoonstellingscatalogus behorend bij 
de expositie georganiseerd door de Kennemer Oudheidkamer. Beverwijk 1982.
Loosjes Pz. 1804-1805 - A.Loosjes Pz., Hollands Arkadia o f wandelingen in de omstreken van 
Haarlem. Haarlem 1804-1805.
Scholtens 1947 - H.J.J.Scholtens, Uit het verleden van Midden-Kennemerland. Den Haag 1947.
BRONNEN
1594
- Dit jaartal wordt vermeld op het in de vorige eeuw verloren gegane blazoen van de kamer.647 
1596
- De kamer uit Beverwijk wordt uitgenodigd voor een wedstrijd te Leiden, maar verschijnt daarniet.648

1621
- De Witte Lely organiseert een wedstrijd.649 Er zijn nog vier blazoenen bewaard gebleven in 
Beverwijk. Op grond daarvan lijkt het zeer aannemelijk, dat minstens de volgende kamers aan 
de wedstrijd hebben deelgenomen:

647. Loosjes 1804-1805.
648. Zie Leiden 1596. De afwezigheid van Beverwijk hangt mogelijk samen met onvrede over de naam 

die de Vlaams-Leidse kamer wilde voeren, nl. De Witte Lelie (Zie: Van Hout 1994, p.19).
649. Zie Haarlem 1621 en Amsterdam 1621.
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a.Schiedam - De Roo Roosen.
b.Amsterdam - De Egelantier.
c.Haarlem - De Wijngaardranken en De Witte Angieren.
1624
- Beverwijk is aanwezig op de wedstrijd te Amsterdam.650
1629
- Beverwijk is aanwezig op de wedstrijd te Haarlem. De auteur van de bijdragen hanteert de 
zinspreuk "Verblijdt in 't Kruys" (= N.Wollewyns).651
1684
- De kamer uit Beverwijk wordt uitgenodigd voor een wedstrijd te Bleiswijk, maar verschijnt 
daar niet.652

650. Zie Amsterdam 1624.
651. Zie Haarlem 1629.
652. Zie Bleiswijk 1684.
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BLEISWIJK
DE DUBBELT GEELE HOFFBLOEM 
"WIJCKT ONTROUW"

INLEIDING
Van Bleiswijk zijn geen archieven bewaard gebleven, die voor ons onderzoek interessant zijn. 
De Bleiswijkse kamer wordt in 1615 officieel tijdens een wedstrijd te Kethel gedoopt. In 1618 
organiseert zij zelf een wedstrijd. In 1629 is sprake van het opnieuw oprichten van de kamer, en 
wel door aanhangers van ds. Henricus Slatius, de Arminiaanse predikant uit Bleiswijk, die 
bekend werd als schotschrijver en brein achter een mislukte aanslag op prins Maurits (in 1623). 
Het Hof van Holland voorkomt, blijkens de bronnen, de heroprichting. In 1642 wordt opnieuw 
een poging tot heroprichting gedaan en wederom grijpt de overheid in. In 1668 mogen de 
rederijkers - onder voorwaarden - wel optreden.
GERAADPLEEGDE ARCHIEVEN 
Geen.
BIBLIOGRAFIE
Apollos Lusthof 1685 - Apollos Lusthof ofte Beroep tot Bleyswijck. Delft 1685.
Knuttel 1908-1916 - W.P.C.Knuttel, Acta van particuliere synoden van 1621-1700. Uitgegeven 
in: RGP. Kleine serie, nr. 3,5,8,11,15,16. 's-Gravenhage 1908-1916.
Van de Loos 1920 - J.C. van de Loos, Bleiswijk. In: BBH. Deel 39 (1920), p.393-420.
Sprokkels z.j. - Sprokkels uit de historie van Bleiswijk. Bleiswijk z.j.
BRONNEN
1598
- P.Tannenburch uit Bleiswijk neemt deel aan een wedstrijd te Rotterdam in 15 98.653 
1615
- De Bleiswijkse kamer wordt te Kethel gedoopt.654 
1618
- Wedstrijd te Bleiswijk. Een spel van sinne van de Haagse rederijkerskamer De Koorenbloemen 
"Wat dat de deuchde Baert". In het handschrift Abraham de Koning bevindt zich een referein op 
dezelfde regel van de Schiedamse kamer, die zegt ook te Bleiswijk geweest te zijn.655
1629
- Knuttel, 's-Gravenhage 1908-1916, synode Leiden 1629, art.69:
"Van de classe van Schielandt is voorgestelt, alsoo in de plaetse van Bleijswijck de dansspeelen 
meer ende meer aenwassen ende de rethorijckerscamer op een nieu wort opgerecht van de 
meeste favoriten van Slatio656, gewesen Arminiaensche predicant aldaer, of niet particulier 
daerin dient voorsien. De synodus verstaet:"Ja!". Ende dat zulx van den gedeputeerden des

653. Zie Rotterdam 1598.
654. Zie Kethel 1615.
655. Zie Schiedam 1618 en Hummelen 1968, 1 P 15.
656. Ds. Henricus Slatius werd in 1613 te Bleiswijk beroepen. Door zijn fameuze scheldpartijen tegen de 

contraremonstranten werd hij door de Zuidhollandse synode van 1618 ontslagen. Hij beraamde samen met 
o.a. Willem van Stoutenburg, Van Oldenbarnevelts zoon, en de gewezen schout van Bleiswijk, Adriaan 
Adriaansz. van Dijk een aanslag op prins Maurits. In 1623, nadat het complot mislukt is, wordt Slatius 
gearresteerd en op 5 mei van hetzelfde jaar wordt hij op het Groene Zoodje te 's-Gravenhage terechtgesteld.
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synodi ende des classis tegelijcke aen de achtbare heren van Rotterdam, als ambachtsheeren van 
Bleyswijck zijnde zal werden geremonstreert. Ende dewijle dese clachte generael is ende den 
meesten dorpen onder desen synodum sorterende aengaet, dat daerover oock bij den 
gedeputeerde een generaele clachte gedaen zal worden."
1630
- Knuttel, 's-Gravenhage 1908-1916, synode Schoonhoven 1630, art.26:
"Wat belangt den 69en art., handelende van die rhetorijckcaemers, d'welcke meest op alle plaet- 
sen werden gehouden, doch voornementlijck tot Bleiswijck, alwaer die meeste favoriten van 
Slatio, ghewesene Arminiaensen predikandt, sodanigen caemer oprechten, hebben die gedepu
teerden des classis van Schielandt, d'welcke neffens haer E. op die rhetorijckerscaemer te letten 
stondt, daertoe niet en waeren beschreven (= schriftelijk uitgenodigd), 't welck als die gedepu
teerden des classis voornoemt, door verscheyde handelingen tot Rotterdam voorgevallen, hadden 
geëxcuseert, alsoock mede dat die swaricheyt wat scheen te cesseren (=op te houden), so is 't dat 
nadien d'selve wederom opbersten, die souden in d'selve terminis (= termijn) werden gelaten."
1631
- Knuttel, 's-Gravenhage 1908-1916, synode Schiedam 1631, art.26:
"Nopende de rhetoryckerscaemers tot Bleiswijck, waervan art.26 heeft de Achtb. Heer 
commissaris (=gevolmachtigde) van haer Eed. Groot. Mog. de vergaderinge hyerover openinge 
gedaen, dat na zyn best onthoudt (=herinnering) daerin was voorsien by den hove en dat de here 
baljou was belast de camers met haer spelen te verbieden en te beletten, niet denckende oock, 
dat de rhetoryckers de laatste kermis gespeelt hadden."
1642
- GA Rotterdam, OSA, inv.nr.440 (Missivenboeck), fol.194:
"Aen de baillu van Bleyswyck.
Erentfeste, seer discrete goede vrindt,
Alsoe wij vernemen, dat van nieuws wederomme tot Bleijswijck in swang begint te comen het 
misbruyck, dat wij voordesen aldaer hebben verboden gehadt, te weten van het slingeren van het 
vaendel op sondags, het spelen van rhetorikers ende andere lichtvaerdicheden, soe heben wij 
nyet connen ledich staen, als heren van de heerlyckheijt van Bleijswijck, U.E. mits ten desen te 
versoecken ende met eeren te belasten, dat U.E. het voorsz. misbruyck aldaer van slingeren van 
't vaendel, spelen van de rhetorikers ende andere lichtvaerdigheden ende onstichtelijcke spelen 
sult hebben te verbieden ende te interdiceren soe het behoort, mistdesen deselven datelijck te 
beletten ende tegen te gaan, gelijck voor desen door U.E. sulx mede is geschiet, waermee wij 
begeeren, dat gene naelaticheyt en sal werden gepleecht ende sulcx (....) te verlaten.
Erentfeste seer discrete, wij U.E. in den protesten U.E. bevel tot Rotterdam, die 4 juli 1642.
U.E. goeden vrind, burgemeesteren ende regeerders der stadt Rotterdam."
1668
- GA Rotterdam, OSA, inv.nr.443 (Missivenboeck), fol.97 en 97 verso:
"Aen den bailliu van Bleijswijck.
Eersame, seer discrete,
Alsoo wij geresolveerd sijn op woensdags eerstcomende, dat wesen sal den 5e deser tot 
Bleijswijck te komen om, nae ouder gewoonte, de tienden aldaer te verpachten, hebben wij goet 
gedagt Uwe E. daervan by desen kennisse te geven ende met eeren te recommanderen, nadien 
wij berigt sijn, dat op de kermis tot Bleijswijck de retoricijns sullen spelen, dat U.E. deselve 
retoricijns ernstiglicken aensegt, dat sij haer sullen hebben te onthouden van alsulcke spelen 
ende vertooningen aen te stellen die profaen ofte schandelijck soude mogen wesen. Ende 
dienvolgende, dat sij niet anders als morale ofte historische dingen sullen hebben te spelen of 
vertoonen, opdat wij niet genootsaeckt en werden daertegens te voorsien. Waermede bevelen wij 
U.E. in de bescherming Godes. Geschreven in Rotterdam dese 2en september anno 1668.
Ter ordonnantie van burgemeesteren ende regierders der stadt Rotterdam."
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- Bleiswijk is deelnemer aan de wedstrijd te Naaldwijk. De auteur is Nicolaes Koster, " 't Kan 
niet Schaen".657
- Bleiswijk is deelnemer aan de wedstrijd te Voorburg.658
- Bleiswijk is deelnemer aan de wedstrijd te Zegwaard. Auteur is Nicolaes Jansz. Koster “ ’t Kan

659niet schaen.
1684
- De Bleiswijkse kamer organiseert een wedstrijd. De wedstrijdbundel verschijnt in 1685 te 
Delft. Keizer is Nicolaes Koster, "Verbandt Twist".

1676

657. Zie Naaldwijk 1676. Nicolaas koster hanteert twee zinspreuken, namelijk 't Kan niet schaen" en 
"Verbandt twist".

658. Zie Voorburg 1676.
659. Zie Zegwaard 1676.
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DEN BRIEL
DE VREUCHDENBLOEM660

INLEIDING
Het bewaard gebleven archiefmateriaal uit de 16e en 17e eeuw leidt tot de volgende 
opmerkingen.

Aardig is het gegeven van 1503 uit het archief van de Catharinakerk, vanwege de ouderdom 
ervan. Voorts bieden de stadsrekeningen informatie vanaf 1537. Uit de posten in de jaren 1539 
en 1541 blijkt dat de kamer vermoedelijk uit het Sacramentsgilde is ontstaan. De rederijkers 
worden tot 1566 door de stadsregering gesubsidieerd. In 1529, 1540 en 1556 wordt door het Hof 
van Holland onderzocht, of de Brielse rederijkers geen ketterse sympathieën vertonen. De vrees 
van het Hof is niet helemaal ongegrond. Rederijkers uit Brielle weren zich geducht bij de 
Beeldenstorm. Na de troebelen ontvangt de Brielse rederijkerskamer geen financiële 
ondersteuning van de stedelijke overheid meer tot 1578/1579.

In de jaren 1577-1580 staat de Waalse schoolmeester Pieter Sterlinckx onder contract van de 
Brielse overheid. Het archiefmateriaal geeft een aardig kijkje op de problemen, die Sterlinckx 
met de kerkeraad ondervond over zijn rethoricale activiteiten. Interessant in dit verband is de 
brief uit 1579 van de Brielse predikant Frisius aan zijn Delftse collega Arent Cornelisz. In het 
schrijven zijn argumenten tegen het rederijkerstoneel opgenoemd en een verzoek tot 
samenwerking in de bestrijding van rederijkersactiviteiten. Niettemin laat de stadsoverheid in
1580 Pieter Sterlinckx met een verklaring van goed gedrag gaan.

In de archieven worden tenslotte na deze periode vrijwel alleen nog klachten van de 
kerkeraad gevonden. De stedelijke overheid stelt zich, zo lijkt het, behoedzaam op. De kamer 
blijft actief, maar krijgt ook een speelverbod (1583) en vermoedelijk geen toestemming af te 
reizen naar de wedstrijd te Leiden in 1596.
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BRONNEN
1503
- GA Den Briel, Archief Catharinakerk, inv.nr.2 A 50, Kerkrekeningen, fol.14:
"Betaelt de gesellen van den Vroechdenbloeme voor 't uutbringen van de stomme personaige up 
Heilige Houtsdaich boven 't guendt, dat zij van der stede hebben 10 sc.gr."
1527
- In Brielle vindt een rederijkersbijeenkomst plaats.661 
1529
- ARA H.v.H., Grafelijkheidsrekenkamer, Rekeningen, inv.nr.4452, fol.57 v.:
"Jan Joh., bode, die gereyst is geweest mit zeeckere besloten brieven an de stede van den Brielle 
roerende een retoryckspel, smaeckende ketterije, den voorsz. hove over te seynden ende voor 
welcke reyse hem toegetauxeert de negen daegen tot 6 st. 's daechs, blyckende by ordonnantie 
hier overgelevert. Waeromme hier 2 pond 14 st."
- Idem, fol. 58 v.:
"Jan Claesz., bode, die gereyst is geweest mit zekere besloten brieven van de voorsz. hove an 
den steden van den Brielle, Delf, Schiedam, Rotterdamme ende den Haghe, werende (=in rechte 
eisend), dat zy van nu voertan nyet gedogen eenige speelen gespelt te worden, mentie (=gewag) 
maeckende van de heylige stoffen etc. Voor welcke reyse hem toegetauxeert is drie dagen tot 6 
stuvers 's daechs, blyckende by d'ordonnantie hier overgelevert. Waeromme hyer 18 st."
1537
- GA Den Briel, Stadsrekeningen 1537 ("Ander Uytgeven"):
"Betaelt die retoryckers van dat zy op den ommeganckdach gespeelt hebben nae ouder 
gewoenten 20 pond gr. 6 st."
1538

- GA Den Briel, Stadsrekeningen 1538, fol.30:
Identieke tekst als in 1537.
1539
- GA Den Briel, Stadsrekeningen 1539 ("Ander Uytgeven"):

661. Zie Gouda 1527 en Leiden 1527.
167



"Betaelt die Vruechdebloeme van dat zy in den ommeganck gespeelt hebben 20 pond."
- Idem:
"Betaelt den retrosynen van de Sacramentsgilde wegen ende met 't voorsz. gilde te baete coemt 2 
pond gr."
1540
- Keizerlijke ordonnantie van Maria van Hongarije tegen rederijkersspelen. Deze ordonnantie 
van 10 juli 1540 wordt o.a. gestuurd aan de regeerders van Brielle.662
1541
- GA Den Briel, Stadsrekeningen 1541 ("Ander Uytgeven"):
"Betaelt deur bevel van de stede Sacramentsgilde voor 't speele van de ommeganck 2 pond."
- Idem:
"Betaelt de retrosijnen deur bevel van de gerechte 2 pond."
1543
- GA Den Briel, Stadsrekeningen 1543 ("Ander Uytgeven"):
"Betaelt Ariaen Jacopsz., schildere, ter saecken van speelen van de materie van "Ecce Homo" 
van de personagien by hem uytgebrocht in den ommeganck van 't jaer XLII, mitsgaders van der 
tymmerraet ende houdt, ijserwerck, schilderie ende anders by hem verbesicht an de waegens, 
daer men de speelen up gespeelt heeft. "
1544
- GA Den Briel, Stadsrekeningen 1544:
Identieke post als in 1537.
- Heeft in 1544 een wedstrijd te Den Briel plaatsgevonden?663 
1547
- GA Den Briel, Stadsrekeningen 1547 ("Schencken ende teeringe"):
"Ghesconcken den rethoryckers twee stedecannen Rinse wyns, als zyluyden die papegay scoten 
ende heurluyder conincxfeest664 hielden 2 pond 8 st."
1552
- "Van den ghepredestineerden Blinde". Een spel van sinnen lanck 865 reghelen. Briel, Ariaen 
Jacopsz., schilder fecit in den Briel ende is lanck 900 reghelen: 1552."665
1556
- ARA H.v.H., Grafelijkheidsrekenkamer, Rekeningen, inv.nr.4476 (17-6-1556), fol.61
"Jan Iolijt, geswooren boode, die met brieven van denzelfden hove gereijst is an den bailliu van 
Voorne, Jaspar van Treslonge666, nopende de apprehensie (=arrestatie) van eenijge rethorisijnen, 
vagabunden ende ander in zijn bedrijf hanterende, daervooren denselven bode gepasseert werde 
(=last ontving) bij den voorn. hove, twee daegen tot ses stuvers 's daechs, blyckende by d'ordon- 
nantie hierover gelevert in date den 17 martij anno XVc vijf ende vijftich, stilo curie Hollandie. 
Waeromme hier 12 st."

662. Zie: Algemeen 1540; De Groote 1975, p.107-109.
663. Zie Gouda 1546.
664. Op schietwedstrijden werd op een namaakvogel, de papegaai, geschoten. De winnaar mocht zich 

koning noemen.
665. Hummelen 1968, 1 D 6. Het jaartal is in een andere hand op het titelblad geschreven.
666. Jasper van Treslong, baljuw van Brielle (GA Brielle 3 D 3,1) gedurende 1555-1570.
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1558/59
- GA Den Briel, Stadsrekeningen 1558/59, fol.20 v.:
"Betaelt den 12en dach van meye Adriaen Thonisze667, prins van der Vroechdenblome, ende 
hair gegonnen is by oudt ende nyeuw gerechte tot onderhoudenisse van haer kamer ende tot 
wederseggen van der stede jaerlicks drie ponden grooten Vlaems etc."
- Idem, fol.26 v.:
De Brielse kamer krijgt 6 stedekannen wijn "up Sinte Rochusdach".
- Idem, fol.26 v.:
"Betaelt mr. Jan in de Langestraat twee stedekannen wijns, die geschoncken zijn de kaemer van 
't Zuytlandt tot 12 gr. de stoop."
- Idem, fol. 26 v.:
"Betaelt Maritgen Fasals twee stedekannen wyns, die geschoncken zijn de kaemer van 
Vlaerdingen, de stoop als boven."
- Idem, fol.26 v.:
"Betaelt Tonis Gerrijtsz.668 twee stedekannen wijns, die geschoncken zijn den caemer van 
Zwartewaele, de stoop als vooren."
- Idem, fol.26 v.:
"Betaelt Mr. Jan voorsz. ende Maritgen Fasals zes stedekannen wijns dije geschoncken zijn de 
kaemer van den Brielle op sinte Rochusdach de stoop 12 sc."
1559
- GA Den Briel, Memoriaelboec 1559, fol.60:
"Up huijden soe es geconcludeert ende geslooten bij oudt ende nijew gerechte der stede van den 
Brielle angaende de requeste, gepresenteert bij de retorikers van der voorsz. stede, inhoudende, 
hoe dat zij alle jaeren zeeckere groote costen hebben ende dezelve costen nijet en mogen 
vervallen (=betalen). Gemerckt zijluijden alle tesamen amboechtsluijden zijn, versouckende, oft 
de stede hemluijden hierinne jaerlicx te baete souden willen comen, soe hebben die van den 
ouden ende nijeuwen gerechte hemluijden geconsenteert, geaccordeert ende toegevoucht de 
somme van drie ponden grooten Vlaems 's iaers te betaelen gereet 20 g. ende dit al tot 
wederseggen van den voorsz. stede. Behoudelicken, dat zijluijden sculdich zullen wesen in haer 
geselscap te houden twaelf persoonen ende nijet min. Actum den 13en dach in meije 1559."
1561
- GA Den Briel, Memoriaelboec 1561, fol.71 v.,19-1-1561:
"Ten zelven daghe soe es de jonge rethoryckers van Maerlant achtervolgende zeeckere requeste 
ende supplicatie (=verzoek), bij hemluijden dije van den gerechte voorsz. geëxhibeert 
(=getoond) ende overgegeven, gegundt, geconsenteert ende geaccordeert tot subventie 
(=ondersteuning) ende onderhoudenisse van heure vergaderingen ende bijzonder de vijer 
feestdagen, die zij jaerlicxs houden zullen, de somme van vijer ponden Hollants, dij zijluijden 
ontfangen zullen van den burgemeester-tresorijer der stede van den Brijelle in der tijt wesende. 
Ende dit al tot wederseggen van der stede."
1561/62
- GA Den Briel, Stadsrekeningen 1561/62, fol.9 v.:
"Betaelt den princh van den Vroechdenbloeme ende haer gegonnen es by oudt ende nijeuwe 
gerechte tot onderhoudenisse van haere camer tot weederseggen van de stede jaerlicx drie

667. Adriaen Thonisze woonde in 1552-1575 in 't Noordeinde (GA Brielle 3 D 3,3; 9 D 1, p.27 verso).
668. Tonis Gerrijtsz. is korenkoper (GA Brielle 3 A 140, I,6 en 9 D 1, p.87 verso).
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ponden grooten Vlaems te betaelen alle vierendeeljaers een vierendeel van de somme hijerover 
een geheel jaer verscheenen den lesten decembris 15 g.61 sc."
- Idem, fol.27:
"Betaelt up den 23en may jonge Ariaen met zijn dryen over drye daegen werckens up 't 
stadthuys aen des Vruechdenbloems schoersteen, etc."
- Idem, fol.37:
"Betaelt den jongen retrosijnen van Maerlandt van 't geene hem die stede jaerlicx geeft tot 
onderhoudenisse van huerluyder camer, te weeten thien scellingen grooten Vlaems, etc."
- Idem, fol.39 v.:
"Betaelt den jongen retrosynen voor heurluyder vyerde feeste. Facit 2 sc. 6 gr."
1563
- GA Den Briel,Memoriaelboec 1563,fol.105 v.(12-6-1563):
"Ter zelven daege is geordonneert, dat tot allen tijde, als men sal processie-generael draegen en 
gaen, dat alsdan het ghilde van de schippers voor al sal gaen in deselve processie en daarna 
sullen volgen die schutters van de cloveniers; daerna d'oude camer van rhetorycke; daerna de 
schutterije van de voetboeghe; daerna die schoelkinderen met hueren meester en die priesters 
ende canonicken; daernaer sullen achter 't sacrament gaen die bailliu, rentmeester ende schout, 
burgemeesters, oudt en nye gerechte en daerna alle die gemeente."669
1565/66
- GA Den Briel, Stadsrekeningen 1565/66, fol.16 v.:
"Aen den princh van den Vroechdenbloeme 3 pond."
15 6 6670
- Van Vloten 1859, p.257:
"Het volgende stuk schijnt het verslag te behelzen, door 's-Hertogs Commissarissen in het najaar 
van 1567 omtrent den staat der gemoederen en den voortgang der ketterij in Holland opgemaakt, 
met aangifte der verschillende, tot verbetering van den stand der kerkelijke zaken, in het werk te 
stellen middelen. Wij vonden het onder een bundel nog ongeschifte papieren in het Belgisch 
Archief, uit welke wij ook elders (Nederlands opstand enz.) reeds een en ander mededeelden."
De vertaling van het Latijnse stuk luidt:
"In de kamer van de rhetorici van Den Briel is een proces gehouden tegen het beeld van 
St.Rochus, waaraan zij een advokaat hebben toegewezen. Toen deze slecht pleitte, is het beeld 
veroordeeld om prijs gegeven te worden aan het vuur, omdat het als goddelijk vereerd was met 
een religieuze plechtigheid. Zo zeggen ze dat ook de heilige altaarversierselen verbrand zijn."
- Marcus 1735, p.158-159:
"Hugo Quirijnsz.671, sig op Asdach van 't jaer 1566 bevonden in de redenrijckerskamer, 
weesende op het stadhuys van deselve stad. En met andere van de gebroeders redenrijckers uyt 
de kelk, toebehoordende aen de capel van 't gesegde broederschap, gedroncken, tot veragting 
van de Mis. Alwaer toen ook proces wierd gemaeckt tegens het missael, de regel van de mis en 
het beeldt van St.Rochus, en naedat hij bij wijze van referynen, psalmen gesongen hadt (alles ter 
bespotting van de mis), wierd door hem het vonnis tegens het missael, regel van de Mis en 't

669. Veltenaar 1915 plaatst deze post abusievelijk in 1553.
670. De oorspronkelijke bron(nen) betreffende de gebeurtenissen, die in dit jaar plaatsvonden hebben we 

niet kunnen achterhalen.
671. Hugo Quirijnsz. bezat zes gemeten land aan de Ruyswaerdse Dijk in Heenvliet. Volgens ARA, 

Grafelijkheidsrekenkamer, Rekeningen, inv.nr. 4890, p.13 en 14 verso "heeft [hij] geen huys noch hof ende 
hy is een eenlophen gesel".
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beeldt van St.Rochus uytgesprooken, om verbrand te worden, dat uytgevoert is, en alles op het 
vuur geworpen. Corvinck Thonisse en Jan Thijsse, deeckens van de redenrijckers, haer 
tegenwoordig bevonden by de gesegde godslasteringen en gruwelen, en alwaer vier beelden van 
den altaer van St.Rochus (die uyt de parochiekerk genomen en in de gesegde kamer gebracht 
waeren, om deselve van 't breeken te bevrijden) insgelijk wierden veroordeelt om verbrand te 
worden, en met'er daedt in 't vuur geworpen met de vercierselen en gereetschappen tot het 
gemelde altaer behoorende. Dirc de Nayer mede gedroncken uyt de gesegde kelk. "
- Veltenaar 1915, p.42:
"Want niet alleen braken zij zelf de beelden en moedigden anderen daartoe aan, "Mais Hugo 
Quirijnsz. se trouve en la Chambre de Retorisiens et y but avecq autres Confreres de la dite 
Rhetorique hors du Calice, apportant a la Chapelle de la dite Confrerie."
1567
- GA Den Briel, Memoriaelboec 1567, fol.140:
"Up huijden soe es bij den bailliu ende die van den gerechte deser stede van den Brijelle den 
princhen ende hooftmans van de rethorica deser stede ontseijt heur gebruyck van de camere, 
overmidts zekere petulancie (=moedwil) ende schimperie, die opte camere gheschiet zouden 
zijn, gelijckerwys eensdeels tot kennisse van de stede gecomen es. Ende zyn hemluijden 
metterdaet haere privilegien ontnomen ter tij dt ende wijle hemluijden anders gegundt ende 
geordonneert zal mogen werden. Actum coram omnibus (=gedaan in tegenwoordigheid van 
allen) op den 19en februarij anno 1567."
- Idem, fol.154 v.:
"Up huyden soe es geordonneert ende belast Jacop Pietersze, burgemeester-tresorier672, dat men 
Ariaen Cornelisze, schipper, jegenwoerdich mit zijn hueschip (=woonboot) van stadtswegen 
aengenomen totte wachte op Maeze ende in 't gat van der zee, te geven ende laeten volgen den 
standaert ende trommel van den retrosijns deser stede, ende even verre daer eenige schade ofte 
mishandel aen gedaen werde ende de voorsz. camer van retorica weder in esse (=tot leven) 
quaeme, dat hij tresorier 't selve tot coste van der stede zal doen maecken ende restaureren, etc. 
Actum up den 7en novembris 1567."
- GA Den Briel, Stadsrek. 1567, fol.29 v.:
"Betaelt up den 17 decembris voor een slot, dat men gehangen heeft aen die kiste, daer die 
juweelen in leggen van retorica. Facit 7 gr. "
- ARA, H.v.H., Grafelijkheidsrekenkamer, Rekeningen, inv.nr.3792, fol.22 v. en 23, 23-2-1567: 
"Den voornoomden substituijt van desen bailliu die opten 23en februarij anno als boven van den 
Brielle gereyst is tot in den Hage mit brieve van den bailliu en mijnen heeren van den raede, 
daerbij denzelven van den raede (...) van de insolencien (=brutaliteiten), die binnen der 
voorschreven stede gepleecht waren op ten vastenavontdach by de retrosynen, begeerde 
ordonnantie van den hove, hoe dat den voornoomde bailliu hem daerinne zoude hebben te 
reguleren. In 't welcke doende den voernoomden substituyt gevaceert heeft drie geheel dagen tot 
zestien stuivers 's daechs. Comt 2 pond 8 st."
1577
- GA Brielle, Vroedschap, 25 november 1577:
"Up huyden soe hebben die burgemeesters ende regierders der stede van den Brielle naer 
voorgaende colloquie (=overleg) ende t'zamenspreecken angenomen mr. Pieter Sterlincx, 
Fransoice schoelmeester tot Delft673. (---)"

672. Jacob Pieterse is in 1563 en 1571-1584 schepen van Brielle (GA Brielle 3 A 94, p.54); in 1569-1570 
is hij burgemeester-tresorier (GA Brielle K 15 en K 16,1). Hij was schilder van beroep.

673. Mr. Pieter Sterlinckx is een Antwerps rederijker, die naar Noord-Nederland vluchtte en zich
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1578
- GA Brielle, ANHG, inv.nr A1, Kerkeraadsnotulen, 5 juli 1578:
"Is besloten dat Pieter Michielsz674 met Jan Lenaertsz.675 ofte Willem Thonisz., wie van beiden 
eerst ter hande come, sullen mr. Pieter, de Walsche schoelmeester, vermanen, dat hij wel het 
spelen met synen kynderen achterwegen laeten wil. "
- Idem,16 augustus:
"Die broederen hebben besloten, dat men den litmaeten der kercken vermaenen ende bidden sal, 
dat sy hare kynderen om der ontstichtinge niet sullen laeten spelen. Alzoe mr. Pieter bij den 
broederen gecomen es ende versocht haeren advys ofte hy syn kynderen soude moegen laeten 
spelen, hebben de broederen hem het besluit der broederen tot Dordrecht676, laestmael in den 
synode nopende het spelen gestelt, voorgelesen ende hem verclaert, dat de broederen 't selve 
daerby blyven laeten, waerom sy hem oock te vooren gebeden hadden van spelen op te houden. 
Ende hij, den broederen haren advys bedanckt hebbende, es alzoe wechgegaen."
- Idem, 30 augustus 1578:
"Willem Thonisz. ende mr. Anthonius677 sullen mr. Pieter, de Walsche schoelmeester, anspreken 
ende vermanen, dat hy op saterdach naestcomende by den broederen op vier uren gelieven wille 
in den consistorie te comen. "
- Idem, 13 september:
"Is besloten dat Jan Cornelisz. ende Rochus Jacobsz. mr. Pieter Sterlincx sullen aenseggen, dat 
hy voor dese reyse hem van 't avontmael des Heeren onthoude, alsoe hy sondach vorleden vele 
met syn spelen ende grouwelen onder de predicatie geërgert heeft."
1578/79
- GA Den Briel, Stadsrekeningen 1578/79:
"Betaelt den vijfden november de retorosijnen, genaempt de Vreuchdenblome, tot een gratuijteijt 
(=geschenk) ter cause van dat zijluijden opten meijdach gespeelt ende die van de gerechte te 
gaste gehadt hebben, blijckende bij ordonnantie ende quijtantie 3 pond gr."
- Idem:
"Betaelt denzelven ten voornoomde daege voor thijen kannen Rinschen wijn bij die van den 
nijeuwe gerechte gehaelt op 't stadhuijs bij den retrosijnen. Facit volgende zijne quitantie 16 sc.
8 gr."
1579
- GA Delft, ANHG, inv.nr. 112 (F), Brief van de Brielse predikant Frisius678 aan de Delftse 
predikant Arent Cornelis679, d.d.6-7-1579:
"Ghenaede ende vrede doer Jesum Christum.
Het is, lieve broeder, niet lange geleden, dat mijn medebroeder ende ick tot een broeders huys te 
eten waeren, alwaer onder ons woorden gevallen syn van desen duytsche poeterye dien sy 
rhetoricam noemen. Ende wy wilden sustineren (=staande houden), dat men in dese bedroefde

aanvankelijk te Delft vestigde. Na aanvaringen met de kerkeraad vanwege toneelspel door zijn leerlingen 
verhuist hij naar Brielle, waar hij dezelfde problemen krijgt (zie Delft 1575 v.v.). In 1581 keert hij terug naar 
Vlaanderen (Mechelen). Hij zal uiteindelijk tussen 1636 en 1640 te 's-Gravenhage overlijden.

674. Pieter Michielsz. woonde te Danielsambacht (GA Brielle 9 D 1, p.26). Hij is vanaf 1574 kerke- 
raadslid (GA Brielle 3 A 94, p.75).

675. Jan Lenaertsz. ? Het GA Brielle geeft verschillende mogelijkheden.
676. Zie Acta Synode Dordrecht.
677. Mr. Anthonisz., schoolmeester (GA Brielle 9 D 1, p.88).
678. Aegidius Johannis Frisius, predikant te Brielle van 1575 tot zijn overlijden in 1594.
679. Arent Cornelis Croese, predikant te Delft (1574-1605). Hij was een fervent bestrijder van rederijkers 

(zie Delft 1575 v.v.).
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tyden niet en behoerde te spelen. Immers, dat een christen hem niet en behoerde te begeven om 
mede te spelen, want die spelen syn ofte uut der schriftuere genoemen ofte het syn andere 
dingen. Ende alsoe een christen hem behoort te onthouden van alle ijdele schijn, soe moet hy (...) 
schuldich hem te wachten, dat Gods naem ende die heijlige schriftuere van Godt ingegeven niet 
van hem misbruyct ofte ijdelicken in den mondt genomen worde ende dat eens christens doen 
ende laeten alleen behoorde te strecken tot Godes eere ende stichtinge synes naestens. Ende vint 
het contrarie by ons in 't spelen der christenen insonderheit bevonden wert, soe behoorden se 
sich daeraf om Godes eere ende haren swackens broeders wille te onthouden, welcke sich 
grotelick in hem ergeren. Is ten laesten geantwoort: Wat wilt ghy sulcxs (swer) nemen?
Mr.Peter Sterling heeft schrivens van den enen tot Delft, die een broeder der kercken es, ende 
prince van de camer geworden es ende medespeelt, gelyck hy te voren plach te doen, sonder dat 
hem om dese saecke van yemanden yet quaets gemoetet ende angeseit es. Ende want ick hieruut 
bemercke, dat dese rethorisinen malcanderen aldus stercken om niet af te staen, maer voort te 
ghaen.680
Soe heb ick niet connen laeten U.E. dese onse wedervaeren over te schriven. U biddende ghy 
wilt my overschriven, ofte ghy enige broeders hebt, die spelen ende, soe ghy se hebt, noyt 
angesproken ende vermaent syn, dat se om beters wille woude van spelen afstaen ende in 
somma (=tenslotte), wat ofte hoe ghy met sodanige gesproken ende gehandelt hebt. Dit doende 
sal U.E. my met sonderlinge vrientschap, begroetet u lieve huysvrou ende medehulpers, het 
groetet U.E. mijn collega. Actum met haest. Briel anno 1579, den 6 julij by U.E. dienstwillige 
Aegidius Johannis Frisius. "
1580
- GA Brielle, ANHG, inv.nr.A1, Kerkeraadsnotulen, 22 juli 1580:
"Op 't versoeck dat mr. Pieter Steerlinck door den dienaren by den broederen heeft laeten doen, 
naemelick ofte het hem georloft soude sijn, met eenige mannen als getuygen in den kerckenraet 
te comen om redenen te seggen, waerom hy van den avontmael es afgebleven, een getuygenis- 
brief te begeren ende wat meer te proponeren (=voor te stellen), es geantwoort, dat hij alleen 
come, soe dat behoort. Die broederen sullen hem liefelick anhoren ende soe moegelick antwoor
den, maer soe de saecken hun te swaer mochten vallen, soe sullen se enige andere broederen om 
mederaedt anroepen. Hetwelck Andries Symonsz. ende Aegidius681 hem sullen anseggen."
- Idem, 19 augustus:
"Mr. Pieter Steerlincx, bij de broederen gecomen synde, heeft versocht een getuygenisse ende 
afscheytbrief, alsoe hij gedenckt te vertrecken. Heeft gevraecht, wat onderscheyt daer zij tussen 
Godes woort ende der bibelsche schriftuere, metsgaders de mondelicke praedicatie. Die 
broederen hebben op de eerste vrage beraetslaegt ende besloten, dat sy mr. Pieter niet connen 
geven alsoedanige getuygenisse (dat haer leet es), gelyck hy van Delft gebrocht heeft. Niet 
alleen omdat hy mennichmael gebeden ende vermaent synde het lichtveerdich spelen tot 
ergernisse van veel swacke personen niet en heeft willen laeten, maar oeck omdat hy syn leven, 
soe binnen soe buytenhuys, seer ergerlick angestelt heeft, nadat hy van de broederen vermaent 
was van het avontmael af te blijven.
Die broederen hebben mr. Pieter gevraegt, om malcanderen wel te verstaen, wat hy door Godes 
woort in zyn tweede voorsz. vrage ofte puncte gestelt verstaet, alsoe door het Woort Godes 
somwijlen de soone Godes, somwijlen de geopenbaerde wille Godes verstanden wort. Waerop 
hy antwoorde, dat hy in zijn voorsz. vrage by ofte door het woort Godes den wille Godes 
verstaet, welcken Godt in de bibelsche schriftuere ende mondelinge praedicatie geopenbaert 
heeft. Is hem van de broederen alsoe geantwort: Godes woort es de openbaerde wille Godes 
selfs, maer die bibelsche schrift ende mondelicke praedicatien zijn sekere formen ofte manieren 
der openbaringen, alsoe dat die bibelsche scriftuere sij het beschrevene woort Godes ende de

680. Hier wordt waarschijnlijk Pieter Jansz. Helleman bedoeld (zie Delft 1578 v.v.).
681. Dit is Aegidius Johannis Frisius.
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mondelicke praedicatie zij het gepredickte woort Godes, welcke niet sonder verlichtinge des 
heyligen gheestes verstanden can worden."
- De Brielse kamer is aanwezig op het retoricaal afscheidsfeest van Pieter Sterlincx. De 
bijdragen werden gepubliceerd in "Diversche Refereynen ende Liedekens uut Hollant ende 
Zeelant etc. "
- GA Den Briel, Vroedschap, 29 oktober 1580:
"Up huyden zoe hebben mijne heeren de burgemeesters ende regierders deser stede gegundt 
ende geaccordeert attestatie (=ambtelijke verklaring) voor mr. Pieter Sterlincx als Walsche 
schoolmeester omtrent drie jaeren gewoont ende ooc schutter geweest ende hemzelven 
rustelicken ende borgerlicken gedraegen heeft, sonder van eenige delicten, mesuren 
(=maatregelen) ofte geachterhaelt te sijn."
- ANHG Classicaal Archief Brielle, Memoriael voor de classis van de Briel, 9 mei 1580, fol.49: 
"246. Oudenhoorn. Daer is oock ghehouden censuram morum (=toezicht op zeden) in onse 
classike vergaderinge van alle dienaren ende tot Balten Dyck, gecomen synde, soo is aengedient 
voor die waerheyt, dat die voornoemde Balten hem tot verscheyden tijden lelicken in 
dronckenschap vergrepen heeft op straten ende wegen tot groot schandaele van den Evangelii 
Jesu Christi ende den ghehelen kerkendienst bescheten en bespogen ghelegen heeft. Ook dat hij 
tegen d'algemene weyse ende ordeninge der kercken een bruyt met bloten haer oft hoofde 
ghetrouwd heeft met speellieden ende alle lichtverdicheyt, waerin veel eerbare mannen ende 
vrouwen grotelixs gheargert sijn. Oock soe houdt hij oft heeft ghehouden ghemeenschap met 
den retorezynen, daer doch alle lichtverdicheyt doer ghevoet ende ghesterckt wordt (—)".682
1581
- Idem, 7 augustus 1581:
"290. Of een ledemaet der gemeynte mach een camergenoot der rethoryckers zyn ende oeck 
helpen spelen?" ("Neen" is later bijgeschreven).
1583
- GA Den Briel, Memoriaelboec, Resolutie d.d.9-6-1583:
"Ten zelven daeghen soe es afgestempt de vertoeninghe van den verlooren zoone ende andere 
dyergelijcke saecken omme 't gelt uyt de luyden te crygen."683
1596
- De kamer in Den Briel wordt uitgenodigd deel te nemen aan een wedstrijd te Leiden, maar 
verschijnt niet.684
- GA Brielle, ANHG, inv.nr.A2, Actaboek d.d. 28-6-1596:
Opmerkingen over rederijkers te Nieuwenhoorn. Door vochtschade is deze passage vrijwel 
onleesbaar.
- GA Brielle, ANHG, inv.nr.A3, Actaboek 1602-1606, 2-3-1605:
"Is gesproken van dengenen welcken voorleden vastelavont op het stadthuis gespeelt hebben 
ende goet gevonden, dat se tegen sondagen voor de vergaderinghe ontboden sullen worden."
- Idem, 6 maart 1605 (stuk is slecht leesbaar door vochtschade):
"Sijn de broederen van dewelcken in de voorgaande acte gemeld wert met ons, alle verschenen, 
uytgenomen Pieter Cornelisz., die in huys was. Ende sijn van het batementspel de vastelavont op

682. Voor de afloop van deze zaak, waarbij de rederijkers niet meer genoemd worden, zie fol. 50-51, 
nr.250-251.

683. Hummelen 1968, 7 01.
684. Zie Leiden 1596.
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het stadthuys gespeelt vermaent, sal andersins daervan sijn node te vort (=??) te vermanen 
waren. Ende hen is angheseyt dat men tot wegneminghe van de ergernisse, hiervan in de 
proefpredick (...) soude moeten doen, dat 's met verswijch van haren namen. Ende als sij 
daerinne swaricheyt maickten, meenende dat het verhalen van hetghene, dat gepasseert is, hare 
personen gemerckt (=als bedoeld) soude antuijgen (=aansprakelijk stellen), al waer dat schoon 
haere [namen] versweghen worden, is, (...) kinderen, (...) so veel meugelijck is te antwoorden, in 
anmerckinghe van de jegenwoordighe gelegenheyt deser kercke. Eyntelick besloeten, dat in de 
proefpredick van de vastelavontdaghen over al in het angemelde batementspel gheen verhael sal 
geschieden, dan dat men alle de ghemeente (... ) sal dat enighe bruderen dye andere daighen sich 
in alsulcken sake vergeten ende soe enighe verergert hebben, daerby sy (... ) haer om de 
kerckenraet is haeren afscheyt (...) (...) noch schenen sij hierinne weygerich te blijven. Soe sijn 
sij om redenen van de vergaderinghe vermaent geweest de saicke te ver(...) (...) (...), dat men in 
de vysitatie met een yegelick van hen hyer wederomme soude aenspreken. Ende so yemandt 
middelertijt bij een van de predicanten gecommitteert, dat wij hoopten, dat hem geen genoeghen 
soude gheven in den (...) vermaninghe dat sij (...) (...) (...) te laten, om den (...) de broederen (...) 
te nemen. En daerop sijn sij uyt de vergaderinghe gesonden."
- Idem, 20 april 1605:
"Is van Dammio angedijent, dat de broederen, welcke van het batementspel de verleden 
vastelavont op het stadhuijs gespeelt, vermaent waeren, ende van het laetste avontmael waren 
weygerich geweest, dat in de proefpredick daervan soude vermaningh werden gedaen, 
uijtwijsende de acte in date den 6en martij (... ) sijn bij hem gecomen te sijnen huijse. Ende sijn 
daertoe beweeght, dat sij al te samen vereend hebben, dat den schultbekenninghe geconcipieert 
als voren in de aenstaende proefpredick gedaen sal worden. Ende selfs also de naeste reyse 
wederomme ten avontmael commen. Is geschyet."
- Idem, 6 mei 1605:
Bij de baljuw is thuis gedanst. Hij wordt daarover aangesproken door de kerkeraad en men 
vervolgt:" heeft hem onder anderen voorgehouden, dat hij de rederijckers in der nijewen huis 
heeft toeghelaten teghen hare kermisse een spel te spelen, hem vermaent zulx te verhinderen, 
dewijl sodanighe spelen eens geweest sijnde, niet en dijenden wederomme in te voeren. Ende 
heeft deselve belooft, dat hij sal maicken, dat het vorgenomen spel sal achterblijven. "
- Idem, 25 mei 1605 (vochtschade!):
"Also ons voorgecomen is, dat de rhetorijckers voorhebben
over lanck een spel te spelen oick van den nijuwen officier confirmatie te versoecken van een 
seecker privilegie, by de (...) bailliu, (soo wij verstaen hebben, bevestight sijnde) sulcx Willem 
Crijnensz. ende Jan Jansz. op morghen reijsen aen joncker (...) (...) (...) (...) (...) te sijn aen, 
jegenwordich zijnde in den Haghe. Ende hem de gelegenhijt ende alles verhaelen, ten eynde dat 
bij sijne Ed. autoriteijt daerinne gedaen worde, dat tot vermaninghe ende weygeringhe lijt van 
den (... ) welcken uit het (... ) haelen by (... ) (... ) (... ) (... ) (... ) soude mogen (... ) saick werden, sal 
(... ) (... ) dienlick te wesen."685
1606
- Idem, 22 februari 1606:
"Alzoo men verstaet, dat de rhetorikers reetschap maecken (=voorbereidingen treffen) om een 
spel te speelen, is gesprooken, hoe men sulcx zoude meughen voorcommen. Ende daertoe 
voorgeslaegen, of niet goet soude wesen op mijn heeren te versoecken, dat haere E. gelijeve het 
spelen der rethorijkers niet toe te laeten. Maer alzoo de vergaderinghe onsterck was, is dese 
saecke tot meerder vergaderinghe uutgestelt. "

685. In GA Brielle , ANHG, inv.nr. A3, Actaboek 1602-1606 staan bij 19-8-1605 en 26-8-1605 nog 
enkele, slecht leesbare, algemene opmerkingen over rederijkers.
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- Idem, 5 maart 1606:
"Is goet gevonden, dat mijnen heeren sullen geremonstreert worden de abuijsen (=dwalingen) 
ende inconvenienten (=bezwaren), die uut het speelen van de rhetorikers te verwachten staen, 
opdat haer E. gelijeve deselve spelen af te schaffen, ende sal dit op mijn heeren versocht worden 
door Willem Crijnsze686 ende Abraham Commerstein."687
- Idem, 17 maart 1606:
"De broeders, dien opgheleijt (=opgedragen) was aen mijn heeren te versoecken, dat se het 
rethorijckspelen wilden weeren, hebben inghebracht, dat se gheweest sijn ten huijse van den 
burghemeester Velsen688 ende, die niet thuijs vindende, sijn ghegaen ten huijse van den burghe- 
meester Alblas, dewelcke haer met veele woorden belooft ende toegeseijt heeft, dat hij sulx 
verbieden ende weeren soude. Ende bij soverre hij sulx niet en conde te weghe brenghen, soude 
haer waerschuwen, ten eijnde sij alsdan 't selfde het collegie der magistraet mochten voor
houden. Maer also sy ondertusschen verstaen hebben, dat de voorn. burghemeester Alblas den 
rethorijckers noch hope ghegeven heeft van te sullen spelen, sullen Theophilus Rijckewaert689 
ende Willem Crijnsse hem noch eenmael aenspreken, om de waerheijt van dien te vernemen 
ende om volghens te doen, wat sy tot verhinderinge des spels sullen nodich bevinden."
- Idem, 20 april. Minute, geschreven door Willem Crijnsse:
"Eersaeme, wijse ende voorsienighe heeren burghemeesteren, schepenen ende raden der stede 
van den Briel.
Nadien ons voorghecomen is, dat de rethorijckers alhier voorghenomen hebben op 't stathuijs 
een spel te spelen ten aenhooren van allen, die daertoe sullen comen ofte de plaetse sal connen 
begrijpen, ende te duchten is, dat dese spelen mettertijdt vorder sullen uijtspruijten, so daerinne 
niet en werde voorsien, zo en hebben wy van amptsweghen niet connen nalaten ons met 
eerbiedinghe te addresseren aen Uwe E. biddende ende versoeckende, dat sodanich spel 
gheweert ende verboden worden ten respecte van den oorsprong,maniere, substantie, plaetse 
ende tijdt derselver spelen.
Aengaende den oorsprong, sij en is niet uijtten ghenen die God vreesen, ghemerckt men in den 
gantschen bijbel onder de exercitien van Gods volck niet een letter daervan en vindet. Maer wel 
werden dese spelen ghedacht bij den heijdenschen schrij veren, die claerlick aenwijsen, dat de 
comedien ende tragedien van den heijdenen haren oorsprong hebben.'t Is waer dat lange tijt na 
de gheboorte Christi de verwaende keijserinne Eudoxia690 bij haere statue ofte beeldt tot Con- 
stantinopolen de spelen heeft toeghelaten, maer den wijtvermaerden kerckleeraer, met naemen 
Johannes Chrisostomos heeft hem met aller vrijmoedicheit daarteghen ghestelt. Ende en wert 
gheen ghewach van dese spelen meer ghemaeckt, dan dat se in 't pausdom wederom sijn toeghe- 
laten, 't welck niet en is te verwonderen, dewijle daer alle dinghen toeghelaten sijn, behalven 
alleen den waeren godsdienst. 't Is oock seecker dat eenighe verstandighe heijdensche keijseren 
selve dese spelen geweert hebben, so men anders haere gheschriften ghelove gheven mach. 
Belangende nu de maniere van doen, die is sodanich, ofte om yemant te bespotten ende te 
beschertsen, in dewelcke sij dickwils de eerlickste burgheren ende oock selfs de kercken- 
dienaeren ende magistraten niet en verschonen, ofte om de gemeente (so men voorgheeft) te 
leeren ende te stichten. Het eerste en betaemt ghene menschen, veel min den christenen; het 
andere en coemt niemant toe dan deghene, die wettelick daertoe beroepen sijn, Hebr. 5:5691 ende

686. Willem Crijnsze is predikant te Brielle van 1604 tot 1636, wanneer hij met emeritaat gaat.
687. Abraham Commerstein was ontvanger van de middelen en inkomsten van de predikanten van 

Voorne en Putten in 1606-1607 (zie GA Brielle, lade 51, nr.15).
688. Jacob Jansz. van Velsen is burgemeester van Brielle in 1606-1611 (zie GA Brielle 3 A 249, p.463).
689. Theophilus Rijckewaert was predikant te Brielle van 1600 tot 1619, toen hij ontslagen werd.
690. Eudoxia, keizerin van het oostelijk deel van het Romeinse rijk. Na een aanvankelijk goede 

verstandhouding met de bisschop van Constantinopel, Johannes Chrisostomos, bewerkte Eudoxia de 
afzetting en verbanning van de vermaarde prediker en kerkvader in 403-404.

691. Hebr. 5:5: "Zo heeft ook Christus zichzelf niet tot de eer van het hogepriesterschap verheven, maar 
God die tot hem sprak: 'Gij zijt mijn zoon; Ik heb U heden verwekt."
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1 Petr. 4:11692. Hierbij dient oock ghevoecht het deguiseren (=vermommen) der personagien: 
sommighe sijn toeghemaect als coningen, sommighe als sotten, ja Christi ende der heijlige 
personagien en meughen niet altijd vrij zijn.
Somtijts draghen de mans vrouwen habiten,'t welck niet alleen ijdelheijt (ende so de Grieken 
eertijts seijden hypocrisie) is, maer is oock eenen grouwel voor God, Deut.22:5693.
De substantie der spelen is ofte gecksmare ende boerterse, 't welck sy esbatementen noemen, 
ofte Gods Woordt te handelen. Het 1e en behoort met sodanighe solemnisatie (=plechtigheid) als 
deur last ende authoriteijt der achtbarer magistraet niet te gheschieden; het tweede en wil God 
almachtich gheensins lijden. Want met sijn Woordt te spelen is sijnen H.en name misbruijcken, 
't welck hij niet en wil ongestraft laten, Exod. 20:7694.
Ende wanneer sy somtijts eenighe wereltsche gheschiedenissen voorstellen, dat gheschiet seer 
selden ofte nimmer, sonder de voornoemde schertserij ofte Gods Woort daeronder te 
vermenghen. Van de plaetse moeten wij oock dat segghen, dat se is het raedthuijs deser stadt. Ja, 
dier stadt in dewelcke deur Gods ghenade de reformatie der kercken aldereerst is begonnen, van 
welcke raedhuijs ende stat men billick alle stichtelicke dingen soude verwachten.
Den tijt aengaende en can de voornoemde dingen oock niet lijden, want den alghemeenen viandt 
is sterck ende machtich, onsen alghemeenen ondergang dreijgende, waertoe van noode sijn niet 
spelen van recreatie, maer vierighe ghebeden tot God."
- Idem, 20 april 160 6695:
"De burghemeesteren sullen allebeijde noch eens aenghesproken worden vanweghen de 
rethoryckers deur Theophilum Rijckewaert ende Frederic Cornelisse696."
- Idem, 26 mei 1606:
De kerkeraad is weer ter ore gekomen dat de rederijkers van plan waren "een spel te spelen ende 
van den nyeuwen officier confirmatie (=bevestiging) te versoecken van een seecker priviligie, 
bij den voorgaende bailliu (so sij verstaen hadden) bevesticht sijnde."
Twee leden van de kerkeraad worden daarom gecommitteerd naar Den Haag, waar zich de 
nieuw aangestelde baljuw bevindt om hem de volgende acte ter hand te stellen:
"Wy, predicanten ende kerckenraedt in den Briel, hebben uut het midden van ons gecommitteert 
ende committeren bij desen onse lieve ende weerde medebroederen Willem Crijnszoon ende Jan 
Janszoon, respectivelick dienaer ende ouderlinck deser kercke, om haerselven metten aldereer- 
sten te addresseren an den persone van den edelen Joncker Otto van Seventer697, baeliou van 
Voorn, omme sijne E. (na congratulatie in het ampt daertoe hem de Heere bij ons geroepen 
heeft) van onsentweghen mondelijck te remonstreren 't gene, dat ons van het voornemen der 
rethorijckers deser stede (soo sij genaemt worden) is voorgecomen, dewelcke, niettegenstaende,

692. 1 Petr. 4:11: "Wie spreekt, moet beseffen, dat hij Gods woorden spreekt; wie een dienst verricht, 
wete dat het God is die hem kracht verleent. Dan zal God in alles worden verheerlijkt, door Jezus Christus 
aan wie de heerlijkheid is en de macht in de eeuwen der eeuwen."

693. Deut. 22:5: "Een vrouw zal geen mansklederen dragen en een man geen vrouwenkleed aantrekken, 
want ieder die deze dingen doet, is de here, uw God, een gruwel."

694. Exod. 20:7: "Ge zult de naam van Jahweh, uw God, niet ijdel gebruiken, want wanneer iemand de 
naam van Jahweh ijdel gebruikt, laat Hij dit niet ongestraft."

695. Bij dezelfde datum treffen we ook de volgende posten aan: "Nadien men verstaet, dat den rector 
ende mr. Carel haere schoolkinderen sullen laeten seecker tragedie spelen, sal N.Dammius ende Frederic 
Cornelisse henlieden aenspreken ende de gelegenheyt, hoe het toegaen sal vernomen hebben, ter naester 
vergaderinghe daervan rapport doen." Op 26 mei wordt deze kwestie vervolgd, getuige de volgende post. 
Aan de broeders wordt bekend gemaakt, dat de rector van de school "in 't spelen van de tragedie eenighe 
dinghen in duijtsen" had laten reciteren, die geacht moesten worden schamperheden te zijn aan het adres van 
de "gewesen dienaer deser kercke". Reinier Donteclock, Willem Crijnsze en Abraham Commerstein wordt 
opgedragen de rector hierover te vermanen.

696. Frederic Cornelisse was lid van de vroedschap en collecteur van de bierimposten. Hij was eveneens 
boekhouder van het weeshuis in 1606-1607 (zie o.a. GA Brielle, Thes.Rek. 1606-1607, fol.45, en 1 A 50, 
p.51).

697. Jonkheer Otto van Seventer, baljuw van Brielle 1618-1619.
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dat sij in 20 jaren ende meer stil geseten ende noijt openbaerlijck voor het volck gespeelt en 
hebben, in meeninge zijn hetselve (soo wij verstaen hebben) eerlang in 't werck te stellen, alsooc 
mede van uwe E. als hooftofficier te versoecken confirmatie van een seker privilegie, daerbij 
haerluijden de vrijheijt, om met haere spelen in 't openbaer tecomen, al over jaeren soude 
geaccordeert ende toegelaten wesen.
Hebbende vorder de voorgenomde onse gecommitteerde last gegeven (vanwegen als voren) an 
uwe E. te versoecken, dat deselve haere autoriteijt believe te interponeren (=bemiddelen) tot 
voorcominge ende verhinderinge van sulcx als sodanige speelders ende spelen plegen te veroor- 
saecken. Uwe E. sal mede believen ons gecommitteerde, die dese sake tegenwoordich sijnde 
Uwe E. breeder sullen mogen voordragen, in alles volcomen geloof te geven als tot desen eijnde 
van ons an uwe E. gesonden sijnde.
Geschreven in ons kerckelijcke vergaderinge op den 26 meij 1606. Ende uut name ende 
vanwegen als boven onderteijckent:
Nicolaus Dammij698, dienaer der kercke in den Brielle."
1607
- Reitsma en Van Veen 1894, p.273:
"Het classis van Delft heeft gevraecht, of ooc (gelyc goet gevonden was) alle classes haer beste 
doen, om de schadelyce rhetorijc- of camerspelen tegen te staen door remonstreeren (=zijn 
beklag te doen) aen haere overicheden ende andere goede middelen, gelyc by haer eenige 
vlijticheijt in desen ende dat niet sonder vrucht gedaen was. Ende is bevonden, dat in eenige 
classen geen camerspelen en syn te vinden, maer by eenige, sonderlingen in den classe van der 
Goude ende den Briel, syn seer gruwelijcke dingen in dat camerspelen gepleecht ende en weeten 
de kercken geen middel om dat te weeren. Is daerop geresolveert, dat nae de omstanden van 
deselve leelijcke exempelen ende de seeckerheyt van dien vlytich vernomen ende die den 
gedeputeerden des synodi sullen werden, opdat se die vertoonen mogen, daer 't van node sal syn, 
ten eijnde de spelen geheel en al te niet gedaen mochten werden."

698. Nicolaas Dammius was predikant te Brielle van 1585 tot 1606, toen hij vertrok naar 's-Gravenhage.
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CAPELLE AAN DE IJSSEL
DE BARNETELBLOM
???
INLEIDING
In het archief van Capelle aan de IJssel zijn door ons geen posten over rederijkersactiviteiten 
aangetroffen. Ook onder de deelnemers aan rederijkerswedstrijden treffen we De Barnetelbloem 
niet aan. Kerkelijke archieven in het onderzochte tijdvak zijn niet bewaard gebleven. Schotel 
vermeldt de kamer maar zonder bronvermelding.699
GERAADPLEEGDE ARCHIEVEN
GA Capelle aan de IJssel, inv.nr. 199-201 (Jaarrekeningen van het ambacht 1581-1637 (met 
grote hiaten), 1639-1652, 1653-1667).
BIBLIOGRAFIE
G.D.J.Schotel, Geschiedenis der rederijkers in Nederland. Rotterdam 1871.
BRONNEN
Geen.

699. Schotel 1871, Deel II, p.264.
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DELFGAUW

INLEIDING
Van Delfgauw is geen archiefmateriaal bewaard gebleven, dat voor ons onderzoek in aanmer
king komt.
GERAADPLEEGDE ARCHIEVEN 
Geen.
BIBLIOGRAFIE
Van der Wall z.j - Mr. Van der Wall, Lauwerkroon. Ms. KB 's-Gravenhage, sign. 78 H 22.
BRONNEN
1707
- Delfgauwse Meyvreugd bestaande in [sic] op maandag den 2 May 1707 te beantwoorden deze 
vraage:
"Wat is het swaerst ent best en tkundigst uytgevonde 
doort menschelyk vernuft, in swerelts groote ronde?"700

700. Van der Wall z.j.
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DELFSHAVEN

INLEIDING
Van Delfshaven is - op de acta van de kerkeraad na - geen archiefmateriaal bewaard gebleven, 
dat voor ons onderzoek in aanmerking komt.
GERAADPLEEGDE ARCHIEVEN
ANHG Delfshaven, Acta Kerkeraad 1574-1614, 1622-1700.
BIBLIOGRAFIE
Rogier 1930 - L.J.Rogier, 'De reformatie te Delfshaven'. In: BBH. Deel 47 (1930), p.279-286.
BRONNEN
1694
- Classicale acta Delft en Delfland, 2 febr. 1694, fol.101:
"Ad art.22 handelende van comedien en rhetorijckers neemt de Ed.classis aen daertegens te 
sullen waecken; gelyck de broeders te Delfshaven in den hare alrede hebben gedaen."
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DELFT
DE RAPENBLOEM
"WY RAPEN GHENEUCHT"701

INLEIDING
De Delftse rederijkerskamer is ontstaan uit een middeleeuwse geestelijke broederschap. Helaas 
zijn de archiefgegevens uit Delft van voor 1536 niet beschikbaar vanwege de grote stadsbrand 
die toen woedde. De kamer moet voor die tijd echter al bestaan hebben. In later jaren heeft de 
stadsregering regelmatig activiteiten van "De Rapenbloem" met subsidies gesteund en gelegen
heid gegeven tot het organiseren (1581) en bezoeken van rederijkerswedstrijden (Rotterdam 
1561; Kethel 1615; Vlaardingen 1616).

Veel archiefgegevens komen uit de verslagen van de vergaderingen van de hervormde 
kerkeraad. Het is niet overdreven vast te stellen, dat de kerkeraad een ware kruistocht ondernam 
tegen alles wat met de rederijkerij van doen had, getuige de acties tegen bijv. Pieter Sterlincx en 
Levijn de Wever. Keer op keer ageert de kerkeraad in het laatste kwart van de 16e eeuw tegen 
"De Rapenbloem". Na deze periode keren de klachten van de kerkeraad overigens met een 
zekere regelmaat terug.

De heroprichting van "De Rapenbloem" in 1614, na een mislukte poging daartoe in 1606 
door Gideon Lokefier, is het gevolg van een overeenkomst t.b.v. de armenzorg met de Kamer 
van Charitate en de stedelijke overheid. Het archief van de Kamer van Charitate is bewaard 
gebleven en biedt zeer interessant materiaal over het reilen en zeilen van de Delftse rederijkers
kamer in de vijf daarop volgende jaren. We worden zo, veel meer dan in tal van andere steden en 
dorpen, ingelicht over kosten en baten van rederijkersactiviteiten en ook over het repertoire 
(bijv. het werk van Gideon Lokefier en Gijsbrecht van Hogendorp!).

Eind 1615 duikt in Delft een nieuwe kamer op, die niet met name genoemd wordt: "nieuwe 
rethorica", "de jonge kamer". Lang heeft deze kamer niet bestaan; zij komt althans niet verder in 
de archieven voor.
GERAADPLEEGDE ARCHIEVEN
ARA Brussel, inv.nr.109 (Raad van Beroerten, getuigenverklaringen).
ARA Brussel, inv.nr.681 bis (Raad van Beroerten, Lijst van veroordeelden).
ARA, H.v.H., Grafelijkheidsrekenkamer, rekeningen, inv.nr.4452-4456.
ARA, Ambtenaren van het Centraal Bestuur, inv.nr.97, 5-12-1539, art. 24.
BA Haarlem, inv.nr.31 ('t Ontfang van 't boeck van den soeten Naem Jhesus Anno 1561).
GA Delft, Stadsarchief, Ie afdeling, inv.nr.1 (Keurboeken II, III, VI).
Idem, inv.nr.14 (index op de vier resolutieboeken der Heeren Veertigers 1565-1640).
Idem, inv.nr.18 (Generaal register van alle de memorialen van Heeren Burgemeesteren der stad 
Delft 1536-1715).
Idem, inv.nr.678 (Thesauriersrekeningen 1554-1555, 1562-1590, 1593, 1596, 1601, 1608, 1610, 
1617, 1633, 1646-1700).
Idem, inv.nr.2001 en 2002 (Resoluties Heeren van de Weth der Stad Delft).
Idem, inv.nr.2003 (Resolutie der Heeren van de Weth betreffende de middelen van de Kamer 
van Charitate).
GA Leiden, Secr.Arch.I, inv.nr.608 (Thesauriersrekeningen 1526-1527).
GA Delft, ANHG, Arch.Kamer van Charitate, inv.nr.46 (Geschiedschrijving van de Kamer van 
Charitate door Mr. W.van der Lelij Sybrands, z.p. 1732 - handschrift).

701. We zijn de heer H. W.van Leeuwen, functionaris in ruste van het Gemeente-archief te Delft, veel 
dank verschuldigd. Hij heeft ons terzijde gestaan met zijn grote kennis van de Delftse en landelijke 
geschiedenis en ons gewezen op voor ons onderzoek interessante archiefgegevens.
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Idem, inv.nr.145-146 (Ontfang-bouck Kamer van Charitate 1609-1614 en 1615-1619).
Idem, inv.nr.151-152 (Uutgeef-bouck Kamer van Charitate 1609-1614 en 1615-1619).
Idem, enkele niet geïnventariseerde acten.
GA Delft, ANHG, inv.nr.1-7 (Handelingen kerkeraad 1573-1702).
GA Delft, ORA inv.nr.9, katern 1566-1570 (Rekeningen Schout Van der Goes).
GA Delft, bibliotheek, pamflet nr. 35 E 6/26; 36 D 3/10 (Nieuw-Jaers Liedt, H.G. Lijdt Altijt). 
ANHG, Classicaal archief 's-Gravenhage, inv.nr. 136-140 (Acta Classis Delft en Delfland, 
1572-1709).
BIBLIOGRAFIE
Van Berckel 1897 - K.C.van Berckel, 'De St.Hippolytus-kerk te Delft'. In: BBH. Deel 22 (1897), 
p.388-401.
Van Berckel 1904 - K.C.van Berckel, 'De St.Hyppolytus-kerk te Delft'. In: BBH. Deel 28 (1904), 
p.313-327.
Van Bleyswijck 1667 - D.van Bleyswijck, Beschryvinge der Stadt Delft. Delft 1667.
Van Boheemen en Van der Heijden 1981 - F.C.v.Boheemen en Th.C.J.van der Heijden, 
'Literatuur en toneel in Delft (1572-1667)'. In: De stad Delft, cultuur en maatschappij van 
1572-1667. Delft 1981, p.242-253.
Van Boheemen en Van der Heijden 1982 - F.C.van Boheemen en Th.C.J.van der Heijden, De 
DelftseRederijkers "Wyrapengheneucht". Amsterdam 1982.
Van Boheemen en Van der Heijden 1985 - F.C.v.Boheemen en Th.C.J.van der Heijden, 'De 
Delftsche Broertgens-Kermis'. In: Facetten van Delft. Gedenkboek van het Genootschap Delfia 
Batavorum 1935-1985, onder redactie van H.L.Houtzager e.a. Serie-uitgave van het 
Genootschap Delfia Batavorum, nr.12. Delft 1985, p.53-78.
Boitet 1729 - R.Boitet, Beschryving der Stad Delft. Delft 1729.
Briels 1974 - J.G.C.A.Briels, 'Reyn Geneucht. Zuidnederlandse kamers van Rhetorica in 
Noord-Nederland 1585-1630'. In: Bijdragen tot de geschiedenis LVIII (1974), p.3-87.
Delftsche Broertgens-kermis 1677 - Delftsche Broertgens-Kermis. Delft 1677.
Buddingh 1849 - D.Buddingh, De Delftsche processie Maria Jessen en Maria ter Noot Gods. 
Delft 1849.
Coigneau 1982-1983 - D.Coigneau, 'Boekbespreking "De Delftse rederijkers "Wy rapen 
gheneucht"'. In: Jaarboek De Fonteine 1982-1983, p.305-315.
Coigneau 1987-1988 - D.Coigneau, 'Littera scripta manet. Rederijkers over "letterkunst" en pen'. 
In: Jaarboek De Fonteine 1987-1988, p.49-111.
Crena de Iongh 1959 - A.C.Crena de Iongh, G.C.van Santen's Lichte Wigger en Snappende 
Siitgen. Zeventiende-eeuwse gesprekken in Delfts dialect. Assen 1959.
Dibbets 1985-1986 - G.R.W.Dibbets, 'Letterkundige annexatie van Letterconst'. In: Jaarboek De 
Fonteine 1985-1986, p.239-249.
Ens 1589 - Caspar Ens, Princeps Auriacus; sive libertas defensa; tragoedia nova. Delft 1589. 
Esbatement van sMenschen Sin 1967 - Een Esbattement van sMenschen Sin en Verganckelijcke 
Schoonheit. Tekstuitgave met inleiding en aantekeningen verzorgd door het Nederlands Instituut 
der RU te Grongen. Zwolle 1967.
Van Foreest z.j. - P. van Foreest, Opera Omnia. Twee delen. Frankfort z.j.
De Groote 1975 - B.de Groote, 'De overheid en het Gentse rederijkersfeest van 1539'. In: Jaar
boek De Fonteine 1975. Deel 1, p.105-113.
Van Hogendorp 1617 - Gijsbrecht van Hogendorp, Truer-spel van de moordt begaen aen 
Wilhem by der gratie Gods Prince van Oraengien etc. Amsterdam 1617.
Helleman 1585 - Pieter Jansz. Helleman, Een NieuwMey-lied. 1585.
Informatie 1677 - Informatie by den Schout van Delft genomen (...). Delft 1677. KB 's-Graven- 
hage, Pamflet 11558a.
Jaanus 1950 - H.J.Jaanus, Hervormd Delft ten tijde van Arent Cornelisz. (1573-1605). Z.p. 1950. 
Kok 1977 - M.A.Kok, De Beeldenstorm te Delft 1566-1567. Oorzaken, gebeurtenissen en 
reaktie. Nijmegen 1977 (Doctoraalscriptie in typoscipt aanwezig in het GA Delft).

183



Kossmann 1932 - F.K.H.Kossmann, De spelen van Gijsbrecht van Hogendorp. 's-Gravenhage 
1932.
Kuiper en Leendertz jr. 1924 - E.T.Kuiper en P.Leendertz jr., Het Geuzenliedboek. Zutphen 
1924.
Gheestelicke Liedekens 1563 - Gheestelicke Liedekens, Nu neerstich gebetert, ende met vele 
nieuwe, in druck noyt uutgegaen, verciert ende op Abcghestelt. 1563.
Veelderhande Gheestelicke Liedekens 1556 - Veelderhande Gheestelicke Liedekens, ghemaeckt 
uut den ouden ende nieuwen Testamente. 1556.
Veelderhande Gheestelicke Liedekens 1558 - Veelderhande Gheestelicke Liedekens, ghemaeckt 
uut den ouden ende nieuwen Testamente. 1558.
Lyna en Van Eeghem 1932 - F.Lyna en W.van Eeghem, De Sotslach, klucht uit ca. 1550. 
Brussel 1932.
Van Oosten 1935 - A.J.D.van Oosten, 'Een kleine Contra-reformatie'. In: Franciscaansch leven. 
Jaargang 28 (1935), p.169-170.
Oosterbaan 1958 - D.P.Oosterbaan, 'Kroniek van de Nieuwe Kerk te Delft'. In: BBH. Deel 65 
(1958), p.3-304.
Oosterbaan 1967 - D.P.Oosterbaan, 'Het Delftse Paasspel van omstreeks 1496'. In: TNTL. 
Jaargang 83 (1967), p.1-26.
Oosterbaan 1973 - D.P.Oosterbaan, De Oude Kerk te Delft gedurende de Middeleeuwen. Den 
Haag 1973.
Van Peer 1933 - A.van Peer, 'Maria Jesse, De Delftsche Ommegang'. In: BBH. Deel 50 (1933), 
p.296-307.
Diversche Refereynen 1582 - Diversche Refereynen ende Liedekens uut Hollant ende Zeelant. 
Antwerpen 1582.
Refereynen 1581 - Refereynen Ghepronunchieert opt intreden binnen der Stede van Delft by 
derthien naervolgende Cameren in Hollandtghedaen den XXenjunij anno 1581. Delft 1581. 
Reitsma en Van Veen 1892-1899 - J.Reitsma en S.D.van Veen, Acta der provinciale en 
Particuliere Synoden, gehouden in de Noordelijke Nederlanden gedurende de jaren 1572-1620. 
Groningen 1892-1899.
Rutgers 1880 - F.L.Rutgers, 'Acta van de Nederlandsche Synoden der Zestiende eeuw'. In: 
Werken der Marnix-vereeniging. Serie II, deel II. Utrecht 1880.
Thus 1904 - J.H.A.Thus, 'De St.Hippolytus-kerk, Statie en Parochie te Delft'. In: BBH. Deel 27 
(1904), p.273-304.
Thus 1905 - J.H.A.Thus, 'Processie- of "Ommegancks"-spelen te Delft in de XVde en XVIde 
eeuw1. In: De Katholiek. Jaargang 127-128 (1905), p.346-364.
Vellekoop 1979 - C.Vellekoop, 'Het Paasspel van Egmond'. In: Floris V, leven, wonen en 
werken in Holland aan het einde van de 13e eeuw. Den Haag 1979, p.51-71.
Van der Wall z.j. - Mr. van der Wall, Lauwerkroon. Ms. KB 's-Gravenhage, sign. 78 H 22. 
Waterschoot - W.Waterschoot, 'Oranjepropaganda te Delft in 1581'. In: De Nieuwe Taalgids. 
Jaargang 73 (1980), p.133-142.
Wieder 1900 - F.C.Wieder, De Schriftuurlijcke Liedekens. 's-Gravenhage 1900.
Wouters en Abels 1994 -  A.Ph.F. Wouters en P.H.A.M. Abels, Nieuw en ongezien. Kerk en 
samenleving in de classis Delft en Delfland 1572-1621. Werken van de Vereniging voor 
Nederlandse Kerkgeschiedenis nr.1. Delft 1994.
Wijburg jr. 1956 - W.A.Wijburg jr., 'Overste Gijsbrecht van Hogendorp (1589?-1639) en zijn 
naaste familie'. In: De Nederlandsche Leeuw. Jaargang 73 (1956), kol.226-241.
BRONNEN
1487
- Chronycke van Ste. Ursulaaskerk binnen de stad Delft 
"Van den gilde des zueten naems Jhesus.
In desen jair van LXXXVII begonde te rijsen ende op te comen hier in deser kercken een schoon 
nyeu bruederscap ende ghilde van den zueten name Jhesus. Ende dat hadden begrepen (=opge
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richt) in 't eerste die ghesellen van den rethorijcke. Ende wort begonnen op sinte Jorysoutair, dat 
si vercregen van den voetboechscutters, die dat voirtijts opgehouden (=in stand gehouden) 
hadden, indien (=aangezien) die overgegaen waren alle in de oude kerck.
Dese bruederscap voirs. doir scoone, godlike diensten ende cerimonien, die men dair dede ende 
die men den gildebruers ende -susteren na dede in 't leven ende na der doot, ende doir die 
devocie, mynne ende liefte die men mit rechte sculdich is te dragen totten wairdigen ende 
honichvloeynde zueten naem Jhesus, soe is dese bruederscap zeer ghewassen al die stede doir 
ende oeck hierbuyten, also dat se zeer vermenichvoudichde van volcke. Ende door gebreken, die 
gemerct naemaels worden onder den regierders van dien ende den rethorijcken, overmits dat 
alsulcken sconen bruederscap te bet (=des te beter) in sijn wesen ende eerwairdicheit bliven 
soude, indien si soe overvloedich was ende so langher soe meer worde, soe versagen hem (=be- 
raadden zich) dairna omtrent 5 of 6 jaren die heren van de wet ende hebben doe voirtan regier- 
ders gemaect van dese bruederscap die getijdemeesters van den zeven getijden in deser
kercken."702
1493
- Chronycke van Ste. Ursulaaskerk binnen de stad Delft:
"In 't voirs.jair (=1493) wort mede begonnen opten sonnendaech doirgaende alle weecken een 
eerste misse 's morgensvroech, die dair voir nye geweest en hadde in deser kercken. Ende namen 
an die bruederscap van den zueten naem Jhesus op hoir outair Jhesus voirs. "703
- "Ses iaren na zyne instellinge nam dit gilde tot zynen laste aan, een nieuwen dienst van de 
eerste mis des sondaags 'smorgens. Daar is meede noch een groot naamregister, van persoonen 
die daar onder behoorden, van dit zelve gilde voorhanden, leggende ih de lade B. "704
1527
- GA Leiden, Thesauriersrekeningen 1526-1527, inv.nr.608, fol.43 verso:
"Item upten 3den febr. anno 1527 word van den stede wegen geschoncken den retrosiens der 
stede van Delft 4 stede cannen Rijnswijn; den stoop van 9 groten, beloopt 7 gl. Vlaems. Facit 2 
p. 8 st."
1529
- ARA, H.v.H., Grafelijkheidsrekenkamer, Rekeningen, inv. nr.4452, fol.58v.:
"Jan Claesz.bode, die gereyst is geweest mit zekere besloten brieven van de voorsz.hove an den 
steden van den Brielle, Delf, Schiedamme, Rotterdamme ende Den Haghe, werende (=eisend), 
dat zy van nu voertan nyet gedogen eenige spelen gespelt te worden mentie (=gewag) 
maeckende van de heylige stoffen etc., voor welcke reyse hem toegetauxeert is drie dagen tot 6 
stuvers 's daechs, blyckende by d'ordonnantie hier overgelevert. Waeromme hyer......18 st."
1531
- Idem, ihv.nr.4454, fol.108v.:
(In de rubriek "Ander uijtgeven van boden van de voorsz. hove in de voorsz. saecke Lutheria- 
nen").
"Jan Pietersz. ende Willem Peel Adriaensz., gezwoeren boden van den voorsz. hove, elckx 4 st. 
van dat zylieden mit Vranck van Dam hebben helpen apprehenderen (=gevangen nemen) eenen 
Adriaen Pietersz., keysere van den rethoryckers van Delft, blyckende by d'ordonnantie hier 
overgelevert. Waeromme hier.......8 st."

702. Oosterbaan 1958, p.238.
703. Oosterbaan 1958, p.238.
704. Van Bleijswijck 1667, p.246-247. Het is helaas niet meer te achterhalen naar welk archiefstuk deze 

passage verwijst. Een mogelijkheid is " 't Ontfang van 't boeck van den soeten naem Jhesus, anno 1561", een 
naamregister, dat sinds 1987 berust op het GA Delft (inventaris Verhoofstad, nr. 617) en daarvoor in het 
Bisschoppelijk Archief Haarlem gedeponeerd was. Daar Van Bleijswijck eigenlijk alleen maar gebruik heeft 
gemaakt van archiefstukken uit het Delftse archief blijft onzekerheid hieromtrent bestaan.
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- Idem, fol.105.: (In de rubriek "Ander uytgeven van deurwaerders van de voorsz. Hove ih de 
voorsz. saecke Lutheranie").
"Vranck van Dam, explotier (=deurwaarder) van de voorsz. hove, die in absentie van den 
substituyt van den procureur-generael gereyst is mit zekere beslotene brieven van denselven 
hove tot Delft an den schout aldaer, omme t'apprehenderen Adriaen Pietersz., die keyser. Ende 
alsoe hy denselve Adriaen nyet thuys en vant, soe is dieselve explotier des 's anderdaechs 
wederomme gereyst tot Delft ende alsoo dieselve Adriaen gereyst was in Den Hage, is dieselve 
exploitier wederomme gereyst in Den Hage ende denselven Adriaen alhier gevonden ende 
geapprehendeert ende gebrocht ih de voorpoorte van den voorsz. hove. Hiernae is die voorsz. 
exploitier van den voorsz. procureur mit beslotene brieve wederomme gesonden an den voorsz. 
schout van Delft, omme te ondersoecken wat Luytersche boucken ten huyse van den voorsz. 
Adriaen waren ende dieselve gelevert den voorsz. procureur, die denselven exploitier wederom- 
me gesonden heeft tot Delft mit een zeecker bouck, daer een rinck an hinck, den voorsz. schout 
omme te vragen die huysvrouwe van den voorsz. Adriaen Pietersz., wien 't selve toebehoerde oft 
wien 't hem geleent hadde, voor welcke reysen hem bi den voorsz. hove toegetauxeert sijn drie 
ponden, 12 st. ten prijse voorsz., blijckende by d'ordonnantie hier overgelevert ten dage den 
16en januarij anno XVcXXX stilo curie (=nieuwe (jaar-)stijl). Waeromme hier ... 3 pond, 12 st."
Ca.1530
- Rijmprent van het Zoete Naam Jezus-gilde met de tekst:
"Van die crachtige, machtige Jhesus naem Is in die nieu kerck te Delf een broederscap
bequaem."705
1533
- ARA H.v.H.Grafelijkheidsrekenkamer-Rekeningen, lnv.nr.4456, fol.69v.: (rubriek "Ander 
uijtgeven van booden van den voorsz. hove ln de voorsz. saecke Lutheranie").
"Philips Claesz.,bode, die mit beslotene brieven van den voorsz. hove gereyst is aende 
bailliuwen van Rotterdamme ende Naeltwyck roerende (=betreffende), dat zy zeekere spelen zoe 
tot Delft by hueren retrosynen gespeelt ende Naeltwyck gespeelt, overseynden (=sturen) zouen, 
waervooren hem toegetauxeert zijn drie dagen tot ses stuvers, blijckende by ordonnantie hier 
overgelevert. Waeromme hijer.....18 st."
1539
- ARA, Arch. Ambtenaren van het Centraal Bestuur, lnv.nr.97, d.d.5-12-1539, art. 24:
"Ten selven dage es oick geordineert dat men tot Delft ende generalicke overal Hollandt voer 
een zekere tijt van jaeren den rethorijckers verbieden zal te speelen, want al is 't geordonneert, 
dat sy den officiers die speelen te voeren sullen laeten visiteren, soe speelen sy nochtans eenige 
scandaleuse saicken, zulcx datter in 't particulier (=in het bijzonder) anders nyet en es inne te 
remedieren (=op te lossen)."
1540
- Keizerlijke ordonnantie van Maria van Hongarije706 tegen rederijkersspelen. Deze ordonnantie 
van 10 juli 1540 wordt o.a. gestuurd aan de regeerders van Delft.707
1546
- De Rapenbloem neemt deel aan een wedstrijd in Gouda.708
1547
- GA Leiden, bibl.nr. 85951 f.:

705. Deze prent wordt bewaard in het Rijksprentenkabinet van het Rijksmuseum te Amsterdam.
706. Maria van Hongarije, zuster van Karel V en weduwe van Lodewijk II, koning van Hongarije. Zij is 

landvoogdes van 1531-1555.
707. De Groote 1975, Deel I, p.105 v.v. Voor de volledige tekst zie: Algemeen 1540.
708. Zie: Esbattement van sMenschen Sin etc.
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"Een out blasoen van Delft 1547."709
1554/1555
- GA Delft, OA Thesauriersrekeningen 1554/1555, fol.11.:
"Die eerste zolder over die waeghe is geconsenteert den rethorikers tot wederseggen van burge- 
meesteren. Daeromme h ier.......niet."710
- Idem, fol.59.:
"'s Maenendaechs voir vastenavont geschoncken die rhetorikers twee stedekannen wijns tot 12 
st. de stoop. Facit......... 24 st."
1556
- In "Veelderhande Liedekens,gemaeckt uut den Ouden ende Nieuwen Testamente, etc.", 1556. 
komt het liedje "Gesellekens van der Rapenbloemen" voor, aldus regel 1. Het liedje is niet
ondertekend.711
1559
- GA Delft, OA 1e afdeling, inv.nr.2 (Keurboek II), fol.230v.:
"Beroerende den ommeganck.
Schoudt, schepenen ende gerechte der stede van Delft hebben geordonneert ende ordonneren 
mits desen eenen ommeganck gehouden te worden ende dat die hooftmans van die gildens 
uytbrengende ende spelende het eerlicxste, gevoechgelixste ende oncostelicxste (=minst 
kostbare) spel, zullen winnen seeckeren vier prijsen, daervan die eerste ende hoechste wezen sal 
twintich stedecannen wijns, elcke stedecanne wijns van 2 stoep; die tweede ofte anderde prijse 
sal wesen vyfthien stede cannen wijns als voeren, ende met die derde prijs sal te winnen wesen 
thien gelijcke stedecannen; die vierde ende laechste prijse sal wesen 5 gelijcke stedecannen ofte 
thien groot an gilde voir elcke stoep. Al 't welcke sal staen tot discretie van die gedeputeerden bij 
die wethouders, daertoe gecommitteert. Des en zullen gheen prijsen mogen winnen die drie 
schutterien, die brouwers, noch die retrorijckers. "
1561
- De Rapenbloem is deelnemer aan de wedstrijd te Rotterdam.712
1562
-"Qui morionem quod mimos quondam Delfis egerat" (Het gaat hier over een kwakzalver, 
genaamd Egbert, die (in vertaling) " eens als nar een tijd bij de toneelspelers heeft doorge- 
bracht").713
1563
- GA Delft, OA Thesauriersrekeningen, 1562/1563, fol.46:
"Den 9 den januarij (1563) geschonken mr. Willem Criep714 ten tijde als hij aenghenomen was 
als pensionaris deser stede ten huijse van Zasboudt Boeckelszoon715 twee stedecannen wijns.

709. Zie Noordwijk 1661.
710. Deze post zal zich tot 1586 jaarlijks herhalen (althans voorzover thesauriersrekeningen aanwezig 

zijn).
711. Wieder 1900, p.26.
712. Zie: Rotterdam 1561.
713 Mr. Egbert Claes wordt op 21-08-1567 door Bossu gearresteerd wegens deelname aan de troebelen in 

1566. Op 04-10-1567 wordt hij veroordeeld tot de pijnbank en op 18-06-1568 gewurgd en opgehangen. Zie: 
Van Foreest z.j., Deel I, 3, p.258-259.

714. Mr. Willem Criep, secretaris en pensionaris van 1562-1573. Daarna vervulde hij diverse functies aan 
het H of van Holland en Gelderland. Hij overleed te Roermond in 1610.

715. Zasbout Boeckelsz. (Sasbout Beuckelsz. van der Burch), Veertigraad (1560), afwissellend schepen 
en burgemeester te Delft. Is in 1573 glipper (voortvluchtig).

187



Noch geschonken den reterosijnen te vastenavont, als zij twee spelen gespeelt hadden, vier 
stedecannen wijns.
Ende mr. Heindrick Junius, meester van de Latijnsche schole716, die met sijne jonghers oock 
twee spelen ghespeelt hadde, vier stedecannen wijns, al tot achtien groten die stoop. Facit 
tesaemen......9 pond."
1565
- GA Delft, OA Thesauriersrekeningen 1564/1565, fol.51v.:
"Den 26sten februarij anno voirsz.(1565) geschoncken die retrosijnen 2 stedecannen wijns. 
Maecken 4 stoopen wijns, die stoop 18 st., compt ... 1 pond 16 st."
- Idem, fol. 60v.:
"Betaelt die rethorijckers deser stede den borghemeesteren denselfden geschoncken hebben ende 
te baete gecoemen sijn, dat sij den 24 junij (1564) geweest hebben ter Goude aldaer beschreven 
sijnde met alle d'andere rethorysijnen cameren van Hollant, die somme van twee ende veertich 
ponden van 40 groten Vlaems 't pondt, blijckende by de handt van Frans Theunsz. van der Houf 
als stadthouder van de caemer Wy Rapen Geneucht. Daeromme hier de voorsz. 42 pond."
1567
- GA Delft, OA Thesauriersrekeningen 1566/1567, fol.67v.:
"Betaelt in handen van Thielman, de bode, twe stedecannen wijns, geschoncken die retrozijnen 
den 17den februarij anno LXVI stilo Delphico, blijckende bij quitantie 2 pond 4 st."
- GA Delft, ORA 9 katern 1566-1570, Rekeningen Schout Van der Goes 1566-1570:
De Delftse ketterjager schout Van der Goes noemt in een getuigenverklaring ene Cornelis Jansz. 
Coman, schoenmaker, die "Keyser van die rhetorijckers" was geweest. Bedoeld wordt hier waar
schijnlijk Jan Cornelisz.717
(Ook in ARA Brussel, nr.681 bis en nr.21. en Een nieu Geusen Lietboecxken, etc., fol.83-84: 
"Een liedeken ghemaeckt by Jan Cooman van Delf etc."718).
Ca.1567
- "De Delfsche Broertgens-Kermis, Een Refreyn of Spelsgewys verhael van de Kermis die de 
Minderbroeders tot Delft des Jaers nae de Beeldestormery, te weeten anno 1567, gehouden 
hebben in haer Clooster genaemt het BROERHUYS. "719
1572
- Pieter Sterlincx schrijft "Een nieu Liedeken".720
1574
- Pieter Sterlincx schrijft "Een nieuwe Jaers liedeken".721
1575
- GA Delft, OA Thesauriersrekeningen 1574/1575, fol.75:
"(—) noch opten 4en aprilis daeraenvolgende drie gelijcke stedekannen wijns, geschoncken mr. 
Pieter Sterlincx, schoolmeester722, met sijn scholieren, dat sij een spel gespeelt hadden (—)."

716. Mr. Heindrick Junius, rector van de Latijnse school te Delft van 1565 tot 1569.
717. Van Boheemen en Van der Heijden 1982, pag. 65-66.
718. Gepubliceerd in Kuiper en Leendertz jr. 1924, p.55-57.
719. Waarschijnlijk is deze eenacter in 1567 of vlak daarna geschreven en vertoond (Van Boheemen en 

Van der Heijden 1982, p.75-79). De tekst is gepubliceerd in Van Boheemen en Van der Heijden 1985, p.53- 
78.

720. Zie: Kuiper en Leendertz., Deel I, 1924, lied nr.51.
721. Zie: Kuiper en Leendertz, Deel I, 1924, lied nr.85.
722. Mr. Pieter Sterlincx, Antwerpenaar en rederijker. Hij wordt op 20-05-1573 ingeschreven als lid van

188



- GA Delft, ANHG, inv.nr.1, Kerkeraadsnotulen, p.16 (vermoedelijk 10 april):
"Is besloten dat Regnerus723 ende Arnoldus724 gaen sullen tot mr. Pieter Sterlinx, den 
schoolmeester, onze broeder, om hem teghen een maendach te verdachveerden, om met hem te 
spreecken van die open rhetorijckspeelen, daervan hij vermaent is, ende clacht niet ghepaeyt 
(=gesust) te wesen met ghenoechsame redenen."
- Idem, p.16-17, 17 april 1575:
"Men heeft mr.Pieter Sterlincx ghestraft van dat hij onder de predicatie zijn rhetorijckkinderspel 
op de merckt ghespeelt ende alsoo den christenen een erghernisse ghegeven heeft. Waervan hij 
zijn schult bekent heeft voor de broeders seggende, dat hij anders niet en wiste, of de uur van de 
predicatie was alle omme ghecoomen ende hij begon te speelen. Hij is oock ghestraft gheweest 
van dat hij dusdanich spel ghespeelt heeft, daer hij doch wel op een ander tijdt van den 
broederen vermaent was sulcks niet te doen. Daerop hij gheantwoort heeft, dat hij niet en 
verstont hierinne misdaen te hebben, aenghesien de overicheijt, die christelick is, hem sulx 
toeghelaten heeft. Daerop wij hem vermaent hebben, dat de overicheijt sich niet en moeyt met 
den saecken die het consistorien (=kerkeraad) der broederen aengaen, met welck hij behoorde 
eerst te rade gegaen te hebben. Hebben hem oock bewesen, dat sulcke speelen dienen tot 
onteeringhe des naems Godts ende tot ontstichtinghe des naesten. Ende hij heeft belooft sulcx 
niet meer te doen, dan eerst de broeders aenghesproocken hebbende."
- Idem, 16 mei 1575:
"Thomas, ons broeder, sal tot mr. Pieter Steerlinx gaen ende hem van het rhetorijckspeelen 
vermanen."
- Idem, 12 september 1575:
"Men heeft oock mr. Pieter voorsz. uut Godts woordt ghestraft van dat hij prognosticatien 
(=voorspellingen) maeckt, daervan hij afstant te doen belooft heeft."
- Op 25 april stuurt predikant Jean Taffin vanuit Dordrecht een brief in het Latijn over 
toneelvoorstellingen, naar alle waarschijnlijkheid van de rederijkers (Pieter Sterlincx in het 
bijzonder?), aan zijn collega Arent Cornelisz. te Delft.725
- GA Delft, OA Thesauriersrekeningen 1575/1576, fol.79v.:
"Opten 25sten september betaelt deur bevel van de burgemeesteren seeckeren oncostenbij den 
rhetorisijnen gedaen tijdens die Pr.Exc. inquam726....  1 1 pond 7 st."
1576
- Pieter Sterlincx schrijft vier liederen, namelijk "Een nieu Liedeken op de wijse sWinters 
Somers even groen"; "Een Claechliedt over de vermaerde coopstadt van Antwerpen"; "Een nieu 
liedeken van den Vrede" (= de Pacificatie van Gent); "Een nieu liedeken".727

de Ned. Herv. Gemeente te Delft. In 1577 gaat hij naar Brielle om in 1581 terug te keren naar Mechelen. Hij 
zal uiteindelijk tussen 1636 en 1640 te 's-Gravenhage overlijden (Van Boheemen en Van der Heijden 1982, 
pag. 75-79).

723. Regnerus (Donteclock), predikant te Delft van 1575=1590. Hij was een verklaard tegenstander van 
alles wat met rederijkerij te maken had. Hij schreef diverse polemische geschriften. hl 1590 vertrekt hij naar 
Voorschoten.

724. Arnoldus Cornelis Crusius (Cruys), predikant te Delft van 1574-1605. Ook hij was een fel bestrijder 
van de rederijkers. Hij was de centrale figuur in de Delftse kerk. Hij wees een professoraat in Leiden af, 
raakte betrokken bij politieke zaken, was adviseur van Maurits in de vredesbesprekingen van 1588. Hij zat 
tienmaal in het moderamen van de provinciale synode van Zuid-Holland en bekleedde in de nationale synode 
ook diverse functies.

725. Zie: Algemeen 1575.
726. Pr. Exc. = Willem van Oranje.
727. Het is niet helemaal zeker o f Sterlincx inmiddels al is verhuisd naar Brielle. De eerste vermelding 

aldaar is van 1 november 1577. De liederen zijn gepubliceerd in Kuiper en Leendertz, Deel I, 1924,
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1578
- Idem, OA Thesauriersrekeningen 1578/1579, fol.62v.:
"Den 14 den augusti (1578) betaelt Cornelis Jansz. voorsz. over vier stedekannen wijns, elcke 
kanne tot twee stoop, bij de burgemeesteren doen schenken de camer van de rhetorizijnen, de 
stoop tot 28 st.Compt 11 pond 4 st."
- GA Delft, ANHG, inv.nr.1, Kerkeraadsnotulen, 9 juli 1578:
"Aenghesien de rhetorisinen (soo men die noemt) haer caemer door believen ende met consent 
van mijn heeren wederomme oprechten willen, ende sommighe lidmaten der ghemeijnte sich 
oock tot derselvighe camer om spullen (=toneelstukken) te spelen begheren [lees: begheven] 
willen ende met namen Pieter Jansz.728, schoemaker, versocht is om haren keijser te zijn; 't 
welck hij na einigher weijgheringe schijnt aenghenomen te hebben, soe is goet ghevonden, dat 
men tot Pieter Jansz voorsz. sal gaen ende hem vermanen, hoe qualick dit sulk lichtvaerdi- 
cheyden denghenen becomen die christelick willen zijn. Ende men sal hem aenwijsen wat 
inconvenienten (=bezwaren) daer in sulcks camerspelen zijn; beyde teghen d'eere Godts ende 
teghen de nutticheyt des naesten, ten eijnde, dat hij van zijn voornemen ghewillichlick mach 
afstaen ende voorsz. camerspelen te min haren voortganck hebben."
- Idem,16 juli 1578:
"Arnolde729 is opghelegt Pieter Jansz. wederomme te vermanen met vriendelickheijt, dat hij hem 
van 't camerspelen afhouden willen. Hem is oock belastet den capiteijn Dirck Jansz.730 van 't 
selfde aen te spreecken alsoo hij een voorstander is van de camer."
- Idem, 23 juli 1578:
"Op het rapport Arnoldi van 't ghene, dat hem is wedervaren nopende de saeck van 't 
camerspelen der rhetorisijnen, daervan hij den capiteijn ende Pieter Jansz. aenghesproken heeft, 
is besloten dat men voor dese tijdt sal swijghen van deser saecke ten tijden toe, dat men eenich 
merckelick scandale daeruut siet comen, waeruut men meerder oorsaeck sal hebben om te 
spreecken. Ende hier intusschen en sal men ter gheleghener tijdt niet onderlaten de lidmaten der 
ghemeijnte met vriendelickheijt te vermaenen tot hare officie (=plicht)."
1579
- Idem, 4 maart 1579:
"Alsoo sommighe broeders desen vastenavondt de rhetorisijnen hebben helpen spelen, daerin 
oock eens broeders dochters inghevoert zijn onder andere personagen, met dansen op de stellage 
vertoonende de gheneuchten deses wereldts731, 't welck een lichtveerdicheijt ende 
onbetamelickheijt is, bijsonder dienende tot versterckinghe van dusdanighe Bacchusdaghen, soo 
is goet ghevonden dat Reijnier732 gaen sal tot Crijn, den bode733, ende hem vermaenen. 
Oockmede sal Pieter Jansz.734den keijser van den camer aen gaen spreken."

respectievelijk onder de nummers 118, 120, 122 en 123).
728. Pieter Jansz. Helleman, schoenmaker en keizer van De Rapenbloem van 1578 tot minstens 1585. Op 

26-02-1582 wordt hij vanwege zijn activiteiten voor De Rapenbloem afgesneden van de Ned. Herv. 
Gemeente (Van Boheemen en Van der Heijden 1982, p.79-82).

729. Arnolde = Arnoldus Crusius, zie noot 724.
730. Dirck Jansz. (Utenbroeck) ca. 1525-1596, was brouwer in de Hellebaert. Hij is lid geweest van de 

Veertigraad; schepen, weesmeester, burgemeester en bewaarder van het oude mannen- en vrouwenhuis. 
Bovendien was hij kapitein van de schutterij.

731. Het enige spel in Hummelen 1968, waarin een personage "Werelds Geneugte" optreedt, is 1 D 9: een 
meispel van de "Menschelijcke Broosheit" door Jacob Awijts, in Amsterdam gespeeld in 1551.

732. Reijnier = Regnerus Donteclock; zie noot 23.
733. Met "Crijn, de bode" wordt waarschijnlijk de bode van de rederijkerskamer bedoeld.
734. Pieter Jansz. (Petrus Johannis), predikant te Delft. Hij werd beroepen van Schoonhoven en bevestigd 

in Delft in 1575. Hij overleed op 26-07-1593.
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- GA Delft, OA Thesauriersrekeningen 1579/1580, fol.84 :
"Burgemeesteren hebben upten eersten meijdaghe 1579 geschoncken de camere van rhetorica 
twee stedekannen, elcke kanne tot twee stoop. Facit vijer stoop tot twee ende twintich stuvers.
Beloopt in gelde 4 pond 8 st., blijckende bij quitancie ende ordonnantie. Dus hijer.....4 pond 8
st."
- Idem, fol.85v.:
"Den 21sten januarij in handen Cornelis Jansz., bode, de somme van thijen ponden, acht 
schellingen over vijer stedekannen wijns den rhetorozijnen doen schencken up jaersdach, elcke 
kan twee stoop. Die stoop tot 26 st., blijckende bij ordonnantie ende quitancie. Facit dus hijer de 
voorsz.....10 pond 18 st."
1580
- GA Delft, OA Thesauriersrekeningen 1580, fol.66v.:
"Opten 14 meij betaelt in handen van Cornelis Jansz., bode, acht stedekannen wijns. Comt 16 
stoop, elck stoop tot 26 st., die mijn heeren geschoncken hebben den rhetorizijns mette 
speelluijden. Facit....10 pond 16 st."
- GA Delft, ANHG, inv.nr.1, Kerkeraadsnotulen, 18-1-1580:
"Den 18en januarij Pieter Jansz. bracht bij (=deelde mee) dat hij Pieter Janszoon, schoenmaec- 
ker, in sijn siekte bezoekende heeft, nae de oorsaecke vernomen waeromme hij hem van het 
nachtmael absenteert. Daerop heeft hij voor 't eerste dijt (= dit ) tot een oorsaecke voorghewent, 
dat hij hem liet duncken dat hem Arnoldus ende eenighe andere niet en vermoghten (=welgezind 
waren) ende dat vanweghen zijn keijserschap dat hij onder den retorijckers bediende. Daernaer 
quam het uut, wat hem principalijck moveerde (=in het bijzonder bewoog), namelijck dat 
Lenaert Pietersz., schoenlapper, hem schuldich was ontrent twijntich guldens, waervan hij niet 
betaelt en wierde ende nochtans het gelt qualijck ontbeeren conde. Zoo is bevonden, dat zijn 
ghemoet teghen desen Lenaert Pietersz. gansch ontrust ende ontstelt was, zoodat dreijgde hem 
vast te doen setten. De broeders, om hem tegemoet te gaen ende oock wel bemerckende, dat hij 
het zijne wel behoefde, hebben de diaeckenen verwillight (=toegestaan) een pont Vlaems 
daertoe te gheven, 't welck hem aen Pieter Jansz. zonder te openbaren, vanwaer het quam, bestelt 
zoude werden. Oock heeft Arnoldus anghenomen die suspitie (=verdenking), dat hij op hem 
heeft te benemen (=weg te nemen)."
- Idem, 12-9-1580:
"Den 12en september. Alzoo Pieter Jansz., schoenmaecker, beijde over Arnoldum ende Regne
rum bij Pieter Jansz. ghedaecht hadde over Arnoldum, dat hij hem een quaet herte toedroegh, 
omdat hij keijser van de rhetorisinen was; over Regnerum, dat hij op den vastendach op de ca
merspelen hadde ghepredickt ende daer een groote sonde van hadde ghemaeckt, zoo hij seijde, 
zoo zijn wij t'zamen bij hem gegaen ende hebben onse onschult ghedaen. Arnoldus heeft ver- 
claert, dat hij hem gheen quaet herte toe en droech ende Regnerus verclaerde niet ghepredikt te 
hebben, dat niet en betaemde. Alzoo hij nu met onser beijden onschuldighinghe niet en wel von- 
de ghestelt (=geregeld) wesen, is Pieter Jansz. opgheleijt hem breder (=uitvoeriger) te verma
nen."
1581
- Idem, inv.nr.2, Kerkeraadsnotulen, 14-8-1581:
"Is besloten alzoe Pieter Jansz., schoenmaecker, hem zo vele jairen van 't avontmael ende 't 
gehoor des woorts afgehouden heeft, lasterlijck tegen zijne vermaeners gesproken ende geen 
middelen heeft aengenomen, waerdoor hy zoude mogen ter boete beweecht werden, aengesien 
hij hem beclaecht van Regnero met een fameuse (=eerrovende) predicatie gescheijndt 
(=beledigd) te zijn. Dat enen hem nijet langer sparen zal, maer zijnen naem noemen voor het 
naeste avontmael."
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- Idem, 11-9-1581:
"Also met Pieter Janszen, schoenmaker, noch opgehouden is, voort te gaen om oorsaecke als 
hierboven vermeldt is, zo sal men tot hem gaen ende vragen hem, hoe zijn gemoet ende meijning 
staet. Ende is Petrus Joannis opgelecht."
- Idem, 23-10-1581:
"Heijndrick Francen is opgeleijdt aen te spreeken Pieter Jansz., schoenmaker, ende hem te 
seggen, dat onder den broeders besloten is zijnen naem voor 't nachtmael der gemeynte voor te 
dragen. Welcke Heyndrick Francen gedaen heeft, ende heeft Pieter Jansz. hem ten antwoorde 
gegeven, verstort (=boos) ende verhardt zijnde in zijn voornemen, dat men met hem doen soude 
gelick die broeders dat verstonden."
- Idem, 13-11-1581:
"Alzo eenige lidtmaten haer begeven hebben totter rethorycecamer, so is besloten, dat men 
diezelve daerom aenspreken ende vermanen sal tot afstandt, ende een iegelycken dienaer zal dat 
versorgen in zyn quartier (=wijk)."735
- Idem, 20-11-1581:
"Sijmon Jacobsz. is van Regnero Donteclock aengesproken van dat hij opte rethorijckcamer 
begeven heeft, wijens vermaninge hij nijet heeft willen aennemen, waervan die broeders hiernae 
zullen handelen hoe men met hem ende dijergelijcken voortaen handelen sal."
- Idem, 27-12-1581:
"Ingelijck sal Pieter Jansz., schoenmaker, dijens name oock voorgestelt is, van Mijlio736 aenge- 
sprocken werden."
- GA Delft, O.A.Keurboek III, fol.356v.:
In de marge: "Intre van de rhetorizinen"737
"Alzoo diversche cameren hyer binnen Delf vergaederen zullen jegens maenendach naest- 
coomende, daertoe mijn heeren van die gherechte (=stadsbestuur) geordonneert hebben taneel 
ofte stallaigie opgerecht te worden op het mercktvelt voer het kerckhof van de Nieuwe Kercke 
ten eijnde aldaer goede ordre ende geregeltheijt gehouden sal moegen worden zonder eenige 
confusicheijt (=ongeregeldheid) te geschien, soe is 't dat schout ende schepenen by advys van 
burgemeesteren interdiceeren (=verbieden) mitsdesen, dat niemant, van wat qualite (=welke 
hoedanigheid) hy zy, hem vervorderen en zal eenige remoer (=rumoer) ofte petulantie 
(=uitgelatenheid) met roepen ofte crijten aldaer te bedrijven noch oick te climmen op de 
lindenboemen, staende aldaer voor de Nieuwe Kercke, noch oick op die stallage daer die camers 
op spelen zullen ende dit al op die verboerte van haer operste (=bepaalde boetemaat ter waarde 
van een bovenkleed) ende correctie van schepenen.
Is voirts by schout, scepenen by advys van burgemeesteren gekeurt ende geordonneert, dat alle 
de craemen staende op het mercktvelt deser stede ende voirts om het stadthuys zullen gehouden 
wezen haere craemen op te breecken maenendach naestcoemende voer acht uuyren 's morgens 
ende dieselfde niet weder te stellen voor ende alleer die laetste van die cameren der retryckers 
ten selven daegen van die stallaegen gescheyden ende heuren refereijnen uytgesproeken sullen 
hebben ende dit op die boeten van drie pondt ende dat evenwel haere craemen metterdaet 
wechgenoemen zullen worden."

735. Wouters en Abels 1994 (1) vermelden op p.185 abusievelijk het jaartal 1585.
736. Mylio (Johannes van der Meylen), predikant te Delft. Hij werd beroepen in 1581 en vertrok in 

september 1591 naar Breda.
737. De bijdragen zijn gebundeld in "Diversche Refereynen ende Liedekens etc." Zie ook: Van 

Boheemen 1999.
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- GA Delft, OA Thesauriersrekeningen 1581, fol.88:
"Mijn heeren burgemeesteren hebben in de maent junius anno XVc LXXI tot een gratuiteijt aen 
pachter van den excijs van de bijeren, mr. Euwout Robbrechtsz.738, geschoncken de somme van 
vijftich gulden tot vereeringe opten intree van de camers van rhetorica, blijckende bij 
ordonnantie van date den 12den novembris 1582. Dus alhijer 50 gulden."
- Idem, fol.112v.:
"In den eersten betaelt opten 26ste meije Cornelis Jansz., stadtsbode, acht stedekannen wijn, 
waerof op meijdach geschoncken zijn de schutterije vijer cannen, omdat zij de meij opte marckt 
geset hebben ende noch vijer kannen geschoncken zijn de rhetorizijnen. Compt sesthijen 
stoopen, de stoop tot 1 gulden 6 stuvers 20 g. 16 st."
- Idem, fol.113:
"Betaelt opten 8sten september Crijn, de bode, vijer stedekannen wijns, dije burgemeesters 
geschoncken hebben den rhetorisijnen tot heure feesten. Compt acht stoop tot 1 gulden 6 stuvers, 
belopende....10 g. 8 st."
1582
- GA Delft, ANHG, inv.nr.2, Kerkeraadsnotulen, 29-1-1582:
"Lieven739 ende Symon Jacobs, wevers, zullen noch vermaent werden van die rethoryckcamer af 
te staen, doch nyet voor den kerckenraedt ontbieden, totdat men sie hoe het met Pieter Jansz., 
keyser, gaen zal."
- Idem, 29-1-1582:
"Hoewel Pieter Janssen keijser, Mechtelt ln de Coninginne van Engelandt ende Neeltgen 
Arendts aen de Coornmerct, dicwels vermaent sijnde (... ) obstinaat ende onboetveerdich bliven; 
so is nochtans voor goet aengesien, dat men haer noch ten overvloet ernstelick vermanen zal, 
ende so sij (... ) verstoct bliven zal men ten naesten avontmael met haer voortgaen ende die macht 
onses heeren Jesu Christij aen haer gebruijcken."
- Idem,12-2-1582:
"Also Mijlius met Pieter Jansz., schoenmaecker, gesproken ende ten overvloet hem aengeboden 
heeft, of hij voor eenige broeders sijne zelve noch eens wilde verhandelen, aengesien hij tegen 
Mijliumen betuichde, dat hij nijet wiste, dat hij ih eenige dingen schuldich was, maer dat die 
hem beschuldigen zelfs schuldich waren, so heeft hij hem daerop eenige dagen willen bedenc- 
ken, welck Mijlius den broedren ingebracht heeft."
- Idem, 19-2-1582:
"Mijlius ingebracht hebbende het antwoordt van Pieter Jansz., schoenmaker, dat hij nijet begaert 
te spreken met eenige broeders, maer dat men hem voorbrengen die stucken, waerin dat men 
hem beschuldicht, want hij gantschlijck geen schult bekent te hebben, oock nijet ih eenige 
dingen, maer dat sijn beschuldigers zelfs te beschuldigen zijn; voornaemelijc Regneris die opte 
stoel (=kansel) onwarachtige dingen gesprooken heeft. Ende so is besloten, dat Mijlius ende een 
ouderling met hem tot hem zullen gaen ende hem die beschuldigingen voorhouden. Ende so hij 
Regnerien wil beschuldigen van zijne predicatie, so zal Pieter Jansz., onse broeder, mede gaen 
om te getuigen die woorden die hij van Regnero ih de predicatie verstaen heeft."
- Idem, 23-2-1582:
"Alsoe Pieter Jansz. ende Mijlius met Heijndric Francen bij Pieter Jansz., schoenmaecker, soude 
gaen hem te bethoonen die oorsaken, waerom die kercke met hem denckt voort te gaen, so zijn 
sij bij hem geweest en hebben hem die voornaamste oorsaken verclaert gelijck hierna in de

738. Mr. Euwout Robbrechts was brouwer. Hij was pachter van diverse accijnsen. Hij overleed in 1599.
739. Levijn Willemsz., wever, was afkomstig uit Vlaanderen.
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voorstellinge verhaelt sal worden. Daerop hij gheantwoordt heeft, dat men die oorsake ende den 
oorspronck moste aenmercken ende dat hij van Regnero opten stoel gehoort heeft, dat die 
rethorijckcamer een van de voornaemste gronde is, waeromme die landen gestraft worden. Ende 
daerop Pieter Jansz. hem geantwoort, dat hem genoeg aangeboden was eengen persoonen uyt de 
gemeente voor te brengen die zulcx betuigen mochte; maer heeft sulcx noijt gedaen met meer 
andere reden; maer hij, verstoct blijvende, is hem geseijt, dat men totter excommunicatie dunct 
voort te gaen, daerinne hij weijnich swaringhe (=bezwaar) gemaeckt heeft."
- Idem, 26-2-1582:
"Alsoe Pieter Janssz.,schoenmaker, Mechtelt in de Con. van Engelandt ende Neeltgen Arnts aen 
de Corenmerct, haer door vele vermaeningen nijet hebben willen tot boete bewegen, so sijn sij 
op gisteren voor 't avontmael geëxcommuniceert ende van der gemeinte afgedaen, oock andere 
voorgestaen als volcht:
(--- ) Voerder zijn wij genootsaect met droefheyt onser herten ulieden te openbaeren, dat 
zeeckere persoonen die tot verscheiden tijden voorgestelt ende menichmael vermaent zijnde, 
enen obstinaet ende verhardt in haer voornemen blijven ende derhalven dat uijte erste (...) ende 
die macht onses heeren Jesu Christus aen haer gebruyckt zal moeten worden. Als daer zijn 
eerstlijck Pieter Jansz., schoenmaker, d'welcke in 't 4e jaer nijet alleen van den avontmael, maer 
oock van den gehoor des Woorts ende volgens van den gantschen godsdienst hem onthouden 
heeft; daerbeneven alle goede vermaningen, die hem van verscheiden broeders so menichmael 
gedaen zijn, veracht ende in den wijnt geslagen; oock met leppige (=smalende) ende schamperen 
reden tegen haer uytgevaren heeft, treckende die beroepinge der dienaren ende volgens den 
gantschen kerckedienst in twijfel. Ende als hij die oorsaecke zijns afblijvens heeft willen 
voorwenden, namenlijck omdat hij op een vastdach heeft hooren predicken tegen het misbruijck 
der camerspelen ende nijet en can bewijsen zulcke woorden gesproken te wesen, als hij 
voorwendt. Daerop hem aengeboden is, dat hij zoude bringen lidmaten uijter gemeente, die hij 
onpartijdich hielt, laten voorcomen om te hooren, wat zij in de predicatie gehoort hebben,dat 
nijet recht of den woorde Godts nijet gelijcksinnich soude hebben geweest, welcke redelijcke 
aenbiedinge hij afgeslagen ende alle goede middelen aen hem versocht, verworpen heeft, 
geevende teeckenen van een verbittert gemoet met qualijck spreken, schimpen ende lasteren.
(--- ) So ist om oorsaecke voorgemelt, dat wij, die hier in den name ende met die macht onses 
Heeren Jesu Christum vergadert, verclaren, dat Pieter Jansz., schoenmaker, (—) voorgenoemt, 
buijten die gemeente Godts zijn ende van de hope der eeuwiger zalighe (zolange zij 
hardtneckich blijven) berooft ende daeromme zo van der gemeenschap der sacramenten als van 
alle segeninge Godts, die hij zijne gemeente bewijst uijtgesloten ende als heydens ende 
tollenaers te houden zijn ende dat in den name Jesu Christum des zoons Godts ende door die 
macht zijns woorts, opdat (so het mogelijck is) die wijsheyt ende cracht haers vleeschs oock des 
Sathans, die zij te veel gehoorsaem geweest zijn, getemt ende gedoot zijnde zij haer zelven den
H. Geest onderworpen ende nae denzelven leven, ende alsoe ten laesten, die ewige zalicheijt 
vercrijgen. U lieden mitsdesen vermaenende, dat ghy's van gemeene (=gemeenschappelijke) en 
onnoodige conversatie met haer wilt onthouden, opdat zij beschaemt gemaeckt sijnde haer 
bekeren."
- Idem, 12-3-1582:
"Is Mylio opgelecht Lijevijn, de wever, te seggen (=aan te klagen) en maen-dach voor den 
kerckenraedt te comen."
- Idem, 15-4-1582:
"Is besloten, dat Mylius Levijn, de wever, vermanen sal, dat hij hem wil bedenken en die 
belooftens (=beloften) van Symon Jacobs naecomen, of anders zal men hem met verswijginge 
zijns naems over 2 maenden voorstellen ende den Heer voor hem bidden."
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- Idem, 18-6-1582:
"Alzoe de rethorycke een spul begrepen hadden ende van mijne heeren740 gevisiteert (=onder- 
zocht) zijnde, nyet hebben mogen spelen, omdatter schandaleuse dingen ende calomnien (=rod- 
dels) tegen de dienaers der kercken onder begrepen waren, so is Arnoldo Cornelii opgeleydt 
door eenige middelen te versoecken, of men dat spul conde te sien comen ende zo eenige 
luechenachtige calomnien tegen den dienst der kercken oft den dienaren derselven streckende, 
mochten bevonden werden, dat men datselve voorstae ende verantwoorde."
- Idem, 26-10-1582:
"Aengesien Levijn, de wever, menichmael vermaent is de rethorijckcamer te verlaten, gelijck hij 
hem oock eens met woorden heeft laten verluyden, dat hij 't doen wilde, ende nochtans de 
broeders verstaen, dat hy sulcx noch nyet in den sinne heeft, oock hem so christelijck nyet 
draecht, als hij behoorde, qualick spreeckende van de gemeente etc., so is besloten hem aen te 
seggen, dat hij voor de kerckenraedt comparere (=moet verschijnen) om hem hiervan te 
vermanen, voornamentlijck dat hij in dijen deele geen gemeenschap behoort te hebben metten 
keyser derzelver camer, die van der gemeente verbannen is."
1583
- Idem, 15-8-1583:
"Lijevijn, de wever, zal ontboden worden toecomende maendach voor de kerckeraedt, opdat 
men hem vermane van alle zijn ongeschictheit, daer hij dickwils af vermaent is geweest."
1584
- Idem, 29-1-1584:
"Is geresolveertdat men Levijn, de wever, ten naesten avontmael met verswijginge zijns naems, 
voor d'eerste voorstellen zal om voor hem den Heere te bidden, also men uijt 't rapport Regneri 
ende Braeckevals741 verstaet, dat hij die vermaninghe aen hem, vanwegen der broederen gedaen, 
nijet en heeft aengenomen, maer nijet anders dan weeringhe soect ende 't hooft heeft nae (=neigt 
tot) eenige secten ende sal hem dit by den voorsz. Braeckeval aengeseyt werden."
- Idem, 4-6-1584:
"Alsoe vele bedroeft ende geargert zijn, dat groote preparatie van pomperie(=vertoon van 
weelde) gemaeckt werdt, tegen den doop van des Princen sone742, waerdoor den heyligen doop 
eenichsins geprophaniseert zoude mogen worden, so is Arnoldus Cornelii gedeputeert 
D.Vilerio743 uut den naem van den kerckenraedt ditzelve aen te dienen, om Zijne Excellentie744 
hiervan te vermanen, voornamentlijck dat wij verstaen hebben, dat van de rethorijckers een 
batementspil (=toneelstuk) gespeelt zoude werden."
- Idem, 18-6-1584:
"Alsoe Lijevijn, de wever, door veel vermaninghe hem nijet laet beweghen om te comen in 't 
gehoor des woorts ende oock ten avontmael, daervan hij hem een tijt lanck geabsenteert heeft, 
maer maect zijn exceptie op het argerlick leven van velen, daer hij zelfs nijet vrij van en is, so is 
besloten dat men hem zal voorstellen voor het avontmael met verclaringhen zijns naems om den 
Heer voor hem te bidden."

740. Namelijk het stadsbestuur.
741. Braeckeval, ouderling van de Ned. Herv. Gemeente te Delft.
742. Frederik Hendrik.
743. Ds. Vilerio (Pierre Loyseleur), dite de Villiers. Hij was een zuidnederlandse theoloog; stond eerst in 

dienst van de kardinaal de Chatillon en week na de Bartholomeusnacht uit naar de Nederlanden. Sedert 1577 
was hij hofprediker en raadsman van Willem van Oranje. Hij was voorstander van godsdienstige 
verdraagzaamheid.

744. Willem van Oranje.
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- Idem, 15-10-1584:
"Lijvijn, de wever, zal wederom aengesproken door Regnerius om te vernemen, hoe't met hem 
staet ende zal dat naestcoemende maendach inbrenghen ende doen alsdan nae behooren."
- Idem, 22-10-1584:
"Van Lievijn, de wever, is ingebracht dat men hopen zoude moghen hebben van bekeeringhe. So 
sal Regnerus aenhouden met vermaenen, of hij tot bekeeringhe mochte beweecht worden ende 
derhalven de saecke noch met hem stil staen."
1585
- GA Delft, OA Thesauriersrekeningen 1585, fol. 78:
"Betaelt Crijn Willemsz., bode, tot behouve tot een gratuiteyt van 't nyeuwe jaer ten behouve van 
den rhetorizijnen, ordonnantie van date den 27 januarij anno 1585 .... 9 gl. 12 st."
- GA Delft, OA Thesauriersrekeningen 1585, fol.78v.:
"Betaelt Crijn Willemsz., bode, ter cause van den wijn gheschoncken den hooghen heemraet van 
Delflandt den 27sten aprilis ende de rhetorijckers den 2den meij per ordonnantie van date den 
10den meij anno XVcLXXXV...50 gl. 4 st."
- KB Den Haag sign.1700 D 1-8:
"Een Nieuw Mey-Lied (...)" Anno 1585, Pieter Iansz. Helleman.
- GA Delft, ANHG, inv.nr.2, Kerkeraadsnotulen 18-2-1585, 24-2-1585 en 22-4-1585: 
Vermaningen voor Levijn de wever, die uiteindelijk op 28-4-1585 geëxcommuniceerd wordt. In 
de afsnijdingsacte (28-4-1585) worden zijn aktiviteiten voor de rederijkerskamer niet vermeld.
1586
- GA Delft, OA Thesauriersrekeningen 1585, fol.71:
"Den 5den meij anno XVcLXXXVI betaelt den presenten ln 't verhuijren van de 
rhetorizijnscamer over de Waech .... 2 gul. 40 st."745
- Idem, Thesauriersrekeningen 1586, fol.82r.:
"Den lesten januarij anno XVcLXXXVI betaelt Crijn, de bode, om daermede te betaelen die 
wijn, bij mijnen heeren burgemeesteren geschoncken den rethrosijnen volgende die ordonnantie
9 gul. 12 st."
1592
- Te Leiden stelt de synode, dat de Leidse rederijkers Gods woord niet mogen spelen. Doen zij 
dit wel, dan zal de kamer worden opgeheven:
"(--- ) waertoe hen oock d'exempelen van Dort, Delft, Rotterdam en elders meer, daer deese 
batementen gecasseert (=buiten werking gesteld) waeren, zyn aengewesen746."
1596
- De Delftse nar neemt deel aan het zottenfeest van Pieter van der Morsch te Leiden. De Delftse 
kamer wordt wel in haar geheel uitgenodigd.747
1597
- Mogelijk wint de Delftse kamer een prijs op de Zandvoortse loterij te Haarlem.748

745. Met ingang van 1587 wordt de Waagzolder steeds aan anderen verhuurd. De rederijkers worden dan 
ook niet meer genoemd bij degenen, die geschenken krijgen.

746. Zie voor de volledige tekst Leiden 1592, alsook Reitsma en Van Veen 1892-1899, Deel II, p.428-
429.

747. Zie Leiden 1596.
748. Zie: Haarlem 1597.
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1605
- Acta Classis Delft en Delfland, Classicaal archief 's-Gravenhage, inv.nr.137, 3e Notitij-boeck, 
fol.72-73 (4 juli 1605). De Delftse predikanten beweren:
"(—) hoedat se op haer versoeck aen de Ed. Heeren Staten gedaen om het weeren der rhetoryck- 
spelen in haere plaetse (--- ) hebben verworven een seer goet ende gewenscht succes haeres 
voornemens, dat namelick deselve door auctoriteyt van de gecommiteerde raden syn verboden 
ende afgeschaft. "
1606
- GA Delft, ANHG, inv.nr.3, Kerkeraadsnotulen 17-04-1606:
In margine: "Camerspel".
"Alsoo men voor seker weet, dat Gedeon Loquefier ende eenige neffens hem op 't stadthuijs 
versocht ende vercregen hebben eenige dingen, die wel schynen de beginselen te zijn om het 
camerspelen ('t welck over vele iaren met groote moeijte in dese stadt afgebroken is) weder op te 
richten: is goet gevonden dat D.Albertus eerstdaechs sal spreken met den burgemeesteren Jacob 
Huijgens ende Van der Dussen, gelijck Jan Barentsz. met Willem Jacobsz alrede gesproken 
hebben met mijn heren den officier ende met Borger Jans, de outste schepen, ende oock met 
Locquefier, opdat dese schadelijcke sake geen voortganck en hebben, maer weder tot niet 
gedaen mach worden."
- Idem, 8-5-1606:
"Gedeon Loquefier, ontboden zijnde, is verschenen ende wilde verstaen, dat hy ende de andere 
die haer met de genaemde Rethorica wilden bemoeyen, niet voor en hadden gehat eenige 
camerspelerye op te richten, doch also men hem te kennen gaf, wat een groot perijckel daerin 
gelegen was ende hoe de camerspelers op de dorpen alrede haer exempel tot hare voordeel 
begonsten voor te wenden ende so heeft hy verclaert, dat hy begeerde afstant te doen ende ooc 
de andere te raden, dat zij 't mede wilden laten varen, versokende dat de vergaderinge hun 
hetgene hy gedaen hadde, wilde ten besten afnemen. Men heeft 't daerby gelaten ende is goet 
gevonden dat D.Albertus ende Willem Jacobsz. ter eerster vergaderinge van mijn E.heeren op 't 
stadthuys (indien 't noodt is) voor mijn H.H. verschijnen sullen, opdatter door de andere geen 
voortganck en hebbe. "
- Idem, 16-10-1606:
"D.Josias ende Borger Jansz. sullen Gedeon Locquefier vragen of 't warachtich is, dat hy de 
camerspeelders dient met componeren der spelen ende indien "Ja", so sullen sy hem vermanen 
tot afstant ende hem dreygen met de discipline der kercke, indien hij niet afstaen en wil. "749
1613
- GA Delft, OA inv.nr.2001, Resolutie der Heeren van de Weth, betreffende de middelen van de 
Kamer van Charitate 1613:
"Den eersten julij anno 1600 derthyen (...).
Dat weder opgerecht zal worden de camer van rhetorica, dye men tot drie of vyermael 's iaers sal 
laeten speelen in 't hof (=in het huidige Prinsenhof) midts dat deghene, dye de speelen commen 
syen zullen betaelen gelt ten behouve van de Caritaetscamer, midts dat dezelve rhetorizijnen 
mede daervan sullen genyeten tot discretie ende dats 't geene syluyden sullen verthonen ende 
speelen by de magistraten ofte heuren gecommiteerden zal worden gevisiteert. "
- GA Delft, ANHG, inv.nr.4, Kerkeraadsnotulen 26-8-1613:

749. De kerkeraad blijft Lokefier in de gaten houden. In 1609 wordt hij ondervraagd, omdat op zijn 
huwelijksfeest zou zijn gedanst. Hij ontkent, maar blijft vervolgens flink onder druk gezet worden. 
Vervolgens wijkt hij uit naar Maassluis.
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"Is ingebracht van de camer die men meende op te rechten. Syn gecommitteert Josias, Albertus 
ende Coolwijck om te sien, of sy 't selve bij de burgemeesteren connen beletten, dat het geen 
voortgang en kreeg."
- GA Delft, OA inv.nr.2001, fol.4v. en 5r. Identieke tekst op een los blad, inv.nr.2003 
(navolgende stuk is van 27-9-1613):
"Op het 3de articule beroerende de spelen van den rhetorijckers is geresolveert, dat yder persoon 
van de spelen te syen, die beneden de stallage staet, betaelen zal een halven schelling ende die 
boven opte stallage sidt een schelling. Item dat men van kinderen van twaelf iaer ende daer 
beneden mede betaelen zal respective half gelt. Ende dat men genen vreemde persoonen ende 
comedianten nyet mee toelaten zal alhyer eenige comedien ofte spelen te spelen."
1614
- GA Delft, OA, niet geïnventariseerde acte, 1-1-1614:
"In manieren ende op den conditien naer verclaert, soe zijn Jacob Huygensz. van der Dussen, 
heere van Heerenkarspel750, Cornelis Adriaensz. Bogaert ende Gerard Beuckelsz. van Zante751, 
als gecommiteerde superintendente ende toesienders der schole ofte camere der rhetoryckers 
binnen Delft ter eenre, Corstiaen Jacobsz. van Houten, Jan Maertensz. Stopper, Adriaen Jansz., 
glaesmaecker en Hugo van Huytenbroeck, als daertoe bij de gemeene scholieren ofte cameristen 
voorsz. gecommiteert wesende ter ander sijden mette andere overcomen, verdragen ende 
geaccordeert op het goet vinden ende behage van mynen heere van de weth deser voorsz. stede 
te weeten, dat alle de cameristen ofte scholieren voorseyt den tyt van twee eerstcomende jare 
verbonden zullen blijven zulcx ende alsoe zij hunluyden verbinden mitsdesen omme middelertijt 
op zeeckere bequame dage te speele zeeckere comedien ende tragedien ende dat om gelt van 
elck persoon zoveel als by de voorsz. gecommitteerden (=gemachtigden) superintendenten 
(=hoogste ambtenaren) ende toesiendere geordonneert ende bevonden zal worden te behooren 
ende dat ten minste alle maents eens gespeelt zal werden, behalve op den kermis ende 
vastenavontsdagen, op welcke dagen ten minsten, op kermis ende in de kermisweecke vijf 
diversche spelen ende op den vastenavont drie diversche, en anderen extraordinaris dage een 
spel meer dan op den ordinaris gespeelt zullen werden, indyen 't by de voorsz. gecommiteerde 
dienstich ende profytelick geoordeelt wert, mits dat de voorsz. superintendente ende toesiendere 
ofte haerluyden gecommitteerde van 't suyver innecomen (te weten als eerste uyttet gemeen 
(=totale inkomsten) afgetrocken zullen zijn de costen van musijck, trommelslagers, collecteurs 
van de penningen ende dyergelycken) ten behouve van de armen binnen dezen stadt, zullen 
genieten ende ontfangen de twee gerechte derdendeele, des zullen zyluyden buyten de twee 
derdendeele van 't incomen dragen ende betalen alle ende yegelycks de costen, zoo van cledinge, 
het maecken van de plaetse, daer men bequamelycke zal mogen spelen tonneel ende in 't 
generaal alle 't gene wes tot vorderinge van de voorsz. spele eenichsints nodich wesen zal. Ende 
zal alle 't gundt by de Camere van Caritate, tot wyens behouve de voorsz. twee gerechte 
derdendeele getogen (=onttrokken) zullen werden, becosticht wert, in eygendomme blijven an 
diezelve Caritaetcamer, ende 't gebruyck alleen den cameristen van rhetorycke toebehooren, tot 
welcken eynde pertinenten (=nauwkeurig) inventaris daervan gemaeckt zal worden, ende zullen 
de cameristen gehouden zijn de habijten ende 't gewaet, 't welck by de Caritaetcamer zal 
becosticht werden, te houden in goede reparatien ende in gevalle yet van outheyt verslyt, zullen 
alsdan moge volstaen met het leveren van de stucken, ende zal bovendien uyt de voorsz. twee 
derdendeelen noch betaelt moeten werden den knecht ofte bode van de cameristen voorn. zijn 
jaerlicx salaris buyten coste van de scholyeren ende cameristen. Ende aengaende het resterende 
derdendeel van 't geheel incomen binnen den voorsz. tijt van twee jaren, zal comen ten profyte 
van de gemeene schole van retorica, mits dat zyluyden uyt hetzelve derdepaert zullen gaigeeren

750. Jacob Huygensz. van der Dussen was veertigraad in 1583; daarna schepen, burgemeester en 
hoogheemraad van Delfland. Hij overleed in 1622.

751. Gerard Beuckelsz. van Zante was vanaf 1605 lid van de vroedschap; schepen in 1613 en 1614; 
thesaurier in 1618 en 1635; gecommiteerde raad van Holland (1618-1625 en 1631-1634). Hij was een van de 
rechters van Oldebarnevelt. Hij overleed in 1635.
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(=belonen) ende betalen den factor van haerluyden camere. Is oock noch geconditionneert, dat 
de voorsz. scholieren ofte cameristen geenige speelen 't sy comedien ofte oock tragedien, zullen 
mogen spelen, ofte de rollen van dyen zullen mogen uytdeelen onder henluyden, voor- ende 
aleer hetselve spel ('t welck by heurluyden factoor zal zijn geconcipieert (=gemaakt)) bij den 
voorn. heeren superintendenten ende toesienderen zal wesen gevisiteert ende doorlesen, dat oock 
syluyden in hare spelende comedien ofte tragedien geenige persoone zullen injurieren (=onrecht 
aandoen) ofte blameren in geeniger manieren, op peyne van 30 guldens ende correctie van 
schepenen na gelegentheyt der zaecke.
Tot naercominge van allen 't welcke voorsz. staet de voorn. gecommitteerde van den cameristen, 
zoo voor haerzelven als in den name ende vanwegen daervoorens syluyden in deze respec- 
tivelycken spreecke, verbinden hare persoonen ende goederen, tot bedwange van alle rechten 
ende rechtere. Ten oirconde zijn hyervan gemaect twee aleens luydende contracten, beyde by de 
voorsz. contrahenten (=contractanten) elcx onderteyckent, ende daervan elcx sijde een naer hem 
genomen heeft op den 1en januarij XVJc veerthien."
Was ondertekend:
A.Borsboom, Gerrit Aertsen, Abraham Aertsen, Arien Ariensz., glaesmaecker, Cornelys 
Chrystyaens van Houten, C.J.van Houten, Arien Ariensz., glaesmaecker (sic), H. van 
Huttenbrouck, Gillis Huycken, kannedecker, Christaen Dircksz.752
- GA Delft, OA inv.nr.2001, fol.10v. en 11:
"Den 28. januarij anno 1614. (Kantlijn: Retorisijnen).
Is by de wet gehoort het rapport van Gerrit Beuckelsz. van Santen die met anderen 
gecommitteert was, omme te handelen met den retorisijnen alhier, hoe dat syluyden met 
henluyden waren geaccordeert, op 't believen van den voorsz. heeren. Dat deselve retorisijnen 
van 't geld dat betaald sal werden van hare spelen bij voorgaende resolutie daertoe gestelt sullen 
genieten een derde part, uyt welck derde part syluyden betalen sullen haar componist (=factor) 
ende dat de andere twee derde parten van 't selve geld getrocken ende genoten sullen werden bij 
de Camer van Caritaten ten behoeve van den armen, uyt welcke twee derde parten de meesteren 
van deselve Camer sullen betalen en becostigen de habiten (=kleding) ende ander getuijg 
(=gerei), nodich ende dienstich tot het spelen ende voortbrengen; de knegt van den voorsz. 
retorisijnen actum ut.(=gedaan, verleden) alle den burgemeesteren en alle den schepenen present 
sijnde."
- GA Delft, ANHG, inv.nr.145, Ontfangbouck Camer van Charitate I,
(1609-1614), fol.90.:
(De boekhouding wordt gevoerd in guldens, stuivers en penningen.)
"1614:
16 april. Van de spelen van de retoricken. Ontfangen over't spel 31 maert,
1 april ende 6 april is samen ter camer gebracht de 3 verscheyden collecten,

die toegesegelt waren ende ter camer overgetelt is, samen de 3 partien
bevonden te belopen, de somme v an ............................ 268-14- 4.
Daervan de scholieren van retorica 1/3 moet hebben ende de oncosten 
van de speelluyden af moeten.
- 18 mey. Dat's den 2 pinxterdach; is ingecoimen ende den
21 mey ter camer gebracht ende getelt........................ 63-17- 8.
- 19 mey. Noch bevonden......................................  53-18- 6.
- 11 juni. Noch ter camer gebracht van de Graef van Hohenloo753 6- 0- 0.
- 18 juni. 's Morgens ter camer gebracht....................  190- 8- 8.
- Van 3 spelen sondags,'s maendags ende dinsendags, 21 juni

752. Christiaen Dircksz. was in 1613 letterzetter.
753. Graaf van Hohenloo (Philips Ernst van Hohenloo 1542-1628) was afkomstig uit Duitsland. Hij was 

sedert 1575 in krijgsdienst bij Willem van Oranje. Na de dood van de Prins werd hij luitenant-generaal in 
Holland en Zeeland. Hij huwde in 1595 met Maria van Buuren, oudste dochter van Willem van Oranje. Hij 
woonde in het huidige Gemeenlandshuis van het Hoogheemraadschap van Delfland.
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ter camer gebracht over 18 ende 19den........................ 125- 3- 8.
- van 't spelen van retorica. Samen.......................... 315-12- 0.
9den augustij is ter camer gebracht by Corstiaen Jacobsz. over twee reysen
spelen als den 3den ende 4den augustij t'samen 73 gulden, 3 stuivers, 4 penningen.

- Den 7 ende 8 september is gespeelt ende bij Corstiaen
ontfangen: is van 7 ontfangen................................ 43- 6- 2.
- ende van 8 dito ............................................  3-15- 0.
- Is samen die somme by Corstiaen ontfangen.................  57- 1- 2.
Ende bij hem behouden up rekenen.
- Tot h ie r...................................................  838- 6- 8.
- 16 november. Van de retoricale spelen ingecoimen ende ontfangen 68-12-12.
- 17 november. Van de retoricale spelen noch................  19-16- 4.
Ende is by oncosten afgegaen van beyde 4 gulden.
Is noch bevestenen ende ander gewest af ontfangen...........  1-10- 1.
- 27 december. Is ter camer gebracht over het spel den 26
December gespeelt de somme van ............................... 44- 6- 8.
De prins van Poirtegael754 mette gravin van Egmont755 staet 
nocht buiten, hebben in 't volgende spel betaelt.
- 27 december. Over het spel van deselven avont is ingecomen
boven zekeren 57 st. van oncost voir beyde dagen............  43-14- 0.
Dit is by Corstiaen behouden up rekenen.
- Tot hier over 18 spelen is ingecomen.....................  1016- 6- 0.
Hiervan gecort als uutgeefbouck, fol.140 verso van de tromslagers ende
speellieden over 10 spelen, item de dienaers ende onderschout 83- 7- 0.
(In de marge:Een daelder goet).
- Item noch aen de speelluyden over 8 spelen................  48- 0.
- Aen de tromslagers.........................................  3- 4- 0.
- Dees gecort van de ontfang.........................T'samen 134-11- 0,
voirsz. blyft zuvers noch.................................... 881-15- 0.
- Dees aen Corstiaen comt veur 1/3 aen de retorickers.......  293-18- 5.
Den keyser betaelt.Den 30 december 1614 als te weten:
- Somme eens..............................57-1-2 + 43-14-0 = 100-15- 2.
- Ende aen Jacobsz. de reste................................. 193- 3- 3.
- Is voir dees camer van de Caritaten over de 2/3 paerthen ontf. 587-16-11. 
Comt ln de vereffeninge 1614 lesten december."
- GA Delft, ANHG,inv.nr.15i, Kamer van Charitate, Uutgeefboec, (1609-1615), fol.140: 
"Uutgeven van oncosten bey den ontfang vanwegen de camer van retorica. 1614:
- 7 mey. Aen Jan van Reynsburg over 't maken van eenige
kleren volgens ordonnantie, aen laste........................ 13- 0- 0.
- 10 mey. Aen Niclaes Daelmans volgens ordonnantie..........  1-15- 0.
10 mey. Aen Pietergen Hubrechts, huisvrouw van Tonis Cornelis, cleermaker
ende cleerbesorger van de retorica betaelt, volgens ordonantie ende quitantie 43-10- 0.
- 10 mey. Aen Huig Cornelis, de bode van de retorica, betaelt 
over een half jaer dienst aen de camer van retorica,
verschijnen den 1 mey 1614, betaelt.......................... 15- 0- 0.
- 14 junij. Aen Pieter Stael betaelt, volgens ordonnantie .... 1-10- 4. 
25 junij. Aen den 4 trommelslagers over 10 mael den trommel slaen,
2 reysen telcken 12 st., daer de retoricen een 3 ih moeten dragen 6- 0- 0.

754. Emanuel van Portegal (ca. 1568-1638), was gehuwd met Emilia van Nassou, dochter van Willem 
van Oranje en Anna van Saksen.

755. Gravin van Egmond, dochter van Willem van Oranje. Zij was gehuwd met de Heer van de Kenen
burg te Schipluiden.
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- 2 july. Aen Gillis Laurens voor Joost Gillis aen 9 pond haer
volgens declaratie...........................................  4-10- 0.
- 2 july. Aen Govert Govers over laken, linden ende wollen
betaelt volgens ordonnantie van ie van de maert 1614........  44-18- 0.
- Ende van de 5 mey 1614.....................................  57- 0- 0.
2 julij. Aen Floris Cornelis, speelman, over thienmael spelens met
sijn geselschap, volgens ordonnantie in dato den 28e junij 1614 70-10-nota.
- 5e july. Betaelt aen Lubbert Aelbrechtssoon volgens de
ordonnantie van Beuckel van Santen........................... 3- 8- 0.
16 july. Betaelt aen Pieter Reijers, timmerman, over de 2 bestedingen van ’t toneel
ende buytenwerck volgens d'ordonnantie van Gerrit van Santen betaelt 200- 0- 0.
19den dito. Betaelt aen Willem Kick, sijdecramer, volgende d'ordonnantie
van Gerrit van Santen ende Kicx declaratie de somme van 155-12- 0.
6den augustij. Betaelt aen Claes Willemsz., timmerman, volgens ordonnantie van
burgemeesters ende declaratie van Claes voirsz. by kennisse van Matheus Maerlant
de somme van 15-12- 2.
- 10 augusti. Betaelt aen Floris Sinnen(?), schoenmaecker
volghens sijn segghen ende ordonnancij.................  5-11- 0.
27sten augustij. Betaelt aen Tijs Arentsz., tinnegieter 7 guldens over leveringen van
2 platelen (=platte schotels), volgens syn declaratie ende ordonnantie, dus hier 7- 0- 0.
20 sept. Aen 3 dienaers elck 5 st. ende onderschout 2 g.7 st. over dat sij ih de kermis ende 
meer geassisteert hebben de comparitie (=ambtelijke dienst)
ih 't spelen op 't theater. Com t..........................................  6-17- 0.
- 24 sept. Aen Carel Vermander756 over teckenen van de cleding,
volgens ordonnantie ende quitancie........................... 3- 0- 0.
- 1 october. Betaelt aen Aeltgen Dircxs ih 't Anchertgen, volgens ordonnantie 16- 0- 0.
- 1 october. Aen Engel Camerllnck betaelt, volgens ordonnantie 12-19- 8.
12 october. Aen Andries van Oosten betaelt over eenige behoeften als rabatten 
(=omslagen van gordijnen), peruicken (=pruiken), fardegalen (=hoepelrokken) en 
anders, volgens de cedelen (=gebruikelijke overeenkomst) ende ordonnantie 30-13- 0.
Verte.................................................  711-12- 0.
(fol.140v.)
- 1614. Comt aen d'ander zyde betaelt........................ 711-12- 0.
- 22 october. Aen Tonis Jansz. Roes ih de Koestrate over
leveringen van een zeyl voir de camer ........................ 9- 6- 0.
- 24 october. Aen Anthonis Cornelis, cleermaker, volgens
declaratie ende ordonnantie betaelt .......................... 27- 7- 0.
- 7den november. Betaelt aen Arijen Augustijnsz.,
mandemaecker, volgens sijn declaratie ende ordonnantie etc. 4- 4- 0.
- 9 november. Betaelt aen J.Molijn757 over een tafel ende
het te schilderen, volgens syne declaratie...............  1- 4- 0.
- 26 november. Over een broeck met een mantel gecoft ende
betaelt volgens ordonnantie aen Tonis Cornelisz..............  18- 0- 0.
- 3 december. Betaelt aen Catellna Huet over 3 beffen, volgens ordonnantie -18- 0.
Somma 788-11-0.
Cort de oncosten daer retorica 1/3 mije moet dragen 
ende opten ontfang werden gebracht ende gecort:

756. Carel Vermander, zoon van de bekende Karel van Mander. Van 1607 tot 1615 was hij ontwerper op 
de tapijtweverij van Spiering. Vanaf 1615 had hij zijn eigen weverij in het St. Annaklooster.

757. J. Molijn, kladschrijver en verver (ca. 1574-1649).
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Hier loen aen trommelslagers .... 6- 0- 0.
aen speelluyden ......  70-10- 0.
aen dienaers.........  6-17- 0.

83- 7- 0.
Blyft uutgeven.............................................  705- 4- 0.
Compt in de vereffinge 1614. December."
1615
- De Delftse kamer De Rapenbloem neemt deel aan een wedstrijd te Kethel.758 Auteurs voor de 
Delftse kamer zijn Gideon Loockefier759 en Havart, "Noyt storf Nijdt"760.
- GA Delft, ANHG, lnv.nr.146, Ontfang-bouck II Camer van Charitate, 1615-1619, fol.62.: 
"Ontfang uut de speelen van de camer van de redenrijckers, daervan sy 1/3 paert en de Caritate 
de tweederde af comt van alle de ontfang afgetogen (=afgetrokken), als te weten.
(In margine: Die boven in 't theater sitten geven 6 st.; die beneden staen 3 stuvers.)"
1615 ontvanghen
- 2 maert. Is gespeelt ende ter camer van de Caritate gebracht 53-15- 8.
- 3 maert. Is gespeelt ende ter camer gebracht.............  38-10-10.
Nota dat 19 lootgens beneden ende 17 boven den 2 dach waren, die nijet gaven.
- 20 april. Is ingecomen van de 't spel den 2 paesdach aen gelt 90-10- 8. 
Is noch onder dien. Item 32 lootgens onder ende boven.
- 21 april. Dinsendaegs van 't 2 spel ontfangen............  69- 2- 0.
Ende 37 lootgens boven ende onder.
- Juni 14-15-16-18. Van 4 spelen ingecomen.................  121-17- 0.
Daervan vuer 't collecteren 8 gulden aen Claes ende Coen
met hem mackers, item van 't collecteren ter paeschen 2 gulden. 111-17- 0.
- Juni 22. Van 't spel den 21 sondags gespeelt is ingecomen
38-16. Moet van 't collecteren een gulden, ende 2 vastenavontdag 1 gulden 36-16- 0.
- 8 julij. Van de dracht die ih de kermis te sien is -dese
horen hier nyet te staen- geweest, blijf suvers ontfangen ... 19-13- 0.
-23 augusti. Is gespeelt ende by den keyser is ’t gelt ontfangen duer last van 
Gerrit Bokels van Santen te noteren, of hen dit alles toecomt. De keyser seyt: "Ja."
- October. Is gespeelt ende is ingecomenende ter camer gebracht ende wel getelt 32- 5- 0. 
-26 december. Heeft retorica gespeelt ende is ter camer gecomen 38- 2- 8.

496-12- 2.
- Cort de (zie post 8 juli) 19-13- 0.

470-19- 2.
- Van de trommelslagers ende collecteren te corten .........  14-10.
(Zie uutgeefbouc, fol 113) -------

456- 9- 2.
- Van de zuvere 456-9st.2p. moet 1/3 voir de ret............  152- 3- 0.

758. Zie Kethel 1615.
759. Gideon Loockefier moet in rederijkerskringen de nodige bekendheid hebben gehad. In 1598 en 1603 

is hij factor van de Maaslandse kamer; in 1606 treedt hij als zodanig op voor de Vlaardingse kamer; in 1614
1615 is hij factor van De Rapenbloem uit Delft; in 1616 wederom voor de Maaslandse kamer en in 1643 is 
hij factor van de Rijswijkse Willighe Rijsen. In 1631 schrijft hij het toneelstuk "Fama oft basuyne der 
Victorien der Prince van Orangien." Loockefier schreef onder de zinspreuk "Schout Nijt Altijt." In 1599 
wordt Loockefier aangenomen als lidmaat van de Hervormde kerk. In 1601 is hij kruidenier en bij zijn 
overlijden in 1644 is hij procureur. Zie voor hem: Van Boheemen en Van der Heijden 1982, p.119-122.

760. De enige ons bekende Hauart is Daniel Hauart, die in 1616 te Delft trouwt met Beatrix Heyndricx.
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- Blijft voor de camer van de Caritate ln de staet 1615 getelt 304- 6- 2.
Nota: dat de speelluijden ende ander oncosten noch moeten werden betaelt, die men 
sal moeten corten opten ontfang van 't volgende jaer aen d'ander zyde.
- De speellieden comt over 11 spelen tot 6 gulden 5 1/2 .... 60-10- 0.
- By Corstiaen verschoten................................... 1-11- 8.
- Aen Claes ende Coen van 't collecteren.................... 2-10- 0.
- Aen Henrick Henrix, trommelslager over 4 verscheyden reysen of spelen 1-12- 0.

66-13-8.
- Aen Mr.Floris, speelman, betaelt de wise (?) 60-10-0
den 30 januari 1616."
- GA Delft, ANHG lnv.nr.152, Uutgeef-boec Kamer van Charitate, (1615-1619), fol.112v.: 
"- 1615. Oncosten daer de camer van retorica een 1/3 moet dragen:
- 24 juni. De trommelslagers betaelt over het trommelen van
desen jare tot dees tijt 8 reysen volgens ordonnantie......  4- 0- 0.
- Over 't 15 spelen collecteren aen Adriaen Cornelis.......  4- 0- 0.
- Over 't 18 spelen collecteren aen Claes Heijndricxsz......  6-10- 0.
- 8 januari. Als aen d'ander zijde; dit's nijet gerekent;
moet van de ontfang worden gecort........................... 14-10- 0.
Ontfang bouck fol.62 wert gecort."
- Idem, fol.113:
"Uutgeven.
Ter zake van de camer van de redenrijckers over verscheyden clederen ende meubelen ende 
anders tot vorderinge van de spelen op 't toneel. Het welcke alsmede alle de reetschap ende 
cleederen bij de camer van de Caritate becosticht toecomt de Caritate.
1615.
- Januari 3. Betaelt aen Teunis Cornelisz., cleermaker,
volgens ordonnantie betaelt................................. 13-18- 0.
- 7den dito. Betaelt aen Dirck Jorisz., glaesmaker, over
maken van glasen, volgens ordonnantie ende declaratie ......  11-10- 0.
- 7 januari. Betaelt aen glaesmaker761 die de retorica
gedient heeft voir sot ende over sulx afgedanckt...........  12- 0- 0.
8 januari. Aen Adriaen Cornelis betaelt over 15 spelen te collecteren 4 g.
Aen Claes Heijndrix over 18 spelen 't gelt te collecteren 6-10- 0.
Comt aen d'ander sijde voren.
- 28 januari. Betaelt aen Huig Cornelisz., bode, van de
retorica, over een halfjaer gagie verschenen den 1 januari 1615 15- 0- 0.
- 4 februari. Aen Tonis Jansz. betaelt van linden, volgens ordonnantie betaelt 6- 8- 0.
- 25 februari. Aen Herman van Ruiven over 2 balckyens ende een scone capramen 0-13- 8. 
25 februari. Aen Ariaen Aeriaensz. over ’t boeckeren (=inschrijven als doorlopende tekst) 
van de spelen also de retorijckers het rolleren (=het maken van teksten per rol)
hebben betaelt. Dus hier volgens ordonnantie...............  5-10- 0.
- 22 april. Aen Jan Hendrixs Stuit over 't maken van het
toneel van de retorica, volgens declaratie.................  15- 4-10.
- 25 april. Aen Huige van Vleubroeck over borduersel
van cleeren volgens declaratie.............................. 31-10- 0.

761. Wordt hiermee de bovengenoemde Dirck Jansz., de stadsglazenmaker, bedoeld?
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- 6den mey. Betaelt aen Willem Willemsz., cleermaker,
volgens declaratie ende ordonnantie......................... 21- 0- 0.
- 27 mey. Betaelt aen Salomon Dacket, volgens cedel ende ordonnantie 150- 0- 0.
- 1 july. Aen Huich Cornelisz., boode van retorica, betaelen
voor een halfjaer gaige, verscheenen den 1 julij anno 1615 . 15- 0- 0.
- 8sten dito. Betaelt aen Schalck Jacobs over een klockebel
by retorica gehaelt, weghens ordonnantie...................  1-16- 0.
- 12 dito. Betaelen aen de faberick (=penningmeester) van de camer van retorika 4- 2-14.
- 5den augustij. Betaelt aen Geertruijt van eenighe waren
by haer gelevert, volgens ordonnantie....................... 7-18- 0.
- Sept. 2. Aen Isdras, beeltsnyder, volgens ordonnantie betaelt 1-12- 0.
- Sept. 5. Aen Willem Willemsz., cleermaker, volgens ordonnantie betaelt 7-12- 0. 
18den november. Betaelt aen den huysvrou van Huijch Cornelisz., bode van retorica, 
vijfthien guldens over een halfjaer gage, die verschijnen sal den ie  januarij
anno 1616. Dus h ier.........................................  15- 0- 0.
Somma 335-17- 0.
Nota. Is geconsenteert by de huysvrou van Huych voorsz., dat het aenstaende half jaer gage 
ontfangen sal worden by Aechgen Ysbrantsen. "
- Idem, fol.113v.:
"Aen d'ander zyde...........................................  335-17- 0.
- December 23. Betaelt aen Harman Pieter op ’t leveren van 't hout aen retorica 2-14- 4.
- December 23. Betaelt aen Molijn, schilder, volgens sijn declaratie 1-10- 0.
Tot hier in de staet van 1615 Somma 340- 1- 4."
1616
- De Rapenbloem neemt deel aan de wedstrijd te Vlaardingen.762 Auteur voor Delft is Gijsbrecht 
van Hogendorp.763
- GA Delft, ANHG lnv.nr.146, Ontfang-bouck II Kamer van Charitate (1615-1619) fol.62v.: 
"1616:
- 1 januari. Van de redenryckersspelen is ontfangen ende
ln de vergaederstaet gebracht, dus enen excerpt............  456- 9- 1.
- Is de bus ter camer gebracht van 't spel nieujaersavont ende is daerin bevonden 25- 5-10.

481-14-12.
Cort de ongelden aen d'ander zide, belopende...............  66-13- 8.
Samen 415- 1- 4.
Comt 1/3 paert voor de camer van de retorica............... ......................................... 138- 6-11.
- 30 januari. Aen Corstiaen dees somme getelt aen 51
reaelen ende 18 g. 9 st. 11p. aen gelt..................... .................................................. 376-14- 9.
Cort dat in de vorige staet. -------
Nota. Is gebracht 304-6-2. Blyft t'samen................... ..............................................72- 8- 0.

762. Zie Vlaardingen 1616.
763. Gijsbrecht van Hoghendorp (ca 1589-1639), adelborst in de garde van prins Maurits, later kolonel; 

meestal in buitenlandse dienst. In 1616 is hij factor van de Rapenbloem en schrijft hij de bijdragen aan de 
wedstrijd te Vlaardingen. Hij is eveneens de auteur van het "Truerspel van de moordt begaen aen Wilhelm 
(...) van Oraengien." Zie: Kossmann 1932.
204



- Den 14 februari. Is ingecomen van 't spel................  19- 2- 0.
- Den 16 februari. Noch ingecomen........................... 24- 7- 8.
De speelluyden hebben elck spel verdient 30 st., moeten
betalen 6 gulden. Cort 6 gulden, blyft .....................  37- 9- 8.
- Den 4den april heeft retorica gespeelt ende is ontfangen 
twee ende veertich gulden.
- Die hier ..................................................  42- 0- 0.
- Den 5den dito. Noch gespeelt ende is ontfangen...........  35- 5- 0.
- Op den tweeden Pincxsterdach 1616, zynde den 23sten mey
heeft retorica gespeelt ende is ontfangen..................  36-16- 0.
- 20 juni. Maendags ln de kermis is ingecomen..............  16-15- 8.
- Cort van de speelluyden ende ander oncosten..............  3- 6- 0.
Blijft zuvers ontfangen..................................... 13- 9- 8.
Nota. Aen den prins betaelt op rekeninge van hen 1/3, dat hen tot dees tyt comt,
de somme van 40 gulden. Veertich gulden comt 63 verso op haer rekeninge.
- 6 july. Betaelt aen Coen, Jans, Claes ende Arent vuer
't collecteren van de penningen van de spelen..............  11- 0- 0.
Nieuwe retorica .... 11 gulden uutgeef, fol.112 verso.
- November 9. Is gecomen uut de spelen van de retorica
nieu spelers (=jonge kamer; zie onder 20 november).........  33-12- 8.
- Cort oncosten van de speelluyden, tromslagers, gehuyrde
dingen ende andere, volgens declaratie 19-8st. Blyft over ... 14- 4- 8.
- November 20. Over 't spelen van de jonge camer van retorica 30-19- 4.
Gaet af voir oncost 14-4-0. Blyft zuvers.................... 16-15- 4.
- December 26. Is van de jonge rethorica ontfangen van 't spel 58-13-12.
- December 27. Is van de selve ontfangen...................  31- 9- 0.
Samen 90- 2- 0. 
In de 2 dagen aen oncosten gevallen volgens declaratie.....  44-13-12.
Blyft zuvers................................................  45- 9- 0.
Comt fol.63 verso."
- Idem, fol.63:
"December 1616.
- 7 December. Van 3 spelen van de Prins764 den 4/5/6 december
is de camer gebracht ende getelt ............................ 94- 3- 4.
by d'oude camer van rethorica. Comt fo. 63 verso op een gerekent. "
- GA Delft, ANHG,lnv.nr.152, Uutgeef-boec Kamer van Charitate, (1615-1619), fol.112v.: 
"1616. Aen Gijsbrecht van Hogendorp betaelt over vereeringe
van 't spel van de prins, volgens fol.113v..................  50- 0- 0.
- 5 meij. Aen Mr.Cornelis Jans, speelman, over 't spelen op
den 2 pinxterdag gespeelt................................... 3- 0- 0.
- 6 junl. In 't ontfangbouck fol.62 verso, over 't
collecteren aen Claes, Coen en Arent betaelt...............  11- 0- 0.
- 27 july. Aen Frans, den trommelslager, voir 6 maelen
den trommel slaen tot 8 st., telcke reys...................  2- 8- 0.

764. Hiermee wordt het "Truerspel van de moordt begaen aan Wilhelm (...) van Oraengien" door Van 
Hogendorp bedoeld.
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- 9 december. Aen Frans, den trommelslager, voir de 3 spelen 1- 4- 0.
- 28 december. Van 't collecteren aen Coen, Claes ende
Adriaen over 3 spelen, elck 10 st. Com t....................  4-10- 0.
-b 15 feb. Over 2 dagen trommelen als fol.114..............  0-16- 0.
-a 16 december 1616.Aen Cornelis Jans,speelman, fol.114 voir
3 spelen met hen 4, tot 30 st. Elck wort betaelt...........  18- 0- 0.
- 22 febr.1617. Aen de speelluijden over 2 dagen spelen.... 10-18- 0.
- 19 april. Over 't collecteren met hen 3 voir 6 reys
spelen, als fol.114, tot 10 st. Comt telckens 30 st.........  9- 0- 0.
Somma 110-16- 0. 
Comt 1/3 voir d'oude rethorikers te dragen ende van haer
incomen op 't ontfangbouck te corten ........................................................................33- 5- 6.
Moet daer samen fol.63 verso gecort.........................................................................36-18-11.
Blyft uutgeven voir de camer .....................................................................................66-10-10.
Moet samen gecort van de ontfang in 't boeck, fol.63 verso,
ende den ontfang so veel vermindert, dus hier geroyeert........................................ 73-17- 6."
- Idem, fol.113v.:
"1616:
- Januari 30. Aen Corstiaen, de bode, betaelt over verschoten (=voorgeschoten) oncosten 
opten 1 ende 2 maert 1615 van kaersen, wijncanne, glasen, een paer groene
boxen (=broeken) ende fardegalen (=hoepelrokken) 2-14- 0.
- Febr. 17. Oncosten in de 2 spelen van vastenavont,
volgens declaratie overgelevert by Ariaen Ariaensz.........  3- 1-12.
- Maert 9. Betaelt over een fluwelen roxken, satinen broeck
ende aen Jan Willemsz. van Naelwijck........................ 11- 0- 0.
April 23. Aen Gijsbrecht van Hoghendorp d'somme van vijftich guldens tot een 
vereeringhe over 't maken van de tragedie van de doot des princen van Orangien, 
hooch loflicke memorie den liefhebbers van retorica alhier vereert. Dus hier 50- 0- 0. 
(In margine: 1/3 moet comen tot last van redenrijckers).
Comt aen d'ander zijde op de rekening van de retorisijns 1/3 te dragen.
Mey 4. Aen Arien Ariensz., prins van de kamer over eenige oncosten gevallen
op den tweeden ende derden paesdach, volgens sijn declaratie d'somme van 4-13- 0.
- Mey 25. Aen Ariaen Ariaensz. betaelt over oncosten gevallen
op 't spel de 23 mey, dat's den 2 pinxter..................  1-14-12.
Juni 29. Aen Aefgen Ysbrants betaelt wegen Huich Cornelisz., bode,
over een halfjaer gagie den 1 july 1616 verschenen 15- 0- 0.
- 6 july. Betaelt aen Govert Govertsz. over eenige behoeften
in 't jaer 1615, gehaelt volgens declaratie................  37-11- 8.
- 6 july. Noch ih de kermis eenige behoeften van spelen.... 3-12- 0.
- 27ste julij. Aen Francois Willemsz., trommelslager, gegeven
voor 6 mael den trommel te slaen, aen 8 elcken reijs.......  2- 8- 0.
Hierover fol.112 verso.
- Den 5den augustus 1616. Betaelt aen Mr.Cornelis Jansse,
speelman, drije guldens over spelen op den tweeden Pincxsterdach 3- 0- 0.
(ih margine: 1/3 de rethorisyns).
2 sept. Betaelt aen Willem Jansz, schilder, over 't schilderen van ’t uuthangbert
ende 2 rapen met W.G.765, volgens ordonnantie van Van Santen 10- 0- 0.
28 sept. Aen huisvrou van Daniel Pietersz. Baiaert in de Pluijm over
legatuijren (=banden). Ende anders volgens declaratie 50- 9- 6.

765. Hiermee wordt het blazoen van de kamer bedoeld, dat kennelijk op een uithangbord werd afgebeeld.
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- 12 october. Tomas Jans, hout over 3 1/2 ellen linden....
- 25 october. Betaelt aen Salomon Dacquet van geleverde waer, 
volgens zijne declaratie aen kasse ..........................

1-18- 0. 
104- 1- 8.
245-15-14."

- Idem, fol.114:
"De gagie van Huig, de bode, die 1 january 1617 zal verschijnen, sal men betaelen
aen Aefgen Ysbrants. 11 november. Betaelt aen Bruijn Harmans Schinckel766
van lieden (=liedjes) drucken ende anders volgens declaratie 18-10- 0.
- 10 december. Van paruijcken,fardegalijnen ende anderste huijren 2-18- 0.
- Noch over oncosten van de 3 spelen van de prins, volgens declaratie, comt 9-14-12.
16 december anno 1616. Betaelt aen Cornelis Jansz, speelman, ende ’t speelen
van 3 dagen met haer vieren 30 st. elcx daervolgens de declaratije, compt 18- 0- 0.
Comt fol.112 verso retorica 1/3 te dragen.
- 28 december. Betaelt Claes, Coen ende Ariens, timmerman,
van 't staen ende collecteren van 't gelt in de spelen, 7 reijsen 6- 0- 0.
3 van de oude, 4 van de jonge retorica tot 10 st............  10-10- 0.
Comt 4- 10st. op de rekening van oude fol.112 verso.
1617
- GA Delft, OA Thesauriersrekeningen 1617, fol.245v.:
"Den persoon die mijn heeren van de weth vereert heeft met ses exemplaren van den intre van 
den rhetorisijnen, gehouden tot Vlaerding, betaelt de somme van vijfthien gulden. Dus hijer... 15 
gul."
- Idem, fol.246:
"An den rhetorizijnen van dat zijluijden den heeren burgemeesteren vereert hebben met een 
nijeuwe meij ende an de compagnijen van graef Hendrick van Nassau767 ende van den heer van 
Chastillon over het slaen metten tamborijn van een nijeuwen meij, t'samen betaelt neghen gulden 
thien stuvers. Dus hier ... 9 gul. 10 st."
- Idem, fol.246:
"Gijsbrecht van Hoogendorp van dat hij den heeren burgemeesteren vereert heeft met veerthijen 
exemplaren van de tragedie van de moort van mijn heere den Prince, hogher memorie, betaelt de 
somme van vijer ende twintich gulden. Dus hier ... 24 gl."
- GA Delft, ANHG inv.nr.146, Ontfangbouck II,(1615-1619), Kamer van Charitate, fol.63
verso:
"1617:
- Maert 27. Den 2 paesdag is by d'oude retorica gespeelt ende ingecomen 19- 4- 0.
- Maert 28. Noch den 3 paesdag is ingecomen...............  14-14- 0.
Samen 33-18- 0.
- 29 maert. Betaelt oncosten van de beyde spelen, volgens declaratie 4-19- 0.
- Ende telcken 2 speelluyden............................... 6- 0- 0.
- 31 maert. De trommelslagers.............................. 0-16- 0.
Samen 11-15- 0. 
Gecort blyft...............................................  22- 3- 0.
3 mey 1617. Aen Stael betaelt op rekeninge van den 1/3 paert de somme van

766. Bruijn Harmans Schinckel is de zoon van de bekende Delftse drukker Harmen Schinckel, die in 
1568 te Delft werd onthoofd vanwege het drukken van ketterse geschriften.

767. Namelijk prins Frederik Hendrik.
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6 gulden. In uutgeefbouck fol.114 verso noch meer voir haer betalen.
Comt noch uutgeven, is betalen 102-14- 8.
- Noch fol.62 verso betalen................................ 40- 0- 0.
- Aen de oude retorica samen betalen....................... 148-14- 0.
- Is van de oude rethorica als voren in 8 reysen of
artyckelen a.b.c.d.e.f.g.h. ingecomen de somme van ........  308- 7- 0.
- De ongelden daerinne de rethorica 1/3 moet dragen, syn
uutgeefbouck, fol.112 verso................................ 110-16- 0.
Blyft 197-11- 0.
- Comt de oude rethorica over 't suvers voir hen 1/3 ......  65-17- 0.
Zodat sy te veel hebben ontfangen.......................... 82-17- 8.
Dat de camer van Charitate goet comt over de 2/3 paerten
belopen 131-14 van de portie van de camer van Charitate,
zodat van de oude rethorica maer by de camer ontfangen en is de somme van 48-16- 8. 
(In margine: Nye somme)
Comt aen d'ander zyde."
- Idem, fol.64:
"1617
5 july. Is de Camer gebracht over 13 spelen bij Abraham Bourdon met sijn comedianten 
gespeelt, daervan de camer van de Caritate zuvers boven de oncosten van de speelluyden, 
tromslagers, trompetters ende collecteurs over de helft zuvers ontfangen 299-14- 2.
- Den 12den julyus 1617 heeft ons confrater Dou Rombouts
ter caemer gebracht drye guldens over dat de rederyckers van Maeslant thuys
eenighe cleederen hier van de reedenryckers van Delft gebruyckt hebben 3- 0- 0.
- Den 2den augusti is ter camer gebracht (tot een verering 
voor 't gebruyck van eenige cleederen) by de rederyckers
van de Maeslant d'somme van vyer guldens 4- 0- 0.
- Den 3den november is ter camer gebracht (tot een verering 
voor 't gebruyck van eenige cleederen) by de rederyckers
van Maeslant d'somme van drye guldens. Dit's hyer........  3- 0- 0.
- 4 Somme.................................................  309-14- 2.
- 1 somme, fo. 62 verso hyer b y ........................... 72- 8- 0.
- 2 somme, fo. 63 hier by noch............................ 84-18-14.
- 3 somme, fo. 63 verso noch.............................. 48-16- 8.
Is tot hier toe in 2 jaren uut de rethorixse spelen zuvers
gecomen ih de charitaetcamer.............................. 515-17- 8.
Dit in december 1617 in reken te stellen, mitsgaders dat de oude camer van
retorica als aen d'ander zyde schuldich blyft aen Charitate 82-17- 8.
Comt ih de reken(ing) 1617."
- GA Delft, ANHG lnv.nr.152, Uutgeef-boec (1615-1619) Kamer van Charitate, fol.114: 
"1617:
Den 4den januarij. Betaelt aen Aefgen Ysbrants vanwegen Huijch Cornelisz., bode,
over een half jaer gagie, hier verscheenen den ie  deser lopende maent,
compt hier. Betaelt 15- 0- 0.
- 11 januarij. Aen Barent Arentsz. betaelt van reparatie van kleeren 3-10- 8. 
-Den 18den januarij. Betaelt aen de huijsvrouw van Huijch
Cornelisz, bode van rethorica, voor 3 maenden gagie, 
dewelcke hier verschijnen sal den eerste april thoecomende
ende dat aen sekere panden uut de lombert (=lommerd) te lasten comt, hier 7-15- 0.
- 20sten january 1617. Betaelt aen den bouckhouwer van de
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Oost-Indische Compagnie, Pieter van der Meer: 54 guldens voor drije
stuckens doradijlge (=streepvaren) blyckende bij zijn quijtantie 54- 0- 0.
- 15 febr. Aen Frans, trommelslager, betaelt over maendags
ende dijnsendaegs het spelen in trommelen................  0-16- 0.
Comt fol.112
22e dito. Betaelt aen Anneken Jansz., huysvrou van Mr. Cornelis, speelman,
over 't spelen van twee dagen met haer vijeren, by accoort 10-18- 0.
19den april. Aen Claes Heijndricxz betaelt voor 't collecteren van ’t gelt
in 't speelen voor 6 reijsen spelen tot 30 st. ijder reijs 9- 0- 0.
- 26 april. Betaelt aen Cornelis Hendricxz. over eenige 
oncosten bij hem gedaen in 't spel van de doot van de prins
van Orangien, gespeelt opten 4e december 1616 ............  7- 2- 0.
- 26e april. Door begeeren van de huijsvrouw van Huijch Cornelisz. 
gegeven ende betaelt aen Aechgen Ysbrants de 3 maenden gagie

die haer man verschijnen sullen den eersten julij thoecomende 7-10- 0.
132- 0- 4."

- Idem, fol. 114 v.:
"Januari 1617. Aen d'oude retorijckers volgens hare ordene aen verscheijden 
luijden ende volgens de cedelen betaelt. Hare ordonnantie samen 102-14- 8.
11 januari. Dat men van haer derde paert sel corten; dees partie moet ih 't 
ontfangbouck fo. 63 verso gecort op haer rekeninge. Dus hier geroiert.
- Den 2den augusti. Betaelt aen Claes Hendricxz. over coop
van een sleutel totte kist van de redenrijckers 0- 6- 0.
- Comt het uutgeven van fol.113 verso tot hier te belopen 
tot laste van de camer van Charitate, dat nu december 1617
ih rekening wert gebracht de somme van ...................  378- 2- 2.
Comt ih de staet anno 1617."
- GA Delft, ANHG, niet geïnventariseerde acte in het archief van de Kamer van Charitate: 
"Manier van inventarijs, gemaect by Claes Heynricksz., cleermaecker; Arien Ariensz., 
glaesmaecker768; van de klederen ende habijten, mitsgaders al d'andere goederen bevonden in de 
kist en kasten van de redenryckers op den Xden july 1617.
In den eersten 2 konincx rocken van gouwe laecken, een op een roode, d'ander op een blaeuwe 
gront met 2 syde voorschooten, d'een root en d'ander blaeu met gouwe frange met een vergulden 
septer.
Noch een inkernaten armesijne bouwen (=vleeskleurige, zijden bovenrok) met gout geborduiert. 
Noch een gebeelden bouwen van groen op geel.
Noch een Spaensche brockyly (=broekje) met een wambas daertoe van wit en gouwe laecken. 
Noch een bouwen van 't selve wit en gouwe laecken.
Noch een rooden sijen gebordierden rock voor Apollo met een root en geel gebeelt (=met 
ingeweven figuren) rockgen voor Mercurius.
Noch een swart satijnen gepickeerden (=doorgenaaide) broock, wambas en een Spaens rockgen 
met noch een effen fluweelen Spaens rockgen.
Noch twee Spaensche packen; te weeten kasiack (=lange overjas) en broock; d'een van asgraeu 
perpijtuaen (=duurzame wollen stof) en d'ander van graeu laecken; beyde met goudt geboort met 
twee onderwambasen daertoe.
Noch een orangen armesijne mantel.

768. Arien Ariensz., keizer van De Rapenbloem, vertegenwoordigt bij de inventarisatie dus de 
rederijkerskamer.
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Noch een graeuwe, laecken mantel met eenen groenen fluweelen bef met eenen grooten, 
graeuwen Franschen broock van 't selve laecken met gouwe trensiens (=biesjes) geboort.
Noch eenen witte genopten bouwen.
Noch een blaeu gestreepten sye veltrock met een witte schort; met een stormhoetgen voor Pallas. 
Noch een graeu armesyne wambas met een swart parpituwaen, Spaens rockgen; met twee 
onderwambasgens.
Noch een perpituwaen taneet (=bruingele) Spaenschen kasiack en broock.
Noch een wit en silverlaecken rock, met een wit sye damasten uuthangsel; met noch een 
Poolsche rock van 't selve.
Noch vier witte Spaensche cappen; met vier swarte roucappen en noch drie vrouwecragen; met 
twee mansbeffen; alt'samen met groote canten.
Noch vier langhen Poolschen rocken van root en geel legetuer (=band), met twee van root op wit 
gebeelt.
Noch in een ront doosgen een coninginnenscroontgen; met drie hare paruijcken ende vijf 
baerden.
Noch seeve paer sije mouwen, groen, seegroen, orange, geel, root, blaeu en weerschijn met drie 
gestreepte met ende vijf witte moutgens.
Noch een swarten, honskoote (=wollen) vlieger (=wijde mantel); met noch een vlieger van groen 
en root linden met stroo geboort; met een voorschoot van 't selve daertoe.
Noch twee, gestreepte Poolsche rocken; met een van gedruct Indians; met noch een kantoorkleet 
(= ?? kleding van een administratief beambte ?) van 't selve gedruckte.
Noch een viercant, root, syden cleet met weerschyn (= glimmende stof?) gevoert.
Noch tien Turckschen hoeden; eene blaeu en d'ander van witte syde ofte catoendoock; met noch 
een slechten (=eenvoudige), graeuwen hoet ende eenen hoet van stroo gemaect; met noch een 
bisschopsmijter.
Noch een swarte laecken boueren (=boeren) rock; met een paer swarte lange buxen(=broeken) 
ende een swarten laecken nachtabbert; met een muts van 't selve laecken.
Noch een vrouwelyfgen van wit en swart gebeelt.
Noch nege sleuyers, drie blaeu, een orangen en een swart en vier witte met noch een geele syde 
voorschoot.
Noch een gecks ofte Pantalons (=van Pantalone, figuur uit de comedia del arte) habijt; te weten 
broock en rockgen; met een muts daertoe ende d'oude sotscap.
Noch twee wildemanskleeden van haer op linden gemaect.
Noch eenen schaepsgraeuwe moninckscap met de klompen en een haren gordel.
Noch een groen, genopt jongensbroockgen.
Noch twee leere lackaeijrocken, een roet en d'ander groen.
Noch twee jongenshabijten van blaeu en root laecken; met noch twee linde rockiens.
Noch een schaepsharderspij; met een broock van 't selve.
Noch ses paer bruesekens (=laarsjes); met vijf paer witte schoenen en een leere fartegalijn 
(=rokkussentje); met eenen ronden leeren busiet (=koker??).
Noch een Mercuierius tweeslangich stockgen.
Noch twee tinne plateelen.
Noch vier ijseren schilden; met acht ysere blaeckers en den blixem van Jupiter.
Noch twee vluegelen.
1618
- GA Delft, ANHG inv.nr.146, Ontfang-bouck II, Kamer van Charitate (16151619), fol.64:
"Den 23en maerte is ontfangen van Jacob Vrancsen van der Hoof, woonende in de Lier769: 15 
stuvers, 12 penn. van dat de redenryckers aldaer eenighe cleederen geleent zyn ... 15-12- 0."
- Idem, fol.64 v.:
"1618:

769. Jacob Vrancken van der Hoof (overleden 1629). Zie De Lier 1618.
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27juny. Is ter camer gebracht door ons confrater Hogerscheijt, 't geen bij hem ontfangen 
is over negen spelen bij de commedianten gespeelt. Daervan zuijvers ter camer 
is gecomen boven de oncosten van speelluijden, trommelslagers, trompetters ende 
collecteurs over de helft ontfangen 228- 7- 8. 
d'Ander zijde..............................................  0-15-12.

229- 3- 4.
- Den 10den mey 1618 in de staet van 1618.
Boelhuys (=veilinghuis) gehouden ten huse van Annitgen Balten van de goederen, gebruyckt 
totte rethoricke spelen. Daervan gecomen is de somme van tweehondertachtentnegentich 
guldens, volgens cedulle by haer geteckent in date uts (=ut supra, nl. 10 mei), welcke voldaen 
zyn als volcht:
Salomon Dacquet is schuldich ter zake van caffa (=sterke, zijden stof), vercoft in 't boelhuys van 
de rethoricque clederen ende zijn op des boelhuys met register ongeteeckent gebleeven om deur 
hem alhier ter camer te beter te waren (=in het oog te houden)."
- Idem, 4 ingelegde vellen over 1618:
"Gelt, ingecomen opten 17den junij naemiddach van 't spelen van de commedianten:
Eerst aen 22 1/2 werp 2 st. p. com t............ ..................................................................9- 0- 0.
Aen 2 1/2 Hollance daelder a 2-0-0............. ................................................................5- 0- 0.
Aen Engels gelt..............................................................................................................2-14- 4.
Aen schellingen............................................................................................................. 8- 8- 0.
Aen 20 werp st................................................................................................................4- 0- 0.
Payment......................................... ................................................................................ 0- 9-10.
Somma 29-11-14.
Oncosten voor de ontfangers....................  1-10- 0.
Aen 2 speelluijden .............................. 2- 0- 0.
Aen de trompetter ............................... 1- 0- 0.
Aen twe tapiten gehuijrt........................ 0-16- 0.
Somma...........................................  5- 6- 0.
Oncosten af; blijft vry gelts 24-6-0; de helfte is 12- 3- 0.
Opten 18 junij voormiddach:
Aen 30 werp 2 st. V p. compt...................  12- 0- 0.
Aen st...........................................  9- 0- 0.
Aen 2 daelders t'samen.......................... 4- 9- 0.
Engelts gelt .................................... 1- 1- 0.
Payment.........................................  2- 7- 8.
Somma...........................................  28-17- 8.
Oncosten voor de ontfangers....................  1-10- 0.
Aen de speelluijden ............................. 2- 0- 0.
Aen de trompetter................................ 1- 0- 0.
Aen twe reysen voor de trommelslager ...........  1- 0- 0.
Somma...........................................  5-10- 0.
Oncosten af, vry gelt 23-7-8; de helfte is 11-14-0.
Den 18 junij naemiddach:
Aen 4 Hollance daelders ......................... 8- 0- 0.
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Eenen Albartus daelder .......................... 2- 9- 0.
Ende A(= albartus daalder).....................  1- 8- 0.
Aen 56 werp 2 st................................. 22- 8- 0.
Aen Engelts gelt................................ 7-12- 4.
Aen 36 werp stuijvers........................... 7- 4- 0.
Aen 75 stuvers ende realen...................... 12-10- 0.
Payment.........................................  2- 7- 0.
Aen deuten......................................  0-12- 4.
Somma...........................................  74-10- 8.
Oncosten aen de ontfangers...................... 1-10- 0.
Aen speeluijden ................................. 2- 0- 0.
Aen de trompetter............................... 1- 0- 0.
Tapytenhuijr.................................... 0-16- 0.
Trommelslager................................... 0-10- 0.
Somma...........................................  5-16- 0.
Oncosten af, blijft vrij gelts 68-14-8; de helfte 34- 7- 4.
Den 19 junij voormiddach Aen 30 werp ...........  12- 0- 0.
Een Albartus daelder ............................ 2- 9- 0.
Aen 1/2 Hollance ende 1/2 Vryse daelder........  1-14- 0.
Aen gout........................................  10- 0- 0.
Aen Engels gelt................................. 7- 7- 0.
Aen st...........................................  12- 0- 0.
20 werp stuijvers............................... 4- 0- 0.
Payment.........................................  3- 6- 4.
Somma...........................................  52-16- 4.
Oncosten aen de ontfangers...................... 1-10- 0.
Aen de speelluijden ............................. 2- 0- 0.
Aen de trompetter ............................... 1- 0- 0.
Aen de trommelslager............................ 0-10- 0.
Somma ...........................................  5- 0- 0.
D'oncosten af, blijf 47-16-4; de helfte 23-18-2.
Ingecomen naermiddach den 19den junij 1618:
Aen 3 Hollance daelders ......................... 6- 0- 0.
Aen 60 werp 2 st................................. 24- 0- 0.
aen 60 st........................................  18- 0- 0.
Aen 1/2 st. 16 1/2 st............................ 5- 2- 0.
Aen 20 werp st................................... 4- 0- 0.
Aen Engelts gelts............................... 5-16- 8.
Aen payment.....................................  3-15- 0.
Somma...........................................  66-13- 8.
Oncosten aen de ontfangers...................... 1-10- 0.
Aen speelluijden ................................ 2- 0- 0.
Trompetter ......................................  1- 0- 0.
Trommelslager................................... 0-10- 0.
Tapyten gehuyrt................................. 0-16- 0.
Somma...........................................  5-16- 0.
Compt hier vry gelt 60-17-8; de helfte is 30-8-12 .

212



Ingecomen voirmiddach opten 20 junij:
Engelts gelt 3 guldens.......................... 3- 3- 0.
Aen Albartus daelder............................ 2- 9- 0.
30 werp st.......................................  12- 0- 0.
Aen st...........................................  1-11- 0.
Aen st...........................................  8- 8- 0.
Payment.........................................  0-18- 0.
Somma ...........................................  28- 9- 8.
Oncosten aen ontfangers......................... 1-10- 0.
Aen speeluijden ................................. 2- 0- 0.
Trompetters .....................................  1- 0- 0.
Trommelslager................................... 0-10- 0.
Somma ...........................................  5- 0- 0.
Oncosten af, blijft 23-9-8; de helft 11-14-12.
Ingecomen naemiddach opten 20 juny 46 1/4 werp 2 st. 18-10- 0.
aen 63 st. comen................................ 18-18- 0.
Aen Albertus daalder............................ 1- 8- 0.
3 Hollance Albertus daalder 2-0-0...............  6- 0- 0.
Engelts gelt .................................... 4- 1- 0.
Aen ducaten is .................................. 4- 1- 0.
Aen payment ende st.............................. 13-16- 0.
Somma ...........................................  70- 0- 0.
Oncosten aen de ontfang......................... 1-10- 0.
Aen speelluyden ................................. 2- 0- 0.
Aen trompetter..................................  1- 0- 0.
Trommelslager................................... 0-10- 0.
Aen tapiten..................................... 0-16- 0.

5-16- 0.
Oncosten af 64-4-0; de helfte 32-2-0.
Opten 21 junij naermiddach:
Aen 82 1/2 werp 2 st............................. 33- 0- 0.
2 a 2 guldens................................... 4- 0- 0.
Aen Albartus daalder............................ 2- 9- 0.
Aen coninx daelders............................. 4-10- 0.
Aen st...........................................  6-19- 0.
Aen 12 Engelce guldens.......................... 13-12- 0.
Aen st. ende realen ............................. 30- 0- 0.
Payment.........................................  1-10- 0.

95- 0- 0.
Oncosten aen de ontfangers...................... 1-10- 0.
Aen 2 speelluijden .............................. 2- 0- 0.
Aen trompetter .................................. 1- 0- 0.
Aen trommelslager............................... 0-10- 0.
Tapyten.........................................  0-16- 0.

Oncosten af, blijft 89-4-0; de helfte 44-12-0.
5-16- 0.
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Den 22sten junij naermiddach:
Aen 50 werp 2 st. p............................. 20- 0- 0.
2 1/2 Hollance daelders......................... 5- 0- 0.
2 t'samen....................................... 1-18- 0.
Aen Engelts gelt................................ 4-17- 0.
aen 64 st........................................  17- 4- 0.
aen 40 werp st................................... 8- 0- 0.
Payment.........................................  1-11- 0.

60-10- 0.
Oncosten aen de ontfangers...................... 1-10- 0.
Aen 2 speelluijden .............................. 2- 0- 0.
Aen trompetter .................................. 1- 0- 0.
Aen trommelslager............................... 0-10- 0.
Tapijten........................................  0-16- 0.
Somma...........................................  5-16- 0.
Oncosten af 54-14-0; de helfte is 27-7-0."
- GA Delft, ANHG inv.nr.152, Uutgeef-boec 1615-1619, kamer van Charitate, fol.114 verso: 
"1618:
Januari 5. Aen Aefgen Ysbrants wegen Huich Cornelisz., de bode, noch gegeven een vierden 
jaers; verschenen den 1en october 1617 ende daer mede uut 7-10- 0."
- GA Delft, ANHG, niet geïnventariseerde acte berustend in het archief van de kamer van 
Charitate:
"Contraboelcedulle (=tegenovereenkomst van de verkoop van geveilde goederen) gehouden van 
de clederen van de redenrijckers binnen Delf, toecomende de camer van Charitate. Vercocht 
door den boelhuijsmeester Willem Pieterszoon op boelhuijsrecht, huijden den 10den meij XVJc
ende achtien.
Willem Fransz. - Een rijsen (=wilgetenen) draeck, een paert, een cleet 16 st. 
Willem Fransz. - Twee hoeden, een muts, een bosiet
(=koker??), een fartegalijn, een ruijch cleet............  19 st.
Maertge Crijnen - Een blaesbalck, een satershooft, een
knodse, een holster, een sabel............................ 1 g. 3 st.
Willem Fransz. - 3 spaense cappen, 3 cragen, 3 beffen.... 3 g. 1 st.
De camer van Vlaerding770 - Een deel Turcxe mutsen........  3 g. 5 st.
Seger de Clercq - Een deel baerden, met gevrijseert (=gekruld) vrouwenhaer 30 st.
Griete Timmermans - Vier isere schilden..................  2 g. 5 st.
Griete Timmermans - Een grauwe pij, een broeck ende anders 3 g. 12 st.
Maertge Crijnen - Een swarten tabbert....................  8 g.
Lijsbet Andries - Een gex cleet........................... 2 g. 8 st.
Griete Timmermans - Een deel schoenen, met eenige laersen . 2 g. 5 st. 
Willem Fransz. - Een lindeschort, een lijf, twee houte
vleugels, een lansij (=lans), een helmet.................  5 g. 6 st.
De camer in De Lier771 - Twee gecoleurde jongenscleden.... 2 g. 19 st.
De camer in De Lier - Een satijn wambais, brouck ende rockie 3 g.
Maertgen Ariens - Twee rockiens........................... 39 st.
Barent Harmensz. - Een witten brouck, rockie ende mouwen met gout geboort 11 g. 2 st.
De camer van Vlaerding- Een brouckie ende armosie (=zijden) wambais 2 g. 10 st.
Griete Timmermans - Een mans tabbert; met een Romeins rockie 9 g. 11 st.

770. Bedoeld wordt de rederijkerskamer De Akerboom uit Vlaardingen.
771. Bedoeld wordt de rederijkerskamer De Hofbloemkens uit De Lier.
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Lijsbet Andries - Een boere caffa, lij ffie ende anders .... 4 g.
Willem Fransz. - Een boerecleet........................... 5 g. 3 st.
De camer van De Lier - Een grau cleet met goudt geboort ... 10 g. 1 st.
Willem Fransz. - Twee lere casiacken.....................  22 st.
Jannetge Jordaen - Een fluele rockien..................... 3 g. 2 st.
De camer van Maeslant772 - Een incarnaten rock met gout geborduert 16 g. 2 st.
Griete Timmermans - Een silverlaken rock.................  5 g. 19 st.
Maertge Crijnen - Een swarten bouwen...................... 7 g.
Willem Fransz. - Een deel rommeling, twee siarpen........  25 st.
Govert Knol - Een lap orange armosij..................... ................................................15 g. 10 st.
Griete Timmermans - Een silver lacken broeck ende wambais
met een orangie armosijne mantel............................................................................12 g. 19 st.
De camer van Vlaerding - Een perpetuaen cleet............  7 g. 19 st.
De camer van Lier - Een gout laken rock, een paer mouwen,
een paer laersen, een schortecleet.............................................................................12 g.
Griete Timmermans - Een gout laken rock, een paer mouwen, een paer laersen,
een schortecleet, een septer, een croon, twee pluijmen 17 g. 9 st.
Lijsbet Andries - Een lap damast.......................... 5 g. 9 st.
(dit Daquet goet gedaen, alsoe hij 't selve op de tafel gebrocht hadde. p.m.)
Maertge Crijnen - Een brouck, een mantel................. ............................................ 24 g.
Jan den Dooven - Een rockie, een staf...................... 2 g. 17 st.
Willem Fransz. - Een Romeins rock......................... 6 g. 9 st.
Lijsbet Andries - Een witten bouwen.....................  5 g. 10 st.
Maertge Crijnen - Een legetuijren Romeins rock ........... ........................................ 16 g. 8 st.
Jan den Dooven - Een Romeins rock, twee mouwen...........  3 g. 4 st.
Pieter van der Schuijr - Een Romeins rock, twee mouwen .... 5 g. 9 st.
Willem Fransz. - Een Romeins rock, twee mouwen...........  5 g. 16 st.
Abraham Biercruijer - Een lap legetuijr ..................  2 g. 8 st.
Griete Timmermans - Een Romeins rock.....................  3 g. 18 st.
De camer van Maeslant - Een Romeins rock, twee mouwen, een schortecleet 5 g. 12 st.
Lijsbet Andries - Een geckins rock........................ 2 g. 8 st.
Willem Fransz. - Een rock................................. 2 g. 5 st.
Barent Harmesz. - Een rock................................ 2 g. 14 st.
Griete Timmermans - Twee sije sleijers (=sluiers)........  3 g. 8 st.
Barent Harmensz. - Twee broucken.......................... 3 g. 7 st.
Govert Knol - Een lap gout laken.............................................................................10 g. 9 st.
Lijsbet Andries - Een deel rommeling.....................  10 st.
Somma 298 guldens [sic; moet zijn 279].
Aldus gedaen ende vercocht op boelhuijs recht als voorsz. Ende sijn alle ende ijder pertien van 
sommen bevonden te accorderen met mijn register ende te bedragen in eene totale somme twee 
hondert acht endetnegentich Caroli-guldens, die ick belove te verantwoorden daer ende soo 't 
behoort. In oirconde dese bij mijne huijsvrou ondertekend datum als in 't hooft.
Annetgen Balten. "
1619
- GA Delft,ANHG, inv.nr.146, Ontfang-bouck II 1615-1619, Kamer van Chariate, fol.64 v.: 
"1619:
De somme van achtenveertich Car. guldens die hier deur Joris d'Aquet betaelt zyn.
D us........................................................  48- 0- 0.
Die verso gestelt in 't nieuwe boeck, fol.391."

772. Bedoeld wordt de rederijkerskamer De Olijfboom uit Maasland.
215



- GA Delft, ANHG,inv.nr.147, Ontfang-bouck III 1619-1625, Kamer van Charitate, fol. 88: 
"1619:
Ontfang van commedianten redenrijcke spelen ende voor 't berijmen van loterijen.
Den 26sten junij is ter Camer ghebrocht 't gheen voor den armen haer vijerde paert
ingecoomen is van herbesien van den grooten ende de som van 38- 4- 8.
-Dito. Is door Hogerscheyt ende Bleijswijck ter camer gebrocht ’t gheen voor den 
armen haer vijerde paert ingecoomen is van Engelsche commedianten, die alhier in 
St.Aechten hebben op de coorden gedanst. Daervan gecomen is voor ons 1/4 41- 2- 0. 
-25e september Is door Hocherscheyt ter Camer gebrocht 't gheen van Hans 
Lichteling op reeckeninge ontfangen heeft van 3 pond Vlaems, hem door 
burgemeesteren gelast de camer van Carijtate te geven voor ’t omtrommelen 
van syn loterij 12- 0- 0.
In de reeckeninge 1619 gebrocht............................ 91- 6- 0."
1620
- Idem, 1620:
"Den 27 juny is door Jan Aerentsz. Hogerscheyt ter camer ghebrocht, ’t gheen
van de comediantspeelders in ses speelen ontfanghen heeft. De somme van 43- 4- 8.
22 july. Door deselfde ter camer gebrocht, 't gheen Hans
Lichteling op reste van 3 pond de armen belooft heeft.....  6- 0- 0.
In de reeckeninge 1620 gebrocht............................ 49- 4- 8."
1629 - De Rapenbloem publiceert het "Triumph-liedt over de heerlicke victorie van ’s-Hertogen-
bosch."773

1641
- De Rapenbloem is deelnemer aan een wedstrijd te Vlissingen. Auteur is "Ik wil en kan niet".774
1677
- GA Delft, ANHG, inv.nr.7, Kerkeraadsnotulen, fol.63 v. (4-7-1677):
"Alsoo verstaen wert, dat de retorijckers een nieuwe kamer weer buijten de Waterslootpoort 
hebben opgeregt, waerin sij gewoonte maken op den dach des Heeren hare oefeningh te houden, 
soo is eenparich geoordeelt, dat deselve behoorde te werden tegengegaen ende sijn gedeputeert 
om dit te remonstreren ende daerover breder te verhaelen bij de heeren burgemeesteren of de 
heeren van de wet D.Tigurinius775 ende den ouderlinck Plantenburgh."
- Idem, 28 juli 1677, fol.65:
"D.Tigurinius ende broeder Plantenburgh hebben rapport gedaen, hoe dat sij de achtb. burgem. 
hadden begroet over het oprechten van de nieuwe kamer der rethorijckers buijten de Watersloot- 
spoort, versoekende dat het selvige van hare achtb. mochte werden tegengegaen ende dat daerop 
hare achtbaerheden hadden geantwoort, dat sij niet geweten hadden, dat sodanigen kamer was 
opgerecht; dat sij anders al eer daertegen souden hebben gevigileert (=gewaakt), gelijc sij ooick 
van voornemen waren, als nu sulcx verstaende te doen. Werden de gedeputeerde voor hare 
moyte bedankt."
- De Rapenbloem is deelnemer aan een wedstrijd te Den Hoorn.776 Auteurs voor Delft zijn Jacob 
Damen, keizer; Cornelis Blommesteyn777 en Hugo van Schagen, wiens devies luidt:" 't Wercken 
is Saligh".

773. Kuiper en Leendertz, Deel II, 1925, lied nr.233.
774. Zie: "Vlissings Redens-Lusthof." Vlissingen 1642.
775. Bernardus Tigurinius werd beroepen van Heusden en bevestigd te Delft in 1651; emeritus in 1681. 

Hij overleed op 08-06-1682.
776. Zie: Den Hoorn 1677.
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1678
- De Rapenbloem neemt deel aan een wedstrijd te Schipluiden. Auteur voor Delft is
D.D.v.Schie.778
1679
- GA Delft, ANHG,inv.nr.7, Kerkeraadsnotulen, fol.85, 12 (?)juni 1679:
"De scriba Van Aken779 heeft bij absentie van de H.burgemeesteren 's-Gravesande gerapporteert, 
dat volgens gegeven last de achtb. heeren burgemeesteren over de comedien, rhetorijckspelen 
etc. hadden versocht tot weeringe van de rethorijckspeelders op de Buytenwatersloot en tot 
verhoedinge in het toekomende soo van alle ongeregeltheden in 't gemeen, als in 't bijsonder van 
die comedianten die reeds versoek hadden gedaen. Dogh de heeren burgemeesteren niet 
compleet vergadert sijnde, had de heer praesiderende burgemeester tot andwoord gegeven, dat 
van gevoelen was, dat de heeren niet genegen souden sijn tot toelatinge van eenige speelders, 
maer veel eer om den wensch des E. kerkenraats in desen te voldoen. Dogh most de eijndelijke 
resolutie wachten na die anderen heeren praesentie. De gedeputeerden sijn bedankt en hem 
verder aanbevolen te vigileren, ook bij de heer dijkgraaf en bailliuw Coolwijk te versoeken 
verhoedinge van alle sodanige ijdele spelen, indien die op Den Hoorn onder sijn jurisdictie 
mogten werden ondernomen."
- Idem, 19 juni 1679, fol.86 v.:
"C. van Aken verhaalt, dat hij een van de heeren burgemeesteren particulierlik hadde begroet 
over de sake van de comedianten, retorijckers etc., waarop tot antwoord had gekregen, dat de 
heren tot op die tijt nog niet compleet vergadert waren geweest, maar vertrouwden, dat de sake 
ten genoegen van de kerckenraat soude uijtvallen. Blijft C. van Aken gelast om neffens de e. 
ouderlingh Segwaart na uytdracht van saken in soo verre den uijtslag gewerden is haar achtb. te 
bedancken en op 't geen ontbreekt tegen het toekomende versoek te doen. C. van Aken heeft ook 
neffens de hr. burgemeester 's-Gravesande de hr. dijkgraaf en bailliuw Coolwijk versoght, dat 
sijn ed. geliefde de rhetorijckspeelders te weren op Den Hoorn, maar hadden geen antwoorde tot 
genoegen gekregen. "(Ruim drie regels zijn doorgehaald en onleesbaar. In margine staat: "dese 
woorden sijn naderhant door resolutie des E. kerckeraets op den 3 julij 1679 uytgedaan.")
"Ondertusschen heeft men vernomen, dat de rhetorykspeelders op gemelte plaats is toegelaten te 
ageren. De kerckeraat verstaat dit met droefenis ende heeft verder neffens C.van Aken den E. 
ouderling Segwaart gecommitteert om aan den hr. Coolwijk te vertoonen." (Weer een drietal 
regels onleesbaar gemaakt door forse doorhalingen).
- Idem, 26 juni 1679, fol.87:
"De achtb. heeren burgemeesteren sijn bedankt uyt name des E. kerkeraats, dat volgens 't gene 
aan haar achtb. versocht was tegen de comedianten en rhetorijckers resolutie was genomen en 
die niet te admitteren. En meteen vertoont, hoe dat ook de E. kerckenraat geerne hadde gesien, 
dat de koordedansers en marionetten geweert waren, hopende dat in 't toekomende de achtb. 
heren burgemeesteren haren ijver eegalick tegen alle ongeregeltheden souden betoonen. Waerop 
haer achtb. hadden geantwoort, dat 't gene sij hadden gedaan om goede redenen bij haar achtb. 
gedaan was en vertrouwden in volgend tijden de heeren in den tijt souden handelen, gelijk sij 
souden oordeelen te behooren. De heer Coolwijk nog niet gesproken sijnd, blijft sulx den 
gecommitteerden noch aanbevolen."
- Idem, 30 juni 1679, fol.87:

777. Cornelis Blommesteyn, drukker en binder te Delft (genoemd van 1633-1693). Hij drukte veel 
rederijkersteksten.

778. Zie: Schipluiden 1678.
779. Ds. C. van Aken; beroepen van Groningen, bevestigd in 1678. Hij overleed op 18-09-1702.
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"De gecommitteerden ... den hr. Coolwijk te spreken, hebben gerapporteert, dat sijn Ed. begroet 
hadden en haar last uytgevoert, bekomende tot antwoord op 't gemoveerde (= aangewende) van 
de permissie aan de rhetorijkspelers gegeven, dat hij hebbende verwacht, of er elders ordre of 
exempel van weeringe van sodanige lieden soude voorkomen en niet vernomen, niet hadde 
konnen goet vinden om yets afsonderlick te doen. Sal dien heer nochmaals aangesproken 
worden, onder anderen om sijn Ed. soo verre mogelick te disponeren (=bewegen) tot weeringe 
der rhetorijkers in 't toekomende."
1680
- Idem, 27 mei 1680, fol.92 verso:
"Is een commissie gedeputeert aan d'achtb. heeren burgemeesteren om te versoeken, dat op 
d'aanstaande jaarmarkt geen comedianten, guychelaars, coordedansen en diergelijke ongeregelde 
menschen, niet werckende, maar ijdele dingen doende, mogten worden toegelaten, welke sal 
worden waargenomen door praes. Teekman780 ende E. ouderling Snoek."
- Idem, 8 juni 1680, fol.93 :
"D. Tekmannus heeft gerapporteert, dat sijn eerw. met den E. ouderling Snoek was binnen 
geweest bij de achtb. heren burgemeesteren om haere commissie aangaande de comedianten, 
rhetorijckers, coordedanssers etc., uyt te voeren, vindende de heren incompleet, doch hadden de 
praesenten borgemeesteren verklaart niet genegen te sijn voor 't hare tot toelating van sodanige 
ijdele menschen. Maar konden bij absentie van d'andere heeren geen finaal antwoord geven. De
E. kerkenraat bedanckende hare gecommiteerden blijft hopend op een goet succes. Over een 
incident bij 't uytvoeren van dese commissie voorgevallen ter camere van achtb. heeren 
burgemeesteren sal ter naasten gelegentheyt in complete vergaderinge gesproken worden."
- GA Delft, 0.A.inv.nr.2002, deel 5:
"7 oct.1680. Joseph Schorbeteur een camer van rhetorica in zijne huyze hebben opgeregt, 
verboden."
1705
- Wedstrijd te Delft.781
1706
- Wedstrijd te Delft.782
1724
- Wedstrijd te Delft - "Rapenbloms Horensche Kermisfeest". In hetzelfde jaar wordt nog een 
wedstrijd gehouden.783
1725
- De Rapenbloem organiseert twee wedstrijden.784
1726
- Wedstrijd te Delft.785

780. Hendrik Teekman, beroepen van Amersfoort en bevestigd als predikant te Delft in 1671. Hij 
overleed op 05-03-1681.

781. Zie: Mr. Van der Wall, z.j.
782. Zie: Mr. Van der Wall z.j.
783. Zie: Mr. Van der Wall z.j.
784. Zie: Mr. Van der Wall z.j.
785. Zie: Mr. Van der Wall z.j.
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DIRKSLAND
???
???

INLEIDING
In het Dirkslandse archief hebben we slechts twee posten uit de thesauriersrekeningen gevonden: 
de rederijkers krijgen in 1595 en 1596 subsidie van de overheid, omdat zij bij feestelijke 
gelegenheden optraden. Een derde gegeven komt uit het Rotterdams notarieel archief (1605) en 
gaat over een zakelijke kwestie. Kerkelijk archiefmateriaal is niet bewaard gebleven.
GERAADPLEEGDE ARCHIEVEN 
GA Dirksland, inv.nr.1 (Keuren en ordonnantiën).
GA Dirksland, inv.nr.55-56 (Thesauriersrekeningen 1589-1590; 1593-1605; 1606-1623; 
1624-1663; 1664-1667).
GA Rotterdam, ONA, deel 29b.
BIBLIOGRAFIE
Geen.
BRONNEN
1595
- GA Dirksland, inv.nr.55 (geen fol.nr.):
"Noch gedroncken op den dach van de feesten ende bancket van onsen heer met de compste van 
de rethorijke ende haer gevolge vijftich stoop deel wijns, de stoop 36 sch. Comt 15 pond 5 sch."
1596
- Idem:
"Is van rethorycke geackordeert ende geschoncken voor een vereering, onsen heer ende 
gemeente vermaeckt hebben, dertich schellingen. Comt 30 sch."
1598
- De "compenist" Pieter Govertsz. uit Dirksland wordt ingehuurd te Ooltgensplaat.786 
1605
- GA Rotterdam, ONA, deel 29b, p.484, akte nr.349:
"Op huyden den 15en marty 1605 compareerde (etc.) den E.Willem Claesz. van Sorgen, burger 
deser stat Rotterdam ende heeft geconstitueert ende maeckt machtich mitsdesen, den E. Jan 
Splinter, gesubstitueerde secretaris in Dircxlant, omme uyt zijnen name ende van zijnentwegen 
te manen, innen ende te ontfangen alsulcken penningen, als men hem, constituant, aldaer in 
Dircxlant ende denzelven eylanden van Overflacce jegenwoordich schuldich ende in gebreke is 
ofte noch namaels zoude moghen werden. Ende namentlijck ende specialijck alsulcke penningen 
als hem van de rethorosijnen in Dircxlant zijn competerende (=rechtens toekomende) over 
seeckere huysinge bij henlieden van den comparant gecocht, de penningen te ontfangen ende 
quitantie van zijnen ontfanck te gheven ende te verlijden. Ende des noot zijnde iudicielijck 
daervan te procederen, in rechten te ageeren, alle daghen ende termijnen van rechte t'observeren 
(=in acht te nemen), te (etc., etc.)."

786. Zie: Ooltgensplaat 1598.
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DORDRECHT
DE FONTEYNISTEN 
"REYN GHENEUCHT"

INLEIDING
Dordrecht is een van de steden in het graafschap Holland, waar de rederijkers relatief vrij vroeg 
actief waren (1460), voornamelijk op ommegangsdagen en bij vastenavondvieringen. De naam 
van de kamer, De Fonteynisten, komen we voor het eerst in 1503 tegen. De kamer neemt in de 
zestiende en zeventiende eeuw met een zekere regelmaat deel aan wedstrijden, maar organiseert, 
voorzover we weten, zelf slechts twee wedstrijden: in 1548 en in 1552.

In 1632 is er sprake van een nieuwe kamer, die toestemming van de overheid vraagt om 
officieel te mogen functioneren. De stedelijke overheid is bereid tot toestemming, mits oude en 
nieuwe kamer fuseren. Beide kamers schijnen daartoe genegen te zijn geweest. De naam van de 
tweede Dordtse kamer kennen we niet. In 1634 treedt de gefuseerde kamer deels ten behoeve 
van de diaconie van Dordrecht op; de financiële constructie doet sterk denken aan die van bv. 
Amsterdam, Leiden en Delft. Vanaf 1652 is sprake van "extraordinaire personen" die op de 
kamer aan de Nieuwe Haven optreden, later spreekt men van "comedianten". De begrippen 
"rederijkers" en "comedianten" worden naast elkaar gebruikt zonder dat duidelijk wordt of het 
hier gaat om afzonderlijke groeperingen.

De rederijkers werden tot 1575 financieel ondersteund door de plaatselijke overheid. Hun 
activiteiten tot dit jaar zijn dan ook redelijk goed te traceren. Vanaf 1596 zijn de 
kerkeraadsnotulen de voornaamste (en zeer kritische) bron van informatie.

Van de kamer, die de zinspreuk "Reyn Gheneucht" voerde, is een houten blazoen bewaard 
gebleven, dat zich in de collectie van het gemeentehuis te Vlaardingen bevindt en dat daar is 
achtergebleven na de rederijkerswedstrijd in 1616. We kennen ook een zilveren blazoen van de 
kamer, dat als attentie werd opgestuurd naar"De Pellicaen" in Haarlem bij gelegenheid van de 
loterij en de wedstrijd te 1606, waar De Fonteynisten wel voor waren uitgenodigd, maar waaraan 
zij niet deelnamen. Het Dordts Museum bewaart in de collectie nog een langwerpig paneel, 
waarop een intrede van de Dordtse kamer is afgebeeld. Bij welke intrede dit schilderij is 
gemaakt hebben we niet kunnen achterhalen. Het dateert van ongeveer 1620 en de schilder is 
onbekend.
GERAADPLEEGDE BRONNEN 
GA Dordrecht, Stadsarchief I:
Inv.nr.4-9, Klepboeken, 1383-1489.
Inv.nr.12, Keur, ord.- en publ. boek 1555-1610.
Inv.nr.433-456, Thesauriersrekeningen 1429, 1445-1446, 1450, 1485, 1490, 1496, 1501, 1503, 
1506, 1512, 1521, 1522, 1535, 1550, 1552-1554, 1556- 1558, 1560, 1562, 1572.
GA Dordrecht, Stadsarchief III:
Klepboeken 1579-1702, inv.nr.14-20.
Requestenboek 1591-1673.
Inv.nr.2596-2657, Thesauriersrekeningen, 1573-1650 (1584, 1593, 1596-1601, 1607 ontbreken). 
ORA inv.nr.34-35 (Kort begrip, mitsgaders index en bladwijzer op al die resolutiën van mijn Ed. 
Heeren van den Gerechte, 1664-1784.
ORA Resoluties Oud-Raad en Gerecht 1622-1657 (inv.nr.10-11).
Requestboek 1649-1658.
ANHG Dordrecht, kerkeraad inv.nr.9-15, Acta kerkeraad 1572-1670.
ANHG Dordrecht, Arch. Diaconie, inv.nr.38-40, "Kapitaelboeken" 1624-1665.
GA Dordrecht, bibl. Hs.nr. 1272 (Extract autentijcq uytte rekeninge der tresoriers van Dordrecht 
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1730).
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NIET GEDATEERDE BRONNEN
- "Een Tafelspel van twee persoonen te weten: 1.Van Als Genoech. 2. Luttel Hebben" Reijn 
geneucht. 319 regelen.787
- De Dordtse kamer heeft deelgenomen aan een niet gedateerde wedstrijd te Zandvoort.788
BRONNEN
1460
- Schotel, Thes.rek.1460 (zie bron 1516):
"De retoryckers nogh betaelt uyten naeme van de gemeene camere van rhetorica over haerluyder 
wedde op ten verloren maendagh (=maandag na Driekoningen) 8 s. 4 gr."789
- Idem:
"Nogh van een spul van sinne gespeelt op sinte Pontiaensdagh790 8 s. 4 gr."
1485
- GA Dordrecht, Stadsarchief I, inv.nr.437 (Thes.rek.1485), fol.134 verso:
"Noch betaelt die gesellen van den rethorijck tot haer verswoeren maendach (=verloren 
maandag), t'samen 9 st."
- Idem:
"Die geselle van de rhetoricke naer ouder gewoonte tot haer hoechtyt (=feestviering) op te 
Heylige Drievoudichts (=Drievuldigheidsdag; valt op de eerste zondag na pinksteren) 2 kannen 
wyns."
- Idem, fol.144:

787. Hummelen 1968, 1 P 13; Van der Laan 1930, p.135-136 en Pikhaus 1988-1989, p.459 (nr.56).
788. Zie: Oudt Haerlemsch Liedtboeck, p.13-18.
789. Schotel rangschikt nog andere archiefteksten onder het jaar 1460, doch deze posten dienen bij 1560 

te staan. Zie aldaar.
790. Deze feestdag valt op 13 augustus.
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"Item noch betaelt die gesellen van den rethoryck van een wagenspul, dat sy gespeelt hebben mit 
twee wagens t'samen nae vastelavont van oncosten van trompetters ende anders t'samen 12 st."

-Idem:
"Noch denselven betaelt van een wagenspul gespoelt op dees Heylich Houts ommeganck 
(=processie van het H.Kruis) mit een wagen van oncosten 9 st."

-Idem:
"Noch betaelt Claes Boyensz. van een speel, dat sy speelden opte ommeganck voirsz. optie 
groote brug onder die processie van die passie ons Heeren 14 st."791

1490
- Idem, inv.nr.438 (Thes.rek.1490), fol.245:
"Item die retoryck twee stede kannen wyns opten 6ten dach in junio."

- Idem, fol.255 verso:
"Die rethorijck 2 stede kannen ende noch 4 stede kannen die hem toebehoiren van de 
ommeganck; gehaelt den wijn voirsz. tot Barthout Dircxsz. Den stoop 6 gr. Facit t'samen metten 
bodeloen van dragen van elck kan een oirt (=een kwart stuiver) na inhoudt 's borgemeesters 
cedulle (=schriftelijke verklaring) 1 pond 9 st. 2 sch."

- Idem, fol.398 verso:
"Die rethorijck 9 stuvers"

- Idem, fol.401:
"Noch betaelt die retorijcke van Jherusalem792 uut te brengen opten psalmensonnendach 10 st."

- Idem, fol.403:
"Item die rethoryck betaelt van een waigenspulle, dat men speelde t'sonnendaichs voir 
Assencionsdach (=Hemelvaartsdag)".

- Idem:
"Die retoryck betaelt van 2 wagenspelen; 't een den 17ten julij ende 't ander den 17en octobris, 
van elc 10 st."

- Idem, fol.429 verso:
"Item die retoryckers betaelt van een wagenspul des sonnendaechs voir verzworen manendach."

1496
- Idem, inv.nr.439 (Thes.rek.1496), fol.189:
"Noch den 26en in maert den rethorikers twee stede kannen."

- Idem, fol.190:
"Noch die van der rethorijck opte Heylige Drievuldicheytsdach 2 stede kannen."

- Idem, fol.197:
"Noch die rethorikers den 9en in januari tot horen versworen maendach 2 stede kannen die stoop 
van 7 gr. gehaelt."

791. In dezelfde stadsrekening, fol.133 verso, staat de volgende interessante post:"Die speelmeesters om 't 
spul uut te brengen op palmsondach 5 gl. Is noch denselven betaelt van 't spul uut te brengen opte groote 
ommeganck van haer oncosten ende moeyte 13 gl. Noch betaelt die brouwersknechten van haer spul van 
"Die negen die beste" uut te brengen naer ouder gewoente 10 gl."

792. Het Spel van Jerusalem, dat steeds op palmzondag werd gespeeld, hebben we niet thuis kunnen 
brengen.
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- Idem, fol.269:
"Item betaelt Adriaen Ockensz. van een jair huer van de huyse genaemt Rypelant793 daer die 
spelen van de groten ommeganck in staen 2 pond gr."

- Idem, fol.273:
"Den gesellen van der rethoryck 1 st."

- Idem, fol.277:
"In den eersten betaelt den gesellen van der rethoryck den 15en in februario van een wagenspul 
dat zy gespoelt hebben t'sondaechs voor vastelavont 6 st."

-Idem: "Noch van oncosten dat zy verleyt hadden om die waegen te doen maecken 2 st. 2 den."

- Idem:
"Noch den 29en ln marto van 't spul van Jherusalemuut te brengen 6 st. ende van een wagenspul 
terselver tyt gespoelt metten oncosten t'saemen 2 st. 10 den. Noch den 6en ln julio van twee 
wagenspelen, die sy gespoelt hebben opten Heilich Houts-ommeganck t'samen 3 st. ende van 
oncosten 4 den. Noch van een wagenspul, dat zy gespoelt hebben den 28en in augusto nae ouder 
gewoenten 1 st. 6 den. Noch betaelt den 26en ln november Ghys Voppesz. ende Jan Aertsz., die 
waegenspeelder van een waege, die hy gecoft heeft by consent van my tot behoef van de 
gesellen van der rethorycke voir 11 st. 4 den. Noch den 16en ln januari van twee wagenspeelen 
die zy gespoelt hebben, dat een in den advent anno XCVJ ende dat ander opten versworen maen- 
dach daerover volgende, totten welcken zy toe hadden twee waegens, daeraf hemluyden t'samen 
betaelt metten de oncosten van waegens ende anders 6 st. 6 den.; t'samen ih al 1 pond 5 st."

1501
- Idem, lnv.nr.440 (Thes.rek.1501), fol.194:
"Die van de rethorijck al die stoop van zes groten gehaelt tot Godschalk Brienen794, t'samen 
mette oncosten van dragen nae inhout van 's burgemeesters cedulle."

- Idem, fol.273:
"Item betaelt nae ouder gewoente die gesellen van der rethoryck van 't spul opte Palmsondach 
uut te brengen 5 st. 5 gr. Noch van oncosten van spijckerij, tou ende anders 5 st. 4 gr."

1503
- Idem, inv.nr.441 (Thes.rek.1503), fol.79:
"In den eersten gescenct van der stadtwegen 2 stede kannen wijns die van der rethorijck opten 
derden dach ln februario."

- Idem, fol.80:
"Ende 2 stede kannen die van der rethorijck opte Palmensondach. Noch 2 stede kannen die 
rethorijckers opten Heyligen Drievoudicheytsdach. "

- Idem, fol.86:
"Die gesellen van der rhetoryck Heyndrick Willemsz. van 't spul opten Palmensondach uut te 
brengen ende te spelen ih die processie na oude haircomen (=gewoonte) 6 st."

- Idem, fol.88:
De rederijkers krijgen elk jaar wijn en geld voor hun "hoogtij van 't nieuwe jaer". Deze post 
loopt jaarlijks (voorzover er rekeningen zijn) door tot 1561.

793. Rypelant was het Dordtse pandjeshuis, maar ook een herberg annex brouwerij aan de Voorstraat.
794. Godschalk Brienen (Brienesz.), "cappeteyn" van de poorters van Dordrecht bij het tweede beleg van 

Poederoyen in mei 1508.
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- Idem, fol.92:
"Die rederyckers ofte Fonteynisten deeser steede de somme van 26 pond van 40 groten ter cause 
van zeecker oncosten by henluyden gedaen en gehadt in 't maecken van zeeckere vuurwercken 
ten blyde incompsten van zynder Ex. en die princesse syner huysvrouw795 4 pond 1 s. 4 gr.(sic)"

- Idem, fol.93:
"Die gesellen van der rethoryck van een wagenspul dat zy spoelden t'sondach voer versworen 
maendach anno drie 9 st."

- Idem:
"Noch betaelt Willem die glaesmaecker met zyn gesellen van de rethoryck van een wagenspul, 
dat zy spoelden t'sondachs opten vastelavont 10 st."

1506
- Idem, lnv.nr.442 (Thes.rek. 1506), fol.88:
"2 steede kannen wyns" voor hun bemoeienissen op palmzondag.

- Idem, fol. 93:
"De retorijckers betaelt nae ouder gewoonte opten grooten ommeganck zes steede kannen 
wijns. "

- Idem, fol.134:
"2 R.gl.(=Rijnlandse guldens) voor die gesellen van de rethorijck."

- Idem, fol.135:
"Item noch betaelt die gesellen van de rethoryck van 't spul van Jherusalem opten Palmsondach 
uut te brengen 5 st. Noch henluyden betaelt voor haren wijn die hem die stede schenct opten 
Heyligen Drievoudicheitsdach van twee stede kannen 12 st. Noch betaelt Alyt van Neck van vier 
vaten biers, die die gesellen van de rethoryck gehadt hebben ende gedroncken sijn geweest by 
denghenen die 't spul van der grooten ommeganck droegen."

- Idem, fol.142:
"In den eersten betaelt P. Florens van Toll Florensz.796 die gesellen van de rethorijck van twee 
wagenspelen gespoelt t'sondach voor vastelavont, van elcx spul 9 st. Noch van die oncosten 
gedaen om die wagens toe te bereyen 4 st. Noch hem betaelt voir een spul gespoelt mit twe 
wagens t'sondach voir Palmen van elcken wagen 9 st., lopende met die oncosten daertoe gedaen 
om vast te spijckeren ende anders 24 st. Van een spul gespeelt t'sondach van de verswooren 
maendach anno zes, metteoncosten 11 st."

1512
- Idem, ihv.nr.443 (Thes.rek. 1512), fol.80 verso:
"2 stede kannen wyns voor die rethorikers."

1515
- De rederijkers treden op bij de inkomst van Karel V.797

795. Philips de Schone en zijn vrouw.
796. P.Florens Florensz. van Toll, burgemeester van Dordrecht 1507- 1508, schepen van 1500-1511 (met 

onderbrekingen), en lid van het gerecht 1505-1506.
797. Du Rieu 1855, p. 61:"Ter opluistering van het geheel waren eerepoorten en stellaadjes opgericht, 

waar de trein onder door zou gaan, of waarbij men stil zou houden om voorstellingen uit de gewijde 
geschiedenis of die der heiligen te aanschouwen, of het te geven batement door de rederijkers, de 
Fonteynisten In Reyn Geneught." De bron van deze mededeling hebben wij niet kunnen achterhalen. Gezien 
de verdere inhoud van het boekje beschouwen wij de bovenstaande beschrijving als nogal 
"impressionistisch".
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- "Betalinge voer den hoechtyt van Kersmis anno 1500 en sesthien nae den ouden haercomen".

- "Die ghesellen van de rhetorycken 9 st. facit 1 sch. 6 den."798

1521
- GA Dordrecht, Stadsarchief I, lnv.nr.444 (Thes.rek. 1521), fol.295 verso en 296:
"Is noch betaelt die gesellen van de rethorycke na ouder gewoenten van 't spul van Jherusalem 
uyt te brengen opte Palmensondach in die processie te speelen 10 st. Noch haerluder betaelt 2 st. 
4 p. van twee steede kannen wijns, haer gesconcken opten selven dach na den ouden haircomen. 
Noch twee stede kannen wyns haer geschoncken opten Heilige Drievuldicheitsdach tot hair feest 
2 st 4 p. Noch van acht stedekannen wyns hair gesconcken tot die twee ommegangen om der 
stede processie te ordineren 9 st. 4 p. Noch vier stede kannen wyns hair gesconcken; die twee 
kannen tot haer verzworen maendach ende die ander twee tot haer vastelavont."

- Idem, fol.297 verso:
"Die gesellen van den rethorijck 5 st. "

- Idem, fol.297 verso:
"Die rethorijck 9 st."

1522
- Idem, ihv.nr.445 (Thes.rek.1522), fol.296:
"Item noch betaelt die gesellen van de retoryck nae ouder gewoente van 't spul van Jerusalem uyt 
te brengen opten Palmsondach in die processie te speelen vijf schelling groot. Noch haerluden 
betaelt twee schellingen acht stuvers voir twee stede kanne wyns, haer geschoncken opte selve 
dach nair ouden haircomen. Noch twee stede kannen wyns, hair geschoncken opte Heilighe 
Drievoldicheytsdach tot hair feest twee schellingen acht stuvers. Noch acht stede kannen wyns, 
hair geschoncken tot die twee ommeganghen om der stede griffier te ordineren, facit 10 sch. 8 st. 
Noch vier stede kannen wyns, hair geschoncken die twee kannen tot hare vastelavont, facit ses 
schelling acht st. Noch hairluden betaelt van drie wagenspeelen, die zy ter eere van der stede 
gespeelt hebben, elck reyse negen stuvers, facit 4 sch. 6 st."

1535
- Idem, inv.nr.446(Thes.rek.1535), fol.117 ih verzamelpost:
"(—) die gesellen van den rethorijck 9 st. (—)".

- Idem, fol. 131 en 131 verso:
"Noch betaelt van oncosten van die rethorijckers van de Fonteyne ende van de groeten 
ommeganck ih de eersten betaelt opten vastelavont die gesellen van den retorijcke twee stede 
kanne wyns, die stoop van acht gr. ende denselve betaelt van een cluyt (=klucht) die zy opten 
vastelavont de 34 stilo curie Hollandie gespeelt hebben 9 schellingen nae ouder gewoente, facit 
nae haer cedulle den tresoren overgelevert 4 pond 2 gr. Vlaems. Noch betaelt opten 
Palmsondach 30 sch. die gesellen voirsz. van dat zy nae oude haercomen in de processie 
gespeelt hebben. Noch betaelt die gesellen van den rethorijcke voirsz. opten Palmsondach 
voirsz. vier stede kannen wyns, die stoop van acht gr. ende noch betaelt die gesellen voirsz. 28 
sch. van een spel van sinnen, dat zy ter eeren van den stede gespeelt hebben, facit t'samen nae 
haer cedul, my overgelevert, 13 gr.Vlaems. Noch betaelt opten Heyligen Drievoudicheytsdach 
drie stede kannen wyns, geschoncken die rethorijckers die stoop van 8 gr, facit nae haer cedulle

1516

798. Deze teksten werden gekopieerd uit een keurboek van Zuid-Holland en Dordrecht, geschreven in 
1567. Zie: GA Dordrecht inv.nr. 127 "Extract autentycq uytte Reekeninge der tresoriers van Dordrecht 
begint 1399". Zie ook: Smits en Schotel 1844, p.101.
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4 gr. Vl. Noch betaelt opten groeten ommeganck 8 stede kannen wyns, geschoncken die 
rethorijckers die stoop van acht gr., facit nae haer cedul, my overgelevert, 10 pond 8 gr. Vl."799

1540
- Keizerlijke ordonnantie.800

- Ter gelegenheid van het bezoek van Karel V aan Dordrecht werd hoogstwaarschijnlijk een 
rederijkerswedstrijd georganiseerd.801

1546
- De Fonteyne is van plan geweest deel te nemen aan een wedstrijd te Gouda.802

1547
- In dit jaar werd de dood van Absalon vertoond.803

- GA Rotterdam, inv.nr.15 (Resolutiën van de Vroedschap van Rotterdam, fol.255 (11 juli 
1547):
"Gestemmet, dat men die rethrozijnen geven sal tot eene reijse tot Dordt vijf ponden groot 
Vlaems. "

1548
- Wedstrijd te Dordrecht, o.a. getuige het randschrift op het blazoen van de kamer van Monster:
" 't Iuweel daar wy mee proncken,
Notabel (=bijzonder) ende ient (=fraai)
Is ons ionstich (=goedgunstig) geschonken 
Tot Dordreght excelent, anno 1548."804

- GA Leiden, Secr. Arch.I, inv.nr.628 (Thes.rek.1548), fol.45 verso:
"Betaelt op den 11en mey 1548 by ordonnantie van den burgemeesteren den rethorisinen van der 
camer Liefde es 't Fondament Die Witte Acoleytkens tot een gratuiteyt (=geschenk) van dat 
zyluyden tot Dordrecht op hoer selfs cost verscheyden prysen mitte conste gewonnen hebben 
ende dat zyluyden op een ommegancxdach een stomgaend spel (=tableau vivant) ter eere van de 
stede doen zullen 3 pond."

- In 1561 vermeldt een inventaris van de Leidse Acoleyen o.a. het volgende: "2 tavereelen, 
d'eens die vertooning van Dordrecht..." Slaat deze post op de wedstrijd in 1548?805

"Wie voormaels waeren die victorieste verheven, welcken werden noch blijcken in 't leven. " Een 
spel van de kamer van Leiden, dat antwoord geeft op deze door de kamer van Dordrecht 
gestelde vraag, is overgeleverd in de verzameling afschriften van spelen van Reyer Gheurtz. 
(1551-1553).806

799. In dezelfde stadsrekeningen (fol. 104 verso) staat ook de volgende interessante post: "Noch betaelt 
sesthien stedekannen wijns, die stoop van ses groten, geschoncken de gebuerte van 't Groete Hoeft upten 
groete ommeganck anno 35, omdat sij ter eere van der stede uytgebrocht hebben 't spul van Judith ende 
Olefernes."

800. Zie: Algemeen 1540; Schotel 1855 en De Groote 1975.
801. Zie: Van Boheemen 1999.
802. Zie: Gouda 1546 en Van Boheemen 1999.
803. Zie: Balen 1677. Mogelijk gaat het hier om Hummelen 1968, 1 S 9 of1 U 13.
804 Het blazoen hangt momenteel in het gemeentehuis van Monster. Zouden de opmerkingen van Jan van 

Hout over een doopplechtigheid van een kind van een rederijker op een wedstrijd te Dordrecht slaan op deze 
wedstrijd? Zie Leiden 1548.

805. Zie: Leiden 1561.
806 Zie: Te Winkel II, p.416; P.J.Meertens 1967, p.1-31 en J.Prinsen 1903, p.223-224. Het hs. berust in 

de KB sign. 71 J 27. Zie: Hummelen 1968, 1 D 15. Is dit spel gespeeld op de wedstrijd in 1548?
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- Het bestuur van de Fonteynisten was als volgt samengesteld807:
Dirck van Nuyssenborch Jansz.808, tresorier; Pieter Muys Jacopsz.809, scepen; Adriaen de Vet 
Pietersz.810 uit den Oud-Raed; Joris van der Linde, baelju van Zuid-Holland.811

- Houtsnede gedateerd ca. 1550: Retorica tegen de achtergrond van het blazoen van de 
Fonteynisten.812

- GA Dordrecht, Stadsarchief I, inv.nr.447 (Thes.rek. 1550), fol.97:
In een verzamelpost worden "rethorijckers" genoemd m.b.t. een schenking van wijn.

- Idem, fol.115 verso - 116:
"Die rethorijckers der camere van Reyn Genucht bethonen den jare 1550. Eerst van haren 
feestdach opten vastelavont anno voirsz. stilo curie 8 st.. Van twee speelen opten sel ven 
vastelavont 8 st. Voor haere feestdach opten Palmensondach 8 st. Van de passie ende twee 
werfen 7 st. Voir vier feestdagen als die Heylige Drievuldicheyts ende 't Sacramentsdach den 
Heilighe Houts ende groete ommeganck met een spul gespeelt op Sacramentsdach ende een 
daechs nae de groete ommeganck 2 Vl. groten Van hare feestdach den verzworen maendach met 
een spul van sinnen ende twee toertsen 14 st. Noch van een jair huyshuyr gevallen anno 1550. 
Voir haer feestdach vastelavont anno vijftich stilo curie Hollandie ende twee speelen 1 Vl. groot. 
Bedragende t'zamen alhier 8 Vl. pond 5 st."

- GA Dordrecht, Stadsarchief I, inv.nr.448 (Thes.rek. 1552), fol.88:
"Noch by Hubert Clemensz. betaelt volgende die borgemeesters cedullen 16 stede kannen wyns, 
die stoop van 11 groot, gesconcken daerof vuer de rethorijckers opten Palmensondach ."

- Idem, fol.118:
"Die rethorijckers betaelt van een spul gespeelt opten Palmensondachin de processie ende des 
middachs over die tafel (=aan tafel, tafelspel) metten oncost van twee toertsen, t'zamen 10 st."

1552
- GA Dordrecht, bibl. Hs. nr. 1964:
"De retorijckers betaald van een spul gespeelt opten Palmensondach in de processie en des 
middags over die tafel metten costen van twee toortgen tesamen 10 d."

1553
- Idem, ihv.nr.449 (Thes.rek.1553), fol.99:
"Vuer die gesellen van den rethoricke."
- Idem, fol.121 verso en 122:
"Die rethorickers betaelt van't spul gespeelt opten Palmsondach ih de processie ende des 
middaechs over die taifel, mitsgaders den oncost van twee toortsen, t'samen beloopende 10 st."

1550

807. Zie: Balen 1677.
808. Dirck Jansz. van Nuyssenborch wordt bij Balen 1677 genoemd in 1549-1550 als lid van de Raad en 

als Schepen van 1558-1559.
809. Pieter Jacobsz. Muys wordt bij Balen 1677 genoemd als schepen van 1547-1568 (met onderbrekin

gen).
810. Adriaen Pietersz. de Vet wordt bij Balen 1677 genoemd als lid van de Raad van 1558-1563 (met 

onderbrekingen) en als schepen van 1566-1567.
811. "Zy hantierde haer conste" in een vertrek boven de Craen Swartzenborch, en na de Hervorming werd 

haar de kapel van het gasthuis op het Spui, toen het gildehuis van de Spoeije genaamd, afgestaan. "Hier pleeg 
de kamer der Fonteynisten te vertoonen bly- en treurspelen en zoodanige oeffeninge te houden, als tot 
opscherpinge van de geesten en aanwakkering tot de rymkonst vereyste." (Balen 1677, p.275).

812. De Winter 1957, p.107 v.v.
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1554
- Idem, lnv.nr.450 (Thes.rek.1554), fol. 116:
"Voir de rethoryckers opte Palmensondach."

1556
- Idem, inv.nr.451 (Thes.rek.1556), fol.103 verso:
"De gemeene gesellen van rethorica voir dat zy op Palmensondach in de processie nae ouder 
gewoonte gespeelt hebben 10 st."

1557
- Idem, ihv.nr.452 (Thes.rek.1557), fol.98 verso:
"Die gemeen gesellen van retorica voor de feeste van den Palmensondach gemaickt hebben nae 
ouder gewoonte, betaelt by hair quitantie 10 st."

1558
- Idem, ihv.nr.453 (Thes.rek.1558), fol.96 verso:
"Betaelt de gemeen gesellen van retorica voor dat zy gespeelt hebben in de processie op den 
Palmensondach nae ouder gewoonte by quitantie 10 st."

1560
- Idem, ihv.nr.454 (Thes.rek. 1560), fol.110:
"Betaelt de retoryckers van dat syluyden opte Palmensondach gespeelt hebben ih de processie 59 
stilo curie na ouder gewoente 10 st."

- Idem, fol. 112 recto en verso:
"Den 9en augusti betaelt de retorisynen deser stede van dat zyluyden gespeelt hebben zeeckere 
batementspel opten grooten ommeganck lestleden 14 stede kannen wyns, elcke kanne tot 11 
stuvers."

- Idem, fol.116 verso:
"Opten 23 januari 60 stilo curie betaelt Jan Willemsz., prlnsche van de camere van retorica, ter 
cause dat hy tot behouve van de camere doen haelen heeft zeeckere laecken ende andere 
behouften, dienende 't potte (=schelms) sots crappoen ende cappe, mitsgaders een cleet omme 
achter te spelen, volgende twee verclaringe met quitancy daerop dienende, wordende tsaemen 4 
pond 10 st. 18 p. Deselve noch betaelt uyten naeme van de gemeene camere van retorica over 
heurluyder wedden opte verzwooren maendach 8 st. 4 p. Noch van een spul van zinnen, gespeelt 
op sinte Ponthiaens dach 8 st. 4 p. Compt tsaemen de somme van 5 pond 12 st. 18 p."

- Idem, fol.117:
"Betaelt opten 9 martii 60 stilo curie ih handen van Pieter Jansz., stadhouder (=plaatsvervanger) 
van den prinche van de camere van retorica, ende Reyn de Jonge als deecken van deselve 
camere voor zeecker spel van sinne, gespelt opten vastelavont ende voor den feestdach met noch 
een sotte cluchte, mitsgaders voor zeeckere laeckene gehaelt tot Cornelis Heyndricks, volgende 
de cedulle met quitancy daerop dienende, beloopende t'saemen 2 pond 11 st. 10 gr."

1561
- "Betaelt Jan Willemsz. van eenen feestdach van Palmensondagh ende voor 28 stoopen wyn 
volgens d'usantie 2 pond 1 s."813

- "In 1561 voerden de Retrozijns, op stadskosten, met een schip, dat geschut voerde, naar den 
ommegang, te Rotterdam. "814

813. Dit gegeven komt uit Schotel 1861, p.88. De stadsrekeningen over 1561 ontbreken. Vreemd genoeg 
vermeldt Schotel deze post niet in zijn extracten.
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- GA Dordrecht, Stadsarchief I, inv.nr.455 (Thes.rek.1562), fol.101 verso:
"Betaelt Jan Willemszoon als prinsche van de camere van retorica uyt saecke dat de retorickers 
trecken souden omme te speelen binnen Noortwyck ende dat volgende d'acte van de camere 
hemluyden daertoe gegundt de somme van 16 pond 13 st. 4 gr."

- Idem, fol.163 verso:
"Betaelt Jan Willemszoon als prinsche van de camere van retorica voor de groote costen by de 
gemeene spoelende (=gezamenlijk spelende) gesellen gedaen in de reyse van Noortwyck, 't 
welck zyluyden mynen heeren by requeste vertoont hebben ende es heurluyden by de camere 
noch boven de honderd Carolus guldens toegeleyt voor dese reyse, alleenlyck sonder 't selve te 
laeten in consequentie (=in het vervolg) 12 pond."

- Idem, fol.108 verso:
"Betaelt Steven Willemsz. ende Mr.Jan Willemsz. als prlnsche van retorica van zeeckere speelen 
ende feestdaghe, zoe van verswooren maendach als de vastelavondt, volgende hemluyder 
cedulle houdende 2 pond 15 st. 8 gr."

- Idem, fol.117 verso:
"Betaelt Jan Willemszoon ende Steven Willemsz. als prins ende deecken van de camere van 
retorica over een spul van sinnen gespeelt op halfvasten ende eenen feestdach van 
Palmensondach volgende huerluyder quitancy, beloopende 2 pond 4 st. 8 gr."

- Idem, fol.118:
"Betaelt Gerryt Pietersz. van Scarlaecken over een jaer huyren van de retoryckerscamere 
vervallen Martiny (=St.Maarten) anno 1562 beloopende volgende jaere, quitancy de somme van 
1 pond 10 st. 5 gr."

1564
- "Op ten 28 november anno 64 betaelt in handen van Jan Willemsz., prinche van de 
Fonteynisten binnen Dordrecht, nae luyden zyner quitantie, voor een princhekist met alrehande 
gerescap daerinne wesende, dienende tot vreemde vierwercken (=vuurwerk) te maecken, 't 
welck soo wel is voor de stadt als voor de camere 11 sc. 8 gr. "815

1566
- Auteur "Laet den aert goet sijn" is auteur van een Geuzenlied.816 Hij is ook vertegenwoordiger 
van Dordrecht bij een wedstrijd te Rotterdam 1598)

1571
- "Betaelt den eersten april 71 s.c. dije retrosijns ter cause, dat sy op ten Palmsondach in de 
processie gespeelt hebben, naer oude gewoonte, alle dije steden kannen wyns, mitsgaders noch 
voer tafelspel ende anders, blijckende bij hare declaratie 3 pond 2 st. 4 gr."817

1572
- Kalff 1889, p.208-209: "Wanneer men leest, dat in 1572 de Schout van Dordrecht, Jan van 
Drenkwaert Boudewijns zich door Jan van Kuik Wouters "konstich glasschrijver en schilder"

1562

814. Schotel 1850, p.109. Thans ontbreken de stadsrekeningen van 1561.
815. Zie: Schotel 1861, p.90. Deze post hebben we niet kunnen vinden.
816. Het "Liedeken met een Refereyn daer op accorderende, voor desen gemaect by de Fonteynisten 

binnen Dordrecht" is gepubliceerd in Kuiper en Leendertz 1925, Deel II, nr.162.
817. De thesauriersrekeningen van 1571 ontbreken. Deze post wordt genoemd in Schotel 1841, p.188 en 

Schotel 1850, p.110.

230



liet uitschilderen "in 't wesen van Salomon, daer hij zijn eerste oordeel velde, dan mag men met 
eenige grond vermoeden, dat de schout furore had gemaakt in die rol."818

1575 en 1577
- Bevestiging van de opmerkingen van Schotel (1850, p.110), dat in deze jaren door de rederij
kers een spel zou zijn opgevoerd blijkens de "rekeningen" hebben wij in de 
thesauriersrekeningen niet kunnen vinden.819

1575
- Op 25 april stuurt predikant Jean Taffin vanuit Dordrecht een brief in het Latijn over 
toneelvoorstellingen, naar alle waarschijnlijkheid van de rederijkers, aan zijn collega Arent 
Cornelisz. te Delft.820
(Algemeen, bronnen 1575).

- GA Dordrecht, Stadsarchief III, nr. 2598, fol. 88:
"De Retreckers 12 stuvers."

1583821

1592
- Acta van de Provinciale Synoden:
De rederijkersspelen zijn o.a. te Dordrecht "gecesseert" (=opgehouden).822

- Schotel 1850, p.111: "Een spel van Sinne op het 3de, 4de en 5de Hoofdstuk der Handelingen 
van de Apostelen, Dordrecht 1592."

1596
- "Een spel van sinnen op de vraege, hoe men Christum ter werelt meest liefde bewijsen mach, 
gecomponeert bij de Fonteijnisten tot Dordrecht." Spel van sinne, gespeeld te Zandvoort.823

- De Dordtse rederijkers worden uitgenodigd deel te nemen aan een wedstrijd te Leiden. Zij 
nemen de uitnodiging niet aan.824

81S. De interpretatie van Kalff is twijfelachtig. Waarschijnlijker is het dat de schout zich met dit
schilderijtje heeft willen laten afbeelden als een wijs rechter en tevens mecenas. Ook om het volgende 
kunnen we hem niet in het rederijkersmilieu verwachten. Johan Boudewijnsz. Drenckwaert was schout van
Dordrecht in 1571/1572 en een vervolger van ketters. In 1572 vlucht hij naar Brussel, alwaar hij in 1606 
overlijdt. De legende wil, dat hij zich liet schilderen door Jan Woutersz. van Cuyck, kunstschilder en 
glasschrijver, toen deze in de gevangenis zat. Jan Woutersz. wordt op 28-3-1572 verbrand als ketter. Het
schilderijtje bevindt zich in het museum Simon van Gijn in de renaissance-kamer. Zie ook: Brandt, Hist. der 
Ref. I, 524.

819. Schotel 1850, p.110:" (...)ten minste er is een gaping in hare geschiedenis tot 1575, toen zij "deur 
believen van de regering" een sinnespel gaf en een vuurwerck ontstak, dat ook in 1576 "ten blyde incoemste 
van synder Exc. die Princesse zyne huysvrou" geschiedde, hetgeen de stad 4 pond schel. 4 gr. kostte." 
Vergist Schotel zich en verwijst hij hier eigenlijk naar de post uit 1564?

820. Werken der Marnix-Vereeniging, Serie III, deel V, p. 137 v.v. Geciteerd bij Wille 1963, p.100 en 
104. Zie ook bij: Algemeen 1575.

821. Briels 1974 zegt, in navolging van Schotel 1841 en Schotel 1850, dat de kerkeraad in 1583 wist te 
bewerkstelligen, dat geen toestemming meer werd gegeven aan de "turbateurs" om nog toneelvoorstellingen 
te geven. Hiervan en van de "voortdurende strijd tussen kamer en kerkeraad", waarover Briels het heeft, is 
niets terug te vinden in de kerkeraadsnotulen van de Ned. Herv. Gemeente te Dordrecht. Schotel heeft zich 
vergist met de jaartallen; zie bv. 1460/1560 en 1598/1603.

822. Zie: Algemeen 1592 en Reitsma en Van Veen 1892-1899, Deel II, p.428-429.
823. Zie: Hummelen 1968, 1 OC 6 en Zandvoort 1597.
824. Zie: Leiden 1596.

231



- GA Dordrecht, ANHG Dordrecht, kerkeraad, inv.nr.9, Kerkeraadsnotulen, d.d.1-8-1596:
"Is goet gevonden te vermanen deghenen die 't spel van rhetorisijnen alhier bevordert hebben 
ende gheerne bevordert souden hebben."

1598
- Dordrecht wordt door de auteur "Laet den aert goet sijn" vertegenwoordigd op een wedstrijd te 
Rotterdam. Als particulier uit Dordrecht nemen deel "Geeft Godt die Eer", een vrouw, en 
"Vierich in 't hopen".825

- "Een spel van de Fonteynisten, Dordrecht 1598".826 

1603
- ANHG Dordrecht, inv.nr.9, Acta kerkeraad, fol.205 verso, d.d. 2-1-1603:
"Is by den kerckenraet goet gevonden den heere borgemeester aen te geven, hoe de retoriquen 
beginnen in te breken (=op te komen) met openlyc refereynen ende liedekens te verhalen, 
daerdoor mettertyt tegen de religie ende tegen de magistraten konden eenige abuysen
inbreeken."827

1606
- Vermelding in Boek R. van Trou moet Blycken, Haarlem, dat de Dordtse kamer een zilveren 
blazoen heeft gestuurd.828

- Klachten tegen de rederijkers.829 

1611
- Vermoedelijk naar aanleiding van de herdruk uit 1611 van een wedstrijdbundel met de 
bijdragen aan de wedstrijd te Gouda in 1585 zouden in de Dordtse kerkeraad kritische 
opmerkingen over rederijkers en hun wedstrijden gemaakt zijn.830

1613
- De Dordtse kamer is aanwezig bij een wedstrijd te Haarlem. Auteur is "Godt voor al in 't hert", 
"Verblijt in Lijden" en "Blijft in christo".831

1615
- De Dordtse kamer is aanwezig bij een wedstrijd te Kethel. Auteur is "Blijft in Christo" en 
"Reyn liefde kroont".832

1616
- De Dordtse kamer is aanwezig bij een wedstrijd te Vlaardingen.833 

1617
- GA Dordrecht, ANHG Dordrecht, kerkeraad, inv.nr.11, Kerkeraadsnotulen, fol.164 verso, 
d.d.20-7-1617:

825. Zie: Rotterdam 1598.
826. Huydecoper z.j., Deel I, p.351.
827. Schotel 1841 plaatst deze post in 1598.
828. Zie: Haarlem 1606 en Van Boheemen 1999.
829. Deze post hebben wij in de kerkeraadsnotulen niet terug kunnen vinden. Ook niet in de extracten 

(Hs. 1965).
830. Schotel 1871, Deel II, p.11. Ten onrechte meent hij, dat er in 1611 sprake is van een wedstrijd. Zie: 

Gouda 1611. De bron van Schotel hebben we niet kunnen achterhalen.
831. Zie: Haarlem 1613.
832. Zie: Kethel 1615.
833. Zie: Vlaardingen 1616.
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"Alsoo men verstaet dat voor den aanvanc van 't trecken van de loterije van de rhetorisinen een 
spel sal gespeelt werden, ende men vreest datter eenighe dinghen in 't voorsz. spel sullen connen 
strecken tot nadeel van de religie ende bespottinghe derselve, so is goetgevonden dat Lydius834 
ende Christiaen Baerman mijn heer burgemeester aenspreken ende versoecken sullen de voorsz. 
rhetorisinen te willen ontbieden ende belasten hun van alle ghene tot nadeel van de religie is 
dienende te wachten; hetzy in 't spel selve ofte in de sinnekens die tussenbeyden in 't spel 
incomen."

1620
- Intrede van de Dordtse rederijkers op een schilderij, dat in het Dordts Museum bewaard wordt. 

1624
- "Dordrechts Lijsterje", Dordrecht 1624 door Abraham Aertsz. Plater, "Reyn Liefd' betoont". 
Plater was lid van de Dordtse kamer en publiceert in dit liedboekje o.a een bruiloftsgedicht "ter 
eeren van den vromen Jongh-man C.V.L. Rutgers ende d'eerbare jonghe dochter M. Hanecops." 
In dit gedicht blijkt de bruidegom lid te zijn van de Dordtse kamer De Fontein en met dit lid 
door zijn kamergenoten toegezongen te zijn. De sonnetten die deze uitgave inleiden zijn 
getekend door "Blijft in Christo", "Hout altijt vrede", "Ick wacht een beter", "Ieught is dom", 
"Een clerck moet leeren" (= Zegher de Clerck).

1627
- GA Dordrecht, ANHG Dordrecht, kerkeraad, inv.nr.12, Kerkeraadsnotulen, fol. 36 verso, :
"(--- ) also men verstaet, dat de rhetoryckkamer laetstmael genoechsaem publyck gespeelt heeft, 
en dat dickwils groote abusen daeruyt konnen ontstaen tot nadeel van de Christelycke religie 
ende oock de ruste der Politie, is goetgevonden dat de Heeren Johan Nysen ende Lydius de H.H. 
burgemeesteren sullen aenspreeken en op zyne E. versoecken, dat myn heeren de magistraten 
believe een resolutie te neemen, dat die van de rhetoryckkamer voortaen van sulcke publicque 
exercitiën haer sullen moeten onthouden."

1629
- De Dordtse kamer is aanwezig bij een wedstrijd te Haarlem.835 

16 3 0836

1632
- GA Dordrecht, ANHG Dordrecht, Kerkeraad, inv.nr.12, Kerkeraadsnotulen, fol.134 verso, d.d. 
23-9-1632:
"Alsoo men verstaet dat een genaemde nieuwe camer van rhetoryckers by requeste aen de 
heeren magistraet licentie (=toestemming) van hare oefeninghe in retoryckspelen verzogt 
hebbende; de oude kamer 't selvige verzogt heeft, ende haer beyde toegestaen is, midts dat se 
eene kamer uytmaken, daertoe dat se oock gesint zijn; soo is 't dat de vergaderinghe op deze 
zaecke, als van zeer groote gewichte en quade consequentie zynde, ernstelyck lettende, heeft 
goet gevonden, dat men die persoonen van die kamer, lidtmaten synde, sal aanspreecken en de 
quade vruchten daervan te verwachten voorhouden, om te vernemen, of men door deselve het 
geheele desseyn (=plan) kan verhinderen. Ende sal men nae het rapport der broederen 
predicanten verder op dese sake disponeren (=beschikken)."

- Idem, fol.135 verso, d.d.5-11-1632:

834. Balthasar Lydius, predikant te Dordrecht (1602) 1604-1629. Hij overlijdt in 1629.
835. Zie: Haarlem 1629.
836. ANHG, Arch.Diaconie, inv.nr.39, fol.157 verso: "Ontfanghen van de comedianten van 't gheen dat 

se met spelen hebben gewonnen daervan de aermen het derde paert compt. Beloopt de somme van 23- 2." 
Met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid worden hier professionele toneelspelers bedoeld en geen 
rederijkers.
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"Is geclaecht over het speelen der rhetoryckers, de prophanatie des sabbaths, de paepsche 
conventiculen (=samenkomsten), het strijen (=bakkeleien) van de ionghens en sal dit 
remonstreren aen de heer burgemeester D.Westerburgius837."

1633
- Idem, fol.148, d.d.24-11-1633:
"Is aengedient, dat de rhetoryckers wederom niet alleen des sondaegs nae de predicatie, maer 
oock in de weeck onder de predicatie des avonts openbaerlyck speelen, waerdoor sommige 
luijden uyt de kercke getrocken en tot haer speelen gelockt werden. Is over sulcks goet 
gevonden, dat vooreerst diegene die litmaeten sijn van die dit haer quartier (=wijk) is, sullen 
aengesproken werden om te sien, of men se in 't particulier daertoe can bewegen, dat se van 
hetzelve speelen afstaen. En soo dat niet helpen wil, dat se dan voor den kerckenraedt ontboden 
sullen werden."

1634
- Idem, fol. 149 verso, d.d. 2-2-1634:
"Alsoo de kamer van rhetorica,onder de naem van de Wyngaertrancken tot Haerlem aen 
redenryckcamers binnen 't graefschap van Hollandt, ende alsoo oock van deze stadt, hadde 
gezonden een beroepcaerte inhoudende dese twee theologische vragen:
I. Wat is des duyvels werck en hoe groot hun getal?
II. Wat is der enghelen werck en hoe groot 't getal is?
om by deselve op prys beantwoordt te werden en by eenige ledematen van camer hierbinnen raet 
gevraegt wert, hoe dat sy haer in desen sullen gedragen, is by de vergaderinghe goetgevonden 
deselve aen te maenen, dat se haer in dese gerust houden en op sulcke, zoo onnodige als curieuse 
vraghen niet en antwoorden. Sal oock aen de kercke van Haerlem hierover vriendelycke 
geschreven werden, dat se gelieven het beantwoorden van sulcke vraghen, meer stryt en twist als 
stichtinge veroorsaeckende, te verhinderen en daerhenen de zaecke te beleyden dat zulcke 
redencamers beter blyven in terminis (=binnen de perken) ende in zaken, die haer naem en 
professie medebrenght. Daertoe wy neffens haer aen onse alle devoiren (=al het mogelijke) 
zullen doen."

- GA Dordrecht, ANHG Dordrecht, arch. Diaconie, inv.nr.39, d.d.1634, fol.189 verso: 
"Ontfangen 't gheen de retoryckers in haer speelen voor armen hebben ontfangen 68.15.8. "

1635
- Idem, fol.190:
"Ontfangen over 't gheen dat de retoryckers voor de aermen hebben gecolecteert. 31.1.-."

- GA Dordrecht, ANHG Dordrecht, Kerkeraad, inv.nr.13, fol.7, d.d.22-2-1635:
"Verstaen zijnde, dat onse camerspeelders nog voorleden sondagh op den vastenavondt tegen de 
klockkleppinge met aengeslagen biletten gespeelt hebben, is goetgevonden den heere burge- 
meesteren te versoecken, dat dese vergaderinghe mochte t'eenemael verboden werden ende ten 
minste verhindert, dat sy niet meer op den dagh des heeren ofte oock in de weke onder de 
predicatie speelen."

- Idem, fol.11, d.d. 3-5-1635:
"By deselve occasie is gesproken van de groote insolentien in de voorleden merct gepleeght by 
comoedianten, kamerspeelders, guichelaars, koordedansers ende diergelijcke, tegens expresse 
(=uitdrukkelijke) resolutien van de outraed deser stede, (--- ) is geresolveert renovatie te 
versoecken by de magistraten van de ordonnantie tegens soodanigh ongebondentheden

837. Johannes Westerburgh, predikant te Dordrecht van 1625 tot 1636, wanneer hij overlijdt.
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voorhenen geemaneert (=uitgevaardigd), d'welck beyde sal geschieden door D.Wassenburgh838 
en D.Westerburgh."

- Idem, fol.12 verso, d.d.26-7-1635:
"Alzoo de genoemde kermisdagen voorhanden zijn op dewelcke na de quade gewoonte onser 
tijden, niet alleen andere insolentien gepleecht werden, maer oock een toeloop is van 
verscheyden guijchelaers ende koordendansers, etc. van welcke de heere burgemeester zijnde 
voor desen aengesproken, belooft heeft voor het toekomende te zulen weeren, zal de heere 
burgemeester opnieuws daerover begroetet werden, dewijle men oock verstaet, dat onse nieuwe 
rethoryckers geconsenteert is in dese dagen te speelen. Sal insgelijckx versocht werden, dat se op 
gelycke wijse als de oude camer geweert ende haer het speelen verboden wert. Dit zal doen D. 
Buijtendijck839."

- Idem, fol.14, d.d. 23-8-1635:
"Aengaende de camerspeelen die hier dagelicx toenemen ende van welcke men verstaet, dat se 
voor eenmael daertoe consent van de E. gereghte verkregen hebben, sal geremonstreert werden 
aen de heere burgemeester om de saecke te sluyten."840

1638
- Idem, fol.54 verso, d.d.14-1-1638:
Alsoo men verstaet, dat de camerspeelders ende rhetoryckers hierbinnen wederom spelen, soo 
op den dach des heeren als op de tyt der predicatien in de weecke, sal de heere burgemeester 
daerover begroet ende gebeden werden sulcx te verbieden, gelyck voor desen in febr. ende julio
1635 voirmaels is geschiet; d'welck geschieden sal door D. Buijtendijck."

- Idem, fol. 55, d.d. 28-1-1638:
"D.Buijtendijckius heeft gerapporteert hoe de E. heer burgemeester hem bekent heeft gemaeckt, 
dat de comoedianten een acte van de camer hebben vercregen, waarbij haer by een van de 
voorgaende borghemeesters is geconsenteert, dat sy publyck moghen speelen. De vergaederingh, 
hierop geledt hebbende, hebben goet gevonden de E. heer burgemeester te remonstreren de 
groote abuysen, dewelcke begaen werden van deselvige comoedianten tot groote ontstichting der 
gemeynte ende derhalve versoecken, dat den broederen predicanten sal gegeven werde de revisie 
van de comoedien ende tragodien, alsoock mede van alle de boerten ende cluchten dewelcke 
gespeelt worden, in dewelcke de meeste insolentien gepleecht werden, welcke soo sy eenen 
wederomme alsoo te spelen gelyck sy gepleecht hebben voordesen, daeruut occasie sal genomen 
werden om deselvige comoedianten te weeren."

- Idem, fol.55 verso, d.d.18-2-1638:
"Alsoo men verstaet, dat de rhetorijckers ende camerspeelders in dese stadt continueren niet 
alleene op de sondagh, maer oock onder de predicatien in de weecke, is goet gevonden omme 
met meer fundament de weringe van deselve te arbeiden. Copye te versoecken van die 
magistraets acte, die deselve voordesen is verleent omme naderhant sigh daernae te reguleren. 
D'welck doen sal D.Buijtendijck."

- Idem, fol.56 verso, d.d. 4-3-1638:
"D.Dibetius841 heeft rappoort gedaen, hoe de E. burgemeester hem bekent heeft gemaeckt, dat 
die E. magistraet goet gevonden heeft de camerspeelders haere exercitie te verbieden ende 
geboden om niet meer te spelen."

838. Petrus Wassenburg, predikant te Dordrecht van 1629 tot 1655, wanneer hij overlijdt.
839. Gosuinus à Buytendijck, predikant te Dordrecht van 1620 tot 1661, wanneer hij overlijdt.
840. Ook het "speelen der comedien by de kinderen in de Latynsche schole, nu openbaerlijck gedaen" 

dient verboden te worden. Schotel 1850, p.114 plaatst bovenstaande verwikkelingen in 1636. Zie ook 
Dordrecht 1638.

841. Henricus Dibbetz, predikant te Dordrecht van 1633 tot 1673, wanneer hij overlijdt.
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1639
- Dordrecht neemt deel aan een wedstrijd te Gouda.842

1640
- Op 1 maart 1640 begonnen de rederijkers wederom "met aanplakking van biljetten te 
spelen".843

1641
- De Dordtse kamer is aanwezig op een wedstrijd te Vlissingen. Auteurs zijn "Schout altijt twist" 
en "Ick wacht een beter" en "Blijft in Christo".844

1648
- GA Dordrecht, ANHG Dordrecht, Kerkeraad, inv.nr.13, Kerkeraadsnotulen, fol. 78 verso, 
d.d.7-1-1648:
"Alsoo de rhetoryckers opnieuws beginnen te speelen ende dat uyt de vergaderinge niet dan 
debochie (=slemperij) ende ontstichtinge en ontstaet sullen de praeses en scriba met een 
ouderlingh aen de heere burgemeester versoecken niet alleen het weeren van soodanighe 
speelen, maer ook dat sulcke vergaderinghe ende camer den bodem in ghesmeten werde. "

- Idem, fol.79, d.d. 9-2-1648:
"Buytendijck heeft gerapporteert, dat de heere burgemeester het verzoeck van de verhinderinge 
der speelen ende het afschaffen van de vergaderinge der rhetoryckers in ernst heeft 
aengenomen."

1650
- Idem, fol.129, d.d. 24-2-1650:
"Alsoo de rhetoryckers haerluden bijeen vergaderen, soo sullen D.Wassenburg en Debbetius aen 
de heere borgemeester versoecken dat se mogen geweert werden."

- Idem, fol. 129 verso, d.d. 3-3-1650:
"D.Wassenburgh ende D.Dibbetius hebben rapport gedaen daeraengaende de rhetoryckers. De 
heere borgemeester datelicken heeft ordre gegheven tot verhinderinge van hare spelen."

1651
- Idem, fol.146 verso- 147, d.d. 5-1-1651:
"Dewyle de rhetoryckers wederom beginnen te spelen, sullen de broeders gedeputeerden van de 
ongeregeltheden der jeugt te remonsteren. Hetselve oock vertoonen op 't raedthuys en oock 
remedie daertegen versoecken."

- Idem, fol. 149, d.d. 12-1-1651:
"D.Buitendyckius met D.P.Lydio hebben gerapporteert van haer bevinden by de heere 
magistraten in name van dese vergaderinge, dolerende tegen d'insolentien der juegt, tegen de 
rhetoryckers, hiervoren geroert, ende dat haer E.E. hadde geantwoort, dat sy order daertegen 
sullen stellen ende volgens hun te laten welgevallen. Het vertooch des kerckenraeds, van welcke 
sy begeren ons enig verslag in desen haer A.A. te laten toecomen, is goetgevonden serieuselijck 
op reformatie aen te houden by de heren, dat de schadelycke camer van genoemde rhetorica 
werde wechgenomen ende gantsch geweert. Dat oock de heeren vriendelijck versogt met 
authoriteyt te gaen tegens gemelte exorbitantie (=buitensporig gedrag) der jeugt in dese stadt."

842. Zie: Maassluis 1639.
843. Deze post is door ons niet gevonden, maar wordt vermeld in Schotel 1861, p.94. Wel staat iets 

dergelijks bij 1635.
844. Meertens 1943, p.93-95.
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- Idem, inv.nr.14, Kerkeraadsnotulen, fo. 166 verso, d.d. 2-1-1652:
"Alzoo verstaen wert, dat nevens de ordinaire rethoryckers, extraordinaire persoonen beginnen 
te speelen ende daertoe op de Nieuwe Haven een kamer gehuert hebben, zullen D. 
Wassenburgius en D. Dibbetius op deze zaecke letten, de heer burgemeester daerover begroeten 
ende op den eersten richtdagh 't selvige voor hare Agtb. trachten ten volle te weeren. "

- Idem, fol. 167 verso, d.d.23-1-1652:
"De gecommitteerde aen de magistraet om de abuysen te vertoonen, dewelcke vallen in het 
maecken van het dootwerck(?) ende te versoecken dat tijdtlyck ordonnantie daerop mochte 
gestelt werden. Hebben by dese occasie de magistraet op het hoochste gerecommandeert doch 
favorable (=goedgunstige) apostille (=kanttekening) te geven op de remonstrantie ingelevert 
tegen de rethoryckers, dewelcke tegen het verbodt der voorgaende burgemeester wederomme 
beginnen te spelen. Hebben tot antwoort becomen, dat ordre gestelt was, hoe dat een reglement 
was gestelt op haer spelen. Dat alles met goede ordre geschieden mochte. Waerdoor de 
kerckenraedt verstaet, dat genoechsaem de rethorijckerscamer gecanoniseert (=wettelijk 
toegestaan) werdt. Hebben daeromme goet gevonden alle de heeren van het gerichte te 
begroeten ende te sien, of men contrarie resolutie vercrijgen. Ende soo men merckt nae, dat men 
dus sal de saecke brengen aen de outraet."

- Idem, fol. 167 verso, d.d. 25-1-1652:
"Is rapport gedaen, hoe dat de heeren van het gericht begroetet sijnde meest alle t'samen heben 
verclaert geen vaste resolutie genomen te zijn, ook noch geen apostille op onse remonstrantie 
gestelt te zijn. Dat derhalve de broeders wel sullen doen ende resumtie (=opnieuw) versoecken 
bij het gericht ende eens finalyck de vergaderinge der rhetorijckers den bodem in te slaen ende 
sullen dit bij de eerste gelegentheyt bevorderen D.Buytendijck ende D.Wassenburch."

- Idem, fol.168, d.d.1-2-1652:
"Alsoo men seekerlyck verstaet dat de E.Heeren van de gerechte eenparelyck heben geresolveert 
de genoemde rethoryckers het spelen niet aleen te verbieden, maer oock alle hope te benemen 
van oyt in 't toecomende te mogen spelen, so sijn de E. broederen gedeputeerde ad.hon. causam 
(=om wille van de eer) gelast om de acte te becomen ende executie te versoecken."

- Idem, fol.168 verso, d.d. 15-2-1652:
"Alsoo de comedianten op de Nieuwe Haven tot verachtinge van de authoriteyt ende resolutie 
der magistraten, haer drijmael by een stadtsbode geinsinueert (=bekend gemaakt), sich hebben 
verstout te speelen en de gedeputeerden des kerckenraedts daerover verscheyde maelen by de 
heer borgemeester sijn geweest, alsoock by de heere schout, en dat daerop niets en is gevolcht, 
maer sy des te stouter synde noch desen avondt, soo men verneemt, wederom meenen te spelen, 
is omgebracht wat men hierin verder sal doen en is alvoorens gelesen de resolutie die aldus luyt: 
Op den 25 januarij 1652 is nevenstaende resolutie te niet gedaen ende geresolveert dat voortaen 
geen speelen sullen werden gespeelt, hoedanig die oock soude mogen werden genoemt ende die 
van de camer van rethorica ende alle anderen sulcx sal werden aengeseyt oock dat henluyden 
alle hope wert benomen van dat 't eenige tyde anders sal werden geresolveert.
Geëxtraheert 9-2-1652. Was onderteeckent M.Berck845.
Is goet gevonden dese resolutie te bewaren inter scripta hujus consistorij (=tussen de geschriften 
van deze kerkeraad). Ende dat men wijders door twee predicanten ende twee ouderlingen den 
heere officier sal begroeten ende versoecken parate ende presente executie en weeringe.
En dat deselve personen sullen toecomende saturdag aen de heeren van de gerechte mondeling 
verthonen de schadelickheyt der comedien, de verachtinge van politycke en kerckelicke

1652

845. Mr.P.Matthijsz.Berck, vrijheer van Goidschalkoord (overleden in 1691), was secretaris van 
Dordrecht in 1652 en vanaf 1656 lid van de Oud-Raad.
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authoriteyt ende grote ergernisse, sonderlinck daeruyt te ontstaen. Dit sullen doen 
D.Buytendyck, D.Wassenburg, etc."

- Idem, fol.171 verso, d.d. 21-3-1652:
"De broeders die voordesen sijn gecommitteert van de weeringe der rethorijckers en 
comedianten versoeckende sullen den heer borgemeester aendienen dat de comedianten hebben 
beginnen te speelen in de plaetse daer de Latynsche schoolkinderen sulcx tegen wil en danck der 
scholargen (=leerkrachten) hadden begonnen ende versoecken dat alle sulcke speelen met ernst 
moghte geweert werden."

- Idem, fol.177 recto en verso, d.d. 16-6-1652.846

1659
- Idem, inv.nr.15, Kerkeraadsnotulen, fol.71 verso, d.d. 8-5-1659:
"Alsoe de comedien ende kamerspeelen wederom inbreecken (=opkomen) sullen de broeders 
predicanten den heere borgemeesters versoecken dat se geweert werden, vertooningen uut de H. 
Schrift af te schaffen, opdat alle profanatie geëviteert (=vermeden) werde. "

- Idem, fol.72 verso, d.d. 29-5-1659:
"Alsoo noch eenighe vertooningen uyt de H.Schrifte gedaen werden tegenover Dorpman, men 
sal vernemen by frater Dorpman, hoe het daermaels staet ende dit gedaen synde sal Isaacus 
Lydius dit den here borgemeester remonstreren."

- Idem, fol.73, d.d. 5-6-1659:
"Op de kamer der rethorijckers sal gelet werden in toecomende, of ijemant soude mogen 
vernemen of vernomen hebben, waer se speelen."

- Idem, fol.75 verso, d.d. 20-6-1659:
"Heeft frater Zeebergen de vergadering bekent gemaeckt, dat de retorijckers voorleden 
dijensdach weder hebben gespeelt in de herberch van de Colf.847 Om dat op te letten ende 
datselve te straffen ende voor te komen, is goet gevonden de weert van dat huijs toecomende 
donderdach te ontbieden om met hem te spreeken. Edoch, omdatter vreese is datter wellicht in 
corte wederomme mocht gespeelt worden, sal de man op morgenavont ontboden werden."

- Idem, fol.76, d.d. 26-6-1659:
"Becius, de weerd in de Colf, op een avond bij de broederen verscheenen zijnde geweest is 
geopent, dat hij de broederen niet wel, maer lichtvaerdichlijck ende oneerbiedichlijck heeft 
bejegent. Waerop gelettet zijnde is geresolveert Becium wederomme te ontbieden ende over 
zijne oneerbiedighe bejegheninghe opnieuws te vermanen over het verhueren van zijn camer. 
Ende hem daertegen stellende het avontmael des heeren werde opgeseijt. Ten anderen zal de 
heere burgemeester op hare ernstelijck verbodt van de rethorijckerscamer, die nu wederomme in 
de Colf met groote stouticheyt werd aenghestelt te doen sluijten. Ten derden zal men letten wat 
personen van de camer litmaten zijn, oock selve desnoots sijnde door Becium, die gehouden sal 
sijn deselve bekent te maken ende die ontboden tot afstand van dien vermaent ende weygerende 
van de tafel des heeren afgehouden werden. "

- Idem, fol.77 verso, d.d. 3-7-1659:

846. Er zijn opnieuw klachten over het optreden van komedianten. Het is niet duidelijk of hier rederijkers 
mee bedoeld worden.

847. Deze herberg stond in de Kolfstraat.
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"D.Praeses Laurentius848 heeft gerapporteert, dat de heer burgemeester hadde aengenomen tot 
sluijtinge van de rhetorijckerscamer, den waerd in de Colf te ontbieden ende soe de rhetorijckers 
van daer te doen uijtsluijten."

- Idem, fol. 78 verso, d.d. 10-7-1659:
"Becius ende sijn huisvrouw, weigerende te compareren (=verschijnen) voor de naeste 
vergaderinge, wederom ontboden ende door D.Praesidem ende een ouderlinck voor dese tijt van 
't avontmael afgehouden werden."

- Idem, fol.79 verso, d.d. 17-7-1659:
"Becius, waerdt in de Kolf, binnengekoomen zijnde heeft de absentie van sijn huijsvrouw met 
haer swakheyt geëxcuseert en sijne voorige met sijn afwesen uijt de stat, waarin de vergaderinge 
ten deele genoegen scheppende, heeft D.Praeses hem voorgestelt, hoe qualick hij gedaen heeft 
de broederen met geen meerder respect bejegenende, ende sijn kamer tot soo schandaleusen 
eijnde verhuerende als voorsz. is, waarop hij telle quelle (=zo goed als 't gaat) excusen en 
vergenoeginge heeft gegeven. Voorders is hem als vooren gelast, dat hij die rethorijckers de 
kamer van stonden aan sal opseggen en tot comoedien niet meer laeten misbruijcken, 't welck hij 
absolutelijk aengenomen en belooft heeft. Waerop de vergaderinge goedt gevonden heeft hem 
met een ernstige vermaninge tot bekentenis van schuldt en verbetering sijner foute toe te laaten 
tot de tafel des Heeren. En alsoo hij ons bekent gemaakt heeft, dat de huerders van sijne kamer 
waaren Adr. Marcelis Bax, Van der Geest en De Witt in de Nobele, sal d'E.A. heer burgemeester 
versocht worden te gelasten om de huer af te staan. En sullen dit doen de bovengenoemde 
broederen (—)."

1660
- GA Dordrecht, ANHG Dordrecht, Diaconie, inv.nr.40, fol.312 verso, d.d. 13-8-1660: 
"Ontfangen voor 1/3 't gene by de commedianten die 't ontset van Leyden849 gespeelt hebben 
voor incomen is ontfangen geduerende den tyt sy hier gespeelt hebben 110-17-8."

- Idem, fol.313, d.d. 29-10-1660:
"Van de rethorijckers ofte tonneelspeelders genaemt d'Fonteynisten over d'helft van 't incomen 
in 't spelen 25, 26, 27, 28 en 29 dito [oktober] 32.14.-."

- Idem, fol.313, d.d. 22-12-1660:
"Van 't selve (= de rederijkers) 6.12.12."

1661
- Idem, fol.313, d.d. 12-3-1661:
"Van de Dortse commedianten ontfangen in 11 maal spelen 43.-.-."

- Idem, fol. 313, d.d. 14-6-1661:
"Van de commedianten die in de Kaatsbaan gespeelt hebben voor 16 keren spelen 71.1.-."

- Idem, fol.313, d.d. 19-11-1661:
"Van de commedianten volgens accort van de heer burgemeester 100.0.0."850

848. Laurens Laurentius, predikant te Dordrecht 1656-1660.
849. Is dit spel identiek aan Hummelen 1968, 3 K 1. Zie voor de diverse mogelijkheden: Hogendoorn 

1968, p.65-85.
850 Het blijft onduidelijk of hier sprake is van rederijkers of professionele toneelspelers. Zie ook de 

kerkeraadsnotulen d.d. 31-10-1661 :"(...)comedianten, die groot gelt uut de stad slepen, mogen geweert 
werden, voornamentlick van de onthechtinge die daer door geschied, wech te nemen, immers dat haer 
verblijf alhier niet en werde geprolongeert nae de maerckt." Zie ook idem: 17-11- 1661, 12-10-1662, 
20-10-1662, 1=8-3-1663, 1-11-1663 en 15-11- 1663.
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- ANHG, Arch.Kerkeraad, inv.nr.15, fol.197 verso, d.d.12-10-1662:
"De sake van de rhetoryckers wort uytgestelt tot de naeste vergaderinghe. "

- Idem, fol.198, d.d.17-10-1662:
"Sal oock by dese occasie door deselve gedeputeerden worden gevigileert (=gewaakt) tegen de 
rhetorikers, die immers doch niet wederom mochten haer spelen renoveeren. Sal oock in 't 
toecoomende een remonstrantie worden ingelevert om soodanige abusen in toecoomende voor te 
comen."

1705
- KB pamflet 15427 A: De kaart van Pieter van Leeuwenschilt (Schiedam 1705) geadresseerd 
aan de "Fonteyn te Dordrecht".

1662
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EDAM

INLEIDING

Van Edam is geen archiefmateriaal bewaard gebleven, dat voor ons onderzoek in aanmerking 
komt.

GERAADPLEEGDE ARCHIEVEN 

Geen.

BIBLIOGRAFIE

Geen.

BRONNEN

1596
- Bij de declaraties voor het wegbrengen van de uitnodigingen (voor de wedstrijd te Leiden) 
staat:
"Noch betaelt aen verscheyden persoonen van de caerte te brengen tot (--- ) Edam (---), daer de 
const geuseert werden."851

851. Zie: Leiden 1596.
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ENKHUIZEN

DE ACCOLEYEN
??

INLEIDING

In het archief van Enkhuizen zijn door ons geen posten over rederijkersactiviteiten aangetroffen. 
Slechts een enkel gegeven van elders doet vermoeden, dat er rederijkersleven in Enkhuizen 
aanwezig was.

GERAADPLEEGDE ARCHIEVEN
GA Enkhuizen, inv.nr.249-260 (Vroedschapsverhandelingen 1584-1694).
Idem, Thesauriersrekeningen 1642, 1661.

BIBLIOGRAFIE
Van Winter 1957 - P.J. van Winter, 'De Hollandse Tuin'. In: Nederlands Kunsthistorisch 
Jaarboek. Jaargang 8, p.106-109.

BRONNEN

Ca. 1550
- Voor het bestaan van een rederijkerskamer te Enkhuizen, ca. 1550, pleit een houtsnede die 
bewaard wordt in het Rijksprentenkabinet.852

1583
- De classis van Enkhuizen vraagt advies aan de Noordhollandse synode: mogen lidmaten zich 
inlaten met rederijkersactiviteiten? De synode reageert duidelijk en spreekt een verbod uit.853 
1596
- Bij declaraties voor het wegbrengen van de uitnodigingen (voor de wedstrijd te Leiden) staat: 
"Noch betaelt aen verscheyden persoonen van de caerte te brengen tot Eynchuysen (--- ) daer de 
const geuseert werden."854

1601
- "(--- ) Voorts naedien alle de loterijen in onse nabuyrlijcken Hollantsche steden als tot Rotter
dam, Leyden, Amsterdam tweemael, in de Santvoortsche loterij mede by de rhetrosijnen 
getrocken, ghelesen, beschreven ende bedient sijn geweest, anders dan tot Enchuysen, alwaer 
gheen rhetrosijnsche collegie noch vergaderinghe en is (—). "855

852. Van Winter 1957, p.107.
853. Zie: Algemeen 1583.
854. Zie: Leiden 1596.
855. Zie: Haarlem 1601.

242



GEERVLIET

DEN DORREN BOOM
"'T JOLIJT VAN DEN DOREN"

INLEIDING

Van Geervliet is geen archiefmateriaal bewaard gebleven, dat voor ons onderzoek in aanmerking 
komt.

GERAADPLEEGDE ARCHIEVEN 

Geen.

BIBLIOGRAFIE:

De Navorscher 1856 - De Navorscher. Deel 6 (1856), p.66.

BRONNEN

1581
- De kamer uit Geervliet neemt deel aan een wedstrijd te Delft.856 

1596
- Geervliet wordt uitgenodigd deel te nemen aan een wedstrijd te Leiden, maar neemt de 
uitnodiging niet aan.857

1705
- De kamer uit Geervliet neemt deel aan een wedstrijd van De Vijgheboom te Schiedam.858

856. Zie: Delft 1581.
857. Zie: Leiden 1596.
858. Zie: Schiedam 1705.
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GOEDEREEDE

HET NAGELBLOEMKEN 
"IN DEUCHDEN VERSAEMDT"

INLEIDING

Uit het archiefmateriaal blijkt dat de overheid van Goedereede de rederijkers overwegend goed 
gezind was. Gedurende de gehele geschiedenis van Het Nagelbloemken, tot ongeveer 1620, 
wordt de kamer gesubsidieerd o.a. door de verstrekking van drank of het kwijtschelden van huur 
voor de repetitieruimte op de zolder van het stadhuis. Als rederijkers van elders komen (bijv. 
Brielle 1525/26) wordt ook subsidie verstrekt. Pas vanaf ongeveer 1620 krijgen de rederijkers te 
maken met een (zeer) kritische overheid.

Het 17de eeuwse archiefmateriaal biedt een aardig kijkje in de zakelijke belangen (grondbe
zit) van Het Nagelblomken. Kerkelijk archiefmateriaal is overigens niet bewaard gebleven, zodat 
we van die kant niet kunnen worden geïnformeerd. Wel blijkt uit de resolutieboeken van de 
burgemeesters, dat de predikant van Goedereede de rederijkers niet gunstig gezind was.

GERAADPLEEGDE ARCHIEVEN

GA Goedereede:
Stadsrekeningen, inv.nr.247 (1465 t/m 1510),248 (1512-1536), 249 (1542-1564), 250 
(1566-1592), 251 (1594-1604), 253 (1607-1617), 254 (1618-1628), 255 (1629-1643), 256 
(1644-1660).
Resolutieboeken van het stadsbestuur van Goedereede 1604-1811, met index.
Resoluties van Burgemeesters 1604-1630, inv.nr.6 
Charters etc., inv.nr.809.

BIBLIOGRAFIE

Caland 1870 - F.Caland, 'Rederijkerskamer te Goedereede'. In: De Navorscher. Jaargang 20 
(1870), p.81-83.
Van Dam z.j. - Geschiedenis van het eiland Westvoorne en stad Goedereede. Gebeurtenissen en 
feiten, bijeengezameld volgens gegevens van den geschiedschrijver van Dam e.a., z.p., z.j.

BRONNEN

1498
- GA Goedereede, inv.nr.247 (Stadsrek.), fol.7:
"Van dat den prins van der rethorijckers met zijne medegesellen geconsenteert was bij den 
gemeene rechte (=het algemeen bestuur) op onsen ommeganck om haer staet (=financiële 
toestand) ende oncost te lichten (=verlichten), die zijlieden alsdan doende ende doen, hen 
gegeven 6 sc.gl."

1505
- Idem, fol.3:
"Van den stede zolder ontfangen by die rethorijckers ... niet."859

1509
- Idem, geen foliëring:

859. Het stadhuis is in 1492 verbrand en pas in 1530 opnieuw opgeleverd, dus vóór 1492 bestond de 
rederijkerskamer reeds, anders zou deze pro memorie post geen zin hebben.

244



"Gegeven die rethoricken voer hoer leges (=gemeentelijke belasting) 30 sc.gl."

1510
- Idem, geen foliëring:
"Gegeven die rethorijcke voer haer leges 20 sc.gl."

1512
- Idem, inv.nr.248 (Stadsrek.), geen foliëring:
"Die rethorikers 20 sc."

1513
- Idem, geen foliëring:
"Die rethorikers voir haere begeere (=wens) 20 sc. "

- Idem, geen foliëring:
"Item geschoncken die rethorikers an wijne, dat gehaelt was ten huse van Merten Claes ende die 
somme van 2 pond."

1514/1515
- Idem, geen foliëring:
"Die rethorikers voir haer leges 20 sc. "

1525 - Idem, geen foliëring:
"Item noch gegeven die rethorijckers op die vastelavondt, dat haerlieden geconsenteert was by 
burgemeesteren ende schepenen twee thonnen biers excys (=belasting), facit 1 sc. 5 gr. "

1525/26
- Idem, geen foliëring:
"Item gegeven die prinche van der Vrouchdenbloeme860 haer leges 't welck henlieden toegeleyt 
ende by avijs van de bailliu ende burgemeesteren ende schepenen, die somme van 20 sch."

1527
- Idem, geen foliëring:
"Item noch gegeven die prinche van die rethorijckers mit zijn consoerten (=medestanders) voir 
haer leges 20 sch."

1530
- Idem, geen foliëring:
"Gesconcken die van de rethroyckers up de meyendach een poertkanne (=stadskan) wyns van 18 
sch."

1545
- GA Goedereede, inv.nr.249 (Stadsrek.), geen foliëring:
"Betaelt den retoryckers voer haer vastelavont een half vadt Mengelaers (=biersoort) 18 sch."

1546
- Idem, fol.12 verso:
"Betaelt de rethoryckers een tonne Wals (=Frans bier) van 6 sch. "

1550
- Idem, geen foliëring:

860. De Vreuchdenbloem was de naam van de Brielse kamer, die, om wat voor reden dan ook, op bezoek 
was in Goedereede.
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"Betaelt denselfden861 van de huyre van den camer, daer de retorijckers haer regiment 
(=activiteiten) op houden 12 sch. 6 gr. 5 st."

1581
- GA Goedereede, inv.nr.250 (Stadsrek.), geen foliëring:
"Alzoe die voersolder wert gebruyckt by de retrosynen ende nyet en wert verhuyrt; soo hyer 
memorye."

1582
- Idem, geen foliëring:
"Item gelegen in 't oude Nyewelant thuecomende die retorysynen, comt hyer voor ontfanck 25 
sc. 10 gr."

- Idem, fol.3 :
"Ontfangen ter cause van twee jaeren pacht van een ghemet (=oppervlaktemaat; een halve 
morgen) lants, thuecomende onse leysvrouwe (=ambachtsvrouwe) van Melaenen (=?) ofte die 
retorysynen 20 sch."

1583
- Idem, geen foliëring:
"Ontfanghen uyt handen van Doen Willemsz., heer burgemeester, die gehuert ende gepacht heeft 
die steede voersolder eenen tyt van zeven jaeren, mits condicie indien in thoecomende tijden 
eenighe zosyethyt (=sociëteit) van schutterye oft retorysynen, daervan men hem waerschouwen 
sal drye maenden te voeren, jaerlijcx om 15 sch. Compt voer ontfanck het eerste jaer 15 sch."

1586
- Idem, geen foliëring:
"Ander ontfanck toecomende de confraterniteyt dezer stede (=de broederschap der rederijkers), 
overmits nu ter tyt geen gehouden en wert ende nu wert geëmployeert (=gebruikt) tot profeyt 
deser stede. "862

1595
- GA Goedereede, inv.nr.809: Octrooi van de Staten van Holland ter aanvulling van subsidies 
van Voorne en de heffing van diverse accijnsen, tot het mogen verkopen van landen van de 
beide kerken op Westvoorne, alsmede de retrosijnen-, schippers- en andere gildenlanden, onder 
zekere voorwaarden, wegens de als gevolg van de verzanding te maken nieuwe haven met 
hoofden, sluis, spuiboezem en kaden.
"(—) mitsgaders het retrosijnen-, schippers-, ende andere gildenlanden, mede aldaer gelegen, 
mits dat op alle d'selve sullen gehouden worden, soo wel renten ende lasten tegens den penninck 
veerthien, als d'selve landen sijn in huijre geldende. (—)"

1601
- GA Goedereede, inv.nr.251 (Stadsrek.), fol. 2:
"Betaelt voor een half vat Pharo (=zoetachtig, zwaar Brussels bier) den rethorijckers gesconcken 
tot haer nyewe jaer de som van 9 sch. 2 gr."

1602
- Idem, fol.3 verso:

861. Namelijk Willem Claes.
862. Vanaf 1588 tot 1633 komt jaarlijks (voorzover er rekeningen voorhanden zijn) dezelfde rekening 

voor met betrekking tot de rederijkers. De tekst van deze rekening is vrijwel identiek aan die van 1602. In 
1634 wordt de zinsnede "voortijts toekomende rethorica" doorgestreept.
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"Ontfangen van Pieter Philipsz. van de erfpacht, staende op een gemet lants leggende in de 
taenweye863 hier voortijts aencomende de broederen van rethoryka, verscheenen S.Gillis864 1 602 
10 sch."

1603
- Idem, fol.4:
"Ontfangen van Pieter Philipsz. van de erfpacht staende op een gemet lants liggende in de 
taenweij, hier voortijts aencomende de broederen van rethorica der Nagelbloomen "In deuchden 
versaemdt", verscheenen S.Gillis 1603 10 sch."

1610
- GA Goedereede, lnv.nr.253 (Stadsrek.), geen foliëring:
"Betaelt Loris Tonis voor een half vat pharo aen de retrosijnen gegeven 9 sch. 2 gr."

1615
- De Nagelbloem is deelnemer aan een wedstrijd te Kethel.865 

1620
- GA Goedereede, lnv.nr.6, fol.22 (18-2-1620):
"Item is ten selven dage geresolveert, dat men der retrosynen zal lasten binnen twee uyren haer 
goet van den camer te halen; ende alzoo der camer geheel te verlaten. Daerop terstont den bode 
met d'affirmatie (=rechtsgeldige verklaring) van desen aen den retrosijnen gesonden is. Actum ut 
supra."866

1622
- Idem, fol.34 verso en 35:
"Op den resolutiecracht hebbe ick, Hendrick Cluys, nieuw magistrate, my omtrent de clocke 
twee uren datum en tijt als boven getransporteert (=begeven) by die van rethorica op 't stadthuys 
vergadert wesende. Ende henlieden deselve resolutie voorgelesen, gaven my voor antwoorde: 
"Compt, drinckt eens ende het soude al te veel moeyt wesen het bier of te brengen; de beenen 
mochten haer breecken. Actum den 13 febr. 1622."

- Idem, fol.35:
"Op den 28en february 1622 soo hebben Arien Coole ende Arien Claesz. als byder bailliu uyt 
crachte van deze voorsz. resolutie ende condemnatie (=veroordeling) geghijselt zijnde op de 
ghijselinge aen den hove van Hollandt geappeleert (=in beroep gegaan), seggende, dat zijluijden 
in haer ghijselinge niet en behoerden te gaen."

- Idem, fol.38 verso en 39:
"Naerdat Pieter Joostensz. Ruychrock, dienaer van den hove van Hollandt, op 't stadthuys 
ontbooden is geweest, ende by de magistraet hem afgevraecht, of hy soude geseyt hebben, dat 
den Godsaligen Johannis der Gourt867, predicant alhier, in den Hage belet ende verhindert heeft, 
dat die van rethorica alhier, tusschen den bailliu, noopende haere questie geen mandement 
(=bevelschrift) van den hove en hebben connen obtineren (=verkrijgen). Heeft wel uytdrucke- 
licken geantwoort ende geseyt, namentlicken dese woerde in forma (=aldus): 'Ick segge, ende

863. Volgens Caland is dit de plaats waar vroeger de taanhuizen stonden, "nu verbasterd in Taniswei, 
ongetwijfeld doordien de fam. Tanis in 't eiland Goeree zoo menigvuldig is." Tanen is het verduurzamen van 
visnetten.

864. De feestdag van Egidius, heilig kluizenaar in de Provence, valt op 1 september.
865. Zie: Kethel 1615.
866. Wellicht is dit het resultaat van de medewerking van de rederijkers aan het volgende. Het 

resolutieboek meldt: "Onlangs was uytgestrooit seecker fameus pasquil, waerbij de heeren bailluy ende 
Buytendijck (=predikant), mitsgaders der burgemeester deser stede zeer werden beleedigt."

867. Ds.Johannis Court (J.de Koert), predikant van 15-8-1621 tot 1647, wanneer hij met emeritaat gaat.

247



dat op den eedt van myn officier, datter niemandt over my hem connen berechten. Jae, hebbe 
daer geen gedachten naer gehadt. Ende die 't selve my soude mogen naer gene regte verder 
gaende tegens heur te recht te staen.' Actum in vol collegio op 't stadthuys dese 13 aprilis 
1622.868
Getekend P.Joosten Ruichrock 1622."

1627
- GA Goedereede, lnv.nr.6, fol.68 verso:
"Is op huyden den 29 martij 1627 bij de E. heeren bailliu, burgemeesters ende schepenen deser 
stede bij pluraliteyt (=meerderheid) van stemmen geresolveert, dat die van rethorica alhijer het 
spul, heurlieden geëxhibeert ende bij haer E. geëxamineert, om pregnante redenen, haer E. 
daertoe moverende, nyet sullen vermogen te spelen. Interdiceren midtsdijen 't selve wel 
expresselijck bij desen. Doch eenichsints animerende totten eerlijcke exercitie van de jonge 
jeucht consenteren, dat dije van rethorica voornoempt een ander spul, zijnde buijten politijcque 
ende ecclesiastijcque reprochen (=kerkelijke bezwaren) sullen vermogen bij de handt te nemen 
ende haer E. behooren laeten visiteren, omme alsdan visie gehadt hebben, gedisponeert te 
werden, als haer E. in equiteijt (=billijkheid) bevinden sullen te behooren.
Ende wes (=wat) belanght het frequenteren van de bovencamer op 't stadthuys, bij haer 
predecesseuren (=voorgangers) eertijts door gratije gebruijckt, is gandtsch ende geheel 
afgeslaegen. Actum desen datum als boven. "

868. De Criminele Sententiën over o.a. 1620-1622 ontbreken. In ARA, Collectie Bisdom, inv.nr.151 (een 
afschrift van het register van Criminele Sententiën van het Hof van Holland 1585-1622, met index) is niets 
over deze zaak terug te vinden.

248



GORKUM

't SEGELBLOEMKEN 
"VERNIEUT UYT LIEFDE"

INLEIDING

Het Segelbloemken stamt uit het begin der 17e eeuw. We kunnen dit afleiden uit opmerkingen, 
die gemaakt worden bij de presentatie van het blazoen in Vlaardingen (1616) en uit een 
opmerking van Kemp in een sonnet bij het Vreeds-Triumph gedicht uit 1609 van H. van Muyr: 
"In Arckels Lant de Redenrijcke const eerst nieulicx is gheplant."
Het woord "nieulicx" wekt de indruk, dat het hier om een heroprichting kan gaan; de zinspreuk 
van de kamer "Vernieut uyt Liefde" draagt die suggestie eveneens in zich. Bronnen over een 
bestaan voor 1609 hebben wij echter niet kunnen vinden; sterker nog: tot 1628 zijn we 
aangewezen op publicaties van gelegenheidsgedichten, bijdragen aan rederijkerswedstrijden en 
het toneelstuk van de moord op sultan Osman van de hand van H. van Muyr.869

In 1628 start de lange reeks klachten van de Hervormde kerkeraad over rederijkers in 
Gorkum; een reeks die tot 1648 doorgaat ("Schoon de rhetoryckers schijnen in slaap te zijn, zal 
men evenwel tegen haar in wake blijven (---)" ).

De overheid van Gorkum heeft zich zelden met de Gorkumse kamer bemoeid. In 1643 krijgt 
het Segelbloemken een forse subsidie om aan een wedstrijd te Rijswijk deel te nemen (die 
overigens niet doorging). In 1645 begint de kwestie over de bestemming van het rederijkershuis 
tot kerk; een procedure die in 1650 mogelijk zijn beslag heeft gekregen. De rederijkers krijgen in
1656 toestemming "een plaats te mogen coopen om haar cunst te exerceren", mits een derde van 
de inkomsten naar de armen zal gaan. In 1661 blijkt dat niet soepel te verlopen: de 
rederijkerskamer zal opgeheven worden als zij dat derde deel niet wil betalen. Na 1661 hebben 
wij geen levenstekenen meer van de kamer kunnen vinden.

Opvallend is nog, dat de leden van de Gorkumse kamer vaak het beroep van notaris 
uitoefenden.

GERAADPLEEGDE ARCHIEVEN 
GA Gorkum:
Stadsrekeningen inv.nr.1412 (1514/5),1413 (1546),1415 (1571), 1416 (1572/3), 1417 (1576/7), 
1418 (1578/9), 1419 (1583/4), 1420 (1585/6), 1421 (1589/90), 1422 (1591/2), 1423 (1592), 
1424 (1596), 1425 (1602), 1426 (1610), 4409 (1618), 4410 (1629), 4411 (1632), 4412 (1634), 
4413 en 4413a (1635), 4414 (1637), 4415 (1639), 4416 (1640), 4417 (1642), 4418 (1644), 4419 
(1646), 4420 (1647), 4421 (1648).
Inv.nr.85 (Indices Resolutiën Vroedschap 1569-1777); Inv.nr.88 (Indices Resolutiën 
Vroedschap, Eerste deel 1628-1682); Inv.nr.108 (Indices Vroedschap 1625-1795); Inv.nr.303 
B5 (Indices Burgemeestersresolutiën 1663-1793).
ANHG, Acta Kerkeraad, inv.nr.1-2 (1573-1690).
ANHG, Lidmatenboek der Hervormde Gemeente in Gorinchem van 1573 tot 1688.
ANHG, Lidmatenregister der Ned.Herv. Kerk 1587-1690.
Streekarchief Land van Heusden en Altena, Archief van de classis Heusden (voormalige classis 
Gorinchem), Acta classis (1579-1661).

BIBLIOGRAFIE
Van Beekum - M.van Beekum, Abraham Kemps Moort op Sultan Osman. (Kandidaatsscriptie 
van de GU Amsterdam).

869. Het is zeer de vraag of een bewaard gebleven tekst uit de tweede helft van de 15de eeuw, het 
Gorkumse Catharinenspel, iets met rederijkers van doen heeft, zoals in een opschrift boven een 17de-eeuws 
afschrift wordt beweerd. Zie: Brinkman 1993, p.89-90.
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Brinkman 1993 - H.Brinkman, 'Het Gorkumse Catharinenspel: een 15e-eeuwse uitbeelding van 
de heren van Arkel". In: Oud-Gorcum varia. Jaargang 10 (1993), p.89-109.
Buddingh 1984 - G.Buddingh, Rederijkers en Renaissance. (Doktoraalskriptie RU Utrecht 
1984).
Van der Donk 1949-1850 - W.A.van der Donk, Gorcumse oudheden in de jaren '49. Gorinchem 
1949-1950, p.40-64.
Hardenberg 1967 - H.Hardenberg, 'Figuren uit de vaderlandse letterkunde: Jonker Jan van 
Paffenrode'. In: Spiegel der Historie (1967).
Kemp 1643 - A.Kemps Bly-eindspel. Vanwegen de Gorkomze kamer Vernieud' uit Liefde. Tot 
Antwoord op de Vraag van de Kaamer tot Ryswyk (—). Tot Gorinchem, by Paulus Vinc. 1643 
(In dezelfde band: Redens-krans 1643).
Van Muyr 1644 - H.v.Muyrs klucht van Frans Ioppen en Gerritge de Licht (—). Tot Gorinchem, 
door Paulus Vinck. 1644.
Van Paffenrode 1670 - Gedichten van J.van Paffenrode versamelt en uijtgegeven door P.V. Den 
derden druck. Verbetert ende vermeerdert en met kooperen platen vercierd. By Paulus Vinck. 
Anno 1670.
Redens 1643 - Redens, gevlochten van Willighe Rijsen en geciert met Segelblom; dat is 
verscheyden vragen uytgegeven by die van Rijswijk, en beantwoord by die van Gorinchem. 
Anno 1643.
Vreeds-Triumph-gedicht 1609 - Vreeds-Triumph-gedicht, gecomponeert ende rethonjckelijcke 
vertoont by de camer Vernieut uut Liefden tot Gorinchem (—). Tot Gorinchem, voor Adriaen 
Helmich 1609.
Te Winkel z.j. - J.te Winkel, Abraham Kemp en de Gorcumsche kamer "Het Segelbloemken". 
Arch. J.te Winkel, KB hs. 77 B 25.
Worp 1881 - J.A.Worp, 'Jonker Johan van Paffenrode'. In: TNTL. Jaargang 1 (1881), p.165-190. 
Van Zomeren 1755 - Cornelis van Zomeren, Beschrijvinge der stadt Gorinchem en landen van 
Arkel (—). Gorinchem 1755.

BRONNEN

1609
- Hendrick van der Muyr870, "Vreeds-Triumph Gedicht, gecomponeert ende Rhetorijckelijcken 
vertoont by den Camer Vernieut uut Liefden tot Gorinchem." Lofdichten van de hand van: "God 
Aller Vooghd"871; Gisbert Handris872; "Magnus Amoris Amor", G.V.W.D.Heyndricx873; "'t 
Begonnen volherden", J.de Weert874; "'t Hert trekt nae Consten", A.Vosbergen875; "Elck mensch 
moet Kempen", A.K. (Abraham Kemp).876

1613
- Het Segelbloemken neemt deel aan de wedstrijd te Leiden. Auteur is Hendrick van der Muyr. 
Ook Abraham Kemp levert een bijdrage.877

870. Hij was notaris en procureur en vestigt zich omstreeks 1604 te Gorinchem. Hij schrijft o.a. "De 
klucht van de ketellaper" (1644).

871. Deze zinspreuk is waarschijnlijk van Allerd Lievensz. van der Voochd, notaris te Gorinchem (in 
1601 als poorter beëdigd).

872. Wellicht is hij G.V.W.D.Heyndricx. Gisbert Hen(d)ricx komt vanaf 1617 voor als lidmaat van de 
Gereformeerde gemeente. Hij is brouwer.

873. Zie noot 872.
874. Is hij de zoon van Willem de Weert (in 1621 lidmaat van de Hervormde Kerk) of van Hendrick de 

Weert, ook on de archieven genoemd, zonder nadere gegevens?
875. Hij kan Adriaen Jansz. Vosbergen of Aert Adriaensz. Vosbergen zijn, die in respectievelijk 1612 en 

1613 voor de Gorinchemse magistraat trouwen.
876. Notaris te Gorinchem. Zie voor hem: Van der Donk 1949/1950.
877. Zie: Leiden 1613.
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1615
- Het Segelbloemken neemt deel aan de wedstrijd te Kethel.878 Kemp, Van der Muyr en Jan van 
der Does, "Spero Invidiam"879, zijn voor Gorinchem aanwezig.

1616
- Het Segelbloemken neemt deel aan de wedstrijd te Vlaardingen. Auteurs zijn Kemp, Van der 
Muyr en "Deur Liefd' gheschiet".880

1623
- A.Kemps, Droeff-eyndich Spel van de Moordt van Sultan Osman, keyser van Turckeyen, 
gheschiet den 20sten Mey 1622 ende eerstmael vertoont op de Camer "Vernieut uyt Liefden", 
binnen Gorinchem op den 20sten mey 1623."

1628
- GA Gorkum, ANHG, Acta Kerkeraad, inv.nr.2, fol.4 (2-2-1628):
"Is na gedane predicatie van alle de predicanten ende de broederen ouderlingen het navolgende 
vertooch van de camerspelen op den dagh des Heeren geleezen ende geapprobeert (=goedge- 
keurd) ons den Ed. H.H. van de vroedschap overghelevert te werden, luydende aldus:
Vertoonen met behoorlicke eerbiedinge, de leeraaren ende ouderlingen der gemeynte J.Christi 
alhier, hoe dat sy om eenig langen tijd met droefheyt sijn gewaar geworden, dat op den
H.rustdage des Heeren de camerspeelen van de genaamde rhetorijckers meer als oijt te vooren 
sijn gepleecht in 't openbaer na voorgaande trommelslagh door de gantsche stad, 
niettegenstaande de trouwe vermaninghe ende waarschouwinghe, die uijt den Woorde des 
Heeren van de leeraaren daertegen sijn gedaan, doordien sulcx als een stoute (=vermetele) ende 
onverschoonlicke (=onvergeeflijke) sonde niet en mach, noch en kan ongemerckt ofte ongestraft 
voorbijgegaan worden. Ende dat voornamelick om dese redenen:
I. Omdat sulcx regelrecht strijdt tegen de heyliging des rustdachs, om soo uytdruckelick in 't 
vierde Gebod bevolen (a), die niet alleen niet en werdt gevordert (=bevorderd), maer verhindert 
ende verstoort door die camerspelen. Want soo men daerinne heylige ende schriftuerlicke dingen 
verhandelt, men deselve niet dan hooghelick ontheylighe ende verijdele (b). Ende soo men 
wereltsche dinge daerinne voorstelt, men immers daardoor van Godlicke betrachtingen werdt 
afgetrocken.
2.Tegen de trouwe leer ende het H.exempel onses heeren J.Christi ons verbindende om goed te 
doen op de rustdagh en geen quaad:(c)Nu 't is quaad,dat men het wereldsche leven heeft gehan- 
teert, dan het godlicke ende dat ons op dien tijd, als ons de Heer uytdruckelick het godlicke 
belast, soo wel in huys als in de kerck, soowel voor ende na de predicatie, als in deselve wij laten 
nu andere abuysen (=dwalingen) staan, die seer veele sijn ende tegen de camerspelen in 't 
gemeyn comen (lees: connen) bygebracht worden, al doet men die schoon op andere dagen ende 
niet op den dage des Heeren.
3.Tegen het gebruyck van de heijligen, niet alleen in het Oude maar oock in het Nieuwe 
Testament (d).
4.Tegen de schriftmatige (=schriftelijke) resolutiën van onse christelicke synoden ende insonder- 
licken van de synoden onser provincie tot verscheyde malen genomen, dewelcke soo wel 
gegrondt sijnde by ons gereformeerde christenen sonder tegenstrevelen behooren aangenomen te 
werden (e).
5.Ja, dese sake is soo claar, dat oock die christen-keijsers de camerspelen ende andere 
schouwspelen soo scherpelick op die dagh hebben verboden, dat self diegeene, die haar maar 
daerinne soude laten vinden, haren dienst ende officie (=ambt) soude verliesen, ende haar 
patrimonie-goed (=goederen uit het vaderlijk erfdeel) verbeuren (f).

878. Zie: Kethel 1615.
879. Jan van der Does werd in 1567 geboren te Gorinchem als telg uit een vooraanstaande plaatselijke 

familie. Van 1595 tot 1615 was hij stadssecretaris. Hij is kapitein van de burgertroepen geweest en president 
van de krijgsraad. Hij overlijdt in 1648.

880. Zie: Vlaardingen 1616.
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Verre is 't dan vandaar, dat dit van iemanden soude mogen geoordeelt werden voor een cleyne 
ofte middelmatige sake, ende dit alleen van de theologanten (alhoewel sij in het haare billick 
meest behoorden gelooft te werden) soo hoogh opgenomen ende met ijver tegengeloopen wordt. 
Nu aangesien, datter met godlicke, billicke ende noodsakelicke is, dan dat alle openbaere 
abuysen sonderlingh in deesen ongebonden tijd, niet alleen door christelicke overheyden (die 
voedster-heeren der gemeynte sijn (g)) tegengegaan ende geweert werden. Ende dat oversulcx 
hiertoe goede correspondentie tussen d'achtbare magistraten ende den kerckenraad noodigh sij, 
opdat niet 'tgeene de leeraren opentlick van Godswegen moeten bestraffen, met ooghluycking 
des achtb. magistraats, in spijt van God, tot spot van sijn H.Woord, ende tot ontstichtinge der 
gemeijnte en geschiede. Soo is 't dat wij, opsienders (=toezichthouders) der gemeijnte alhier, uyt 
cracht van de gemelte noodige correspondentie (die wij alle van herten in alle oprechtigheijd 
ende billickheydt met UU.EE. (=Uwe edelen) ende AA. (=achtbaren) bereijdt zijn te houden. 
Ende oock in alle dingen van eenige gewighte, onses weetens altijd voor deesen gehouden 
hebben) met allen eernst eendrachtelick op UU.EE. ende AA. versoecken, dat deese 
voornoemde sonde van op den rustdage des Heeren, de goede gemeijnte ende borgerije (die ten 
meesten deele niet en weeten, wat quaad sy hierinne al doen) door de camerspelen te verlocken 
van Bethel na Bethaven881, dat is van het Huys Gods na 't Huys der Ydelheijd, strijdende soo 
duijdelick tegen Godes H.Woord, niet alleen na 't oordeel der gesonde theologanten, maar oock 
der christenkeijsers selve werckers (=grondleggers), constitutiën (=instellingen) ende wetten in 
onse politije (=stadsregering) van weerden gehouden werden) voortaan door UU.EE.G.AA. 
(=Uwe edele groot achtbare) godvruchtige ende wijse ordonnantie t'eenemaal ophoude ende 
achterblijve ter eere onses grooten Gods, ende tot noodige stichtinge sijner gemeijnte binnen 
deeser steede.
Dit doende etc.
(a)= Exod. 20.8 en Deut. 5.12.882
(b)= Jes.66.2. en Ezek.33.32.883
(c)= Mat.12.12., Mar.3.4. en Luc.6.9.884
(d)=Joh.20.19.26., Act.20.7., Act.2.42. en Just. Apolog.885
(e)=Siet hier by Synops. Purionis Theol. der Ee. Professoren van Leijden. Disp.21. Thesi.60.886

881. Bethel is een plaats op de grens van Benjamin; letterlijk "Huis Gods". Aan deze plaats heeft Jakob de 
wonderbare droom van de hemelse ladder, waarlangs engelen op- en neergaan (Gen. 12:8). Bethaven is de 
plaats die wordt bekritiseerd vanwege de verering van een kalf (Hosca 10); bovendien zou het een oord van 
ontucht zijn (Hosca 4).

882. Exod. 20:8: "Gedenk de Sabbat, dat ge die heiligt." Deut. 5:12: "Onderhoudt de sabbatdag, dat ge die 
heiligt, gelijk als de Here, uwe God, U geboden heeft."

883. Jes. 66:2: "Dit alles heeft immers mijn hand gemaakt en zo is dit alles ontstaan, luidt het woord des 
Heren; op zulken sla ik acht." Ezek. 33:32: "Zie, gij zijt voor hem als een liefdeslied, schoon van klank, 
passend bij snarenspel. Zij horen uw woorden, maar doen er geenszins naar."

884. Mat. 12:12: "Hoeveel gaat niet een schaap te boven? Derhalve is het geoorloofd op de Sabbat wel te 
doen." Mar. 3:4: "En hij zeide tot hem: 'Is het geoorloofd op de Sabbat goed te doen of kwaad te doen, een 
leven te redden of te doden?' Maar zij zwegen stil." Luc. 6:9: "En Jezus sprak tot hen: 'Ik leg u de vraag voor, 
of het geoorloofd is op de sabbat goed of kwaad te doen, een leven te redden of verloren te doen gaan.'"

885. Joh. 20:19: "Toen het dan avond was op die eerste dag der week en ter plaatse, waar de discipelen 
zich bevonden, de deuren gesloten waren uit vrees voor de Joden, kwam Jezus en stond in het midden en 
zeide tot hen: 'Vrede zij u!'" 20:26: "En na acht dagen waren zijn discipelen weer in het huis en Tomas met 
hen. Jezus kwam, terwijl de deuren gesloten waren, en Hij ston in hun midden en zeide: 'Vrede zij u.'" Act. 
20:7: "En toen wij op de eerste dag der week samengekomen waren om het brood te breken, hield Paulus een 
toespraak tot hen en, daar hij van plan was de volgende dag te vertrekken, zette hij zijn rede voort tot 
middernacht." Act. 2:42: "En zij blijven volharden bij het onderwijs der apostelen en de gemeenschap, het 
breken van het brood en de gebeden." Just.Apolog.: Hier moet bedoeld zijn de Apologie van Justinus, een 
van de eerste kerkvaders die een verdediging van het christelijk geloof heeft geschreven (ca. 150 na 
Christus).

886. De Leidse hoogleraar is blijkbaar om advies gevraagd, hetgeen niet ongebruikelijk was. Thesi 60: ?
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(f)=Cod.Lib.111., Tit.II de Ferijs gelijck sulcx oock te vinden is in't Huysboeck St.Bullingeri in 
de verclaringe over 't 4e gebod.887
(g)= Jes.49.23.888"

- GA Gorkum, ANHG, Acta Kerkeraad, lnv.nr.2, fol.5 (25-2-1628):
"Na der gebeede sijn de voorgaende acta opgeleesen ende is aengaende de saecke der rethorijc- 
kers gerapporteert, dat die soude door seeckere gecommitteerde uyt de vroetschap met den 
heeren drossaert (=drost) gecommuniceert ende tot de naeste vroetschap uytgestelt worden."

- GA Gorkum, ANHG, Acta Kerkeraad, inv.nr.2, fol.6 verso (14-11-1628):
"Item dat syne Ed. gelieve in de achtbare vroedschap de sake van het camerspelen des sondaghs 
soo voor te stellen, dat die alsdan moghten ophouden ende in weecke gedaan werden, soo het die 
van de camer immers doen wilden."

1641
- Het Segelbloemken is aanwezig op de wedstrijd te Vlissingen. Auteur is A. van Brey.889

1643
- Gorkum zou als enige deelnemen aan de wedstrijd te Rijswijk, die niet doorging. De bijdragen 
aan dat feest zijn bewaard:
"Redenkrans, gevlochten van Willighe Rijsen en geciert met Segelblom; dat is verscheyden vra
gen, uytgegeven by die van Rijswijk, en beantwoord by die van Gorinchem, Anno 1643." Au
teur is A.Kemp. Ook is zijn "Bly-eind-spel etc. " ter gelegenheid van dezelfde wedstrijd gedrukt.

- Streekarchief Land van Heusden en Altena, ANHG, Acta Classis Heusden (voorheen 
Gorinchem), lnv.nr.4 (13-4-1643):
"De ronder geruchten gaen datter een generael camerspel tot Rijswijc bij den Haghe soude 
werden gehouden. Soo heeft de vergaderingh goet gevonden, dat men den gedeputeerden des 
synodi sulx sal bekent maken ten eynde haer E., nadat se daervan genoechsame verseeckertheit 
becomen hebben, sulx aen de E.E. Grootmog. Heeren Staten sullen remonstreren tot weeringe 
ende voorcomingh van dien, conform voorgenoemde synodale resolutiën."

- GA Gorkum, Resolutiën van de Vroedschap, fol.307 (15-4-1643):
"Op't request der rhetorijckers alhier, versoeckende eenich subsidie tot verval van eenige extra 
ordinaris oncosten te doen op 't spelen tot Rijswijk, alwaer een gemeen beschryving by de 
kamers sal wesen. Word haer toegeleyt hondert vijftich gulden. "

1644
- Hendrick van der Muyr publiceert "De klucht van den Ketelboer" en "Frans Joppen en 
Gerritjen de Licht".

- GA Gorkum, ANHG, Acta Kerkeraad, lnv.nr.2, fol.45 verso (6-12-1644):
"Is mede van voornoemde visitatoren verhaelt, dat sij hadden door dese occasie (=deze gelegen
heid) verstaen dat verscheyden jongeluijden; - niet alles jongelingen, maer ooc dochters - 
haarselven hebben onderstaen (=gewaagd) het camerspelen by der hand te nemen gelyc ooc selfs 
eenige jongelingen hebben sonder eenig consent (=toestemming) van overheyt haerselven

887. Cod.Lib.III: ? Tit.II: ? Huysboeck: Betreft waarschijnlijk een uitleg van de Heidelbergse catechis
mus.

888. Jes. 49:23: "En koningen zullen uw voedstervader zijn en hun vorstinnen uw zoogsters; met het 
aangezicht ter aarde zij zich voor u neerbuigen, en het stof uwer voeten zullen zij likken. Dan zult gij weten, 
dat ik de Here ben, en dat zij die Mij verwachten, niet beschaamd worden."

889. A.van Brey = Abraham van Bree, geboren in juni 1616 te Dordrecht. Hij was goudsmid. Op 27-8
1650 verlaat hij Gorinchem met achterlating van schulden (zie: RA Gorinchem 648, fol.117). Voor de 
wedstrijd te Vlissingen zie: Vlissings Redens-Lusthof (...). Vlissingen 1642.
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verstout door de stad te paerd te rijden ende te trompetten om de luijden soo tot haer 
camerspelen te nooden. Is verstaen, dat dit neffens het voorgaende door de predikant den 
magistraet sal worden voorgedragen. Sulcxs ooc d'andre lidmaten der gemeente worden 
vermaent hierin haer kinderen tegen te gaen tot weeringe van alle ergernis. "

- GA Gorkum, ANHG, Acta Kerkeraad, lnv.nr.2, fol.45 verso (24-12-1644):
De kerkeraad, in de persoon van de predikant, vraagt een andere predikplaats "waertoe 't 
rederij ckershuijs seer bequaem soude sijn, te meer alsoo het onnut camerspelen daerdoor 
sachtjens soude comen op te houden."

1645
- GA Gorkum, Resolutiën van de Vroedschap,fol.350 (28-12-1645):
"In deliberatie gelyc hoe men 't met de plaetse sal maecken daer de rethoryckers speelen, of men 
die sal appropiëren (=toewijzen) tot eene kerck, is verstaen "ia, ende dat hoe eer hoe liever" ende 
sijn tot dien eynde in de vroetschap ontboden stadsmetselaer ende timmerman ende haer gelast 
ten 2 uers naer den middach in loco ad (=ter plaatse bij) heeren te compareeren (=verschijnen) 
ende af te breecken al 't geen by de voornoemde rethorijckers voor desen was doen maecken."

- Idem, fol.352 (29-12-1645):
"Wort den procureur Abram Kemp gesuspendeert (=geschorst) by provisie (=voorlopig) van syn 
procureur- ende notarisschap met interdictie (=verbod) van deselve ampten te bedienen tot 
naerder order."
In margine: "den 12 january 1646 is Abram Kemp by d'Heeren van de vroetschap (vaerende op 
d'reeckening van de secretaris Boxel) wederom geadmitteert (=toegelaten) ende goedgedaen)."

- Idem, fol.352 (29-12-1645):
"Wort den rethoryckers mede verboden sy nergens eenige plaetse prepareren of accomoderen 
(=geschikt maken) van te spelen; oock haer niet en vervorderen (=zich verstouten) van desen 
niet te spelen op een boete van 25 gulden. "

1646
- GA Gorkum, ANHG,inv.nr.2, Acta Kerkeraad, fol.51 verso, (6-1-1646):
De kerkeraad heeft bericht ontvangen, dat het rederijkershuis definitief predikantenhuis wordt.
In margine:"Rederijckershuijs geabrogeert (=afgeschaft).
"(--- ) So is verder geresolveert, dat d'achtbare heeren sullen worden bedanct over hare loflijcke 
resolutie aengaende het veranderen van het rethorijckershuijs in een predickhuys."

1648
- GA Gorkum, ANHG, lnv.nr.2, Acta Kerkeraad, fol.64 (3-3-1648):
"Is oock naerder gelet op rhetorijckers, bedelarije en meijcransen, om deselve te weren ende af te 
schaffen. Ende is sulcx geoordeelt nodich te wesen ende sijn D.Spiljardus890, Velthuijsen891 ende 
Pieter van Aelst gedeputeert om bij de E. heer drost ende de heeren borgemeesters sulcks 
ernstelijc te versoecken."

- Idem, fol.64 verso (28-4-1648):
"Is verstaen (nader de rhetorijspeelders hare comedien ende tragedien soeken levendich te 
maeken) dat men met alle mogelijke middelen hare devoiren (=plicht) sal doen ende serieuselick 
sal tegensgaen. Ende oock verhinderen dat se niet worden ingelaten in het huijs, ordinairlijck

890. Johannes Splljardus werd tot predikant in Gorinchem bevestigd op 5-5-1619. Hij overlijdt op 28-11
1658.

891. Johannes Velthuijzen werd tot predikant in Gorinchem bevestigd in 1625. Hij overlijdt op 23-12
1649.
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(=gewoonlijk) het rhetorijkshuijs genaemt, maer zelfs haer spelen niet mogen brengen op het 
mercktveld."

- GA Gorkum, Resolutiën van de Vroedschap, fol.12 (11-5-1648):
"Op 't wyt (=officieel stuk papier) van de rhetorijckers, versoeckende wederom als sy voor desen 
plachten te doen, te mogen ageren (=toneelspelen) ende dat ten behoeve van de armen. Is haer 
toegestaen op order, die by d'heeren daer op sal geraemt (=uitgedacht) worden."

- GA Gorkum, ANHG, lnv.nr.2, Acta Kerkeraad, fol.65 (16-6-1648):
"Schoon de rhetoryckers schijnen in slaap te zijn, zal men evenwel tegen haar in wake zijn: en 
blijve in wake by deselve D.Ravensberg892 en D.Messu.893"

1649
- GA Gorkum, Resolutiën van de Vroedschap, fol.26bis (11-12-1649):
"Is goet gevonden, dat men diegene sal waerschouwen, die in de huyse woonen, die de stadt 
heeft geresolveert te sullen vercoopen, opdat men eenyder sal hooren, die mochten yet daertegen 
te hebben. Item dat men het rethorijckershuys mede sal vercoopen."

1650
- GA Gorkum, Resolutiën van de Vroedschap, fol.27 (9-1-1650):
"Dat men met de vercooping van stadtshuysgelt met den omloop van dien sal voortgaen, 
mitsgaders met het rethorijckershuys ende soo yemant yet heeft te pretenderen (=verlangen), dat 
sulc tusschen de insetting ende den slach te kennen gegeven sal worden ende middelerwijle de 
questie tenedergeleyt."

1656
- GA Gorkum, Resolutiën van de Vroedschap, fol.130 verso en 131 (23-12-1656):
"Op de requeste van de rhetoryckers wort haer vergunt een plaets te mogen coopen om haer 
cunst te exerceren (=beoefenen), welck sy sullen haer in alle modestie (=gematigdheid) sonder 
schandael of ergernis te geven ende haer spelen by raethuys of die dairtoe gecommitteerd sullen 
worden, sullen laten visiteren, afwerende d'heren mede haer caert of reglement van haerselven 
daernaer te reguleren. Waer te mijden van de gemelte liefhebbers wort gelast mitsdesen, mits dat 
de arme wesen een geregte derde part sullen hebben van het suyver incomen, sonder eenige 
cortinge van voirsz. of andersins."

1657
- In 1657 wordt door Het Segelbloemken "Filibert of Oud Mal" van Jhr. Johan van Paffenrode894 
opgevoerd. In het Gorkums archief bevinden zich in de boekerij nr. 5022 gedichten van J.van 
Paffenrode 1676.

1661
- GA Gorkum, Resolutiën van de Vroedschap, fol.191 verso (12-7-1661):
"Is verstaen dat de rethorijckers sullen afgeschaft werden, tensij dat sij gerechticheijt betaelen 
aen 't weeshuys, als sij voor desen hebben belooft, dat is 1/3 suyver sonder afcorting van 
oncosten, maer 'tselve behoorlijck voldoende, dat sy alsdan sullen continueren."895

892. Simon Ravensbergius werd tot predikant bevestigd te Gorinchem in 1625. Hij vertrekt naar Haarlem 
op 29-4-1649.

893. Johannes Messu werd tot predikant bevestigd te Gorinchem op 17-6-1647. Hij overlijdt in 1662.
894. Jonkheer Johan van Paffenrode (1618-1673). Hij is afkomstig uit Gorinchem en wordt militair. 

Vanaf 1652 is hij commandeur-militair van Gorinchem. Hij sneuvelt tijdens het beleg van Maastricht door de 
Fransen. Zie voor hem: Worp 1881 en Hardenberg 1967.

895. De boekhouding van het Gorinchemse weeshuis is bewaard gebleven vanaf 1677/1678. Bijdragen 
van de kant van de rederijkers komen niet voor.
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GOUDA

DE GOUDSBLOEM 
"UYT JONSTEN BEGREPEN"

DE GEELE FIOLETTEN 
"WIJ BEMINNEN CONST"

DE BALSEMBLOEM
"IN LYEFDE VRUCHTBAER"

INLEIDING

Het oudste archiefgegeven over de Goudse rederijkers dateert uit de stadsrekeningen van 1497. 
Volgens henzelf is de kamer van veel ouder datum. In nieuwjaarsgedichten en meiwensen geven 
zij een ouderdom aan, die leidt tot 1437 (zie bv. 1785) of 1436 (zie 1680 en 1698) als 
oprichtingsjaar.

Door heel hun geschiedenis heen krijgen de rederijkers huursubsidie en vergoedingen van 
het stadsbestuur in ruil voor hun medewerking aan het opvoeren van toneelspelen en het houden 
van ommegangen. Conflicten in eigen kring over taken en verantwoordelijkheden blijken daarbij 
mogelijk te zijn (1518). De rederijkers krijgen ook geld van de overheid om de eer van Gouda 
elders hoog te houden (1527). Vermoedelijk zijn zij ook uitgenodigd voor het grote feest van 
Gent in 1539, maar daarbij waren zij niet aanwezig. Het blazoen dat de kamer voert, toont 
binnen een ruit een ovaal, waarin op een troon een gekroonde vrouwenfiguur is gezeten. In de 
rechterhand heeft zij een opgeheven zwaard, de linkerhand legt zij op een gebroken rad. De 
voeten rusten op het gekroonde hoofd van een man, van wie ook een hand met daarin een 
zwaard zichtbaar is. In de nis zien we een lint, waarop de zinspreuk van de kamer staat: "Uut 
ionsten begrepen". Met de afgebeelde vrouwenfiguur wordt de H.Catherina bedoeld, van wie 
gesproken wordt in het refrein op het blazoen (Vlaerdings Redenrijckbergh 1617):

O, loffelijck vernuft! met rechtmatich aenwijs 
Krijcht ghij, o Akerboom! ziet hier tot eenen prijs,
Het leven vroom beleeft by Catryne de Maecht."

Links en rechts van het ovaal zijn muziekinstrumenten en muziekboeken afgebeeld, waaronder 
links het wapen van Holland (waarop men uit courtoisie de leeuw omgewend heeft afgebeeld) 
en rechts het wapen van Gouda. Onder het ovaal staat de naam der stad Gouda in een cartouche, 
waaruit boven enige goudsbloemen steken896.

Een belangrijk jaar in de geschiedenis van De Goudsbloem is 1546: de organisatie van een 
groot feest wordt in Gouda op touw gezet. Helaas verhindert de landvoogdes, Maria van 
Hongarije, de opvoering van de toneelspelen. Bij controle achteraf werd het stuk van Vianen als 
verdacht beschouwd en daarmee werd het algehele verbod gerechtvaardigd.

De Goudse kamer ontpopt zich actief als deelnemer aan talrijke feesten: in de loop van de 
zestiende en zeventiende eeuw doen de rederijkers dertigmaal mee aan wedstrijden in Holland. 
In Gouda zelf organiseert men nog viermaal een feest voor de Hollandse kamers. Dat ging niet 
altijd van een leien dakje, gezien de censurerende rol van de overheid, tot aan Margaretha van 
Parma toe! (1564).

In 1576 is in de stadsrekeningen sprake van een oude kamer. Er moet dus ook een jonge 
kamer hebben bestaan. Dit is De Geele Fioletten, die voor het eerst bij naam genoemd wordt in 
de stadsrekeningen van 1593. In 1596 gaat De Geele Fioletten op in De Goudsbloem. In deze en 
volgende jaren is Gouda aanwezig in Monster, Zandvoort en Leiden. Een belangrijke artistieke

896. Zie voor de volledige beschrijving van het blazoen: Sigal 1952, p.53-76.
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rol wordt vervuld door Rijssaert van Spiere, die een aantal spelen schrijft. Hij wordt voor lange 
tijd "opgevolgd" door Hendrick Lucasz. Sasch, o.a. in Rotterdam (1598) en Haarlem (1606). In
1607 weerklinkt op de Delftse synode het eerste en enige - in de notulen van de Goudse 
gereformeerde gemeente worden de rederijkers niet genoemd - anti-retoricale geluid van 
gereformeerde zijde aan het adres van De Goudsbloem, die vervolgens haar eigen gang gaat en, 
evenals andere kamers in Holland, aandacht schenkt aan de totstandkoming van het Twaalfjarig 
Bestand. Maatschappelijke betrokkenheid is De Goudsbloem niet vreemd, getuige haar 
deelname aan de feesten in Schiedam (1603) en Haarlem (1606), die een charitatief doel hadden. 
Daarnaast veronachtzaamt men het gezelligheisaspect traditiegetrouw al evenmin, hoewel 
overmatig drankgebruik soms tot problemen aanleiding gaf (1612). Uiteraard zijn de Goudse 
rederijkers aanwezig op een wedstrijd te Vlaardingen, waar binnenlandse troebelen het thema 
van de bijdragen bepalen (1616). In 1617 wordt in Gouda een Vlaamse kamer opgericht, De 
Balsembloem. Deze kamer van Vlaamse inwijkelingen, van wie een aantal in 1616 toegang had 
proberen te krijgen bij "De Goudsbloem", heeft het aanvankelijk nogal moeilijk met de 
stedelijke overheid, maar verovert langzaam een apart plaatsje.

De Goudsbloem is - tekenend voor haar bekendheid en het vrijwel ongestoord kunnen 
functioneren - in 1620 aanwezig op een feest te Mechelen, evenals op een aantal andere feesten 
in Holland.

In 1633 uiten de beide kamers, De Goudsbloem en De Balsembloem, de wens te fuseren. 
Pas in 1642 wordt de eenwording een feit en gaan ze verder onder de naam De Goudsbloem. 
Dichtgenootschappen onder deze naam komen we tot 1796 in Gouda tegen, maar de rederijkers 
staken hun activiteiten al veel eerder. Omstreeks 1650 is het met het regelmatig optreden van de 
kamer afgelopen.

GERAADPLEEGDE ARCHIEVEN 
GA Gouda, Oud Archief:
Inv.nr.1143-1296, Thesauriersrekeningen 1480-1650 (met hiaten).
Inv.nr.42-53, Vroedschapsboeken 1525-1667.
Inv.nr.91-100, Kamerboeken 1590-1650 (via beschikbare indices).
Inv.nr.143 G, Ingekomen stukken 1544-1553.
Inv.nr.144 E, Ingekomen stukken 1564.
Inv.nr.175 A, Uitgegane stukken 1564, 1571-1627.
Inv.nr.182-183, Missivenboeken 1607-1613, 1613-1620.
Inv.nr.2812, Inventaris Goudsbloem 17e eeuw.
Not.Arch., inv.nr.77 en inv.nr.83.
GA Gouda, Verzamelingen 3.1. Handschriften, Aantekeningen, 20e eeuws, bevat aantekeningen 
van (amateur)historici, onder wie S.H.v.d.Kraats.
Archief St.Janskerk, inv.nr.I (2)-I (10), kerkrekeningen 1488-1567 (met hiaten).
ANHG Gouda, Kerkeraadsnotulen 1621-1637, 1643-1650, inv.nr.1-2. Van de notulen 
1621-1637 zijn extracten gemaakt door mevr. drs. S.van der Mark-Hoevers (in typoscript 
aanwezig in het GA Gouda).
Acta Classis Gouda, inv.nr.1-2, Acta 1617-1638, 1638-1656.
ARA, Arch. Ridderschap, Resolutiën van de heeren Ridderschap, Edelen, ende Gedeputeerden 
van de Steden van Hollandt ende West-Vriesland, inv.nr.374, fol.197-197 verso, 18-8-1611.

Voor de persoonlijke gegevens is gebruik gemaakt van GA, OA, inv.nr.445-446 (Offician- 
tenboecken 1319-1736); inv.nr.501 (Lijst van de stadsdienaren 1484-1598); inv.nr. 506-507 
(Poorterboeken 1456-1680) en de index op het notarieel archief.
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NIET GEDATEERDE BRONNEN

- GA Gouda, inv.nr.2812, niet-gedateerde acte (17e eeuw):
"Verclaringe van de goede (=goederen), toebehoirende die cameristen van den Goutsblomme 
deser stede van de Goude, 'Uyt Jonsten Begrepen'.

In den eersten een yesere croon. Een belle, twee sotscaperen met twee scoefen (=korte mantels 
met omslag), twee vaendels, twee sinnerocken (=kledingstukken voor de sinnekens) met twee 
covelkens (=mutsjes), noch een swarte sinnecap (=muts voor de sinnekens), noch een vaendels 
craeghgen. Vijf linne rocken, noch een kist, thyen blaesoenen ende een kaerstaeck (=kandelaar), 
een blaesback, twee tangen, een rooster, een yser daer men vier in doet, een taefel met twee 
schraegen.

Hyernae volgen die prysen der voorseide cameristen:
Eerst van Dordrecht: drie vlesschen, een lampeth, een buyckecken (=kleine buikfles).
Van Rotterdam: een tuytcanne, twee candelaers, twee zoutvaeten.
Van Oudewater: een beecker.
Schoonhoven: een gepickeerde (=gedecoreerde) schael.
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Reijnsburgh: twee schaelen met een verheven cop.
Noortwyck: een vlesken met een cop.

Hyernae volcht het tinnewerck der voorseide cameristen:
twee thinne plattelen (=platte schotels),
achthyen tinne cannekens,
een mostaert pot,
vier croezen,
een pynts canne,
een verheven cop,
een costers kitgen (=kruikje),
twee vlesschen.

By my Dirck Heinricksz.

Schulden die de voorseide cameristen schuldich zijnde ende gehouden werden te betaelen:
In den eerste van de huyr van haere camer 9 gulden.
Noch van 't bier dat zy tot Oudewater in de sottefeest gedroncken hebben, 't welck zy tot 
Willem, den brouwer, noch schuldich zijn 3 gl. 10 st.
Item zyn schuldich die knecht van de voorseide cameristen van zynen dienst een somme van 24 
st.
Item zyn schuldich die wege van Aert Sucy van bier, die zy gedroncken hebben opte Noort- 
wyckse reys de somme van 4 gl. 5 st.
Noch Ariaen Willemsz. van rolleren (=het afschrijven van de rollen) 12 st.
Noch Jacob Michelsz. van rolleren 18 st.
Noch van turf 3 gl.
Die betaelt ende verschoten hebben Jacob Michielsz., Cornelis Meesz. ende Arian Willemsz. 
Somma 4 pond Vls.

Hummelen 1968, 1 R 1 t/m 5, 3 P 1, 3 P 2.

Handschrift Wouter Verhee897:
In dit handschrift komen enkele gedichten voor die duidelijk maken, dat Wouter Verhee lid was 
van De Goudsblom. Zo eindigt een van de nieuwjaarsliedjes in het handschrift met:
"Is niet door const geschapen, maer uyt jonst begrepen 
't Goutsbloemken jent sent u present in 't nieuwe jaer. "898 

In een ander gedicht staat:
"Oorlof dan t'saem Goudtsblomkens van manieren."899 

BRONNEN 

1436/1437
- De Goudsbloem wordt opgericht900.

897. Zie voor Wouter Verhee: Kalff 1885 en Bolte 1888.
898. Kalff 1885, lied op p.131.
899. Kalff 1885, lied op p.187.
900. Mengelwerken 1792, p.5, en "Nieuwejaarsrijmen 1680 en 1698. In de "catalogus van het Stedelijk 

Museum Gouda (Gouda 1885) staat onder nr. 535: "Ruitvormig blazoen" dier kamer, onder de spreuk: Uut 
jonsten begrepen, met het randschrift: Verheven Retorica door Wysheit triumpheert, Beneven Catrina en 
naersticheit floreert (1437). Van de vier vrouwebeelden op het blazoen beduidt vermoedelijk het bovenste 
met fakkel en palmtak in de handen, Rhetorica, zittende tusschen boeken en muziekinstrumenten; dat op den 
troon de Goudsche stedemaagd; dat met een leeuw aan de voeten Holland; dat met eene bloem in de hand de 
kamer, waarvan de naam door de drie goudsbloemen onderaan wordt aangeduid. Naast het middenschild 
links het wapen van Holland, rechts dat van Gouda." Dit blazoen is vooralsnog onvindbaar.
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1496
- De Goudsbloem zou deelgenomen hebben aan het feest te Antwerpen.901 Gouda was echter 
zeker niet aanwezig te Antwerpen.902

1497
- GA Gouda, inv.nr.1160 (Thes.rek.), fol.39 verso:
"Betaelt den retrorikers als hemluden geconsenteert van die camer van dat zy speelden 't spul 
van den seven ween van onser lieve vrouwen 20 st."903

1510
- Idem, inv.nr.1171 (Thes.rek.), fol.15 :
"Geschoncken de rethorijckers by consent van de camer 4 tonne biers, facit 10 pond 8 st."

- Idem, fol.16:
"Geschoncken Heyn de Scilder met de rethorijckers twee tonne biers met den excijs (=belas- 
ting), facit 3 pond 8 st."

- Idem, lnv.nr.42 (Vroedschapsboek), fol.28 verso:
"Item de rethorijckers geconsenteert, dat men hemluyden een nyeuwe wage maecken zal opte 
stede costen, om daerop te speelen, ende een kannetgen biers ter weecke, excys vry, ende alle 
jair 9 R.gl. omme den ommeganck uut te brengen. Des sullen zy gehouden wesen te spelen 
achtervolgende hoir presentatie (=voorstel) ende supplicatie (=verzoekschrift)."

1513
- Idem, inv.nr.1172 (Thes.rek.), fol.45 verso:
" Betaelt die rethorijckmeesters voir haer wedden 30 sch."

1514
- Idem, inv.nr.1173 (Thes. rek.), fol.37:
"De retoryckers den ommeganck te setten 30 sch."

1515
- Idem, inv.nr.1174 (Thes.rek.), fol.45 verso:
"Betaelt de retoryckers van hoir wedden die se hebben, jairlicks 1 pond 10 sch."

1516
- Idem, inv.nr.1175 (Thes.rek.), fol.50 verso:
"Noch de rethorijckers van den ommeganck te setten 1 pond 10 sch."

1517
- Idem, inv.nr.1176 (Thes.rek.), fol.47 verso:
" Betaelt die retoryckers om den ommeganck te setten nae ouden haircomen 30 sch."

- Idem, fol.51 verso:
"Betaelt die retorikers van haer wedden van dat zy die ommeganck uytbrochte 30 sch."

1518
- Idem, inv.nr.1177 (Thes.rek.), fol.65:
"Betaelt de retoryckers van den ommeganck te setten, facit 30 schr. gr. "

901. Volgens Schotel 1862, Deel I, p.63.
902. Van Autenboer 1978/1979, p.134 v.v.
903. Zie Beuken 1978, p.11 v.v. voor de Brusselse traditie van het spel over de zeven weeën van Maria.
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- Idem, RA inv.nr.?904, fol.21 verso en 22:
"Opten 16den dach in augusto 1518 so quam Frans Gerytsz., de zeylmaker, tuuche ende 
certificeerde by sine eede dair hy met recht toegebracht wert, als dat hy quam mit Frans 
Gerytsz., metselair saliger gedachten, ten huuse van meester Willem, barbier, ende spraken tegen 
meester Willem van den spele van retorycke ende van 't spel te setten (=organiseren). Ende dair 
en waren geen vechtelicke (=uitdagende) woerden gesciet ende dan seyde meester Willems 
knecht Jaep tot Frans, de metselair, voirsz.: "Heb dy 't wambays (=wambuis) laten maken? Ghy 
maeckte 't al grau doir draghen." Doen seyde Frans, seylmaker, totten anderen Frans voirsz.: 
"Frans, laet ons gaen." Ende doen hy in 't poortail quam doen quam meester Willems wijfs 
broeder hem tegemoet in 't poortail ende vraechde Frans: "Wat is daer binnen te doen?" Doen 
seyde Frans, zeylmaker: "Wy callen (=praten) van onsen spele." Doen seyde Meester Willems 
wijf tot meester Willem: "Meester Willem, wat doet ghy? Ghy hout (=houwt) mij in mijn hant." 
Doen liep Frans, zeylmaker, wech in 't huus ende sach, dat meester Willem noch weder 
opgeheven hadde syn mes om Frans de metselaer voirsz. weder te smijten (=slaan) ende 
Geertruut, sijn wijf, stont dair weder voir ende doen sach Frans, seijlmaker, an de meester 
Willems arm dairan sach, dat Frans, de metselaer voirsz. up te aerde by dat tresoir (=voorraad- 
kast) nederlach. Doen ginct Frans, zeylmaker, weder uut den huus ende Frans, de metselair, en 
had geen mes getoghen. Gijs Nansz. heeft gecertificeert by sinen ede dair hy mit recht toe 
gebrocht wert, als dat hy sat ten huyse van meester Willem, barbier. By de barbiermeester 
wesende aldaer quamen Frans Gerytsz., metselaer, ende Frans, de zeylmaker, ende vraechden tot 
meester Willem oft se medespelen souden of dat se al heel uutgebrauelt (=helemaal klaar waren 
met het maken van plannen) waren. Dan seyde meester Willem: "Trouwen, neen ghy, wildi 
spelen; wy sellen sien, dat ghy een drinckpenninck hebt." Doen seyde Frans Gerytsz. saliger 
gedachten: "Wat, het is te laet, wy en willen dair niet mede te doen hebben." Doen seyde Jaip, 
meester Willems knecht, tegens Frans, saliger gedachtenis, ende sprac veel ontyege 
(=onbehoorlijke) ende ontamelicke woorden ende Frans wederomme. Doen seyde Jaip: 
"Meester, wacht u, ghy sult geslegen worden!" Ende doen vloich meester Willem op ende sloech 
sijn huusfrou mit sijn mes in de hant ende doen verhaelde meester Willem wederom om Frans, 
de metselaer voirsz., te slaen ende Gijs voirsz. vil hem in de arm ende doen Gijs annesach, daer 
sach hy Frans voirsz. an die voet leggen. Doen seyde Jaip voirsz.: "U heb 't selve gedaen." Ende 
Gijs en sach niet, dat Frans voirsz. mes toich (=trok).

Claes Henric getuucht ende certificeert by sinen eed, daer hy met recht toe gebrocht wert, als dat 
hy quam mit Jannen, meester Willems wijfs broeder, voir meester Willems doir ende dair riep 
meester Willem Jannen in. Doen ginck hy in ende Frans, zeylmaker, quam hem in 't poortael 
tegens ende niet lange daernae hy hoirde vechten ende doen liep Claes voirsz., binnen 't huus 
ende sach Frans Gerijts, den metselaer, dair neder leggende ende greep hem in de arm ende hilt 
hem overeijnde, mer wie die steeck gaf en weet hy niet.

Jan Arisz., de goutsmit, tuuch ende certificeert by sine eede, daer hy mit recht toegebrocht wert, 
als dat hy sat by syn doir, after an 't kerckhof ende hoorde datter quaet geruft (=rumoer) was tot 
meester Willems ende doen quam Jan, meester Willems wijfs broeder, after uut die poort lopen 
met een bloet mes in sine hant ende Jaip, meester Willems knecht, mede. Doen seyde Jaip tot 
Jan Arisz. voirsz. ende nam hem in den zyde ende seyde: "Lief Jan Arisz., help my, dat ic op die 
toorn coom." Doen seyde Jan Arisz.: "Wat is te doen?" Doen seyde Jaip: "Dair is een doet 
gebleven." Doen seyde Jan Ariensz.: "Wie heeftet gedaen?" Doen seyde Jaip: "Ic heb 't gedaen 
om mijn meesters wille; dit heeft hy my geloeft vry te schanden van den heer." Actum ut supra 
(=gedaan als boven).

904. Van dit archiefstuk zijn foto's gepubliceerd in Desmet 1976/77, zonder bronvermelding en afschrift. 
De bron blijft ons onbekend; voor de hand liggende inventarisnummers als GAG, RA, inv.nr. 127 (Tuigboek 
1517-1533); inv.nr.146 (Getuigenboek van de Schout 1519-1530) en inv.nr.176 (Criminele vonnis- of 
correctieboeken 1447-1556), zijn zonder succes nagekeken. Ook Van der Kraats heeft niets in zijn uitvoerige 
aantekeningen over de rederijkers.
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Michiel Jansz. die tuucht by sinen eed, dair hy mit recht toe gebrocht wart, dat hy sach, dat Geryt 
de Wree Pieter, sijn zoon, quam van Sinte Lysbethsgasthuys ende lopen afternae meester 
Willem ende als meester Willem voir liep, so viel hy noch ende hy word gequetst van Geryt 
voirsz. ende Pieter voirsz. hem zeer gecriesch (=woest toeschreeuwde), mer of hy hem quetste, 
dat en weet hy niet ende sy hadden beyde messen ln de hant."

1520
- Idem, inv.nr.1178 (Thes.rek.), fol.45:
"Betaelt den rethorikers van een jair wedden 30 sch."

1521
- GA Gouda, inv.nr.1179 (Thes.rek.), fol.25:
"Geschoncken die retoryckers op sint Jansdach905, als die ander retoryckers uyten anderen steden 
hier waeren om de prys, acht stede canne wyns, facit 12 sch.gr."

- Idem, fol.57:
"Betaelt die retoryckers tot oncosten gedaen opte palmsonnendach by consent van de camer 8 sc. 
4 st."

- Idem, fol.62:
"Betaelt die Retoryckers voir hair wedden die hem jairlicx toegeseyt zijn, omdat zij den 
ommeganck alle jairs setten, als men den ommeganck doet setten 30 sch."

1523
- Idem, inv.nr.1181 (Thes.rek.), fol.25:
"Ende den retorikers op sinte Jansdach, dat zy die processie ordineerden (=in orde brachten) by 
ordonnantie van de camer 20 st."

1524
- Idem, lnv.nr.43 (Vroedschapsboek), 3 oktober, fol.46 verso:
"Op 't begeerte van de retorykers roerende van een kannetgen biers exchys van des weecx te 
hebben ende eenen nyeuwen wagen te maken tot coste van de stede mit noch 9 R.gl. 's iaers, 
daervoir sy den ommeganc mogen bewaeren, is 't by de vroeschap gesloten (=besloten), dat men 
hemluyden sal laeten volgen hoir recht nae ouden haercomen (=gebruik)."

1525
- Idem, lnv.nr.43 (Vroedschapsboek), fol.55:
"Opte begeerte van de retoryckers angaende (=betreffende) dat speelen van de ommeganck op 
sint Jansdach is ghesloten, dat men geen ommeganck speelen en sal."

- Idem, fol.56 verso:
"Item angaende die brieve, die de retorickers begerende zyn, besegelt te hebben over hemluyden, 
tot conservacy (=instandhouding) van huerluyder camer, syn ende is ghesloten, dat men 
henluyden bezegelen sal haere voersz. brieve, behoudende den heer sijn recht."

- Idem, inv.nr.1183 (Thes.rek.), fol.47:
"Betaelt in handen van Dirck Cornelisz. die wedden van de rethorikers, belopende 30 sch."

1527
- Idem, inv.nr.1184 (Thes.rek.), fol.39 verso:
"Betaelt die retorikers by consent van de camer als zy in den Briel waren 33 st."

905. 24 juni, feest van Johannes de Doper.
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- Idem, fol. 43 verso:
"Betaelt heer Geryt Jacopsz. ende Pouris Pietersz. uut die naem van de retorikers van een jaer 
haer wedden, verschenen sinte Jansmisse den 27en. 30 sch."

- GA Alkmaar, Alkmaer en deszelfs Geschiedenissen, Rotterdam 1747, p.70:
"Ook wierden (volgens extract van Rekening van A. van Teilingen van 't jaer 1527) de 
rethoryckers met vier enkele tonnen bier beschoncken en hunne kosten om met de rethoryckers 
van Amsterdam, Den Haeg, Leiden en Gouda gemeenschap te houden, betaelt, alles om waer het 
mogelijk, deze stadt in bloei te brengen, en voor de vreemdelinge bevallig te doen zyn."

1528
- GA Gouda, inv.nr.1185 (Thes.rek.), fol.74 verso:
"Betaelt die rethorikers voir een jaer wedden om die processie te stellen. Ter ordonnantie 30 
sch."

1529906
- GA Gouda, inv.nr.1186 (Thes.rek.), fol.31:
"Betaelt die retorikers van een jaer wedden 30 sch."

1533
- Idem, inv.nr.1189/1190 (Thes.rek.), fol.47:
"Betaelt den 14en dach van Junis Thonis de mandemaecker met andere retorikers over een jaer 
hoer wedden ende dit by ordonnantie van de camer 30 sch."

1534
- Idem, inv.nr.1191 (Thes.rek.), fol.48:
"Betaelt den 13en dach in Junio Tonis die mandemaecker, keyser van de retorikers over een jaer 
hoer wedden ende dit bij ordonnantie van de camer 30 sch."

1536
- Idem, inv.nr.1193 (Thes.rek.), fol.56:
"Betaelt den 17en Junij de rethorijckers voir haer wedden nae ouden haercomen 't welck by de 
camer geconsenteert is 30 sch."

1537
- Idem, inv.nr.1194 (Thes.rek.), fol.43:
"Betaelt den 9en dach van Junio Louris Pietersz. van den retorijckers wegen voer een jaer haer 
wedde 30 sch."

1538
- Idem, inv.nr.1195 (Thes.rek.), fol.51 verso:
"Betaelt die rethoryckers Pieter Allardsz. van een jaer wedden 30 sch."

1539
- Idem, inv.nr.1196 (Thes.rek.), fol.29:
"Noch geschoncken die bode van de retoryckers van Ghendt een silvere scilt, waert wesende 6 
pond 7 st."

- Idem, fol.54 verso:
"Betaelt die rethorijckers van een jaer haer wedden dat zy den ommeganck stellen 30 sch."

906. Zie: Lelden 1529.
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1540
- Keizerlijke ordonnantie.907

- GA Gouda, inv.nr.1197 (Thes.rek.), fol.37:
"Betaelt die rethorijckers voer haer jaergelt van dat zy den ommeganck stellen (=organiseren) 
ofte die processie 30 sch."

- Idem, fol.29:
"Betaelt Arian voirnoemt van 2 rasters (=balken) ende 8 sparren (=lange latten) die up de 
rethorijckerswagen Sint Jansmisse verbesicht (=gebruikt) waeren, t'saemen 1 st. 10 den."

1541
- Idem, inv.nr.1198 (Thes.rek.), fol.43:
"Betaelt den 18en juny de retoryckers van haer jaergelt geordineert by de camer, facit 1 sc. 10 
st."

1542
- Idem, inv.nr.1199 (Thes.rek.), fol.55:
"Betaelt die retorikers van haer wedden van een jaer om die processie te stellen 30 sch."

1543
- Idem, inv.nr.1200 (Thes.rek.), fol.42:
"Betaelt die retorikers van haer wedden van een jaer om die processie te stellen ende andere 
dienst 30 sch."

1544
- Idem, inv.nr.1201 (Thes.rek.), fol.47:
"Betaelt den retoryckers den 14en Juny voer een jaer haer wedden 30 sch."

1545
- Idem, inv.nr.1202 (Thes.rek.), fol.21:
"Geschoncken die retorijckers op die Palmsonnendach van dat zy een spel speelden een tonne 
biers, cost 3 sc. 9 st."

- Idem, fol.41 verso:
"Betaelt bij onthiet (=op last) van de burgemeesters de retoryckers 20 st., waermede zy reysen 
sullen tot Rotterdam by de kamer van de retorijckers. "

1546
- Voorgenomen wedstrijd te Gouda.908

- GA Haarlem, inv.nr.1203, (Thes.rek. 1545/46):
"De regenten van de oude camere van rhetorica ende"Trou Moet Blijcken" betaelt de somme 
van twaelf ponden van 40 groten Vlaems 't pondt tot hulp ende assistentie van sekeren costen, 
die zyluyden hadden soe ln 't reijsen als ln 't maecken van sekere preparementen (=voorberei
dingen) omme metten andere cameren van Hollant op St.Aelbertsdage909 te weesen ende te 
speelen ter Goude, omme aldaer tot eere deser stede prijse te gecrijgen."

907. Zie: Algemeen 1540 en De Groote 1975, p.105-113.
908. sMenschen Sin etc. 1967 en Hummelen 1968, 1 D 5.
909. 25 junl.
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- ARA Brussel, Arch.Audience nr.1646/3, 10-7-1546:
(De baljuw van Gouda richt zich tot de landvoogdes910:)
"Genaedige vrouwe. Ick hebbe ontfangen uwer Mts.(=majesteits) bryeve in date den 14en juny 
laetstleden, inhoudende dat hyer ter Goude eenige vergaederinge wesen soude van rethoresinen 
ende dat uwe Mt. mij ordonneert ende beveelt uwer Mt. over te scriven by wyens consent ende 
aucthoriteyt 't selve geschijet zoude wesen. Waerop uwe Mt. voir antwoerde zal gelyeven te 
weeten 't zelve by consent van my nyet geschyet te wesen. Maer hebbe hemluyden geinterdiceert 
ende bevolen geen speelen te speelen. Maer is waerachtich dat twee jaeren geleden dezelve 
rethoresinen geweest zyn ln den Bryel ende 't jaer daeranvolgende tot Rotterdam, aldaer de 
rethoresinen deser stede by lotinge toegevallen is dit jegenwoirdige jaer, dat die andere rethore- 
sinen hyer zouden comen spelen ende en weet nyet, dat syluyden eenich consent anders hebben. 
Ick hebbe alle die speelen gecregen, die ick uwer Mt. by desen gevoecht overseynde (=toestuur) 
zonder eenich vandyen by de voirsz. rethoresinen gespeelt te zyn. Maer hebben die van 
Dordrecht, Haerlem, Sevenberge ende Vyanen allenlyck huer intree gedaen zonder speelen, 
dairvan ick uwe Mt. advertere (=moge vertellen) omme uwer Mt. gelyefde over my te gebyeden, 
wes (=al wat) uwe Mt. vorder (=voorts) dairinne gedaen willen hebben. Dairna ick my met alle 
obedientie (=onderworpenheid) diligentelyck (=ijverig) reguleren (=zal gedragen). 't Kenne God 
die uwer Mt. gespare salich ende gesont. Gescreven uyter Goude den tweeden deser july anno 
zes ende veertich."

"Soit escript au bailly de la Goude que la reyne a rechut ces lettres et les jeuz y joinctz entre 
lesquelz elle en trouve ung suspect a seavoir cestui de Vianne renvoyant les autres esquelz ne 
sest trouve que bien. Et a le dit bailly bien faict d'avoir deffendu de jouer. Et sera aussi bien que 
doresenavant il ne permette faire telles assamblees sans premier en advertir sa dite majeste et en 
avoir congie ou permission. Facit a Bruxelles le 10me de juillet 1546. Uwe Mts. onderdanige 
ende obediente dienaer Florys van 
Assendelft. "

- GA Gouda, inv.nr.1203 (Thes.rek.), fol.36:
"Noch gesconcken die retorijckers op palmsondach om dat zyluyden den ezel togen ende een 
spel van de zotten speelden 4 stede cannen wijns of een vat bijers van 4 sch. 8 gr. "

- Idem, fol.33:
"Betaelt die retroryckers voer hoere wedde dat zyluyden die processie ordonneren 30 sch."

1547
- GA Gouda, inv.nr.1204 (Thes.rek.), fol.73:
"Item noch betaelt deselfde (=Ghijsbert Thymenszoon) bij ordonnantie van de camer van dat de 
retorijckers hier ter Goude geweest hebben in 't jaer XLVI ende dat in minderinge van meerder 
somme, blijckende by quitantie daervan wesende de somme van 7 pond gr."

- Idem, fol. 80 verso:
"Betaelt die retoryckers ende Claes Claesz. vanwegen haer wedden 30 sch."

1548
- Idem, inv.nr.1205 (Thes.rek.), fol.29:
"Item geschoncken die rethorijckers deur last van de burgemeesteren den 6en april van dat zy 
een spel gespeelt hebben op Palmsondach van onse zoete vrouwe911 3 sch. 6 d."

910. Maria van Hongarij was van 1531 tot 1555 landvoogdes.
911. Het spel van onze zoete vrouwe hebben we niet kunnen thuisbrengen. O f gaat het, evenals in 1497, 

om het spel van de zeven weeën?
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- Idem, fol. 96:
"Betaelt die rethorizijns van haer wedden by handen van Gysbert Hymansz. 1 pond 10 sch."

1549
- Idem, inv.nr.1207 (Thes.rek.), fol.46 verso:
"Gegeven die rethorijckers by ordonnantie van de burgemeesteren omme te besoucken mette 
gelycke camers van Hollant tot Noortwijck 33 sch. 4 d.".

- Idem, fol. 66 verso:
"Betaelt die rethorijckers voor heur jaer wedden Gysbert Hymansz. 30 sch. "

1550
- Idem, inv.nr.1208 (Thes.rek.), fol.28:
"Item by consent als vooren de retrosynen gegeven van dat zij opten Palmdach in de processie 
gaen 5 sch. 2 d."

- Idem, fol. 21:
"Betaelt opten 22en Junij die retrorijckers haerluyder wedden ofte jaergelt 30 sch."

1551
- Idem, inv.nr.1209 (Thes.rek.), fol.57:
"Betaelt den laesten octobri die rethrozinen van dat zij den ezel op Palmdach getrocken hebben, 
nair ouden haercoemende (=naar oude gewoonte), compt 5 sch."

Idem, fol.32 verso:
"Betaelt die retrozijnen den 24en junij van een jaer wedden, compt 1 p. 10 sch."

1552
- Idem, inv.nr.1210 (Thes.rek.), fol.58:
"Betaelt rethorica van Palmsondach by bevele van burgemeesters 5 sch."

- Idem, fol. 24 verso: "Betaelt die retrorijckers van haer wedden by handen van Cornells 
Dircksz. ende Pieter Lourisz. 30 sch."

1553
- Idem, inv.nr.1211 (Thes.rek.), geen foliëring:
"Betaelt rethorica van Palmsondach by bevele van burgemeesters 5 sch."

1554/55
- Idem, inv.nr.1212 (Thes.rek.), fol.40:
"Noch betaelt bij ordonnantie van den burgemeesters in date 20e may den retoresijnen 5 sch. 
henluyden extra ordinaris geschoncken preter (=naast) hemluyden ordinaris wedden, ommedat 
zy op den Palmsondach figuerlick een partije (=gedeelte) van den passie ons heeren speelden ln 
den processie. Comt alhier 5 sch. "

1556
- Idem, inv.nr.1214 (Thes.rek.), fol.11:
"Betaelt die rethorikers van een jaer wedden hemluyden by ordonnantie van die van de wet 
toegeleyt blijckende by dieselfde ordonnantie hier overgelevert die somme van 1 pond 10 sch."

1560
- Idem, inv.nr.1215 (Thes.rek.), fol.136 verso:
"Op den 20en april anno LX betaelt by ordonnantie van burgemeesteren Pieter Lambertsz. uyt 
naem van de retorysiens ter cause dat se op Palmensondach den ezel trocken in de processie,
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mitsgaeders zekere monstranze getoocht (=getoond) op 't kerckhof van 't avontmael, hiervoor by 
burgemeesteren hoere toegeleyt 5 sch."

- Idem, fol. 22 verso:
"Op den 3en July anno 60 betaelt Louris Pietersz. ende Pieter Lourisz. uyt de naem van 't college 
van de Rethorickers voor haer jaerlickse wedde, verschenen Sint Jan, mitsomer 1 pond 10 sch."

1561
- De Goudsbloem neemt deel aan de wedstrijd te Rotterdam.912

1562
- Gouda neemt deel aan een wedstrijd te Noordwijk. Op 4-5-1562 wordt volgens Van Elslander 
1968 de Goudse kamer officieel erkend. Wij hebben geen bevestiging kunnen vinden in het 
archiefmateriaal.913

- GA Leiden, Secr.Arch. I, inv.nr.634 (Thes.rek.), fol.24 verso en 25:
"Opten 23en may 1562 sal worde van der stede wegen geschoncken die vier cameren van 
rhetorica tot Dordrecht, Rotterdam, Ghoude ende Schoenhoven, t'samen acht stede kannen 
Rinsche wyns in danckbaerheyt van dat zyluyden in 't wederomme commen van Noertwick 
alhier getardeert (=vertoefd) ende een eerlick afscheyt an onse camere ghenomen hebben, die 
stoep tot 14 groot, facit 5 pond 12 sch."

1564
- GA Gouda, inv.nr.44 (Vroedschapsboek), fol.12 verso:
"Op huyden den 13en january anno XVcLXIIIJ stilo curie ende es ter vroedschap verthoont 
sekere requeste (=verzoekschrift) geëxhibeert (=aangeboden) vanwegen de rethrozijns deser 
stede, die verzouckende waren dat men zoude willen consenteeren, dat die camers van rhetorica 
dit jegenwoordighe jaer alhier ter Goude zoude mogen comen ter eere deser stede. Ende es 
geconcludeert by de meeste stemmen, dat men stadtswegen een bode sal schycken (=zenden) 
ende schryven an de camers omme te vereyschen (=vernemen), of zyluyden van meeninghe zijn 
te comen of niet. Ende indien 't meerdeel begheert te comen, dat men accordeert (=toestaat) heur 
versouck ende in gevalle niet, dat men alsnoch d'saecke een jaere in state zal stellen (=uit zal 
stellen) zonder ons tour ofte gebeurte (=beurt) te verliesen. "

- Idem, fol.13 verso:
"Ten daghe voorsz. (=27 jan. 1564) es ter vroetschap opgelesen die antwoirde van de gemeen 
camers van rhetorica hierontrent geleghen. Ende alsoe d'meeste van hemluyden schijnen te 
weesen gesint, omme alhier te comen dit jegenwoordighe jaers, es geconcludeert by de meeste 
stemmen, dat men die camers ende die saecke haer voortganck sal doen hebben, mits gevende 
van statswegen gelyck men tot Rotterdam ende elders gedaen heeft."

- Idem, fol.14 (in margine: Intre van de rhetrosijns):
"Is mede geresolveert, gemerckt Sint Jansdach op saterdach compt, dat men den intree doen zal 
opten voorsz. dach ende die processie op selve dach daeraen volgende."

- Idem, inv.nr.1216 (Thes.rek.), fol.20 verso:
"Betaelt Jan Dircksz. Hoens914 ende Mr.Pieter van Asperen915, burgemeesteren, van dat zy 
volgende die resolutie van de wedt (=besluit van de magistraat) in den Haghe gereyst zyn omme 
van stadtswegen te doleren (=zich te beklagen) an 't collegie van de raedt van zeeckere missive

912. Zie: Rotterdam 1561 en Hummelen 1968, 3 D 2.
913. Van Elslander 1945. Hij is waarschijnlijk in de war met 's-Gravenhage, waar de kamers op 04-05

1562 octrooi wordt verleend.
914. Jan Dircksz. Hoens van Souburg, burgemeester, schepen en lid van de vroedschap 1537-1568.
915. Mr. Pieter van Asperen, burgemeester en lid van de vroedschap 1546-1579, wanneer hij overlijdt.
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an den officier ende wethouders deser stede gesonden beroerende 't spelen van rethorica, waerin 
zij gevaceert (=op dienstreis gestuurd) hebben met een bode twee daghen; daechs mit bodeloon 
6 schilden gr. van wagenhuyr, 9 schilden 4 gr., blijckende by haer recepisse (=bewijs van 
ontvangst), comt 21 schild. 4 gr."

- Idem:
"Betaelt jonckheer Johan van Dorp916, casteleyn deser stede, ende Mr. Cornells Gielisz.917, 
deeken, dat zy het besouck van 't collegie van de wedt opten 25en aprilis gerijft (=van dienst) 
zijn tot assistentie van twee burgemeesteren om te helpen debateren (=bespreken) het warachtich 
te kennen gheven van zeeckere missive, by den welcken geinterdiceert was, dat rethorica tegens 
Sint Jansfeeste ter Goude nijet en soude moeghen comen, blijckende by ordonnantie. Compt 18 
sch. 4 gr."

- Idem, fol.22:
"Betaelt Anthonis Bosdrager van dat hy doer laste van burgemeesteren een missive gebracht 
heeft an mijn heeren van de raede in den Haghe inhoudende antwoert op die missive an den 
casteleyn ende burghemeesteren gesonden om die spelen by die rethorijckers op Sinte Jansfeeste 
gespeelt over te seijnden, waerin hij gevaceert heeft twee daghen tot 9 schllden's daechs, blyc- 
kende als vooren 6 sch. 8 gr. "

- Idem, fol.27 verso:
"Betaelt d'selfden (=de herbergier) die somme van 10 pond 12 sch. 4 gr. van driehondertvie- 
rentsestich kannen wyns, tot 7 sch. die canne, den rethoryckers in de feeste van Sint Jansmisse 
geschoncken, breeder blijckende by ordonnantie ende quitantie. Compt 10 pond 12 sch. 4 gr."

- Idem, fol.68:
"Betaelt Jan Daens twaelf ponden Vlaems om dieselve te distribueren ten behouve van de 
retrosijnen deser stede, blijckende als vooren 12 pond."

- Idem, fol.68 verso en 69:
"Betaelt Jan Daensz. tweehondert gulden omme gedistribueert te werden ten behouve van de 
rethrosynen, blyckende by ordonnantie ende quitantie. Compt 34 ponds 6 sch. 8 gr."

- Idem, fol.69:
"Betaelt Jan Daensz. hondert gulden omme te distribueren ten behouve van rethorica, blijckende 
als boven. Compt 16 pond 13 sch. 4 mijten."

- Idem, fol.69:
"Betaelt Jan Daensz. 72 gulden omme te distribueren ten behouve van rethorica, blyckende als 
boven. Compt 12 pond."

- Idem, fol.70:
"Betaelt Jan Daensz. elf ponden Vls. omme te distribueren ten behouve van de rethrosy- 
nen,blyckende als boven. Compt 11 pond 5 gr."

- Idem, fol. 70:
"Betaelt Willem Claesz. timmerman 19 st. ende een oortgen van dat hij twee dagen ende drie 
quartier gewerckt heeft an de stallage van rethorica tot 6 sch. daechs, blijckende by ordonnantie 
ende quitantie. Compt 3 pond 2 sch. 2 mijten."

916. Joncker Johan van Dorp, kastelein en baljuw van Gouda in 1564 (Walvis 1713; niet in Geselschap
z.j.).

917. Mr. Cornelis Gielisz., deken van Gouda (Hoffman 1888).
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- Idem, fol.71 verso:
"Betaelt Jan Daensz. 4 pond 15 sch. 3 gr. 6 mijten ten behouve van den rethorisijns deser stede, 
blijckende by ordonnantie ende quitantie 4 pond 15 sch. 3 gr. 6 mijten."

- Idem, fol.16 verso:
"Betaelt die rethrosijnen deser stede over een jaer wedden gevallen Sacramentsdach 64 blijkende 
by quitantie de somme van 30 sch."

- ARA, H.v.H. inv.nr.381 (Missieven), fol.208-209 (=1564):
"Missive aen de hartoghinne van Parma918 belangende de advysen (=spreuken) ingeleyt in de 
lotherije van Delft, etc.
(—) Ende aengaende tweede poinctvan de voirsz. uwer hoochh. missive belangende die speelen 
van der Goude sal dieselve uwer hoochh. believe te weten, dat ons by den eerwaerdigen vaeder 
in goede den bisschoppe van Ruremondt919 verthoont zijnde een exercitie van rethoryck (nl. een 
wedstrijd), die na Sint Jansmisse lestleden binnen der Goude gespeelt is geweest. Ende 
bevonden, dat diezelve nyet gevisiteert en was naer vermoegen (=in overeenstemming met) die 
placcate van de maj.920 Ende dat dieselve oick nyet en vermelden, wie die geprint hadde. Soe 
hadden wij die van der Goude by seeckere onse missive wel scherpelicken vanweegen die Majt. 
bevolen, dat zy in geender manyeren toe zouden laten die rethorijckers binnen der Goude naer 
vermoegen die voirsz. caerte te speelen nae de receptum (=ontvangst) van welcke onse missive. 
Soe zijn hier in den raetcamer gecompareert (=verschenen) geweest eenighe gedeputeerden van 
der Goude die ons verclaerden die voirsz. caerte by den deecken van der Goude921 gevisiteert te 
zyn ende dat by denzelven deecken bevonden was, dat 't voirsz. spel van sinnen (nl. deze 
wedstrijd) in geender manieren en contraveneerde (=in strijd was met) onsen heijligen geloeve 
nochte oick 't placcaet van de Mat. diesaengaende gemaeckt. Seggende voorts die voirsz. 
gedeputeerden van der Goude, dattet een groot verweijt (=schande) voor die van der Goude 
soude wesen, dattet voirsz. spel van sinnen nu zijn voortganck nyet hebben en zouden (=niet zou 
doorgaan), alzoo die caerten in veel plaetsen binnen Hollant uytgesonden waeren. Soe hebben 
wy hen deur heur constelicken versouck voor dese reyse geconsenteert, dattet voirsz. spel van 
sinnen sijn voortganck hebben zoude, 't welck oick by zeeckere uwe hoochh. missive van date 
den 16en junij lestleden anno 1564 voorsz. toegelaeten es geweest.922 Wij hebben nijetemin die 
van der Goude voirsz. doentertyt wel scherpelicken belast ende bevolen, dat zy goede ende 
sorchfuldige toesicht zouden hebben, dat aldaer nyet gespeelt en zoude werden't welck zoude 
moegen contravenieren (=in strijd was met) onser heyligen cristengeloeve. Ende dat zy dieselve 
speelen eerst ende alvoeren behoerlicken zouden doen visiteren by eenighe geestelicken 
persoonen. Ende hen (...) diesaengaende in als reguleren naer vermoegen die placaeten van de 
Ma.teyt dairop synde. Waernae wy onderricht zyn by den voirsz. eerw. broeder in Goude, dat 
binnen der Goude naementlicken by die van Leyden, Oudewater ende Monster openbaerlicken 
voir den volck aldaer gespeelt zouden zijn geweest eenighe speelen inhoudende diversche 
schandaelen contrarie onsen heyligen cristengeloeve. Soe hebben wy hen by zeeckere onse 
missive belast alle alsulcke speelen als die camers wesende tot sevenen in getaele binnen der 
Goude gespeelt zouden moegen hebben ons metten aldereersten over zouden schicken, teneynde 
dieselve speelen by de voirsz. eerw. broeder in Goude ofte yemandt anders daertoe te 
committeren (=af te vaardigen), gevisiteert zoude moegen werden, omme zulcx die gerechte 
waerheit te weten of binnen die stede van der Goude voirsz. yet schandaleus gespeelt soude 
moegen zyn. Waerop die van der Goude doentertyt ons voir antwoorde geschreven hebben, dat 
die voirsz. spelen bevindende waeren onder den facteur van de voirsz. rethorijckers ende dat hen 
daerom niet moegelicken en was dieselve spelen alsdoen over te seynden, maer dat zy heur 
deligentie (=inspanning) doen souden omme die voirsz. spelen van den voirsz. facteurs, zoe

918. De Hertogin van Parma was landvoogdes in de jaren 1559-1567.
919. De bisschop van Roermond was Wilhelmus Lindanus; hij was tot 1569 inquisiteur.
920. Hier wordt het placcaat van 1559 bedoeld (zie: Algemeen 1559).
921. De deken van Gouda was Mr. Cornelis Gielisz., zie noot 917.
922. Deze brief hebben we niet terug kunnen vinden.
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wanneer hy thuys gecommen zoude wesen, te renvoyeren. Ende die hebbende, dat sy dieselfden 
ons overseynden souden. Sonder dat die van der Goude oyt onwillich syn geweest dieselve 
speelen ons over te schicken, als 't selve die voorsz. uwer hoochh. missive vermelt. Scryvende 
daer beneffens die voorsz. van der Goude by de voorsz. heure missive van date den 14en augusti 
lestleden, daervan een copie hier beneffens gevoucht is, dat zy gecommiteert hadden twee 
geestelicken personen omme neerstelicken toe te hooren ende op die voirsz. speelen te letten, of 
daer yet anders gespeelt soude moegen werden dan naer behoeren. Ende en hebben dieselve 
geestelicken persoonen nyet connen bevinden, dat aldaer yet gespeelt soude moegen zyn, 't 
welck in eenighen manyeren zouden moegen contravenieren onsen heyligen cristengeloeve, 
hoewel nochtans uwer hoochh. contrarie aengegeven es. Hiernae soe hebben die van der Goude 
voorsz. ons by zeeckere heure twee missiven van date den laeste septembris lestleden, daervan 
copie hier beneffens bygevoucht es, geadverteert (=verteld), dat die voirsz. facteur zyn 
woonplaetse genomen hadde tot Middelburgh, naerdat zy hem binnen der Goude verwachtende 
waeren, alzoe hy aldair noch zeeckere proces hadden ende zoe ge(..)nige hy daer gecommen 
zouden zyn, zouden deselven die voirsz. speelen aan hem renvoyeren ende dieselve ons 
overschicken. Maer alsoo 't zeeckeren tot leede, dat daernae nyet en volchde, soe hebben zy ten 
laesten welvoir 't d'(...)chelijcken aen hemluyden geschreven, dat zy alle vlyt ende neersticheyt 
souden doen, omme die voorsz. speelen metten alder eersten te renvoyeren van den voirsz. 
facteurs ofte anders.
Ende omme deze laeste mitten eersten ten fijne (=ten einde) als vooren over te schicken, ofte dat 
wij anders genootsaeckt zouden zyn uwer hoochh. van heur negligentie (=nalatigheid) te doen 
weeten. Wairnae zoe hebben zy ons zeeckere heure laeste missive van date den 22en novembris 
dese maents gescreven, dat zy gevonden hebben de voorsz. facteur binnen der Goude van hem 
geeyscht die voirsz. spelen, die de voorsz. facteur zeyde gelevert te hebben eenen Boudewyn 
Ronsse923, medecijn binnen der Goude, die welcke die voorsz. speelen gegeven hadde gehadt 
eenen Wilhelmus Silvius924, woonende binnen der stadt van Antwerpen in de Cannestraet. Ende 
dat tot deszelfse Silvius groote requisitie (=verlangen), want dieselfde verhoopte dat hy van de 
Mat. vercrijgen, soude dat hy die voorsz. speelen zoude moegen doen printen, meenende 
dairdeur die voirsz. Silvius nyet misdaen te hebben, zoe die voirsz. Silvius was Co.mats. printer. 
Ende dat oick gelycke speelen binnen der stede van Rotterdam gespeelt by oorlof van de mat. 
geprint waeren925 (..) uwer hoochh. al 't zelve (....) verstaen moegen uyt copie van de voirsz. 
missive hierby gevoucht. Ende wy hebben uwer hoochh. van alle 't zelve wel ln 't langhe 
(=uitgebreid of allang) willen adverteren ten eynde diezelve uwer hoochh. die gerechte waerheyt 
van de voirsz. sake zoude moeghen weten; verzouckende daeromme dat uwer hoochh. believe al 
't zelve voir goet te willen nemen.
Genadighe vrouwe, gescreven in den Haege den 29en novembris anno 1564."

Correspondance de Phillippe II sur les affaires des Pays-Bas, publiee par M.Gachard, Bruxel- 
les-Gand-Leipzig 1851, p.519-520.:
(Brief van Margaretha van Parma aan Willem Silvius over diens voornemen de spelen te 
drukken, vertoond op het rederijkersfeest ln 1564 te Gouda. Zij schrijft:
"Chier et bien amie, il y a quelque peu de temps que, selon que sommes advertie, l'on autoit 
exhibe en la ville de Gouda en Hollande certains jeux qui ne seroient pas trop synceres, et qui, 
comme aussi entendons, seriont mis entre voz mains, pour estre imprimez: ce que n'entendans 
que se face sans que, premier, nous les aions faict visiter par ceulx qu'adviserons bien de a ce 
commectre, nous avons voullu vous faire ce mot, pour vous ordonner que, icelluy veu et sans 
aultre delay, vous ayez a nous apporter ou envoyer tous lesdicts jeux, pour les faire veoir, visiter 
et examiner, et apres en ordonner comme trouverons appartenir. Et qu'il n'y ait faulte. A tant, etc. 
De Bruxelles, le xxen jour de decembre 1564."

923. Boudewijn Ronsse was van 1551-1597 stadsdokter van Gouda. Van 1565 tot 1568 was hij afwezig; 
als lijfarts van Hertog Erik II van Brunswijk volgde hij deze op zijn tochten. (GA Gouda, Not. arch. inv.nr.9- 
1, fol.25 (attestatie)).

924. Wilhelmus Silvius is ook drukker van Rotterdam 1561.
925. Spelen van Sinnen, vol schoone allegatien, etc. Zie: Rotterdam 1561.
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De tekst luidt in vertaling als volgt:
"Beste en goede vriend. Enige tijd geleden heeft men het aangedurfd, naar ons is verteld, in de 
stad Gouda bepaalde spelen op te voeren, die niet al te waarachtig (oprecht) zouden zijn, en die, 
naar wij eveneens hebben vernomen, u zullen worden overhandigd om te worden gedrukt. Daar 
wij niet willen dat zulks geschiedt zonder dat wij hen allereerst hebben laten onderzoeken door 
diegenen, die wij daartoe zullen aanstellen, hebben wij u dit schrijven willen doen toekomen, om 
u op te dragen, zodra u het hebt gelezen en zonder dralen, ons voornoemde stukken te zenden 
om ze te laten zien, te onderzoeken en te bestuderen, en vervolgens erover te beslissen naar ons 
welbevinden. Zorg ervoor niet in gebreke te blijven. Brussel, 20 december 1564."

- ARA, Grafelijkheidsrekenkamer, Rekeningen, lnv.nr.4484, fol.128 verso:
"Audivit testes de ludis Goudanis et de Poeldijck domi een dach."926

- ARA Brussel, Arch. Audience, nr.1397:
"Gouda Ter Goude
Si les farses la jouuees a la Sainct Jehan ont este approuve de quelcun Commissaire du Roy. 
Aengaende die speelen van der Goude es waer dat in April vier en zestich die Elect van 
Ruremonde Lindanus den Hoeve van Hollandt aengegeven hadde dat aldaer voorgenomen was 
op sint Jansmisse doen aenstaende te speelen by de Cameren van de Rethorizynen eenighe 
speelen die nyet behoorlicken geapprobeert en waren, ofte die ten minsten meer quaets dan goets 
in der catholicque religie souden moegen doen, waerdeur terstont aen den castelleyn, burge
meesters ende regierders aldaer gescreven es geweest ende hen wel scherp bevoelen dat 
zyluyden hen wachten souden die voirs. speelen te laten speelen. Op welck missive die 
castelleyn ende zeeckere gedeputierders uuyte weten der voirsz. stede gecompareert zyn geweest 
in den Raedt van Hollandt, alwaer zyluyden allegeerden dat zy hoopten dat die voirsz. stede ter 
zeer goeder fame stondt beroerende die catholycke religie, ende dat zy tot anderen tyden 
gemeent hadden gelycke vergaderinghe van Rethorizynen te hebben, maer dat om eenighe 
opcommende nyeuwicheyden van oirloegen, benautheyden ofte diergelycken 't selve hemluyden 
belet hadde geweest. Ende dat nu meest die costen daertoe nootelicken gedaen ende geprepareert 
waeren. Sulcx dat zyluyden nu sonder groote diffamie der voirsz. stede die anders voor catho- 
licque gehouden es nyet en zouden beletten die voirsz. speelen gespeelt te worden. Ende dat nyet 
te beduchten en was, dat aldaer eenighe schandaleuse speelen ofte contrarie der Catholicquer 
religie gespeelt zouden worden. Gemerct de caerte by de Rethorizyns uytgesonden expresselick 
inhielden dat alle speelen zouden moeten tevooren gevisiteert ende geapprobeert wesen bij den 
pastoeren ofte hooftofficiers van der vlecken volgende die placcaten. In welck regard hen 
uyterlick by den Hoeve van Hollandt toegelaten es geweest opten 25en Aprilis die voirsz. 
speelen te moegen doen speelen, behoudelicken dat zyluyden dezelve speelen behoorlick doen 
visiteren ende hen reguleren volgende de Co. Mats. placcaten. Ende alzoe daer noch eenighe 
swaricheit scheen gemaect te zijn, is die hooch. van de Hartoginne van Parme van als 
geadverteert geweest, die opte 16en Juny 64 gerescribeert heeft gehadt, dat gemerct den tyt verre 
verloepen was dat men de speelen zoude laeten voortgaen, met goede toesichte soude doen 
nemen, datter nyet gespeelt noch gedaen zoude worden 't gheene dat schandaleus mochte zyn 
ende contrarie den Cristen geloeve. Sulcx hebben die van der Goude daernae gerescribeert, dat 
zyluyden verwillicht hadden den deecken van de G. jurisdictie dat hy ten tyde als diezelve 
speelen gespeelt worden deselve soude willen sien ende anhoeren als hy gedaen heeft. Ende zoe 
die van der Goude mede desen Hoeve gerescribeert hebben. En heeft nyet dairuyt kunnen 
verhooren ofte bemercken, dat contrarie der Catholycke geloof ofte anders schandaleus was, als 
alle 't selve mach blijcken opten rugge geteyckent met J.

Si le maistre de chambre des Rethorisiens na point publicquement dispute contre le franc arbitre 
selon Calvin et les autres de leur compaignie contre luy, de sorte que les confreres lont reiette de

926. Een bijdrage aan de wedstrijd van 1564 kennen we naar alle waarschijnlijkheid, nl. die van 
Dordrecht (Hummelen 1968, 1 OA 8). Zie ook: Een Esbattement van sMenschen Sin, etc., p. 9.
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leur compaignie. Toutes fois le bourgmoste la faict le facteur de toutes les farses qui ont este 
jouuees la avec grand schandale des bon christiens et blasphemes mocqueries de religion 
catholique.

Ende beroerende 't articule van de disputatie contrarie de vrye wille die de facteur van de 
Rethorezyns aldair gehadt soude hebben, en heeft 't Hof noch geen rescriptie van die van der 
Goude, maer wordt deselve van dage tot dage verwacht ende zal 't Hof eerste nochs die hooch. 
van de Hartoginne daervan adverteren."

De vertaling van het Franse tekstgedeelte luidt aldus:
"Al heeft de factor van de rederijkerskamer zich geenszins publiekelijk uitgelaten tegen de vrije 
wil naar Calvijn, toch hebben de andere (leden) van die vereniging zich tegen hem gekeerd, 
zodat zijn collega's hem uit hun gezelschap hebben gestoten. De burgemeester heeft hem 
aangemerkt als de auteur van alle kluchten die daar gespeeld zijn tot grote schande van de goede 
christenen en met godslasterijke spotternijen ten aanzien van het katholieke geloof. "

1565
- GA Gouda, inv.nr.1217 (Thes.rek.), fol.14:
"Betaelt die cameristen van rethorica van een jaer wedden hemlieden verschenen op heylich 
sacramentsdach anno voorsz. 30 sch."927

1566
- Idem, inv.nr.1218 (Thes.rek.), fol.15 verso:
"Betaelt den retrosijnen deeser stede over een jaer wedden gevallen ende verschenen op heylich 
sacramentsdach, blijckende by quitancie de somme van 1 p. 10 sch."

1567
- "(—)Rhetorijkcamers.
Claudantur simul omnes ad tempus saltem Camere Rhythmicorum sive Rhetoricorum, quia 
plerumque semper sunt conventicula hereticorum, uti liquet per singula fere oppida. His enim 
ludis Rhetoricorum potissimum collabitur religio pij que omnes offenduntur gravissime, quia 
ibris suis approbatis callide sua agendo inspergunt venena, sicuti dudum Goude, unde Senatus 
Regius ludos exhibitos mandavit consulius, ut transmitterent, sed frustra idque tertio. (—)." De 
vertaling luidt: "Gesloten moeten worden, tenminste voor een tijd, alle kamers van de rhytmici 
of van de rhetorici, omdat zij meestal samenkomsten zijn van ketters, zoals duidelijk is in bijna 
alle dorpen. Bij deze spelen van rhetorici namelijk wordt met name de godsdienst aangetast en 
alle gelovigen worden zeer ernstig gekwetst, omdat zij, nadat hun boeken goedgekeurd zijn, 
listig bij het uitvoeren hun vergif erin vlechten, zoals onlangs te Gouda, waar de koninklijke 
regering aan het stadsbestuur heeft opgedragen het houden van de spelen op te schorten, maar 
tevergeefs, en dit tot driemaal toe."928

1576
- GA Gouda, inv.nr.1223 (Thes.rek.), fol.19 verso:
"Joris Cornelysz. Boschlandt, keijser van de oude retrosijnscamer, betaelt negen gulden vuer een 
jaer weddens haer verscheenen anno ses ende tseventich by quytantie 9 gulden.

927. In hetzelfde jaar treffen we de volgende post aan in de stadsrekeningen op fol.25: "Betaelt die 
clercken van den grooten schoole alhier van een spel by hemluyden ghespeelt. Blijckende als vooren 8 sch."

928. De vertaling luidt: "Gesloten moeten worden, tenminste voor een tijd, alle kamers van de rhytmici of 
van de rhetorici, omdat zij meestal samenkomsten zijn van ketters, zoals duidelijk is in bijna alle dorpen. Bij 
deze spelen van rhetorici namelijk wordt met name de godsdienst aangetast en alle gelovigen worden zeer 
ernstig gekwetst, omdat zij, nadat hun boeken goedgekeurd zijn, listig bij het uitvoeren hun vergif erin 
vlechten, zoals onlangs te Gouda, waar de koninklijke regering aan het stadsbestuur heeft opgedragen het 
houden van de spelen op te schorten, maar tevergeefs, en dit tot driemaal toe." Zie ook: Van Vloten 1859, 
p.259.

273



Deze post zal tot zich tot 1621 jaarlijks herhalen in licht variërende redactie. Tot 1622 zal 
volstaan worden met de vindplaats en mogelijk met name genoemde functionarissen van de 
kamer.

1577
- "Op den 24en929 was 't ommeganck ter Goude, maer liep alle dinck recht contrarie dan nae 
ouder gewoonte, om wel vertoenen, dat sij seker vijanden waeren van al 't gheen hoer 
voerouderen eertijts gehanteert hadden. Nae die middach speelden die rethorikers seer spitige 
(=krenkende) spelen in schomp (=tot smaad) van den catholike religie. "

- GA Gouda, inv.nr.1224 (Thes.rek.), fol.22:
Subsidie negen gulden aan Joris Boschlant, "keyser van de Retrosijnen."

1578
- Idem, inv.nr.1225 (Thes.rek.), fol.16:
Subsidie negen gulden aan Joris Boschlant, "keyser van de oude camer van de Retrosynen."

1579
- Idem, inv.nr.1226 (Thes.rek.), fol.15:
Subsidie negen gulden aan Joris Boschlandt, "keyser van de rhetorijckerscamer".

1581
- GA Gouda, inv.nr.1228 (Thes.rek.), fol.26:
"Betaelt Joris Boslant ten behouve van die retrosynen van die Goudsbloeme de somme van 
achtien gulden, deselve retrosijns naer voorgaende advys, van de vroedschap toegevoucht, om 
daermede te vervallen d'oncosten, die by hen gedragen sullen worden reysende in den Haghe, 
omme te beantwoorden sekere vrage, aldaer by de retrosynen uytgegeven, te weten "Of swerelts 
hoogheyt sonder Tiran nu wel mach claeren", blyckende by ordonnantie ende quitantie 28 gl."

1583
- Idem, inv.nr.1230 (Thes.rek.), fol.18:
Subsidie negen gulden aan Joris Boschlant "als keyser van de camer uut jonsten begrepen".

1585
- Zie Acte 1611.

- GA Gouda, inv.nr.1232 (Thes.rek.), fol.20 verso:
Subsidie negen gulden aan Joris Boschlant, "keyser van de oude camer van de retrosijnen."

1586
- GA Gouda, inv.nr.1233 (Thes.rek.), fol.24 verso:
Subsidie negen gulden aan "Joris Boschlant, keijser van de rethorijckcamer Uyt Jonsten 
Begreepen."

- Idem, fol.47 verso en 48:
"Dirck Pietersz., waerdt in de Vergulde Fortuyn, betaelt de somme van negen gulden ende 
twaelf stuvers uut zaecke van drie steden kannen Rijnsche wijn, maeckende twaelf cannen tot 16 
st. de kanne, die mijn heeren de burgemeesteren hebben geschoncken tot een gratuijteijt 
(=geschenk) de rethorizinen van d'oude camer, overmidts zyluyden op 't laeste pontpandingh 
(=grote gerechtelijke beslaglegging ter voorbereiding van executoriale verkoop) eenmael mijn 
heeren van de wet met haer const in 't speelen van een tafelspel vereert hebben, blijckende by 
ordonnantie ende quitantie. Dus hier 9 gl. 12 st."

929. 24 juni 1577. Zie verder: Van Eeghen 1960, p.670.
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1587
- Idem, inv.nr.1234 (Thes.rek.), fol.25 verso:
Subsidie negen gulden aan "Jan Saersz. (Scaertsz.), keyser van de retorijckcamer uyt jonsten 
begrepen."

1588
- Idem, inv.nr.1135 (Thes.rek.), fol.22 verso:
Subsidie negen gulden aan "Joris Boschlandt".

1589
- Idem, inv.nr.1235 (Thes.rek.), fol.111:
"Betaelt Joris Boslant, keijser der camer der rethorijcken, de somme van twintich gulden 
hemluijden van deser stedeweeghen toegevoucht tot subsidie ende vervallinghe van d'oncosten 
bij hem gedraghen op de reyse van de Monster in 't Westlant ten tijde syne Ex.tie van Nassou 
aldair voor heer aengenomen ende gemonstert worden930, blyckende by ordonnantie ende 
quitantie. Compt 20 gl."

- Idem, fol. 21 verso: Subsidie negen gulden aan "Joris Boschlandt".

1590
- De Goudsbloem voert in Gouda het spel "Israël" van Coornhert op.931

1591
- GA Gouda, inv.nr.1237 (Thes.rek.), fol.31:
Subsidie negen gulden aan "Jan Scaertsz., keyser van de Retorijckcamer Uut Jonsten Begrepen."

1592
- Idem, inv.nr.1238 (Thes.rek.), fol.118:
"Pieter Pietersz. Sparnay, cleermaecker, betaelt acht gulden over loon van 't maecken van den 
sotscap van de oude cameristen, welcke betalinge voor dese reys ende sonder te trecken ln 
consequentie verstaen wort te sullen geschieden op ordonnantie ende quitantie 8 gl."

- Idem, fol. 24:
Subsidie negen gulden aan "Harman Jaspersz., factoor van de cameristen van de Goutsblom 
ende Willem Maertensz., prins der selver camer".

1593
- De oude en de jonge kamer uit Gouda nemen deel aan een wedstrijd te Zandvoort.932

- GA Gouda, inv.nr.1239 (Thes.rek.), fol.55 verso:
"Jan Zandersz., prins van de Goutsblom, twaelf gulden tot vervallinge van sekere oncosten by de 
cameristen van de Goutsblom gedaen by myn heeren opten 13 july XCIIJ, haer toegevoucht by 
ordonnantie ende quitantie 12 gl."

- Idem, fol 56:
"Lenaerdt Zyversz., keyser van de cameristen van de Geele Fioletten, betaelt twaelf gulden 
henluijden toegevoucht tot vervallinge van de costen dye zij draegen zullen in 't solveren 
(=oplossen) van de vrage by de retrosynen van Zantvoort, uitgegeven op ordonnantie ende 
quitantie 12 gl."

930. Zie: Monster 1589.
931. De Lange van Wijngaerden, Deel III, 1879, p.106.
932. Zie: Zandvoort 1593.
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- Idem, fol. 28:
Subsidie negen gulden aan "Crijn Pietersz., keyser ende Jan Zandersz., prins van de cameristen 
van de Goutsblom."

1594
- Idem, inv.nr.1240 (Thes.rek.), fol.41:
Subsidie negen gulden aan "Crijn Pietersz., Michiel Reijniersz. (=Reygersz?) ende Jan 
Sandertsz., als respective keijser, facteur, ende prince van de rethorijckcamer van de 
Goudtsbloeme deser stede."

- Idem, inv.nr.1240 (Thes.rek.), fol.219 verso:
"(---)Item Willem, 't sotghen, twaelf stuvers, dat hij een trommel tot Nieuwekerck gehaelt 
heeft.(---)"

1596
- Vóór 1596 schrijft Rijssaert van Spiere933 twee spelen te Gouda. De Goudsbloem is deelnemer 
aan wedstrijd te Leiden. De Goudse zot neemt deel aan het Leidse sottenfeest. Hij wordt 
"Loentgen van der Gou" genoemd.934

- GA Gouda, lnv.nr.46 (Vroedschapsboek), 10 april:
"Opte requesten van de oude ende jonge camer der rethorycken deser stede, versouckende 
subsidie te dragen op te comparitie (=verschijning) tot Leyden jegens den 26 meye toecomende 
uytgeschreven, is geresolveert ende goedt gevonden, beyde de cameren tot eene te combineren 
onder de Goudsblom. Ende sulcx gedaen synde, sullen de magistraat gelast weesen, deselve 
sulcke subsidie van de stede wegen te doen, als sy goedt vinden sullen, wel verstaende datter 
voortaen geene cameristen noch beminders en sullen worden ontfangen dan met voorgaende 
kennisse ende admissie van de burgemeesteren."

- Idem, 12 september:
"Aengaende 't versouck van de rethrosynen van de Goudsblomme, ten eynde syluyden weder in 
't Groote Schole souden mogen geaccomodeert (=ingericht) als voormaels, is geresolveert, dat de 
supplianten (=verzoekers) heurluyder versouck wordt geaccordeert (=ingewilligd)."

- Idem, inv.nr.1242 (Thes.rek.), fol.195:
"Betaelt den keijser, prinche ende factoir van de camer der rethorijcke deser stede de somme van 
hondertvijftich gulden hemluijden bij 't collegie van de magistraet uijt crachte van seeckere 
resolutien van de vroetschap, daervan sijnde in date den 26en aprilis, doen lestleden toegevoucht 
tot subsidie ende vervallinge der oncosten by de gemeene cameristen gedragen, soe in 't 
maecken van hare papiere accoutrementen (=kledingstukken), 't schilderen van haer blaisoen als 
by henluijden verteert middelertijdt, dat syluyden tot Leyden syn geweest, aldaer de cameren 
van rethorica tegens der 26en meyen XVcXCVJ om seeckere vrage ende regule (=regels; 
bedoeld wordt: stockregels) te beantwoorden, versocht ende beschreven waren. Dus hijer per 
ordonnantie ende quitancie 150 gulden."

- Idem, fol.193:
"Betaelt den keijser der rhetorosijnen onder de Goudsblom vijerentwintich gulden omme 
daermede te vervallen d'oncosten by de voorsz. retrosijnen gedaen in 't maecken van een nijeuwe 
cap voor de sot van huere camer, overmidts d'oude cap was vergaen ende sonder dat dit in 
toecomende tijden in gelijcke saecken getrocken sal worden in consequentie (=op gelijke wijze 
behandeld zal worden). Dus hijer per ordonnantie ende quitantie 24 gl."

933. Rijssaert (Richard) van Spiere, tapijtwever. Zie GA Gouda, Not.Arch., inv.nr.76, fol.33. Hij zegt zelf 
in 1616, dat hij meer dan 30 jaar in Gouda heeft gewoond. Zie voorts: Hummelen 1968, 3 P 1 en 3 P 2.

934. Zie: Leiden 1596.
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- Idem, fol. 42:
Subsidie negen gulden aan "Crijn Pietersz., keyser, ende Harman Jaspersz., prins van de 
rethorijckerscamer. "

1597
- Rijssaert van Spiere schrijft een toneelstuk voor de Goudse kamer in antwoord op de vraag van 
Zandvoort.935

- Jan Eellertsz. schrijft in 1597, eveneens in antwoord op de Zandvoortse vraag, een toneelstuk 
en ondertekent met "Uut Jonsten Begrepen, Jonst Moet Blijcken", waarbij de eerste zinspreuk 
verwijst naar De Goudsblom en de tweede spreuk wellicht zijn persoonlijke spreuk is of is er een 
ons onbekende kamer in het geding? Dit spel wordt in Zandvoort niet opgevoerd.936

- M.Vlack, Nieu lof-sangh over de victorien vercreghen door zijn Excell. Maurits zedert august 
neghen 1597. z.j.937

- GA Gouda, inv.nr.1243 (Thes.rek.), geen folionr.:
"Die camer van rethorijcke Goutsblomken betaelt die somme van achtien gulden ter cause, dat 
sy een spel van sinnen op die caerte van Santvoort gemaeckt ende gespeelt hebben tot behoef der 
armen aldaer. Ende datzelfde hebben doen grosseren (=in het net schrijven) ende dubleren 
(=copiëren) ende die van Haarlem overgesonden, mitsgaders in 't vieren (=op het feest) gespeelt 
met instrumenten (=muziekinstrumenten), omdat het volck te meer voor de armen souden 
inleggen in die loterye van Santvoort. Dus hijer 18 gl."938

- Idem, fol. 41:
Subsidie van negen gulden aan " 't Goutsblomken die camer van Rethorijcke".

1598
- Lucaszoon Sasch ("Godts wet is net") is "in 't particulier" deelnemer aan een wedstrijd te
Rotterdam.939

1599
- GA Gouda, inv.nr.1245 (Thes.rek.), fol.49:
Subsidie van negen gulden aan "Wyert Aertsz, oudhooftman van de rethoryckers ende Jan 
Adriaensz., camerist."

1600
- Idem, inv.nr.1246 (Thes.rek.), fol.45:
Subsidie van negen gulden aan "Henrick Lourisz. ende Thomas Cornelisz., hooftmans van de 
camer van de Retroryckers."

1601
- Idem, inv.nr.1247 (Thes.rek.), fol.42 verso:
Subsidie van negen gulden aan "Jacob Aertsz. ende Jan Adriaensz., cameristen van de camer van 
rhetoricka."

1602
- GA Gouda, inv.nr.1248 (Thes.rek.), fol.62:

935. Zie: Hummelen 1968, 3 P 3.
936. Zie: Hummelen 1968, 1 ON 2.
937. Knuttel 1889-1920, Pamflet nr.997.
938. Zie: Zandvoort 1597.
939. Zie: Rotterdam 1598.
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"Betaelt Wijert Aertsz., keyser van de rethorijckers deeser steede, de somme van zes ende 
dertich gulden hem toegevoucht tot vervallinghe van de costen dye gedaen sullen moeten 
werden, soo tot Noortwyck als tot Haestrecht, ter saecke van zeeckere prijse, dye aldaer 
opgestelt, ende daerop de cameren alomme beschreven zijn, breeder blijckende by de 
ordonnantie ende quitantie. Dus hyer 36 gl. "

- Idem, fol 44:
Subsidie van negen gulden aan "Hendrick Lourisz. ende Jacob Aertsz., cameristen van de camer 
van Rethorica."

- Den Nieuwen Lust-hof (...) Amsterdam 1602:
"Bruylofts Bancket verciert met veerthien liedekens, dienende tot vermakelyckheyt ende 
stichtinge, so wel in bruyloften als in andere eerlijcke vergaderinghen van oude ofte jonghe 
lieden. Nieus in druck ghebracht ende gemaeckt door M.V.940 binnen der Goude." In deze editie 
staan eveneens gedichten die geschreven zouden kunnen zijn door I.F. Stam, lid van De
Goudsbloem.941

1603
- De Goudsblom is deelnemer aan een wedstrijd te Schiedam.942

- GA Gouda, inv.nr.1249 (Thes.rek.), fol.111 verso:
"Wiert Aertsz., een van de regenten van de rhetorijckamer, ten behouve van de gemeene 
cameristen een somme van vijfenvijftich gulden, te weten 30 gulden tot subsidie van reijs- ende 
teercosten op Schiedam daer de gemeene camers verschenen waren ende 25 gulden om in de 
loterije aldaer te leggen. Per ordonnantie ende quitantie. Compt 55 gl."

- Idem, fol. 84 verso:
Subsidie van negen gulden aan "Hendrick Louweris ende Jacob Aertsz., hooftman ende prins 
van de camere van den Retorick."

- Idem, lnv.nr.92 (Kamerboek) 29-8-1603, fol.44:
"De burgemeesteren der stede van de Goude hebben geaccordeert ende accorderen mitsdesen, 
dat de rethorijckers zullen mogen vercopen zoeveel linnen als hen goedduncken zal, mits de 
penningen daervan comende employerende (=aangewend worden voor) den silverwerck sulcx, 
dat de substantie van huere camer nyet en werde vermindert. Actum den 29 augusty anno 1603. 
By de vyer burgemeesteren."

1604
- Idem, inv.nr.1250 (Thes.rek.), fol.72 verso:
Subsidie van negen gulden aan "Wiert Aertsz., keyser ende den prins van de camer van 
retorica. "

1605
- Idem, inv.nr.1251 (Thes.rek.), fol.79:
Subsidie van negen gulden aan "Wiert Aertsz., keyser ende prins van de Retorijckers Camer."

1606
- De Goudsbloem is deelnemer aan de wedstrijd te Haarlem. (De uitslaande plaat van de intrede 
is opgenomen in de editie van de spelen: "Constthoonende Iuweel", Haarlem 1607). Auteur is 
Lucasz. Sasch.943

940. M.V. = Michiel Vlack. Zie Keersmaekers 1985, p.9 en p.74 e.v.
941. Zie: Keersmaekers 1985, p.60.
942. Zie: Schiedam 1603 en Hummelen 1968 3 J 5.
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- GA Haarlem, Arch. Oudemannenhuis inv.nr.3A, lijst 95, nr.10:
"Uut jonsten begrepen.
Uut jonsten begrepen wy de oude armen desolaet 
Mede te deelen vry, naer vermogen uut caritaet.
De camer van rhetorica tot der Goude 40.0.0.

- GA Gouda, lnv.nr.47 (Vroedschapsresoluties), fol.84:
"Ende is noch gelesen een request van de retorijckers, daerby sy versoucken consent om te 
reijsen tot Haerlem, daer de camers beschreven sijn, ende een redelijcke subsidie van de costen 
die daerop vallen. Waerop gheresolveert is dat men heur consent sal gheven te reijsen ende 
daertoe een subsidie doen van hondertvijftich gulden. Ende dat men noch van stadtsweghen ende 
op stadts naem ln de loterije sal inlegghen hondertvijftich gulden, mits dat 't gundt (=hetgeen) 
daervan compt by 't Oudemannenhuys sal worden genoten. Actum ut supra (=gedaan als 
boven)."

- GA Gouda, inv.nr.1252 (Thes.rek.), fol.87:
"Betaelt Wijert Claesz., schilder, die somme van 10 guldens uyt saecke, dat hij op papijer 
getrocken ofte geconterfeijt heeft nae 't leven den intree van de rethorijckers deser stede, die zij 
tot Haerlem gedaen hebben, als de camers aldaer waeren ende noch geteijckent de couleuren 
ofte bij geschrifte gestelt, wat couleuren elcke personagie gehadt heeft. Ende dit alles op 't 
versouck van die van Haerlem, die al 't werck van alle de camers dije daer geweest zyn, van 
meeninghen zijn te doen drucken."

- Idem, fol.84:
"Betaelt den keijser ofte prinche van de rethorijckerscamer voor de gemeene cameristen de 
somme van hondertvijftich gulden, die huer bij de vroetschap toegevoucht zijn volgende de 
resolutije daervan zijnde in date den 14 augustije anno voorsz. tot subsidie van de oncosten, die 
vallen sullen ter oirsaecke, dat zij reijsen sullen naer Haerlem, alwaer de camers generalijcken 
(=algemeen) sullen zijn verscheenen. Per ordonnantije ende quitantije. Dus 150 gl."

- Idem, fol.84:
"Betaelt in handen van Dirck Jacopsz. Schoonhoven die somme van hondert vijftich gulden die 
voor desen stede wegen ingeleyt worden ln de loterije bij 't oudemannenhuys der stadt Haerlem 
opgestelt."

- Idem, fol.62:
Subsidie negen gulden aan "Wyert Aertsz., keyser ende prins van de Retorijckers Camer. "

1607
- Synode Delft 1607, artikel 32:
"Het classis van Delft heeft gevraecht, of ooc (gelyc goetgevonden was) alle classes haer beste 
doen om de schadelycke rhetorijc- of camerspelen tegen te staen door remonstreeren (=te 
rapporteren) aen haere overicheden ende andere goede middelen, gelyc by haer eenige vlyticheijt 
in desen ende dat niet sonder vrucht gedaen was. Ende is bevonden, dat in eenige classen geen 
camerspelen en syn te vinden, maer by eenige, sonderlingen in den classe van der Goude ende 
den Briel, syn meer gruwelijcke dingen in dat camerspeelen gepleecht ende en weeten de 
kercken geen middel om dat te weeren. Is daerop geresolveert, dat nae de omstanden van 
deselve leelijcke exempelen ende de seeckerheyt van dien vlytich vernomen ende die den 
gedeputeerden des synodi sullen werden, opdat se die vertoonen mogen, daer 't van node sal syn, 
ten eynde de spelen geheel en al te niet gedaan mochten werden."

- GA Gouda, inv.nr.1253 (Thes.rek.), fol.82:

943. Zie: Haarlem 1603 en Hummelen 1968, 3 L 10.
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Subsidie negen gulden aan "Wiert Aartsz. ende Frans Huyghen, keyser ende prins van der 
Rethorisijnscamer deser stede."
- "Caerte ofte ordonnantie van de rethoryckers der stede van Goude.944

1.
Eenijgelick camerist sal wesen verbonden (=verplicht)
Ter camer te comen alle sonnendagen,
Voerdat de clock naemiddachse stonden 
Op 't Sint Janskerck twee uijren heeft geslagen.
En daer te blijven, totdat met behagen
Een oort stuvers verdroncken is in wijn of kevijt (=?) bijer,
Op de verbuerte van een oortgen, 't is camers manier.
2.
Hijer en sal van nu voortaen nijemandt ter camer comen 
Vol en sat zijnde van wijn of anderen dranck,
Noch broeder noch beminder of hoe men die mach nomen 
Op de verbuerte van eenen dubbelen blanck (=3/4 stuiver).
Soe dickwils sulcx geschijet tot onsen danck,
Doch soe sulcx eenen tegen ijemandt onder ons allen 
Eenige commotie maect en tot furieusheijdt (=woede) dwanck,
Dan sal hij in de schade van vier schellingen vallen.
3.
Als hijer ijemandt, 't zij wije 't zij, ter camer compt,
Is hij gehouden 't geselschap te groeten
Met refereijn, rondeel of ten minsten gesomt (=opgeteld)
Twee regulen dichts, of een oortgen te geven moeten.
Oick sal hij verbueren deselve boeten,
Dije een ander toedrinckt, spreeckende geen dicht plaen (=zuiver gedicht),
Soe lange van het eens omme is gegaen.
4.
Als ijemandt camerbroeder begeert te wesen,
Soo sal hij ter camer comen tot drije sonnendagen toe 
En dan sal men hem d'ordonnantie (=het reglement) voorlesen 
En ontfangen hem bij advijs van mijn heeren in 't goe,
Mits betalende voor den inganck (=toegang) tijen stuvers, als de vroe (=zoals bekend),
Of een pondt gemaeckt tin: fìjn, heerlick en claer,
Om op de camer te stellen in 't openbaer.
5.
De beminders sullen tot hueren inganck geven
Tijen stuvers of een pondt fijn tin, gewrocht zeer jent (=fraai).
Voorts alle jaers Cathrijn (=op St.-Catharijnedag), soe langh zij daerbij zijn gebleven,
Noch ses stuvers aen goedt ganckbaer paeijment (=betaalmiddel).
Soe ijemandt eenich secreet des camers wordt bekent,
Dat sal hij als zijn selfs saecken verborgen houwen.
Wije in sulx failgeert (=te kort schiet), verbuert tijen stuvers impertinent (=zonder meer)!
Dus wacht hem ijder hijervoor, 's camers secreet te ontvouwen (=onthullen).
6.
Men sal van drijen, totdat de clocke vijer slaet,
Overhandt omme termen (=rijmen) alle sonnendagen.
Daer en sal nijemandt voordeel schijen, in wat hij hijer staet.
't Zij broeder ofte beminder, hoort nae dit gewagen (=deze mededeling):
Compt daer eenich onduijts woort, men sal heijmelick ommevragen

944. Wap 1853, p.255-258.
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En de meeste stemmen dan sullen hebben gestant (=beslist).
Wije in dit alderminste bruekich (=in gebreke) valt, moet t'zijnen mishagen 
Tot eenen emende (=boete) betalen eenen blanck contant.
7.
Oock sal de factoor 't meijeliet, 't nijenjaer met den refereijn
Ter camer leveren drije weecken, eer 't teweech wort gebracht (=wordt uitgevoerd).
Soe daer quam eenich camer caerts beroep (=schriftelijke uitnodiging) over 't landt gemeijn, 
Waerop bij belijeven onser magistraet moet sijn gewracht.
Sulcke wercken sal hij bestellen (=brengen) in des keijsers macht 
Acht dagen eerder, dan men daermede uijttreckt sonder trueren,
't En waer intreed oft spel van sinnen waer: neemt hijer op acht.
Dan sal hijdt een maendt eerder thoonen of twee gulden verbueren.
8.
Elck camerbroeder sal van buijten moeten leeren 
Alle vijerendeel jaers (=kwartaal) een besonder refereijn,
Of telcken drije stuvers verbueren t'zijnder oneeren,
En dat een jaer lang onderhoudende pleijn (=volledig)
Of telcken een nijen maecken certeijn (=voorzeker).
Hijer en sal niemant in gebueren gratie (=vrijstelling)
Ende telcken, dat men refereijnt, sal 't zijn recreatie.
9.
Daernae dan ijemandt een vraech of regel opstellen sal
Met soe kleijnen oesten (=oogst), als hij dijes versinden (=bedacht),
Te weeten op zijn gebuerte nae redens vermelden sal,
Soe hij geloot zij met dije oijt de duechde beminden,
Op de verbuerte van vijer stuvers - let op het ontbinden (=de uiteenzetting)!
't En waert eenen anderen dede in plaetsche van dien,
Dan sal hij hemselven van al dees schade vrij vinden.
Werckt of doet wercken, maer wilt selfs solutie belien (=de oplossing vermelden).
10.
Al wat oncost (=aan onkosten) hijer geschijedt binnen der stede 
Van jaergesangh, meijliedekens of 't spelen siebijt (=onverwacht),
Daeraen sullen de minnaars betaelen mede.
Als de broeders huerluijder anpaert (=aandeel) onbenijdt (=ongehaat),
Mits genijetende der cameristen vrijdom en profijt,
Als haer camer wordt geleijdt, moetende bij desen 
Compareren (=verschijnen) of betalen de boeten altijdt,
Maer van spelen, refereijnen en singen sullen se vrij wesen.
11.
Dije een rolle ontfangen heeft, moet te prouve (=komen oefenen) comen 
Op seeckere uijren, sulcke men die leijdt (=regelt).
Maer met groote nootsaecken sal hij sonder schroomen 
Moegen achterblijven, als hij 't der cameristen seijdt,
Aleer de geordonneerde uijre geslagen heijdt,
Op de verbuerte van een half uijr een stuver en 't ander 
Twee stuvers tot drije stuvers toe, verdrinckende met malcander.
12.
Als ghij hebt gespeelt, wilt nijet vergeeten 
U rolle te geven in des factoors handen,
Of ghij verbuert twee stuvers: dit moet ghy weeten!
En wije hijer speelt, dat's tot boet en schanden,
Met eenich spel of coopmanschap doet in dees waranden (=lusthoven),
Dije verbuert vijer stuvers - weest dit wel vroet! - 
Dat sal men betaelen soe dickmaals, als men 't doet.
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13.
De hooftmans of ijemandt uijt haer naem
Sullen 's maendaechs ten vijven of in dije streeck (=daaromtrent)
De camer van bijer besorgen, is 't anders nootsaem (=noodzakelijk).
Voorts en sal geenen camerbroeder in de geheele weeck 
Ter camer mogen compareren, soe 't eertijdts bleeck,
Op de boete van ses stuvers, tenzij in 't cort geseijdt,
Dat om eenige merckelicke (=bijzondere) oorsaecken bij gebreeck (=tekortkoming)
Door keijser, factoor of prinche camer wort geleijdt.
14.
Noch sal elck broeder hijer waernemen zijn waertsdach (=bardienst)
Met ordre op gebuert, gelijck reden leert.
Soo ijemandt brueckigh valt, - elck hijer opletten mach! - 
Dije sal betalen - sijet sulcx is geordonneert! - 
Twee camers bijeren net, soe dickwils hij failgeert,
't En zij hij eenen stelt, dije 't voor hem met behagen doet,
Dan is beschut die schaed, sooveel als dat moveert.
Want d'een broeder hijerin d'anders last wel dragen moet.
15.
Men sal meer als drije bijeren ter camer drincken nijet.
Elck moet de sonnengangh zijn naest geseten bringen (= glas heffen, kennelijk met de zon mee) 
Op een boete van een stuver, wilt sulk gedincken, sijet!
Met een ordinaris beecker sal men overspringen (=rond laten gaan),
Elck nae zijn beleeft, maer voor alle dingen
Een rondeel, balade of twee regulen dichts, suijver
Daerbij spreeckende, of anders soudt men 't nijet gehingen (=toestaan)
Den brueckigen hijer en verbuert telcken een stuijver.
16.
Men moet van heijlichmis (=Allerheiligen 1 nov) tot vroulichtmisdach (=Maria Lichtmis, 2 feb.) 
Nijet later in den avond ter camer drincken,
Dan tot seven uijren toe; dus scheijdt dan uijt u lach (=drinkgelag),
Of ghij verbuert vijer stuvers, sonder ijet quijt te schincken.
Van vroulichtmis tot heijlichmis, sonder achterdincken (=argwaan),
Muecht ghij sitten ten achten toe ende nijet verbueren.
Maer sidt ghij langer, men mach u bekueren.
17.
Soe hijer ijemandt compt te storten bijer of wijn,
Meerder dan hij mach bedecken met handt of voet,
Die sal een oortgen verbuerende zijn.
En doe 't valt d'een d'ander eenen dienst doet
Hem schinckende, dien den beecker is behandicht goedt.
En datter tusschen beijden compt bruecke van desen,
Dan sullen de boeten half ende wesen.
18.
Ten tijde van vruechde ende recreatie
Trackteert elck den anderen vrij met dranck ofte spijs hijer.
Maer ijeder wacht hem te maecken mutinatie (=oproer)
Of eenich gekijf, dat's rethorices begeren en advijs hijer!
Soe hem ijemandt daerinne mis gaet, onwijs hijer,
Dijen sal, nae de saecke zij, verwerven dubbele emende,
Want sulck een feijt ons oijt ende oijt schende.
19.
Op Cathrijnendach sal men in 't generaal
Gemeen (=gezamenlijke) maeltijdt met man ende wijf eeten,
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Kijesende keijser, prinche en factoor over 't mael.
Elck feestdach zijdt met u 't advijs (=het devies) ter camer geseten 
Op u borst hangende - houdt dat in gien secreten! -,
Of ghij verbuert drije stuvers. Wacht u voor schade,
Want hiervoor en doet men geen genade.
20.
Wanneer een vreemdt camerist over sal comen,
't Sij bij veel ofte weijnige present,
Soe en sal daer geen camerbroeder voor schroomen,
Om de gemeen costen te betalen - sijdt dit bekent! - 
Maer wanneer men tijdt heeft, sal men pertinent 
Gelijck alle camerbroeders de wet doen leggen,
Opdat hijer nijemandt absent met recht mag tegen seggen (=tegenspreken).
21.
Wanneer men sal spelen een spel van sinnen of batement,
Dat meijeliet singen, ende oick 't nijeuwe jaer,
So sal 't gemeen costen zijn binnen 's camers convent 
Van al datter verteert wordt voor elck tegaer.
Voor 't ijgelick camerist die nijet en speelt, neemt waer,
Die stellagie toe te maecken ende af te breecken 
Op boeten van drije stuvers voor clercken en leecken.
22.
Wanneer eenich camerist ijemandt vreemd (=niet-lid) gerijeft 
En hem ter camer brenght, om ijet te verteren,
Soe moet hij de broeders vragen, of 't huer gelijeft,
Op boeten van eenen stuver, sonder simuleren (=de straf te verminderen).
Wat de vreemde verbuert nae 's caerts pronunchieren (=volgens bepalingen van het reglement), 
Sal betalen dije dijen hem brenght ongestoort 
In manieren, of hij 't zelve hadde verboort (=verbeurd).
23.
De keijser of prinche mogen altijdt 
Camer doen, leggen uijt haerder auctoriteijt 
Op boeten van een stuver tot camers profijt 
Of meer nae de saecke haer breedt ontspreijdt.
En wije hijer schijt of vijst (=winden laat), - 't wordt U verbreijdt! -,
Verbuert een stuver! Ick seg 't U goedt rondt,
Dwelck men betalen sal moeten terstondt.
24.
Wacht u van ijemandt wat te ontschaecken (=te stelen)
Van drincken of ander eetbare spijs!
Het is op boeten van een stuver, - verstaet dees saecken! -,
Telcken dat het gebuert - sijdt dit wijs! - 
Ende oick te restitueren (=herstellen) of den prijs.
Dije 't nijet en doet, sal des camers correctie liën (=moeten ondergaan),
Soe verre als nijet te wille en is sijne portiën (=aandeel).
25.
Hijer en moet men malcander nijet hijeten lijegen 
Of rumoer maecken, noch hijeten doen sijns vaders werck,
Op de boete van vijer stuvers, daer hij meede mach vlijegen.
Maer indien 't gebuert in arremoede (=toorn) - neemt hijer op merck! -,
Dats op een schellingh, 't zij ijdioot (=leek, ongeleerd) of clerck,
Dije daer steeckt of smijt, uijt quaetheijdt hem verweert:
Dat is op groote boeten en correctie geordonneert.
26.
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Soe wije hijer vlouct of sweert, is een grootgen (=half stuivertje) schuldig. 
Telcken dat men hem van boeten beslaet (=oplegt),
Dije bij Godt of dijergelijcken onverduldich (=zichzelf niet meester)
Vlouct of sweert, verbuert drije stuvers - dit verstaet! - 
Maer indien 't gebuert in arremoede quaet,
Dije verbuert ses stuvers ende noch justitie,
T'ontvangen camers correctie tot punitie (=straf).
27.
Dije den duijvel noomt (=bij name noemt) hijer ter steden,
Verbuert een grootgen, want sulcks nijet betaemt, wis!
Maer dije daer spreeckt of doet vileijnicheden (=gemeenheden)
Of ijemandts onwille seijdt (wat hem minder aangenaam is), hoe 't geraemt is, 
Dije verbuert twee blancken, dus nijemant beschaemt fris.
Als men ijemandt met tuijgen dat weet op te leggen,
Dije is de boeten schuldich sonder wederseggen.
28.
Wanneer keijser, factoor of prinche gebiet audientie (=te luisteren)
En dat ijemandt nijet doet, verbuert een grootgen t'sijnder schae;
D'ander reijs een blanck, de derde mael maect mentie (=melding)
Van een stuver en dije correctie voucht u hijernae.
Ende wije de belle clinct, verbuert soe drae 
Een blanck, en een stuver, als hij 't nijet wil laten,
Als 't hem verboden is. Dese redenen wilt vaten!
29.
Wanneer een spel bij de handt genomen is gerolleert (=uitgeschreven in rollen), 
Soe sal den factoor camer leggen mogen op vijer stuvers boeten.
Ende wije hij een rolle geeft en dijen refuseert (=weigert),
Dije verbuert een gulden, maer hij sal der twee geven moeten.
Wije een rolle aenvaert, en over een tijdt door twistich wroeten 
Dije neerleijdt, als men prouft (=oefent) ofte moet speelen,
Dan sal den bouckhouder mede comen, om drucks versoeten,
Op de verbuerte van twaelf stuvers, al soud 't hem verveelen.
30.
Alle twist, geschil ende discoort (=onenigheid)
Sal men sonnendach nae 't gebuert tevreden stellen.
Elck camerist dije 't heeft gesijen of gehoordt 
Rebellicheijdt ter camer van eenige gesellen,
Sal 't selve keijser ofte prinche moeten vertellen 
Op boeten van drije stuvers - ick zegt u claer! - 
Om tedegen te jugeren (=oordelen) de saeck in 't openbaer.
31.
Alle vijerendeel jaers sal men rechtsdach houden principael (=hoofdzakelijk) 
Van alle schulden ende boeten die verbuert zijn.
Ende elck sal sijne schulden betalen finael
Of op de caeck (=aan de schandpaal) te worden gekuert (=veroordeeld) fijn.
Ter camer eeten noch drincken, nochtans ongetruert zijn,
Costen en oncosten gelden als andere cameristen 
Ende dit te betalen sonder arch of listen.
32.
Nijemandt van die hen ter camer laten vinden 
Op sondagen of anders van nu voortaen 
En vandaer scheijdt, sal hem met ijemande verbinden 
Om ten gebrandewijn of ander dranck te gaen,
Eer hij t'sijne woonstede geweest zij - wilt dit verstaen! -
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Dije sulcx doet, telcken drije stuvers verbueren sel,
Soe men 't eenichsins can bewijsen; hoort nae ons vermaen,
Want men daervan t'allen tijden mach bekueren (=boete aanzeggen) wel.
33.
Wije van dees camer begeert te scheijden,
Moet geven tijen stuvers voor den uijtganck (=beëindiging van het lidmaatschap).
Mits, noch betalende, eer hij ontfanght Godts geleijden 
Alle zijne schulden de camerbroeders ten danck,
Sonder daertegens te doen met eenich bedwanck (=dwang).
Men sal de beminders ontfangen tedegen 
Bij wil en advijs van mijn heeren wegen.
34.
Dije op te caeck staet, verbuert alle dagen 
Een oortgen, 't welck hij sal moeten betalen,
Gelijck of hij 't hadde verteert tot zijn behagen.
Daer en sal nijemandt binnen 's camers palen 
Malcander manen of van eenich geschil verhalen,
Dan dat ter camer geschijedt is - verstaet den eijsch! - 
Op de verbuerte van een stuver elcke reijs.
35.
Wanneer een camerist troudt weduwe of maecht,
Soe moet elck broeder vermeeren zijn statie (=status)
Met hem te trouwen gaende, indien 't hem behaecht,
Op een boete van vijer stuvers, en men sal t'zijnder candatie (=voordracht)
Spelen een tafelspel, als hij doet d'insinuatie (=de kennisgeving)
Den factoor een maendt te voren, eer 't sal geschijen,
Om hem daertegens te mogen voorsijen.
36.
Als eenich camerbroeder of lijfhebber comt te sterven,
Soe sal elck camerist hem helpen ter aerden dragen 
Of mede te grouf gaen, om eere te verwerven,
Op de boete van vier stuvers; nijemandt derf hem beclagen,
Maer eerst ter camer compareren - hoort nae dit gewagen! - 
Ende alsoe ordentelick met malcander eerlick te gaen,
Om den dooden te begraven nae Tobias vermaen.
37.
Om dan dees poincten te houden in goeder effectie (=orde)
En op dat artijckel blijft ongeledeert (=onovertreden),
Soe willen mijn heeren burgemeesteren op correctie,
Dat eenijgelick dije hijer ter camer verkeert,
Dees gans onderdaent en wel nerstich observeert.
Dus elcke wachte hem, die in 't minste te verdrucken,
Opdat hij van sulk nijet en wordt geaccuseert (=beschuldigd),
Want 't is quaet vrienden in 's heeren boomgaert kersen plucken.
Aldus ghearresteert (=vastgesteld) ende gheapprobeert (=goedgekeurd) by de burgemeesteren 
der stede van der Goude op den thij enden februarij anno XVIc zeven, te weten bij Adriaen 
Jansz.945, Pieter Pietersz. Trist946 ende Maerten Pietersz. Verwerf947."

945. Adriaen Jansz., burgemeester, schepen, lid van de vroedschap en tresorier 1573-1612.
946. Pieter Pietersz. Trist, burgemeester, schepen en fabrijkmeester 1584-1618. Hij overlijdt in 1623.
947. Maerten Pietersz. Verwerf, burgemeester, schepen, lid van de vroedschap, fabrijkmeester, tresorier 

1603-1638.
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- GA Gouda, inv.nr.47 (Vroedschapsboek), fol.115:
'"t Versouckvan den rethrosijns omme tegen 't uytgeven van de loterie de camers alhyer te 
mogen beschryven wordt mede afgeslagen."
- Idem, inv.nr.91, (Kamerboek), fol.34 verso:
"Die rethoryckers geconsenteert een zotte cluyt te spelen."
- Idem, fol.237 verso:
"Den rethorijckers geconsenteert een sotten cluyt te spelen."
- Idem, fol. 260 verso:
"De rethoryckers is geconsenteert te spelen."
- Idem, inv.nr.1254 (Thes. rek.), fol.119 en 119 verso:
"Noch betaelt aen Mr. Ghijsbert Dorisij948, vanwegen Sacharias Heyns949, drucker des Landtsch- 
aps van Overijssel, resideerende tot Swol, de somma van tsestich guldens hem tot een gratuiteijt 
toegevoucht voor derthien boucken, die hij de magistraet gheschoncken heeft, gheïntituleert 
"Const-thoonende Juwel by de lofflicke stadt Haerlem ter versouck van Trou moet Blycken in 't 
licht gebracht", welcke gratuiteijt hem by de magistraet daervoor is toegheleyt. Dus hier 60 gl."
- Idem, fol.81:
Subsidie negen gulden aan "Wiert Aertsz. ende Hendrick Lourisz., keyser ende prins van de 
Rethorizijnscamer."
1609
- Idem, inv.nr.91 (Kamerboek), fol.57 verso:
"De rethoryckers is geaccordeert te speelen ende wy zullen heur doen een subsidie van 6 st."
- Idem, inv.nr.1255 (Thes.rek.), fol.292 verso:
"Betaelt aen de keijser van de rethorijckers ten behouve van de camer de somme van achthyen 
gulden, dye heur opten 18en aprilis by de magistraet toegevoucht syn tot een subsidie van de 
costen dye zy doen zullen moeten om te laeten maecken cleederen, wapenen ende andere tot 
spelen van een comedie opte triumphe van de Trefves950. Dus hyer 18 gl."
- Idem, fol.83:
Subsidie negen gulden aan "Wiert Claesz., schilder ende Wiert Aertsz., keyser ende prins van de 
Retorijckerscamer."
1610
- Idem, inv.nr.1256 (Thes.rek.), fol.112 verso:
Subsidie negen gulden aan "Wiert Claesz. schilder ende Hendrick Lourensz., keyser ende prince 
van de Retorijkers camer deser stede."
1611

1608

948. Mr. Ghijsbert Dorisij, Frans schoolmeester. Komt op 28-05-1601 naar Gouda. Zie: GA Gouda, 
inv.nr.507, fol.59 verso.

949. Zacharias Heijns, dichter en prozaschrijver. Hij werd ca.1566 te Antwerpen geboren en overleed 
ca.1630 te Zwolle. Van 1602-1629 was hij drukker van de Staten van Overijssel te Zwolle. Hij is waarschijn
lijk een van de oprichters van de Brabantse kamer Het Wit Lavendel te Amsterdam, waarvan hij factor werd. 
Hij was de drukker van de prestigieuze uitgave van de literaire bijdragen aan de rederijkerswedstrijd te 
Haarlem in 1606 "Constthoonende Iuweel (—)." Zwolle 1607.

950. "Trefves" is de wapenstilstand.
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- De Goudsbloem nodigde in 1585 "leeck en klerck" uit tot een refreinfeest. De editie met 
teksten van die wedstrijd - blijkens de hierna volgende akte van 26-08-1611 gaat het om een 
herdruk - verschijnt in 1611.951 De titel luidt: "Refereynen Ghemaeckt op een vraghe / Of in 
Christum te ghelooven in aller menschen macht is / om naer believen te kiesen de doot of 't 
leven? Ende noch op een Reghel, Sy prediken alle in den Naem des Heeren. Tot Amsterdam 
voor Abraham Huybrechtsz. Boeckvercooper aen de oude Kercke in den Dortschen Bybel. Anno 
1611".952
Deze wedstrijd heeft plaats gehad in 1585; getuige de volgende acte:
- ARA, Arch. Staten van Holland, inv.nr.374 (Resolutiën van de heeren Ridderschap, Edelen 
ende gedeputeerden van de steden van Hollandt ende West-Vriesland), fol.nr.197-197 verso, d.d. 
18-8-1611:
"Sijn gecompareert d'heeren Hugo Muijs van Holij, schout, Jacob Frans Witttensz., Adriaen 
Anthonisz. Repelaer, ende doctor Johan Berck, als gedeputeerden der stadt Dordrecht, 
verhaelende, naer gewoonlicke groetenisse, wat verlopen was in de zaecke van de beroepinge 
D.Conradi Vorstij (=Vorstius), ende wat nu nijeus hem uijt brieven van de gedeputeerde Staten 
van Vrieslandt met de medegaende boucxkens ende stucken hen openbaerenden, daeruijt men 
assuemeren conde, dat de man ons nijet en diende. Ende zij daeromme gelast waeren te 
versoucken, dat meer met ijet vorders in desselfs beroupinge te doen zoude willen ophouden. 
Thonende mee zeecker boucxen van rethoricelicen uijtschrijven op geestelice vragen deur eenen 
Michiel Vlac van der Goude953 om den eersten septembris daerop te connen antwoorden met 
belofte van prijs voor de raeders; schandaleus in zoo swaeren materien, versouckende mede 't 
zelve te mogen worden opgehouden. Waerop na declaratie is geantwoort, dat, mits de 
vergaderinge voorhanden was ende alle de steden, zoo wel als Dordrecht, schrijven hadden 
ontfangen, men beter achte de zaecke zoo lange uijt te stellen, om alsdan met volcommen 
deliberatie daerin gedaen te worden naer behooren. Op 't 2e dat men gecommitteert hadde twee 
uijt desen collegie, als d'heeren Asperen ende Ameijde hen na der Goude te vervougen. Ende de 
heeren magistraten aldaer te disponeren, dat de voorsz. uijtschrijven mogen worden afgedaen. 
Ende bij de voorschreven gedeputeerden naerder instantie gedaen zijnde, dat de curateurs van de 
universiteijt mochten worden aengeschreven, wijders in de zaecke Vorstij nijet te doen. Is 
verclaert dat men met dengenen in Den Haege woonende zal spreecken ende d'zelve daertoe 
vermaenen."
- GA Gouda, inv.nr.182, fol.112 verso en 113 recto, 26-8-1611:
"Aen Gerard Cornelisz. de Langhe, oudtburgemeester van de stadt van Goude, jegenwoordich 
ghecommitteerde raede van den Staten van Hollandt in den Haghe.
Eersame, wijse,voorsienighe, zeer discrete heere, goede vrundt ende medebroeder.
Wy hebben duer Michel Vlack van een ander 't bijgaende bouckgen becomen, daeruyt gesijen 
ende bewijsen can worden dat de vraghen in uwer E. missive verhaelt, uytgegeven zijn geweest 
al in den jare 1585, doch 't selve is geschyedt zonder consent ende voorweten van de magistraet 
ende en zyn gheen vreemde cameren daerop beschreven geweest, maer hebben daerop gewrocht 
de cameristen onder den anderen. Wy werden bericht dye de vraghen ende voorstellen dat 't 
selve was van den Mr. Eewout Gerritsz., chirurgijn, dat 't selve bouckghen nu tot Amsterdam 
weder herdruckt is en hebben wij mede nyet geweten, maer nu eerst verstaen. Ende gelyeven 't 
voorschr. boucghen als 't verthoont sal wesen naer behouve ons weder te senden, als 't u maer 
geleden is up belofte van restitutie. Hyermede den XXVIen augusti 1611."
Deelnemers aan de wedstrijd van 1585 zijn volgens de editie van de refereinen in 1611 (zie 
hierboven):

951. Dit gaf aanleiding tot het misverstand, dat de wedstrijd in 1611 plaatsvond, zoals bij Schotel 1871, 
Deel II, p.10-11, waarop Van Deursen 1991, p.340-341 zich baseert.

952. Van Veen 1981 geeft op: UB Leiden, sign.1497 C 7 en 979 F 24.
953. De factor van de kamer was toen waarschijnlijk Michiel Vlack. (Zie voor Michiel Vlack: Smits- 

Veldt 1983 en Geselschap 1970).
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"Buycht den rijs groen"954;
W.Boegraven;
Lenaert Seversz., "Dominus pro videbit"955;
"Wy beminnen const";
Laurens Syvertsz., "Sperato mori";
Cornelis Luenisz.956;
"Nijt soeckt haet";
C.P.M.H., "Na winter somer";
"Na lijden verblijden";
Daniel Dirricksz., "Mint Godt al";
Michiel Reygersz., "Meest Godt vreest"957;
"Na regen sonneschijn";
L.P., "God leeft, die 't al gheeft"958;
Thomas Cornelisz. de Licht, "'t Woort is 't licht" (buiten mededinging).
- GA Gouda, inv.nr.1257, fol.100:
Negen gulden subsidie aan Wiert Claesz. en Hendrik Lourensz.
1612
- GA Gouda, Not.Arch, Notaris Verhoef, inv.nr.77, fol.61, 5 augustus 1612:
"Compareerden etc. Mr. Wiert Claesz., schilder, oud 37 jaeren; Henrick Louris959 (41), oud 47 
jaeren; Frans Huygen van Dobben, out 41 jaren ende Govert Govertsz.960, timmerman, oud 34 
jaeren, poorters dezer stede, ende hebben verklaard ten verzoeke van Pieter Jansz. Pourbus, 
metselaer, dat zoo zyluyden op sonnendach lestleden wesende den 29 july op te redenrijckse 
camer binnen deser stede metten anderen vergadert waren, naedat gespeelt was seecker spel, 
aldaer seer droncken ende vol, soo 't scheen, mede gecomen is eenen Henrick Jansz. Buys961, 
dewelcke aen 't eene eynde van de taefel ging sitten, zoo de requirant (=eiser) aan het andere 
eynde sat. Ende naedat hy daer een weynich geseten hadde, is hy vandaer gegaen naer 't ander 
eijnde by den requirant, welcke hy aensprack met onbeleefde woorden, zoodat de voorsz. Mr. 
Wiert Claesz., als keijser van de voorsz. camer, hem daerover aensprack, seggende, dat hy van 
de camer soude gaen of dat hij hem anders in den boeten zoude aenslaen, volgens de 
ordonnantie, die ieder verbiedt op de camer te komen, indien hij droncken is, weshalve is hem 
door Henrick Lourisz. voorsz. als prins, verscheidene malen gelast te zwijgen. Alle 't welck, etc. 
Getekend."
- GA Gouda, inv.nr.1258 (Thes.rek.), fol.86:
Subsidie van negen gulden aan "Wyert Claesz. schilder, Hendrick Louweris ende Wijert Aertsz., 
keyser, prinche ende hooftman van de Rethorijckerscamer deser stede."
1613
- De Goudsbloem is deelnemer te Haarlem. Auteur is "Liefde baert Lust". De Goudsbloem is 
deelnemer aan een wedstrijd te Amsterdam, Leiden en 's-Hertogenbosch.962

954. Dit is Jacob Jacobsz. van de Vennip. Deze schoolmeester in het H. Geesthuis is auteur van "Goet 
onderwijs", Hummelen 1968, 4 38. Zie ook: Pikhaus 1989, p.459-460 (nr.114).

955. Hij was bode van beroep (Van Veen 1987).
956. Cornelis Luenisz., glasmaker, komt op 03-02-1588 naar Gouda (GA Gouda, inv.nr.507, fol.45).
957. Michiel Reygersz. is auteur van 1 P 3-5 in Hummelen 1968.
958. L.P. schrijft onder de zinspreuk "God leeft, die 't al gheeft" een lofdicht op J.J. van de Vennips "Goet 

Onderwijs".
959. Henrick Lourisz. was lijndraaier. (GA Gouda, Not.arch. inv.nr.40, d.d. 19-04-1605). Hij was 

bevriend met de schilder Wiert Claesz.
960. Govert Govertsz., timmerman. (GA Gouda, Not.arch. inv.nr.36, fol.162 verso; inv.nr.58-II, fol.94 en 

inv.nr.94, fol.702).
961. Hendrick Jansz. Buys (GA Gouda, Not.arch. inv.nr.57, fol.57 en inv.nr.127, fol.157).
962. Zie: Amsterdam 1613 en Leiden 1613.
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- GA Gouda, inv,nr.1259 (Thes.rek.), fol.496:
"Betaelt an de keyser ofte prins van de rhetorijckerscamer de somme van ses gulden uyt zaecke, 
dat eenige van de voorschrevecamer gereyst sijn geweest op's-Hartogenbosch mit solutie 
(=oplossing) up zeeckere vragen by den rhetoryckers aldaer uytgegeven, daertoe heur 
d'voorschreve somme van ses gulden tot een subsidie is toegevoucht, blyckende by 't camer- 
boeck deser stede upte date van de darden meye anno XVJc darthijen. Dus hier 6 gl."
- Idem, fol.122:
Subsidie van negen gulden aan "Wijert Claesz. schilder, keyser ende Jan Adriaensz. Schoon, 
keyser, prinche ende hooftman van de Rethorijckerscamer deser stede."
1614
- "De rederijkers hadden hun vergaderplaats in het zogenaamde Boterhuis, d.w.z. onder het 
stadhuis, maar het stadsbestuur gaf in 1614 de Katharijne Kerk, thans onder den naam van 
Turfkerk bekend, ten gebruikte. Toen deze ongeschikt bleek, gelastte men de "broederen haer te 
verlaten; hun tevens vergunnende een smeekschrift in te leveren om vergoeding van 
kamerhuur." Dit dokument heeft Kops onder ogen gehad en volledig afgedrukt.963 De rederijkers 
vragen daarin:
"Wy geven met alle eerbiedinge eendrachtelick te verstaen,
U eerwaerde Heeren, de Rhetorisijns deser stede,
Dewyl 't uwer Ee belieft, zoe ons weet is gedaen,
Ons goederen te ruymen uyt Katarinen kerck alrede,
Ende dat wy van geen plaets, nae costume en oude zede,
Om Redenrycx gebruyck, in 't minst en zyn voorsien.
Waerom aen uwer Ee es ons vriendelicke bede,
Dat u Eerwaerdicheyt gelieft ons te doen door dien 
Eenich behulp met geldt, opdat ons mach geschien 
Tot een borgershuys te huyren een camer bequam,
Of een gelegen plaetsch, na UE. gebien (=bevel),
Ons te wijzen, door jonst en stads loflicke faem,
Opdat ons dan moogen weer veel constenaers eersaem,
Zoo burgers als naeburen, bezoucken zonder schroomen.
Laet doch dit ons minnelijck verzouck UE. sijn aengenaem 
En wij broeders altijt zijn t'uwen dienst bereid volcomen.
Naer ons vermogen cranck en const der Goutsblomen.
Wt Jonsten Begrepen."
Op de rand staat de goedgunstige beschikking:
"Soo wanneer de supplianten van den goede camer sullen wesen voorsyen,
Soo sal men heur van stadswegen uytreycken vyer en twintich gulden 's jaers tot subsidie vandyen."964

- GA Gouda, inv.nr.93 (Kamerboek),15 februari, fol.26 verso:
"Is geresolveert dat men de retoryckers uyte Butterhuys zal delogeren (=verhuizen) ende zoo zy 
willen, dat zy yet tot huyshuyr behoren te hebben, dat zy verzouck mogen doen aen de 
vroedschap."
- Idem, fol.41 (18 maart):
"Up huyden es geresolveert, dat men de rethoryckers uyt het Butterhuys sal doen vertrecken 
tusschen dit ende 8en aprilis eerstcomende ende dat men hyervan de weet sal doen doer een

963. Kops 1774, Deel II, p.292-293.
964. Vatebender 1792.
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bode aen den keyser, prinsch ende factor van heure camer. Actum den 18en marty anno XVJc 
veerthyen by 't collegie van de magistraet."
- Idem, fol.43 verso (25 maart):
"Is gelesen een request van de retoryckers, de fabryckmeesters (=opzichters) (niet present) zijn 
gelast inspectie te nemen van de Cathrynenkerck, of het daer bequaem zoude wesen de 
rethoryckers te accomoderen."
- Idem, fol.62 verso (2 juni):
"De rhetorisijns is vrijdom gegundt in der exchys."
- Idem, fol.142verso (12 november):
"Fabryckmeesters seggen dat de Catharynenkerck onbequaem is voor de retoryckers om daer 
een schoorsteen te maecken. Te letten waer men se huysen sal."
- Idem, fol.146 (18 november):
"Op 't request van de retrosijns is gedisponeert (=beschikt) ende geresolveert geen reparatie te 
doen, maer soo sy willen blyven daer se syn, dat sy sulcx moghen doen."
- Idem, inv.nr.1260, fol.116 verso:
Subsidie negen gulden aan "Wiert Claesz. schilder, Henrick Lourisz., Jan Ariensz. Schoon, 
keyzer ende homans van de retorijckerscamer deser stede."
- "Nieuwe-jaers-spel, ghenaemt den Godtsaligen ijver, by de oude camer der stadt Gouda op den 
jaren 1614 verthoont ende gheageert (=gespeeld) door de na-genomineerde personagien: 
Ghemeen ambachtslieden, 't Varent Volck, Godtsaligen Ijver, Neeringhe, Tot troost ende 
stichtelijcke vermaninghe der ghener, die sich bedroeven ende quellen in de sobere neringhe, 
segghende dat selvighe uyt het bestant voort te komen. Ghedruckt ter Goude by Jasper Tournay, 
1614."965
Deze tekst is niet aanwezig in de openbare bibliotheken van Nederland en Belgie, maar wordt 
bewaard in de Bibliotheque Nationale Paris, Yi.843. De tekst kan wegens de slechte staat van de 
band niet gefotografeerd worden, blijkens brief d.d. 8-3-1989 aan prof.dr.W.M.H.Hummelen.
1615
- GA Gouda, inv.nr.1261, fol.130 recto en verso:
Subsidie negen gulden aan "Hendrick Lourisz., Lenerdt Ockertsen Verwerf ende Jan Adriaensz. 
Schoon, keyser ende facteurs van de camer van Rhetorick binnen der Goude."
1616
- De Goudsbloem is deelnemer aan een wedstrijd te Vlaardingen. Auteur is I.Lucassoon Sasch.966

- GA Gouda, inv.nr.1261 (Thes.rek.), fol.398 verso:
"Betaelt Hendrick Lourelissen967, keyser van de rethorijckerscamer, de somme van vijftich 
gulden die henlieden by de magistraeten sijn toegevoucht tot subsidie omme te reysen naer 
Vlaerdingen, daer de camers van de rhetoryckers waren beschreven. Dus hyer by ordonnantie 
van 5 Julij XVJc sesthyen ende quitantie de voorsz. 50 gl."
- Idem, inv.nr.93 (Kamerboek 1616), d.d. 14-11-1616, fol.121:
"Request van rhetorica.
Dese doen huer versouck wijze, eersame heere

965. Schotel 1862, Deel II, p.14.
966. Zie: Vlaardingen 1616 en Hummelen 1968, 3 Q 11.
967 Zie: noot 959.
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Om broederen te zijn met u wil en begeeren.
Andries Crijnen Verveer968;
Dirck Crijnen Verveer969;
Ghysbert Thomasz., glaesmaecker;
Jacob Dirxsz.;
Claes Jansz., backer (of: Backer);
Jan Jacobsz. Beeycker.
Wij burgers, onderdaen nae de conste verlangen,
Soucken mijn heeren aen voor beminders te zijn ontfangen:
Adriaen Vermoten970, tapijtwever;
Osten Matruyt;
Pyeter Quyrynsz., wever;
Cornelis Heyndricxsz., arbeider;
Harmen Jansz., snijder;
Lucas Allertsz., huydevetter;
Jan Cornelisz. Doncker;
Samuel de Meester;
Joost de fusteynwercker;
Jan Gerritsz. de Boer;
Claes Joosten;
Jan Beugelsz.
Uyt Jonsten Begrepen"
- Idem, inv.nr.1262, fol.108 verso:
Subsidie negen gulden aan "Syvert Leendertsz., prins, Jan Adriaensz. Schoon ende Hendrick 
Lourisz., keyser ende factor van de camer van Rhetorica binnen der Goude."
1617
- De Vlaamse kamer De Balsembloem onder de spreuk "In Liefde Vruchtbaer" opgericht.971
- GA Gouda, inv.nr.94 (Kamerboek), 19 juni, fol.68 verso:
"De rethorijckers zal men morgen expeditie (=gelegenheid tot vertrek) geven."
- Idem, fol.68 verso (20 juni):
"De rethoryckers versoucken St.Jacop te mogen speelen een spel van sinnen belangende de 
Nederlandsche troublen tot den jare 1582 ende noch een sotte cluyt. Is gezeydt dat men 't laten 
zal ende is geresolveert, dat men zal stellen in handen van de officier."
- Idem, fol.69 (23 juni):
"Den bailliu brenght in de speelen van de rethoryckers; wordt geaccordeert te speelen."
- Idem, inv.nr.1263 (Thes.rek.), fol.119 verso:
Subsidie negen gulden aan "Adryaen Crijnen prinse, Jan Adryaensz. Schoon vanwegen de 
camer van Rethorycke binnen deser stede".

968. Zie: Gouda 1620.
969 Zie: Gouda 1620. Zie ook: GA Gouda, Not.arch. inv.nr.477, fol.81. Hij is vlak vóór 12-05-1676 

overleden.
970. Blijkens GA Gouda, inv.nr.507, fol.98 verso, wordt hij op 28-12-1619 als poorter ingeschreven: 

"Adriaen van der Mote, tapissier van Oudenaerde in Vlaenderen, lange jaeren binnen deser stede gewoondt 
hebbende." (Zie ook GA Gouda, Not.arch. inv.nr.140-I, fol.50 (Boedelbeschrijving) en Ysselsteyn 1936, 
p.121-122.

971. Zie: Gouda 1618.
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1618
- Idem, inv.nr.94 (Kamerboek, fol.35 recto en verso (10 maart):
"Rhetoryckers: De nyeuwe camer. Adriaen van der Mote te ontbeyden de camer van nyeuwe 
rethrosynen dye vergaderen zonder consent. Wordt gezeydt dat Jan Cornelisz. Romeyn hyer- 
van kennisse heeft. Jan Cornelisz. Romeyn zeijdt, dat de nyeuwe retoryckerscamer vergadert 
tot Gillis Aernouts, de man van Claertgen, vroutwijf op 't Raem. Gillis Arnoutsz. ende 
Adriaen van der Mote seggen, dat de nyeuwe rhetoryckerscamer zesteyn personen sterck is, 
de knecht daerinne begrepen. Dattet begonnen is in augusto lestleden. Dat heur blomme is den 
balsumblom, hun advys (=zinspreuk) "In Lyefde Vruchtbaer". Dat zy voor kerstmis een 
request hebben laten maecken, dat noch gereedt leydt en 't welck zy menen te presenteren. 't 
Request van de voorsz. nyeuwe rethorijckers is gelesen. De requiranten zijn: Richardt van 
Spiere972, oudt-factoor van de Goudsblom alhyer ende de camer van rethorycke tot Haest- 
recht; Gillis Arnouts; Jacob Verbeeck973; Jan Jansz.; Gielis van der Byest; Rut Jansz.; Mathijs 
Nye; Frans Jacopsz.; Arnoult Gillis; Jacob Quyrynsz; Hoste Matruyt; altesamen drapiers ofte 
fusteynwevers; Adriaen van der Mote, tapissier; Roelandt de Cuyper, saeywercker; Samuel de 
Meester, wollecammer, ende Jan Jacopsz., metselaer. Altesamen Vlaminghen. Is afgezeydt."
- Idem, fol.44 verso (3 april):
"Wordt wederom versocht een Vlaemsche camer van rethorica ende is alsnoch afgezeydt."
- Idem, fol.50 verso (23 april):
"De rethoryckers versoucken, of zy zouden moghen reysen naer Bleyswijk, daer zy 
beschreven zyn. Is afgezeydt."
- Idem, fol.67:
"De rethorijckers is geaccordeert te speelen tegen Sinte Jacops."
- Idem, inv.nr.1264 (Thes. rek.), fol.106-106 verso:
Subsidie negen gulden aan "Andries Crijnen Verveen als keyser ende Jan Adriaensz. Schoon 
als prince van de cameristen der Goutsblomme."
In het stedelijk museum van Gouda, het Catharina-gasthuis bevindt zich een blazoen uit 1618. 
Het randschrift luidt: "Liefd, recht, waerheidt, heet Maxentius, valsch gevoel heidensch zeed 
werpen neer". Op het blazoen staan vier vrouwen afgebeeld: Sint Catharina; de Nederlandse 
Maagd met leeuw; een vrouw met ooievaar en karwats; een vrouw (de kamer?) met 
Mercuriusstaf en banderol met daarop de tekst "Uyt ionste begheert". Voorts zijn in de hoeken 
afgebeeld: Geloof, Hoop, Liefde en een liggende nar. De herkomst van het blazoen is 
onbekend volgens Docter en Van Delft 1992, p.215-216. Op de banderol staat echter duidelijk 
“Uyt ionste begrepen”, het devies van de Goudsbloem. In het randschrift is een chronogram 
verwerkt: de Romeinse hoofdletters leveren opgeteld 1618 op.
1619
- GA Gouda, inv.nr.94 (Kamerboek),fol.89 verso (4 juni):
"'t Request van de Vlaemsche camer van rhetorica om te mogen reysen opte intree tot 
Haestrecht wordt afgeslagen."
- Idem, fol.93 (8 juni):
" 't Request van de Vlamingen, henzelven qualificerende lyefhebbers van de voorgenomen 
Vlaemsche camer van rhetorica, genaemt De Balsembloem, om mede te mogen gaen opte 
intreede van Haestrecht is weder afgeslagen."
- Idem, fol.126 (30 augustus):

972 Zie noot 933.
973. In 1611 is ene Jacques Verbeeck lid van de Amsterdams-Brabantse kamer Het Wit Lavendel.
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"De rethoryckers is toegevoucht om te reysen op Haestrecht."
- Idem, fol.129 (10 september):
"Wordt versocht dat de Vlaemsche camer van rhetorica zoude mogen intrecken in heure 
habiten (=toneelkleding), gelyck zy gespeelt hebben tot Haestrecht. Is ontzeydt. 't Versouck 
van de rethoryckers om te moghen speelen ende te hebben meer subsidie, als heur voor desen 
is toegevoucht.
- Idem, fol.143 verso (7 oktober):
"Is verstaen, dat men de continuatie van de oude camer van rhetorica zal houden in 
bedencken, maer dat men de Vlaemsche camer nyet zal toelaten, maer heuren vergaderinghe 
verbieden."
- Idem, inv.nr.1265 (Thes.rek.), fol.132 en 132 verso:
"Betaelt aen de regenten van die rethorijckerscamer die somme van sesendertich gulden, dye 
huer vanwegen die stadt toegevoucht zijn ter saecke van de beschrijvinge (=schriftelijke 
uitnodiging) van de camers van rethorica by dye van Haestrecht tegen den eersten septembre 
anno voorsz. gedaen. Dus hijer per ordonnantie ende quitantie 36 gl."
- Idem, fol. 89 verso:
Subsidie negen gulden aan "Jan Aeriensz. Schoon ende den keyser van de rethorijckerscamer 
deser stede. "
1620
- Gouda is deelnemer aan een wedstrijd te Mechelen. De bijdragen zijn afgedrukt in "De 
Schadt-Kiste etc." De Goudse rederijkers komen voor de dag met elf refereinen en elf liede- 
kens, gedicht door Andries Crijnen Verveen974, prins; Dirck Crijnen Verveen975, hoofdman; 
Pieter Crijnen Verveen976, vaandrig; J.Adriaansz. Schoon977, schildbewaarder; Ghoosen 
Cornelisz. Bot978, Lucassoon Sas, Pieter Alchas Melchiorszoon, J.F.Stam979 en Jacob
Verbrugghe980.
- GA Gouda, Not.Arch. Not. Van de Houff, inv.nr.83, fol.226:
"Compareerde Mr. Hendrick Lucasz.981, facteur, oud 52 jaren; Goossen Cornelisz. Bot, 
keyser, oud 52 jaren, Jan Adriaensz. Schoon, schaftmeester, oud 53 jaren; ende Dirck 
Crijnsz., vaendreger van de camer van retorica binnen deser stede, oud 22 jaren, of elcx 
daerontrent, poorters deser stede. Ende hebben ten versoecke van de gemeene broeders van 
retorica tot Haestrecht by heure manne waerheyt in plaetse van eede getuycht, verclaert ende 
geattesteert, tuygen, verclaren ende attesteeren by desen waerachtich te zyn, dat zy getuygen 
ende verclaeren XVJc negenthyen ten huyse van Dirck Erasmus, waert te Amsterdam op 't 
Veerstal, geweest te zijn by Cornelis Willemsz.982, secretaris tot Haestrecht, Pieter Cornelisz.

974. Andries Crijnen Verveen (Verveer), "Lyefd baert trouw".
975. Dirck Crijnen Verveen (Verveer), "Const baert deugd".
976. De spreuk van Pieter Crijnen Verveen (Verveer), "Na Winter Somer", wordt in 1585 reeds gebruikt 

door C.P.M.H. (zie Gouda 1565).
977. Jan Adriaensz. Schoon, "Die 't al verschoont". (GA Gouda, Not.arch. inv.nr.145, fol.58, inv.nr.128, 

fol.98 verso, inv.nr.144, fol.187 en 189)
978. Ghoossen Cornelisz. Bot, "'t Welleven is Kunst". (GA Gouda, index op de erflaters; recht van 

successie, nr.21, fol.134).
979. J.F. Stam, "Na 't suyr comt soet". (Identiek aan Jan Fredericksz. Stam, drukker in Amsterdam 1629? 

Meeuws 1983, nr.89).
980. Jacob Verbrugghe, "Verbrught ondeugd." Hij is schipper. Op 08-02-1619 wordt hij poorter van 

Gouda. (GA Gouda, inv.nr.507, fol.95 verso; Not. arch. inv.nr.136-I, fol.147, inv.nr.140-I, fol.368).
981. Hendrick Lucasz. Sas, meester van de Grote School. (GA Gouda, Not.Arch. inv.nr.128, fol.79 verso; 

inv.nr.180, fol.119).
982. Cornelis Willemsz. (Stolwyck), secretaris van Haastrecht 1609-1639.
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Besemer, mede van Haestrecht ende Wiert Claesz., schilder, dien henluyden aldaer versocht 
hadde te comen ten fijne omme heur weder over te leveren de wercken van die van de camer 
binnen deser stede, die zy opte intrede van Haestrecht verspelen souden.
(In de kantlijn: Ende die zyluyden weder omgehaelt ofte ingetrocken hadden ende dat zy 
getuygen).
Alsdoen metten voorseide secretaris ende Besemer geaccordeert zijn, dat zij deselve heure 
stucken ofte wercken weder Wiert Claesz. zouden overleveren, zelx zy dienvolghende oock 
deden onder conditie ende vaste beloften dat de voorseide secretaris ende Besemer, Wiert 
Claesz. aen die van de Goude zouden geven alsulcke prijsen als zy in conscientie bevonden 
zouden heur te competeren zonder dat yemant van de broeders van de camer van Haestrecht 
daerby geweest zyn.
Ondertekend:
Luccaszoon Zas,
Jan Adriaensz.983,
Dierick Crijnen984,
Ghoossen Cornelisz. Bot.
- Idem, inv.nr.1266 (Thes.rek.), fol.180:
Subsidie negen gulden aan "Jan Aryensz. Schoon ende Gosen Cornelisz. Both als comende 
van de camer genaemt De Goutsblom. "
- De Goudsblom schrijft een wedstrijd uit.985
1621
- GA Gouda, inv.nr.1267), fol.132 verso en 133:
Subsidie negen gulden aan "Adryaen Quiring Verveen en Jan Adriaensz. Schoon van de oude 
retoryckerscamere deser stede. "
- Idem, fol.133:
"Betaelt aen deselve de somme van vier ende twintich ponden tot subsydie van haerluyder 
camerhuere verschenen meye anno voorsz. by quitantie als vooren. Dus 24 pond."
1624
- Gouda neemt deel aan een wedstrijd te Amsterdam.986
- In de archieven van de rederijkers van Leiden bevindt zich een stuk, waarin wordt 
meegedeeld, dat de Leidse Kamer De Palmboom als vrije en gedoopte kamer is aangenomen. 
Dit stuk wordt o.a. ondertekend door:
"Abraham Zaelman, Prince van de Goudsblom "Wt Jonsten begrepen". De bijdragen aan de 
wedstrijd worden ondertekend met "Gods Wet is Net", Lucassoon Sas en door "Cloeck-moe- 
digh strydt".
- GA Gouda, inv.nr.49 (Vroedschapsboek), fol.27 (23-11-1624):
"Item wordt afgeschaft het wedden van de rethorijckers van negen gulden ende mede de 
vyerentwintich gulden, dye sy 's iaers van de stadt voor camerhuyr genyeten."
- Idem, inv.nr.1270 (Thes.rek.), fol.151 verso:
"Betaelt aen de keijser ofte prins van de rethorijckers ten behouve van dezelve camer de 
somme van twaelf gulden, die haer toegevoucht zijn om uut te trecken naer Amsterdam,

983. Zie: noot 977.
984. Zie: noot 975.
985. Zie: Van Boheemen 1999.
986. Zie: Amsterdam 1624.
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volgende d'uutschryven (=de schriftelijke uitnodiging) by de camer aldaer gedaen. Dus hier 
by ordonnantie ende quitantie de voorsz. somme van 12 gulden."
1625
- GA Gouda, inv.nr.49 (Vroedschapsboek), fol.61 (14-10-1625):
"Is noch gelesen een requeste van de rethorijckers, daerby zy versoucken wederom te mogen 
hebben vijer ende twintich gulden 's iaers ofte geaccomodeert (=voorzien) te worden met een 
camer, gelijck als zy pleegen. Waerop geresolveert is ende is 't selve versouck afgeslagen."
1626
- GA Gouda, inv.nr.96 (Kamerboek), fol.119 (26-10-1626):
"De rethoryckers hebben binnen gegeven Treurspel van Geerardt van Velsen987, versouckende 
't selve te mogen spelen. Men sal 't doorsien."
- Idem, fol.123 (2-11-1626):
"De rhetoryckers heur spel van Velsen weder gegeven ende geaccordeert 't selve te mogen 
spelen."
- Idem, inv.nr.49 (Vroedschapsboek), fol.82:
"Vroedschap gehouden op vrijdach den 29en meye anno 1626. Op het request van de rhetori- 
sijnen, waerin sy versoucken haer gewoonlicke subsidie van huyshuyr ende haer wedden van 
negen gulden te behouden, is geresolveert dat 't wedden van negen gulden 's iaers ende 't 
loopende jaer huyshuyr, doen 't dezelve haer opgezeyt is heur jaerlix sal volgen ende het 
verder versouck haer zal werden ontseyt."
- "In het jaar 1626 had een opvoering plaats van het treurspel van Jephta en zijne eenige 
dochter. Er wordt niet bij gemeld of dat spel eigen werk was van de Goudsbloem, maar dit 
lijkt mij onwaarschijnlijk. Er zal bedoeld zijn een bekend stuk van Abraham de Koning, lid 
van de Brabantse kamer Het Wit Lavendel."988
1627
- Opvoering van de "Commedy van Baillioot, ghespeelt van seven personaige, in de Gouts 
Bloeme met coraige jeghens de bailliu Cloot." Gedrukt na 1630.989
1629
- De Goudsbloem is deelnemer aan de wedstrijd te Haarlem. Auteurs zijn voor Gouda: 
I.Lucasz. Sas; L.Zasius (L.Sas)990; L.B., "Liefde Baert Lust"; (T.) G.Cornelisz. Both; 
G.Zasius (Sas?)991; H.Zas (Sas)992; Jean Fransz.993, P.Hallecas.994

987. Het gelijknamige treurspel van P.C. Hooft verschijnt in 1613.
988. Zie: De Vooys 1941. Waarschijnlijk heeft De Vooys deze wetenschap uit Kops. Kops deelt bij 

hetzelfde jaar mee: "dat hun [=De Goudsblom] vergund werd om alle zondagen, gedurende den aanstaanden 
winter, eenige stichtige comedien, ten voordeele van de armen te speelen, mits beginnende ten vier uuren naa 
de predikatie. Kort hiernaa werd de Goudse jeugd verbooden eenige blij- of treurspelen op Zondag te 
vertoonen. Dan haar werd toegestaan zulks, des donderdags nae den middag, te verrichten, doch zij had haar 
actie te voltrekken voor den clocke vier uuren geslaegen." (Kops, pag. 304-305). Wij hebben deze archief- 
post niet terug kunnen vinden. Van enige steun aan het Wees- en almoezeniershuis of andere charitatieve 
instellingen blijkt uit de archieven niets.

989. Exemplaar uit UB Leiden, sign. 1090 B 38. Smits-Veldt 1983, p.41-44, opteert voor Cornelis Vlack 
als auteur.

990. L(ucas) Zasius (Sas), "Kennis baert Liefde", is auteur van "Borgerlijcke Huyshoudingh", Amsterdam 
1628. (Meeus 1983, nr.292).

991. Is hij identiek aan Mr. Gerbrant of Ghijsbert Zas?
992. Zie: noot 981.
993. Jean Fransz., auteur van de klucht Giertje Woutersz. Hij hanteert de spreuk: "Ic prijs goe vruchten."
994. Zie: Haarlem 1629.
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- GA Gouda, inv.nr.1275 (Thes.rek.), fol.155 verso:
"Betaelt aen de rethorikers de somme van ses ponden, die haer sijn toeghevoucht om te reijsen 
tot Haerlem tot solutie (=oplossing) van sekere chaert (=schriftelijke uitnodiging), by ordon
nantie in date den lesten meye XVJc negen ende twintich met haere quitantie. Dus 6 pond."
- GA Gouda, inv.nr.96 (Kamerboek), d.d.2-5-1629, fol.49 verso:
"De rethorijckers versoucken te mogen reijsen tot Haerlem tot solventie van seeckere chaert. 
Heurluijden is tot een subsidie toegevoucht ses gl. Men sal ordonnantie maecken opte 
tresorier."
- Idem, d.d. 30-5-1629, fol.51:
"De rethorijckers hebben overgegeven solutie opte vraech van Haerlem."
- Idem, d.d. 18-6-1629, fol.55 verso:
"De rethorijckers versoucken een plaets tot een caemer. Sullen request overleveren."
- Idem, d.d. 18-6-1629, fol.55 verso:
"Geven over een spel, dat sy versoucken te speelen. Men sal 't op morgen communiceren 
metten magistraet. "
- Idem, d.d. 20-6-1629, fol.56:
"De rethorijckers is geconsenteert op Sinte Jacob te speelen."
- Idem, d.d. 20-9-1629, fol.76:
"De rethorijckers sijn binnen geweest, versouckende te mogen leesen in 't openbaer een 
gedicht van 't veroveren van 's Hartogenbosch. Is afgeslagen, maer wordt geconsenteert in de 
Agnijetenkerck. "
- Idem, d.d. 15-11-1629, fol.91:
"Annetgen Jans in 't Butterhuijs wort toegeleijt vier guldens over dat de rethorijckers voor 't 
selve huys gespeelt hebben ende die zij aen schade hadde geleden."
- Idem, d.d. 19-11-1629, fol.91:
"De rethorijckers leveren over inventaris van haer goedt. Men sal 't duersijen."
- C.J.de Lange van Wijngaerden publiceert het volgende rekest van De Goudsbloem:
"Aen mijn E.M.Heeren, mijne Heeren die Borghemeesteren der stad Goude.
Eerbiedich gheven te kennen, mijn Heeren Eersaem 
De broeders der Goutsbloeme nu in essentie,
Hoe sij hebben te weegh ghebracht tot des stads lof bequaem 
En grootmakende faem van ons Prinschlijke Excellentie 
Haer Victoryspel995, wesende een nieuwe inventie,
't Welck niet sonder groote moeyten conde geschien.
Maer dit alles overgheslagen, en haer diligentie (=ijver),
Soo zijn wij E.Heeren hun sulcks wel waerdigh en noch meer bovendien.
Dan 't is nu soe dat se bij gebreke van broeders mosten omsien,
Vreemde te verwecken (=activeren), vermidts d'menicht der personen,
Die hoochnoodich waren om 't inhout van dees perfeckt te bedien (=verklaren).
En mede de vele Tytels tot des zins verschonen (=opsieren)
Of noch andre conterfeytselen, 't welck sy al moeten belonen

995. In 1629 verovert Frederik Hendrik 's-Hertogenbosch.
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Van hunne cleyne vermoghende commoditeit (=gerief).
Ende noch meerder is 't mijn E.Heeren, 't staet te vertonen,
Hoe dat menich onbekende op sulcken tijd hem bereyt 
Om ons behulpelijcken te sijn met goet bescheyt.
Brenghende ter camer apprat om habytueeren (=materiaal voor toneelkleding)
Doende daertoe oock hantryckingen met neersticheyt 
Zoo van veltteychens, pluymagieen en andre gheweeren,
Dog welcke wij E.Magistraten dan qualycker connen sustolleren (=dragen),
Uyt ons commitie voor (=aansprakelijkheid) haer voor gedaen favorisatie (=begunstiging). 
Daeromme is nu 't versouck, myn E.M.Heeren,
Met dees onse ootmoedige supplicatie (=smeekschrift),
Dat U.E. ons ghelieft te doen eenige succursatie (=hulp).
Ten respect van dies sullen wederomme alle dienstbaerheyt betogen.
Dus dies bede mij E.M.Heeren vol goede gratie,
Laet Uut jonsten begrepen syn door gonstich meededogen.
Uut jonsten begrepen."996
1630
- Goudanus, "Baillju van Suijdt-Hollandt ofte Ghetoomde Vermetelheyt", Haarlem 1630.997
1631
- GA Gouda, inv.nr.1280 (Thes.rek.), fol.560:
"Betaelt aen Mr.Heijndrick Lucas (Sas) de somme van vier ende twintich gulden hem toege- 
voucht over camerhuer van de rethorijckerscamer ende vordere redenen. Is by requeste 
verhaelt, als blijct bij ordonnantie van de heeren borgemeesteren, date den lesthe october anno 
XVJ hondert ses ende dartich. Dus 24 gulden."
- Idem, inv.nr.97 (Kamerboek), fol.61 verso (17-9-1631):
"Die van de rethorijckers is toegestaen twee present tekenen, hondert torchen ende carsen, 
naer ouder gewoonte om victorie te brengen."
- Idem, fol.71 (30-10-1631):
"Behandelt wesende de requeste van Mr. Hendryck Lucasz. Sas is hem voor een iaer 
camerhuyr van de rethoryckerscamer toegestaen ende geaccordeert de somme van vier ende 
twintich guldens."
1633
- Idem, inv.nr.97 (Kamerboek), fol.46 verso (25-5-1633):
"De retrocijns van Goutsbloem ende Vlaemsche camer binnen gestaen sijnde, hebben de 
heren burgemeesteren haer aengeseyt ende versocht, dat sij de voornoemde twee camers in 
een soude compreseren (=samenvoegen)."
1634
- Idem, inv.nr.97 (Kamerboek), fol.25 (20-2-1634):
"Is verstaende constbroeders "Uut Jonsten Begrepen" te consenteren mede naer Haerlem te 
reysen opte beantwordende vragen, uutgesonden by De Wynrancken van Haerlem ende is 
haer toegevoucht tot subsidie van stadtswegen de somme van ses gulden."
- Idem, inv.nr.1280 (Thes.rek.), fol.176 verso en 177:
"Betaelt aen de constbroeders "Uut Jonsten Begrepen" de somme van ses gulden, hen tot een 
gratuiteijt vereert om te reijsen naer Haerlem ende aldaer te beantwoorden de vrage, uijtges-

996. De Lange van Wijngaerden 1879, p.101-102. Zie ook: Smits-Veldt 1983, p.28.
997. Ex. KB 's-Gravenhage, sign. 504 B 218. Eerdicht van E.P. Zie: Smits-Veldt 1983.
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onden by de Wijnrancx van Haerlem. Dus hyer als voornoemd den voorschreven somme van
6 gulden."
- Idem, fol.541 verso en 542:
"Betaelt aen Mr. Hendrick Lucasz. de somme van vyer ende twintich gulden, hem 
toegevoucht ende geaccordeert ter saecke van een jaer huyshuyr voor de camer van de 
redenaers, verschenen 10 meye anno XVJc vijer ende dartich voorschreven. Dus hijer de 
voorsz. somme van 24 gulden."
1635
- GA Gouda, inv.nr.97 (Kamerboek), fol.16 (31-1-1635):
"De rethorijckers van de Goutsblom is geconsenteert te vastenavondt te mogen een spel 
spelen in de Margarietenkarck. "
- Idem, fol.47 verso (7-5-1635):
"De rhetrosijns van de Goutsblom is toegevoucht de somme van 24 gulden voor haer 
huyshuyr ende daervan ordonnantie."
- Idem, inv.nr.1281 (Thes.rek.), fol.192:
"Betaelt aen de retorisijns van de Goutsblom deser stede de somme van vier ende twintich 
gulden, haer toegevoucht ende geaccordeert om daermede te vervallen (=betalen) een jaer 
camerhuyr, verschenen meye 1635, blijckende by ordonnantie als voorsz., van date den 12en 
meye anno voorsz. Dus hiermit quitantie deselve 24 gl."
1636
- Idem, inv.nr.98 (Kamerboek), fol.48 verso (30-4-1636):
"Gelesen ende geëxamineerd (=onderzocht) wesende de stucken van de rethorisijnen van der 
Goude is verstaen niet onbehoorlickx in deselve te wesen ende haer geconsenteert te trecken 
tot 's-Gravenzande op het beroep."
- Idem, fol.55 verso (26-5-1636):
"De rhetrosyns toegevoucht ende geaccordeert de somme van twaelf guldens ter saecke sy op 
de Vraege tot 's-Gravenzande geweest zijn."
- Idem, fol.59 verso (4-6-1636):
"De retrosijns van de camer van de Goutsblom sijn geaccordeert ende ordonnantie van 24 
guldens voor haer huyshuyr. "
- Idem, fo.1282 (Thes.rek.), fol.501 verso en 502:
Uitbetaling 24 gulden huishuur. (Zie voor identieke tekst bij 1635).
- Idem, fol.502:
"Betaelt aen deselve de somme van twaelf gulden haer tot een subsidie geaccordeert ende 
toegestaen ter saecke syluyden tot 's-Gravenzande gereyst sijn op de vrage by de retrosijns 
aldaer geproponeert (=voorgesteld), daertoe by burgemeesteren voornoemt consent hebben 
gehadt, blyckende by ordonnantie van date 27en meye anno voorsz. met quitantie 12 gulden."
1637
- Idem, inv.nr.98 (Kamerboek), fol.44 verso (d.d. 13-05-1637):
Toestemming kamerhuur. (Zie voor identieke tekst bij 1635).
- Idem, fol. 54 verso (d.d. 16-06-1637):
"De rethorijckers sijn geaccordeert St. Jacobsmarct toecomende op schermschool te mogen 
spelen commedien."
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- Idem, inv.nr.1283 (Thes.rek.), fol.572 verso en 573:
Uitbetaling 24 gulden kamerhuur. (Zie bij 1635).
1638
- Idem, inv.nr.98 (Kamerboek), fol.58 verso (d.d. 18-06-1638):
"Is verstaen de rethrosijns van de Goutsblom te accorderen huere huijshuijr, verschenen meye 
lestleden, sonder dat nae dese haer eenige huijshuijr sal werden geaccordeert."
- Idem, inv.nr.1284 (Thes.rek.), fol.937:
Uitbetaling 24 gulden huishuur. (Zie bij 1635).
1639
- Er heeft een wedstrijd plaatsgevonden te Gouda. Op het blazoen van de kamer van 
Maassluis staat: "Vrijghemaeckt Ter Goude 1639". In dit jaar zijn A. van Oevel998, factor; 
A.van Roscam, keizer; Belange, prins.
- GA Gouda, inv.nr.98 (Kamerboek), fol.47 verso (11-06-1639):
"De retrosijns is toegestaen haere ordonnantie van 29 gulden ende dat sijluijden op maenend- 
ach nae de middach op de sijde van 't stadthuys nae de predicatie haere vraegen sullen mogen 
voorstellen."
- Idem, inv.nr.1285 (Thes.rek.), fol.639:
Uitbetaling 24 gulden huishuur. (Zie bij 1635).
1640
- Idem, inv.nr.98 (Kamerboek), fol.25 (16-03-1640):
"De rethrosijns van de Balsembloem sijn geaccordeert ende toegestaen tot Soetermeer te 
mogen reysen op haere costen tegens den 2en meye toecomende om te beantwoorden de 
vraegen by de camer aldaer gedaen sonder 't selve te trecken in consequentie (=in vervolge)."
- Idem, fol.27 (22-03-1640):
"Is verstaen dat de kaerte van de retrosijns van de Balsembloem sal onderteijckent werden by 
den secretaris deser stede. Partijen gehoort."
- Idem, fol.34 (25-04-1640):
"De rethorisijns van de Goutsblom is toegevoucht ses en dertich gulden tot vervallinge van 
haere oncosten op de intrede tot Soetermeer."
- Idem, fol.44 verso (19-06-1640):
"De retrocijns van der Vlaemsche camer sijn geconsenteert op de St.Jacobsmarct commedien 
ofte tragedien te ageren (=spelen) voor den armen."
- Idem, fol.49 verso (11-7-1640):
"Is goet gevonden ende verstaen dat de rethorijckers van de Goutsbloem publiquelijck sullen 
mogen een comedi speelen."
- Idem, fol.51 verso (23-7-1640):
"Is verstaen dat de rethorijckers op vrijdach toecomende sullen speelen."
- Idem, inv.nr.1286 (Thes.rek.), fol.506:
Uitbetaling huishuur. (Zie bij 1635).

998. Zie: Maassluis 1639. Alphonsus van Oevel, schoolmeester. (GA Gouda, Not.arch., inv.nr.357, 
fol. 199). Hij hanteert de zinspreuk "Niet te hoogh".

299



- Idem, fol.506 verso:
"Betaelt aen de retrosijns van de Goutsblom deser stede de somme van ses en dertich gulden, 
haer geaccordeert ende toegevoucht tot vervallinge van haer oncosten op de intrede toe 
Soetermeer, breder vermogens (=daartoe ruimschoots gemachtigd op basis van) d'resolutie 
van burgemeesters daervan sijnde in date den 25en april lestleden, blyckende by ordre als 
vooren in date den 2en meye anno voorsz. Dus hier 36 gulden."
1641
- De Goudsbloem en de Balsembloem nemen deel aan een wedstrijd te Vlissingen. De 
Balsembloem wordt bij deze gelegenheid gedoopt. Auteur voor de Balsembloem is A.van 
Oevel. Ook de Goudsbloem doet mee; auteur is F.Lucasz. Zas, "De Pen doet wel".999
- GA Gouda, inv.nr.99 (Kamerboek), fol.37 (30-5-1641):
"De rethoryckers van de Goutsblom is geaccordeert ende toegestaen de somme van 50 gulden, 
om te trecken tot Vlissingen. Deselve is noch toegestaen ende geaccordeert 24 gulden voor 
haer huyshuyr."
- Idem, fol.41 (11-6-1641):
"De rhetoryckers van de Balsemblom is geconsenteert up haer selfs costen te mogen trecken 
tot Vlissingen."
- Idem, inv.nr.1287 (Thes.rek.), fol.493 verso:
"Betaelt aen de retrosijns van de Goutsblom deser stede de somme van ses en dartich gulden, 
haer geaccordeert ende toegevoucht, om dan mede te reijsen tot Vlissingen in Zeelant, alwaer 
sijluijden van de camer aldaer beschreven sijn. Dus hier by order in date den 1 junij deselve 
36 gulden."
- Idem, fol.494:
Uitbetaling huishuur 24 gulden. (Zie bij 1635).
1642
- Classicaal archief Gouda, inv.nr.2, fol.69 verso, (30 juni 1642):
Lijst van gravamina:
"II. Of niet noodich is neven de oude clachten mede aen haer Ed. Grootmog. te vertoonen de 
insolentien (=brutaliteiten) (—) etc. mitsgaders de comediespelen, die tot verscheyden tyden 
op de dorpen werden aengestelt, opdat deselve alsoo bequaemelijcke geweert mochte 
werden."
- GA Gouda, inv.nr.99 (Kamerboek), fol.35 (19 mei 1642):
Toestemming tot uitbetaling huishuur. (Zie bij 1635).
- Idem, fol.43 verso (7-7-1642):
"De rethoryckers van de Balsemblom sijn geaccordeert op St.Jacobsmarckt nucomende 
commedien ofte tragedien te mogen speelen. De profyte daervan comende sullen gedeelt 
werden; de helft voir den armen ende de ander helft voir haer selfs."
- Idem, fol.49 verso:
"De rethoryckers van de Goutsblom sijn geaccordeert opte schermschool commedien te 
mogen ageren."
- Idem, fol.68 (5-12-1642):

999. Meertens 1943, p.93-95.
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"Gelesen wesende de requeste van de broeders van de Goutsblom ende Balsemblom, 
mitsgaders het accoort met malcanderen gemaeckt, is verstaen 't selve te approberen 
(=goedkeuren) ende ratificeren (=bekrachtigen), ende sijn officianten (=ambtsdragers) 
geëligeerd (=verkozen) van den aenstaende iaere: Floris Jansz. tot keizer, Ruth Jansz. tot 
prins, Lodewijck Aartsz. tot vaendrigh, Harmen Kegels tot schaftmeester, Sander Eliasz. tot 
outhooftman, Goris Jansz. Joncker tot jonghooftman."
- Idem, fol.70 verso:
"De retrosyns van de Goudsblom is toegeleyt (=verleend) de somme van acht ende dartich 
gulden voir haer huyshuyr. "
- Idem, inv.nr.1289 (Thes.rek.), fol.450:
Uitbetaling 24 gulden voor huishuur. (Zie bij 1635).
- Idem, fol.459 verso:
"Betaelt aen de retrosijns van de Balsemblom deser stede de somme van acht en dertich 
gulden, haer geaccordeert ende toegevoucht voor de huyr van haer caemer, blijckende by 
ordonnantie als vooren in date den laetsten decembre 1642. Dus hijer 38 gulden."
1643
- Idem, inv.nr.1290 (Thes.rek), fol.436:
Uitbetaling van 24 gulden kamerhuur. (Zie bij 1635).
- Idem, inv.nr.99 (Kamerboek), fol.19 verso (15-3-1643):
"De retrosyns syn gelast geen speelen te spelen ofte dat men daerinnen sal voorsien."
- Idem, fol.20 (20-3-1643):
"Is geresolveert dat de retoryckers sullen mogen ageren (=spelen) commedien ofte tragedien 
alle sonnendaegen nae de middach, nae de predicatie voor den tyt van 7 (?) daegen."
- Idem, fol.60 (6-11-1643):
Toezegging 24 gulden kamerhuur. (Zie bij 1635).
1644
- Idem, inv.nr.1291 (Thes.rek.), fol.413:
Uitbetaling 24 gulden kamerhuur. (Zie bij 1635).
- Idem, inv.nr.99 (Kamerboek), fol.5 verso (11-1-1644):
"De retoryckers is toegestaen een waegen turf. "
- Idem, fol.51 verso (17-7-1644):
"Is verstaen dat de rethrosyns op St.Jacobsmarckt sullen mogen ageren."
- Idem, fol.78 (28-11-1644):
"De rethrosyns is toegestaen een waegen turf."
1645
- Idem, inv.nr.1292 (Thes.rek.), fol.413 verso:
Uitbetaling 24 gulden kamerhuur. (Zie bij 1635).
1646
- Idem, inv.nr.1293 (Thes.rek.), fol.483:
Uitbetaling 24 gulden kamerhuur. (Zie bij 1635).
- Idem, inv.nr.100 (Kamerboek), fol.40 (25-6-1646):
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"De retrocijns van de Goutsblom sijn geaccordeert ende toegestaen ordonnantie van huyshuyr, 
verschenen mey lestleden."
1647
- Idem, inv.nr.1294 (Thes.rek.), fol.483 verso:
Uitbetaling 24 gulden kamerhuur. (Zie bij 1635).
- Idem, inv.nr.100 (Kamerboek), fol.33 verso (6-4-1647):
"De rethrosijns van de Goutsblom sijn geauthoriseert de retrosijns van hare naebuyren te 
beschryven tegen den 2en pinxterdag om des anderen daegs de vraegen te beantwoorden." 
(Tussen de regels staat:"des avonts te negen alhier").1000
1648
- GA Gouda, inv.nr.1295 (Thes.rek.), fol.450:
Uitbetaling 24 gulden huishuur. (Zie bij 1635).
- Idem, fol.450 verso:
"Betaelt aen de retrosijns van de Goutsblom der voorsz. stede de somme van tweehondert 
gulden, haer geaccordeert ende toegestaen tot verval van haere costen, die syluyden gehadt 
hebben op het doen van de vertooninge van de Vrede1001, blyckende by ordonnantie als 
vooren in date den 9 junij 1648. Dus hijer 200 gulden."1002
- Idem, inv.nr.100 (Kamerboek), fol.43 (8-6-1648):
"Is verstaen dat de rethorijckers haer vierwerck (=vuurwerk) sullen in 't werck stellen de 
woensdach t'savonts tegen negen uren."
- Idem, fol. 45 verso:
"De rethrosijns is geaccordeert de somme van veertien guldens voor haere naecosten (=onkos- 
ten)."
- Idem, fol.49 verso:
"De rethrosijns sijn geadmitteert op Sint Jacobsmarct te mogen spelen in 't Aelmoesniershuys 
om gelt."
1677
- Gouda is aanwezig op een wedstrijd te Den Hoorn. Klaas Palesteyn is dan de keizer van de 
kamer.1003
1678
- De rederijkers betrekken een pand aan de markt.1004
- GA Gouda, inv.nr.106 (Kamerboek), fol.4 verso:
"De rhetorijckerscamer tot een subsidie van huyshuyr geconsenteerd jaarlijks 36 gl."

1680

1000. Zie ook de inventarislijsten van Noordwijk. Noordwijk vermeldt prijzen, die zij te Gouda gewonnen 
heeft (tussen 1646 en 1650).

1001. De Vrede van Munster.
1002. Volgens Vatebender 1785, p. 12, was de tekst van dit toneelstuk "verdeeld in vier vertooningen" in 

1785 nog aanwezig onder de "oude papieren".
1003. Zie: Den Hoorn 1677.
1004. Vatebender 1792.
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- "Nieuwe-jaers Rijmen, Gecomponeert ende Gepronunceert by de Broeders der 244-jarige 
Kamer der Goutsbloemen, onder 't Woordt Uyt Jonsten Begrepen Binnen de Stadt Gouda, op 
't Jaar ons Heeren 1680. Tot Gouda etc."1005
1695
- "Dank-offer aen God op het overgaen der by na onwinbare Stad Namen (—) Den 2. van 
Herfst-maend 1695, Ge-uyt by de Redenaren der GoudsBloemen, binnen Gouda".1006
1698
- "Mey-Rym, Gecomponeerd en gepronuncieerd by de Broeders en Beminders der 262-Jarige 
Kamer der GOUDt S-BLOEMEN onder 't Woord Uyt Jonsten Begreepen. Binnen de Stad 
GOUDA Op 't Jaer ons Heeren 1698."1007
1708
- Goudze Vrage. 6 Augusti 1708.
"Wiens vlugt door list was tot zijn vijand als een vriend,
Wat was zijn reden en waer toe heeft die gediend?"
(Uit de aankomstgroet, afkomstig van De Hofbloemkens uit De Lier, blijkt, dat de "tempel" 
van de Goudse rederijkers in brand heeft gestaan.)1008
1723
- De Leidse "Witte Acoleyen" hebben een blazoen van De Goudsbloem in hun bezit.1009
1724
- GA Gouda, inv.nr.112 (Kamerboek), fol.69:
De rederijkers krijgen 15 ton turf per jaar.
1785
- "De Leden der 348-jarige Kamer der Goudsbloemen daer men schrijft: Uit Jongste 
begreepen (...) aen de regeringe der Stad Gouda."1010
1786-1796
- Heilwensen en meiverzen van De Goudsbloem, aanwezig in portefeuille III-A-28 van het 
GA van Gouda.

1005. Ex. GA Gouda, III-A-28.
1006. Tiele nr.9352.
1007. Stedelijk Museum Gouda, inv.nr.51.437.
1008. Zie: Van der Wall z.j.
1009. Zie: Leiden 1723.
1010. Ex. Leiden Mij Nederlandse Letterkunde, Cat.I.kol.220.

303



's-GRAVENHAGE en SCHEVENINGEN
DE KORENBLOEM 
"MET GENEUCHTEN"
DE GROENE LAURIERSPRUYT 
"LAET VAEREN DROEFHEIT"
DE JONGE BATAVIEREN 
"JEUGHT NEEMPT AAN"
DE MADELIEVEN/DE LIEVERBOOM
"WY VISSCHEN GHENEUCHT"/"LAET VAEREN DROEFHEIT"

INLEIDING
Door de vondst van een afschrift van een notariële acte uit 1494 in de UB te Gent is het 
M.Vandecasteele gelukt licht te werpen op de ontstaansgeschiedenis van de Haagse 
rederijkerskamers.1011 Het gaat hier om een verklaring, waarin de organisatie van een nieuw 
gezelschap "van der rethorijke ende musycke" werd geregeld. Deze "bruederscap van sinte 
Laurencius", die een bijzondere devotie voor de zoete naam van Jezus had, bezat een huis aan de 
Lorrestraat (de huidige Assendelftstraat), waar de leden zich bezighielden "mitten boge ende 
anders". Het oudste hofboek (Hof van Holland) maakt in 1482 al melding van het bestaan van 
"dat geselscip van Sente Laurys in den Hage".1012 Het is een gezelschap van rederijkers, 
voortgekomen uit een der schutterijen, met een duidelijke godsdienstige belangstelling, wat o.a. 
mag blijken uit het feit, dat tien priesters lid waren van de broederschap. Deze ontwikkeling kan 
vergeleken worden met die van Delft. Daar is de rederijkerskamer voortgekomen uit een 
geestelijke broederschap die dezelfde devotie kende, nl. voor de zoete naam Jezus. Uit de acte 
kan men afleiden, dat als devies "Mit Genuchten" werd gevoerd.1013

Tussen 1494 en 1515 moet een tweede kamer zijn ontstaan, nl.: De (Groene) Laurierspruit, 
met als devies "Laet vaeren droefheit". In 1562 bepalen baljuw, burgemeesters en schepenen van 
's-Gravenhage immers, dat "beyde die camere van rhetorica alhyer in den Hage, by naemen Met 
Genuchten en Laet vaeren droefheydt" met elkaar moeten fuseren. Dat achter de zinspreuk "Laet 
vaeren droefheydt" de kamer de (Groene) Laurierspruit schuil gaat, weten we uit het spel van 
sinne van de Leidse kamer De Witte Acoleyen op een wedstrijd te Gouda in 1546. Bij het 
samengaan wordt de voorkeur gegeven aan de naam De Corenbloem en het devies Met Genuch- 
ten "alsoe die d'outsche zijn". Toch wil de Haagse overheid het devies "Laet vaeren droefheit" 
niet verloren laten gaan "alsoe 't selve avys ende camer by hoger memorie graef Jan van Eg- 
mond, stadthouder-generael van Hollant, Zeelant, enz. gefundeert es." De Laurierspruit, jonger 
dan De Corenbloem (1494) is dus opgericht in de regeerperiode van Jan van Egmont 
(1484-1515).

De beide kamers bestaan onafhankelijk van elkaar tot 1562, als de magistraat van Den Haag 
ze "omme sonderlinge saecke ons daertoe moverende" tot één kamer samensmelt. Iets wat zeer 
duidelijk in het nieuwe blazoen van de kamer naar voren komt. In het midden van het blazoen 
zien we een dubbele arend (is dat om aan te geven, dat beide kamers door Karel de Vijfde reeds 
erkend waren?), gedekt met een kroon van korenbloemen. Links zien we het kind Jezus, dat op 
een wereldbol gezeten korenbloemen plukt. Rechts zien we Sint Laurens, liggend op een rooster

1011. Vandecasteele 1985-1986.
1012. ARA, H.v.H., inv.nr.1, p.71, fol.41 verso.
1013. Pabon 1936, p.111, veronderstelt dat de zinsnede "Katharijn, Jacob van Genoechtens wijf", 

voorkomend in ARA, H.v.H., inv.nr.1, p.80, fol.47, een verwijzing bevat naar de zinspreuk van De 
Corenbloem.
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(verwijzing naar zijn marteldood, althans zo wil de legende; volgens de laatst bekende bronnen 
is hij door keizer Valerianus zonder enige vorm van proces in 1258 onthoofd). Het linker 
gedeelte zal het originele blazoen van De Korenbloem geweest zijn; het rechter gedeelte verwijst 
naar De Laurierspruit.

Den Haag heeft nog een derde rederijkerskamer gehad, nl. De Jonge Batavieren met als 
zinspreuk "Jeught neempt aen". In 1632 wordt in de stadsrekeningen voor het eerst gebruik 
gemaakt van de kwalifikatie "De gemeene broeders van de oude camer" voor De Korenbloem. 
Dat impliceert, dat er in dat jaar dus ook een "jonge" kamer moet hebben bestaan. In datzelfde 
jaar publiceert Isaac Burchoorn het "Bataviersche Meyspel, ghespeelt by de jonge Batavieren 
van 's-Gravenhage op het jaar 1632 (—)". In 1633 wordt in de stadsrekeningen melding gemaakt 
van "die van rhetorica onder 't woort Jeught neempt aen". In een notariële acte uit 1638 krijgt 
Pieter Jansz. Vogelensanck een getuigschrift, dat hij zich enige jaren "als medebroeder van de 
kamer van retorica begenaemt De Jonge Bataviers bekent was en frequenteerde" en dat hij zich 
daar onberispelijk gedragen heeft. De akte wordt mede ondertekend door Jacob Gijsbertsz. van 
Strijp, prins, en Ferdinand Gyvelt, deken van de betreffende kamer. Dat De Jonge Batavieren en 
de kamer met de zinspreuk "Jeugt neempt aen" identiek zijn, bewijst een vers aan het slot van 
het al eerder genoemde toneelstuk van Isaac Burchoorn:
"Wel, Lauwer-spruyt u jeugt neemt an 
Ghy zyt een pronck der Batavieren,
Houdt twee-dracht stadich in den ban 
Soo zal de faem u lof vercieren."
We begrijpen nu tevens de afbeelding op het titelblad van het meispel van Isaac Burchoorn, nl. 
drie uit de aarde spruitende lauriertakken. Deze afbeelding moet het blazoen gevormd hebben 
van de jonge kamer. Wellicht was dit een eerbetoon aan de in 1562 met De Korenbloem 
samengesmolten Laurierspruit. In 1629 bestaat deze jonge kamer al en heeft zelfs - al is het pas 
kort - een eigen met toneelaccomodatie uitgeruste oefengelegenheid gekregen, zoals blijkt uit 
P.Nootmans' "Verthoningen over de heerlijcke, en noyt voor desen verkrege victorie van 
's-Hertogenbosch, vertoont by de Ionghe Bataviers den 20 September 1629 (Delft 1629)." Op 27 
maart van hetzelfde jaar werd door de Jonge Batavieren P.Nootmans' treurspel "Ulysses" 
opgevoerd.

Scheveningen bezat ook een rederijkerskamer: De Madelieven met als zinspreuk "Wy 
visschen gheneucht". In 1564 dient de zinspreuk op last van de magistraat gewijzigd te worden 
in "Laet vaeren droefheit", de oorspronkelijke zinspreuk van de kamer De Laurierspruit. De 
Haagse overheid wilde deze zinspreuk niet verloren laten gaan en gelastte De Madelieven deze 
spreuk aan te nemen. M.a.w. vóór 1564 bezat Scheveningen al een kamer. Veel later (1709) 
zullen de Scheveningers ook De Lieverboom als variant op de oorspronkelijke naam voeren.

Op de zolder van het oude stadhuis van 's-Gravenhage zijn nog wat resten overgebleven van 
het verblijf van de rederijkers aldaar (vanaf 1562). Bij restauratie kwamen de letters MI(T)- 
Genuchten 163(?) en enkele niet te ontcijferen woorden eronder te voorschijn op de 
gordingsbalk van de zolder. In 1631 dienen de rederijkers naar een andere vergaderplaats om te 
kijken, omdat deze zolder als korenopslagplaats gebruikt gaat worden. Als pleister op de wonde 
krijgen ze vanaf 1631 (tot 1669) een huursubsidie van vijftig gulden.1014

De laatste gegevens over de rederijkerskamers uit 's-Gravenhage komen we tegen in 1705. 
De kamer uit Scheveningen houdt het iets langer vol (1709). De vanaf 1584 vrij compleet 
bewaard gebleven stadsrekeningen laten zien, dat de Haagse rederijkerskamer De Korenbloem 
relatief lang door de plaatselijke overheid is gesubsidieerd (tot 1669).

1014. Van Herpel 1975.
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GERAADPLEEGDE ARCHIEVEN 
GA 's-Gravenhage, Oud Archief:
Inv.nr.1-21, Resolutiën van Baljuw, Schout, Burgemeesteren, Schepenen en Vroedschap 
1578-1794.
Inv.nr.22, Index op resoluties 1670-1765.
Inv.nr.46-70, Resolutiën van Baljuw (Schout), Burgemeesteren en Schepenen 1608-1746. 
Inv.nr.72, Index Resolutiën.
Inv.nr.156, Requesten ingekomen bij de Magistraat (1606-1738).
Inv.nr.606-619, Register van keuren van Den Haag 1499-1783.
Inv.nr.620, Alfabetische index op de keuren van 1614-1788.
Inv.nr.621, Repertorium op de registers van keuren, ordonnanties en publicaties 1614-1783. 
Inv.nr.1185-1250, Stadsrekeningen 1584-1653 (de ontbrekende jaren zijn aanwezig in copie 
ARA, Grafelijkheidsrekenkamer; zie aldaar).
Inv.nr.6173, Stukken betreffende toneel en schouwburg 1610-1703.
Recht. Arch. 's-Gravenhage, inv.nr.393, Register van verkoop van losrenten 1563-1566. 
Not.Arch. 's-Gravenhage, inv.nr.130.
Arch. Waals-hervormde gemeente, inv.nr.1, Kerkeraadsnotulen (1608-1700). 
Arch.Ned.Herv.Gemeente, inv.nr.101, Kerkeraadsnotulen 1620-1622, 1626-1627, 1627-1636. 
Arch.Ned.Herv.Gemeente, inv.nr.121 -122, Repertorium op de notulen 1638-1687, 1687-1730. 
Arch. der Haagsche broederschap van Sint Joris, inv.nr.78 (Rekening van de hoofdmannen der 
St.Jorisconfrerie 1559).
ARA, Classicaal Archief Ned.Herv. Gemeente, Acta Classis 's-Gravenhage inv.nr.1-4 
(1576-1711).
ARA Grafelijkheidsrekenkamer, Rekeningen, inv.nr.4452, 5363, 5369, 5370, 5412.
ARA H.v.H., Civiele Sententiën 1547.
ARA H.v.H., inv.nr.39 (2e memoriaal van Bartholt Ernst 1560-1563).
ARA H.v.H., Resolutiën van het Hof van Holland.
ARA H.v.H., Register van Notulen, etc. inv.nr.278.
ARA H.v.H., Missiven etc. inv.nr.385.
Voor persoonsgegevens zijn de indices geraadpleegd op OA, inv.nr.46-47, 1010, 1046-1062; 
RA, inv.nr.2, 58-59, 64-67, 100, 786-797, 798-801, 823, 862-879; RA, inv.nr.514.
BIBLIOGRAFIE
Van den Bergh 1857 - L.Ph.C.van den Bergh, 's-Gravenhaagsche bijzonderheden. 's-Gravenha- 
ge 1857.
Van den Bergh 1861 - L.Ph.C.van den Bergh, Bijdrage tot de geschiedenis der rederijkers. In: 
Alg. Konst- en Letterbode. Jaargang 1861, p.195-196.
Van den Bergh 1887 - L.Ph.C.van den Bergh, Nieuwe bijdragen tot de geschiedenis van het 
toneel der rederijkers te 's-Gravenhage. In: TNTL. Jaargang 6 (1887), p.73 v.v.
Van den Brandeler 1893 - P.van den Brandeler, De Groote- o f St.Jacobskerk te 's-Gravenhage. 
's-Gravenhage 1893.
Constanter, Haagsche Rederijkerskamers. In: rNavorscher 2 (1852), p. 334.
Esbattement 1967 - Een Esbattement van sMenschen Sin en Verganckelijcke Schoonheit. 
Tekstuitgave met inleiding en aantekeningen verzorgd door het Nederlands Instituut der RU te 
Groningen. Zwolle 1967.
Fransen 1947 - J.Fransen, Franchoyse commedianten in die Haghe in de 17e eeuw. In: Historia. 
Jaargang 12 (1947), p.6-18.
Van Gelder 1916 - H.E.van Gelder, Een loterij in 1605. In: Die Haghe. Jaargang 1916, 
p.161-170.
Heppner 1939-1940 - A.Heppner, The populair Theatre of the rederijkers in the work of Jan 
Steen and his contemporairies. In: Journal o f the Warburg and Courtauld Institutes. Vol.III 
(1939-1940), p.29.

306



Herpel 1975 - J.C.Herpel, Het Oude Raadhuis van 's-Gravenhage. 's-Gravenhage 1975. Deel 1, 
p.311-317 en deel 2, p.888-896.
Hummelen 1982 - W.M.H.Hummelen, Amsterdams toneel in het begin van de Gouden Eeuw. 
's-Gravenhage 1982, p.236-240.
Ichneutes, Haagsche Rederijkkamer. In: Navorscher 1 (1851), p. 322.
Jonckbloet 1854 - W.J.A.Jonckbloet, Geschiedenis der Middelnederlandsche dichtkunst. 
Amsterdam 1854. Deel III, p.632 v.v.
Keblusek 1997 - M.Keblusek, Boeken in de hofstad. Haagse boekcultuur in de Gouden Eeuw. 
Hilversum 1997.
Kossmann 1926 - F.Kossmann, Refreynen en Liedekens op losse bladen. In: Het Boek. Jaargang 
1926, p.49-72.
Kossmann 1927 - F.Kossmann, Rhetoricale kleinigheden. In: TNTL. Jaargang 46 (1927), 
p.32-33.
Van der Laan 1930 - N.van der Laan, Rederijkersspelen naar een handschrift ter bibliotheek van 
het Leidsch Gemeente-archief. In: TNTL. Jaargang 49 (1930), p.136 v.v.
Liedtboeck z.j. - Het oudt Haerlemsch Liedtboeck. Haarlem z.j.
Van Loffelt 1877 - A.C. van Loffelt, De Haagsche rederijkerskamer "De Batavier". In: Ned. 
Spectator 1877.
Verresene Maeght 1677 - De Verresene Maeght der Haechse Rethorica, op de vrage in 't 
particulier, uytgegeven by Jacobus de Roy, Lettersetter in 's-Gravenhage. Tot Delft 1677. 
Mededeelingen z.j. - Mededeelingen van de Vereeniging ter beoefening der geschiedenis van 
's-Gravenhage. Deel I: De Rederijkerskamers, p.24.
Meertens 1943 - P.J.Meertens, Letterkundig leven in Zeeland in de zestiende en de eerste helft 
der zeventiende eeuw. Amsterdam 1943.
Pabon 1936 - N.J.Pabon, Bijdragen over het godsdienstige, zedelijke en maatschappelijke leven 
in Den Haag tot het einde der 16e eeuw. In: Die Haghe. Jaarboek 1936, p.110 v.v.
Pabon 1937 - N.J.Pabon, De Hofboeken van 's-Gravenhage 1458-1561. 's-Gravenhage 1937. 
Pikhaus 1988-1989 - P.Pikhaus, Het tafelspel bij de rederijkers. Gent 1988-1989. 
v.R. 1720 - H.v.R., Oudheden en gestichten van Delft en Delfland, mitsgaders van 's-Gra- 
venhage (etc.). Leiden 1720.
De Riemer 1730-1739 - J.De Riemer, Beschryving van 's-Gravenhage. Delft 1730-1739.
Smit 1922 - J.Smit, Den Haag in den Geuzentijd. Den Haag 1922, p.19.
Vandecasteele 1985-1986 - M.Vandecasteele, De Haagse rederijkerskamer "Met Ghenuchten" in 
1494. In: Jaarboek De Fonteine 1985-1986, p.125-148.
Vermaas 1926 - J.C.Vermaas, Geschiedenis van Scheveningen. Deel II. 's-Gravenhage 1926, 
p.451-454.
Wap 1878 - J.J.F.Wap, Over Haagsch tooneel en Haagsche rederijkerij. In: Bloem en vrucht. 
Poëzij en proza. Delft 1878, p.141-150.
Waterschoot 1979 - W.Waterschoot, Het Esbattement van den Appelboom. 's-Gravenhage 1979. 
Van Wijn 1800 - H.van Wijn, Historische en Letterkundige Avondstonden Deel I. Amsterdam 
1800, p.355-356.
NIET GEDATEERDE BRONNEN
- Een cluchtich tafelspel van drie personagien, te weten: 1. Wel Hebben, 2. Wel Meugen, 3. Goet 
Geselschap, door Hendrick Smout, "Godt kent 't hert".1015
- Een leerlijck taefel-spel van drie persoonen, te weten: 1.Patrija, 2. Respublica, 3. Lijbertas, 
door "Godt kent thert" (=Hendrick Smout).1016
- "Amoureus Herte en lachende Mont" (begin 17e eeuw).1017
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1016. Hummelen 1968, 1 P 16. Zie ook: Van der Laan 1877 en Pikhaus 1988-1989, p.458, nr.58.
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- Het "Oudt Haerlemsch Liedtboeck" geeft een liedje, waaruit blijkt dat de kamer De Koren
bloemen heeft deelgenomen aan een niet gedateerde wedstrijd te Zandvoort.1018
BRONNEN.
1494
- UB Gent, hs. 2184, geciteerd bij Vandecasteele 1985-1986, p.137-148 en vervolgens bewerkt. 
"Copie van het ynstrement van den ghylden van den soeten namen Jhesus ende sinte Lauwereys 
Reglement gilde van St. Laurijns.
In nomine domini amen.
Genere presentis publici instrumenti cunctis pateat evidenter et sit notum quod anno a nativitate 
eiusdem domini millesimo quadringentesimo nonagesimo quarto indicione duodecima mensis 
junii die vicesima quarta hora vesperatum uel quasi pontificatus sanctissimi in christo patris ac 
domini nostri domini Alexandri divina providencia pape sexti anno secundo1019 in mei notarii 
publici testiumque infrascriptorum ad hoc specialiter vocatorum et rogatorum presencia persona
liter constituti honorabiles et circumspecti viri magistri et domini magistri Reynerus, filius 
Hagonis; Stephanus, filius Jhoannis; Johannes, filius Arnoldi de Gouda1020; Cornelius, filius 
Martini; Cornelius, filius Jhoannis de Assendelf1021; Wilhelmus Suyrmont; Theodricus, filius 
Adriani; Arianus de Heyda; Jhoannes, filius Petri; Petrus Plumeon1022; Petrus Hanneman; 
Jacobus Clamp1023; Goscalcus, filius Jhoannis; Marinus, filius Jhoannis; Gherardus, filius 
Jhoannis Druyt; Wilhelmus, filius Henrici de Latre; Karolus, filius Jhoannis Gernier; Jhoannis, 
filius Mathie; Wilhelmus, organista; Florencius de Wyngaerden, griffarius; Ysbrandus de 
Wyngaerden1024; Arnoldus, filius Symonis; Jhoannis de Zeventer, secretarius; Nicolaus, filius 
Harmanni; Jhoannes de Velaer; Henricus, filius Jhoannis Roscam; Petrus Meerbeeck; Jodocus, 
filius Jhoannis; Jhoannes de Busco1025; Gherardus, filius Ghiisberti; Theodricus, filius Adriani 
Keyser; qui in honorem omnipotentis dei eiusque virginis gloriose et matris Marie Beatique 
Laurencii, martiris inter se quandam a[d]mirabilem societatem et fraternitatem omnibus 
melioribus modis et viis quibus efficacius et melius poterant seu possent constituerunt 
ordinaverunt quam inviolabiliter observare promiserunt ac quisque ipsorum promisit reali 
stipulatione interveniente sub sequenti sub tenore. (In vertaling: In de naam des Heren amen. 
Door openbaarmaking hiervan moge het voor allen duidelijk blijken en bekend zijn dat in het 
jaar 1494 na de geboorte van dezelfde heer tijdens de twaalfde informatie [nl. de enquête van 
1494 onder steden en dorpen van Holland, waardoor de regering in staat wordt gesteld te 
bepalen hoe groot ieders aandeel moet zijn in de geldheffing ten behoeve van de landszaken] op 
de 24ste dag van de maand juni des avonds (?) ofwel in het tweede jaar van het pontificaat van 
onze allerheiligste vader in Christus en onze Heer, heer Alexander VI, paus volgens goddelijke

1017. Hummelen 1968, 1 P 10. Zie ook: Pikhaus 1988-1989, p.459, nr.53.
1018. Van Boheemen 1999.
1019. Alexander VI was paus van 11-8-1492 tot 18-8-1503.
1020. Is hij de contrasignerende notaris? H.v.R. 1720, p.363, vermeldt een Petrus de Gouda (Pieter van 

Ter Goude) als kanunnik (zonder nadere datum).
1021. De Van Assendelfts behoorden tot een patriciërsgeslacht, dat een eigen kapel bezat in de St.- 

Jacobskerk. Gerrit van Assendelft was raadsheer in het Hof van Holland. Hij en zijn broer Johannes worden 
vermeld bij De Riemer 1730-1739, Deel I, p.357 en 842.

1022. Petrus Plumeon en zijn vrouw Alijt Jansdr. worden genoemd als twee van de stichters van een altaar 
"van den Soeten naam Jezus" (Van den Brandeler 1893, p.83).

1023. H.v.R. 1720, p.370, noemt een gilde van St.-Laurens, "onder de aanroeping van den zoeten Naam 
Jesus". Als bron (zonder datum) wordt het testament van Jakob Niklaasz. Klamp vermeld.

1024. De Van Wyngaerdens waren patriciërs. In 1464 besloten vier broers (onder wie Floris) een kapel te 
laten bouwen aan de zuidzijde van de St.-Jacobskerk (H.v.R. 1720, p.387).

1025. Bekend zijn een Filips de Busto (=Busco?) als kanunnik in 1514 (H.v.R. 1720, p.355 en 363) en, 
zonder datum, een Petrus de Busco (H.v.R. 1720, p.389).
308



voorzienigheid, in aanwezigheid van mij, notaris publiek (=in dienst van de overheid), en van 
hieronder genoemde getuigen, hiertoe speciaal ontboden en gevraagd, persoonlijk verschenen 
(zijn) de eerbiedwaardige en gerespecteerde meesters, zowel mannen als priesters, Reynerus, 
zoon van Hago; Stephanus zoon van Johannes; Johannes, zoon van Arnoldus van Gouda; 
Cornelius, zoon van Martinus; Cornelius, zoon van Johannes van Assendelft; Wilhelmus 
Suyrmont; Theodricus, zoon van Adrianus; Adriabus van Heyda; Johannes, zoon van Petrus; 
Petrus Plumeon; Petrus Hanneman; Jacobus Clamp; Goscalcus, zoon van Johannes; Marinus, 
zoon van Johannes; Gherardus, zoon van Johannes Druyt; Wilhelmus, zoon van Henricus van 
Latre; Karolus, zoon van Johannes Gernier; Johannes, zoon van Mathias; Wilhelmus, organist; 
Florentius van Wyngaerden, griffier; Ysbrand van Wyngaerden; Arnoldus, zoon van Simon; 
Johannes van Zeventer, secretaris; Nicolaus, zoon van Harman; Johannes van Velaer; Henricus, 
zoon van Johannes Roscam; Petrus Meerbeek; Jodocus, zoon van Johannes; Johannes van 
Busco; Gerardus, zoon van Gijsbertus; Theodricus, zoon van Adrianus Keyser, die ter ere van de 
almachtige God en van zijn roemvolle maagd en moeder Maria en van de zalige Laurentius, 
martelaar, onder elkaar een zeker bewonderenswaardig genootschap en broederschap gesticht 
hebben en geregeld hebben op alle betere wijzen en langs wegen zo doeltreffend en correct, als 
zij konden of zouden kunnen, dat zij beloofd hebben ongeschonden te bewaren. En ieder van 
hen heeft die belofte gedaan door middel van een werkelijke overeenkomst van onderstaande 
strekking (?).
(1)
In den eersten soe hebben wij geordineert (=geregeld) ende ordineren mitsdesen dat in de 
bruederscap van sinte Laurencius1026 als van der rethorike ende musike ende ander goet 
geselscap die voer heur divise (=devies) hebben "Met Ghenuchten" niet meer wesen en sullen 
dan 't ghetal van een ende veertich personen, onder dewelcke zullen moghen syn tyen priesteren 
sonder meer. Ende surplus (=daarenboven) zullen wesen waerlicke (=wereldlijke) personen, van 
welcke waerlicke personen sal wesen een keyser, die onder hem hebben sal enen cancellier 
(=bewaarder van de documenten van de kamer) tot enen adjunct van den tien priesteren van den 
geselscap, die bi den meesten stemmen daertoe gecoren (=gekozen) sal worden. Ende een van 
den tien priesteren voorscreven sal deken wesen van 't voirnoemt geselscap. Voert soe sellen 
daer noch wesen vier hooftmannen, waerlicke personen, welcken keyser ende cancellier sullen 
twee hoefden wesen van den voirscreven geselscap. Ende sullen bliven keyser ende cancellier, 
alsoe langhe als si beyde leven ende in den geselscap bliven ende alhier in den Hage wonen ende 
niet langher. Ende indien daer enich van hem beyden oflivich worde (=zou sterven) of buten de 
Hage toge (=zou trekken) of uyten geselscip ginge, soe sullen den deken, vier hooftmannen 
mitten keyser ofte cancellier, die alsdan daer jegenwoirdich sal wesen vier van den notabilen van 
den geselscepe uytnemen ende dan zullen zi na die meeste stemmen een ander keysen (=kiezen) 
in de stede van (=in plaats van) dengenen, die alsdan ghebreken sal.
(2)
Item als 't gebuert datter enen nyeuwen keyser gecoren wordt, die sel keyser bliven, indien hi 
binnen den jare daertoe bequaem bi den geselscap gevonden wort ende dan sal hi t'enden den 
jare gecroent worden, als den keyserlicken staet van den geselscepe toebehoert.
(3)
Item om dit geselscip voirscreven wel ende duechdelicken t'onderhouden zoe hebben wi, keyser, 
cancellier, deken, vier hoeftmannen mitten gemenen geselscip "Mit Genuchten" eendrachte- 
licken een camer ghehuert om daerinnen te hantieren (=beoefenen) alle genuchten van rethorike 
ende musike eerlic ende betamelic sonder vilonye (=schandelijk gedrag) ende oeck om te beson- 
geren (=bespreken) van alle zaken 't gemeen (=gehele) geselscip aengaende. Ende waer 't sake 
datter in toecomenden tyden geen huys gecoft (=gekocht) en wordt, zoe zullen die hooftmans 
inder tijt wesende (=de dan functionerende hooftmannen) daerop passen, datter altijts een camer

1026. In ARA, H.v.H., inv.nr.1, wordt op fol.41 verso (in het jaar 1482) "dat geselscip van Sunte Laurys 
in den Hage" vermeld.
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in de huer zal bliven ende geven den gemeene geselscip te kennen, omme aldaer te vergaderen 
tot allen tijde als 't van doene (=gebruikt) wert.
(4)
Item alsoe dit gemene geselscip voirscreven een huys ende erve staende hadden in 't westende 
van den Hage in die Lorrestraet ende si hier voirtijts gecoft hebben om heur genuchte aldaer te 
plegen mitten boge (=boog om te schieten) ende anders, soe is 't waer dat voirnoemt geselscip 
om sonderlinge redenen, welcke hemluyden daertoe porrende (=nopende) 't voerscreven huys 
ende erve eendrachtelicken ende mit goeder voersienicheyt weder vercoft hebben, om die 
penningen daervan comende te besteen ende te beleggen ter eeren Goods zynre liever moeder 
ende den heyligen maertelaer synte Laurijs als patroen van der rethorijke ende musycke. Ende 
dit al navolgende onse oude brieven van instrumente hier voirtijts daerop gemaect noch in wezen 
zijnde, soe es 't dat wij ghesamender hant om te volcomen (=voldoen aan) alle 't geen, dat 
voerscreven es, geordineert ende opgerecht hebben een outaer staende in den Hage in sinte 
Jacobskercke recht achter dat hoge outaer, om daerop den dienst Goods te doene ende misse te 
celebreren ende voer die zielen te bidden die in voerleden tijden daertoe gegeven hebben. 
Welcken voerscreven outaer gewiet (=gewijd) ende gheconsacreert is in den name Jhesus1027: 
Maria, zynre liever moeder; sinte Phillips ende sint Jacob, apostelen; sinte Laurijs; sinte Steven 
ende sinte Ignacius, martelaren. Ende was ghewiet den 23sten dach in april anno XCIIIJ op 
eenen woensdach ende was sint Jorijsdach. Ende die kermis (=plechtige herdenkingsmis) ofte 
outaerwieinge (=altaarwijding) is geleyt bi den biscop1028 alle jare opten eersten dach van Meye, 
sinte Philips ende sint Jacobsdach voirscreven. Ende overmidts dan dat wij vinden gescreven, 
soe wye dat leest ofte doet lesen die misse van den soeten name Jhesus dartich vrijdagen aneen 
heeft voer elcke misse XXXc jaer oflaets van Bonifacio die seste1029 ende noch veel meer andere 
grote oflaten van paeusen ende biscopen, die daertoe gegeven syn. Soe hebben wij daeromme 
altesamen mit rijpe deliberacie (=overweging) ende uyt devocien (=vroomheid) ende minne die 
wij eendrachtelicken hebben totten zoeten name Jhesus ende oeck ghemerckt dat veele ende 
diversche personen devocie hebben totten selven zoeten name Jhesus, begerende in 't gilde ende 
deelachtich te wesen die oflaten staende totte missen van den zoeten name Jhesus voerscreven 
gheordineert ende ordineren mits desen sonder enich wederzeggen te laten doen alle vridage die 
misse van den zoeten name Jhesus op onse voirnoemde outaer. Ende dieselve misse sal gedaen 
worden na die elevacie (=het opdragen) van de hoeftmisse (=hoogmis) ter tijt toe ende alsoe 
lange, dat se anders geordineert sal werden. Ende na der misse soe sal die cappelaen oftreden 
van den outaer ende lesen Miserere1030 ende De profundis1031 mit dese Colecten Omnipotens, 
sempiterne, deus qui viuorum etc.1032 Deus venie largitor etc.1033 Fidelium deus omnium 
conditor etc.1034 Voer ons levende geselscip ende voer dieghene, die daer doot zyn.
(5)
Item voert soe hebben wij geordineert eendrachtelicken alle jare te doen zingen zeere 
feestelicken drie zingende missen, te weten die eene opten jaersdach oft des sonnendaghes; 
daerna ter eeren van der insettinge (=oprichting) des zoeten naeme Jhesus; item die andere op 
sinte Philips- ende sint Jacobsdach, den eersten dach van meye. Ende sal wesen die kermismisse 
ende outaerwyeinge van onsen voernoemde outaer. Ende die derde op sinte Laurijsdach, also hi 
onse patroen is.
(6)
Item voert soe hebben wij noch geordineert ende is onse meninge ende wille, dat gheen 
butenbrueders (=buitenleden van het zoete Naam Jezusgilde) ofte enige andere personen 
wesende in onse vergaderinge, 't sij man ofte wijf, die devocie ofte minne hebben totten zoeten

1027. Pabon 1936, p.121-122.
1028. David van Bourgondië, bisschop van Utrecht. Overleden in 1496.
1029. Bonifacius VIII, paus van 1294 tot 1303.
1030. Psalm 50.
1031. Psalm 129.
1032. Gebed voor de levenden en overledenen.
1033. Gebed voor de overleden medebroeders, bloedverwanten en weldoeners.
1034. Gebed voor alle overleden gelovigen.
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naem Jhesus; dieselve buytenbrueders en sullen gheen zeggen ofte administracie hebben in 
onsen voirnoemden outaer, mer sullen alleenlicke zeggen daerinne hebben die enenveertich 
personen van den geselscap van der rethorijke ende musijke. Ende dit overmids (=wegens) twist, 
die daeruyte spruten mochte.
(7)
Item noch soe hebben wij eendrachtelic geordineert ende ordineren, dat nymant, wye hi zij alsoe 
wel binnenbrueders, butenbrueders ofte buytensusteren toegelaten ofte gedoocht sal werden, om 
enige missen op onse voernoemde outaer te ordineren ofte funderen (=schenken) dan by den 
keyser, cancellier, deken, vier hoeftmannen ende 't gehemeen geselscap. Ende alsdan toegelaten 
wesende, soe sal dieselve persoen doteren (=schenken) ofte funderen tot behoef van derselver 
misse zes ponden Hollants payments (=in gangbare munt) 't 's iaers ("'t 's iaers" geschrapt), te 
weten vijf ponden Hollants voer den priester ofte cappelaen, die de misse doen ende lesen sal 
ende een pont Hollants 't 's iaers tot behoef van dat outaer voer die onderhoudenisse van 't was, 
licht ende al andere ghereescap (=benodigdheden) denselven outaer aengaende.
Hoe men die brueders ontfangen sal.
(8)
Item soe hebben wij geordineert, dat nyemant en sal in den voerscreven broederscap van der 
rethorijke ende musijke ontfangen worden, hi si van binnen ofte van buten den Hage, het zij bi 
keyser, cancellier ofte vier hoeftmannen, dan in presencie van den deken van 't selve geselscap, 
overmits dat den deken hem eerst eenen eet staven (=doen afleggen) sal ende anders nyemant, 
ten ware dat den deken van huyse ware. Soe sal in dien gevalle den keyser of den cancellier den 
eet mogen staven. Ende dit overmits datter veel gebrecx (=nalatigheid) inne valt.
Ende dat gedaen wesende zoe zel die ontfangen persoen terstont geven voer zijnen inganck 
(=toegang) vijf groot Vlaems, van welcke vijf groot sal gaen enen groten tot behoef van onsen 
voerscreven outaer ende die andere vier groot zullen geleyt worden in de bosse (=kas) van der 
rethorijke. Ende hierenboven sal hi noch gehouden wesen alle jare te geven drie stuvers voer zijn 
jaergelt, daer die twee stuvers ofgaen sullen in de bosse van den zoeten naem Jhesus ende den 
derden stuver in de bosse van der rethorijke. Ende den ontfangen persoen sal beloven ende 
sweren an handen van den deken goet ende ghetrou te wesen ende broederscap mitten gemenen 
gheselscip ende alle punten, statuten ofte privilegien geordineert bij der voerscreven verga- 
deringe ofte ordineren in den manieren hierinne verclaert ofte die in hoer registeren auctentijck 
wesende gescreven staen wel ende duechdelicken t'onderhouden sonder die yet te verminderen. 
Ende indien hi in enige punten gebreckelic ware gevonden ende in enige van dien gebreuct 
(=overtreden) hadde. Ende als dan die boete niet betalen en wilden, soe zullen in dien gevalle 
den keyser, cancellier, deken, vier hooftmannen metten meesten gevolge denselven onwilligen 
uyten geselscap mogen setten ende hem mitten geestelicken rechte dieselve boeten daertoe 
staende, mitsgaders die costen, daer hi van dien jare in gevallen is bedwingen te betalen.
(9)
Item waer 't saeck, dat yemant van den gemene gesellen in wille (=van zins) waren om uyter 
geselscap te gaen, soe saude die voerscreven persoen uytganger (=persoon, die zijn lidmaatschap 
opzegt) betalen vijf groten Vlaems voer syn uytganc. Ende voert alsulke costen aengaende dat 
gheselscap, daer hi in datselfde jaer inne gevallen ware. Ende zijn jaergelt te vollen (=ten volle) 
opleggen, te weten drie stuvers die gaen zullen ter plaetsen hiervoren verclaert.
Wat men op sinte Laurensdach doen sal.
(10)
Item voert zoe zal een ygelick van den geselscip gehouden wesen, nyemant uytgesondert, op 
sinte Laurijsdach, op wat dach dat hi coemt, alle jaer mit malcanderen te vergaderen voer onse 
outaer, om te offeren onder die misse, die men doen zal ter eeren Goods ende van sinte Laurijs. 
Ende dan na die misse t'samen te gaen eten ende dat gelijck te becostigen, coomt hi of coomt hi 
niet. Ende indien dat yemant sieck ware ofte een mile buten den Hage ware, soe sal men alsdan 
tot zijnre woenstede doen vragen of hi syn porcie gesonden wil hebben dan niet. Ende indien hi 
die porcie (=deel) hebben wil, soe sal hi betalen gelijck andere ende indien hi die porcie niet en
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wil hebben, zoe sal hi half gelt geven, te weten van 't gene, dat men een yegelijck rekenen sal bij 
den deken ende hoeftmannen. Ende indien daer yemant twee mylen buyten den Hage ware ofte 
reysen moste, die sal in de voernoemde costen onghehouden wesen.
Om die deken te kyesen.
(11)Item opten selven dach soe zullen de keyser, cancellier, deken ende de vier hoeftmannen eenen 
nieuwen deken kyesen, ofte noch dieselve een jaer continueren (=handhaven) ende nyet langer. 
Ende sal doen mitten keyser, cancellier ende hoeftmans als daertoe behoert. Ende ghelijck men 
in andere goede vergaderinge doet.
(12)
Voert zo zullen die keyser, cancelier, den ouden deken mitten nyeuwen deken ende die vier oude 
hoeftmans bi vragen van den gemeen geselscip kyesen twee nyeuwe hooftmans, nut ende 
bequaem daertoe wesende ende die twee oude verlaten (=ontslaan). Welck oude deken mitte vier 
oude hoeftmans zullen alle jare op sint Laurijsdach of des anderen dages daerna den keyser, 
cancellier, nieuwe deken mit die twee nyeuwe hooftmans rekeninge ende bewijs doen van alle 't 
guent dat zij binnen dien jare, dat zij gedient hebben, ontfangen ende uytgegeven mogen hebben, 
te weten alsoe wel aengaende dat gilde van den zoeten naem Jhesus, als dat gemeen gheselscap 
van der rethoryke ende musike. Ende den deken zal hebben een regijster van alle die personen, 
mannen ende vrouwen, zoe wel die buytenbroers ende -susters, als binnenbruers, levende ende 
doode. Ende den deken sal se scriven, wanneer datter yemant inne coomt ofte sterft aengaende 
dat gilde. Ende den cancellier sal hebben een regijster alleen aengaende der camere van der 
rethorijke ende musijke ende bewaren statuten ende ordinancien van der camere voirscreven.
Refreyndagen.
(13)
Item voert soe hebben wij eendrachtelicken geordineert, dat men vier werven 's iaers houden sal 
refreyndach, te weten alle sonnendaech na den quater tempora1035. Ende oeck om alsdan te 
tracteren (=behandelen) ende te ordineren 't guent, dattet gemeen geselscap an mach gegaen 
wesen (=begonnen kan zijn) ofte noch angaen mochte tegens den anderen sonnendach na den 
quater tempora daeran volgende. Ende sal een yegelick van den gheselscap in den Hage wesende 
gehouden wesen te comen in der camere van der rethorijke binnen dat die clock een slaet na den 
noene tot 's avonts, dat se ses slaet. Of aldaer een bode te seynden ende seggen saeck, waerom 
dat sy hem absenteren. Ende dit op die verborenisse (=op straffe van te verbeuren) van enen 
groten Vlaems. Ende oick omdattet geselscap nyet en soude vergaen (=te niet gaan) ende oeck 
mede omdat een ygelick zijn jaergelt alsdan betalen mach.
(14)
Item soe is noch geordineert dat men uyter busse van der rethorijke alle sonnendaech na den 
quater tempora twee prijsen op hangen sal; te weten een in 't vroede, waerdich wesende drie 
groot Vlaems, ende een in 't zotte, waerdich wesende twee groot Vlaems. Ende zoe wye van 
onse geselscap op enige van beyden nyet en heeft gemaect, die sal verbueren een oertken (=1/4 
stuiver) tot profijte van der rethorijke. Mer indien hi can seggen van buyten een refreyn, lof 
(=lofdicht) ofte balade, die en sal nyet verboren. Ende dat hi den eenen quater tempora heeft 
geseyt en mach hi op enen anderen quater tempora nyet seggen. Ende oick indien hi nyet en 
heeft gemaect ofte maken en can enich refreyn, die sal volstaen, mits makende een rondeel van 
negen regulen gaende opten regel die daer uytgegeven is, ende daermede sal hi vri wesen.
(15)
Item soe wye die prisen gewonnen sal hebben, die sullen hoir vrie wille mitten prijsen mogen 
doen, mer dan zullen zij wederomme gehouden wesen binnen acht daghen daernae een nyeu 
woert ende regel weder ophangen in der voerscreven camere, om daerna te maken tegens 
toecomende sonnendaech na den quater tempora ende dat op die verboerenisse van eenen groten

1035. Vastendagen telkens bij het begin van een nieuw jaargetijde en wel op woensdag, vrijdag en 
zaterdag.
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Vlaems. Ende zoe menighen dach, als hi daernae beyt (=uitstelt), soe menich oertken zal hi 
verbueren. Ende dit tot profijte van der voerscreven rethorijcke.
(16)
Item waer dat saeck dat yemant van onse gheselscip enige prijsen wilde ophangen uyt 
ghenouchten binnen middelen tijden (=tijdens de periode tussen twee refreindagen), daer en sel 
nyemant inne verbonden wesen dan zij dat onderlinge ordineren zullen.
(17)
Item voert soe hebben wij eendrachtelicken geordineert ende ordineren mitsdesen, dat men geen 
spelen uytgeven en sel op die costen van den ghemenen geselscip dan op die sonnendagen na die 
quater tempora ende dat bi den keyser, cancellier, deken ende hoeftmannen. Ende indien daer 
yemant anders spelen wil, dat sal wesen op hoerluyder cost die spelen zullen, mer een ygelick 
mach wel leren [namelijk een rol] ende geven 't gemeen gheselscip te kennen. Ende dat alsdan 
ghehoert wesende, zoe mach dat gemeen geselscap haer goetduncken daerop seggen.
(18)
Item voert soe hebben wij geordineert, dat zoe wanneer bi den keyser, cancellier, deken ende 
hoeftmannen enige rollen van spelen uytgegeven zal worden, hetsy van staende spelen (=op een 
stellage op te voeren) ofte batementen (=korte toneelspelen), den persoen die se gegeven sullen 
worden, die sullen gehouden wesen de voernoemde rolle te leeren ende te spelen sonder enich 
wederseggen. Ende indien zij daervan in gebreke zijn, zoe zullen si verbueren vijf groot Vlaems, 
te gaen tot profijte van der voernoemder rethorijke.
(19)
Item voert soe sullen die hoeftmannen indertijt wesende gehouden wesen alle jaren te copen uyt 
die busse van der rethorijke hondert bonthouts (=bussels dun hout) ende hondert bostac- 
ken(=takkebossen) om die te besigen, als 't refreyndach is, tot elcx een vierendeel. Ende want er 
twee quater tempora zijn, dat men geen vier en behouft: te weten na pijnsterdach ende na 
crucis1036, soe sal men die mogen besigen opten dach, als men die misse singet van den zoeten 
naeme Jhesus nae jaersdach ende op die vastelavont, daeran elc gildebrueder in ghehouden zal 
wesen sijn porcie te betalen sonder enich wederseggen.
(20)
Item waer dat saeck, dat enige van onse vergaderinge tusschen tijden eniger conversacie mit 
malcanderen maken wilden bi manieren van rethoriken te houden oft anders, daer en sal 
nyemant inne gehouden wesen daer te comen dan die wil.
(21)
Item soe hebben wij noch geordineert ende ordineren mitsdesen, dat men vier werven 's iaers, te 
weten alle manendaghes na die quater tempora sal laten lesen een misse van requiem ende een 
generael (=algemene) uytvaert doen doen voer alle gelovige zielen die uyt voirscreven 
vergaderinge gestorven zijn ende die totten zoeten naeme Jhesus devocie ende minne gehadt 
hebben. Ende alsdan sal elck priester sculdich wesen te lesen van onse vergaderinge wesende 
eenen zeven salm cum letanys (=een van de zeven boetepsalmen met litanie) ende een collecte 
voer alle gelovige zielen die uyter voirscreven vergaderinge gestorven zijn ende alle die 
waerlicke personen een vrouwenhoet (="rozenhoedje", het bidden van de rozenkrans). Ende dit 
sal men altijts vermanen (=melding maken van) als wij vergaderen des sonnendages na die 
quater tempora voirscreven.
(22)
Item waer 't sake dat yemant van onsen voerscreven geselscappe buyten of binnen den Hage 
oflivich worde, zoe zullen alsdan die gemeene gesellen gehouden wesen over den selven doode 
broeder commen offeren te minsten eens om Goods willen, gelijck men in andere goede 
vergaderinge doet. Ende waer dat saeck dat daer yemant van in gebreke viele sonder merkelic 
onscult, nadat hem die wete gedaen sel wesen, zoe sal hi een oertken verbeuren tot profite van 
den outaer ende des zo zullen die deken, vier hoeftmannen, diede amministracie hebben zullen 
van den outaer, nadat tot heure kennisse gecomen sal wesen, terstont drie zielmissen doen doen

1036. H.Kruisdag, 3 mei. 's-Gravenhage had twee grote ommegangen, namelijk de processie op 
Sacramentsdag en op H.Kruisdag. Zie: Van Gelder 1916.
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over den doden brueder ende oeck een uytevaert ende setten ter eren goods ende tot lavenisse 
der zielen vijf wassen kaersen. Ende des zoe sal een ygelickx gildebroeder geven voir syn doot 
scult 15 groot Vlaems. Voert indien daer enige van state (=stand) ware van den doden brueder, 
die dat volle licht begeerde te hebben, die sal geven eenen gouden penninck, sulck als hem God 
in 't hart stiert.
(23)
Item soe zullen alle buytenbroers ende buytensusteren van den zoeten naem Jhesus geven ende 
betalen voer horen inganck (=introductie) eenen groten Vlaems ende alle jaer vier groot tot 
profite van den voernoemde outaer. Ende om te onderhouden de misse van den zoeten naem 
Jhesus mit datter toe behoert. Ende als zij oflivich worden, zoe zullen zij voer heur dootschuldt 
geven ende betalen 15 groot Vlaems als voren. Ende dat gedaen wesende ende haer jaergelden 
betaelt zijnde, soe sal men hem oick een uytvaert doen als eenen binnenbrueder, ghelijck dat 
hiervoren verclaert is. Ende dese zielmissen en zullen die hoeftmannen nyemant laten doen dan 
onsen cappelaen. Ende indien hij se nyet doen en mach, zoe sal men se laten doen een van onsen 
priesteren die in de bruederscap zijn. Ende denselven priester sel hebben voer de misse een 
braspennick (=1 1/4 stuiver). Maer of 't gebuerde dattet onse priesteren nyet gebueren en 
mochte, zoe sel men in dien gevalle eenen anderen nemen.
(24)
Item oft ghebuerde dat yemande van onse gesellen van der rethorijke ende musike enich gescil 
maecten tegens malcanderen, in sulcke manieren dat die een den anderen iniuriose (=beledi- 
gende) woerden gave ofte enige andere vilonye deden ofte zeyden in den gheselscip in der 
camere wesende ofte oick daerbuyten aengaende dat voirnoemt geselscip, soe sal in dien gevalle 
den keyser, cancellier, deken ende vier hoeftmannen of deghene, die in presencie wesen sal, 
datzelve ghescil terstont in handen nemen ende verpeynen 't (=beboeten) op zekere grote peynen 
(=boete) ende daervan een uytspraec te doene, elck mit twee andere, die deselve gescillende 
personen daertoe nemen zullen van den geselscappe ende welck si houden zullen op die peyne bi 
denselven keyser, cancellier, deken, vier hoeftmannen. Ende die vier andere daertoe ghenomen 
nimmermeer daertegens te doene. Ende indyen zij daertyegens deden mit woerden of mit 
wercken, zoe zullen alsdan die voerscreven keyser, cancellier, deken, vier hoeftmannen mitten 
meesten stemmen denselven quaetwillende utten geselscip doen, ghelijck hiervore in een artikel 
bysonder te vollen verclaert staet ende hem ofnemen realicken (=daadwerkelijk) ende mit rechte 
die peyne ende andere costen die hi sculdich is. Ende dat mitten gheestelicken rechten.
(25)
Item voert soe hebben wij gheordineert ende ordineren mits desen, dat men gheen nyeuwe 
ordinancie ofte statuten maken ofte versieren (=opstellen) en sal by den keyser, cancellier, 
deken, vier hooftmannen ende die meeste stemmen. Ende alle ordinancie alsoe ghemaeckt 
wesende, die sal een ygelick gildebroeder gehouden wesen t'onderhouden op die boete van vijf 
groot Vlaems, te gaene tot behouf, als dat gheordineert sal worden. Ende soe wye dese 
voirghenoemde ordinancie ende statuten hiervoren al in 't lange verclaert niet onderhouden en 
wil ende beloven an handen van den keyser, cancellier, deken ende vier hooftmannen, die sal 
men in dien gevalle terstont uyten gheselscip doen.
Super Quibus omnibus et singulis iam dicti magistri Reynerus, filius Hagonis; Stephanus, filius 
Jhoannis; Jhoannis, filius Arnoldi de Gouda; Cornelius, filius Martini; Cornelius, filius Jhoannis 
de Assendelf; Gwilhelmus Suyrmont; Theodricus, filius Adriani; Adrianus de Heyda; Johannes, 
filius Petri; Petrus Plumeon; Petrus Hanneman; Jacobus Clamp; Goscalcus, filius Jhoannis; 
Marinus, filius Jhoannis; Gherardus, filius Jhoannis Druyt; Wilhelmus, filius Henrici de Latere; 
Karolus, filius Jhoannis Gernier; Johannes, filius Mathie; Wilhelmus, organista; Florencius de 
Wingaerden, griffarius; Ysbrandus de Wingaerden; Arnoldus, filius Symonis; Johannes de 
Zeventer, secretarius; Nicolaus, filius Harmanni; Jhoannes de Velaer; Henricus, filius Jhoannis 
Roscam; Petrus Meerbeeck; Judocus, filius Jhoannis; Jhoannes de Busco; Gherardus, filius 
Ghijsberti; Theodricus, filius Adriani Keyser requisierunt sibi fieri ac cis (lees: eis) quorum 
interest aut interesse poterit in futurum a me notario publico subscripto unum vel plura si opus 
fuerit instrumentum vel instrumenta in meliori forma. Acta fuerunt hec in Haga comitis in loco
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habitacionis dicti Arnoldi, filii Symonis, barbitonsoris. Sub anno indicione mense die hora et 
pontificatu quibus supra presentibus ibidem honestis et descretis viris fratre Galieno, carmelita, 
et Cornelio, filio Geriardi, layco, Traiectensis diocesis testibus fide dignis ad premissa vocatis 
specialiter et rogatis et sic erat subsciptio instrumenti et ego Anthonis, filius Johannis alias Cock, 
clericus Traiectensis diocesis publicus sacra imperiali auctoritate notarius atque venerabilium 
dominorum decani et capituli Beate Marie virginis Hagensis scriba. Quia huiusmodi 
ordinationem stipulationem omnibusque aliis et singulis dicti sic ut premittitur fierent et 
agerentur unacum prenominatis testibus presens interfui eaque sic fieri vidi et studivi ideoque 
hoc presens publicum instrumentum manu alterius me impedito negociis fideliter conscriptum 
exinde conferi subscripsi et publicavi ac in hanc publicam formam redegi signoque et nomine 
meis solitis et consuetis signavi in fidem et testimonium omnium et singulorum premissorum 
rogatus et requisitus." (In vertaling: Waarover tesamen en afzonderlijk de reeds genoemde 
magisters Reynerus, zoon van Hago; t/m Theodricus, zoon van Adrianus Keyser, verzocht 
hebben dat voor hen werd vervaardigd en voor diegenen voor wie het van belang is of van 
belang zal kunnen zijn in de toekomst door mij ondergetende, publiek notaris, één of zo nodig 
meer document of documenten in voortreffelijke staat. Dit is geschied in 's-Gravenhage in de 
woning van de genoemde Arnoldus, baardkapper, onder jaar, informatie [nl. ten behoeve van de 
belastingheffing], maand, dag, uur en pontificaat voornoemd in aanwezigheid ter plekke van de 
eerbiedwaardige en onderscheiden mannenbroeder Galienus, karmeliet, en Cornelius, zoon van 
Gerardus, leek, als betrouwbare getuigen van het diocees Utrecht speciaal voor de bepalingen (?) 
geroepen en gevraagd. En zo was de ondertekening van het document. En ik Anthonis, zoon van 
Johannes alias Cock, publiek klerk (priester?) van het diocees Utrecht met heilig keizerlijk gezag 
secretaris en van de eerbiedwaardige heren de deken en het Haagse kapittel van de Heilige 
Maagd Maria, secretaris, [ben er getuige van geweest] dat dergelijke regeling en overeenkomst 
door alle anderen en afzonderlijken is bepaald uit aller naam. [Ik] ben samen met de 
voornoemde getuigen aanwezig geweest en heb gezien en erop toegezien. En daarom heb ik dit 
onderhavige openbare document, door andermans hand getrouwelijk geschreven, omdat ikzelf 
verhinderd was door bezigheden, vervolgens vergeleken, ondertekend en openbaar gemaakt en 
in deze publieke vorm opgesteld en met mijn gebruikelijke handtekening en naam getekend tot 
garantie en getuigenis van alle bepalingen gezamenlijk en afzonderlijk gevraagd en verzocht.")
1507
- GA Leiden, Secr.Arch.I, Inv.nr.586 (Thes.rek.), fol.52:
"Item den 14en dach in mey gegeven bij ordonnantie van den burgemeesters ende meester 
Florijs, den superintendent (=opperbeheerder), den gesellen van de rethorique tot hulpe van den 
costen, die zy doen sullen in den Haghe, aldaer vele cameren van de rhetorique vergaert sullen 
wesen 10 pond van 40 groten, facit 13 pond 6 sch. 8 pen."
1523
- GA Leiden, Secr.Arch.I. Inv.nr.603, (Thes.rek.), fol.70:
"Item opten 17en dach van meye anno XVc XXIIJ opten ommegancxdach werde van de 
stedewegen geschoncken ten huyse van Bertelmees, die bontwercker, Diricxsz. van de 
rethorycken van den Hage, die in zeeckere getale van personen hier gecomen waeren met die 
van deser stede, vier stedekannen Rijns wijn den stoop van 10 groten, beloopt 2 pond 13 sch. 4 
pen."
1526
- GA Haarlem (Thes.Rek.), geen inv.nr., fol.87 verso.:
"Jan van Neck en Dirick Gijsbrechtsz. als oudste ende principaelste (=voornaamste) van 
d'rethorijcke binnen der stede van Haerlem die somme van 12 pont van 40 groten Vlaems 't pont, 
ter cause van dat zij mit die gemeen gesellen van d'voorsz. rethorijcke zijn getrocken ende 
gereyst geweest in de Haghe, aldair vergadert waeren die rethorijckers van allen stede van 
Hollant om dair te spelen om prijs, aldair zijlieden mede speelden. Daeromme hier 12 pont."
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- "Ook wierden (volgens extract van Rekening van A.van Teilingen van 't jaer 15271037) de 
rethoryckers met vier enkele tonnen bier beschoncken, en hunne kosten om met de rethoryckers 
van Amsterdam, Den Haeg, Leiden en Gouda gemeenschap te houden, betaelt, alles om waer het 
mogelijk, deze stadt in bloei te brengen en voor de vreemdelingen bevallig te doen zyn."
1529
- ARA, H.v.H., Grafelijkheidsrekenkamer, Rekeningen, inv.nr.4452(=1529), rubriek: "Andere 
uytgeven van vacatien ende reysen by boden van de voorsz. hove in de zaecke van de 
Lutheranien", fol.58 verso:
"Jan Claesz., bode, die gereyst is geweest mit zekere besloten brieven van de voorsz. hove an 
den steden van Brielle, Delf, Schiedamme, Rotterdamme ende Den Haghe, werende, dat zy van 
nu voertan nyet gedogen eenige spelen gespelt te worden, mentie (=melding) maeckende van de 
heylige stoffen etc. voor 't welcke reysen hem toegetauxeert (=toegekend) is drie dagen tot 6 
stuvers 's daechs. Blyckende by ordonnantie, hier overgelevert, waeromme hyer 18 st."
1540
- Keizerlijke ordonnantie van Maria van Hongarije tegen rederijkersspelen. Deze ordonnantie 
van 10 juli 1540 wordt o.a. gestuurd aan de baljuw van 's-Gravenhage.1038
1546
- De Laurierspruit en De Korenbloem zijn van plan deel te nemen aan een wedstrijd te 
Gouda.1039
1547
- ARA, H.v.H., inv.nr.5654, Criminele Sententiën 1547, fol.201 verso-203:
De procureur-generael heeft een aanklacht ingediend tegen Jan van Oescher, die een valse 
excommunicatie tegen deken en kapittel van Den Haag aan de deur van de Grote Kerk heeft 
laten aanslaan "versoeckende aen de rethoryckers, dat zy dezelfde mede wilden stellen 
(=vermelden) an haer stellaige daerop zy speelen zouden."1040
1558
- Een schoon gheestelick nyeuw liedt. Oudste druk in "Veelderhande geestelicke liedekens enz." 
Emden 1558."1041
"Prince, ghy Koernbloemkens fijn 
Smaeckt desen wijn;
Sonder fenijn
Wort se u geschoncke[n], wilt vroelic sij[n].
Holt mate in allen dingen,
Leeft mit ghenuechten op dit termijn. (Etc.)"
1559
- GA 's-Gravenhage, Arch. St.Joris broederschap, inv.nr.78, fol.18 verso-19:
"Item by ordonnantie van den deecken betaelt drie pont die gemeyne rethorisiens van den Haege 
ter cause van haer batementespeelen, die zy gunstelicke duerende die twee feestedaeghen den 
coninck ende gemeene schutters gedaen ende bedreven hebben, welcke drie ponden heurluyden 
gegundt ende geschoncken zijn tot wijn. Hier 3 pond."

1527

1037. Zie: Alkmaar 1527.
1038. Zie: Algemeen 1540 en De Groote 1975, Deel I, p.105 v.v.
1039. Zie: Gouda 1546.
1040. Van den Bergh 1886 vermeldt abusievelijk "civiele" in plaats van "criminele" sententiën; vandaar 

dat Smit 1922 dit archiefstuk niet kon vinden.
1041. Zie ook: Kossmann 1926, p.49-72.
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1560
- ARA H.v.H., inv.nr.38, Eerste memoriael van Mr.Bartelt Ernst, fol.264:
Op 16 februari 1560 werd door een deurwaarder van het Hof in 's-Gravenhage een publikatie 
afgelezen die op 26 januari te Brussel werd uitgegeven, waarin stond dat de landvoogdes 
vernomen had, dat men "maeckt, componeert ende speelt, zoewel bij onsen ondersaten 
(=onderdanen) als andere vreemde ende uytlandige (=buitenlandse) persoenen, comende in 
deselve onsen landen, diversche spelen van sinne ende moraliteyt camerspelen, batementen, 
rondeelkens, refereynen, baladen ende diergelijcke, daeruyt dicwils scandalisatie rijst, oft 
daerinne gemenght sijn die Heylighe Scriften, godlicke misterien ende constitutien 
(=bepalingen) van onser Moeder der Heyliger kercke, die somtijts qualick uytgeleyt ende 
geappliceert (=toegepast) woerden, spreeckende oeck tot achterdeele (=schade) ende 
versmadenisse van eenighe geestelicke personnaigen ende religieusen, dairby 't gemeen volck 
ontsticht, verleydt ende bedrogen wordt", vooral nu "die quade gereprobeerde (=verworpen) 
secten daegelicx lancx soe meer opcommen ende vermenigfuldigen". En dus wordt het volk 
meegedeeld, dat deze teksten "nyet gespeelt, noch gereciteert moghen werden, tenzij dat die 
eerst gevisiteert (=onderzocht) sijn bij den principalen pastoir, officier ofte wet."1042
Vóór 1561
- GA Leiden, inv.Overvoorde, Gilden etc., inv.nr.1467:
"Item een bort met elf wynkannen, cleyn ende groot, die met die oude vry conste van retoricka 
gewonnen zyn tot Dordrecht, Rotterdam ende in 't 's-Gravenhage."
1561
- Volgens Pabon 1937 wordt in het Hofboek, p.454, fol.232, genoemd:
"Dirck Cornelisz., keyser van Mit Geneuchten."1043
1562
- GA 's-Gravenhage, inv.nr.610 (Lopende keuren van 1567 tot 1579, geen folionr., 4 mei 1562: 
"Wij bailluw, burgemeesteren ende schepenen van den Hage doen condt allen luyden, dat wy 
omme sonderlinge saecke, ons daertoe moverende, nedergeleydt hebben ende leggen ter neder 
mits dezen beyde die camere van rhetorica alhyer in den Hage, by naemen Met Geneuchten en 
Laet vaeren droefheijdt, willende nochtans dat haer beyder gereetschap ende goeden in 
malcanderen gesmolten ende bijeen ende voer een corpus (=gemeenschap) sal blijven. Alsoe wij 
geordonneert hebben ende ordineren mitsdesen om redenen ons daertoe porrende (=nopende), 
datter van nu voertaen eene camere van rhetorica in den Hage gehouden sal worden ende dat bij 
de gesellen, die wij als nu daertoe gecommiteert (=toevertrouwd) hebben ende naemaels bij 
onsen nacommelingen daertoe geordonneert ende gecommiteert sullen worden, die welcke ende 
anders gheen sullen voeren voer advys Met Geneuchten, alsoe die d'outsche zijn, ende dat op 
conditien hyernae volgende:
In den eersten sullen zij de camer, henluyden bij ons gegundt, over de secrete (=geheime) camer 
van 't stadthuys van den Hage gebruycken ende men sal hemluyden aldaer doen maecken een 
deurcazijn (=kozijn) ende slodt daeraen, met expresse conditien (=uitdrukkelijke voorwaarde) 
dat syluyden hen aldaer eerlicke ende bequamelicke sullen draegende die camer gebruycken 
ende sulcx scherp toesicht hebben op vyer ende licht, dat sij daer sullen gebruycken als op 
hemluyden eygen ende propre goeden (=bijzondere goederen), op peynen (=straffe) 't interest 
(=de schade) van dien hemluiden te verhaelen, interdicerende (=verbiedend) ende verbyedende 
henluyden ende elcken van hem bysondere.
Soe, wanneer bailluw,schout, burgemeesteren ofte gerechte ende yegelick van henluyden in 
deselve secrete camere sullen vergaderen ofte besoigneren (=bezig zijn), dat sij noch nyemant

1042. Zie ook: Algemeen 1559 en Smit 1922.
1043. In GA, RA 's-Gravenhage, inv.nr.514, fol.117 verso, d.d. 28-3-1588 wordt de naam "Dirck 

Cornelisz." zonder verdere aanduidingen vermeld. In ARA, H.v.H., inv.nr.39 (Memoriaal H.v.H. 1560-1563) 
hebben wij deze naam niet terug kunnen vinden.
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van henluyden in haerluyder geconsenteerde camere sullen vergaderen, mer daervandaen blijven 
ter tijt ende wijlen toe d'selve bailluw, schout, burgemeesteren ende gerechte heurluyder affairen 
gedaen sullen hebben, opte verbeurte van de camere nyet meer te gebruycken soe verre 't ons 
ofte onse naecomelingen belyeft. Sullen oeck de voornoemde gesellen onder heurluyden kiesen 
eenen keyser, cancelliere, deken, facteur, die haer goetduncken sullen, welcke cancellier ende 
deken in absentie van de keyser in zijne plaetse sullen staen. Ende de articulen van haerluyder 
charters (=reglementen), dies zijluyden ons sullen laeten visiteren (=onderzoeken), omme bij ons 
geapprobeert (=goedgekeurd) te worden, indien 't ons goet duynckt, deselfde sulcx by henluyden 
te observeren ende t'onderhouden.
Item dat alle die gesellen gecomdempneert (=veroordeeld) zijnde in eenige boeten ofte breucken 
(=boetes), ghemeenen of verteerde costen, gehouden sullen wesen op te leggen ende te betaelen 
binnen vierthien dagen nae date (=na dato) sij van den knecht van de camere daervan vermaent 
sullen sijn. Ende bij faulte (=in gebreke blijven) van dien executeren ende gelt of pant uyte 
sijnen huyse te haelen tot des onwilligen coste. Ende sal bovendien den geëxecuteerde 
gesuspendeert (=de veroordeelde geschorst) wesen van de camere te blijven ende hem t'absente- 
ren den tijt van drie maenden op een boete van drie ponden van 40 groten; het een derde deel tot 
proufijt (=voordeel) van den schout, het ander derde deel tot proufijt van de camer ende het 
derde derdendeel tot proufyte van 't Soete Naem Jesus-outaer.
Item sullen oeck die gesellen gheen gesworen (=beëdigde) broeders noch broeders van minnen 
(=beminnaars) mogen inne nemen, noch in die camere ontfangen dan bij expres consent 
(=uitdrukkelijke toestemming) ende belijeven van ons in der tijdt wesende.
Item sullen by den keyser, cancelyer, deken ende factoer gestelt worden alle jaers twee hoemans 
ende twee retoryckmeesters, die gehouden sullen sijn in te manen die jaerpenninghen ende rente 
van Sinte Adriaens ende Zoete Naem Jesus-gilden1044, omme daermede t'onderhouden die orna
menten van 't Zoete Naem Jesus-outaer ende den knecht te betaelen, die gehouden sullen wesen 
alle jaer daervan schriftelicke bewijs, reeckeninge ende reliqua (=het overige) te doen van haeren 
ontfanck ende uytgeef voer keyser, cancelyer, deken, facteur ende de nyeuwe hoofmans ende 
rhetoryckmeesters, bevelende ende ordonnerende bij expres den voorsz. keyser, cancelyer, 
deken, facteur ende generalicken (=in het algemeen) allen den broeders van de camere, die nu 
zijn ofte naemaels wesen sullen, gheen spelen van sinnen nochte van gheneuchte in te setten, uyt 
te geven omme te speelen alhyer in den Hage ofte Haechambacht, ofte en sellen d'selfde eerste 
ende alvoren hebben laeten visiteren den hooftofficiers van den Hage ende sijn consent met den 
dach van den maent ende jaer onderteyckent, op peyne van arbitralicken (=gerechtelijk) 
gecorrigeert te worden ende daerenboven tot verbeurnisse van heurluyder advysen ende 
suspensie (=schorsing) van de camere.
Ende dese ordonnantie onderhoudende beloven henluyden ende der voorsz. camere tot allen 
tijden voor te staen in allen saecken, daer zij in gerechticht sullen sijn, alle dinck sonder arch 
ende list. Des toirconde hebben wij de camer van Met Genuchten dese ordonnantie gegundt ende 
gegeven, gunnen ende gheven bij onsen bryeve tot onsen naecomelingen kennelicken wederseg- 
gen toe. Des toirconde onsen ghemeen zegel van den Hage hyer onderaen gehangen opten 
vyerden dach van meye anno XVc twee ende tsestich, wesende onderteyckent,
A.Benninck."1045
1564
- GA 's-Gravenhage, RA inv.nr.393, fol.48, Register van verkoopingen van losrenten:
"Wij, bailliu, schout, burgemeesteren ende schepenen in den Hage doen condt allen luyden, dat 
wij geordoneert hebben om reden, ons daertoe moverende, voortan in den Hage niet meer dan 
een camer van rethoryke te willen hebben, te weten "Mit Geneuchten", destituerende 
(=afzeggend) "Laet varen droefheyt"; nochtans willende, dattet selven avys (=devies) onder onze 
jurisdictie van den Hage sal blijven. Hebben dairomme die van Sceveninghe als onse ondersaten

1044. Zie voor beide gilden: Pabon 1936, p.120-122, en Vandecasteele 1985-1986.
1045. Hij was gedurende vele jaren secretaris van 's-Gravenhage; van 1558 tot 1559 substituut-baljuw. Hij 

overlijdt op 22-10-1589 (zie: De Riemer 1739, Deel III, p.182-183.
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gelast haer avys "Wy visschen geneucht" mit sijn anclevende (=wat erbij hoort) te verlaten ende 
aen te nemen tot haren avys "Laet vaeren droefheyt" mit sijnen ancleven, alsoe 't selve avys ende 
camer by hoger memorien graef Jan van Egmond1046, stadthouder-generael van Hollant, Zeelant, 
enz. gefundeert (=gesticht) es, haer authoriseerende omme datselve vortan retrosynlick te 
gebruycken ende sullen onder haerluyder kyesen een koninck, prinche, factoer tot haer hoefden 
ende wat deselve stemmen mitten meerendeel van haer geselscap sullen de ander volghen. Dan 
sullen gehouden wesen haer spelen te doen visiteren den officier ofte in sijner absentie haeren 
pastoer ende bij haeren consente die speelen ende anders nyet. Ende sullen oeck op gheen 
generaele reysen trecken (=algemeen afgekondigde reizen maken; bv. naar een wedstrijd) dan by 
expres consent ende believen van de wethouders van den Hage. Willen ende belasten oeck den 
koninck ende prinche in der tijt wesende der camers goede (=goederen) in goed bewaringhe te 
houden sonder die te schueren (=verdelen) ende te participeren, mer te observeren tot 
bewairnisse van de camer ende daervan (=daarvoor) te responderen (=in te staan); des versocht 
sijnde auctoriseerende (=machtigend) den bode van den Hage de quaede betaelers ende 
onwillighe, des versocht sijnde van den koninck of prinche, te sommeren ende t'eynde vier ende 
twintich uyren te executeren ende gelt of pant te leveren, willende al dese articulen ende pointen 
onderhouden hebben. T'oirconde 't gemeen segel van den Hage hieraen angehangen den 24 dach 
aprilis anno XVLXIIII."
1579
- ARA, H.v.H., Grafelijkheidsrekenkamer, Rekeningen, inv.nr.415, fol.147 verso:
"Noch betaelt (...) Pietersz., timmerman, 102 sch. van dat hy deur onthiet (=machtiging) van 
mijn heeren van de reeckeninge in de groote sael van den hove gesteygert (=opgebouwd) hebben 
een stallagie, waerop die retro synen gespeelt hebben ende 't zelve wederomme afgebroken, 
waervooren hem toegeleyt es 2 pond."
1581
- De Korenbloem is deelnemer aan refereinwedstrijd te Delft en wint drie eerste prijzen.1047
- GA Gouda, inv.nr.1228 (Thes.rek.), fol.26:
"Betaelt Joris Boslant ten behouve van die retrosynen van die Goudsbloeme de somme van 
achtien gulden deselve retrosijns naer voorgaende advys van de vroedschap toegevoucht, om 
daermede te vervallen (=betalen) d'oncosten, die by hen gedragen sullen worden reysende in den 
Haghe, omme te beantwoorden sekere vrage, aldaer by de retrosynen uytgegeven te weten: "Of 
's werelts hoogheyt sonder Tiran nu wel mach claeren." Blyckende by ordonnantie ende 
quitantie 18 gl."1048
- GA Monster, inv.nr.584, (Ambachtsrekeningen), geen folionummer:
"De rhetorisinen tot een half vat biers hun opte Haichse reyse in mayo by de ambochtsbewaer- 
ders ende sommige bueren toegeleyt, betaelt 3 pond."
1584/85
- GA Den Haag, inv.nr.1185 (Thes.rek.) fol.137 verso:
"Betaelt Jan Gerets1049, als keyser van de camer van retorica Met Genueghten in den Hage uyt 
den naem van de gemeene broeders, aldaer de somme van zes ponden uyt saecken van 
heurluyder nyewe jaere, blyckende by heurluider requeste, houdende ordonnantie van date den 
2en marty anno vijf ende tachtich met quitantie van den voorsz. Jan Gerets ende Michiel 
Dircksz.1050, als decken, hijer overgelevert. Dus hijer 6 pond."

1046. Stadhouder van Holland van 1484 tot 1515.
1047. Zie: Delft 1581.
1048. Zie: Van Boheemen 1999.
1049. Is hij dezelfde als Jan Gerritsz. Terhorst, die in 1618 genoemd wordt?
1050. In GA, RA 's-Gravenhage, inv.nr.514, fol.147 verso, d.d. 29-9-1588 wordt een Michiel Dircksz. 

genoemd, "wonend te 's-Gravenhage".
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- Idem, fol.135 verso en 136:
"Betaelt de dienaers van den bailliu van den Hage de somme van dry ponden uyt saecke van 
heurluider nyewe jair ende nyet toe te laeten eenige onbehoorlicke vastenavontspeelen te spelen, 
blyckende by ordonnantie van date den 11 january anno vijf ende tachtich."
1586
- ARA, H.v.H., Resolutiën van het Hof van Holland, 19-5-1586:
"Den 19 mey is geresolveert ende den procureur-generael belast goet regard te neemen 
(=aandacht te schenken) ende te beletten in het begrip van het Hof ende insonderheit de groote 
sale niet toe te laten eenige esbatementspel (...) ofte ander spel ende dat hy daertegens sal 
procederen met afnemen van hare instrumenten ende voerts tegen heurlieden te procederen als 
naer behooren. Is mede belast den deurwaerder van de kamer van de (...) niettegenstaende die 
van der kamere sulcks souden mogen consenteren, deselve sale niet op te doen buiten consent 
van den (...) of die van den rade op poene (=straffe) van tegens hem geprocedeert ende hy by den 
Hove daerover gepunieert (=gestraft) te werden naer behooren."
- Intrede van de Graaf van Leicester. Tableaux vivants worden vertoond. Uit de gravures blijkt 
geen bemoeienis van de rederijkerskamer.1051
- ARA, H.v.H., Grafelijkheidsrekenkamer, Rekeningen, inv.nr.5363, fol.180 verso:
"Betaelt die camere van rhetorica alhijer in den Haeghe de somme van acht ponden ter cause van 
een vereeringe (=schenking) henluijden toegevoucht uijt saecken, dat zij die van den Haeghe de 
meij hadden geschoncken (=de meiboom hadden gebracht). Blijckende by ordonnantie in date 
den 10en meij anno XVc zes ende tachtig met quitantie van den deecken ende cancellier van de 
voorsz. camer. Dus hijer de somme van 8 pond."
- Idem, fol.189 verso en 190:
"Betaelt den keijser, deecken ende cancellier van de camere van rhetorica Met Genuchten de 
somme van drie ende twintich ponden, elf schellingen, zes penningen ter cause vangelijcke 
somme bij hemluijden verstreckt in de reijse bij den voorschreven deecken, ende gebroeders 
omme te solveren (=op te lossen) seeckere vrage tot Rotterdam ghedaen, waerveur zij den 
hoochsten ende andere prijsen hebben geimporteert (=ingebracht), breder blijckende bij de 
reeckeninghe ende supplicatie bij henluijden aen die van den Haeghe gedaen, mitsgaders 
d'ordonnantie, daerop gevoecht in date den sesten septembris anno zes ende tachtich met 
quitantie. Dus hijer 23 pond, 11 sch. 6 penn."
- Idem, fol.205:
"Betaelt keijser, deeckens ende hooftmans van de camere van rhetorica alhijer in den Haghe de 
somme van dertich ponden uyt saecke van't nieuwe jaer by henluyden den Haeghe tot een 
vereeringe gesongen, ende andere oncosten by henluyden geleden, breder blijckende bij 
supplicatie (=verzoek) by den voorsz. broeders aen den Hage gedaen, houdende ordonnantie in 
date den 7en martij LXXXVIJ (sic) met quitantie. Dus hijer 30 pond."
- Idem, fol.221 en 221 verso:
"Betaelt Anthonis van Cats1052, schepen van den Haeghe de somme van acht ponden, thien 
schellingen uyt saecke dat de camer van rethorica Met Genuchten door last ende bevel van de 
burgemeesteren van den Haghe, alsoe zy tot Rotterdam geweest hadden, ende zeeckere prijsen 
hadden vercregen, hadden doen haelen seeckere stopen rode Franse wijn, omme daermede te

1051. Zie gravures GA 's-Gravenhage, Afdeling Atlas, Sector Prenten, Signatuur: Historie 1586 januari 6, 
kl. 6, 7 en 10.

1052. Anthonis van Cats vervult in de jaren 1584-1606 diverse functies in het bestuur van's-Gravenhage 
(schepen, lid van de vroedschap, burgemeester). Hij vertrekt in 1606 uit 's-Gravenhage.
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gratificeren (=begunstigen) dengeenen, die haer d'selve thuys brachten, als blijckt bij de 
ordonnantie in date den 24en novembris LXXXVJ met quitantie. Dus hijer 8 pond 10 sch."
1587
- ARA, H.v.H., Resolutiën van het Hof, 9 augustus 15 871053:
"Is noch geresolveert op het relaes van Croeck1054, den eersten deurwaerder ende den procu- 
reur-generael, belast U.E. (=??), woonenden alhier op de Plaetse in de Comeet, te versekeren 
(=in verzekerde bewaring te stellen) op de voorpoorte in den Hage. Ende hem te doen logeeren 
(=verblijven) op twee stuyvers daeghs, ter tijdt toe, dat anders by den Hove sal wesen 
gedisponeert (=beschikt), ter cause dat hy denselven deurwaerder (die) van 's hofs wegen het 
spel, dat de rethorijckers in meeninge waren (=van plan waren) te spelen, interdiceerde, voor 
antwoort gegeven heeft, dat hy op het Hof niet en paste ende dat syluyden consent hadden van 
de magistraet van den Haghe ende onder het Hof niet en stonden.
Eodem die (=dezelfde dag). Den procureur-generael belast den (...), daer syluyden in meeninge 
sijn op morgen op te spelen, tusschen dit ende morgenoghtent voor acht uuren af te breken, op 
peine dat hetselve naer (=na) achte noch staende, het Hof denselven procureur-generael belast 
ende geauthoriseert heeft, last ende authoriseert hem by dese 't zelve naer de voorn. tijt by zyn 
dienaers te doen afbreken ende indien het moet sijn te dien fine (=einde) tot assistencie te mogen 
nemen alsulcke deurwaerders ende boden, als hy oorbaer dencken ende daertoe van noden 
hebben sal."
- Placaten van Hollant. Placaet in date den negenden augusti 1587:
"Maurits, gebooren Prince van Orangien, Grave van Nassau, Catzenellebogen, Vyanden, Diets, 
Marquis van der Veere ende Vlissingen, Heer van S.Vijt, Duesburgh, der stadt Grave ende van 
den Lande van Kuyck ende Gouverneur ende Capiteyn-Generael ende Admirael, mitsgaders den 
President ende Raden over Hollant, Zeelant ende Vrieslant. Den eersten geswooren ecploiteur 
van de camere van den raede hierop versocht, saluyt. Al is 't so dat wy bemercken, dat door de 
groote sonden, den toorne ende gramschap van Godt almachtich over den lande ende 
ingesetenen wort ontsteecken ende vermeerdert met verscheyden plagen, welcke toorne ende 
gramschap sonder alle twijfel niet en sal cesseren (=ophouden), sonder ons met leetwesen te 
verootmoedigen onder de barmhertige handt ende ghenade des Heeren, nochtans komen wy in 
ervaringe, dat in plaetse van dien, alhier binnen den Hage veel ende verscheyden acten, 
(=handelingen) oock openbaerlicke worden ghepleegt, streckende meer tot ydelheyt, dan omme 
godts toorne wech te nemen, 't welck niet en behoort getolereert te worden.
Soo is 't dat wy omme daerinne te remedieren (=verhelpen), goet ende raetsaem gevonden 
hebben u te bevelen ende committeren (=opdragen), ghelyck wy u bevelen ende committeren 
mitsdesen, u terstont te vinden (=bevinden) op het raedthuys alhier in den Hage. Ende aldaer 
naer voorgaende klockgeslach, by u roepende den officier van der plecke, is 't noot, vanwegen 
de hooge overicheyt ende graefelickheyt van Hollant, Zeelant ende Vrieslant, wel scherpelicken 
te verbieden ende interdiceren allen ende yegelicken persoonen, wie sy wesen mogen, te 
gebruycken eenige publijcke spelen van rhetorica, 't zy van sinnen, esbatementen ofte andere - 
hoe men die soude mogen noemen -, op peyne, dat d'overtreders ofte contraventeurs 
(=overtreders) van desen, by ons arbitralicken (=gerechtelijk) sullen worden gecorrigeert, sonder 
reguard (=acht) te nemen op eenige excuse, daermede de contraventeurs hem in desen ter 
contrarien souden mogen behelpen. Van 't welck te doen met diesser aenkleeft, wy u gheven 
macht, authoriteyt ende sonderlinghe (=speciaal) bevel.
Bevelende ende belastende den procureur-generael, den bailliu ende magistraet van den Hage, 
mitsgaders allen anderen dien dit aengaen mach, jegens den overtreders van desen te procederen

1053. Van den Bergh 1857 meldt op p.43, dat de precieze tekst van het originele register verloren is 
gegaan. Zijn bron is een "zeer verminkt afschrift, onder de collectanea van den fiskaal Bisdom op het 
Rijksarchief vermeld". We hebben dit document niet kunnen terugvinden.

1054. Zie voor hem: De Riemer 1739, Deel I, p.282, en GA, RA 's-Gravenhage, inv.nr.514, fol.62, d.d. 
20-4-1587.
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ende doen procederen, sonder dissimulatie (=door de vingers zien) ofte verdrach (=kwijtschel- 
ding).
Gegeven in de Hage, onder 't zegel van justitie, hierop gedruckt in forme van placate, den 
negende augusti 1587."
- GA 's-Gravenhage, inv.nr.611 (Keurboek 1586-1607), fol.162 verso - 170:
"Ordonnantie beroerende het sweeren ende vloucken, waerseggen, segenen ende besweeren 
mitsgaders het drincken onder de predicatie.
(--- ) Oock schoolenvergaderingen van rhetoresijns, van batementspeelders, schermers, dansers(_) "1055

- GA 's-Gravenhage, inv.nr.1186 (Thes.rek.), fol.168 verso:
"Betaelt den keyser, deecken ende hooftmans van de camere van rhetorica alhier in den Hage de 
somme van vier ende twintich ponden voor een gratuiteijt (=geschenk), ende tot behouf van 
deselve camere, tot vervallinge van den extraordinaris costen, als by ordonnantie ende quitantie. 
Dus hier 24 pond."
1588/89
- GA 's-Gravenhage, inv.nr.1187 (Thes.rek.), fol.114 en verso:
"Betaelt de keyser ende deecken van de camer van rhetorica in den Haghe de somme van 
vijfthien ponden, hemluyden tot een vereeringe toegevoucht van de vier teyckens (=tableaux 
vivants?), gedaen van victorie voor Bergen opte Zoom ende 't vertreck van de Spaansche 
vloot1056, blyckende by ordonnantie op date als vooren ende quitantie hier overgelevert. Dus hier 
15 pond."
- Idem, fol.151 verso en 152:
"Betaelt die van de camer van rhetorica alhier in den Hage de somme van achtien ponden uyt 
saecke ende hemluiden toegevoucht voor heurluyden nyeuwe jair, blijckende by ordonnantie in 
date den 17 february XVc negen ende tachtich ende quitantie hier overgelevert. Dus hier 18 
pond."
1589/90
- GA 's-Gravenhage, inv.nr.1188 (Thes.rek.), fol.131:
"Aen dezelfden 30 pond voor de costen, by heurluyden gehadt opte Haichse kermisse ende voor 
dat syluyden met andere cameren mede geweest syn binnen Schiedam ende oock tot Monster als 
S.Ecx.1057 aldaer werde gehult (=ingehuldigd)."
- Idem, fol.136:
"Aen dezelfden 18 pond uyt saecke van de tryumphe, by hemluyden gedaen, opte victorie ende 
innemen der stadt Breda. "1058
1590/91
- GA 's-Gravenhage, inv.nr.1189 (Thes.rek.), fol.130v.:
"Betaelt den keyser,deecken ende hooftmans van de camer van rethorica in den Hage de somme 
van vijfthien ponden, hemluyden toegevoucht tot reparatie heurluyder camersaecken, blyckende 
by ordonnantie ende quitantie. Dus hier 15 pond."

1055. Deze keur vermeldt verboden activiteiten op zondag tijdens de predikatie. Zie voor een vrijwel 
identieke tekst: 's-Gravenhage 1614.

1056. Eind juli/begin augustus wordt de Spaanse Armada in het Kanaal verslagen door de Engelsen 
Howard en Drake. Zij worden gesteund door een gering aantal Zeeuwse schepen onder leiding van Cornelis 
Jonck van Roosendaal. Admiraal Justinus van Nassau belet Parma de doorvaart naar de Spaanse vloot.

1057. Prins Maurits. Zie: Monster 1589.
1058. Op 4 maart 1590 vindt de verovering van Breda plaats met behulp van het turfschip van Adriaan 

van Bergen.
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- Idem, fol.135 verso:
"Betaelt den keyser ende deecken van de camer van rethorica de somme van vijfthien ponden 
uyt saecke van de triumphe, by hemluyden gedaen tot vereeringe van de victorien van de steden 
Zutphen ende Deventer1059, blyckende by ordonnantie ende quitantie. Dus hier 15 pond."
- Idem, fol.135 verso en 136:
"Betaelt Pieter Heyndricxs., waert in den Rooster, de somme van thien ponden uyt saecke van 
een tonne swaer bier, by hem gelevert den 10en augusto XVc tnegentich, tot behouf van de 
camer ende die van rethorica alhier, blyckende by ordonnantie ende quitantie. Dus hier 10 
pond."
1591/92
- GA 's-Gravenhage, inv.nr.1190 (Thes.rek.), fol.131 verso:
"Betaelt den deecken ende cancellier van de camer van rethorica de somme van achtien ponden 
uyt zaecke hemluyden toegevoucht tot huerluyder feeste Laurentii1060 ende van de triumphe, 
gedaen van 't overgaen van de stadt Nimmegen1061, blyckende by ordonnantie ende quitantie. 
Dus hier 18 pond."
- Idem, fol.136:
"Betaelt die van de camer van rethorica tot Scheveninge de somme van drie ende twintich 
ponden, henluyden toegevoucht tot onderhout van heuren camer, blyckende by ordonnantie ende 
quitantie. Dus hier 23 pond."
- Idem, fol. 140:
"Betaelt Ariaen Schrevels, laeckencooper, de somme van zesthien ponden, tien schellingen, zes 
penningen, uyt saecke van seeckere cartyck (=?) van diversche coleuren, by hem gelevert tot 
reparatie van 't vendel (=vaandel) van rethorica alhier in den Hage, blyckende by ordonnantie 
ende quitantie. Dus hier 16 pond 10 sch. 6 p."
- Idem, fol.145:
"Betaelt Cornelis Spierincxshouck, schout tot Scheveninge, de somme van zeven ponden, vier 
schellingen uyt saecke van bier, daermede den burgemeesters hebben vereert de camer van 
rethorica aldaer, ende by deselve caemer t'zijnen huyse gedaen hadden, blyckende by cedulle 
(=schriftelijke verklaring) inhoudende ordonnantie ende quitantie. Dus hier 7 pond 4 sch."
1592/93
- ARA, Grafelijkheidsrekenkamer, Rekeningen, inv.nr.5369 (Thes.rek.), fol.138 en 138 verso: 
"Betaelt den keyser, deecken ende andere van de camere van rethorica de somme van twaelf 
ponden, hemluyden by den burgemeesteren toegevoucht voor de triumphe, by hemluyden 
gedaen van seeckere victorie by syne Exc.1062 vercregen, blyckende by ordonnantie ende 
quitantie. Dus hier 12 pond."
- Idem, fol.162 verso:
"Betaelt den keyser,deecken ende cancellier van de camer van rethorica de somme van achtien 
ponden, hemluyden by burgemeesteren toegevoucht van de tryumphe, by hemluyden gedaen 
van 't veroveren der stede Coevoerden ende Geertruydenbergh, mitsgaders tot huere reyse naar 
Santvoort, blyckende by ordonnantie ende quitantie. Dus hier 18 pond."

1059. In de periode van mei tot oktober 1591 veroveren Maurits en Willem Lodewijk Zutphen, Deventer, 
Delfzijl, Hulst en Nijmegen.

1060. Laurentius is de patroon van de Haagse kamer. Zijn feest valt op 10 augustus.
1061. Zie noot 1059.
1062. Maurits verovert Steenwijk.
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- De Haagse rederijkers zijn aanwezig op een refreinfeest te Zandvoort.1063 
1593/94
- ARA Grafelijkheidsrekenkamer, Rekeningen, inv.nr.5370 (Thes.rek.
's-Gravenhage), fol.149 verso en 150:
"Betaelt den deeckens ende hooftmans van de camer van rethorica de somme van achtien 
ponden, hemluyden toegevoucht tot een nyeuwe jaer, blyckende by ordonnantie ende quitantie. 
Dus hier 18 pond."
- Idem, fol.164 verso:
"Betaelt den deecken ende hooftmans van de camer van rethorica de somme van vier ende 
twintich ponden, hemluyden toegevoucht voor de vieringe van de victorie van de coninck van 
Vranckrijck1064, 't goede succes van 't verloop van de vyant voor Coevoerden1065 ende voor 't 
haelen van de mey, voor haer extraordinaris costen daerinne gebruyckt, blijckende by ordon
nantie ende quitantie. Dus hier 24 pond."
- Idem, fol.166 verso:
"Betaelt den deecken ende hooftmans der rethorisinen alhier in den Hage de somme van 
vijfthien ponden, hemluyden toegevoucht voor de oncosten gedaen opte vieringe van de victorie 
van den stadt ende landen van Groeninghen, by zyne Excellentie innegenomen1066, blyckende by 
ordonnantie ende quitantie. Dus hier 15 pond."
- Idem, fol.196 verso:
"Betaelt den cancellier ende deecken van de camer van rethorica alhier in den Hage de somme 
van vijfthien ponden uyt saecke van geltsomme, hemluyden toegevoucht tot heurluyder nijeuwe 
jaer, blyckende by ordonnantie ende quitantie. Dus hier 15 pond."
1595/96
- GA 's-Gravenhage, inv.nr.1193 (Thes.Rek.), fol.209:
"Betaelt den deecken ende hooftmans van de camer van rethorica alhier in den Hage de somme 
van achtien ponden, hemluyden toegevoucht voor een nijeuwe jaer, blyckende by ordonnantie 
ende quitantie. Dus hier 18 pond."
1596/97
- GA 's-Gravenhage, inv.nr.1194 (Thes.rek.), fol.187 verso:
"Betaelt den key ser ende deecken van de camer van rethorijcke alhier in den Hage de somme 
van zes ende veertich ponden, hemluyden toegevoucht tot teergelt (=kosten van onderhoud) van 
de intre te doen met heurluyder camere tot Leyden, ende alle vordere costen daermede te 
vervallen, zoo in 't gaen als wederkeren, blyckende by ordonnantie ende quitantie. Dus hier 46 
pond."
- De Haagse rederijkers nemen deel aan een wedstrijd te Leiden. De Haagse zot is aanwezig op 
het feest van Pieter van der Morsch.1067
- GA 's-Gravenhage, inv.nr.1194 (Thes.rek.), fol.194 en 194 verso:
"Betaelt den keyser ende deecken van de camer van rethorica alhier in den Hage de somme van 
achtendetseventich ponden, omme daermede te betaelen diversche verwen, pinselen, out

1593

1063. Zie: Zandvoort 1593.
1064. Philips II doet een pogong tot interventie in Frankrijk die mislukt door de overgang van Hendrik IV 

tot het katholicisme in juni 1593.
1065. Zie noot 1062.
1066. Maurits verovert Groningen in mei/juni 1594.
1067. Zie: Leiden 1596.
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lijnwaet, pampier, foelge (=bladzilver of bladgoud) ende andere stoffen ende notelicke 
(=noodzakelijke) oncosten, by hemluyden gedaen tot cieraet van heur cledinge opten intre van 
haerluyder camer van rethorica binnen Leyden, blyckende by ordonnantie ende quitantie. Dus 
hier 68 pond."
- Idem, fol.199 verso:
"Betaelt die van de camer van de retherosijnen alhier in den Hage de somme van negen ponden, 
hemluyden toegevoucht voor een nijeuwe jaer, blyckende by ordonnantie ende quitantie. Dus 
hier 9 pond."
1597/98
- GA 's-Gravenhage, inv.nr.1195 (Thes.rek.), fol.206 verso en 207:
"Betaelt die van de camer van retorica alhyer in den Hage de somme van achtien ponden, 
hemluyden toegevoucht uut saecke zyluyden hebben gemaeckt zeeckere refereynen ende 
liedekens ende 't selve ghepronunchieert (=voorgedragen) ende gesongen van 't stadhuys van 
den Hage, ten tijde dat werde geviert over de victorien van de stadt Amiens in Vranckrijck ende 
de stadt Berck1068, blyckende by ordonnantie ende quitantie. Dus hier 18 pond."
- Idem, fol.206 verso:
"Betaelt aen handen, als vooren (=de camer van rethorica) de somme van gelycke achtien 
ponden, uut saecke zyluyden mede hebben gemaeckt zeeckere refereynen ende liedekens ende 
deselve van gelycke gepronunchieert ende gesongen van 't stadthuys van den Hage, ten tijde 
men vierde over de victorie van de stede van Breevoort ende Lingen1069, blyckende by ordon
nantie ende quitantie. Dus hier 18 pond."
- Idem, fol.221 verso:
"Betaelt die van de camer van retorica alhier in den Hage de somme van achthien ponden, 
hemluyden toegevoucht voor een gratuiteyt ende nieuwe jaer, blyckende by ordonnantie ende 
quitantie. Dus alhier 18 pond."
1598
- Den Haag neemt deel aan een wedstrijd te Rotterdam. De Haagse auteur tekent met de 
zinspreuk "Hebt Lieft Altijd".1070
- GA 's-Gravenhage, inv.nr.1196 (Thes.rek.), fol.200:
"Betaelt die van de camer van retorica alhier in den Hage de somme van vier ende twintich 
ponden, hemluyden toegevoucht voor 't haelen van de meij in den jare XVc acht ende 
tnegentich, blijckende by ordonnantie ende quitantie. Dus hier 24 pond."
1600
- GA 's-Gravenhage, inv.nr.1198 (Thes.rek.), fol.188 en 188 verso:
"Betaelt die van de camer van rhetorica alhier in den Haege de somme van achtien ponden hem 
toegevoucht voor heurluyder nieuwe jaer, ende andere oncosten by hemluyden gedaen, 
blyckende by ordonnantie ende quitantie. Dus hier 18 pond."
- Idem, fol.207 verso en 208:

1068. In 1597 behaalt Hendrik IV successen in Noord-Frankrijk en op de huidige Belgisch-Nederlandse 
grens. Tevens opent hij vredesbesprekingen te Amiens. In januari 1597 verslaat Maurits het Spaanse leger bij 
Turnhout. In de herfst van 1597 verovert hij het tolstation Rijnberck, Groenlo, Breevorst en Lingen. 
Rijnberck gaat in 1599 weer verloren, wordt opnieuw door Maurits in 1601 ingenomen en in 1606 heroverd 
door Spinola.

1069. Zie noot 1068.
1070. Zie: Rotterdam 1598.
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"Betaelt de camer van retorica de somme van twintich ponden, hemluyden toegevoucht voor 't 
haelen van de mey ende 't pronunchieren van een lofdicht over de victorie van de slach in 
Vlaenderen1071, blyckende by ordonnantie ende quitantie. Dus hier 20 pond."
1601
- GA 's-Gravenhage, inv.nr.1199 (Thes.rek.), fol.212:
"Betaelt den deecken van de camer van rethorica alhier in den Haege de somme van vijfthijen 
ponden, hemluyden toegevoucht voor 't vertoonen van 't raethuys hoe Rijnberck1072 was 
vercregen, blyckende by ordonnantie ende quitantie. Dus hier 15 pond."
- Idem, fol.192 verso en 193:
"Betaelt die van de camer van retorica de somme van twaelf ponden, hemluyden toegevoucht 
voor heur nieuwe jaer, blyckende by ordonnantie ende quitantie. Dus hier 12 pond."
1602
- GA 's-Gravenhage, inv.nr.1200 (Thes.rek.), fol.197:
"Betaelt die van de camere van rhetorica alhier in den Hage de somme van zes ende dertich 
ponden over heurluyder oncosten, gedaen opte reijse van Noortwijck, als de camere aldaer 
waren vergadert, blyckende by ordonnantie ende quitantie. Dus hier 36 pond."
- Idem, fol.218 en 218 verso:
"Betaelt die van de camere van retorica de somme van twaelf ponden uyt zaecke van dat 
zijluyden hebben gedaen vertooninge voor raethuijs alhyer in den Haege, hoe dat de stadt Grave 
was vercregen1073, blyckende by ordonnantie ende quitantie. Dus hier 12 pond."
1603
- GA 's-Gravenhage, inv.nr.1201 (Thes.rek.), fol.181 verso:
"Betaelt die van de camere van rethorica de somme van twaelf ponden henluiden toegevoucht 
voor een nieuwe jaer, blyckende by ordonnantie ende quitantie. Dus hier 12 pond."
- Idem, fol.208:
"Betaelt die van de caemer van rethorica alhier in den Haege de somme van vier ende vijftich 
ponden uyt saecke van de oncosten by henluyden gehadt ende gedaen, dat zyluyden met 
haerluyder camer geweest zijn tot Schiedam ende aldaer mede hebben hun consten gebruyckt 
met meer andere cameren door 't ernstich begeren van de magistraet aldaer mits de oprechtinge 
van de lotherie tot behouf van een armweeshuys binnen derzelver stede van Schiedam, dat van 
nieuwe opgebout zoude werden, blyckende by ordonnantie ende quitantie. Dus hier 54 pond."
- Idem, fol.212:
"Betaelt die van de camer van retorica de somme van vyer ende twintich ponden, henluyden 
toegevoucht uyt zaecke zyluyden van 't stadthuys na de vieringe, ter ordonnantie van de heeren 
Staten gedaen, van de coronatie (=kroning) van den coninck van Engelandt1074 hebben 
gepronunceert zeecker refereyn ende gesonge zeecker liedeken ter eere van de Con. Maj. 
voornomt, blyckende by ordonnantie ende quitantie. Dus hier 24 pond."
- 's-Gravenhage neemt deel aan een wedstrijd te Schiedam. Auteur is "Vreed baert vreugd".1075

1071. Hier wordt de slag bij Nieuwpoort bedoeld.
1072. Zie noot 1068.
1073. Maurits verovert Grave in 1602 na een langdurig beleg.
1074. Na de dood van koningin Elisabeth wordt Jacobus I tot koning van Engeland gekroond. Hij waant 

zich een groot protestants theoloog, maar heeft als koning bij de gratie Gods bezwaar tegen de opstand van 
de Nederlanden tegen hun wettige vorst.

1075. Zie: Schiedam 1603.
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1604
- ARA, H.v.H., inv.nr.278, Register van Notulen etc., (30-07-1604):
"Wert naer ommevraginge (=rondvraag) by de meeste stemmen noch verstaen, dat men die van 
rethorica niet toe en sal laeten de bijeenroepinge van de camere van Holland."
- ARA, H.v.H., inv.nr.6131 (30-07-1604):
"Is naderhant verboden de bijeenroepinge van de kamers van de rhetorijckers van Holland."
- GA 's-Gravenhage, inv.nr.1202 (Thes.rek.), fol.217:
"Betaelt die van de camere van retorica d'somme van vier ende dertich ponden, henluyden 
toegevoucht uyt zake zijluyden hebben geweest tot Schiedam opte loterye tot behouf van de 
weesen aldaer opgerecht voor d'oncosten aldaer gedaen, mitsgaders voor 't sorgen van 't nieuwe 
jaer als voor het lofdicht van de veroveringe van 't Sluys1076, blijckende by ordonnantie ende 
quitantie. Dus hier 34 pond."
- Idem, fol.227 verso en 228:
"Betaelt den deecken ende cancellier van de camer van rhetoricaal hyer in 's-Gravenhaghe de 
somme van veertich ponden van de nieuwe jaren ende andere vereeringe van speelen, by 
henluiden gedaen in 't uyttrecken (=trekking) van de loterye, blyckende by ordonnantie ende 
quitantie. Dus hier 40 pond."1077
1606
- De Korenbloemen neemt deel aan de wedstrijd te Haarlem. Geen particuliere ondertekening bij 
de bijdragen.1078
- GA Haarlem, Arch. Oudemannenhuis, inv.nr.3A, lijst 85, nr.11:
"11. Met geneuchten
't Coorenbloemken uut 's-Gravenhage, leven met geneucht, heeft tot inleg d'oude mannen 
twintich pont Vlaems toegevoucht.
Die camer van rethorica 's-Gravenhage ... 121.4.0."
- GA 's-Gravenhage, inv.nr.1204 (Thes.rek.), fol.232 verso en 233:
"Betaelt die van de camere van rhetorica alhier in 's-Gravenhage de somme van hondert agt ende 
tnegentich ponden 3 sch. over de regte ende in volle betaelinge van d'oncosten, by henluyden 
gedaen opten intree, mitsgaders het speelen tot Haerlem opte beschryvinge aldaer van de camer 
van retorycke van Hollandt ten tyde van de loterye van het oude manhuys der voorsz. stede, 
bedragende drye hondert agt ende veertich ponden drie penningen. Alzoo van de resterende 
hondertvijftich ponden hier folio 216 in uytgeef werdt verantwoordt, blyckende by ordonnantie 
ende quitantie. Dus hyer 198 pond 3 sch."
- Idem:
"Betaelt die van de camere van retorica voornomt de somme van honderteenendetwintich 
ponden, vier sch. by henluyden in de loterie van Haerlem voornoemt ingeleyt, blyckende by 
ordonnantie ende quitantie. Dus hyer 121 pond 4 sch."
- Idem, fol.216:
"Betaelt Pieter van Liesvelt1079, keyser van de camer van rethoricaal hier in 's-Gravenhage de 
somme van hondert vijftich ponden totte reyse by denselve camer gedaen tot Haerlem opte 
beschryvinge aldaervan de cameren van retorycken van Hollandt opte loterye van het

1076. Maurits verovert in 1604 Sluis.
1077. Zie: Van Gelder 1916, p.161-170.
1078. Zie: Haarlem 1606.
1079. Pieter van Liesvelt komt vanwege zakelijke transacties viermaal voor in het notarieel archief van 's- 

Gravenhage (inv.nr.6, fol.41 en 254, inv.nr.6A, fol.428 en inv.nr.7, fol.327.
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oudemanhuys, binnen der voorschreven stede van Haerlem ende den intree derselver camer, 
blyckende by ordonnantie ende quitantie. Dus hyer 150 pond."
1607
- GA 's-Gravenhage, inv.nr.1205 (Thes.rek.), fol.208 verso en 209:
"Betaelt den keyser ende cancellier van de camer van retorica alhier in 's-Gravenhage de somme 
van twee en dertich ponden, negen schellingen uyt sake van d'oncosten by henluiden gedaen den 
dertien mey zestienhondertzeven opte triumphe van de geboorte van den hertoge van 
Orleanse1080, blyckende by hare cedulle innehoudende specificatie. Ordonnantie ende quitantie. 
Dus hier 24 pond 9 sch."
- Idem, fol.211 en 211 verso:
"Betaelt Sacharías Heyne1081 de somme van vyer ende twintich ponden uyt saecke van vyer 
boucken van de speelen van sinnen, die de camer van retorica binnen der stede van Haerlem 
openbaerlick hebben gespeelt, by hem den schoudt ende burgemeesteren vereert, blyckende by 
ordonnantie ende quitantie. Dus hier 24 pond."
1608
-GA 's-Gravenhage, inv.nr.1206 (Thes.rek.), fol.231 verso:
"Betaelt die van de camer van rhetorica de somme van twaelf ponden vijfthijen schellingen uyt 
saecke van d'oncosten by hemluyden gedaen opte vereeringe van de geboorte van de hartoge van 
Allensson1082, blyckende by cedulle innehoudende, specificerende ordonnantie ende quitantie. 
Dus hier 12 pond 15 sch."
1609
- Retorica haalt de mei in (zie voor identieke tekst: Thes.rek. 1611).
- GA 's-Gravenhage, inv.nr.1207 (Thes.rek.), fol.272 verso:
"Betaelt die gemeene broeders van retorica de somme van twintich ponden, ses penningen over 
d'oncosten, by henluyden opte Triumphe van de Trefes1083 gedaen, blyckende by hare cedulle 
innehoudende ordonnantie ende quitantie. Dus hyer 20 pond 6 sch."
1610
- Retorica haalt de mei in (zie voor identieke tekst: Thes.rek. 1611).
1611
- GA 's-Gravenhage, inv.nr.1209 (Thes.rek.), fol.320:
"Betaelt Dirck Syeren de somme van twaelf ponden uyt saecke hy op mey 's iaers XVJc negen, 
thyen ende zesthyenhondertelf retorica heeft gevoert om die mey te haelen, blyckende by 
ordonnantie ende quitantie. Dus hyer 12 pond."
1613
- De Korenbloem neemt deel aan de wedstrijd te Haarlem. Auteur is Hendrick Smout.1084
- De Korenbloem en de Scheveningse kamer nemen deel aan een wedstrijd te Leiden.1085

1080. Geboorte van de hertog van Orleans, zoon van de Franse koning Hendrik IV.
1081. Zacharias Heyns, drukker van de Staten van Overijssel te Zwolle; dichter en prozaschrijver. Hij was 

de drukker van het "Constthoonende Iuweel", het boek met de bijdragen van de diverse rederijkerskamers 
aan de wedstrijd te Haarlem in 1606.

1082. Zoon van de Franse koning Hendrik IV.
1083. De wapenstilstand; in 1609 begint het Twaalfjarig Bestand.
1084. Hendrick Smout hanteert de zinspreuk: "God kent 't hert". Van hem zijn drie toneelspelen bekend 

(Hummelen 1968, 1 P 14-16). Is hij identiek aan de in de Haagse archieven regelmatig genoemde Hendrick 
Roockensz. Smout? Zie voorts: Haarlem 1613.
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1614
- GA 's-Gravenhage, inv.nr.612 (Keurboek), 20 oktober en 24 
december 1614:
"Keur tegen het drinken, speelen en plegen van wanordelijkheden op zondag gedurende de 
predicatie:
(--- ) Hebben voorts mede gekeurt, geordonneert ende gestatueert (=verordend), dat nyemant, 
wye hy zy en sal vervorderen (=verstouten) des sonnedaechs ende andere gewoonlycke feest
ende biddagen onder de voor- ende naermiddaechse predicatien eenige neringen, coopman- 
schappen ende hantteringen (=koophandel) openbaerlicken te mogen doen, eenichge rechtelicke 
procedueren in 't hooren van getuygen, reeckeningen, collectatien (=innen) van imposten, giften, 
verhuyeringen ende verpachtingen van landen ende van alle goederen te plegen, eenige 
maanschutters (=maandelijkse schietoefeningen) onder de voor- ende naermiddaechsche 
predicatie te houden ende in geen doelens (=schietbanen) onder de voorschreven predicatien te 
schieten, nochte oock geen schoolen, vergaderingen van rhetoresyns, van battementspeelders, 
schermers, dansers ende generalicken (=in het algemeen) alle speelen, 't sy caetsen ende andere 
onbehoorlicke acten anders te doen nochte te plegen op een boete van drie pont by elcx telcken 
reyse te verbueren."
1615
- De Korenbloem is deelnemer aan een wedstrijd te Kethel. De kamer voert een klucht op.1086
- GA 's-Gravenhage, inv.nr.1213 (Thes.rek), fol.298 en 298 verso:
"Betaelt die van de camer van retorica alhier in 's-Gravenhage de somme van acht ende veertich 
ponden, deselve toegevoucht tot vervallinge van d'oncosten by hem gedraegen omme hen toe te 
rusten tot de reyse naer de Ketel, alwaer meer andere camers beschreven ende vergadert waren, 
om haer vertooningen te doen, blyckende by ordonnantie ende quitantie. Dus hier 48 pond."
1618
- Idem, inv.nr.1216 (Thes.rek.), fol.288:
"Betaelt die van de camer van rhetorica de somme van zessendertich ponden, deselve 
toegevoucht tot vervallinge van haer gedaene oncosten in 't reysen naer Bleyswyck op te 
beschryvinge dienthalven aen henluyden ende andere camere meer gedaen, blyckende by 
ordonnantie ende quitantie. Dus hyer 36 pond."1087
- Go vert van der Eembd1088 draagt zijn toneelstuk "Den Getrouwen Herder uyt Arcadien", 
Haarlem 1618, op aan: "Pieter Liesvelt, Ian Iansz., Ian Gerritsz. Terhorst en het bestuur van de 
rederijkerskamer "Met Genuchten" in 's-Gravenhage.1089
1622
- GA 's-Gravenhage, inv.nr.1220 (Thes.rek.), fol.331 verso:
"Rethorica van's-Gravenhage de somme van twaelf ponden, henluyden toegevoucht tot 
vervallinge van de oncosten by henluyden gedaen ten tyde zy hebben gespeelt ende gesongen

1085. Zie: Leiden 1613.
1086. Zie: Hummelen 1968, 1 P 7 en Van der Laan 1932, p.132 v.v. Zie voorts: Kethel 1615.
1087. Hummelen 1 P 15 (Smout schreef ook 3 J 8 en 3 L 11); Van der Laan 1930, p.136 v.v. Zie voor de 

wedstrijd: Bleiswijk 1618 en Van Boheemen 1999.
1088. Govert van der Eembd heeft voor verschillende rederijkerskamers toneelstukken geschreven. In 

1616 schrijft hij de Nootdorpse bijdrage voor de wedstrijd te Vlaardingen; in 1618 vertaalt hij Guarini's "II 
pastor fido" voor de Haagse kamer; in 1619 schrijft hij de tragi-comedie "Haerlemse Belegheringh" voor de 
Haarlemse kamer De Wijngaardranken en in 1620 wordt zijn treurspel "Sophonisba" gespeeld door de Oude 
kamer van Amsterdam (zie: Meeus 1983, nr.82, 83 en 84).

1089. Zie: Meeus 1983, nr.82.
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van 't ontset van Bergen opten Zoom1090, blyckende by haere cedulle, inhoudende ordonnantie 
ende quitantie. Dus hyer 12 pond."
1624
- GA 's-Gravenhage, inv.nr.1222 (Thes.rek.), fol.318 verso:
"Joris Jacobsz., Voerman, de somme van twaelf ponden uyt sake sy opte kermis van den jare 
vier ende twintich de rhetorisijns twee dagen lanck met twe wagens heeft gevoert, blijckende by 
ordonnantie ende quitantie. Dus hyer 12 pond."
1626
- Idem, inv.nr.1223 (Thes.rek.), fol.331 verso:
"Jan Quilliaume, voerman, d'somme van twaelf ponden voor dat hij die van de camer van 
retorica opten eersten ende 2en junij XVJc zes ende twintich gevoert heeft tot Scheveninge, 
's-Gravenzande ende elders, blyckende by 
ordonnantie ende quitantie. Dus hier 12 pond."
1627 - Idem, inv.nr.1224 (Thes.rek.), fol.333:
"De rethorijckers alhier de somme van twaelf ponden, henluijden by burgemeesteren toegeleyt 
voor dat sy ten tyde van de victorie van Grolle1091 yet wat hadden gecomposeert ende gespeelt, 
blyckende by ordonnantie ende quitantie. Dus hier 12 pond."
- Idem, fol.337:
"Mr.Jan Burdon, speelman1092, de somme van twaelf ponden hen met noch ses andere 
speelluyden by burgemeesteren toegevoucht voor dat zy ten tyde van de victorije van Grol op 't 
stadthuys mette rethorikers met verscheyde
instrumenten hebben gespeelt, blyckende by ordonnantie ende quitantie. Dus hier 12 pond."
1629
- GA 's-Gravenhage, inv.nr.1226 (Thes.rek.), fol.315:
"Aen die van rhetorica de somme van dertich ponden, over eenige haere spelen ende gedichten 
naer alle de victorien in de jaere XVJc XXIX desen landen vergunt1093, blyckende als vooren. 
Dus hier 30 pond."
- P.Nootmans1094, "Verthoningen over de heerlycke, en noyt voor desen verkrege victorie van 's 
Hertogen-bosch (...) vertoont by de Ionghe Bataviers den 20 September 1629" (Delft 1629).
- P.Nootmans, "Ulysses. Treurspel (Motto) Verthoont by de jonge Bataviers in 's-Graven-Hage 
den 27 Martij 1629 (vignet: blazoen van de Batavieren) met links daarvan "Juecht" en rechts
"neemt an".1095
- De Scheveningse kamer neemt deel aan een wedstrijd te Haarlem . Auteur is P.L.1096

1090. Spinola belegert Bergen op Zoom, dat door Maurits en Mansfelt wordt ontzet.
1091. Frederik Hendrik verovert de sterke vesting Groenlo.
1092. Mr. Jan Burdon? In 1617 treedt te Delft een Hagenaar, genaamd Abraham Bourdon, met zijn troep 

op tijdens de kermis.
1093. De herovering van Amersfoort en 's-Hertogenbosch, inclusief de gehele Meierij.
1094. Zie voor P.Nootmans: Hummelen 1982, p.236-240. Zijn (vermeende) duik in de kas van de "kamer" 

heeft hij waarschijnlijk niet in 's-Gravenhage gedaan, althans daar is in de rechterlijke archieven niets van 
terug te vinden. Blijkens een lofdicht van W.Rodenburch op Nootmans' spel ter gelegenheid van de 
verovering van 's-Hertogenbosch was de laatste "Factoor der Ionger Bataviersche Kamer". Volgens hetzelfde 
lofdicht heeft deze kamer kort daarvoor de beschikking gekregen over een met een toneelaccomodatie 
uitgeruste kamer.

1095. Zie: Meeus 1983, nr.176.
1096. Zie: Haarlem 1629.
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1631
- GA 's-Gravenhage, inv.nr.1228 (Thes.rek.), fol.322:
"Dirck van Tol, voerman, de somme van ses en veertich gulden over wagevrachten op de meij 
ende herfstschouwen, (=herfstinspectie van het waterschapsbestuur) mitsgaders tot het omrijden 
van die van rhetorica in den jaere 1631 verdient, blyckende als vooren. Dus hier 46 pond."
- Idem, fol.438:
"Die van rhetorica van 's-Gravenhage de somme van vijftich ponden over twee halve jaren 
huyshuyr, haer by de magistraet toegeleydt (=toegevoegd), vervallen de may ende november 
anno voorseid, blyckende als vooren. Dus hyer 50 pond."
- Idem, inv.nr.49 (Resolutiën van Baljuw, Burgemeesteren en Schepenen 1608-1730), 3 april 
1631, p.144:
"De gemeene rhetoryckers hyer binnen 's-Gravenhage is in plaetse sy haer caemer menige jaere 
lanc wel gehadt op het stadthuis, welcke caemer alsnu is geapproprieert (=geschikt gemaakt) tot 
een corensolder, hen toegeleyt vijftich gulden 's iaers innegegaen isten november 1630 verleden 
ende dat voor den tijt van drie iaer."
1632
- Idem, inv.nr.1229 (Thes.rek.), fol.308:
"In den handen van Job Cornelisz.(=vander Pol) voornomt de somme van acht en dertich 
ponden, thyen schellingen over wagevrachten, soo op eenige schouwen alstot dienste van 
rhetorica by hem verstreckt, blyckende als vooren. Dus hier 38 pond 10 sch."
- Idem, fol.309:
"Dirck van Catz1097, schilder, de somme van dertich ponden vuer het schilderen van eenen 
Hollantschen thuyn vol koorenbloemen op een vaendel van die van rhetorica, blyckende als 
vooren. Dus hier 30 pond."
- Idem, fol.332 verso:
"De gemeene rhetorijckers van de oude camer alhier de somme van vijftich ponden over een jaer 
subsidie van huyshuer, verschenen den ien november anno voorsz., blyckende als vooren. Dus 
hier 50 pond."
- "I.Burchoorn's1098 Bataviersche Meyspel, ghespeelt by de jonge Batavieren van 's-Gravenhage 
op het jaer 1632. In 's-Gravenhage gedruckt by Isaac Burchoorn, Boeck-drucker woonende op 
het Speuy, aldernaest de Keyser 1632."
1633
- GA 's-Gravenhage, inv.nr.1230 (Thes.rek.), fol.316:
"Aen die van de oude camer van rhetorica onder het woort "Met genuchten" de somme van vier 
en twintich ponden voor dat sy soo op de victorie van Maestricht als van Rynberck1099 yet 
hadden gecomponeert ende uyt de vensters van 't stadthuys geageert, blyckende by haere 
requeste, mitsgaders ordonnantie ende quitantie. Dus hier 24 pond."
- Idem, fol.316 en 316 verso:
"Aen die van rhetorica onder het woort "Jeught neempt aen" de somme van twaelf ponden voor 
't geene sy op de kermisse ter eeren van de magistraet hadden gecomponeert ende geageert, 
blyckende als vooren, dus hier 12 pond."

1097. Dirck (Francken) van Catz, schilder, komt een drietal malen voor in het Haagse notariële archief. In 
1641 is hij factor van de kamer.

1098. Zie voor hem: Kossmann 1932, p.182, en Kossmann 1935, p.61-63. Het genoemde spel wordt niet 
vermeld bij Meeus 1983.

1099. Frederik Hendrik verovert Maastricht en Rijnberck in 1633.
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- Idem, fol.322 en 322 verso:
"Job Cornelisz. van Pol de somme van vier en twintich ponden voor dat hy op de meysche 
kermis XVJc drie en dertich twee dagen lanck die van rhetorica met twee wagens omme haere 
spelen te doen heeft gevoert, blyckende als vooren. Dus hier 24 pond."
- Idem, fol.358 verso:
"De gemeene rhetorijckers van de oude camer alhier de somme van vijftich ponden vuer een jaer 
subsidie van huijshuer, verschenen den ien november anno voorsz., blyckende als vooren. Dus 
hier 50 pond."
1634
- Idem, inv.nr.1231 (Thes.rek.), fol.351 en 351 verso:
"Job Cornelisz.van der Pol de somme van vier en twintich ponden voor dat hij die van rhetorica 
op de meysche kermisse met twee wagens ende peerden twee dagen lanck heeft gevoert, 
blyckende als vooren. Dus hier 24 pond."
- Idem, fol.361 verso en 362 :
"Die van de nieuwe camer van rhetorica alhier de somme van twaelf ponden, haer toegeleyt voor 
het meyspel anno XVJc vier en dertich gedicht ende gespeelt, blyckende als vooren. Dus hier 12 
pond."
- Idem, fol.401 verso en 402:
"De gemeene rethorijckers van de oude camer alhier de somme van vijftich ponden vuer een jaer 
subsidie van huyshuyr, verschenen den ien november anno voorsz., blyckende by ordonnantie 
ende quitantie. Dus hier 50 pond."
1635
- Idem, inv.nr.1232 (Thes.rek.), fol.392 verso en 393 :
"Die van de jonge camer van rhetorica de somme van achtien ponden tot betalinge van de 
wagens, daermede sy op de meysche kermis hebben omgereden, omme haere spelen ende 
gedichten voor de huysen van den heeren magistraten te presenteren, blyckende als vooren. Dus 
hier 18 pond."
- Idem, fol.438 en 438 verso:
50 pond huishuur voor de oude kamer (zie bij 1634).
- P.Nootmans, "Borias of wulpsche-mins-tocht. Treurspel. Eerst vertoont op de Amsterdamse 
Academie. Anno 1627. Ende nu wederom vertoont op de Jonge Bataviersche kamer van 
's-Graven-Haghe. Anno 1635." (Ex. UB Groningen, nr.BL 6881-9 heeft het blazoen van De 
Ionge Batavieren afgebeeld). Nootmans draagt het spel op aan Ian Hendricksz. van der Kisten. 
Eerdichten zijn van Thomas de Keyser, "Geeft Reden Plaets", C.Stibbe, "Deught teelt rijckdom", 
J.F.D'Angelo, "Zijt op u hoede".1100
1636
- ARA, Grafelijkheidsrekenkamer, Rekeningen, inv.nr.5412 (Thes.rek.), fol.490 en 490 verso: 
"Die van de nieuwe camer van rhetorica de somme van dertich ponden, soo over verschoten 
(=voorgeschoten) wagevrachten als over hetgene sy gespeelt hebben ten tijde van de triumphe 
over de reductie van Schenckengans1101 blyckende by ordonnantie ende quitantie. Dus hier 30 
pond."
- Idem, fol.511 verso en 512 : 50 pond huishuur (zie 1634).

1100. Zie: Meeus 1983, nr.174.
1101. De Spanjaarden worden met veel moeite uit Schenkengans verdreven.
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1637
- GA 's-Gravenhage, inv.nr.1233 (Thes.rek.), fol.436 verso en 437:
50 pond huishuur (zie 1634).
- In de zware dakgording van het Haagse stadhuis bleken bij de restauratie de letters "MI(T) 
Genvchten" te staan. Daarboven waarschijnlijk het jaartal 1637.1102
1638
- Idem, inv.nr.1234 (Thes.rek.), fol.444 verso en 445:
50 pond huishuur (zie 1634).
- GA 's-Gravenhage, Notarieel Archief, inv.nr.130, fol.359:
"Op huyden den 23en januarij anno 1638 compareerden voor my, Dirck van Schoonderwoert, 
notaris publicq by den hove van Hollant geadmitteert in 's-Gravenhage residerende ende den 
naergenoemde getuygen d'eersame Jacob Gijsbertsz. van Strijp1103 ende Ferdinand Gijvelt, 
beyde burgers ende schutters alhier van competenten (=geschikte) ouderdom; ende hebben ter 
requisitie ende versoecke van Pieter Jansz. Vogelensanck1104 tegenwoordich woonachtig tot 
Rotterdam ("Maaslantssluys" is doorgehaald) by ware woorden ende haar conscientie 
(=geweten) in plaetse van eede getuycht, geattesteert ende verclaert, tuygen, attesteren ende 
verclaeren by desen, waerachtich ende hen alsnoch seer wel kennende te zijn, dat ten tijde den 
requirant alhier woonde ende als medebroeder van de kamer van retorika, begenaemt "De jonge 
Bataviers" ('t welck eenige jaren is verleden), bekent was ende frequenteerde. Dat derselven 
requirant (=eiser) sich op deselve kamer van retorika altijts eerlick ende wel heeft gecomporteert 
(=gedragen), soodanich dat sij noijt geenigs de minste faulten oft abuysen ofte onbehoorlicken 
actien van hem hebben gehoort. Heeft vernomen, waeromme hy oock met een eerlicken afscheyt 
van den voornoemde vanhier is vertrocken. Gevende sy comparanten van de redenen van wel 
wetenschap, dat zy de voornoemde camere van retorika, gedurende de requirant aldaer 
frequenteerde als hooftofficieren hebben bedient, naemelick den enen vernoemde Jacob 
Gysbertsz. van Strijp als prins ende Ferdinandus Gyvelt als deecken, sluytende hiermede desen 
haeren verclaeringe, presenteren deselve t'allen tijden des noot ende daertoe versocht werden by 
solempnelen (=plechtige) eede naerder t'affirmeren (=te bevestigen). Aldus gedaen ende 
gepasseert in 's-Gravenhage ter presentie van Ruth Otten, hellebardier van sijne hoocheit de heer 
prince van Orangien, ende Jan Spanderbach als getuygen hiertoe versocht.
Jacob van Strijp
Ferdinandus Gievelt
Dit is + teecken van Jan Spanderbach
Dit is teecken van Ruth Otten
D.van Schoonderwoert, Notaris publicq - 1638."
1639
- Idem, inv.nr.1235 (Thes.rek.), fol.424 en 424 verso:
50 pond huursubsidie (zie 1634).
1640
- GA 's-Gravenhage, inv.nr.1237 (Thes.rek.), fol.440 verso en 441:
50 pond huursubsidie (zie 1634).

1102. Zie: Van Herpel 1975, Deel 1, p.315, en Deel 2, p.888-896. Vreemd is dat Van Herpel in Deel 1 het 
jaartal 1619 noemt en in Deel 2 op p.892 rept van 1637 (?). Over het laatste cijfer zou men kunnen twisten, 
maar het derde cijfer is overduidelijk een 3.

1103. Is Jacob Gijsbertsz. van Strijp dezelfde als de Haagse burgemeester van 1637.
1104. Zie voor Pieter Jansz. Vogelensanck: Rotterdam 1640.
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1641
- De oude kamer neemt deel aan een wedstrijd te Vlissingen.1105 Auteurs zijn Dirck van Catz1106, 
factor, en Jan Jansen, "Hout altijdt goe moedt".1107
- De jonge kamer neemt deel aan een wedstrijd te Rijnsburg. Auteur is Anthoni van der Croos, 
"Lust of rust".1108
1642
- GA 's-Gravenhage, inv.nr.1239 (Thes.rek.), fol.441 verso en 442:
50 pond huursubsidie (zie 1634).
1643
- Idem, inv.nr.1240 (Thes.rek.), fol.447 verso en 448 :
50 pond huishuur (zie 1634).
1644
- Idem, inv.nr.1241 (Thes.rek.), fol.477 en 477 verso:
50 pond huishuur (zie 1634).
1645
- Idem, inv.nr.1242 (Thes.rek.), fol.450 verso:
"De rhetoryckers van de oude camer onder 't woort 'Met Genuchten' de somme van twaelf 
ponden, haer extraordinarie toegevoucht over oncosten op het innehalen van zyn hoocheyt op 't 
victorie van Hulst1109 ende anders gedaen, blyckende als vooren. Dus hier 12 pond."
- Idem, fol.507 en 507 verso:
50 pond huursubsidie (zie 1634).
1646
- Idem, inv.nr.1243 (Thes.rek.), fol.338 verso:
"Keyser etc. ende gemeene broederen van de camer van rhetorica onder 't woordt 'Met 
Genuchten' alhier, de somme van hondertendevijftich ponden tot subsidie van de oncosten op 't 
spelen van 't spel tot lof van 's-Gravenhage gevallen, blyckende als vooren. Dus hier 150 pond."
- Idem, fol.361:
50 pond huursubsidie (zie 1634).
- Idem, inv.nr.6173 (Stukken betreffende toneel en Schouwburgen 1610-1793; niet gedateerd, 
maar gelet op de tekst in de stadsrekeningen, fol.338 verso en de passage in het onderstaande 
over een spel tot lof van 's-Gravenhage, lijkt het bij 1646 te horen):
"Requeste de camer van rhetorica onder 't woordt 'Met Geneuchten'.
Aen den edelen heeren Magistraten van 's-Gravenhage. Geven met behoorlijcken eerbiedinge te 
kennen uwe Ed. gehoorsame, keijser, cancellier, deecken, factoor ende gemeene broederen der 
kamer van rhetorica,onder 't woordt 'Met genuchten': hoe dat zij supplianten (=verzoekenden) 
voor desen hebben gepresenteert seecker spel van sinnen, gecomponeert tot lof ende eere van 
's-Gravenhage, ende 't selve te mogen ageren (=opvoeren) op wat tijdt ende plaetse het Uwe Ed. 
soude gelieven, zijnde alvorens gevisiteert by den heer bailliu ende alsoe zijn Ed. daerinnen niet 
reprochabels (=afkeurenswaardigs) gevonden heeft, maer goet behagen daerin hadde. Soo 
versoecken zij, supplianten, dat Uwe Ed. haer gelieven tijdt ende plaetse te ordonneren (hetzy

1105. Meertens 1943, p.93-95.
1106. Hij wordt ook genoemd in 1632.
1107. Zie: Meertens 1943, p.83-95.
1108. Zie: Rijnsburg 1641.
1109. In 1645 verovert Frederik Hendrik de stad Hulst.
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dan tegen paeschen ofte daernae, om 't voorsz. spel op het thooneel te brengen in presentie van 
de Ed. heeren magistraten, met degenen die 't haer Ed. sal gelieven mede te laeten innekomen 
ende geen andere versoeckende op 't gunt voorsz. is, een korte ende favorable expeditie. Dit 
doende, etc.
Met Geneuchten."
1648
- Idem, inv.nr.1245 (Thes.rek.), fol.364 en 364 verso:
"De hooftofficieren van de redenrijckcaemer de somme van hondert ponden over verval van 
eenighe oncosten met kennisse van de magistraet gedaen, blyckende als vooren. Dus hier 100 
pond."
- Idem, fol.364 verso en 365: 50 pond huursubsidie (zie 1634).
1649
- Van 1649 tot en met 1669 ontvangen de rederijkers van Met Genuchten ieder jaar 50 pond 
huursubsidie.
1669
- GA 's-Gravenhage, inv.nr.1269 (Thes.rek.), fol.88:
"De gemeen broeders van rhetorica 50 pond haer tot subsidie van een jaer huyshuyr verschenen 
1 november 1669." (Met de kanttekening: "In volgende reeckeningen afgeschaft").
1676
- Jacobus de Roy1110, Haags rederijker, geeft een particulier feest. De bijdragen zijn afgedrukt in 
"De Verresene Maeght etc.".
1677
- Malderghem van de Haagse kamer neemt deel aan een wedstrijd te Den Hoorn. Hij heeft als 
zinspreuk "Niet veel Malder".1111
1700
- Provinciale en particuliere synode, Leiden, art.27:
"(...) De broederen van 's-Gravenhage beklagen haerselven by de Christelicke Synodus over het 
oprechten der spelen en rhetorijckers op den dagh des Heeren."
1705
- 's-Gravenhage neemt deel aan een wedstrijd te Schiedam (Pieter van Leeuwenschilt).1112 
1707
- Wedstrijd te Scheveningen: "Scheveningze Vrage:
"Wie zeijd het is, (en 't was nog niet) en noemden het met Namen,
Doen hij Gods wondre waarheid sprak, die niemand heeft te schamen? 
beantwoord den 26 Julij anno 1707."1113
1709
- Scheveningen is deelnemer te Noordwijk. Den Lieverboom (Hoe langer hoe Liever), "Laet 
vaeren droefheit". Auteur is Jan Boon.1114

mo. Jacobus de Roy wordt op 27-5-1655 in inv.nr.1051, fol.108, genoemd als notaris. Van 1661 tot 
1670 komt hij in de notariële archieven voor als deurwaarder.

1m. Zie: Den Hoorn 1677.
1112. Zie: Schiedam 1705.
1113. Zie: Mr. Van der Wall z.j.
1114. Zie: Noordwijk 1709.
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's-GRAVENZANDE
DE GEELE FIOLETTEN 
"SONDER BEDROEFDE HERTEN"1115

INLEIDING
Het schaarse archiefmateriaal over de rederijkerskamer De Geele Fioletten uit 's-Gravenzande is 
niettemin interessant, omdat het laat zien, dat een weliswaar niet onbelangrijke, maar toch ook 
niet vooraanstaande plaats in het graafschap Holland reeds vanaf 1484 een rederijkerskamer 
bezat. De kamer is - zonder al te opzienbarende tussenpozen - ruim twee eeuwen actief geweest.
GERAADPLEEGDE ARCHIEVEN
GA 's-Gravenzande, inv.nr.1, Register der Resolutiën genomen bij de Schout, burgemeesteren 
en gerechte, 12 febr. 1604, 24 febr. 1625, 22 jan. 1645, 30 okt. 1639, 25 april en 21 juni 1694. 
Idem, inv.nr.5, Keurboek der stede van 's-Gravenzande.
Idem, inv.nr.69-75, Stadsrekeningen 1505-1740.
ANHG 's-Gravenzande, inv.nr.1, Kerkeraadsnotulen 1607-1700.
ARA RA Zuid-Holland, 's-Gravenzande, inv.nr.3, Opdrachten, Schuld- en rentebrieven, 
gepasseerd voor Schout en Schepenen van 's-Gravenzande 1621-1639.
ARA RA Zuid-Holland, 's-Gravenzande, inv.nr.2, 4-5, Protocol van Scabinale acten 1566-1577, 
1581-1586, 1587-1595.
ARA RA Zuid-Holland, 's-Gravenzande, inv.nr.65-68, Dingboeken 1556-1637.
GA Gouda, inv.nr.98, Kamerboek, fol.55 verso.
GA 's-Gravenhage, inv.nr.1223, Thes.rek., fol.331.
BIBLIOGRAFIE
Van den Arend 1993 - O.van den Arend, Zeven lokale baljuwschappen in Holland. Hilversum 
1993.
Van Boheemen en Van der Heijden 1985 - F.C.van Boheemen en Th.C.J.van der Heijden, De 
Westlandse rederijkerskamers in de 16e en 17e eeuw. Amsterdam 1985.
Esbattement 1967 - Een Esbattement van sMenschen Sin en Verganckelijcke Schoonheid. Tekst
uitgave met inleiding en aantekeningen, verzorgd door het Nederlands Instituut der 
Rijksuniversiteit te Groningen. Zwolle 1967.
's-Gravenzande 1981 - 's-Gravenzande in verleden en heden. 's-Gravenzande 1981.
Driessen 1900 - A.Driessen, De parochie van 's-Gravenzande. In: BBH. Deel 27 (1900), p.21. 
Noordam 1968 - D.J.Noordam, De bevolking van 's-Gravenzande en Zandambacht (1680
1795). In: Zuidhollandse studiën. Deel XIV (1968), p.73-144.
De Ridder - J.G.de Ridder, De kerkhistorie van het Westland. Zaltbommel 1966, p.20 v.v.
BRONNEN
1484
- Officiële oprichting van De Geele Fioletten.1116 
1531
- GA 's-Gravenzande, inv.nr.69 (Thes.rek.), geen fol.:
"Item betaelt voir 't slot dat die rethorijck hadde laten maken an dat trijsoir (=archiefkist) 8 st."

1115. Wij danken de heer A.v.d.Valk voor zijn hulp bij het zoeken naar archiefgegevens over de 's- 
Gravenzandse rederijkers.

1116. Zie: 's-Gravenzande 1629.
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- ' s-Gravenzande is van plan deel te nemen aan een wedstrijd te Gouda.1117 
1546/47
- GA 's-Gravenzande, inv.nr.69 (Thes.rek.), geen fol.:
"In soe hebben ons de oude burgemeesters 't voirleden jare gekort van de drank- ende byerex- 
cyse (=accijns) van de rethorijckers, dat sij in hair rekeninge niet gestelt en hadden 1 pond."
1548/49
- Idem:
"Item betaelt den retrosijnen voir 't selve hoirluijden thoegeleijt (=verleend) is bij de gerechte 
ende vruetschap 10 pond 11 sch. 8 st."
1558
- Datering van het reglement van de kamer.1118 
1558/59
- GA 's-Gravenzande, inv.nr.69 (Thes.rek.), geen fol.:
"Betaelt den rhetrosynen tot een propyn (=subsidie), als sy tot Vlaerding reysden 5 pond 40 sch. 
8 st."
-Idem:
"Betaelt Pieter Claesz., dat hy den rethrosynen gesconcken heeft voir haer nyewe jair in den jare 
LVIIJ, dairvan hy geen rekeninge gedain heeft 1 pond 13 sch. 4 st."
1567/68
- Idem:
"Noch betaelt tot proufijt van de retrosynencamer by den gemeenen gerechte (=stadsbestuur) 
hemluyden tuegeleydt, omme die camer te repareren 9 pond 6 sch. 8 st."
1569/70
- Idem:
"Noch gegeven den retrosijnen tot een schenkagie van de stede ende gerechte 1 pond 1 sch. 4 
st."
1574
- ARA, RA Zuid-Holland, 's-Gravenzande, inv.nr.65 (Dingboeken van Schout en Schepenen): 
"Rechtsdach 17en mey anno 1574 (onder "uitbetaling van het gerecht van het houden van 
soldaten) "Dirck Decker 5 pond, de bode van de rederijckerscamer 16 sch."
1583
- ARA, RA 's-Gravenzande, inv.nr.66, d.d.14-2-1583:
"Jacob Jansz., metselaer, als keijser van de kamer van rhetorica, en Crijn Gerritsz. om betalinge 
van vier ende dertich ponden ende een blanck ende heeft gheobtineert 't eerste default 
(=ingebrekestelling). "
- Idem, Rechtdag 6-6-1583:
"De camer van retorica obtineert het 2e default op Crijn Gerritsz. "
- Idem, Rechtdag 4-7-1583:

1546

1117. Zie: Gouda 1546.
1118. Zie: 's-Gravenzande 1629.
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"Retorica ende Quirijn Gerritsz. van betaling te hebben van 34 pond ende een blanck ende heeft 
geobtineert het derde default ende wert midtsdien de schult gehouden voor bekent."
1584
- Idem, Rechtdag 30-1-1584:
"De camer van retorica tot sGravezant ende Dirck Jansz. Brasser1119 tot restitutie van twe pont 
Hollants ende heeft gheobtineert het eerste default."
- Idem, Rechtdag 27-2-1584:
"Dirck Jansz. Brasser bekent de camer van retorica XXX st. ter pond Vl."
1604
- GA 's-Gravenzande, inv.nr.70 (Thes.rek.), geen fol.:
"Noch met consent van den schoudt ende gerechte de retrosijnen te baete gecoemen tot een 
nieuw vaendel ende hemluijden daer aen gelde gegeven 6 pond."
1608
- Idem:
"Item betaelt aen calckstien ende teegelen, verbesicht (=gebruikt) opte camer van den retrosijnen 
ende daer deselve camer meede gerepareert es met de arbeyt t'saeme 3 pond 8 st."
- Idem:
"Item noch met consent bij den rhetrozijnen aen bier ten huijse van de voornoemde waert in den 
Bosboom1120 gehaelt opte triumphe van bestande1121 van de wapens ende aldaer betaelt 4 pond."
1615
- De kamer uit 's-Gravenzande is deelnemer aan een wedstrijd te Kethel.1122
1616
- De kamer uit 's-Gravenzande is deelnemer aan een wedstrijd te Vlaardingen. Auteur is "Noyt 
recht verheucht" .1123
- GA 's-Gravenzande, inv.nr.70 (Thes.rek.), geen fol.:
"Noch meede betaelt den decker van dat hij het stadthuys over de rederijckerscamer in 't stoppen 
ofte decken (=een dak bedekken) gewrocht heeft ende 't slop (=de steeg) tusschen Jan Thonisz. 
schoongemaeckt heeft, t'saemen in als 2 pond 2 st."
1621
- Zie: 's-Gravenzande 1629.
1622
- Zie: 's-Gravenzande 1629.

1119. Dirck Jansz. Brasser is vermoedelijk een zoon van Jan Anthonisz. (de) Brasser die op 10-10-1572 
voor het eerst optreedt als baljuw en schout van Naaldwijk (RA Naaldwijk, inv.nr.2). Zij woonden "upte 
Wael (woning)", zie RA Naaldwijk, inv.nr.4, fol. 9 verso. Deze woning lag op de grens van het ambacht 
Naaldwijk, niet ver van de stad 's-Gravenzande. Dirck Jansz. Brasser komt diverse malen in het RA 
Naaldwijk voor (inv.nr.5, fol. 10 verso, d.d. 13-5-1587; fol.64 verso, d.d. 20-10-1590; fol.112, d.d. 
22-5-1593; fol. 153 verso, d.d. 12-11-1594; fol. 177, d.d. 4-1-1595.

1120. Deze herberg wordt vanaf 1641 tot op heden "De Spaansche Vloot" genoemd.
1121. Het Twaalfjarig Bestand.
1122. Zie: Kethel 1615.
1123. Zie: Vlaardingen 1616.
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- GA 's-Gravenhage, inv.nr.1223 (Thes.rek.), fol.331:
"Jan Quilliaume, voerman, d'somme van twaelf ponden voor dat hij die van de camer van 
retorica opten eersten ende 2en junij XVJc zes ende twintich gevoert heeft tot Scheveninge, 
's-Gravenzande ende elders, blyckende by ordonnantie ende quitantie. Dus hier 12 pond."
1629
- ARA, RA 's-Gravenzande, inv.nr.68, Rechtdag 14-5-1629:
"Jan Cornelisz.in de groete Clerq, brouwer tot Delft, contra Dirick Jacobsz., geweest zijnde 
regendt ofte keyser van de camer van Retorica alhier te 's-Gravesande, genaempt de gheele 
Fioled na Maria boetscap 1621 ende 1622 (—) van betalinge van sekere vijfthien guldens tien st. 
spruytende ter saecke van gehaeld bier (—)."
- Idem d.d. 28-5-1629:
"Op huyden den 28en mey anno 1629 hebben d'afgaende (=aftredende) oude retrozynen als 
Claes Cornelisz. van der Burch, Gerrit Jansz.1124 met haer andere consociis (=medebroeders) 
alhier op 't steedehuys van 's-Gravesande duer Cornelis van der Valcq doen brengen twee cleyne 
doosgens, d'eene bemaelt ende t'ander niet, leggende in de ene doos de silvere papegaye mette 
aenhangende waepens ende kettinge, mitsgaeders een sijde sluyer, daermede een silvere platinge 
ende in de ander keurbrieven, d'eene van de uytgifte van de camer met het uythangende zegel 
daeraen in francijn in date den iie n  december 1484 ende d'ander inhoudende de regaelen der 
camere ende by de camergast (=keizer/vertegenwoordiger van de kamer?) indertyt geteyckent in 
date den 16en february anno 1558 ende zijn deselve gesloten in de steedekist. Aldus gedaen 
present Jan Anthonisz. Smidt1125, Cornelis Adriaensz. van der Valcq, Gerrit Theunisz.1126, 
timmerman, Cornelis Aertsz.1127 ende Gillis Stevisz., schepenen deser stede in kennisse van my 
V. Zwieten 1629.
(In margine:) Op huyden den 17en december anno 1629 heeft Willem Jaspersz. als prins van der 
camer van rethorica te hove (?) die kiste mette ingeleyden rethoricaes goederen, brieven ende 
andere bescheyden hier van den broeder in 't cunstgenoegen onder de gerechte achter synen hand 
op 't selve gelegen. Actum up dato voeren in kennisse vandien. De Zwieten. "
1636
- GA Gouda, inv.nr.98 (Kamerboek), fol.55 verso (26 mei):
"De rhetrosijns sijn toegevoecht ende geaccordeert de somme van twaelf gulden, ter cause sij op 
de vraege tot Gravensande ("Naeltwijck" is doorgestreept) geweest sijn."
1642
- GA 's-Gravenzande, inv.nr.72 (Thes.rek.), geen fol.:
"Betaelt aen de retrosijnen van 's-Gravensande de somma van achtien ponden over 't gunt 
haerluijden op haer requeste van de magistrate derselver stede is toegeleyt, omme daeromme 
zoeverre selve mocht strecken een nijeuw vendel te copen. Dus compt hier 18 pond."

1626

1124. Gerrit Jansz. is timmerman en zoon van Jan Gerridtsz., timmerman (zie RA 's-Gravenzande, 
inv.nr.3, fol.174, d.d. 14-2-1635 en fol.175.

1125. Jan Anthonisz., smldt, komt eenmaal voor in RA 's-Gravenzande, inv.nr.3, fol.232, d.d. 7-8-1638 bij 
een transport.

1126. Gerrit Theunisz., timmerman, komt tweemaal voor in RA 's-Gravenzande, inv.nr.3, fol.21, d.d. 
5-11-1622 en fol.164, d.d. 5-12-1633. Hij woont naast het huls "de Keijser" bij het kerkhof te 
's-Gravenzande.

1127. Cornells Aertsz. (Van der Arend,/Arent). Van den Arend 1993 vermeldt, dat Cornells in 1627, 1628 
en 1631 voorkomt als schepen en in 1631 als burgemeester van 's-Gravenzande. Hij vestigt zich in de stad in 
1609 en is dan afkomstig van Zandambacht. De familie behoorde tot de welgeborenen.
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- 's-Gravenzande is deelnemer aan een wedstrijd te Naaldwijk.1128 
1686
- 's-Gravenzande is deelnemer aan een wedstrijd te Zoetermeer.1129
1701
- 's-Gravenzande is deelnemer aan een wedstrijd te Hazerswoude. Auteur is Buis1130.

1676

1128. Zie: Naaldwijk 1676.
1129. Zie: Zoetermeer 1686.
1130. Zie voor de wedstrijd: Hazerswoude 1701. Met betrekking tot Buis zijn er verschillende mogelijk

heden. Noordam 1968 geeft bij de lijst van aangeslagenen voor de impost van het gemaal d.d. 1680 de 
volgende personen:

1. Buis, Joris Pietersz., arbeider, 2,5 gezinsleden
2. Buis, Pieter Jorisz., arbeider, 2 gezinsleden
3. Buis, Pieter Willemsz., bouwman, kapitalist, 4 gezinsleden
De lijst van verpondingen d.d. 1712 geeft:
1. Buis, Joris Pietersz., arbeider, 1 huis in de stad, protestant
2. Niet meer vermeld
3. Buis, Pieter Willemsz., bouwman met 26.0.50 morgen eigen land en 33.5.87 morgen in pacht, 

alsmede 5 huizen in de stad.
Het lijkt aannemelijk, dat Pieter Willemsz. de bedoelde Buis is.
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HAARLEM
DE PELLECAEN 
"TROU MOET BLYCKEN"
DE WIJNGAERTRANCKEN 
"LIEFT BOVEN AL"
DE WITTE ANGIEREN 
"IN LIEFDE GETROUW"

INLEIDING
In het Haarlemse stadsarchief is veel materiaal over rederijkers bewaard gebleven dat de moeite 
van het bestuderen waard is, met name in de archieven van de stedelijke overheid, maar ook in 
die van de kamers Trou Moet Blycken (De Pellecaen) en Lieft Boven Al (De Wijngaertrancken). 
Opmerkelijk is dat in de gerechtelijke en kerkelijke archieven nauwelijks rederijkers voorkomen. 
De rechtbank treedt alleen op in de veroordeling en terechtstelling van Heyndrick Adriaenszoon 
(1567/68), nadat Bossu in 1567 schriftelijk een verbod op de rederijkerij had geëist. De 
kerkeraad uit zich alleen in de jaren 1564, 1596 en 1604 kritisch over de rederijkers.

Vanaf het oudst bekende gegeven (1502) onderhoudt de stedelijke overheid intensief contact 
met de rederijkerskamers. Zeer regelmatig ontvangen de kamers van de magistratuur geldelijke 
ondersteuning voor de organisatie van activiteiten op Haarlemse feestdagen en voor het houden 
van rederijkerswedstrijden te Haarlem, maar ook voor het bijwonen van rederijkersfeesten 
elders. Het meest boeiend is het materiaal over het Haarlemse feest van 1606; interessant zijn 
ook de onkostenrekeningen m.b.t. de deelname aan het Leidse feest van 1596. Aardig zijn de 
beschrijvingen van vertoningen voor de wedstrijden te Zandvoort (1593), Leiden (1596) en 
Schiedam (1603). Het archief van Trou Moet Blycken biedt (veel) informatie over het repertoire 
van die kamer, vooral in het laatste kwart van de 16de eeuw.

Het stadsbestuur was de rederijkers in het algemeen gunstig gezind. Een aardig voorbeeld uit 
1590 toont, dat de impostmeesters, de "belastingdienst", graag de rederijkers in actie zien, 
uiteraard ook vanwege de opbrengsten voor de stad. Omgekeerd zien de rederijkers zich als 
vertegenwoordigers van de stad op feesten elders, zoals in Monster (1589) bij de inhuldiging van 
prins Maurits aldaar. De steun van de stedelijke overheid ging overigens wel gepaard met het 
stellen van regels (zoals het reglement voor Lieft Boven Al in 1503), waar de kamers zich aan 
dienden te houden. Soms leidde dit tot een conflict. De verhouding tussen kamers en 
stadsbestuur raakte gespannen ca.1590. Die spanning ontlaadde zich in een ruzie over de plaats, 
waar toneel mocht worden gespeeld, een competentiestrijd waarbij de magistratuur aan het 
langste einde trok. Ook hield het stadsbestuur vanaf die tijd lang vast aan een weigering 
toestemming te verlenen om weer eens een groot rederijkersfeest, met daaraan verbonden een 
loterij, te mogen organiseren. Dat feest vond pas plaats in 1606! Na 1619 geven de archieven tot 
het einde van de 17de eeuw geen informatie meer over bemoeienis van de stedelijke regering 
met de rederijkers. Een verklaring hiervoor kan gevonden worden in het feit dat na de 
bestandstwisten in Haarlem de contra-remonstranten meer invloed kregen. De overheid was 
duidelijker een gereformeerde overheid geworden.

Tenslotte moet worden opgemerkt dat het archief van De Wijngaardranken over de jaren 
1604-1699 (met enkele kleine hiaten) ledenlijsten van de kamer bevat. Op zich levert dit 
materiaal de mogelijkheid voor het maken van een sociale stratificatie. Dat vergt apart, want 
vooral tijdrovend onderzoek, om de maatschappelijke achtergrond van de genoemde namen te 
leren kennen. Immers, archieven m.b.t. personen, zoals notariële, gerechtelijke en die van 
belastingen, zijn nog in onvoldoende mate ontsloten.
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GERAADPLEEGDE ARCHIEVEN 
GA Haarlem:
Sted.Arch. 2e afd., inv.nr.710 (Ingekomen stukken 1581-1650).
Sted.Arch., inv.nr. rood 426, fol. 73-75 (Register op de aantekeningen uit de Thesauriersreke- 
ningen van de Stad Haarlem, beginnende met den jaar 1420 en eindigende met den jaar 1699). 
Sted.Arch. 2e afd., inv.nr. rood 427 (Naleezingen uit de Thesauriers Reekeningen van Haarlem). 
Sted.Arch. 2e afd., inv.nr.77-230 (Kast 19, Thes.rek. 1502-1650).
Sted.Arch. 2e afd., inv.nr.838 (Resolutiën van de Vroedschap 1581-1686).
Sted.Arch. 2e afd., inv.nr.840 (Generale index op de vroedschapsresoluties 1581-1721). 
Sted.Arch. 2e afd., inv.nr.841 (Register op de resolutiën der Vroedschap 1581-1751).
Sted.Arch. 2e afd., inv.nr.850 (Resolutiën van Burgemeesters 1581-1700; parallel hieraan loopt 
het Memoriael van Burgemeesters).
Sted.Arch. 2e afd., inv.nr.851 (Index op de resolutiën van Burgemeesters 1581-1703). 
Arch.Oudemannenhuis, inv.nr.3-7 (Boekhouding betreffende de loterij van 1606).
Aantekeningen van P.Langendijk (Hs. 152 C).
ANHG Haarlem, inv.nr.10, deel 1-8 (Acta kerkeraad 1589-1669).
ANHG Haarlem, Classis Haarlem, inv.nr.1-14 (Acta der Classis 1584-1846).
Archief Trou Moet Blijcken.
Archief De Wijngaardranken, "Ordonnantien van den Kamer Liefd boven al en Register der 
Broederen van dezelve sederd den Jaare 1603." (KB Sign.78 H 10).
ARA Grafelijkheidsrekenkamer, Rekeningen, inv.nr.4452.
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1566-1581, bewerkt naar authentieke bronnen, benevens de afschriften van een aantal brieven 
van den Prins van Oranje aan de regeering te Haarlem, extracten uit de vroedschapsresolutiën, 
enz. Haarlem 1904.
Pennink 1912 - R.Pennink, De rederijker Louris Jansz. In: Oud Holland. Jaargang 30 (1912), 
p.201-214.
Knuttel 1889-1920 - W.P.C.Knuttel, Catalogus van de pamflettenverzameling, berustende in de 
Koninklijke Bibliotheek 1486-1853. 's-Gravenhage 1889-1920.
Ratelband 1968 - G.Ratelband, Bijdrage tot een bibliografie van Haarlem, 1876-1960 (waarin 
opgenomen aanvullingen op C.Ekama, Catalogus van boeken, pamfletten enz.). Haarlem 1968 
Rechtsbronnen 1911 - Rechtsbronnen der stad Haarlem, 's Gravenhage 1911.
Refereynen 1648 - Refereynen ende liedekens van d'Heemelerf. (...) Beantwoord den 25 novem
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Request 1819 - "Request bij Retorica", in: Konst- en Letterbode 1819, p.90-93.
Resposiones 1612 - Resposiones Diversae. Ofte Verscheyden Antwoorden Op de vraghe: Wat 
gheestelijckst van naem, en onghelijckst van krachten is. Wtghegheven den 2. Aug. 1612 in de 
Redenrijcke Kamer van Liefd' boven Al tot Haerlem door A.D.V.H.
Van Rixtel 1669 - P.van Rixtel, Mengel-rymen. Haarlem 1669.
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Spel van Sinnen 1606 - Een Gheestelijck Spel van Sinnen seer leerlijck Hoe Christus sit onder 
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Spring-Ader 1614 - Der Reden-rijcken Springh-Ader, vervaet in verscheyden Andtwoorden (...). 
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Trou Moet Blijcken 1992a - Trou Moet Blijcken, Deel 1: Boek A. Bronnenuitgave van de 
boeken der Haarlemse rederijkerskamer "de Pellicanisten", onder redactie van W.N.M.Hüsken, 
B.A.M.Ramakers en F.A.M.Schaars. Assen 1992.
Trou Moet Blijcken 1992b - Trou Moet Blijcken, Deel 2: Boek B. Bronnenuitgave van de 
boeken der Haarlemse rederijkerskamer "de Pellicanisten", onder redactie van W.N.M.Hüsken, 
B.A.M.Ramakers en F.A.M.Schaars, m.m.v. J.P.G.Heersche. Assen 1992.
Trou Moet Blijcken 1993 - Trou Moet Blijcken, Deel 3: Boek C. Bronnenuitgave van de boeken 
der Haarlemse rederijkerskamer "de Pellicanisten", onder redactie van W.M.H.Hüsken, 
B.A.M.Ramakers en F.A.M.Schaars m.m.v. J.P.G.Heersche. Assen 1993.
Trou Moet Blijcken 1994a - Trou Moet Blijcken, Deel 4: Boek D. Bronnenuitgave van de 
boeken der Haarlemse rederijkerskamer "de Pellicanisten", onder redactie van W.M.H.Hüsken, 
B.A.M.Ramakers en F.A.M.Schaars m.m.v. M.R.Hagendoorn en J.G.P.Heersche. Assen 1994. 
Trou Moet Blijcken 1994b - Trou Moet Blijcken, Deel 5: Boek E. Bronnenuitgave van de 
boeken der Haarlemse rederijkerskamer "de Pellicanisten", onder redactie van W.M.H.Hüsken, 
B.A.M.Ramakers en F.A.M.Schaars m.m.v. M.R.Hagendoorn en J.G.P.Heersche. Assen 1994. 
Trou Moet Blijcken 1996 - Trou Moet Blijcken, Deel 6: Boek F. Bronnenuitgave van de boeken 
der Haarlemse rederijkerskamer "de Pellicanisten", onder redactie van W.M.H.Hüsken, 
B.A.M.Ramakers en F.A.M.Schaars m.m.v. M.R.Hagendoorn en J.G.P.Heersche. Assen 1996. 
Trou Moet Blijcken 1997 - Trou Moet Blijcken, Deel 7: Boek G. Bronnenuitgave van de boeken 
der Haarlemse rederijkerskamer "de Pellicanisten", onder redactie van W.M.H.Hüsken, 
B.A.M.Ramakers en F.A.M.Schaars m.m.v. M.R.Hagendoorn en J.G.P.Heersche. Assen 1997. 
Trou Moet Blijcken 1998 - Trou Moet Blijcken, Deel 8: De Boeken I, N, M  en R. Bronnenuit
gave van de boeken der Haarlemse rederijkerskamer "de Pellicanisten", onder redactie van 
W.M.H.Hüsken, B.A.M.Ramakers en F.A.M.Schaars m.m.v. M.R.Hagendoorn en J.G.P.Heer- 
sche. Slingenberg 1998.
Veldman 1977 - I. Veldman, The artist among the rhetoricians of Haarlem. In: I. Veldman, 
Maarten van Heemskerck and Dutch humanism. Amsterdam 1977, p.123-141.
Verbaan 1992 - E.Verbaan, De Vlaamse rederijkerskamer De Witte Angieren "In Liefde Ge
trouw". Doctoraalscriptie RU Leiden 1992.
Vermeer 1993 - W.Vermeer, Den Nederduytschen Helicon. In: Haarlems Helicon. Literatuur en 
toneel te Haarlem vóór 1800. Onder redactie van E.K.Grootes. Hilversum 1993, p.77-93. 
Vertoogh 1614 - Nootwendich vertoogh der alleen-suyverende Springh-ader aller kinderen 
Gods. (...). Tot Haerlem, by David Wachtendonck Anno 1614.
Visser 1988 - Piet Visser, Broeders in de geest. De doopsgezinde bijdragen van Dierick en Jan 
Philipsz. Schabaelje tot de Nederlandse stichtelijke literatuur in de zeventiende eeuw. Deventer 
1988.
De Vooys 1926, 1928 en 1930 - C.G.N.de Vooys, Rederijkersspelen in het archief van "Trou 
Moet Blijcken". In: TNTL. Jaargang 45 (1926), p.265 v.v.; TNTL. Jaargang 47 (1928), p.160 
v.v.; TNTL. Jaargang 49 (1930), p.1 v.v.
Waller 1904 - H.F.Waller, Korte geschiedenis van de rhetorijkkamer Trou Moet Blycken. 
Haarlem 1904.
Van der Willigen - A.van der Willigen, Aantekeningen, betrekkelijk tot de Rederijkerskamer 
Trou Moet Blijken te Haarlem. In: Appollineum, Bijdragen, de Nederduitsche taal, dichtkunst, 
welsprekendheid en fraaije letteren betreffende. Jaargang 3 (1826), p.58-80.
Te Winkel 1899 - J.te Winkel, Den Nederduytschen Helicon van 1610. In: TNTL. Jaargang 18 
(1899), p.241-267.
Zoet 1675 - Jan Zoet, d'Uitsteekenste Digt-Kunstige Werken, (...). Jan Klaasz. ten Hoorn, 1675. 
NIET GEDATEERDE BRONNEN
- Arch.Trou, Register, fol.16-17:
"Breder verclaringe ende vermieuwinge van sommige articulen streckende tot ophoudinge 
(=instandhouding) der camer van Trou Moet Blijcken.
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Alsoe dickmael groote slofficheijt bevonden wordt onder den vinders (=toezichthouders) ende 
sleutelbewaerders deser cameren, sodat syluyden ten tijde van haer maent weijnich passen op 
haeren dienste, om op haren dienst behoorlijcken ende gewoondlijcken tijde ter camer te 
compareeren (=verschijnen), waerdoor gecauseert (=veroorzaakt) wordt groote cleijnachtinge 
van personen ende dienste, d'welck ten tijden ende tot eijnden souden mogen strecken tot 
vervallinge ende onderganck der bovengenoemde camer van Trou Moet Blycken; tot groot 
schandael, nadeel ende verminderinge van de conste der rhetorijckers; so is 't dat met gemeenen 
consent (=algemene toestemming) van prins, keijser, factoor als out ende nieuwe vinders ende 
de gemeene broeders der voornoemde camer besloten ende geaccordeert is dat, so wie 't sij prins 
of vinders die de sleutelen in sijn bewaringe heeft en sijn tijt niet waer en neempt, om alle 
sondachs oft anders als camerdach is ter caemer te compareren so lange sijn maent dueren sal 
ende dieselfige sal telcken reijsen (=keer) so dickmael als hij absenteert, verbeuren twee 
stuijvers, tensij dat hij wettelijcke excusatie (=wettige verontschuldiging) hebbende die sleutelen 
bij ijemant van sijne medebroeders met hem in officije (=functie) wesende ende niet bij een 
ander ter camer gesonden sal hebben.
Item noch wanneer vanwegen prins ende vinders eenen generalen (=algemene) omloop door den 
knecht beroepen (=aangekondigd) sal wesen, so sal elcke camerist gehouden wesen ter camere 
te compareren op den besetten (=vastgestelde) tijt hem door den knecht angedient op peine van 
twee stuijvers.
Item wanneer enige rollen sullen uijtgedeelt wesen om te spelen ende die personagien 
malcanderen verpeent sullen hebben om te comen proberen op seeckeren tijt, so sal elck die 
absenteert, 't sij camerist ofte beminder verbeuren twee stuijvers tot profijt van de gemeene 
speelders.
Alle welcke voorschreven verbeurde boeten sullen metterdaet opgeleijt ende betaelt worden.
Item so wie voortaen na sijn versoeck ingestempt sal wesen tot camerist ofte beminder sal 
gehouden wesen te betalen tot profijten van de camer twintich stuijvers.
Aldus gedaen ende besloten ter camer van Trou Moet Blycken binnen Haerlem."
- De volgende ordonnantie in het archief van Trou Moet blijken is niet gedateerd. Bij het tweede 
artikel is in margine echter geschreven: "Dit bovenstaande artijckel is bij de hoofden van camer 
geroijeert (=geschrapt) en te niet gedaan, op den 9 decemb. 1689", zodat de ordonnantie van 
vroegere datum is.
Arch.Trou:
"Ordonnantie, waernaer de broeders ter camer onder 't woord Trouw moet Blycken haer (=zich) 
sullen hebben te reguleeren (=gedragen).
l.Ten eersten sal het getal der broeders voortaen niet meer als twee en dartigh moogen sijn, ende 
als er een plaets open is, sal diegeene die broeder wil worden, gehouden sijn sulckx te 
versoecken, ende sal hem dan met goetvinden van de hoofden, die sulckx door de knecht bekent 
sullen maecken, een gebodt (=openbare afkondiging) gegeven worden, in presentie van twee 
hoofden, en sal soo drie achtereenvolgende gebooden op sijn versoek krijgen, telckens een 
weeck naer malkanderen en dan voor broeder erkent worden.
2.Sal soodanige nieuwe broeder, soo hij bij sijn leven van de broederschap en de camer wilde 
afscheijden, gehouden sijn tot een erkentenis aen den broederschap te geven twee silvere 
ducatons (=dukaten), die hij aen handen van de secretaris van de camer op sijn afscheijt sal 
moeten geven, doch soo hij noch broeder sijnde comt te sterven, sullen sijn erfgenamen daervan 
vrij sijn, en niets van gegeven worden, gelijck oock hier van sullen bevrijt sijn, die broeders, die 
voor het opcomen op de camer of in de broederschap betaelt hebben.
3.De nieuw aengecomen broeders zullen gehouden sijn, als sij met haer twee'n sijn, de broeders 
eens eerlijck te tracteeren ende sal sulckx moeten geschieden binnen de tijt van ses weecken, 
naerdat de laetsten van de twee broeder geworden is.
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4.De broeders sullen gehouden sijn alle weecken tweemael ter camer te comen, op de boeten van 
ses stuijvers te verbeuren bij diegeene, die der niet eens s'weeckx comt, en die der tweemael 
sweeckx comen sullen vrij sijn, van welcke boetens de knecht perfect boeck sal houden ende aen 
de verbeurde broeders alle maende bekent maecken, wat sij in die maent verbeurt hebben, die 
dan oock gehouden sullen sijn hare boete te betaelen binnen die loopende maent, omme alsoo 
d'eene maent uijt den andre te houden, en diegeene, die in die tijt niet quame te betaelen, sullen 
gehouden sijn d'helft te meer te betaelen, als haere boeten sullen sijn, en indien ymant langer 
uijtstelde en in de tweede maent niet quame te betaelen, sal eens soveel als sijn boeten beloopt 
moeten betaelen, alles tot voordeel van de camer.
5. Sullen de broeders niet langer op de kamer moogen blijven als tot de klocke 9 uuren, en sullen 
niet langer met de kaert moogen speulen, als tot half negenen, ten waere dat het spel voor die tijt 
was begonnen, dat dan sal mogen uijtgespeelt worden en geen meer; oock sal men niet hooger 
als om een oortie (=kwart stuiver) moogen botten (=met centen op een streep gooien) en 
picketten (=kaartspelen) om een stuijver ofwel om een kamergelach (=rondje voor de kamer), 
doch dat maer eens sulcks (=eenmaal op die wijze); dat die geene die het verliest daernaer niet 
hooger als om een stuijver als booven sal moogen speulen, op de verbeurte van een rixdaelder 
boeten, die oock van stonden aen (=onmiddellijk) zullen betaelt moeten worden."
( In een tweede, vrijwel gelijkluidende ordonnantie zonder datum, is het volgende artikel 
toegevoegd:)
"Als wanneer een broeder van deese camer een vrind soude gelieven meede te brengen, sal 
d'selve gehouden zijn aan te schellen, sigh selven aan te geven (=aan te melden) met een vrind; 
ook dit versogt zijnde, des vrinds naam te noemen, en wordende geadmitteert, voor de vrind te 
betaalen twee stuijvers ten profit van de camer, en sal een en d'selve vrind, een inwoonder 
zijnde, alleen 3 maal in een jaar moogen gebragt worden; wel verstaande het opbrengen van 
bovengemelde broeder sal niet moogen geschieden, als op de ordinaire kamerdaagen, en niet op 
maaltijden, of als er iets aan de broeders word gegeven."
- UB Leiden, afdeling Handschriften, sign. LTK 1034 (gezien de toespelingen op Rooms- 
Katholieke gebruiken moet dit stuk nog stammen uit de tijd voor de Reformatie):
"Alle d'edele druyfkens aen den Wijngaert
Ingestemde (=bij stemming gekozen) cameristen van Lieft boven al 
Moeten haer reguleeren na desen caert
Op peen (=boete) daerin begrepen die men niet verdoven (=afzwakken) sal.
Die camerist wil worden van d'onduytsche nacy 
Sal drie sondaghen vervolgens achtereen 
Om wel te doorsien die congregacij 
Van Lieft boven al, en is sij dan te vreen
Om de stemminge te verwachten so moet hij - 't es zeen (=gebruik) -
Den knecht een omloop laten doen omme te versamen
Alle die gesellen die dan sullen certeen
Haer stemmen geven maer eerst omvragen bij namen
Na sulcken persoon oft hij hem na betamen
Oock rustich gedraghen heeft by luijden van eeren
Want waert sulcken een die tot camers blamen
Zouden mogen sijn, dien sal men niet accepteren
En die dan niet en compt nae camers ordineren
Sal sijn stem verliesen van dat men gaet besluijten
Op datter geen questij noch partijscap sal spruijten.
Voorts die ingestempt wordt sal geven den knecht 
Voer sijn omloop een stuyver en noch daer boven
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Acht stuyvers van ingang; 't is hier so een recht.
Maer waert een goed personage en wou hij beloven 
Alle rollen te spelen so sou sonder touven 
Sijn innegang tot discrety van 't geselschap sijn.
En wie knecht gemaeckt wordt tot camer behouven 
Sal dienstbaer wesen eerlijck en fijn.
Om tafereel (=blazoen) uyt te hangen op een seecker termijn 
Sondachs voor negenen en self voor tween na den noen 
Boven moeten wesen om in goede schijn 
Alle dingen rede te maecken oft daer voer moeten goen (=geven)
Elcken reijs een groetgen dies es hij na mijn bevroen 
vrij van alle oncosten na oude costuymen.
En dit voor sijn tijt die hij altemet moet versuymen.
Alle sonnendagen sal men houden camerdach
Uytgesondert hoochtijt, want dan salt wesen
sHeijligen daechs daeraen. Wie dan niet en mach
Boven comen verbeurt een oortgen midtsdesen
Behalven refereindagen, want dan salmen lesen
Dubbelt absenten. Voort geen camerist en sal moeten
Bij 't geselscap gaen sitten op een deuijt (=op boete van een duit) gepresen
Sonder ten minsten met 2 regels dichts eerst te groeten.
Voort welck vinder oft prins om const te versoeten 
Sijn maent sal sijn om de sleutel te bewaeren,
Sal boven moeten komen oft een sch.[elling] daer voor boeten,
Nootsaecken uitgeseyt, en niemant sal ander beswaren
Met maten van bier hoe men mach vergaren (=een maat noemen bij het elkaar toedrinken) 
Op de boet van een sch., dat dunckt my es te prijsen.
Op datter geen dronckenschap op de camer sal rijsen.
Voert sal men op de camer niet hoger mogen drincken
Dan elcx een mengelen (ca. 1 liter) Haerlems bier. Want gaet men meer halen
Dat sal hij, die 't sijn maent is, uit syn boers (=beurs) moeten schincken,
Ten ware refereindagen: Want dan sal men betalen
Dubbelt camergelach. Voorts als 't lof tenemalen
Uit es, en geclopt (=geklept), sal men d'absenten opschrijven,
't Lach reeckenen ende als trouwe vassalen 
Altoos wel wachten voer sweren, vloecken of kijven 
Bij God oft sijn heijligen, noch niemant ontzijven (??)
Met eerlose bijnamen hoe die 't zijn plegen
Op een boete van een grootgen, die aan hem sal beclijven.
Voort als men audiencij clopt van prinsen weghen 
Om enich dicht te spreecken, dat const mach bedregen (??),
Oft ander dingen die de camer beroeren 
Moet elck een swijgen oft een deuijt verboeren.
Niemant sal boven moeten brengen enige personen 
Sonder eerst aent geselschap oorlof te vragen,
Behalven vreemde cameristen die conste bethonen.
Want wie graey doet (??) wordt van een oortgen beslagen (=beboet).
Oock salmen niet mogen t'enige dagen
Uit de camer mellen (=melden) wat men daer maecken
't Zij van rollen uyt te geven hoe 't mach gedragen (=inhouden)
Op correxcy na gelegentheyt der saecken.
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Voert sal Prins en Factoor getrouwelijck waecken 
Om alle rollen uit te geven als men sal speelen 
Aen goe personagis. Die sulcx souden laecken 
Dan horen te doen, ten waer sieckt haer ging verveelen 
Oft ander nootsaecken, dan met een oortgen te deelen 
Mach men se neerleggen. Maer willen zij se besien 
En dan noch weygeren, dat moet met drie groot geschien.
Maer houwen sij se 8 dagen en dan noch bedrijven 
Weerspannicheyt om te spelen ofte anders rage (=ordeverstoring)
Dat waer driest en souwer 't spel om achterblijven 
So stondt een schelling Vlaems tot haer lastage.
Voort als men sal speelen, moet elck de stallage
Me helpen maecken en afbreecken op sulcken stondt
Als 't werdt besloten oft daer voer geven voer gage
Van 't stellen een grootgen, een oortgen van 't afbreecken goet ront.
Voerts sal men jaerlijckx kiesen met gelijcken mont
Een deecken die den sloetel van den bus in sijn behoet
Sal hebben, en de ander die factoor, die men na caerts verbont
Maer viermael 's jaers sal openen, 't welck men bevroet
Die refereindagen te sijn. Of ten waer met gemoet (=instemming)
Van 't heel geselschap om yemant te gerieven
Dan mach men se openen als 't geselschap sal gelieven.
Sondaghs na alderheyligen lichtmis en Meye
En na Jacobus dan sullen worden gehouwen
Die refereindagen, wie in die contreyen
Best gemaeckt heeft salder voer beschouwen
De prijs. 't Welck wesen sal, so wij ontfouwen
Vrij camerlach (=vrije vertering). En noch sal hij worden versien
Met die gemaeckte refereinen, dies moet hij in trouwen
Met sijn referein boven sijn goet tijts voor twien,
Of geen prijs winnen. Want terstont na dien 
Sal men d'absenten teyckenen ende dan subbijt 
Die refereinen lesen ende bij wien 
Niet gemaeckt werdt bevonden, sal wesen quijt 
Een grootgen, 't welck sijn sal tot profijt 
Niet van den bus, so hier wort verclaert 
Maer voer 't geselschap die boven sijn vergaert.
Als se gelesen sijn om geen tijt te verliesen 
Sal men de refereinen geven eenpaar 
Die prins die met die factoor dan sullen kiesen 
Noch een tot haer ingereuse (??) voorwaer 
Terwijl dees uit sijn sullen de vinders tegaer 
D'absenten inmaenen en die schulden ontfangen 
't Sij hoe die mogen wesen, om so alder
Die huer me te betalen, maer so (??) sijluiden (??) naer (??) 't verlangen 
En niet en voldeden, die sal men sonder verstrangen 
Dubbelt absenten doen schrijven.
Voerts wie prijs heeft die sal moeten ophangen 
Weer een ander regel of vraghe.
Ses weecken voor de tijt of hij sal sijn bevallen 
weten in een sch. van boeten
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Om de geest van Rhetorijcken niet te vergeten.
Als men gespeelt heeft, moet elck sijn personeringe (=toneelkleding)
Van den selfden dach goets tijts thuis bestellen
Op een boete van een sch. tot 's camers vereringe
En als men prinse noempt oft enichsins hoort vermellen
't Sij in referein of liedekens moet elck hem versnellen
Sijn bonet af te lichten op een deuijtgen eenvuldich
Voert wie van boeten wordt besleghen onder die gesellen
Moet terstont betalen vreedtsamich en verduldich
Want laat hy omvragen en waer hij dan schuldig
Dat worde dubbelde boeten. Maer is hij vrij
So moet self d'ansegger een boete geuldich
Opleggen en betalen. Voort of ons t'eenigen tijt
Een herout overquam, so sal gaen daar by
Prins, factoor met noch 2 van d'oudste blijckelijck
En d'oncosten sal men betalen gelijckelijck.
Met een lustich rondeel, zal de prins of factoor 
Sulcken heraut ontfangen, of met ander dicht te spreecken,
Op de boeten van een sch. en so ick bespoor
Sal men in stoelen noch bancken mogen snijen noch steecken,
Of een grootgen verbueren. Oock wie dat gaat breecken
Cruycken, cannen oft andere camers dingen
Sal moeten betalen. En oft onder ons leecken
Twist mochte vallen, dan sullen geringen
D'oudste die boven sijn haer terstondt tusschen mingen,
En seggen Af, uijt, ende daer elck me moet sijn tevreden
Sonder driechlijck te spreecken of moeten op bringen
Ses groten Vlaems en noch sijn verscheden
Een jaer uit de camer. Maer wou iemant dat verleden
En zulcx gaan wreecken met vuijsten, messen, stocken oft kannen
Die sal uit de camer ewich worden gebannen.
Voerts sal men iaerlijcx eendrachtich een feest 
Met malcanderen houwen op St.-Jans Evangelist dagh,
Daer elck me moet komen, minste ende meest,
Oft even diep gereeckent te worden in 't gelach.
En als de maeltijt gedaen is sonder langer verdrach
Sal men generalijck kiesen prins en vinders
Die dat jaer sullen regieren dies moet altijt nach (=nog)
Een outvinder an blijven daer sij als beminders 
Dan om sullen loten. Om te beletten veel hinders 
So sal de halve feest de camer openstaen 
Om vrij uit te gaen als se aan de bewinders 
Haer schult afgereeckent hebben, en van als voldaen.
Voert sullen d'oude vinders haer rekening overslaen 
En overlevering doen voer alle die personen 
Binnen een maent of thien sch. daer van loonen.
Voort of hier iet waer vergeten, daer enigen twisten
Oft ander geschille uit mochte rijsen
Sal staen tot discretij van de cameristen
Die na gelegentheyt der saecken dan sullen wijsen."
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- In "Liedekens ende refereynen ghemaeckt by Haerlem Soetendael" staat een welkomstlied-

- In het "Oudt Haerlems Liedt-boeck" (Haarlem z.j.) staat een liedje, gezongen op het 
'Appelboomsfeest' te Zandvoort. Blijkens de tekst hebben De Witte Angieren en De Wijn
gaardranken aan deze, niet gedateerde wedstrijd deelgenomen.
- "Princesse lietboec", inclusief "Tweede, nieu amoureus Liedtboeck" bevat niet gedateerde 
liedjes van de Pellicanist 'Ick hoop op een beter'.
- Vraege, Op-gehangen by de Vlaemsche Redenaeren, deser Stadt Haerlem. In: Pieter van 
Rixtels, Mengel-rymen, p.100-101; 2e druk, p.88-89.1132
De volgende toneelstukken, door de Haarlemse kamers geschreven of alleen opgevoerd, zijn niet 
gedateerd. Zie Hummelen 1968: 1 OA 1, 1 OA 7 (zie 1577), 1 OA 8, 1 OA 10, 1 OB 1, 1 OB 2, 
1 OB 4, 1 OB 5, 1 OB 6, 1 OB 7, 1 OB 9, 1 OB 10, 1 OB 11, 1 OC 1*, 1 OC 5, 1 OC 7, 1 OC 8, 
1 OC 9, 1 OC 10, 1 OD 5, 1 OD 6, 1 OD 7, 1 OD 8, 1 OE 1, 1 OE 2, 1 OE 3, 1 OE 4, 1 OE 5, 1 
OE 6, 1 OE 7, 1 OE 8, 1 OE 10, 1 OE 11, 1 OE 14, 1 OE 15, 1 OF 2, 1 OF 3, 1 OF 4, 1 OF 5, 1 
OF 6, 1 OF 7, 1 OF 8, 1 OF 9, 1 OF 10, 1 OF 11, 1 OG 1, 1 OG 2, 1 OG 3, 1 OG 4, 1 OG 5, 1 
OG 6, 1 OG 7, 1 OG 8, 1 OG 9, 1 OG 10, 1 OG 11, 1 OG 12, 1 OG 13, 1 OG 14 t/m 20, 1 OI 1 
t/m 1 OI 24**, 1 OK 1 t/m 1 OK 12, 1 OL 1 t/m 1 OL 7, 1 OM 1, 1 ON 1, 1 P 12***, 2 02, 2 
09**** en 2 16.
* 1 OC 1 is geschreven door Pieter Aelberts en zal volgens De Vooys 1928, p.187 kort na de 
Pacificatie van Gent, in 1576, opgevoerd zijn door "scholieren" van Trou moet Blijcken.
** 1 OI 6, het tafelspel "Twee Rabbauwen, gemaakt door Louris Jansz. in de tweede helft van de 
zestiende eeuw. Zijn devies luidt wellicht "Doer Lyefden vuyt caritate", maar ontbreekt in de 
overige spelen van zijn hand.
*** 1 P 12, het tafelspel "Jongeling en Wulps leven", is van Haarlemse oorsprong; althans de 
auteur of afschrijver is "Luyckt geen deught", lid van de Wijngaertrancken (Zie: Pikhaus 1989, 
p.459). Zie voor de auteur ook Haarlem 1619, 1620 en 1624.
**** 2  09, Het afschrift van "De Sotslach" is van de hand van Sijmon van Dijk Gorisz. Hij komt 
in ons bestand het eerst voor met zijn zinspreuk "Stipendium peccati mors" in Haarlem 1593 en 
later in Haarlem 1600 en Haarlem 1609.
BRONNEN
1502
- GA Leiden, Secr.Arch.I, inv.nr.581 (Thes.rek.), fol.79 verso:
"Item opten 3en dach in julio worde van der stedeweghen geschoncken die gesellen van den 
rethorique tot Haerlem 2 stede kannen rot wyn den stoop tot 5 groten 13 sch. 4 p."
1503
- GA Haarlem, SA., 2e afd., inv.nr.79 (Thes.rek.): (Onder de kosten gedaan op "St.Clemen- 
tendach"1133 anno 1503 "mits de blijde tijdinge van de comste van onse genad: Heer en prince uit 
Spanjen"1134 treft men o.a. aan):
"den tween cameren van de rethorijcke die de 's avonts elck een esbatement (=toneelstuk) 
speelden, t'samen 26 st."

1131. Zie: Van Boheemen 1999.
1132. Zie: Van Boheemen 1999.
1133. St.Clemens is Paus Clemens I. Hij overlijdt in 97 na Chr. als martelaar. Hij is de patroon van de 

hoedemakers, marmerbewerkers, steenhouwers en zeelieden.
1134. Filips de Schone.
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- Idem, fol.54 verso:
"Jan Gerytsz., prince van de rethorijck van de Pellicaen tot hulp van de costen die de gemeene 
gesellen van derselver rethorijcke deden in 't thoenen van seker personagen (=tableaux vivants) 
als onse genade heer, de eertshertoge1135, binnen deselver stede quam, eer alsoe hem by de 
gerechte toegevonden (=door het stadsbestuur toegewezen) is by syne eed 27 st."
- GA Haarlem, inv.nr.455 (4-10-1503). 19e eeuwse kopie naar een afschrift van 19 augustus 
1584. Zie ook: Rechtsbronnen der stad Haarlem, 's-Gravenhage 1911 (OVR II, 13) en KB 
handschrift sign. 78 H 10.
"1503, october 4.
Wij schout, burgemeesteren, schepenen ende raden der stede van Haerlem doen cont allen 
luyden, dat wij omme te schouwen (=vermijden) ende te beletten alle twisten, ongeneuchten 
ende geschillen, die rijsen ende opstaen souden mogen onder die gemeene medebroeders van der 
camere van rhetorike Liefde boven al geheten, die onduytsche (=eenvoudige, simpele, ongelet
terde), onlangs binnen dese stad begreepen (=voor het gerecht gedaagd), ende om dieselve ca
mere rustelijck ende vredelijck onderhouden (=in stand gehouden) te werden, soo hebben wij 
den deken ende gemeene medebroeders van derselve camere, nu wesende ende die hiernamaels 
komende ende wesen sullen, geconsenteerd (=toegestaan), geaccordeert ende geordonneert 
(=verordend), consenteeren, accordeeren ende ordonneeren mitsdesen onse opene brieven die 
puynten ende articulen, hiernaer geschreven staende, welcke articulen zij ende elck heurer ende 
heurere nacomelingen gehouden sullen wesen te achtervolgenne ende onderhoudenne, op 
peynen (=boete) ende verbornessen (=verbeurdverklaring) hierinne begrepen.
1.In den eersten, dat alle die medebroeders van die voorscreven camere alle zonnedag nae die 
vespere (=namiddagsgebed) op de camere kommen ende wesen sullen, daer men die camere 
ordonneren sal, op die verbornesse van eene duyt, uytgenomen (=uitgezonderd) die een 
personage spelen, die en sal maer eenen penninck verbueren, die de vinder ter camere behouf 
inhalen ende ontfangen sullen. Ende waer 't soo, dat op een sondag een hoogtijd ofte uytgeno- 
men dagh ware, sal men den dag van der vergadering van den gesellen anders ordonneren.
2.Item soo en sal niemant moeten opter camere brengen of alleen eenige magen (=familie), 
vrinden of vremden, die van de geselschappe niet en sijn, sonder te hebben consent van den 
prince ofte deken, dan opter camere wesende, op die verbuernesse van een halve stuver.
3.Item niemant en moet, noch en sal eenige eeden sweeren opter voorscreven camere, noch ook 
elckander eenigen dronk brengen, daer sij mate in nommen of beteeckenen sullen, op die 
verbuert van een oort stuver.
4.Item soo wie gekijf, twist ofte discort (=onenigheid) maeckte, ofte in dronkenschappen ofte 
hitte van bloed (=drift) quaedheden ofte andersins sijnen medebroeder met blamerlijken 
(=lasterlijke) woorden oneere zeyde, daed ofte bewesen, die sal verboren een oirt groote ende 
noch daerenboven gecorrigeert werden na goedduncken van den deken ende vinders na gelegen- 
theyd van sake.
5.Item indien dat opter voorscreven camere op vastenavonde ofte andere tijden eenig mommers 
(=gemaskerden) komen om speelen, soo mach elck voor hemselven den canse werpen, winnen 
of verliesen ende niet meer, op die verbuert van dat geld ende 12 grooten daertoe.
6.Item soe wie in 't geselschap is verbonden, en sal in geen ander geselschap mogen gaen, hij en 
sal alvorens opleggen (=betalen) ende betalen 8 stuvers.
7.Item soo wie een rolle ontfangt om te spelen, die sal die rolle spelen, soo als geordonneert sal 
werden, op die verbuernesse van ses grooten, ten ware dat hij noodsake bewyse.
8.Item als die knape van den geselschappe ommegaet, soo sal elk schuldig wesen, die wete 
hebbende ter camere te kommene, op die verbeurte van eenen halven stuyvere tot elcke reyse 
(=keer) dat daer gebreck in valt (=nalatig blijft).

1135. Maximiliaan van Oostenrijk.
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9.Item indien dat bij der ganscher ende meesten deele van den gesellen op der camere wesende 
yet geconcludeert of overeengedragen werde, dat sullen die absenten gehouden wesen te volgen, 
alsof sij daer selve inne geconsenteert ende gewillekeurt (=goedgekeurd) hadden.
10.Item soo wie 't secreet (=de geheimen) van der camere iemande vremders (=van buiten) 
seyde, die sal verbueren de camere 7 grooten.
ll.Item  alle sonnedagen na nieuwejaersdag sal men een eendrachtelijke maeltijd houden ter eere 
ende waerdigheyd van Sint Jan evangeliste; soo wie daerof niet en komt, sal eenen gelijck 
gelach betalen, ende alsdan soo sal men kiesen den deken ende vinders, die die toekomende 
jaerschare 't geselschap regeeren sullen, behoudelijk dat er een van de oude vinders aenblijven 
sal, ende daerom sullen sij 't lot werpen, ende die oude vinders sullen gehouden wesen, opten 
sondag daeraen haer rekeninge te doene in presentien van den gesellen, tot drie ofte vier, die 
men daertoe ordonneren sal.
12.Item waer 't sake, dat eenigen tijd yet sonderlings (=bijzonders) of eenige vremde boden van 
buyten opter camere quamen met kaerten of andersins, soo sullen die vinders den knecht eenen 
ommeloop doen doen, ende wie ontboden werd, sal gehouden wesen te commene, op de 
verbuert van eenen stuvere, ende dat sellen degeene opter camere wesende mogen verdrinken. 
13.Item soo wie in den geselschappe een medebroeder begeert te wesenne, die sal ter camere 
behoef betalen ses stuvers ende den knegt eenen halven stuvere; 't en ware personagen 
(=acteurs), die in der camere van noden ende bequaem (=nuttig) waren, dien mach men dat 
quijtschelden.
14.Item soo en sal geen van den medebroeders van der voorscreven camere mogen yet kopen of 
laten maken, 't zy kleyn of groot, tenzij bij de meeste stemmen van den medebroeders.
15.Item waer 't bij alsoo, dat er yemant van die medebroeders voorscreven uyt den voorscreven 
geselschappe oft camere wesen ende blijven wilden, die sal gehouden wesen, opter camere sijn 
gebrek te seggen ende dan betalen sijn achterwesen (=schulden) ende kosten, daer hij inne 
vervallen is.
16.Item soo wanneer die factor ofte deken dach beteekent (=de dag vaststelt) omme t'accordee- 
ren (=repeteren), soe sal elck rol hebbend (=ieder die een rol heeft) gehouden wesen te commen 
op die camere ofte daer datte geordonneert sal werden, opte verbuerte van een oort stuvers ende 
dat mogen sij met elkanderen verdrinken.
17.Item waer 't bij alsoo, dat eenig van den voorscreven broeders in eenig van den voorscreven 
artikulen bruekig (=in overtreding) vielen of mitsdesen end niet en betaelden, soo mogen die 
vinders met eenen gesworen bode van der stad gaen ten huyse van de bruekigen (=overtreder) 
ende daer pand uyt halen ende dien houden, totdat hij voldaen ende betaelt sal hebben 't minste 
met dat meeste, sonder wederseggen in eenigen manieren.
Gegeven onder den segel van saken der voorscreven stad van Haerlem, in oirconden der 
waerheyd hier angehangen, opten 4 dach van october in 't jaer ons heeren duysent vijf hondert 
ende drye."
1504
- Rederijkers treden op voor Philips de Schone.1136 Zie bij 1505.
1505
- GA Haarlem, Arch. Wijngaertrancken, inv.nr.8 ( Copie uit 1604 van een "Request bij Retorica" 
6-8-1505". De tekst is ook afgedrukt in: De Algemeene Konst- en Letterbode 5-2-1819, 
p.90-93):
In margine:"Deze supplianten (=verzoekenden) zullen hebben III guldens.
Actum den 6 van augusto St.Vinc.1137, die men ordineert den tresoriers henluiden te betaelen. 
Ondertekend: P. Wielant.

1136. Zie: Koster 1970, p.16 en 18, en Allan IV, p.471 (geen bronvermelding).
1137. St. Vinc.: Op 6 augustus herdenkt men een subdiaken Vincentius, die in 258 in Rome sterft als 

martelaar, tegelijk met paus Xystus II en enkele anderen.
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Copie
Request bij retorica overgegheven den 6 augusty vijftien hondert vyve.
An U, mijn heeren de commissaryssen, gecommitert (=gevolmachtigd) ter sake der stede van 
Haerlem. Thone en geve oetmoedelijck te kennen uwe goetwillige die van den rethorijke binnen 
dese stede, hoe dat die van de gerechte derselver stede, ten tijde dat de K.M.1138 binnen dezer 
stede laestwerf comen soude, en hemluijde deede versoeke dat zij sekere batementen en stomme 
personagien (=tableaux vivants) spelen en tonen wilden ter blijder incoemste van de K.M. 
voersz. daertoe de voersz. stede henluijde supplianten beloefde alle ghereetschappen (=beno- 
digdheden) te doen hebben, sonder haren costen, en bovendien een dancbaerheijt als 't behoren 
soude achtervolgende, welcke begeerte de voersz. supplianten daertoe genegen sijnde, hebben 't 
selve seer minnelijck en willich gedaen en getoent twee stomme personagien ter eere en incoem
ste van die K.M. elck persoen op die stellagie wesende, hebben haer rollen bisonder gehat.
De erste personagie voer sinte Michiels-cloester1139 en was drie stagien (=verdiepingen) hoog, 
elcke stagie een cubit deel (=een el of 69 cm.) hoger dan de andere.
In 't hoechste twee propheten en in 't middel van hen een engel, elcx met haer rolle; d'eerste 
propheet "Ecce venit desideratus cunctis connectis gentibus"1140, d'ander propheet "Et replebitur 
gloria ejus domus domini, agger 2."1141 In die middelste stellagie de K.M. Voer hem quamen IIII 
statige mannen, die hem te voete vielen, elcx met haer rollen: "Oestriche et Burgongie est nostre 
rij1142. De K.M.: "Omnia nova et vetera servabo vobis"1143. Die laechste stallagie drie staetige 
mannen met drie maechden elcx met haer rolle: "Veni nobis pacificus dominus", de andere 
"Vere servicio nostro", de derde "Sicut placuerit tibi, Iudicm. 3."1144 In 't hoochste van dese 
stellagie een ingel met een rolle "Benedictus qui venit in nomine domini."1145 De andere 
personagie voer 't Karmelitencloester1146 drie stagien hoech elcke stagie een cubit deel hoger dan 
de andere.
In 't hoechste twee propheten elcx met haer rolle en in 't middel van hem een ingel met een rolle. 
De eerste propheet "(—) oia lingna silvam a facie Dn. quia venit"1147. De ander "Ecce nomen 
Dn. venit de longinquo ijsa. 30."1148 Die ingel "Dominus (—) omnibus at quicunque 
eruperis"1149. In die middelste stellagie (—) statelijcke geaselgeert (??) en voor hem knielden 
vier statelijcke mannen met vier maechden op die derde stellagie, elck met haer rolle, 
"Dominare, nr. x."1150, de andere "Et filius tuus"1151, die derde, "Et filius filii tui"1152, de vierde, 
"Quia liberasti nos, Iudic. octavo (—)"1153.
(Volgen drie onleesbare regels). Deze personagien getoent wesende soe hebben deselfde 
supplianten des sanderen daechs gespeelt ten huijse mijn joffrouwe Van Ruyven1154, ter eere de

1138. Philips II van Oostenrijk, zoon van Maximiliaan van Oostenrijk en Maria van Bourgogne, 
bijgenaamd de Schone. Philips is de vader van de latere Karel V.

1139. Nonnenklooster in de Grote Houtstraat, waar later het Proveniershuis is gekomen.
1140. Vertaling: Zie, gekomen is hij naar wie alle volken verlangden.
1141. Vertaling: En het huis des Heren zal vervuld worden van zijn roem. Agger 2.8 = Haggai 2.8
1142. Vertaling: Oostenrijk-en-Bourgondië is onze koning.
1143. Vertaling: Ik zal alle oude en nieuwe dingen voor u in stand houden. (Zie: Hooglied 7.13).
1144. Vertaling: Kom voor ons als een vrede brengende vorst (Judith 3); Waarlijk tot ons gerief; Naar uw 

welbehagen. De laatste tekst staat niet in Richteren 3.
1145. Vertaling: Gezegend hij die komt in de naam des Heren. (Mattheus 23. 39).
1146. Het klooster bevond zich aan het begin van de Grote Houtstraat, tussen de Spekstraat en de 

Anegang.
1147. Mogelijk verwijzing naar Jesaja 7. 2: Sicut moventur ligna silvarum a facie venit (Zoals de bomen 

in het woud bewegen onder de wind, [hier dus:] door God die komt).
1148. Vertaling: Zie de naam van de Heer komt van ver. Jes. 30.
1149. Mogelijke verwijzing naar: Quoniam tecum est Dominus Deus tuus in omnibus ad quaecunque 

perexeris (=Want de Heere God is met u, waar gij ook gaat). Josua 1.9.
1150. Vertaling: Heers over ons gij (zoals uw zoon en uws zoons zoon, dewijl gij ons bevrijd hebt). 

Richteren 8. 22.
1151. Vertaling: en uw zoon.
1152. Vertaling: En de zoon van uw zoon.
1153. Vertaling: omdat u ons bevrijd hebt.
1154. Maria van Cats, weduwe van Klaas van Ruyven, in leven rentmeester van de graaf en schout van
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K.M. een spel gemaeckt nae die bejegentheit (=omstandigheden) ter stede van Haerlem. In 
dewelcke deselfde supplianten getoent hebben twee stomme figuren nae de sinlicheijt van 
denselfde spele, elcx hondert regulen lanck wesende.
De eerste figure de personagien, de maget geheten "Haerlem", sittende in den setel als diegheene 
die daer bedrucx (=bedroefd) was, omdat die K.M. uitlandich was. In 't hoechste van die 
stellagie daer de gesellen haer spel op speelde: "Haerlem: Surgam et circulans civitates et vicos 
et plateas quaeram quem diligit anima mea, canticorum 3"1155; twee maechden: "Quo abiit 
dilectus tuus pulcherrima mulierum. "1156
De andere figure, hoe dat dese maget geheten "Haerlem" te voet es gevallen de K.M. die sij 
gesocht heeft met III maechden om hulp en troest te genieten en te vercrijgen, daer haer 
quetsuere mede genesen mochten.
"Haerlem inveni quem diligit an. mea"1157, die K.M. heeft haer opgenomen, "Sonet vox tua in 
auribus meis vox enim tua dulcis et facies tua decora"1158; vier maechden knielende voer de 
K.M. met haer rolle, de erste: "Da gaudiorum premia"1159; d'andre: "Da graciarum munera"1160; 
de derde: "Dissolve tuis vincula"1161; de vierde: "Astringe pacis federa"1162.
Deze figuren getoent en gespeelt wesende, soe hebben deselfde supplianten haer spul gecon- 
cludeert en besloten met een scoen lof ter eere de K.M., daerof de regel was "A[erts]hertoghe 
Phs.1163 wilt salich sparen", en boven de stellagie een rolle daer die ghescreven: "Oestriche, 
Burgongne est Noustre ry."1164
Waeromme deselfde supplianten te coste gehad hebben meer dan III XL. gs. (=3 guldens van 40 
groten) te betalen, sonder eenich loen ofte moijte gerekend, en hoewel men hemluijden wel 
schuldich ware de voorschreve III XL guldens te doen, soe 't voerseijts es, soe en wil de voorsz. 
stede oft heure tresorier nochtans niet meer geven dan 27 stuvers. Biddende daeromme u mijn 
heeren, de voorschreven tresorier te ordineren de voorsz. supplianten te geven ten minsten de 
voorsz.III XL. gs., soe sij huere arbeijt ter eere en liefde de K.M. gaerne gedaen hebben, en dit 
doendt, ghij mijn heeren sult weldoen en die supplianten sullen gode altijt voor u bidden.
De principale (=oorspronkelijke versie) van dese requeste en apostille (=kanttekening) wesende 
authetijck, es bevonden onder de oude brieven en charters der stad Haerlem. Ende tot waerheijts 
kennisse es dit vidimus (=gelegaliseerd afschrift) oft copie daervan gemaect en mettet selve 
principaal wesende in papier gescreven bevonden te accorderen van woorde te woorde, 
uytgeseijt de ledig staende plaetsen daer de woorden, in 't voorsz. principaal sceenen bij de 
muijsen oft ander gediert door ouderdom oft cleijne bewaernisse uijtgecapt te sijn.
T'oirconde desen bij ons ondergescreven drije secretarissen der voorsz. stadt Haerlem de const 
van rhetorica medegedeelt en bij onser eijgen handen geteeckent desen negenden dach augusti, 
in den jaere naer ons liefs heeren geboerte Jesu Christi, als men screef duijsent sestehondert en 
vier.
(Was getekend) M.de Woerden1165, A.Willemsz.1166, Spycker1167.

Haarlem, door het Kaas- en broodvolk op 3-5-1492 vermoord en vervolgens is zijn lijk in stukken gehakt, in 
een mand verpakt en aan zijn vrouw gezonden met het bijschrift: "O Vrouwken van Ruyven, aan deese 
boutkens zuldy kluyven."

1155. Vertaling: Ik, Haarlem, zal opstaan en rondgaande langs steden en dorpen en pleinen zal ik zoeken 
naar hem die mijn geest bemint. Hooglied (=Cantica Cantocorum) 3. 2.

1156. Vertaling: Waarheen is uw beminde vertrokken, schoonste der vrouwen? Hooglied 5. 17.
1157. Vertaling: Ik, Haarlem, heb hem gevonden die mijn ziel bemint. Hooglied 3. 4.
1158. Vertaling: Laat uw stem klinken in mijn oren, want uw stem is zoet en uw gestalte bekoorlijk. 

Hooglied 2. 14.
1159. Vertaling: Geef (ons) het loon van de vreugde.
1160. Vertaling: Geef (ons) het loon van uw gunst.
1161. Vertaling: Slaak voor de uwen (=uw volk) de boeien. Zie: Psalm 116. 16 en Nahum 1. 13.
1162. Vertaling: Snoer de banden van vrede aan.
1163 Phs.: Philips de Schone; K.M.: Maximiliaan van Oostenrijk (voogd van Karel V van 1506-1515).
1164. Vertaling: Oostenrijk, Bourgogne is onze koning.
1165. Michiel van Woerden, secretaris van Haarlem van 1573-1621.
1166. Adriaen Willemsz. Suijderhoef, secretaris van Haarlem van 1578-1618.
1167. Dirck Spijcker, secretaris van Haarlem van 1577-1613.
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- GA Haarlem, SA., 2e afd., inv.nr.86 (Thes.rek.), fol.66 (Zie ook: 2e afd. nr.2342):
"Den gesellen van der rethorijcke van de twee cameren voor de costen by hemlieden gedaen in 't 
thoenen van twee personagen als de K.M.1168 binnen deser stede quam, betaelt tesamen 3 pond 
16 st."
1511
- Not. Acte notaris Nicolaus Heicop d.d. 22 juni 1511.1169
"Die samenwerking schijnt vier jaar later (=1511) zelfs tot een fusie van de twee kamers te 
hebben geleid. In 1889 kwam er in Rotterdam althans een notariële acte tevoorschijn, gedateerd 
22 juni 1511, waarin de factors en vinders van de twee kamers overeenkwamen, "voortaan 
eendrachtelijk een kamer te zullen houden,"onder de naam "Het Kyndeke Jesus in die wijn- 
druijven", met de zinspreuk "Trou moet blycken" en met Sinte Katharina als gemeen
schappelijke patronesse. De twee besturen hadden daartoe besloten op grond van de overweging 
"dat tweedracht en disharmonie steden en landen doet vergaan, terwijl eendracht goddelijke 
kracht heeft en landen en steden in vrede houdt". Maar omdat zij elk afzonderlijk door het 
stadsbestuur waren erkend en zij die erkenning van kracht wilden laten blijven, hadden zij uit de 
artikelen van de twee reglementen een nieuw reglement samengesteld. (--- ) Waar deze notariële 
acte, die in 1889 te koop werd aangeboden door het Rotterdamse antiquariaat A.Eeltjes, 
sindsdien is gebleven, is mij niet bekend en even raadselachtig is het, hoe het document in 
handen van Eeltjes was gekomen."
Eeltjes 1889 geeft de tekst van de acte, die moeilijk leesbaar was vanwege vochtschade, aldus:
"In den naem ons Heren. Amen. Alle degheen die desen tegenwoirdigen (...) instrument sullen 
sien ofte hoiren (...) beijde die camere van (...) rethorycken binnen deser stede van Haerlem, te 
weten die camer van den Pellicanisten met den avyse Trou Moet Blycken, van 't Kyndeken 
Jhesus in die Wijndruijven metten avyse Lieft Boven Al, met redenen (...) aengemerct hebben, 
hoe datte tweedracht ende discoert doet steden en land vergaen, 'twelck in der waerheit oock also 
is. En eendracht heeft godlike cracht ende hout (...) landen ende steden in vreden. Soe syn sy 
overeencomen in de eendrachtelic met malcander ghesloten consent ende goetduncken van die 
factoiren, ghesellen an beij die zijden, als dat se te samen van nu voirtan eendrachtelic een camer 
houden sullen mettet Kyndeken Jhesus in die Wijndruijven metten avijsen Trou Moet Blycken. 
Ende sullen te samen hebben een patronesse, te weten Sinte Katharina. Ende alsoe elcke camer 
voirnoemt elcx een caerte vercreghen ende verworven hebben van der stede van Haerlem, 
welcke caerten sy in vigeur houden willen. Ende so als d'een caert (...) in d'inhout van d'ander, 
soe hebben si geordineert ende gestemt met malcander, dat sij de (...) articulen die si uijt beijde 
caerten ghenomen hebben of noch nemen sullen, moghen te onderhouden op peynen ende 
boeten in deselve articulen verboert, welcke punten ende articulen, om datter niemant ontscult 
hebben sal ofter ijemant, waer dat Godt verhoede, moet (...) die in (...) boeten verviel, sal men 
openbaer in scrifte stellen al in den camer, dair 't geselscap met malcander vergaren sal. Welcke 
articulen een yeghelic sal mogen lesen tot sijnen beliefte. Welcke articulen syn dese.
In den eerste soe wie in dese camer ofte (...) geselscap ontfanghen worde, sal geven voor syn 
inganck sesse stuvers. Ten tweden soe wie des sonnendaechs niet te camere en coemt, sal 
verboeren een een Hollantsche deut. Ten derden soe wie een rolle ontfangt om die te spelen, die 
sal se wel bewaren ende niet overgheven dan by consent van den factoer ofte vinders opte 
verboerte van drie groet. Ten vierde soe en sal der niemant ijemant vreemders in den camer bij 
dat geselscap brengen sonder consent van die vinders op een verboernisse van een halven 
stuijver. Ten vijfte soe en sal niemant eenighe onnutte redenen ofte woerden spreken in den 
camer noch nijemant en sal d'een d'ander brenghen van enich dranck meer dan eenyeghelic 
belieft te drincken sonder eenicher mate te noeije tot een hele (..) ofte halve ende dat op die 
verboernisse van een Hollantsche penninck, soe (...) wercken (...) geboert. Ten sesten waer der

1507

1168. De huldiging van Maximiliaan van Oostenrijk als voogd van Karel V.
1169. Zie: Koster 1970, p.18-19, en Eeltjes 1889.
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yemant die kyvagie ofte onghenoechte onder 't geselscap maecte of d'een van d'ander quaet ofte 
oneerlic spraeck, die sullen van die vinders gecorrigiert werden nae (...). En noch hier (...) 
jongelingscap yemant (...) excuseren (...) oft geb(...) quamen onder 't geselscap (...) so sal (...) 
eenijegelick (... ) op een verboerte van twaalf stuijvers. Ten achten soe wie anghenomen ofte 
ontfanghen wert by dese camer, die sel beloeven by haer te blyven ende in ghien andere camer te 
gaen op verboerte van acht stuijvers. Ten negende soe (...) spelen sal (...) geender manieren in 
een (...) spelen nae 't inhout synes rolles (...) sal yemant (...) halen ende weder brenghen (...) die 
sullen verteren op der camere costen drie stuijvers ende niet meer. Ten tienden soe wanneer die 
eenich weet doet om te camer te comen, soe sal eenyegelic hemselver (...) presenteren in de 
camere op die verboerte van een halven stuijver. Ten elften soe en sullen die vinders (...) gheen 
dinghen (... ) moghen bezwaren sonder consent van die ghemene ghesellen. Waer 't dat sy 
contrarie deden, soe sullen die vinders dat selver betalen. Ten twaleften soe wie enich secreet in 
den camer ghesloten wesende achter straet dede (... ) ende sal uytet gheselscap ghesloten syn 
ende daerboven sal hi gheven drie stuyvers (...) ende desen (...) compste in 't gheselscap (...) 
vallende sommige sonderlinge costen, daer sal (...) of hebben (...) van buyten soe sal die knecht 
een omloep doen tot alle die gesellen ende soe (...) die verboerde drie stuijvers, 't en waer saeck 
dattet bij consent van die vinders (...) so sal men alle iaer (...) op sinte Katheriendach feest 
houden ende een maeltijt met malcander eten ende wie (...) gedaen en soe sullen sy (...) stemmen 
(...) sal daer die oude vinders om loeten sullen, die welcken dat toecomende jaer regieren sullen 
(...) alse dese feest gehouden is, soe (...) sal eenyegelic rede wesen om syn scult te betalen. Ende 
die oude vinders en sullen (...) ghien oude resten van sculden overleveren, maer sullen naerstich 
syn om die sculden, die er by eenyegelic in sijn tijt gevallen syn (...) ende soe wie langhe 
sprantelinghen (...) betalen die sal men van 't geselscap doen. Ende alle dese boeten ende 
broeken sullen gaen (...) tot profyt van der cameren (...) dese articulen (...) camerbouck (...) daer 
eenijegelic die in 't geselscap gheaccepteert ofte ontfangen sal werden met syn hant onderteykent 
sal (...) Item waer 't dat noch dat die vinders noch sommige ander punten (...) wouden ofte 
ordineren wilde (...) selve by ghemeyn stemmen ende wat die meeste stemmen consenteeren, dat 
sal men houden ghelijc als 't gestempt is ende (...) als een yegelic articule voirnoemt ende om dit 
te eendrachteliker te onderhouden, soe syn die factoir ende vinders (...) van beyden zyden, als by 
namen heer Garbrant van Soeten Prince Henrick (...), Jacop Hoflant Jacopsz. tot my (...) 
ghecomen (...) ende versocht met malcander geloeft al 'tgheen dat in dit tegenswoirdige 
instrument begrepen is te onderhouden en in gheen manier contrarie te doen noch daer of te 
gaen. Ende hebben my not. gebeden, dat ic hemluyden een openbaer instrument wilde maken, 
'twelc ic (...) ende ten versoekinghe van der camere hebbe gedaen (...) van Willem In 't Lant van 
Beloften, staende in de Veerstraat. In het jaer (...) ons Heren duysentvyfhondert ende elf die 
viertiende indictie den tweeëntwintichsten dach in junio nae die (...) onser alreheilichste vadere 
den paeus Julius de twede, syns paeuslicheits dat achte jaer. In tegenwoirdicheit van Baernt 
Hartgers, coerncoper, ende Dirck (...), poerters ende inwoenders derselver stede van Haerlem, 
tuygen hiertoe geroepen."
1526
- Idem, SA., 2e afd., inv.nr.105 (Thes.rek.), fol.87 verso:
"Jan van Neck en Dirck Gijsbertsz., als oudste ende principaelste van d'rethorijcke binnen der 
stede van Haerlem die somme van 12 pond van 40 groten Vls. 't pont ter cause van dat zy mit die 
gemeen gesellen van d'voorsz. rethorijcke zijn getrocken ende gereyst geweest in de Haghe, 
aldair vergadert waeren die rethorijckers van allen stede van Hollant, om dair te spelen om prijs, 
aldair zijlieden mede speelden. Dairomme hier 12 pond."
1529
- ARA Grafelijkheidsrekenkamer, Rekeningen, inv.nr.4452, fol.58 verso:
"Adriaen Lubbertsz., bode, die gereyst is geweest mit zekere besloten brieven van denzelven 
hove aen de stede van Haerlem en Amstelredamme, bewerende, dat zy van nu voirtaen nyet 
toelaten en zouden die retrosinen eenige spelen te spelen roerende de heylige stoffen (=onder

357



werpen), voor welcke reyse hem toegetauxeerd (=toegekend) is vijf dage tot 6 st. 's daechs, 
blyckende by d'ordonnantie (=verordening) hyer overgelevert. Waeromme hyer 30 st."
- GA Leiden, Secr.Archief I, inv.nr.610, fol.62 verso:
"Item opten 14en dach van meye gegeven den retorisijns van de oude camere 20 sch. groten voir 
hoer voyage tot Haerlem om die eer van der stede daermede te bewaeren. Facit 8 pond."
- GA Haarlem, SA, inv.nr.108 (Thes.rek.), fol.96 verso:
"Heijnrick Jacobsz. Meyster1170, als vinder van de camere van der rhetorijcke binnen der stede 
van Hairlem over ende in den name van allen sijnen medegesellen van derselver camere, betaelt 
die somme van zesse ponden van veertich groten Vlaems 't pondt, dewelcken die rhetorijkers 
van deselver camere by de burgemeesters der voorsz. stede toegevonden (=toegekend) waeren, 
tot hulpe ende subsidie om hout te coopen ende een schavot te doen maken, dat men stellen 
soude op 't Sandt1171, daer men dagelijcx op soude mogen spelen ende bisonder pincxteren 
lestleden, als meest alle die camere van den rhetorijcken in Hollandt alhier quaemen spelen ende 
andere genouchte bedrijven, oick op gespeelt hebben, alsoe 't oude schavot ofte wagen nyet veel 
en docht (=deugt) ende te cleyn was. Daerom hier als blijct by quitancie van de voorsz. vinder 
met ordonnantie van burgemeesteren die men hier overlevert die voorsz. somme van 6 pond."
- Idem, fol.103 verso:
"Dirick Gijsbrechtsz., prince, ende Bertholomeeus Ponsz.1172, vinder van de camer van de 
rhetorijcke binnen der stede van Haerlem over ende in den naeme van allen den gemeen gesellen 
van derselver camere, betaelt die somme van twintich ponden groten Vlaems, hemluijden by den 
burgemeesteren ende gerechte deser stede toegevoucht ter cause van de moeijten, arbeijt, costen 
ende oncosten bij denselven rhetorijckers gedaen ende gehadt, mits dat zij alle die cameren die 
hier binnen dese stede gezamen spelen ende andere genouchte bedrijven, in die pincxter heijlige 
dagen anno XVc negen ende twintich, innegehaelt, getracteert ende goede chiere (=sier) gemaict 
hebben nae ouden gewoenten ende costumen (=gebruik) ende gelijck hemluijden bij andere 
cameren in gelijcke saicken gedaen is geweest, soe oick van anderen costen van 't maken van 't 
schavot ende wagen, dat dieselve wagen ofte schavot meer gecost heeft dan een pont groten 
Vlaems, 't welck die voorsz. stede dairtoe eens hier tevoren betaelt heeft, als anderen met 
conditien (=onder voorwaarde), dat den eijgendom van denzelven wagen ofte schavot aen dese 
stee blijven soude ende dat dieselve rhetorijckers heure excijsen (=belastingen) selver betaelen 
souden, als dit breder (=uitvoeriger) blijct by acte van ordonnantie van de voorsz. burgemeeste- 
ren hieraen gehecht is. Daerom hier alst blijct by quitancie van de voorn. Dijrick Gysrechtsz. 
ende Bertolomeeus Ponsz. in den naem als voorn. mett vorsz. acte daraen gehecht die men hier 
t'samen overlevert die voorsz. somme van twintich pond groten Vlaems (—). "
- Idem, fol.106 verso:
"Adriaen Huygsz., Heynrick Jansz., Adriaen Adriaensz. ende Huych Adriaensz., trompetters 
deser stede, betaelt die somme van vijf ponden van 40 groten Vlaems 't pondt ter cause van 
gelijcke somme hemluyden by den burgemeesteren deser stede toegevonden voor die moeyte 
ende arbeyt by hemluyden gedaen in die pinxter heylige dagen anno 1529 doen zy met huere 
trompetten getrompt ende geblaesen hebben om alle die cameren van Rethorycke die dese stede 
quaemen visiten wellecoem geheeten te hebben (—). "
- Idem, fol.108 verso:
"(—) Noch den rethoryckers voor hun moeyte ende oncosten dat sy opten voorsz. dach1173 ende 
avont twee battementen of spelen mits redenen voorsz. gespeelt hebben 30 sch."

1170. H.J. Meyster, vermoedelijk de zoon van Jacob Meyster, rector van de Latijnse school te Haarlem.
1171. 't Sandt is de latere Grote Markt.
1172. Zie voor Bertelmees Ponsz.: "Bouwstenen voor de Muziekgeschiedenis", p. 169.
1173. 29 augustus, ten gevolge van de aankondiging van het sluiten van de vrede tussen Karel V, 

Frankrijk en Engeland.
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- Zie inventaris Trou, Haarlem 1610: "Een houten plaet, wesende camers oud blaesoen van dato 
1529".
1531
- Idem, lnv.nr.111, fol.122 verso:
"Vier tonnen biers den rethorijckers op Sinte Aelbrechtsdach1174 lestleden van dese stedewegen 
geschoncken voor huere moeijte ende oncosten, dat zij opten selven dach in de ommeganck twee 
schoone spelen uytbrochten."
1532
- Idem, lnv.nr.112, fol.86 verso:
"Betaelt aen Cornells Ijsbrantsz. ter cause van vier stede kannen Rijns wijns die tot zijnen huyse 
gehaelt ende voort (=verder) by bevele van burgemeesteren van der voorsz. stedewegen opten 
25en junij anno 32, als ommeganck was, geschoncken zijn geweest den rhetorijckers deser stede 
voor hueren arbeyt ende moeyte, dat sy opten selven dach in denselven ommeganck speelden 
sekere spelen, die zy op hueren costen uytbrochten, etc. elck van den stede kannen van zeven 
pinten ende den stoop tot acht groten gerekent. Facit 28 st. "
1534
- Idem, inv.nr.113, fol.108:
"Jan Jacobsz. Schotgen ende Claes Fredericq, vinders van den rhetoryckers binnen der stede van 
Haerlem, betaelt die somme van drie ponden twaelf scellingen van viertich groten Vlaems 't 
pondt, ter cause van drie tonnen biers mit excijse met al, hemluijden bij den burgemeesteren van 
der voorsz. stedewegen toegevonden tot behouf van de gemeen gesellen van den voorsz. 
rethorijcke voor den arbeyt ende moeyte by hemluijden gedaen ende gehadt op Sinte Aelbrechts- 
dage anno XXXIIIJ in den ommeganck, in 't spelen van een spul van Ecce Homo1175, een deel 
van der passie ons Heren, 't welck den gemeenen volcke zeer bequaem gesticht heeft, overmits 
(=vanwege) die vermaninge tot devocien, die dairinne gelegen was."
1535
- Idem, inv.nr.114, fol.77:
"Drie tonnen bier, ter sake als voren voor den arbeyt ende moeijte op Sint Aelbrechtsdage anno 
XVc vijf ende dertich, nae der processie ende ommeganck in 't spelen van een cluyte ende 
vrolicheyt voor der stedehuys ende elders binnen der voorsz. stede, tot recreacie ende 
vermakelijckheyt van den gemeenen volcke, ter eere van der voorsz. stede, 't welck oick 
denselven gemeenen volcke zeer bequaem gedocht heeft. "
1537
- Idem, inv.nr.116, fol.46 verso:
"Jan de Coninck, sangmeester, ende Cornelis de Prince, factoer in de rethorijckcamer in 
Hairlem, betaelt 3 ponden, 2 scell. van 40 groten 't pont, die hem tot behouf van de gemeene 
gesellen van de rethorijck camere by de burgemeesteren toegeleyt zijn, uyt saicke, dat sy op 
Sinte Aelbrechtsdach nae de processie van Sinte Gangelof1176 ende oick op Sinte Jansdach1177 
openbairlicken voir den volcke gespeelt hebben een batementspel."1178

1174. Het feest van St.-Adelbert wordt gevierd op 25 juni.
1175. Het Spel van Ecce Homo wordt niet in Hummelen 1968 genoemd of het moet 1 OE 6 zijn. Wel is 

een spel met die titel van de hand van Louris Jansz. anno 1579 verloren gegaan (zie: De Vooys 1930).
1176. Sint Gangelof is afkomstig uit Bourgondië. Hij heeft bekeringswerk verricht onder de Friezen. Hij 

wordt vereerd in Bourgondië en in de bisdommen Luik en Haarlem. Zijn feestdag valt op 11 mei.
1177. Het feest van Johannes de Doper valt op 24 juni.
1178. Zie ook: Gonnet 1874, p.311-319.
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- Idem, inv.nr.118, laatste blad (geen folionummer). In verzamelrekening voor het feest te 
Haarlem ter gelegenheid van de vrede tussen Karel V en Frans I van Frankrijk de volgende post: 
"Den rhetorijckers van heure batementen toegeleijt 30 st."
1540
- Kerkelijke ordonnantie tegen de rederijkers.1179
1541
- GA Haarlem, inv.nr.121 (Thes.rek.), fol.99:
"Lambert Dircxsz., prins; Cornelis Claesz. Molenaer, Dirck Willemsz. ende Cornelis Diricqsz., 
regenten van de oude camere van rethorica ende Trou Moet Blijcken binnen der voorn. stede, 
betaelt de somme van drije ponden twaelf scellingen van 40 groten 't pont, ende dat in betalingen 
gelijcke somme, hemluijden by den burgemeesteren van der voorn. stedewegen toegevougd, van 
dat de gesellen van de voirsz. camere op Sint Aelbertsdage, als men processie ende ommeganck 
hielden ende dat de schutterien in 't harnasch gingen, deselve processie volchden ende een spel 
uyten ouden testamente van de vernijelinge van Sennacherab1180 speelden."
1544
- Idem, inv.nr.124, fol.76:
"Aen de regenten van de oude camer van rethorica ende Trou Moet Blijcken betaelt de somme 
van drie ponden twaelf scellingen, munte als vooren, ter cause van gelijcke somme hemluyden 
by den burgemeesteren toegevonden van dat syluyden op Sint Aelbertsdaege anno XLIIIJ, als 
men de processie ende ommeganck hyelden, deselve processie volchden, ende een spul speelden 
uyten Ouden Testamente van coninck Josaphat van Jerusalem."1181
1546
- GA Haarlem, inv.nr.126 (Thes.rek.), fol.78:
"De regenten van de oude camere van rhetorica ende Trou Moet Blijcken betaelt de somme van 
twaelf ponden van 40 groten Vlaems 't pont, tot hulp ende assistentie van sekere oncosten, die 
zyluyden hadden, soe in 't reysen als in 't maecken van sekere preparementen (=voorbereidin- 
gen) omme metten andere cameren van Hollant op St.Aelbertsdaege te weesen ende te speelen 
ter Goude, omme aldaer tot eere deser stede prijse te gecrijgen."
- Idem:
"De regenten van de nyeuwe camere van rethorica betaelt drie ponden twaelf scellingen van 
veertich groten Vlaems 't pont, ter cause dat zyluyden op Sint Jansdach op 't Sandt drie diversche 
remonstrantien (=verschillende vertoningen) gedaen hebben van stomme personagien (=tableau 
vivant) uyten Ouden Testamente, als 't waerde heylige sacrament dair voorbij gedragen werde, 
ende dat zy oock des anderen dages op Sint Aelbertsdaege, nae de processie gedaen was, oock 
een spul gespeelt hebben uyten Ouden Testamente van die verlossinge van de kinderen van 
Ysrahel die deur de roode meer geleyt werden."1182
1547
- Idem, inv.nr.127, fol.85 verso:
"Aen de regenten van de oude camere van rethorica ende Trouw Moet Blijcken twaalf scellingen 
van dat zyluyden op St. Aelbertsdage, als men de processie ende ommeganck hielden, nae de 
voorsz. processie een spulle gespeelt hebben voer den stadhuyse ende andere plaetsen van Ecce 
Homo."

1538

1179. Zie: Algemeen 1540.
1180. Dit spel wordt niet vermeld in Hummelen 1968.
1181. Dit spel wordt niet vermeld in Hummelen 1968.
1182. Dit spel wordt niet vermeld in Hummelen 1968.
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1550
- Idem, inv.nr.130, fol.67 verso:
"Aen de regenten van de nyeuwe camere van rethorica Lyeft Boven Al, betaelt de somme van 
negen ponden twaelf scellingen, te weten zes der selve ponden tot hulpe ende sustenacie 
(=ondersteuning) van huere oncosten, die zy gehad hebben tot Noirtich (=Noordwijk), alwair 
alle de cameren van Hollant opten tweeden heijligendach van pyncxteren anno vijftich vergadert 
waren ende zyluyden tot eere deser stede aldair eerlijcken innequamen ende gespeelt hebben 
omme prijs te gecrijgen ende noch 3 pond 12 sc. van dat zyluyden op St. Aelbertsdach 
dairanvolgende in de ommeganck een schoone toninghe van Sampson1183, voor de stedehuys ten 
aensyene van alle menschen gedaen hebben, ende dat na ouder gewoonten."
1551
- Idem, inv.nr.131, fol.92:
"Aen de regenten van de oude ende nieuwe cameren van Trou Moet Blijcken ende Lyeft Boven 
Al betaelt drie ponden twaelf scellingen, van dat zij op St. Aelbertsdaege anno LJ zekere toninge 
ende speelen gedaen ende getoont hebben achteran de processie. "
1552
- Idem, inv.nr.132, fol.83:
"Die van de oude Camere Trou Moet Blijcken ende van de nyeuwe camere Liefde Boven Al 
hebben dit jair LIJ weder een spulle gespeelt uyt den Ouden Testamente op St.Aelbertsdag, zoo 
wanneer de processie omme geweest hadde. "
1553
- Idem, inv.nr.133, fol.81:
"Pieter Gijsberts, mandemaker, ende Cornelis Thomesz., regenten van de oude ende nyeuwe 
cameren van Trou Moet Blijcken en Lyeft Boven Al betaelt de somme van drye ponden twaalf 
schellingen munte als voorn. over gelijcke somme, hemluijden by den burgemeesteren 
toegevonden voor dat de voorsz. twee cameren op Sint Aelbertsdach anno LIIIJ des achternoens 
een spulle uyten Ouden Testamenten van den coninck Assverus ende Hester1184 gespeelt 
hebben."
1556
- Idem, inv.nr.136, fol.71 verso:
"Den regenten van de oude camere van rethorica ende Trou Moet Blycken betaelt de somme van 
drye ponden 12 st. hemluyden by den burgemeesteren toegevonden van dat zy op Sinte Jansdach 
een schoon spulle uyten Ouden Testamente geëxhibeert (=vertoond) ende gespeelt hebben van 
Abraham."1185
1558
- Idem, inv.nr.138, fol.72:
"Die van de camer Trou Moet Blycken hebben wederom op St.Aelbrechtsdag anno 1558 een 
schouwspel gespeelt van de Werken van Bermherticheyt."1186."
1559
- Idem, inv.nr.139, fol.66 verso:
"Louris Jansz. cum socijs factoir van die camere van Rethorica geintituleert Liefd' boven al 
betaelt de somme van drye ponden twaelf scellingen van veertich grooten 't pondt tot een

1183. Wordt dit spel in Hummelen 1968 vermeld onder 1 OC 8?
1184. Het spel 1 S 8 in Hummelen 1968 is van het jaar 1664. Gaat het hier om hetzelfde stuk?
1185. Wordt dit spel in Hummelen 1968 vermeld onder 1 OA 4? Zie: Dibbets en Hummelen 1993-1994, 

p.13.
1186. Wordt dit spel in Hummelen 1968 vermeld onder 1 OC 3 (versie uit 1606)? De Amsterdamse spelen 

over hetzelfde thema zijn van 1591 (Hummelen 1968 onder 3 G).
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gratuiteyt ende geschenck dat zyluyden op St.Jansdach anno 1559 tot eere dezer steede 
geëxhibeert ende gespeelt hebben gehadt een schoon, heerlyck ende leerlick spel van de 
verleende paeys1187 alst blijct by ordonnantie (—)."
1561
- Idem, lnv.nr.141, fol.54:
"De voornoemde tresorier heeft betaelt in handen van Dirick Claesz. de somme van ellef ponden
8 scellingen over de coope van twee ende dertich stoopen rijnsche wijns, dairinne gereeckent 
den excijs ende impost, dewelcke opte thiende augustij bij die van den gerechte, houdende een 
vrolijcken maeltijde op scepenencamere, als de cameristen van rethorica hueren intreede deden 
ende speelden, soe sij tot Rotterdam gedaen hadden, gedroncken sijn geweest (—)."
- Idem, fol.74 verso:
"Den vinder oft factoir van der camere van rethorica geïntituleert Trou Moet Blijcken, betaelt de 
somme van twintich ponden van veertich groten Vlaems 't pont omme met d'andere cameren die 
tot Rotterdam geïnviteert waren, te trecken, ende de eere derselver stede te bet (=des te beter) te 
mogen bewaren als blijct bij hunne cedulle (—)"1188
- Idem, fol.75:
"De vinder oft factoor van d'andere camer geïntituleert Liefde boven al gelevert gelijcke twintich 
ponden hemluyden by den gerechte ende vroedschap toegevonden ter saecke als voeren als blijct 
by ordonnantie ende quitantie hier overgelevert. Daeromme hier die voorsz. 20 pond."
1562
- Idem, inv.nr.142, fol.60 verso:
"Item heeft dese tresorier betaelt in handen van den factoirs van der camere van rethorica 
geïntituleert Trouw Moet Blycken de somme van twintich ponden van 40 groten 't pondt die 
burgemeesteren hemluyden geaccordeert en toegevonden hebben gehadt tot subsidie ende 
vervallinge van de co sten, die zyluyden in de heyligen dagen van pinxter doen souden tot 
Noortich, alwaer veele cameren uyt Hollandt vergadert souden weesen, omme elcxs te meesten 
eere ende prijse uyt te brengen huere speelen ende triumphen."
- Idem, fol.81 verso:
"De twee kameren van rethorica binnen dese stad hebben op St.Jans- en St.Aelbrechtsdagen 
twee geneuchelijcke en leerlijcke speelen tot eere deser stede geëxhibeert."
1564
- Idem, inv.nr.144, fol.71 verso:
"De vinders van d'oude ende jonge cameren van rethorijcke binnen deser stede betaelt de somme 
van drye ponden twaelf schellingen voor, dat zij op St.Jans- ende St.Aelbrechtsdagen anno 
LXIIIJ tot ere deser stede ende tot vermakelickheyt van den vreemden man (=de vreemdeling, 
de niet-Haarlemmer) twee genoechlijcke ende leerlijcke spelen hebben gespeelt."
- Kerkvergadering Haarlem 13-4-1564 o.l.v. Nicolaus de Nova-Terra1189: De rederijkers moeten 
beteugeld worden. Alle spelen die niet door het kerkelijk gezag waren goedgekeurd, moesten 
verboden worden.1190
- Laurens Jansz. schrijft de klucht "Slecht en recht"1191.

1187. Hummelen 1968, 1 OE 12.
1188. Hummelen 1968, 3 D 4 en 3 D 5.
1189. Nicolaus de Nova-Terra is Nicolaas Nieuwland. Hij wordt in 1560 door Philips II tot de eerste 

bisschop van Haarlem benoemd, welke benoeming op 26-5-1561 door Paus Pius VI werd goedgekeurd. Hij 
neemt op 5-2-1562 zijn bisdom in bezit.

1190. Zie Koster 1970, p.34. Hij vermeldt geen bron. Voor ons blijkt deze tot dusver onvindbaar.
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15651192
1566
- GA Haarlem, inv.nr.146, (Thes.rek.), fol.78:
"Den vinders van de beijde camers van rethorijcke van dat zy tot eere deser stede ende 
vermakelykheyt der gemeenten en vreemden luyden elck een stichtelyck ende cluchtich 
batement gespeelt hebben op St. Jansmisse, betaelt 3 pond 12 sch."
1567
- Heynszoon Adriaensz., factor van de oude kamer Trou moet blijcken, wordt veroordeeld 
wegens ketterij en ter dood gebracht.1193
- GA Haarlem, SA, 1e afd., inv.nr.2.13.17, lett. g. (Brief van de Graaf van Bossu aan de regering 
van Haarlem, d.d.20-9-1567):
"Duc, graeve van Boussu, heere van Beverwijk, Gammerange, Blangy, etc., stadthouder ende 
capiteijn-generael by provisie (=voorlopig) die president ende raden des conincx over Hollant 
ende Vrieslant1194.
Eersaeme, discrete, goede vrunden,
Wy zyn onderecht (=ingelicht) dat die rectoir van de groote schole tot Haerlem niet en obedieert 
(=gehoorzaamt) den bisschop van Haerlem in 't gundt hem by denzelfden der religie ende die 
schole angaende belast wordt, excuserende diezelve rectoir hem midtsdien, dat hij zeijdt, dat hy 
onder den voorscreven bisschop niet en staet, maer dat hy by uluyden betaelt wordt. Waeromme 
zoe requireren wy u ende niettemin vanwegen Co.Mat. onsen alregenadichsten heere, lasten 
ende ordonneren den voorscreven rectoir te bevelen, dat hy den voorscreven bisschop in wes 
hem by denzelfden der religie belangende ende oic die schoole oorsz. belast zal worden te 
obedieren. U voorts ordonnerende vanwegen als boeven in 't alder manieren te beletten die 
vergaderinghe van den rethorisijns binnen Haerlem ter tydt toe u anders van Co. Mats. wegen 
geordonneert zal wesen. Ende des en wilt niet laten.
Eersaeme, discrete goede vrunden, onse heere Godt zy met U. Gescreven in Den Hage den 20en 
septembris anno 1567.
Bossu."
1568
- Vonnis Heynsz. Adriaensz.1195
1577
- Idem, SA 2e afd., inv.nr.157 (Thes.rek.), fol.59:
"De camere van Lieft Boven Al voor een gratuiteit (=geschenk) geschoncken voer seecker spel 
gedaen den 13 december LXXVIJ, naer ouder gewoonte 6 pond. "1196
1578
- Idem, inv.nr.158, fol.48:
"De rethrosijns van de oude camere hebben in desen jaer gespeelt."1197

1191. Zie: De Koning 1807, Deel IV, p.104-105.
1192. Zie: Hummelen 1968, 1 OD 1 en 1 OF 1.
1193. Zie: Ampzing 1628, p.447. Hij gebruikt als bron "Correctieboeken" van de stad Haarlem. Deze zijn 

evenwel verloren gegaan. Verder: Schrevelius 1754, p.514-518; Van Haemstede 1747, p.678; Koster 1970, 
p.34-35; Spaans 1989 verwijst naar: RA ZH, Graf.rekenk., Reg., inv.nr.681 bis, fol.229 (30 juni 1568; RA 
ZH, Schoutsrekeningen Haarlem, 1568/1569, fol.27; Overmeer 1904, p.182-183. In de opgegeven bronnen 
vinden we niets over rederijkersactiviteiten, vandaar dat de teksten niet opgenomen zijn. Heijnsz. Adriaensz. 
is auteur van 1 OF 4 en 1 OF 6 (Hummelen 1968).

1194. Maximiliaen Hennin, graaf van Bossu; in 1567 door Philips II benoemd tot stadhouder van Holland, 
Utrecht en Zeeland.

1195. Zie: Haarlem 1567 en Koster 1970, p.37, noot 32.
1196. In dit jaar zouden de spelen 1 OD 9 en 10 (Hummelen 1968) kunnen thuishoren.
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1579
- Idem, inv.nr.159, fol.54 verso:
"Betaelt den cameristen van Lieft Boven Al over een vereeringe, dat zijluijden driemael 
zeeckere speelen van sinnen gespeelt hebben 12 pond."1198
1580
- Idem, inv.nr.160, fol.50:
"Betaelt den cameren van rhetrosijns over de costen bij hemluijden gehadt in 't congratulatie 
(=de gelukwens) van zijne F.G. den Prinche van Orangen1199, mits de remonstrantien ende an
ders bij hemluijden getoent, volgende de ordonnantie ende quitantie overgelevert 49 pond 1 st. 9p "1200

1581
- Idem, inv.nr.161, fol.73 verso:
"Betaelt den cameristen van beyde de cameren van rhetrozyns uyt zaecke, dat zijluijden in den 
ommeganck etlicke spelen ter eere deser stadt ende recreatie van de gemeente gespeelt hebben 
24 pond."1201
1582
- Idem, inv.nr.162, fol.81 verso:
"Den rectoer ende rhetrosijns van de oude ende nyeuwe camers uyt zaecke dat zyluyden de Sint 
Jansmaerckt elck een spel hebben gespeelt naer ouder gewoente, volgende de ordonnantie ende 
quitantie 18 pond."
- Idem, fol.75 verso:
"Den rhetrosijns van de oude Camere uyt zaecke, dat zy in de kersdagen in den jaere LXXXI 
zeecker spel hebben gespeelt, naer ouder gewoonte 6 pond."
1583
- Idem, inv.nr.163, fol.67 verso:
"Die cameristen van de oude camer uyt zaecke, dat zijluijden mede Johannis (=op Sint Jansdag) 
twee spelen gespeelt hebben volgende de ordonnantie ende quitantie 12 pond."
- Idem, fol.63:
"Den cameristen van de oude camere betaelt van een gratuiteijt heurluijder moeyten ende costen, 
by hemluijden op vastelavont gedraegen ende gedaen in 't speelen van twee spullen, volgende 
d'ordonnantie ende quitantie 6 pond."
- Idem, fol. 66 verso:
"Betaelt den cameristen van Lieft Boven Al voor een gratuiteyt, heurluyden toegevoucht uyt 
zaecke, dat zijluijden op zeeckere regel, op die van Schiedam gemaeckt ende aen allen steden 
uytgegeven, een refereyn ende liedeken gemaeckt hebben ende dit opte costen by hemluyden 
daertoe gedraegen, volgende d'ordonnantie ende quitantie 10 pond."
- Idem, fol.67:
"Betaelt den cameristen van Lieft Boven Al soe in respecte van de groete moeyten by den selven 
gehadt, in respecte van twee gedaene spelen Johannis lestleden1202, als de grote costen by

1197. Zie: Hummelen 1968, 1 OA 9 en 1 OE 10.
1198. Zie voorts: Hummelen 1968, 1 OC 2 ("gespelt van Trou Moet Blijcken tot Haerlem anno 1579 op 

karsdach"), 1 OD 2 en 3
1199. Willem van Oranje.
1200. Zie ook: Janson 1987, p.139-147. Volgens Koster 1970, p.48, schrijft Louris Jansz. voor deze 

gelegenheid een nieuw zinnespel.
1201. Zie: Hummelen 1968, 1 OD 2 ("Gespeelt op St. Jansmis anno 1581 Liefd boven al").
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hemluyden gedraegen, mede uyt de vereeringe van het tafelspel,dat zyluyden speelden over dit 
taefel, daer heer C.furstl. G. metten graven Mauritio ende Nasau1203 te gaste genoot waeren, 
volgende d'ordonnantie ende quitantie 18 pond."
- Idem, fol.74 verso:
"Den cameristen van Trou moet blycken uyt zaecke dat zyluyden een spel gespeelt hebben 
kersmisse lestleden, volgende een ouden kostuyme by ordonnantie ende quitantie 6 pond."1204
1584
- Idem, inv.nr.164, fol.65:
"Den rectoer ende die cameristen van beyde de camers van de rhetrosijns over heurluyder 
moeyte van de drie spelen in de Sint Jansmarckt gespeelt, volgende d'ordonnantie ende quitantie 
18 pond."
- Addendum bij de ordonnantie van Liefd boven al (KB sign. 78 H 10). Het reglement uit 1503 
wordt opnieuw bekrachtigd.
1585
- Idem, inv.nr.165, fol.51 verso - 52:
"De cameristen over het spelen vuer zeecker spel van Johannis1205 lestleden naer ouder 
gewoente toegevoucht, volgende de ordonnantie ende quitantie 6 pond."
- Idem, fol.52:
"De cameristen van de oude kamer over gelijck spelen, volgende de ordonnantie ende quitantie 6 
pond."
1586
- Idem, inv.nr.166, fol.59 verso:
"Betaelt den cameristen van beyden de cameren voer heurluyder moeyten ende costen nopende 
heurluyder speelen ende andere recreatiën ten tijde van de inhalinge van zijne Ex.tie den grave 
van Leycester1206, gouverneur-generael, gedaen 52 pond."
- 102 pond uitbetaald volgens Koster 1970, p.57; noot 53. (Door ons niet aangetroffen in de 
rekeningen).
- Schrevelius 1754, p.164:
"Voor de Nieuwe Schutters doele, in 't inkomen van de stad, was een toneel opgeregt, op welke 
de kamerspeelders representeerden de Tiranny van den Hertog van Alva. Op het tweede toneel, 
by de Brug over de Oude Gragt, wierdt vertoont, Belgica of Nederland, in 't habyt van een jonge 
maagd, verlaaten van haeren Gouverneur."
1587
- GA Haarlem, inv.nr.167, fol.31:
"Den rhetrosijns van de oude camere, overmits zijluijden Johannis nyet gespeelt en hebben, mits 
de jegenwoordigen tijt, volgende de ordonnantie ende quitantie 4 pond."

1202. Als Koster 1970, p.52, klopt, moet hier 1 OK 2 (Hummelen 1968) worden vermeld. Louris Jansz. 
maakt een bewerking van "Ons Lieven Heers Minnevaer", dertig jaar eerder geschreven door de factor van 
de Amsterdamse kamer De Egelantier.

1203. Jan van Nassau en Maurits.
1204. Zie ook: Hummelen 1968, 1 OD 4.
1205. Wellicht gaat het hier om Hummelen 1968, 1 OE 9?
1206. De Graaf van Leycester trad als landvoogd op in de Nederlanden van 1585 tot en met 1587.
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1588
- Idem, inv.nr.168, fol.55:
"Den cameristen van de oude camere betaelt tot een gratuite ende vervallinge van de oncosten 
op Johannes anno LXXXVIIJ gedaen in 't opsetten van sekeren prijsen opte solutie (=oplossing) 
van zekeren vraegen, volgende de declaratie, ordonnantie ende quitantie 23 pond 13 st."
- Idem, fol.45 verso:
"De cameristen van de jonge camer tot een gratuiteit henluyden geschoncken naer ouder 
gewoonten in St.Jansmarckt tyde deser, volgende d'ordonnantie ende quitantie deur haer 
overlevert 6 pond."
- Arch. Trou, Register, fol.53:
"Anno 1588 op Sint Jan mitsomer so heeft de camer gespeelt het spel van sinnen genaempt 
Jonas1207. Ende op denselfden tijt een vrage uytgegeven voor alle liefhebbers binnen deser stadt 
Haerlem. Die vrage was dese:
Vrage .. Wat ter werelt onsienlijckxt is en meest moet geacht sijn."
1589
- GA Haarlem, inv.nr.169, fol.45 verso:
"Den cameristen van de oude camere betaelt tot een gratuiteit op 't leste spelen by henluyden 
gedaen in den vastelavondt tyde desen, volgende d'ordonnantie ende quitantie 8 pond."
- Idem, fol. 47:
"Den rethorisijns van de oude camere betaelt tot vervallinge van den oncosten by eenige uyt den 
heuren te doen, in de reyse ende presentatie tot Monster1208, by den Haege, opte huldinge van 
zijne Ex.tie Graef Mauritius van Nassou1209, volgende d'ordonnantie 24 pond."
- Idem:
"De rethorisijns van de nyeuwe camere tot gelijcke sake alsvooren by ordonnantie ende quitantie 
24 pond."
- GA Haarlem, Sted.Arch., 2e afd., inv.nr.841 (1589), fol.10:
"Mede voorts in den voorsz. vroetschappe voortgestelt (=naar voren gebracht), hoe dat den 
rethorizijnen, zoe van de oude als nyeuwe cameren binnen desen stadt hen (=zich) zeer 
onbehoorlijcken hadden gedraegen met qualijck spreken, schempen ende lasteren op de 
magistraet deser stadt, zoe wel tegens heur presente persoonen (=in hun aanwezigheid) als achter 
rugge. Alles deur gheene ander oorsaeck dan dat dezelve magistraet henluyden in desen 
St.Jansmarct nijet en hadde willen toelaeten te spelen op 't marctvelt deurdien 't zelve met 
marctcramen was beset.
Ende hen daeromme gewesen hadden voor henluyden speelplaetse te nemen voor dien tijdt op 
den Croffe1210, d'welck immers soe bequame plaetse daertoe was, als 't voorsz. marctvelt, daerop 
den voorsz. rhetorizijns hun ongehoorsaemheyt ende hertneckicheijt thoonende nijet en hadden 
willen op den voorsz. magistraet spelen ende daeromme dezelve spelen achterwegen ende 
ongedaen gelaten, in allen schijnt of zijluyden den voorsz. magistraet dan mede hadden willen 
dwingen ofte ten minsten eenich leet doen, alle 't welcke by den voorsz. vroetschappe gehoort, 
aengemerct ende daeromme in communicatie geleyt wesende of nyet wel goet ende geraden 
waere, soe over voorgaende aen ander oorsaken, dat men den voorsz. oude ende nijeuwe 
cameren soude interdiceren (=verbieden) ende gebodt doen, dat zijluijden nijet alleene hen 
souden vervorderen (=verstouten) voortsaen meede (??) te spelen, maer oock achterlaten

1207. Hummelen 1968, 1 OC 5.
1208. Zie: Monster 1589.
1209. In 1589 wordt Maurits als nieuwe heer van Monster ingehuldigd.
1210. Thans Krocht, gelegen in het centrum van Haarlem, enkele honderden meters van de Grote Markt.
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(=afschaffen) moeten heure vergaderingen ende bijeencompsten ende zulcx procederen tot 
nederlegginge (=beëindiging) derzelve cameren.
Es hierop bij den meesten stemmen geresolveert ende geordonneert, dat den rethorizijns van de 
respective camere voorsz. in straffe van 't gheene voorsz. es (behouden nijettemin den geledeer- 
den (=beledigde) pertijen hun recht) binnen den tijdt van eenen gehelen jaere van huyden af 
innegaent (ten waere met expres consent (=uitdrukkelijke toestemming) van den magistraet) 
nijet en sullen vermogen te spelen op 't maerctvelt, Croffe ofte elders in 't heijmelijck ofte 
openbaer eenige spelen, hoe die souden mogen wesen; noch oock gheene vergaderingen by den 
anderen mogen houden met vaen, trommelen ofte pijp te thoonen ofte spelen, maer wel by den 
anderen mogen commen in vergaderinge spreken ende den const van rethorica binnen henluyden 
cameren stil gebruycken, sonder nochtans in dezelve vergaderinge ofte daerbuyten eenige 
woorden tot schimp ofte lasteringe van den magistraet ofte ijemandt derzelve te mogen spreken 
ofte singen op alsulcke correctie als by den gerechte sal werden geordonneert. Oock es by desen 
goet gevonden ende geordonneert dat naer expiratie (=de afloop) van 't voorsz. jaer gheen der 
voorsz. cameren, 't sij in den marct ofte daerbuyten weder zullen mogen spelen op 't marctvelt 
deser stadt, maer op de voorsz. Croffe ofte ander plaetse, daer 't gelegen wesen sal ende mijnen 
heeren deser stadt hen toelaeten zullen."
- Arch. Trou, Register, fol. 53:
"Anno 1589 op vastelavontsdach so heeft de camer gespeelt het spel van Prates Abantus1211 met 
een cluyt van Lippen en Lijsen1212.
Anno 1589 den 2en junij so heeft de camer tot Monster geweest op een seeckere vrage ende 
regel als 't volght:
Vrage..Welck 's princen eere groot maeckt in sijn rijck bevesticht.
Regel..Getrouwe ondersaten vinden vreed en eendracht.
Item op dese vrage heeft de camer tot prijs vercregen den derden oppersten prijs; een tinne 
wijncan van 't liedeken op den regel; een tinnen fruytschael van 't best singen.
Item op den selfden tijt so meynde de camer te speelen op Sint Jan mitsomer het spel van den 
Coninck Aswerius ende Hester1213, maer werden niet gespeelt, overmits de H. burgemeesteren 
wilden hebben dat men op de Croft souden speelen ende daerom niet geschiet."
1590
- GA Haarlem, Ingekomen stukken 1590, 26 april 1590, nr.6:
In margine:
"Den burgemeesteren, scepenen ende vroetschappen der stadt Haerlem der supplianten requeste 
alhier gestelt, gehoort ende verstaen hebbende, verclaeren dat soe verre dezelve supplianten 
souden begeren te spelen in de Sint Jansmerct, dat zyluyden in dezelve marct noch gheene 
andere jaermarckt alhier op 't marctvelt als daer cunnen staen, zullen moegen spelen, maer 
henluyden spelen doen opten Croft dan in gevalle zyluyden hun spelen buyten den jaermarcten 
wilden voortbrengen, zal alsdan naer versouck by hen aen burgemeesteren gedaen, by dezelve 
burgemeesteren, gedisponeert (=beschikt) moegen werden. Of syluyden op 't marctvelt zullen 
spelen dan nyet daertoe de voorsz. heeren burgemeesteren ende geadmitteert werdt.
Acte in den vergaderinge van de vroetschappe der stadt Haerlem den 26en aprilis 1590.
My Pieter Willemsz.
Aen mijne E.heeren burgemeesteren, vroetscappen en regeerders deser stede.
Gheven te kennen met behoirlijcke reverentie (=passende eerbied) uwe E. goetwillige 
onderdanen de ghemeene cameristen ende broeders der ouder retorijcksche camer genaempt 
Trou Moet Blycken, hoe dat de burgemeester oft meesters deser stede aen hunluyden versocht 
hebben oft sij den toecomende S.Jansmerckt niet naer goede oude gewoonte tot recreatie ende

1211. Hummelen 1968, 1 OA 2.
1212. Hummelen 1968, 1 OG 10.
1213. Zie ook bij 1553/1554.
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vermaeckelicheyt der goeder burgerije van Haerlem rhetorijcksche esbatementen ofte spelen van 
sinnen souden voertbrengen ende uutvoeren. Waerop de supplianten geantwoort hebben sulcke 
wel van meeninge te sijn ende seer gaerne te willen doen so verde 't selfde met believen van uwe 
E. geschieden mochte ter plaetsen, daer men van outs alle ghenuechte tot stadts eere ende der 
borgeren ende ingesetenen recreatie gewoonlijck plach te bedrijven, namentlijck op de grote 
merckt voer het stadthuys, van waer alsulcke speelen alsdan bequamelijck uut de veinsteren 
ende schoonst van mijne E.heeren beschouwen ende gesien mochte worden, maer alzo 't zelfden 
in den voorleden jaere van 89 (overmits clachte der cramers die toch naemaels met den 
cameristen hun spotte hielden) by advys ende ordonnantie van uwe E. geheel geinterdiceert ende 
verboden is geweest, waerop gevolcht sijn enijghe crackeelen tot welcken den supplianten 
cameristen cleene ofte geen schult en hadden; so en hebben sy sulcx over henluyden niet willen 
nemen sonder consent ende goet believen van uwe E. ende also doer voersichtige wijsheyt van 
uwe E. nu goede, nieuwe ordre gestelt ende gemaeckt is in de settinge der cramen op de merckt, 
so datter nu bequame ledige plaetse genoch gevonden werdt om sonder yemants verhinderinge 
sodanige wercken tot stadts eere, tot dienste van mijne E. heeren ende tot recreatie der goeder 
borgerijen voert te brengen ende te volvoeren; so presenteren de voernoemde supplianten, 
cameristen, in alder oetmoedicheyt aen uwe E.heren hijerinne haren goetwilligen dienst ende 
naersticheyt om te doen na behoren. Versouckende hij erop een goedertieren antwoord ende 
advys van uwe E. Verhopende daer beneffens dat uwe E. niet sal nalaten den supplianten uut 
sonderlinge gratie ende goetgunsticheyt te succurreren (=bij te staan) ende te bate coomen omme 
hun schade die sy 't voorleden jaer tot stadts dienste ende tot eere van syne Excellentie Graef 
Maurits van Nassouwen, onsen stadthouder, geleden hebben te helpen dragen. Dit doende etc."
- Idem, inv.nr.170, fol.73 verso:
"Den rethorisijns van de oude camere, zoe tot vervallinge van de oncosten by henluyden gedaen 
in 't voortbrengen van zeeckere twee speelen van sinnen ende boertlijcke (=grappige) 
esbatementen in den pincxterdagen ende St.Jansmarcte, ter recreatie van den vreemden luyden 
ende gemeene burgerije, als in de bewaeringe deser stadseere op de inhuldinge van zijne Ex.tie 
van Nassou tot Monster, aldaer by henluyden prijs behaelt es, betaelt volgende d'ordonnantie 
ende quitantie 36 pond."
- Idem, fol.73 verso:
"Den rethorisijns van de nyeuwe camere tot gelycke sake als vooren by ordonnantie ende 
quitantie betaelt 36 pond."
- Idem, Resolutiën Burgemeesteren, 1-5-1590, p.35:
"Den rethorisijns van Lieft Boven Al es geconsenteert dat zijluijden nu in de pincqster heylige 
daegen op 't marctvelt deser stadt zullen moegen spelen, ende hun toneel stellen, maer niet in de 
St.Jans- noch eenige andere marcten. "
- Idem, Ingekomen stukken 10-7-1590, nr.7:
In margine:"Van hare accorde den supplianten zes ponden grooten Vlaems. Acte den 10en july
1590 by allen den burgemeesteren, behalven Thomas. My Pieter Willemsz. Aen mijn E.h. 
burgemeesteren en regeerders der stadt Haerlem.
Verthonen met behoirlijcke reverentie uwe E. goetwillighe dienaren die ghemene cameristen der 
oude rhetorijcksche camer van Trou Moet Blijcken, hoe dat sij, supplianten, meest alle 
schaemele ambochtsghesellen wesende, op den elfden junij lestleden in de pijnsterdaghen 
alsoeck mede op den 25en daeranvolgende in desen S. Jansmerckt tot dienste van U.E. tot stadts 
profijt ende tot recreatie van de goede borgherije ende vreemden die veel in 't getal hijerom veel 
te langer in de stadt vertoeft hebben ende gebleven sijn ende uitgevoert hebben 2 spelen van 
sinnen met noch boerlijcke esbatementen, waertoe sij, supplianten, behalve de grote costen die 
sy behoefden tot de volvoeringhe van hun spelen ende esbatementen elcx in 't particulier veel 
moeijten hebben gehadt ende veel tijts hebben moeten versuijmen, hetwelcken hun nochtans om 
uwe E. te believen ende om haer vaderlijcke stadt te vereeren niet te veel en mach wesen. So
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versoecken sy, supplianten, in alder oetmoedicheyt, dat uwe E. aenmerckende de supplianten 
vlijtighen dienstbaerheyt, die sy op 't voorleden jaere tot hun eijghen particulieren grote schade 
bewezen hebben omde stadt Haerlems eere te bewaren op de inhuldinghe van onsen E. heere 
Maurits, grave van Nassouwen ende sulcx den 26 aprilis lestleden by requeste verthoont is 
sonder eenich apostil daerop gevolcht te sijn, mitsgaders uwe E. oeck considererende die 
goetwillighe naersticheijt der supplianten, welckens gelijck bij gheen menschen ghedencken tot 
Haerlem geschiet is, namentlijck dat sulcke 2 moeijelijcke saecken binnen so corten tijt van 2 
weecken met eeren uutgevoert ende volbrocht sijn. Dat uwe E. believe uut sonderlinghe gratie 
ende constlievende goede affectie den supplianten voer het eene ende voer het andere te weten 
voer haer Monstersche reys ende voer dese 2 voersz. speelen ende esbatementen toe te vinden 
enijghe redelijcke recompense (=vergoeding) om hun schaden, daer sy 't voerleden iaer om 
voersz. oersaecke in gevallen sijn ende oeck om hun costen ende moeijten, die sij nu hebben 
moeten doen te beter ende lichter met malcander te moghen betalen. Ten einde sy, supplianten, 
in andere ghelijcke ende meerder saecken bereijder sullen moghen gevonden worden. D'welck 
doende etc.
Trou Moet Blijcken."
- Idem, Resolutiën Vroedschap, inv.nr.838, 1590, fol.64 verso:
"Op de requeste van de gemeene cameristen ende broeders der oude rethorijcksche camere, 
genaempt Trou moet Blijcken, te kennen gevende, dat den impostmeesters ^belastinginspec
teurs) aen henluyden hadden versocht, omme tegens den aenstaenden St.Jansmarct eenige 
rethorijcksche spelen van sinnen voort te brengen tot recreatie der goeder burgerije, daertoe 
zijluijden antwoordende welwillens te wesen, zoeverre sulcx op 't marctvelt naer ouder 
gewoonten voor den stadthuyse mochte geschieden, versochten daeromme consent van dien.
Es geresolveert soeverre den supplianten souden begeren te spelen in den St.Jansmarct, dat 
zijluijden in dezelve marct noch in gheene andere jaermarcten alhier op 't marctvelt, als daer 
cramen staen, zullen moegen spelen, maer heurluijder spelen doen op den Croft, dan in gevalle 
zijluijden hun spelen buijten den jaermarcten wilden voortbrengen, sal alsdan (naer voorgaende 
versouck by hen aen burgemeesteren gedaen) bij dezelve burgemeesteren gedisponeert mogen 
werden, of zijluijden op 't marctvelt zullen moegen spelen dan nijet. Daertoe den voorsz. heeren 
burgemeesteren desen gecommitteert werdt."
- Idem, Ingekomen Stukken, inv.nr.7, d.d. 31-12-1590, fol.99:
"Opte requeste van de gemeene cameristen der ouder rhetorycksche camer van Trou Moet 
Blycken, daerby zy versochten consent, omme te moegen volbrengen hun voorgenomen 
propoost (=doel), te weeten dat zyluyden op 't goet believen van myne heeren hadden 
voorgenomen ende besloten, omme tegens zekeren bestemden tydt alhier binnen Haerlem in den 
toecomenden somer te beroepen op eenige poetische of politische (=politieke) vrage ofte regule 
allen den rhetorycksche cameren van geheel Hollandt, omme op alsulcke vrage ofte regule by 
elcx van hemluyden die 't believen zal een spel van sinnen gespeelt te moegen werden, doende 
elcx eerst een behoorlicken intrey naer d'oude coustume (=gewoonte) ende gebruyck der 
consten, ende dit alles om prys ende eer. Es geresolveert, dat vooralsnoch op de jegenwoordige 
gesteltenisse des tydts 't versouck ofte voornemen van de supplianten nyet geraden es te 
consenteren, ende daeromme 't zelve afgeslaegen zal werden."
- Arch. Trou, Register, fol.53 verso:
"Anno 1590 so heeft de camer gespeelt op pincxsteren het spel van den Machabeen1214 ende de 
cluyt van blinde Faes ende Aechgen Schoontooch1215. Item in 't selfde jaer op Sint Jan mitsomer

1214. Hummelen 1968, 1 OA 3.
1215. Hummelen 1968, 1 OG 9.
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so heeft de camer gespeelt het spel van Abrahams offerhande1216, met de cluyt van de 
vloijvanger1217."
1591
- GA Haarlem, inv.nr.171, fol.69 verso:
"Den rhetorizijns van den ouden camere genaempt Trou Moet Blycken tot vervallinge van de 
oncosten by hemluyden gedaen in 't voortbrengen van een spel van sinnen met een boertelicken 
esbatement in den St.Jansmarct tyde desen, tot recreatie van den gemeente betaelt by ordonnan
tie ende quitantie 12 pond."
- Idem, fol.69 verso:
"Den rhetorizijns van den nyeuwen camer van Lieft Boven Al tot gelijcke sake als vooren by 
ordonnantie ende quitantie 12 pond."
- Arch. Trou, Register, fol.53 verso:
"Anno 1591 so heeft de camer gespeelt op Sint Jan mitsomer het spel van den Wellustigen 
Mensch1218 met de cluyt van Tielebuys1219."
- GA Haarlem, SA, 2e afd., inv.nr.710 (Ingekomen stukken 1591), nr.6:
In margine: "Burgemeesteren, schepenen ende vroetschappen der stadt Haerlem gehoort dese 
requeste ende consideratie nemende op de jegenwoordige gesteltenisse des tijt verclaeren by 
heure resolutie, dat zyluyden vooralsnoch nyet geraeden vinden het versouck ofte voornemen 
van den supplianten nyet te consenteren, maer 't zelfde afslaen by desen. Bedanckende 
nyettemin den supplianten van heure aengeboden dienstwilligheyt ende presentatien tot eere 
ende dienste deser stadt voorgenomen ende versocht. Actum in den vergaderinge van den heeren 
vroetschappen binnen Haerlem den lesten decembris anno XVc. eenennegentich.
My present P.Willemen.
Aen mijnen E. heeren Burgemeesteren, schepenen ende vroetschappen deser stadt Haerlem.
Mijn heeren,
Alzo onse vaderlijcke goede stadt Haerlem doer die sonderlinghe genade des heeren nu redelijck 
verquickt ende van alles alsulcken cativicheyden (=rampzaligheden) in welcken sy doer den 
oirloghen als doer den naergevolchden groten brant deerlijcken ghevallen was sulcx, dat die 
goede ghemeene borgheren alle voergeleden schaden ende interesten (=nadelen) tamelijck wel 
gerecouvreert (=hersteld) ende verwonnen hebben (lof zy Godt almachtich) 't welck blijcken 
mach by de opbouwinghe van alle verbrande ende doer de oirloch geruijneerde huysen, muyren 
ende poorten, waerdoor Haerlem (wesende doch een van de outste ende in eeren vermaertste 
steden van Hollant) nu in so goeden welvaren is na hare gelegentheyt ende conditie als veele van 
haer nabuyrlijck ende byleggende stede, omme denwelcken so veel als 't moghelijck is noch 
meerder bekent te maecken ende tot haer oude heerlijcheyt wederomme te brenghen, bysonder 
terwijle den principalen (=voornaamste) cracht van 't oirloch nu verde buyten onse Hollantsche 
palen (=gebieden) gevoert ende gedreven wordt. So is 't dat die ghemeene cameristen der oude 
rhetorijcksche camer van Trou Moet Blycken wiens handelinghe doch tot alle tijden anders niet 
en streckt dan tot eere ende dienst van hun vaderlijcke stadt, als goede, dienstwillighe borgheren 
ende inghesetenen hiertoe met alle oetmoedicheijt presenteren alles wat in hun vermoghen es. 
Gevende overzulcks te kennen met behoirlijcke reverentie aen uwe E. hoe dat sy, supplianten 
met malcanderen zeer eendrachtelijcken voergenomen ende besloten hebben omme naer 
voergaende advijs, consent ende goet believen van uwer E. teghens zeeckere bestemde tijt alhier 
binnen Haerlem in de toecomende somer te beroepen op enighe poetische ofte politische

1216. Hummelen 1968, 1 OA 4. Zie ook: Dibbets en Hummelen 1993-1994.
1217. Hummelen 1968, 1 OG 4.
1218. Hummelen 1968, 1 OA 6.
1219. Hummelen 1968, 1 OG 14.
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vraeghe ofte regulen alle de rhetorijcksche cameren van geheel Hollant omme op alsulcken 
vraghe ofte regule by elckx van hunluyden die 't believen sal een spel van sinnen gespeelt te 
moghen worden, doende eerstelicx een behoirlijcken intreij naer d'oude costume ende 
gebruycken der consten. Ende dit alles om prijs ende eere.
Nu mach men immers niet ontkennen ofte die eer ende heerlicheytvan onse vaederlijcke stadt 
soude hyerdoer uutermaten wel vernieut ende seer verbreyt worden. Ghemerckt sodanijghen 
feestelijckheyt in den jare 1529 binnen desen stede lestmael by die van de voernoemde oude 
camer gecelebreert is geweest ende zedert dien tijt hyer noijt meer. Behalve dat is oeck te 
considereren, dat ontwijsselijck sulcken saeck grotelijck soude dienen tot verbeteringhe van 
allen de ghemene stadtsexcijsen van wijn, bier, broot, vleysch ende diergelijcken. Ende 
aengesien dit een saecke is daer gheen cleyne moeyten ende niet weijnich oncosten in geleghen 
sijn. Aengesien oeck sy, supplianten, cameristen altesamen goede slechte (=eenvoudige) 
borgeren ende ambachtsluijden sijn, die gheen oncosten moghen, noch oeck in sulckdanighen 
saeck behoiren te draghen, want men behoort den arbeydende osse den muijl niet toe te binden, 
so keren sij, supplianten, hun in alder dienstwillicheyt tot uwer E. denselfden zeer oetmoedelijck 
biddende, dattet uwe E. believe hun, supplianten, te consenteren om hunluyden voergenomen 
propoost te moghen volbrenghen, midts oeck hunluyden accorderende bevrijdinghe van de 
oncosten die hieromme souden moghen ghevallen. Hetwelcke indien 't van uwe E. tot eer ende 
groetmoedinghe van onse goede vaderlijcke stadt geconsenteert ende toegelaten wordt, als sy, 
supplianten, aen uwe E. wel vertrouwen. So versoecken sy, supplianten, noch seer 
reverentelijcken dat uwe E. sal ghelieven uut uwe E. vergaderinghe 2, 3 ofte meer personen te 
willen communiceren om alsulcken loflijcke saecken heerlijck ende eerlijck in de beste ordre 
ende geschicktheyt te moghen volvoeren, opdat sij, supplianten, niet geoorsaeckt 
(=genoodzaakt) sullen sijn om uwe E. dickwils met nieuwe remonstrantien ende requesten 
moeijelijck te moeten wesen, imputerende (=onder beroep) hyerop nobile officium (=de edele 
ambtsplicht) van uwe E. D'welck doende, etc.
Trou Moet Blycken"
1592
- GA Haarlem, Resolutiën Burgemeesteren, nr.3, fol.86 verso:
"Op 't versouck van den besorgers der broederschap In Liefde Getrouw, omme te hebben advys 
van zeeckere poincten in forme van chaerte, by henluyden begrepen ende voor burgemeesteren 
geëxhibeert, die een eygelicken hem in heurluyder camer begevende gehouden zoude wesen te 
achtervolgen op pene dairinne gestelt, hebben burgemeesteren de vergaderinge tot eene camere 
als vooren toegelaten, omme naer vermelden der voorsz. geëxhibeerde (=aangeboden) caerte 
gehouden te werden, tot wederseggen ende verbeteringe van 't zelve.
- Idem, inv.nr.172, fol.62 verso:
"Den rethorizijns van den ouden camere, genaempt Trou Moet Blycken tot vervallinge van den 
oncosten by henluyden gedaen in 't voortbrengen van een spel van sinnen met een batement in 
den St. Jansmarckt tyde deser tot recreatie van de gemeente, betaelt by ordonnantie ende 
quitantie 12 pond."
- Idem, fol.63:
"Den rethorizijns van den nyeuwen camer van Lieft Boven Al tot gelycke saeck als boven by 
ordonnantie ende quitantie 12 pond."
- Arch.Trou, Register, fol.53 verso:
"Anno 1592 so heeft de camer gespeelt op Sint Jan mitsomer het spel van d'evangelische 
maeltijt1220, met de cluyt van Hanneken Leckertant ende Lippen-Loer1221."

1220. Hummelen 1968, 1 OA 5.
1221. Hummelen 1968, 1 OG 17.
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- GA Haarlem, SA, 2e afd., lnv.nr.710 (Ingekomen stukken 1593) no.5:
"Aen mijn E.h. burgemeesteren deser stadt Haerlem.
Mijn heeren,
Alzo desen toecomenden St. Jansfeeste anno 93 alhier binnen Haerlem tot vereeringe van onse 
vaderlijcke stadt ende tot recreatie van de goede borgeren ende ingesetenen derselfde gehouden 
sal worden een generale wapenschouwinge ende ommegang, so en connen de gemeene broeders 
van de oude rhetorijcksche camer (wiens handelinge ende doenlijckheijt anders niet en streckt 
dan tot stadts eeren ende diensten van uwe E.) niet nalaten deselfde ommegang ende recreatie 
naer hun vermogen mede te helpen vercieren ende vermeerderen. Hebben daeromme de voersz. 
broeders geconcipieert ende begrepen seeckere drie vertoningen, belangende die voerleden mi- 
seriën ende tegenwoirdigen welstandt ende vermaerde heerlycheyt van onse vaderlijcke stadt. 
Ende sal d'eerste vertoninge wesen, hoe Haerlem van "Gewelt" ende "Tirannye" getrocken 
synde uut de stoel van "Voerspoedicheijt", ontciert ende wemoedich gebonden lach aen de 
ketting van "Bederfnis", waerdoer "Nering" ende "Welvaren" van Haerlem waren vluchtende.
De twede sal sijn hoe mijn heere de prince (hochloflycker memorie) met mijne E. heeren Lants 
Staten Haerlem opheffen, verdrinckende (=verdringend) "Gewelt" ende "Tirannie" ende den 
prince verquickende Haerlem met den roock (=geur) van een orangien appel.
De derde sal sijn hoe dat Haerlem seer cierlyck gepalleert (=getooid) sidt op een heerlijcke stoel, 
genaempt "Voerspoedicheyt"; hebbende "Tirannie" ende "Gewelt" onder haer voeten ende 
beneffens ende rontomme haer "Nering" ende "Welvaren" aen elcken sijden een Fama (=godin 
van het gerucht en de roem), antycks gecleet, die welcke met naeckte armen een crans van 
laurenbladeren ofte andere gecierde bloemen boven 't hooft van Haerlem sullen houden; 
hebbende elcx met d'ander handt een trompet aen de mondt; daermede te kennen gevende de 
welvarentheyt ende vermaerde heerlijckheyt van Haerlem.
Ende opdat den gemeenen borger, inwoender ende incomende vreemden man hiervan 't verstant 
sal mogen hebben, sijn hier alreede seeckere dichten toegemaeckt die welcke mede achter aen 
dese remonstrantie gevoecht sijn; welcken men sal aen het taneel voer ygelyck vertoninge 
hangen, waeruyt de fame (=bedoeling) van ygelycke vertoninge sal mogen verstaen worden. 
Welcke drie vertoningen sy remonstranten presenteren in alder reverentie ende dienstwillicheyt 
met believen ende consent van uwe E. tot diversche stonden op den ommegangsdach te doen op 
een toneel, 't welck men sal mogen stellen op de vischmarct aen den kerckmuyr alwaer 't selfden 
den schutterie in haer optrecken ende slaechoorde te stellen niet en sal verhinderen. Ende 
schutters in haer slaechoorde ende volle geleeden staende alle de drie vertoningen teffens ende 
gelijckelijck sullen mogen sien exhiberen ende verthonen.
Versoecken daeromme sy, remonstranten, hierop een goedertieren advijs ende consent van uwe 
E. ten fijne (=tenslotte) als vooren. D'welcke doende etc.
1.Haerlem, ontciert en meineedich getoghen, lach mit den stoel van voerspoedicheyt seer vast 
gebonden aen den ketting van bederfnis, so elck voor oghen sach, van gewelt en tiranny als 
straffende haer sonden. Dees hadden haer geslagen veel dootlijcke wonden, waerom Haerlem 
wel mochte seer deerlijck versuchten, want doer tiranny en geweldadicheyts oirconden 
(=afkondigen) mosten nering en welvaren van Haerlem wechvluchten.
2.Maer als Godt mishaechde die grote geruchten van Haerlems cativicheyt en swaer benouwen, 
heeft hy haer bevrijt van bloedoersticheyts cluchten en van Martis gewelt doer t'eedel bloet van 
Nassouwen, d'welck Haerlem quam vertroosten, daer sy lach vol rouwen, en heeft haer met de 
roock van Orangien genesen doer hulpe des Landts Staten, die als broeders vol trouwen haer 
bedroefde suster hebben liefde bewesen.
3.Waerdoor Haerlem als een prince uutgelesen wiert saen (=spoedig) breedt en wijt, elck in 
eeren gedachtich is, op den stoel van voerspoedicheyt weer sijnde geresen met nering en 
welvaren verciert seer crachtich is. Lof moet hiervoer syn den heer die almachtich is en Haerlem 
verlost heeft uut sulck swaer versycken (=zieker worden).Hij verlaet syn volck niet, want syn 
woort warachtich is, maer toont altyt ter noot, dat syn Trou Moet Blycken.

1593
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Stipendium pecati mors1222 
Trou Moet Blycken."
- Idem, inv.nr.173, fol.64:
"Den rethorisijns van den ouden camere genaempt Trou Moet Blycken tot vervallinge van den 
oncosten by henluyden gedaen in 't voortbrengen van een spel van sinnen ende batement in den 
vastenavontsdaegen tyde deser tot recreatie van den gemeente betaelt by ordonnantie ende 
quitantie de somme van 12 pond."
- Idem, fol.76 verso - 77:
"Den twee rethorijckse cameren deser stadt, als Trou Moet Blycken ende Lieft Boven Al, tot 
subsidie ende onderstand van de costen, by hen geleden in de t'zamencompste der cameren van 
Hollant tot Santfoort den 15en august en andere naevolgende dagen1223, omme op zeeckere 
vrage bij die van Zantfoort uytgegeven, hem antwoorde op 't beste onder zekere prijzen te doen 
ende innebrengen, daeraf den voorsz. cameristen oock drie diversche opperste prijsen met hen 
inne gebracht hebben, betaelt by ordonnantie ende quitantie 60 pond."
- Arch.Trou, Register, fol.53 verso:
"Anno 1593 so heeft de camer gespeelt op den lesten february, wesende sondaechs vastelavont, 
het spel van den soberen tijt1224, met de cluyt van de Deeckenspringer1225. Item op denselfden tyt 
den 15en augusto so heeft de camer tot Santvoort geweest op een seecker vrage ende regel ende 
liedeken.
Vrage..In wat neering ter werrelt minst sonden gelegen is.
Regel..Een goet visscher door goods gracij vangen sal.
Item op 't liedeken vercregen den oppersten prijs: drie tinnen wijnpintskannen. Noch een regel in 
't sot als volcht:
in 't sot..Sodt is hij die van Sotten wijsheijt begeert.
Op dese regel in 't sot heeft de camer vercregen den oppersten prijs: drie tinnen fruytschaelen."
1594
- GA Haarlem, SA, 2e afd., inv.nr.174, fol.66 verso:
"Den twee rhetorycksche cameren binnen dese stadt als Trou Moet Blycken ende Lieft Boven Al 
voor de oncosten ende moeyten by hemluyden gedaen in 't voortbrengen van zeecker spelen, 
cieragien (=versieringen) ende anders tot teycken van gemeene blytschap deur de goede tijdinge 
des welstandts van Vranckrijc1226 betaelt by ordonnantie ende quitantie 40 pond."
- Idem, fol.71:
"De drie rhetorycksche cameren binnen deser stadt als den ouden camere van Trou Moet 
Blycken, den jongen camer van Lieft Boven Al ende den Vlaemschen camere van In Lieft 
Getrouw, mitsgaders den rector met zyne scholieren, tot vervallinge van de oncosten, by 
henluyden gedaen in 't voortbrengen van heure spelen in de St.Jansmarct tyde deser tot recreatie 
van de gemeente, betaelt haeren ordonnantie ende quitantie de somme van 48 ponden."
- Idem, fol.72 - 72 verso:

1222. "Stipendium pecati mors" is de zinspreuk van Symon van Dijk Gerytsz. (Zie: Haarlem 1596, 1600 
en 1609).

1223. Tijdens deze wedstrijd wordt de Haarlemse kamer De Witte Angieren gedoopt (Zie: Van Boheemen 
1999).

1224. Hummelen 1968, 1 OG 10? In dit spel treedt nl. Sober Costgen op.
1225. Niet in Hummelen 1968.
1226. Koning Hendrik IV van Frankrijkk voert nl. een anti-Spaanse politiek, hoewel hij in 1593 katholiek 

was geworden.
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"Den rhetorizijns van Trou Moet Blycken betaelt voor de costen by hemluyden gedaen in 't 
voortbrengen van zeeckere refereynen, liedekens ende diversche vuyrwercken op de victorie van 
de stadt Groningen1227 volgende d'ordonnantie ende quitantie de somme van 23 pond 11 st. 6 p."
- Arch.Trou, Register, fol.53 verso:
"Anno 1594 so heeft die camer gespeelt op Sint Jan mitsomer het spel van de Duyvel in de 
werelt1228 met een cluyt van Goossen Taeijaert1229."
1595
- Arch.Trou, Register, fol.53 verso:
"Anno 1595 so heeft de camer gespeelt op Sint Jan mitsomer het spel van Verganckelijcke 
Schoonheyt en Smenschen sin1230."
- GA Haarlem, SA, 2e afd., inv.nr.175, fol.80:
"Die drie rethorycxsche cameren binnen desen stadt, als Trou Moet Blycken, Lieft Boven Al, In 
Liefde Getrou, mitsgaders den rector van den Latijnsche Schole, betaelt elcx twaelf ponden hem 
toegevoecht voor den costen by hem gedaen in 't voortbrengen van een spel van sinnen met een 
esbatement in den St.Jansmarct tyde deser. Compt by ordonnantie ende quitantie 48 pond."
1596
- GA Haarlem, idem, inv.nr.176, fol.71:
"De camerbroeders van den rethorycxschen camere van der Vlaemschen natie binnen deser stadt 
In Liefden Getrou betaelt 83 ponden hen toegevoecht tot subsidie van de costen, by henluyden 
geleden op den intrey ende gevolge vandien den 27 may tyde desen binnen Leyden gedaen, 
beneffens d'andere cameren deser stadt, daeraf syluyden oock prijs behaelt ende mede gebracht 
hebben. Comt alhier by ordonnantie ende quitantie deselve 83 pond."1231
-Idem, fol.71-71 verso:
"De camerbroederen van den jongen rethorycksche camere binnen desen stadt van Lieft Boven 
Al uyt gelycke saecke als vooren mede betaelt by ordonnantie ende quitantie 83 pond."
- Idem, fol.71 verso:
"De camerbroederen van den ouden rethorycschen camere binnen desen stadt van Trou Moet 
Blycken mede uyt saecken als boven by ordonnantie ende quitantie betaelt 83 pond."
- ANHG Haarlem, inv.nr.10/1, Kerkeraadsnotulen, fol.181:
"Is besloten dat men sal de litmaeten der gemeente die hen begeven tot de spelen van rhetoryc- 
que, anspreken ende vertoogen (=te kennen geven) by soverre, als zy hen niet en begeven te 
onthouden, dat se henluyden sullen onthouden van 't avontmale. "
- Idem:
"De dienaers des woorts hebben rapport gedaen, dat se de retorycquers hebben aengesproken 
ende hebben altsamen afstant beloeft. "
- GA Haarlem, SA, 2e afd., inv.nr.710 (Ingekomen stukken 23-4-1596), no.7 (en een 
niet-genummerde identieke acte):
In margine: "Burgemeesteren ende regeerders der stadt Haerlem, gehoort dit versouck ende 
daertegens aengemerckt de gelegentheyt van den tijdt tegenwoordich, die al dusdanige versochte 
saecken nyet wel en can lyden, hebben ten desen voor de eer van dese stadt ende goede

1227. Maurits verovert Groningen.
1228. Hummelen 1968, 1 OB 9 of 1 OA 1?
1229. Hummelen 1968, 1 OG 3.
1230. Hummelen 1968, 1 D 5.
1231. Zie: Janson 1987.
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naebuyerschappe jegens die van Leyden te bewaeren ende onderhouden elck die sal begeren uyt 
te trecken toegevoecht ter vervallinge van de costen vandien een somme van vijftich ponden tot 
40 grooten Vlaems 't pondt.
Actum den 13en aprilis anno 1596.
Bij alle den burgemeesteren van Haerlem. My jegenwoordich 
P.Willemen.
Aen mijne E.h. burgemeesteren deser stadt Haerlem.
Mijn heeren,
Het is uwe E. noch wel in versche memoriën, hoe dat op dingsdach lestleden by de gemeene 
broederen der rhetorijcksche cameren binnen dese stadt uwe E. alhier ter plaetsen is aengedient 
seeckere rhetorijcksche chaerte, hunluyden behandicht ende overgebracht van de Leytsche 
cameristen onder 't woort Lieft is 't fondament. Met welcken chaerte sy van Leyden naer 
voergaende consent ende believen van hunne magistraten ende overicheyden aldaer beroepen 
(=uitnodigen) ende nooden tegens 26 mey naestcomende allen de Hollantsche cameren omme te 
doen een behoirlijcke intreye met syn appendentien (=wat daar bij hoort), volgende 't oude 
gebruyck ende costume der consten; hetwelcke voorwaer een saecke is niet van cleyne moeyten 
ofte die met een briefgen souden moghen beschickt worden, maer in d'welcken alle de cameris- 
ten ende beminders elcx van hun camers weghen genoech te doen sullen hebben omme hun 
stadts ende camers eere te bewaren.
Hebben daeromme sy, remonstranten, oeck uwe E. gepresenteert haren gewilligen ende 
bereyden dienste tot believen ende commandament (=gebod) van uwe E. omme naer hun beste 
vermoghen met alle diligentie (=inspanning) onse vaderlijcke goede stadts eere te bewaren. Dan 
also de penninghen van uwe E. hiertoe geoffereert ende aengeboden geenssins en sijn te 
compareren (=gelijk te stellen) tegens de costen ende moeyten hiertoe dienende ende nootlyck 
sijnde, so laten sij, remonstranten, (onder reverentie gesproocken) hen bedancken, dat uwe E. de 
contenue (=inhoud) ende den sin der voersz. chaerte niet ten vollen opghelet en hebt. Dient 
daeromme desen om uwe E. een weinich breder hiervan te informeren ende t'onderrechten. In 
den eersten staet te considereren, dat dese saecke by die van Leyden is aengeheven ende 
begonnen omme also een grote menichte van vreemde luyden in hun stadt te crijghen tot 
avanchement (=bevordering) ende vorderinge der loterij ten behoef der armen ende tot 
opbouwinge des gasthuys aldaer opgestelt; hetwelcken immers is een prijsselijcke saecke tot 
welcken alle goede Christenen ende bysonder alle goede nagebuyren behoren geneghen te sijn. 
Daer beneffens is wel te bemercken ende oeck ontwijfelijck (=zonder twijfel) te vermoeden, 
indien wij van Haerlem als goede nabuyren hiertoe niet gecommiteert (=aangewezen) ende 
geauctoriseert (=gemachtigd) en worden van uwe E. ende ten bestemden daghe aldaer niet en 
verschynen, dat alsdan ende dickmaels daernae by die van Leyden menich schampschoot ofte 
bocken (so men seyt) op Haerlem geschoten sal worden tot laste ende blamatie van onse 
vaderlijcke goede stadt. Temeer omdat sy van Leyden op de wedercoompste van sijne Ex.cie 
van Groninghen den ruterije ende borgers van Haerlem so heerlyck getracteert ende goeden 
chier aengedaen hebben, 't welck ygelyck wel kenlijck is, waerdoor geen cleene vrintscap ende 
eerachtinghe tusschen de burgeren van Leyden ende Haerlem geresen ende gewassen is. Ende 't 
waer clagelijck dat deselfde doer enich misverstant soude niet alleen vergaen ende versterven, 
maer daerboven noch in een langduyrighen ia onversoenlijcken haet ende partijscap veranderen. 
(Volgt een door krachtige strepen onleesbaar gemaakte alinea met de opmerking: "Alle 't 
welcken om cortheyts willen overgeslaghen") Indien uwe E. omme boven verhaelden ende 
andere redenen geraetsaem dinckt ende goetvindt omme de voergemelde saecke in naerder 
communicatie te leggen ende breder daerop te adviseren sullen de voernoemde broederen der 
rhetorijcksche cameren binnen dese stadt als goede getrouwe onderdanen in allen dienstwilli- 
cheyt bereijt wesen omme in desen alles te doen sulcx als hun van uwe E. tot stadts eere ende tot 
conservatie (=behoud) der goede vrintscap ende correspondentie met onse nagebuyr belast ende 
bevolen sal moghen werden.
Dat kennen God d'almachtich (?), etc.
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- Idem, no.28:
"Aen mijn E.h. burgemeesteren deser stadt Haerlem.
Mijnen heeren,
Het is U.E. wel kenlijck ende den gantschen goeden borgerije noch in verscher memorie van 
drie daghen dat d'gemeene broeders der oude rhetorijcksche caemer van Trou Moet Blycken, 
beneffens anderen Hollantsche cameren mede met auctoriteyt ende believen van uwe E. tot 
Leyden geweest zijn omme volgende d'uutgesonden chaerte aldaer te verthonen ende met 
personeringhen af te beelden het leven der Tirannen, meteen oeck wat beloninghe de tirannen 
oijt voer ende naer hun doot vercregen hebben.
Ende hebben sy, supplianten, (sonder roeme gesproocken) so veel hun personen aengaet hen in 
desen so eerlijck altesamen gedraghen ende volgende de last ende expresse commissie 
(=uitdrukkelijke last) van uwe E., dat sy stadts eere souden bewaren, hun in des constvolvoerin- 
ge met alle diligentie so heerlyck gequeten, sulcx dat sij daerdoer waerdich sijn bekent geweest 
verdient te hebben den alderoppersten prijs die hem datelijck behandicht (=overhandigd) is ende 
sy oeck met hun gebrocht hebben, hetwelcken een saecke is wiens gelijcken eerachtigen 
renommee (=roem) by gheen menschen memorie noch by geschriften bevonden wordt van den 
borgeren van Haerlem oijt vercreghen te sijn. Is mede de nabuyrlijcke vrintscap tusschen Leyden 
ende Haerlem hierdoor so aengewassen ende vermeerdert, sulcx dat de h.h. burgemeesteren van 
Leyden met alle vrindlijcke beleeftheyt doer hun secretaris Jan van Houte ende oeck selfs by 
monde tegens de camerbroederen uwe E. bedanckt ende doen bedancken hebben van de eere by 
die van Haerlem hen met dit versoecken aengedaen.
Offerende eerbiedich tot allen tijde 't selfden in ghelijcke ende meerder saecken te willen 
verschuldigen.
Ende aengemerckt sy, supplianten, niet moghen noch moeten in deser gelijcke saecken yet te 
wercke leggen (=met een bepaald doel te beginnen) ende uutvoeren sonder auctoriteyt, last ende 
believen van uwe E. als hunne wetlijcke magistraten ende overicheyden dien sy gaerne als goede 
onderdanen altijt gehoorsamen, so en compt de langduyrige hiermede verworven ende gewon
nen eere met hun supplianten in persone toe naer onse goede vaderlijcke stadt Haerlem. Doch 
aengesien sy, supplianten, altesamen goede, slechte borgeren ende ambochtsluijden sijn die 
bij sonder in desen costelijcke tyt boven hun versuymde dachlonen niet wel schade moghen 
draghen.
Ghemerckt oeck d'oncosten hiertoe dienstich, ia nootwendich geweest sijnde tot een merckelijc- 
ke somme belopen, waervan de twe derde deelen meest allen verstreckt sijn tot nootsaeckelijcke 
preparamenten met hun aencleven (=toebehoren) als arbeijtsloon ende vereeringe den goeden 
behulpers gedaen, van welcken sy, supplianten, (gelyck sy op anderen tijden meer gedaen 
hebben) goet bewijs ende reeckeninghe aen desen gehecht hebben, wel verhopende dat uwe E. 
niet sullen hebben te seggen noch te claghen van enighe overtollighen ende onnutte costen by 
hen, supplianten, gedaen. Ende gemerckt men d'arbeydende osse den muyl niet behoort toe te 
binden, so versoecken sy, supplianten, seer oetmoedelijck dat uwe E. considereerende derselfde 
tuchtighe naersticheyt ende stadts vercregen eere, mitsgaders allen 't gene na redene in desen 
staet te considereren, believen wil hun supplianten van desen te solageren (=genoegen te 
verschaffen) ende te ontlasten uut sonderlinge goede gracie, ten einde sy tot allen anderen tijden 
met vlitige coragie (=toegewijde, goede wil) ende constlieventheyt tot dienste van uwe E. te 
beter moghen bereyt syn, waertoe sij, supplianten, met alle eerbiedende dienstwillicheyt 
hunselven naer hun beste vermoghen presenteren. Ende imploreren (=smeken) sij, supplianten, 
op desen een goedertieren advys ende apostille van uwe E. D'welck doende.
Oncosten by den camerbroeders des ouden camers van Trou Moet Blycken gedaen tot 
volvoeringe der Leytschen intrey.
Den boeckvercoper op de merckt rest.......................................................................2 - 2 - 8.
Claes Cornelisz. Duyck van trommel te schilderen ende de
swaarden met folie te becleden ende anders.................. ..........................................3 - 0 - 0.
Schoenmaecker van neghen paer broesekens (=laarsjes)........ ............................... 8 -10 - 0.
Twe billen runtvlees......................................... ......................................................... 2 -10 - 0.
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Deselfden elcx in een corst t'samen.......................... 3 - 0 - 0.
Marten Natsack van een versehe ende een geroockte ham ende
twee kasen t'samen...........................................  6 -18 - 0.
De versche ham in een corst.................................. 1 -10 - 0.
Goutsmit voer 't blaesoen, den Leyenaers geschoncken als
sy de chaerte brochten....................................... 3 -15 - 0.
Printer van blasoen ende liedekens te printen...............  4 -10 - 0.
Kistemaecker voer 't paneel.................................. 2 - 5 - 0.
Uut den Olifant mede genomen anderhalf tonnen biers.........  6 - 0 - 0.
Willem Arentsz. cleermaecker van verleyt (=geleend) gelt aen
verscheyden cleine sommen,van root, wit ende groen laecken met noch
lint ende linden (=linnen) laecken ende noch andere cleine dingen 5 - 1 -10.
Deselfden voer arbeytsloon ende montcost van sijnen knecht
ende medehulperen............................................  4 - 0 - 0.
M. Carel Vermander voer 't geschoncken blaesoen te schilderen
(Wordt geen bedrag vermeld).................................. .............
Mr.Henrick Goltzius1232 ende sijn medehulper M.Comelis Ysbrantsz., glasenschryver, 
die beyde t'samen meer dan acht dagen gebesoigneert (=geploeterd) hebben om de
cledingen ende om den accoutrementen (=requisieten) te chieren
(Wordt geen bedrag vermeld).................................................................................................. .
Willem Fransz. voer een half achtendeel boters ende noch
enighe cleine dingen, verschoten (=voorgeschoten)........... .................................... 6 -11- 10.
Aelbert Jansz. aen broot, visch, salaet ende anderen dingen
tot Leyden verschoten............. .................................................................................. 8 -17 - 4.
Willem Symonsz. verschoten....................................................................................0 - 5 - 0.
Henrick Gerritsz............................................. ............................................................0 - 3 - 0.
Swartsenburch aen den beeltsnyder.......................................................................... 3 - 2 - 8.
Noch anders cleine dingen als 't sotgens present ende syn
soutvat ende noch meer....................................... ...................................................... 1 - 0 - 0.
Swartsenburch als hy naer Leyden reysde om interpertatie
(=verklaring) van de chaert te halen..........................................................................1 -10 - 0.
In de Turcxsche Galeije als wij naer verscheyden consultatiën aldaer bewesen hadden 
Henrick Lourisz. Goltzius ende Gerrit de Jonge, apoteeker ende een finael concluyse
(=uiteindelijk besluit) te neemen van onse propoost (=voornemen) 1 -16 - 0.

Wulpgen verschoten........................................... ....................................................... 0 -12 - 8.
Noch tot Leyden als de prijsen thuysgebrocht werden drie
stopen Fransche wijn, gehaelt ende geschoncken.............. ..................................... 2 -10 - 0.
Aen (...).................................................... ...................................................................1 -10 - 0.
Onse waerdinne tot Leyden voer gedaen oncosten ende
Bellechier................................................... ................................................................ 26 - 0 - 0.
Mary Joppen van voer ende naer tot behoef van desen reysen aen bier 6 - 0 - 0.
Jacob Jansz. Frutier van 3 stucken root carmosijn (=met purperverf gekleurd 
weefsel), twee lijnen laecken, folie ende menichte van loveren ende 
gesnede papieren boerderselen (=zoomversiering) veel ellens; d'ellen tot drie 
groot ende andere verscheyden oncosten van arbeytsloon ende montcost der 
naysteren, daervan hy by keyser ende vinders van 't minste
tot 't meeste goede reeckeninge gedaen heeft, verschoten tesamen 77 - 1 - 8.
Somme behalfven C.Vermander ende (de rest ontbreekt).
(Volgen de winnende bijdragen aan de wedstrijd, waarvan een ondertekend is met "Stipendum 
pecati mors", Trou Moet Blycken).

1232. Hendrick Goltzius, schilder en graveur (1558-1617). Zie voor hem o.a. Kuntz 1941.
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Jan Prins neemt namens De Wijngaardanken deel aan een wedstrijd te Leiden. De bijdragen van 
de Vlaamse kamer worden ondertekend door P.Petit, "Treurt niet".1233
- Arch.Trou, Register, fol.54:
"Anno 1596 den 26en mey so heeft de camer tot Leyden geweest op den intreij, als van den 
vrage, regel ende liedeken.
Vrage..Het leven der tyrannen met een wat een beloonen sij oijt verworven hebben voor haer 
doot en naer.
Op dese vrage heeft de camer de hooghsten prijs gecregen; te weten 12 stoops tinnen flesschen. 
Regel..Voor een beveynsde (=geveinsde) payes een rechte crijch te prijsen is.
Item van 't best pronunchieren (=voordragen) heeft de camer vercregen een becken met een 
lampet, sijnde extraordinare prijse.
't Lietgens sin..Hoe goodts gonst staet open 
Van die den armen bijstant doen en toonen deucht.
Noch so heeft de camer prijs gehadt van 't blaesoen sijnde den tweeden prijs: ses tinne 
wijnschenckannen. "
1597
- GA Haarlem, Arch.Wijngaertrancken, 24 juni 1597:
"Op huyden den 24 juny smorgens omtrent vijf uren, so is op 't naebeschreven advys staende in 
de register van Cornells Jan Lucasz, aen d'oude Delff in Herentals ten profijt ende voirdele van 
Mr.Berwouts, wonende over den ontfanger Lodens tot Delft, sonder enich arch ofte list 
openbaerlijck op 't toneel, daer men de Santvoortsche loterij uutleest, getrocken ende voortgeco- 
men den derden alderoppersten, hoochsten, capitale prijs binnen Haerlem.
'T advys
Rapen is claerlijck goet cruyt fijn,
Want ygelyck schijnt om rapen uyt sijn.
Den schone, heerlycke, hoghe, overdeckte silveren cop, seer cierlyck ende constich gemaeckt, 
wegende twee pondt ende twee loot, te weten drijendertich oncen, waerdich wesende hondert 
vijftien carolus guldens ende thien stuyvers ende daer noch by oft inne te leggen driehondert 
carolus guldens aen gereden gelden, bedragende tesamen vier hondert ende vijfthien carolus 
guldens ende thien st. 415-10-0
Actum op 't voersz. toneel, anno 1597 ten daghe voersz. ende by my als secretaris der voersz. 
loterije, beneffens de twee gecommitteerde commissarissen onderteyckent. getekend: (...) van 
Huyssen; Simon van Dijck; Cornells Claesz.; Joris, secretaris."1234
- GA Haarlem, SA, 2e afd., inv.nr.177, fol.78 verso:
"Die camerbroeders van den oude rethorijcksche camere binnen deser stede van Trou Moet 
Blycken betaelt tot vervallinge van de costen in 't voortbrengen van twee spelen in den St. 
Jansmarct tyde deser by ordonnantie ende quitantie 12 pond."
- Idem:
"De camerbroeders van den jongen rethorijcksche camer van Lieft Boven Al uyt gelijcke saecke 
by ordonnantie ende quitantie 12 pond."
- Idem, fol.79:
"Den rethorijcksche camer van de Vlaemsche natie binnen desen stadt uyt gelycke saecke by 
ordonnantie ende quitantie 12 pond."

1233. Zie: Leiden 1596; Hummelen 1968, 1 OE 14; Van Boheemen 1996.
1234. Hummelen 1968, 1 E 13, 1 OC 4, 1 OE 13 en 1 ON 2. Auteur van 1 OE 13 is Jan Prins, 'Godt is ons 

Prins', lid van De Wijngaardranken. Het spel is geschreven voor de wedstrijd van Zandvoort.
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- GA Haarlem, Resolutiën Burgemeesteren, 14-10-1598, fol.187 verso:
"Frans Andriesz. van Gouthoven es aengenomen tot bode metten bosse deser stede (in plaetse 
van Louris Lakeman, die sijn officie mits ouderdomme ende blintheyt heeft moeten verlaten), 
ende heeft op huyden syn eedt gedaen des den voorsz. Gouthoven daerby belast es, hem te 
onthouden van de vergaderinge der rethorisijns. "
- De Witte Angieren nemen deel aan een wedstrijd te Rotterdam. Auteur is "Deursiet den 
grondt". Particulier neemt voor Haarlem deel P.Petit.1235
1600
- Idem, SA, 2e afd., inv.nr.710 (Ingekomen Stukken), no.8, 17-2-1600:
In margine: "Burgemeesteren, scepenen ende vroetschappen der stadt Haerlem aennemende ten 
danck den goede vlijt ende diensten tot eere deser stadt by den supplianten alhier geoffereert, 
verclaren dat nademael de gelegenheyt van den tegenwordigen tijdt in verscheyden considera- 
tien qualicken soude connen lijden de bewillinge ende consent van de supplianten eerlyck 
versouck dat daeromme denzelven supplianten ten goeden zullen verstaen de weygeringe 
vandien voor desen tijdt ende zulcx daermede verwachten totdat beter conjuncture des tijdts hem 
sal presenteren.
Actum in de vergaderinge van den vroetschappen voorsz. den 17en dach february anno duysent 
zeshondert.
My jegenwoordich A.Willemen1236.
Aen mijne E.h.burgemeesteren ende regeerders der stadt Haerlem.
Verthonen met behoirlijcke reverentie uwe E. onderdanighe de gemeene camerbroeders der 
oude ende jonghe cameren der rhetorijcken binnen dese stadt, hoe dat de voornoemde camers 
onder de woorden Trou Moet Blycken ende Lieft Boven Al van onse goede voorouders al lang 
over de hondert jaren tot stadts eere ende dienste toegelaten ende gheauctoriseert sijn. 't Is nu so 
dat de gemeene rhetorijcksche feeste, welcke men in andere provinciën het lantjuweel noempt, 
lestmael gecelebreert ende gehouden is alhier binnen Haerlem in den jare XVc ende negenen- 
twintich naergevolchde jaren tot nu toe de Haerlemsche gehoorte dickmael doergepasseert ende 
verbij gegaen is, sonder sulcx meer te geschieden.
Alzo mede het nu een naemcondighen (=heuglijke) tijt is; te weten het honderste jaer, 
hetwelcken by den ouden Israhelijten doer Goodts ordinantie in grote estime (=achting) ende 
waerden was gehouden ende oversulcx noch by den Christenen gemeenlijck geseyt wordt het 
Gulden Jaer ofte 't jaer van vrolijcheyt, so en soude 't binnen gheene menschen tijt nu levende 
(onder reverentie ende correctie van uwe E.) nimmer meer beter te passe moghen coomen omme 
de voersz. rhetorijcksche feeste alhier wederom te doen beroepen ende celebreren dan nu in dit 
sesthienhonderste jaer.
Niettegenstaende de tegenwoirdighe standt ende gelegentheyt des tijts haer wat schamelijck 
mach verthonen, want men seyt gemeinlijck op quade marckten sal men wel teeren, ende wat 
schaede 't toch dat de goede ghemeente in grote benautheyt oock eens met vermaeckelijckheyt 
wat verquickt ende verheucht worde. Insonderheyt als 't selfde tot eere ende sonder grote schade 
van onse vaderlijcke goede stadt mach geschieden. Daeromme de ghemeene cameristen der 
voorsz. twe Haerlemsche camers broederlijck ende eendrachtelijck in allen vrintschap, trouwe 
ende liefde vereenicht sijnde, overdenckende dat allen hunne handel tot eere ende diensten van 
onse goede vaderlijcke stadt, dat mede alsulcken voornoemde feeste wel eens naer lang verloop 
van jaren ende naer gewoonlijcke costumen alhier behoort vernieut te worden, te meer omdat de 
laetsten hoochsten prijs van diergelijcke feeste binnen corte jaren tot Leijden gehouden by die

1598

1235. Hummelen 1968, 1 OD 11 of 1 OF 12. Koster 1970, p.48-49, is van mening dat 1 OD 11 dateert uit 
1580 vanwege de samenhang tussen de tekst van de proloog en het bezoek van de prins van Oranje in dat 
jaar. Het jaartal 1598 is afkomstig van de hand van een kopiïst van de oorspronkelijke tekst.

1236. Aelbert Willemsz. van der Mey, vroedschap en burgemeester van Haarlem. Hij overlijdt in 1625.
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van Haerlem, namentlijck by de broeders der oude camer, verovert en vercreghen is, sulcx dat 
van alle onse nagebuyren camerbroeders anders niet gedocht ende verwacht en wordt dan dat 
syluyden genoet ende geroepen sullen worden omme teghen desen aenstaenden somer alhier 
binnen Haerlem te compareren camerlijck ende rhetorijckelijck met een spel van sinnen ende 
anders als naer behoren. So is 't dat sy supplianten ende verenichde camerbroeders beyde der 
cameren voornoemd in alle obedientie ende dienstwillicheyt gesamentlijck offeren, presenteren 
ende aenbieden hunne gewillighe vlyticheyt, omme alsulcken loflijcken saecke met alle 
diligentie tot stadts ende der cameren eere ende tot d'edele const rhetorices groetmaeckinghe 
helpen uut te voeren ende te volbrenghen naer hun beste vermoghen.
Behoudelijck dat uwe E. believen sal hun supplianten te bevrijden ende indemneeren (=schade- 
loos te stellen) van alle oncosten tot sodanighe doenlijcheyt ter eere gerequireert, welcke 
oncosten lichtelijck wel by middel van imposten ende accijsen sullen moghen geredresseert 
(=weer rechtgezet) ende gerepareert (=verholpen) worden.
Ende gemerckt de tijt voorhanden is die men soude moghen gebruycken, keren sy, supplianten, 
haer tot uwe E. versouckende in alle oetmoedicheyt dat uwe E. believe rijpelijck op de saecke te 
letten ende hun, supplianten, verlenen een goedertieren spoedich advijs ende apostille ten ende 
alle andere nootlycke saecken hiertoe dienende met advys ende consent van Uwe E. metten 
aldereersten geconcipieert ende ernstelijck by de hant moghen genomen worden.
D'welck doende, etc."
- GA Haarlem, SA, 2e afd., inv.nr.710 (Ingekomen stukken 1600).Deze acte is identiek aan GA 
Haarlem, SA, 2e afd., inv.nr.710 (Ingekomen stukken 1601), nr.8. Slechts de apostille ontbreekt 
bij de tekst uit 1600. Zie voor de tekst Haarlem 1601.
- GA Haarlem, SA, 2e afd., inv.nr.838 (1600), fol.201 verso:
"Op 't versouck van gemeene camerbroeders der oude ende jonge cameren der rhetorijcqeren 
omme consent, dat naer verloop van LXXI jaeren nu in den aenstaenden somer wesende 't 
gulden jaer de gemeenen rhetorijcksche feeste gecelebreert te werden ende dienvolgens alle 
nagebuerige camerbroeders alhier te beroepen, omme tegens den aenstaenden somer alhier te 
compareren camerlicken ende rhetorijckelicken met een spel van sinnen ende anders als naer 
behoren, midts dat mijn heeren believen wilde den supplianten te bevrijden van alle oncosten tot 
zoelanghe sake ter eeren gerequireert.
Es geresolveert dat men ten danck aenneempt den goeden vlijt ende diensten bij den supplianten 
tot eeren deser stadt geoffereert, dat naedemael de gelegentheyt van de tegenwoordigen tijdt in 
verscheijden consideratiën qualicken soude connen lijden de bewillinge ende consent van de 
supplianten eerlicken versouck, verclaren dat daeromme den supplianten ten goeden sullen 
verstaen de weij geringe van den voorsz. tijdt. Ende sulcx daermede verwachten, totdat beter 
conjuncture des tijden hen sal presenteren."
- Arch.Trou, Register, fol.91:
"Item dese nabeschreven cameristen ende beminders hebben elck tot camers eere ende dienste 
geschoncken ende betaelt een nieuwe stoel geteijckent met elckseender sijn devijse ende wapen 
ende elckx heeft betaelt 50 stuijvers anno 1600.
Cameristen van Trouw Moet Blijcken 
Willem Fransz., keijser 
Jacob Jansz. Fruijtier, prins 
Tobijas Swartsenburch 
Sijmon van Dijck Gorisz.
Willem Sijmensz. Huijsman 
Heijndrick Claesz.
Jan Pietersz. Veruwer 
Heijndrick Gerritz. f  
Goossen ten Berch

- Godt sal 't versien
- Te veel schout
- Voet den armen
- Stipendium peccati mors
- Geeft godt den prijs
- Cogita mori
- Mijn wil is goet
- Ick hoop in godt
- Schout list en erch
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Dirrick Dirrickz. Wulp 
Heijndrick Lambertsz.

Schout wulps leven 
In lieft vergaert

Namen beminders 
Frans Willemsz.
Borrit Pietersz. Doorn 
Willem Wouterz Croes 
Pieter van Foreest 
Willem Bicker 
Jan Vrients
(—) Jacop Jansz. Lijcken 
Dammis Arisz. Houtcoper 
Dirrick Cornelisz. Coeckebacker 
Dirrick Claesz. Limmen 
Dirrick Florisz.

Advijsen
- Lieft doet dolen
- Mijdt thoorn
- Niet al te croes
- Amour na loij
- Vincit qui patitur
- Weest goet vrients
- 't Vaderlant getrouw
- Pacience Engendre paix
- Ick bemin het soet
- Den wijn soet, limmen voet
- Eer boven goet.

1601
- GA Haarlem, SA, 2e afd., inv.nr.181, fol.66:
"Den rethorisijns van den Vlaemsche camere binnen desen stadt In Liefde Getrouw betaelt by 
ordonnantie ende quitantie voor heurluyder vereeringe in 't voortbrengen van een spel van 
sinnen met een batement ende St.Jansmarct als vooren de somme van 12 pond."
- Idem, fol.67 verso + 68:
"De rethorijcksche camere van Trouw Moet Blijcken betaelt 30 ponden, die henluijden zijn 
toegevoecht tot eene vereeringe over den oppersten prijs, die henluijden van Bruyssel herwaerts 
gesonden es op den regule: Dit's van Brussel naer Jherusalem den naesten padt. Ende by 
hemluyden, op hertgensdach, den 20en augusti tyde deser, feestelijck innegehaelt, ende met eene 
vermakinge van de gemeente ontfangen, compt volgende d'ordonnantie ende quitantie deselve 
30 pond."
- Uit 1601 dateert een geuzenlied, "Een nieu Liedeken, gemaeckt tot lof van sijn Princ. 
Exellentie". Het wordt ondertekend met "Een is noodich", de zinspreuk van Karel van Mander, 
die in 1601 nog te Haarlem woont.
- Idem, SA, 2e afd., inv.nr.710 (Ingekomen stukken 1601), no.8:
"Aen mijne E.h. burgemeesteren ende regierders der stadt Haerlem.
Gheven te kennen met behoirlijcke eerbiedinghe uwe E. dienstwillighe de gemeene camerbroe- 
deren der oude ende jonghe cameren der rhetorijcken binnen dese stadt, hoe dat sij, supplianten, 
in den voorleden jare sestienhondert U.E. gepresenteert ende aengeboden hebben haren gewillig- 
hen diensten, vlijt ende naersticheyt omme tot stadts eere te helpen renoveren, celebreren ende 
uutvoeren de lange verhopene generale rhetorijcksche feeste, genaempt het lantjuweel, welcke 
der supplianten aenbiedinghe ende presentatie doentertijt van uwe E. danckelijck werden 
aengenomen sonder nochtans deselfde absolutelijck te bewillighen ofte te weygeren ende af te 
slaen, maer reserverende deselfde, totdat een beter conjuncture des tijts heur daertoe soude 
moghen presenteren, blijckende by 't gheapostileerde requeste aen desen gehecht ende geannec- 
teert (=geannexeerd: aangehecht). 't Is in sulcke, dat de supplianten so uut de ghemene fame 
ende spraecke des volcks, alsoock uut monde van enighe gequalificeerde personen ende goede 
borgeren verstaen hebben, dat alhier binnen Haerlem tegens den aenstaende somer op handen 
soude wesen een loterije tot opbouwinghe van een oude mannen- en vrouwengasthuys. Tot 
welckens avanchement ende voorderinghe te verhoopen is, dat sodanighen van 't lantjuweel ofte 
rhetorijcksche feeste niet weynich souden moghen profiteren, gemerckt daerdoor een grote 
ongewoonlijcke menichte van menschen binnen dese stadt waere te verwachten; jawel driemael 
so veel ende meerders als ofter een generale wapenschouwinghe ofte schuttersommegang 
geschieden, gelijck men in den jaren sessentnegentich binnen Leyden gesien heeft; 't welck
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blijcken mach uut de voorrede van dit bygevoechde boekgen ter handel overgezonden. Alle 't 
welcke geconsidereert sijnde, opdat de supplianten moghen eviteren (=vermijden) ende ontgaen 
de note van hoochdragentheyt (=arrogantie) (als oft sij van U.E. selfs souden willen versocht 
ende gebeden sijn), hebben sy niet connen noch willen naelaten noch eens ende op een nieu (als 
boven staet) met alle reverentie haer vlijtighe dienste midts desen U.E. te presenteren ende aen te 
bieden. Wel is waar, dat alsulcke saecke een merckelijcke somme van penninghen soude moeten 
costen, maer moghen deselfde penninghen lichtelijck voer middele der gemeene landtsmiddelen 
aenstaende verpachtinghe sonder stadts ofte der armen ofte oock 't gemeene landt schade 
vercreghen ende verovert worden sulcx men seyt tot Leyden gedaen te sijn, hoe welcke de 
supplianten wel soude weten te remonstreren, indien hetselfde uwe E. niet kenlijck sijnde. U.E. 
believen mochte der supplianten mondeling met weinich woorden daerop te willen hooren. 
Voorts naedien alle de loterijen in onse nabuyrlijcken Hollantsche steden als tot Rotterdam, 
Leyden, Amsterdam tweemael, in de Santvoortsche loterij mede by de rhetrosijnen getrocken, 
ghelesen, beschreven ende bedient sijn geweest, anders dan tot Enchuysen, alwaer gheen 
rhetrosijnsche collegie noch vergaderinghe en is. So is 't dat de supplianten in casse (=geval) van 
voortganck de Haerlemsche loterij mede haren gewillighen dienste daertoe presenteren, 
offerende ende aenbiedende als vooren.
Versouckende seer oetmoedelijck dat U.E. believen wil de supplianten so wel op 't eenre als op 't 
ander op 't spoedichste een resoluyt (=vastbesloten) antwort te doen hebben, ten einde sy 
supplianten doer des tyts corticheyt niet verhaesticht noch overvallen worden, maer opdat sy 
tijdelijck (=vroegtijdig), 't sy met U.E. selfs oft met U.E. gecommitteerden, sullen moghen 
advijseren van alles ter saecken naer haere beroupinge dienende ende insonderheyt oft de intrede 
ofte beroup de rhetorijcksche feesten sal wesen met spelen van sinnen ofte alleen met 
refereynen, gelijckerwijs tot Leyden geschiet is.
Ende op wat materie ofte propoosten de intrede sal moeten gedreven worden. Ende verhopen sy, 
supplianten, in alle gehoorsaemheyt ende eerbiedende beleeftheyt tot stadts eere tot dienste van 
U.E. ende tot profijte der armen hen in alles so te sullen dreghen (=gedragen), sulcx dat U.E. een 
goet geweghen (=overweging) daeraen salt moghen hebben. Biddende ende implorerende 
andermael aen U.E. ten fijne als vooren een goet cort antwoort, advijs ende expeditie 
(=afhandeling) op desen. D'welck doende, etc."
- Arch.Trou, Register, fol.17 verso:
"Item op huijden den 19en augusti anno 1601 op biddach ontrent half achten naer noen (=na de 
middag) is ter camere van Trou Moet Blijcken gepresenteert ende gebracht den eersten ende 
oppersten prijs op de regel als volcht:
Dit's van Bruijssel nae Jerusalem den na[e]sten padt.
Opgestelt by den Corenblom tot Bruijssel, "Jeucht sticht Vreucht". Ende is verdient by 
Sacharijas van den Brande, ons vriendlijcke ende constrijcke medebroeder der camer van Trou 
Moet Blijcken tot Haerlem, welckens verdiende eere den camer voorschreeven toecompt ende 't 
loon des prijs den meester als wel bij hem verdient, genoten heeft sonder meer wiens verdienste 
de oude camer van Trou Moet Blijcken in desen andersins geen vereeringe soude vercregen 
hebben. Ende de verdiende prijs was een silveren hertgen wesende by de voorschreven camer. "
- Arch.Trou, Register, fol.54 verso:
"Anno 1601 so heeft de camer gespeelt op Sint Jan mitsomer het spel van Verlaten Kennis1237 
met de cluyt van Belij ende Jan Sul1238. In 't selfde jaer op hartgensdach, synde den 20en augusto 
heeft de camer ontfangen van Bruyssel van de camer den Corenblom, "Jeucht sticht vreucht", 
die een seekere vrage ende regel opgestelt hadde, als volgcht:
Vrage..Oft den blinden pilgrim Sijn best doende te Jeruysalem can geraecken.
Regel..Dit's van Bruysel naer Jheruysalem den naesten padt.
Item op desen regel heeft de camer vercregen den hoochsten prijs, sijnde een silveren hartgen."

1237. Hummelen 1968, 1 OB 8.
1238. Hummelen 1968, 1 OG 13.
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- UB Leiden, sign. LTK 367:
"Wij burgemeesteren in Haerlem alhier onderschreven ordonneren by desen Gerrit Ruychaver, 
tresorier derselver stede te betalen den cameristen van den rethorijckschen camere van Trou 
Moet Blijcken binnen deser stadt de somme van dertich ponden tot 40 grooten Vlaems 't pondt 
henluijden toegevoecht tot een vereeringe over den oppersten prijs die henluijden van Bruijssel 
harwaerts gesonden es op den regel:
Dits van Brussel naer Jerusalem den naesten padt. "
Ende by henluijden op 't hertgensdach den 20en deser maendt augusti lestelijck ingehaelt ende 
meteen vermaeckelijcken van den gemeente ontfangen. Daer over verscheijden oncosten soo 
van wagens, speelluijden als anders gedaen zijn, die zijluijden alle (daerinne mede begrepen de 
vereeringe van den vier stadtskannen wijns hunlieden van stadtswegen gepresenteert) mette 
voorschreven 30 pond zullen moeten zelfse vergelden ende mits beneffens desen overbrengende 
behoorlijcke quitantie sullen hem de voorsz. somme in uijtgeeven zijnder reeckeninge doen 
lijden ende passeren als naer behooren. Actum onder ons hanteeckens den 23 augustij anno ses- 
tienhondert en een. Ondertekent Adriaen van Berckenrode, Jacob Ijsbrants. Somma 30 pond.
De voorschreven somme van 30 pond bekennen wij onderschreven uyt handen en ter saecken als 
vooren ontfangen te hebben. Was onderteyckent Jacob Jansz. Fruijtier en Th. Swartsenburch. 
Accorderende bevonden met d'originele ordonnantie en quitantie respective desen 20en augusti 
anno 1601. Bij mij ondergeteyckent, notaris publico by den hove van Hollant geadmitteert 
binnen der voorsz. stadt Haerlem resideerende. J. van Triere, Nots. Pub."
1602
- GA Haarlem, SA, 2e afd., inv.nr.182, fol.72 verso:
"De oude rhetorijcksche camere van Trou Moet Blycken betaelt by onse quitantie de somme van
30 pond, henluyden toegevoucht tot subsidie van de costen gedaen in de reyse tot Haestrecht, 
beneffens andere camere aldaer bescreven, omme te solveren (=op te lossen) de vrage, omme 
wadt oorsaken een wettige magistraet haeren prinche te recht wederstaet. Comt d'zelve 30 
pond."
- Idem, fol.72 verso:
"Den jongen rethorijcksche camer van Lieft Boven Al uyt gelijcke reyse ende saken als boven 
by volgende quitantie toegevoecht ende betaelt gelycke somme van 30 pond."
- Idem, fol.73:
"De cameristen van den rethoryckschen Vlaemschen camere binnen deser stadt, genaempt De 
Witte Angierkens, "In Liefd Getrouw", betaelt 50 ponden henluyden toegevoecht tot subsidie 
van de costen, gedaen in twee reysen d'eene tot Noortwyck ende d'ander tot Haestrecht, op de 
solutie zeeckere vragen ten pryse bescreven. Compt by ordonnantie ende quitantie d'zelve 50 
pond."
- Arch.Trou, Register, fol.18:
"Item op huyden den 17en novembris anno 1602 is 't by gemene stemminge der camerbroederen 
van Trou Moet Blycken gestempt, geordonneert ende gestatueert (=voorgesteld), dat voortaen 
soowel cameristen als beminders sullen voor haer innecomen tot profyte van camere 
voorschreven geven sullen elckx een gulden tot 20 stuyvers gereeckent ende thien stuyvers tot 
haer uytgang (=vertrek), so wanneer sy van het camergeselschap willen scheyden, mits conditie 
dat de beminders voortsaen tot haer jaergelt sullen betaelen aen de camer voorschreven of aen de 
prins, keyser of vinders van dien 't 's jaers vier schellingen Vlaems, bedragende ter somme van 
vierentwintich stuyvers ende sullen sy daervoor genieten alle camers vryheyden, als vanouts tot 
noch toe gebruyckelyck is geweest. Aldus gedaen by ons, prins, keyser ende vinders der camer 
voorschreven dato als boven.
Getekend:
Jacob Jacobsz. prins;
Heyndrick Lambrechtsz., vinder
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Goossen ten Berch."
- Arch.Trou, Register, fol.54:
"Anno 1602 den 28 julyus so heeft de camer tot Haestrecht geweest op een seecker vrage ende 
regels als volght:
Vrage..Welck de rijckste ende armste menschen op aerden sijn.
Regel..Dit 's 't grootste verderf dat in de weerelt mach weesen.
Regel in 't sot..Is dat geen sotheijt, so ben ick voorwaer heel wijs."
- Schotel I, 296 en Van Mander, Schilderboeck, p.274:
"In 1602 vereerden zij (Trou Moet Blijcken) den beroemden Antwerpschen schilder Bartholo- 
meus Spranghen (...) met een tafelspel of comedie " ten love van de schilderkunst."
- Lid van Trou was H. Soetendael.1239
1603
- GA Haarlem, SA, 2e afd., inv.nr.183, fol.105:
"Den rethorijcschen cameren van Trou Moet Blijcken ende Lieft Boven Al betaelt voor een 
nijeuwe vendel, hem geaccordeert zoe in respecte (=aangezien) dat de oude vendels in den 
belegge deser stadt overgelevert ende verloren zijn, als omme tot vercieringe van heurluyder 
reijsen ende speelen te gebruycken by ordonnantie ende quitantie 10 pond 8 st."
- Idem, fol.107 en 107 verso:
"Den cameristen van den rethorijckschen cameren binnen dese stadt betaelt hondertzestig 
ponden, als te weten 100 pond, die henluyden zijn toegevoucht tot subsidie van de costen gedaen 
in den reijse, derzelver cameren tot binnen der stede van Schiedam, aldaer dezelve cameren in de 
maendt van julio, tijde deser beschreven, waeren op zekeren vrage, uytgegeven ten prijse tot 
dienst ende verweckinge van 't inleggen in de loterye, bij die van Schiedamme aengestelt tot 
opbouwinge van een weeshuys.1240 Item 35 pond, hemluyden toegevoucht tot vereeringe voor 
den wijn, gedroncken op den maeltijt der voorsz. cameren, daer den heeren burgemeesteren 
mede present geweest zijn. Ende 25 pond denzelven cameren geaccordeert voor de spelen te 
verthonen, die zyluyden tot Schiedamme hadden geageert (=opgevoerd), als oock 't gheene by 
den voorn. cameren alhier tot eere der coronatie van den coninckl. Ma.t. van Engelandt1241 voirts 
gebracht es, monterende (=opgeteld) tesamen, volgende d'ordonnantie ende quitantie 160 pond."
- GA Haarlem, Arch.Wijngaertrancken, (Zie voor identieke tekst ook Arch. Trou, Register, 
fol.18 verso, en KB Sign. 78 H 10):
"Op huyden, den 22en september anno 1603, so sijn vriendtlyck vergaert, geaccordeert ende 
gescheyden beyde de camere van rethorica binnen dese stat Haerlem van haer bijcomst 
(=bijeenkomst) ende overeendraginge (=overdracht), oock mede gemeenschap met expresselic
ken last ende bevel van burgemeesteren der voorscreven stadt, dewelcke gereyst sijn geweest tot 
Schiedam ende aldaer rethorijckelijcke tesaemen beantwoort een seeckere vraege:
Wadt nodichst is de arme weesenkinderen te onderhouwen.
Alsoock op de regel:
Daerom wilt liefde d'arme weeskinders betoonen.
Tot avansiment (=voordeel) der arme weeskinders aldaer, welcke voorschreven camers aldaer 
verovert hebben seeckere silveren prijsen, waerinne sy ponts ponts gelycke haer cosij (??) pertij 
(=deel) gedragen hebben ende oock mede tot vereering van 't intleggen der loterije blijckende by 
haer quitancie vergenoecht sijn, mitsgaeders eenighe tinnen prijsen met de const van rethorica

1239. Zie: "Liedekens ende refereynen, ghemaeckt by Haerlem Soetendael" en Grootes 1993.
1240. Hummelen 1968, 3 J 3.
1241. Na het overlijden van Elisabeth I in 1602 wordt de Schotse koning Jacobus VI tevens koning van 

Engeland onder de naam Jacobus I. Met hem komt het huis van Stuart aan de macht.
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verdient, so is 't dat wij, key ser, prins, vinders der camer van Trou Moet Blycken onse lieve 
medebroederen van Lieft Boven Al bedancken. So is 't dat wij oock deecken, prins, vinders der 
camere van Lieft Boven Al wederom bedancken onse lieve medebroederen van Trou Moet 
Blycken alle de vrientlycke bycomste in de handeling voorschreven, mitsgaders de delinghe van 
prijsen als anders.
't Oorconde (=getuigenis) hebben wij, gemeene regenten van beyde de camers voorschreven, 
dese acte onderschreven, onderteyckent om alle callomnie (=lastering) hiernaer te verhoeden. 
Actum als boven den 22en september anno 1603.
Getekend:
Jan Jansz. Prins, factoor;
Jacob Jansz. Frutier, prins par Trou Moet Blycken;
Heyndrick Lambrecht, prins van Lieft Boven Al;
Jan Pietersz., out-vinder;
Goosen ten Berch, vinder."
- Arch.Trou, Register, fol.54verso:
"Anno 1603 so heeft de camer tot Schiedam geweest op een seeckere vrage van een spel van 
sinnen ende een regel.
Vrage..Wat nodichst is om d'arme weesen t'onderhouwen.
Regel..Daerom wilt liefde d'arme weeskinders betoonen.
Een liedeken op denselfden sin.
Item op de vrage van 't spul van sinnen heeft de camer vercregen den derden prijs, twee stoops 
tinnen flesschen. Item van 't refereyn den tweden prijs, twee tinnen wijnstoopen. Item van 't 
liedeken den laechsten prijs, een wijnkan. Item van verste comen twee kannen vol wijns. Item 
van 't meest inleggen in haer loterij een silvere bierbeecker van 12 loot."
- GA Haarlem, Arch.Wijngaertrancken1242:
"Lijst van de namen der broederen zedert 1603 
Cameristen
Jan Jansz. Prins, factor;
Gentum Andriesse Backer;
Jan Janse Mat;
Gerrit Adriaens Var;
Barent van der Heije;
Pieter Janssoon;
Jan Gijsberts, knegt.
Beminders 
Claes Cock;
Jan van den Heuvel ;
Jacob Cornelisse;
Cornelis Pieters;
Hendrik Claesz. Backer;
Hendrik Arends;
16041243
- ANHG Haarlem, inv.nr.10/2, Kerkeraadsnotulen, fol.191-192:
"Alzoo men verstaet, dat de rhetoryckers sullen versoecken de plaetse boven de nieuwe 
vleeschhal, so sal haer E. door Bogaerts ende Outgers versocht worden sulckx niet te willen 
toelaten, overmits het so naer (=dichtbij) de kerck is."

1242. In KB sign. 78 H 10, fol. 15-21 staat een overzicht van de aantallen leden en beminders van Liefde 
Boven Al van 1603-1741.

1243. Zie ook: Hummelen 1968, 1 OC 11.

Hendrik Lambrechts, prins; 
Gerrit Gerritse, deken; 
Claes Adriaensz. Groen; 
Jan Cornelisse Post;
Pieter Tomesen;
Jan Jacobsz. Lintwever;

Dirk de Weent; 
Melis Jacobs; 
Tomas Marcelis; 
Simon Pieters; 
Nanninck Emmerts; 
Cornelis Koper.
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- GA Haarlem, SA, 2e afd., inv.nr.850 (Resolutiën Burgemeesteren 1604), p.24 verso:
"Jan Jansz. Prins voor hem en zyne medebroeders in de rethorycsche camer van Lieft Boven Al, 
hadden voor burgemeesteren ontboden Hendrick Lambertsz., die lange jaeren heuren medebroe
der geweest ende alsnu van hen afgescheyden ende getreden was in de collegie van den 
rethorijckschen camer van Trouw Moet Blycken, versouckende aen hem verlening (=uitleen) 
van zeecker gesneden plaetgen (=gegraveerd plaatje), 't welck Jan Rembrantsz. den camere van 
Lieft Boven Al in zijnen leven geschoncken hadde, waerop de voorsz. Henrick Lambertsz. ten 
antwoorde gevende, dat hij wel tevreden was 't voorsz. plaetgen over te geven, mits hebbende 
restitutie ende betaelinge van de achthalve gulden by hem, vanwegen den voorsz. Jan Rem- 
brantsz. daervooren betaelt ende verschoten (=voorgeschoten), daerop den voorn. Jan Jansz. 
Prins wederseggende, dat hij de betalinge voor ende vanwegen den voorsz. Jan Rembrantsz. 
ende nyet vanwegen de camer aengenomen hadde. Hebben burgemeesteren verclaert ende 
verstaen, dat naedemael den voorsz. Henrick Lambertsz. de betalinge voor Jan Rembrantsz. 
aengenomen heeft, ende nyet vanwegen de camer, dat daeromme d'zelve camere ongehouden es 
totte voorsz. betalinge, behouden wederomme zijn Henricx actie (=rechtsvordering) op de 
weduwe ofte den boel (=nalatenschap) van den voorsz. Jan Rembrantsz. "
- Arch.Trou, Register, fol.19:
"Item also Willem Jacobsz, knecht sijnde van de camer van Trou Moet Blycken, ontfangen heeft 
een schoon silveren blazoen, waerop dat aen weersijde den Pellecaen staet met den advyse van 't 
woort Trou Moet Blycken ende noch aen weersijde rontom seekere wapens ende mercken van 
deselvige persoonen ende beminders onder den voornoemde bloem ende woort, sijnde den voor
noemde Willem Jacobsz. geschoncken ende gegeven op conditie hiernaer volcht:
Dat den voornoemde gehouden sal sijn het blasoen des sondaechs comparerende op den camer 
sal ter eeren van de beminders ende broeders der voorsch[reven] camere an den halsch dragen; 
item noch of het geviel dat den voornoemde Willem Jacobsz. quame te sterven, also wy alle in 
de hant des heeren staen, dat dan de weduwe of die erfgenamen sullen gehouden sijn hetselvige 
blaesoen te leveren aen de voornoemde camer oft aen de regierders van dien, mits dat de camere 
of de regierders sullen de weduwe ofte d'erfgenamen van dien laeten genieten so veel een 
goutsmidt seyt hetselvige weerdt te sijn van 't silver so veer hy, knecht synde gestorven is ende 
of het geviel dat den voornoemde Willem Jacobsz. quame met eenige crackeel of met eenige 
moeijten oft haspeling (=geharrewar) te scheyden van 't geselschap der camerbroeders of van de 
camer gaende, gelyck de vinders van dien hem niet sijn toevertrouwende, so sal hij gehouden 
sijn hetselvige blaesoen voornoemt weder by die camer oft aen de regierders van dien te 
behandigen, sonder daer dan yets van te genieten oft eenige actiën daen aen te pretenderen 
(=aanspraak te maken) ende of deselvigen hiervan in weygeringe waer, sal de camer oft de 
regierders van dien meugen vervorderen (=opeisen) van hem oft den zijnen met alsulcke recht, 
als die camer van Trou Moet Blycken daervan heeft ende over sulckx dat dit waerachtich is, so 
hebbe ick sonder arch ofte list ditselvige met myn eyghen gewoonlicke hant onderteyckent in 
presentie van deselvige die hier present onderstaen. Actum in Haerlem ter camer van Trou Moet 
Blycken den 14en april anno 1604."
- GA Haarlem, Arch. Wijngaertrancken (bij de ledenlijst):
"Vind niets genoteert."
1605
- GA Haarlem, Arch.Wijngaertrancken (bij de ledenlijst):
Claes Ariaens Groen, deken, beminner; Gerrit Gerritse d'Backer, prins;
Pieter Janssoon, vinder; Gentum Andriesz. Backer;
Jan Janssoon Mat; Gerrit Adriaens Var;
Jacob Cornelisse, schoolmeester, beminner; Pieter Tomassen;
Hendrik Claesz. Backer; Tomas Marcelis;
Jan Cornelisse Post; Frans Janse Duym;
Hendrik Arendsoon; Meester Jacob Everhard;

386



Jacob Baltes;
Jan Pieters Smid;

Jan Baltessoon;
Cornelis Pieters, beminner;

Dirck de Weent; 
Jan Harmense; 
Roel Claessen; 
Jan Martens;

Arien Pieters; 
Simon Pieterse;
Michiel Andriesse; 
Cornelis Cornelisse.

1606
- Een Gheestelijck Spel van Sinnen seer leerlijck. Hoe Christus sit onder die Leeraers (...) 
Ghedruckt in 't jaer 1606.
In de "Prologe" wordt na de begroeting van de Prins en de Burgemeesters gezegd:
"Voorts groeten wij noch die Pellicanisten, Die oyt altoos gisten, om haer trouw te doen 
blijcken". Van een der predikanten, die in een leerrede hetzelfde onderwerp als het zinnespel had 
behandeld, wordt gezegd:
"Hy deede een fray sermoon"
Maer Buyrman, 't selfde sal hier nu werden ghespeelt,
En van de Wijnrancxkens so werden verclaert."1244
- GA Haarlem, Arch.Oudemannenhuis, inv.nr.3 (Lijsten der loten voor de loterij verkocht 1606): 
No.11: Register gehouden door Goossen ten Berch, woonende tot Haerlem (524 loten).
No.84: Register van Trou Moet Blijcken (979 loten); geregistreerd door:
Heijndrick Lambertsz., vinder;
Jacob Jansz. Frutier, prins daer Trou Moet Blijcken;
Goossen ten Berch, out-vinder.
- GA Haarlem, SA, 2e afd., inv.nr.850 (Resolutiën Burgemeesteren 1606), p.55 verso (22-5-
1606):
"De camerbroeders van de rethorijcksche camere van Trou Moet Blycken, claechden over den 
onbehoorlicheyt, hen aengedaen by den camerbroeders van de rethorijcksche camere van Lieft 
Boven Al, die sonder ontboden te wesen op heuren camere waeren verschenen ende diverse 
onbehoorlicke woorden sonder redenen hen aengesproken hadden, 't welck hemluyden niet te 
lijden (=gedogen) staende. Dewelcke camerbroeders van Lieft Boven Al hierop gehoort zynde 
ende hen tegens 't aenseggen voorsz. defenserende hebben burgemeesteren denselven camer- 
broeders van Lieft Boven Al straffende in haer ongelijck gereclasseert (=opnieuw gesteld), dat 
de voorsz. camerbroeders van elcx camere zullen blijven ten waer ontboden op correctie."
- GA Haarlem, SA, 2e afd., inv.nr.186, fol.88 verso:
"Den rethorisijns van den ouden ende nyeuwe cameren van Trou Moet Blycken ende Lieft 
Boven Al, mitsgaders de Vlaemschen camer In Liefd Getrou ende noch den rector van de grote 
Latijnsche Schole betaelt voor 't ageren ende voortsbrengen van zeker spelen van sinnen ende 
esbatementen in den St.Jansmarct tyde deser tot 12 pond voor elck camer by ordonnantie ende 
quitantie 24 (sic) pond."
- GA Haarlem, Arch.Oudemannenhuis, inv.nr.5, fol.7 verso:
"Noch betaelt van vijf caerten met vijf boecken refereynen met die ordinarie schuyte gesonden 
op den Hage aen Van der Werf vier st.; noch van acht caerten aen Van der Werf ses st., t'samen 
10 st."
- Idem, fol.i 1 :

1244. Hummelen 1968, 1 OC 3 en 3 L 13.

(... )
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"Betaelt Huych Claesen cum socijs die het thoneel bewaerden in 't speelen van de camers van 
rethorica in die intreede geduerende negen daegen een half tot voordeele van de oude mannen 
om te sien speelen per ordonnantie van de E.heeren burgemeesteren 35 pond 12 st. 6 p."
- Idem, fol.11 - 11 verso:
"Noch betaelt aen Claes Willemsen, wachtmeester cum socijs om 't selfde thoneel in gelijcke 
bewaernisse te houden, opdat een yegelijck soude betaelen, die daerop quamen om te sien 
speelen geduerende de intreede 28 pond 16 st."
- Idem, fol.16:
"De Camer In Liefde Bloyende 317, 14, -."
- Arch.Trou, Register, fol.74 verso - 87:
"Verhael van de intree ende den gantschen handel, alsoock de loterij.1245
Item also daer die E.heeren de burgemeesteren ende den gantsche raet der stadt Haerlem 
voorgenomen is een seeckere loterij tot een opbouwing van een outmannengasthuys aldaer, so is 
't dat deur lang vertreck hetselfde by der hant genomen is deur die naegenoemde personen, 
wesende burgemeesters in denselfden tijden welcken burgemeesteren hebben genomineert vijf 
personen, dat bewint hebben over dieselfige loterij waeren tot opbouwing der Ouden mannen 
Gasthuys aldaer.
Namen van burgemeesteren: Namen van de bewinthebbers:
Gerrit Willemsz.Schoterbosch1246 Willem vander Meye Generael1247
Pieter Claesz.1248 Frans Ariaensz. Kies
Maerten Ruychaver1249 Otte Vogel
Hans Colterman1250 Claes Crabmoes1251

Claes Jansz. Veruwer1252
Item alsoo dese selfige loterij sijn voortganck hebben soude, so is 't by die voorschreven bewint- 
hebbers versocht aen de bewinthebbers der camer van Trou Moet Blycken om te hebben een 
intree van alle die Hollantsche cameren, sowel dorpen als steden, welcke voorschreven 
bewinthebbers aen de E.heeren versocht hebben ende is ten laetsten geconsenteert, om also den 
menschen tot een milde hant tot den armen te verwecken.
(In margine: D'intrey by burgemeesteren geconsenteert den 14. julyus anno 1606)
Namen van de regierders van de oude camer van Trou Moet Blycken ende cameristen doen ter 
tyt waeren anno 1606, den 22 october in den intree:
Willem Fransz., keyser; Jacop Jansz. Fruytier, prins ;
Jochum Jacopsz. Targier, factoor; Heyndrich Goossen ten Berch, out-vinder;
Heyndrick Lambertsz., vinder; Borrit Pietersz. Doorn, vinder;
Willem Symensz.; Jan Heyndricksz. Blommendael;
Jacop Joosten; Jan Pietersz. Veruwer;
Jan Pietersz. de Jonge; Heyndrick Claesz.;
Willem Jacopsz., knecht van de voorsz. camer Trouw Moet Blycken.

1245. De bijdragen aan deze wedstrijd zijn gepubliceerd in "Const-thoonende Iuweel etc.".
1246. Gerrit Willemsz. Schoterbosch, vroedschap, gecommitteerde raad en burgemeester van Haarlem 

1583-1610.
1247. Willem Aelbertse van der Meye, vroedschap, schepen 1604-1609. In 1610 is hij regent van het 

Oudemannenhuis.
1248. Pieter Claesz. Duyst, burgemeester en schepen van Haarlem 1596-1605.
1249. Maarten Ruychaver, vroedschap en burgemeester 1602-1615. Zie: Spaans 1989, p.211.
1250. Johan Colterman, vroedschap, schepen en burgemeester 1595-1615. Zie: Spaans 1989, p.35-37, 40

41 en 278.
1251. Nicolaes Crabmoes, schepen 1617-1619; weesmeester van 1619-1641.
1252. Claes Jansz. Verwer, schepen 1604-1605.
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Item op den 13 julyus anno 1606 so hebben de voorschreven bewinthebbers van de loterij aen 
ons, keyser, prins ende vinders der voorschreven camer van Trou Moet Blycken voor seecker en 
vast toegeseyt, dat by die E.heeren burgemeesteren ende den gantsche wet den intreij tot 
Haerlem van alle die Hollantsche cameren, so steden als dorpen, geconsenteert is.
Item op den 15 julyus anno 1606 so hebben wij, regierders der voorschreven camer, selfs voor 
die E.heeren der stadt Haerlem geweest ende met haerlieder gesproocken aengaende de saecke 
van den intreij; hoe en in wat manieren dat het toegaen soude ende oock dat de voorschreven 
oude camer ende regierders van dien het bewint ende uytvoer van den intreij hebben ende doen 
souden ende anders niemant ende also de camers te doen beroepen, so steden als dorpen, tegens 
den 22en octobris anno 1606.
Item den 17en july anno 1606 hebben wy regierders der voorschreven camer wederom voor die 
E.heeren burgemeesteren geweest, om te versoecken om die prijsen te mogen hebben van goet 
silver ende na twee dagen geconsenteert is.
Item op den 20 julij so hebben wy regierders der voorschreven camer wederom voor die 
E.heeren burgemeesteren geweest met een formulier van de prijsen om dieselfige te mogen laten 
stellen by den factoor van de voorschreven camer in syn rethorijcke caerte, om so aen alle 
camers te mogen senden.
Item op den 25 july is by mijn E.heeren burgemeesteren gepresenteert de caerte, die de 
voorschreven factoor gecomponeert heeft. Ende nadat se de E.heeren gelesen ende gevisenteert 
hadde, so hebben sy last gegeven om te mogen laeten drucken, welcks also geschiede ende in 
welcke caerte dese navolgende vragen van een spel van sinnen was staende als volcht:
Vrage van spul van sinnen
Vrage..Die d'armen liefdich troost, wat loon desulck verwacht,
Alsoock wat straffe fel, die troostloos haer veracht.
Op d'intreede:
Intrede..Wat deucht oyt wracht een mensch barmhertich liefdich goet 
En wat verschricklijck quaet een gierich mensch onvroet.
Regel op 't Refereijn
Regel..Lieft ghy Christum het hooft, so troost dan oock sijn leeden.
Item op den 31 julyus so sijn de gecommiteerden getrocken om aen alle die camers de caerte te 
bestellen, die in Zuythollant sijn so aen steden als dorpen. Also deselfige van de camerbroeders 
daer Trouw Moet Blycken gecommiteert (=met een opdracht voorzien) waeren als volcht: 
Hendrick Lambertsz.;
Willem Symensz.;
Willem Jacopsz., knecht der voorschreven camer met camers blasoen om sijn hals.
Item op den 5en augusto anno 1606 so sijn die voorschreven gecommiteerden, die de caerte in 
Hollant aen alle camers van rethorijcke gebrocht hadden wederom thuysgecomen ende hebben 
gebrocht twaelf silveren blasoenen (van ijeder camer sijn blasoen), welcke silveren blasoenen 
hingen aen een roo fluwelen bant op welcke bant stonde met groote silveren letteren 't woort 
Trouw moet Blycken. Welcke bant den voorschreven knecht om sijn hals was hangende.
Item men sal noch weten datter noch twee blasoenen aen de voorschreven camer van Trouw 
Moet Blycken gesonden werden ende nochtans niet op den intree en quaemen, te weten:
De camer van Rotterdam - De Blau Accoleyen, Met minne versaempt;
De camer van Dordrecht - De Fonteynisten.
Anno 1606. Item op den 20en augusto so hebben die camers die comen sullen haer anschrijving 
gesonden met seeck (sic) missive gesonden aen de voorschreven camer van Trouw Moet 
Blijcken vanwegen haer compste.
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Anno 1606. Item op den 16 september so is de lotinge van de camer van rethorica geschiet, 
welcke lotinge by de E.heeren de burgemeesteren der stadt Haerlem gedaen is als volcht:
Lotinge.
Leytsche Vlaemschecamer - In Lieft Groeijende Orainge Lelij; 

Coorenaeren;
Roo Roosen; 
Haselenboom;
't Wit Acoleyen;
d'Ackerboom;
Lavenderblom;
Lelitgen onder den dooren; 
Galisblomken; 
Goutblomken; 
Coorenblom;
Sonneblom.

Catwijck Binnen
Schiedam
Haserswoude
Leytsch Hollantsch camer
Vlaerdingen
Amsterdam
Noortwijck
Haestrecht
Gouda
Hage
Ketel

Lieft moet blijcken 
Aensiet de Joncheijt 
Aensiet Godts Cracht 
Liefde is 't Fondament 
Aensiet Lieft 
Uyt Levender Jonst 
Uyt Liefden Bestaen 
Uyt Liefden versocht 
Uyt Jonsten Begrepen 
Met Genuchten 
Noyt meerder Vreucht

Anno 1606. Item op den 20en september so hebben die boven voorschreven camers haer 
wercken gebrocht op de camer van Trou Moet Blijcken ende in princen handen gelevert.
Item op den 21en ende 22en octobris so sijn de boven geschreven camers gecomen om intrey te 
doen, welcken camers gelogeert sijn vier ende vier in drie plaetsen buyten in den hout, te weten 
vier tot potagies(??) dersten; de twede vier tot paters (??), die derde vier camers tot --- (open 
plaats in hs.)
Namen ende plaetsen so die voorschreven camers gelogeert sijn tot lasten van voorschreven 
heeren der stadt Haerlem.
Leytsch Vlaemsch camer tot Jan Willemsz. Tuynman, after die Halle.
Catwijck Binnen tot de trompetter, voor in de Houtstraet.
Schiedam tot Jacop Ariansz. Evengroen, after die hal.
Haserswoude tot Cornelis Joosten, voor in de Sijlstraet.
Leytsch Hollantsch camer tot Ariaen in de Pellicaen, after die kerck.
Vlaerdingen tot Gillis den drucker, voor in de Barteljoorstraet1253.
Amsterdam op die merckt in burgemeesters Pieter Claesz. huys.
Noortwijck tot Jacop Smuysers, op hoeken van de Warmoestraet.
Gouda tot Maritgens in den Engel, after het kerckhof.
Hage tot de goutsmit, after't suyckerhuys voor in de Houtstraet.
Ketel tot Pieter IJpensz. weduwe, after die kerck bij 't Haente.
Haestrecht tot Rodirrick, voor in de Warmoestraet.
Item op den 22 october anno 1606 op sondachsmorgens ten 10 uren soo heeft de camer van Trou 
Moet Blijcken haer optreck na buyten gemaeckt om aldaer de voorschreven 12 buytencamers 
met 2 binnencamers ende noch aen rectoor en sijn scholieren in te haelen, omdat se t'samen haer 
intreij doen souden ende dat met vliegende vaendels ende trom, ijder so hij gepersoneert (=als 
personage was uitgedost) was; die van Trou Moet Blijcken de tamborijn met de vendrich, seer 
fraij gecleet, een Mercurius vooraen met noch 10 persoonen, gecleet met een lange roo 
carmosijn rocken, met witte coorde geboort; groene coussens; witte schoenen met roo sijen 
banden; grauwe hoeden met roo ende witte sije banden dooreen gevlochten ende noch met 
seeckere getal van maechdekens, die de silvere prijsen buijten droegen ende also daermee 
binnen quamen, welcke prijsen waeren voor die camers, diegenen die 't van jugeerders 
(=juryleden) toegeleyt waeren ende met const verdient hadden.
Namen van de jugeerders van magistraet gestelt:

1253. Bedoeld wordt Gillis I Rooman van Gent, 1583-1610. Stadsdrukker te Haarlem. Briels 1974 
veronderstelt, dat Gillis lid was van de Vlaamse kamer De Witte Angieren te Haarlem.
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Mr. Cornelis Schoonens, rectoor1254;
Mr. Heyndrick Goltius;
Claes Crabmoes;
Willem Claesz. Vooght1255;

Mr. Willem Poelenborch;
Mr. Maerten, doctor;
Dammus Arisz. van Hoorn;
Thobyas. Heyndricksz. van Swartsenburg.

Dese navolgende baladen sijn gesproocken van den maecht genaempt Haerlem tot een 
wellecoom aen al dije camers die haer intreij deden, te weten d'oude camer van Trouw Moet 
Blijcken, die se buijten in den Hout inhaelden, de twaelf gecomen camers ende noch twee 
binnencamers van rethorica, alsoock de scholieren van de voorschreven stadt Haerlem met haer 
ijeder adjunten (=helpers) de groote Houtpoort incomende, bij Nijeuwe Doelen staende gerecht 
(=opgericht) een fraij cierlijck toneel, alwaer op was de voorschreven maecht Haerlem, cierlijck 
toegemaeckt (=getooid). Onder haer voeten hebben 't gewelt van tyrannije ende neffens haer 
sijde Pallas ende aen d'ander sijde de Reden, verciert met beijde de stadtswapenen ende tusschen 
ijeder clause die sij sprack, wert van de stadtsspeelluijden gespeelt ende so doortreckende van 
camer tot camer onder het toneel doortreckende tot over de merckt ende so voorts de stadt deur, 
so die schutters van outs plechten te trecken, ende so na de camer met de blasoenen.
Haerlem spreeckt (Jan Heyndricksz. Blommendael).
(Volgen de balladen, die werden uitgesproken).
Item so haest als dese voorschreven 16 clausen (=strofen) gesproocken sijn geweest aen ijeder 
camere tot wellecom, so heeft haer Haerlem wesende de maegt met Pallas ende Reden haer 
datlijck (=feitelijk) vertoont op de groote merckt, boven op 't hoochste van een toneel staende op 
de merckt, welcke toneel seer verciert was, als na volgen sal ende daer werden van de stadtssp- 
eelluijden seer heerlijck met schalmeijen gespeelt ende voorts soo altesaemen met vliegende 
vaendel getrocken, gelijcke men plach vanouts met de schutterij te trecken so. De camers voorts 
eenijeder desselvigen avent wesende den 22en octobris anno 1606 in sijn eygen logement 
gebrocht met vliegende vaendels ende trommels ende doen sijn wij, camerbroeders t'samen, so 
wij die voorschreven camers in haer logement bestelt hadden op onse camer van Trou Moet 
Blycken, getrocken staende in de Lange Veerstraet in Den Sleutel tot Willem Claesz., mande- 
maecker, ende dit was 't besluyt van den intreij var dien dach, wesende den 22en octobris anno 
1606; volcht 't begin van 's maendaech daernaer, wesende den 23en october anno 1606, watter 
doen geschiet is.
Item op den 23en octobris wesende 's maendaechs so heeft de voorschreven camerbroeders haer 
wederom vertoont met vliegende vaendel ende trom ende de thien voorschreven persoonen met 
rocken ende hoeden ende hebben doen de eerste camer boven op 't toneel gehaelt ende gebrocht 
om haer bewijs van den intreij te openbaeren voor alle die gemeente ende doen d'eerste gedaen 
hadde, so stonde die navolgende gereet ende dat duerde d'een af d'ander an tot den laetste toe. 
Item dit toneel was, staende op de merckt, was seer groot ende fraij verciert geschildert, root en 
widt ende voorts boven op een vertoning oock fraij behangen ende daer boven een punt, alwaer 
dat in stont een lustige spelcoren met de pellicaen, seer fraij verciert. Op de friesen stonden aen 
beijde sijden dit advys:
Van Goodts gaef geeft; doch siet ons arm ouw mannen teere;
Want geeft gh'ons liefdich yet dan loent ghy Godt den Heer.
Lieft ghy dan uwen Godt, waerom niet ons leden?
Maer acht ghy niet 't gebodt i Acht eygenheyt in reden.
Item boven op teneel, recht onder het punt langs het toneel stonde dit navolgende advys:
Om met Christo na wensch in vreuchdich eeuwich leven,
Met hem te sterven, mensch, moet ghy u eerst begeven.

1254. Mr. Cornelis Schoonens (Schoneus). Zie: Spaans 1989, p.142-148.
1255. Willem Claesz. Vooght, vroedschap, schepen en burgemeester van Haarlem 1610-1627.
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Item dese navolgende 14 clausen heeft rethorica gesproocken op 't overleveren van ijder caemer 
haer blaesoen, is geschiet den 23en octobris anno 1606, hebben oock meteen verclaert haer 
intree. Jochem Jacopsz., compositij; Rethorica spreekt (Jan Heijndricksz. Blommendael).
(Volgen de 14 strofen).
Item so haest als dese 14 clausen van Rethorica gesproocken waeren ende dat sij de verclaring 
van ijeder camer, vanwegen haer intree ende oock 't overleveren van ijeders camers haer 
blaesoen aen Rethorica gelevert hadden, so hebben de stadtsspeelluijden wederom lustich op 
gespeelt ende daerna is Rethorica met die anderen opgestaen ende de camerbroeders der 
voorschreven camer van Trou Moet Blycken hebben ordre gestelt, dat ijeders camersblasoen 
wierden seer fraij vervolgens nae malcander gedragen openbaer langs de straet ende also op de 
voorschreven camer gebrocht met vliegende vaendel ende trom ende die thien personen met 
rocken als voorschreven ende daermede is dien dach geëijndicht, wesende den 23en october.
Item den selven avont wierden de missive boven gebrocht van ijeder camer, uutwij sende de 
caerte van rethorica ende wierden geopent in presentie van Sr. Willem van der Mey ende Claes 
Crabmoes ende Aelbert van der Meye, hoeveel yeder camer tot behoef van de loterije tot een 
Oude Mannenhuys tot Haerlem ingeleijt hadde ende geschiede op den voorschreeven camer van 
Trou Moet Blycken in presentie van keyser,prins ende vinders der voorschreeven camer, de 
voorschreven somme die de twaelf camers ingeleijt hadden, was 906 gulden 15 stuij. Noch van 
de camer van Amsterdam In Liefde Bloeijende 315 guld. Somma 1221 gul. 15 stuij.
(In margine: De specimen hoe veel gelts ijeder camer ingeleijt heeft tot behoef van 't oude 
mannenhuijs:
In Liefde Groeijende 60
Lieft Moet Blijcken 30
Aensiet De Jonckheijt 160
Aensiet Goodts Cracht 39. 6
Liefd Is tFondament 203
Aensiet Lieft 52. 7
Uut Levender Jonste 142. 16
Uut Liefden Bestaen 39. 10
Uut Liefden Versocht 6. 6
Uut Jonsten Begrepen 49
Met Genuchten 121. 5
Noijt Meerder Vreucht 39. 6
Facit t'samen 906. 15
Item noch isser gebrocht een besloten missive aen Willem Aelbertsz. van der Meye met de prins 
In Liefde Bloeijende, de Hollantsch camer tot Amsterdam, de somme van 315 guld., hoewel sij 
op de intreij niet en hebben geweest. (T otaal) 1221.15.
Item op den 24en octobris anno 1606 so hebben die camers ijeder op sijn lotinge begonnen te 
spelen somtijts twee of drie op eenen dach ende wierden van twee van de camerbroeders van 
Trou Moet Blijcken gehaelt ende thuys gebrocht op ende af van 't toneel met haer rocken so se 
den intree gedaen hadden.
Item op den 29en octobris so hebben de camerbroeders van Trou Moet Blycken wederom met 
vliegende vaendel ende trom opgetrocken na het toneel, alwaer doen ijeder camer op haer 
lotinge quamen om haer refreynen ende liedekens op denselven sin te pronunchieren ende te 
singen uutwij sende rethorices caerte.
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Item op den 29en octobris des avents ontrent acht of negen uyren, so hebben die camers haer 
vierwercken begonnen, volgende de caerte van rethorica.
Item noch op denselfden avent so is de loffelijcke maeltijt geschiet, welcke van mijn E.heeren 
burgemeesteren geordonneert was tot Heyndrick Lambertsz. in de Nieuwe Doelen, alwaer hier 
verscheenen mijn heer de schout, mijn E.heeren de burgemeesteren ende van ijder camer twee 
gequalificeerde personen ende de cameristen der camer van Trou Moet Blycken.
Item op den 30en octobris anno 1606 wesende des maendachs so sijn wij camerbroeders 
wederom met vliegende vaendel ende trom ende de voorschreeven personen met rocken ontrent 
den avent tusschen vijf ende sessen ijeder camer sijn prijsen thuys gebrocht, die welcke by 
jugeerders haer toegeleijt ende met besloten missive ons gelevert werden.
Item op den 31en octobris anno 1606 des morgens vroech so sijn alle die camers vertrocken 
yeder na huys toe, nadat se hier thien dagen geweest hadden ende ijeder sijn afscheytliet 
gesongen hadde."
- Arch.Trou, Register, fol.83verso:
"Item dese lesende Prologe is gesproocken des smaendaechs wesende den 29en Octobris anno
1606 des 's morgens ten 9 uren van de camerbroeders daer Trouw Moet Blycken ende trocken 
nae het toneel staende op de merckt met vliegende vaendel ende trom ende daerna wierden van 
yeder camer haer refereyn ende liedeken op denselfen sin geprononciert ende gesongen. (Volgt 
de proloog)."
- Arch.Trou, Register, fol.54 verso:
"Anno 1606 so heeft der camer gespeelt op sint Jan in de somer het spel van de Schijnende Lieft 
met de cluyt van Lippen en Lijse.
In 'tselfde jaer den 22en october so heeft de camer die heerlycke intrey gehadt alwaer sy met een 
rethorycke caerte geroepen hebben alle die Hollantsche cameren op een vrage van een spel van 
zinnen ende een regel ende liedeken op den zin.
Intrey..Wat deucht oyt wracht een mensch barmhartich liefdich goet 
En wat verschricklyck quaet een gierich mensch onvroet.
Vrage van 't spul van sinnen..Die d'armen liefdich troost, wat loon desulck verwacht,
Alsoock wat straffe fel die troostloos haer veracht.
Regel..Lieft ghy Christum het hooft, so troost dan oock syn leden."
- In "Het Oudt Haerlemsch Liedtboeck" (Haarlem z.j.) staan twee liedjes van De Witte Angieren 
over de wedstrijd in 1606 op p. 13-16.
1607
- GA Haarlem, SA, 2e afd., inv.nr.187, fol.87 recto en verso:
"Adriaen Cornelis Draeck, pachter van de wynimpost over die stadt innegegaen den eersten 
octobris anno 1606 betaelt achtentwintich ponden by volgende quictantie over den impost van 
twee oxhoofden wyns die gedroncken zyn den 28en octobris anno 1606 ende den 10en february 
tyde deser in 't Princenhof op de maeltijden daer die gehouden zijn, de eene den voorsz. 28en 
october tot vereeringe van de rethorijcksche kameren alhier binnen de stadt, uyt andere steeden 
ende plaetsen op den intrede gecomen ende d'ander oxhoofd op de vergaderingen van de 
bewinthebbers der looterij gehouden op de administratie derzelver looterije tot 14 pond yder 
oxhoofd. Comt alhier d'zelve 28 pond."
- Arch.Trou, Register, fol.84:
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"Item op den 17en aprilis anno 1607 so heeft de camer van Trouw Moet Blijcken, wesende een 
maeght op het toneel van de loterij gebrocht alwaer sij dit navolgende heeft gesproocken ontrent 
negen of 10 uyren des morgens eer die loterij begon uut te gaen oft begonnen te trecken ende so 
haest dit gesproocken was heeft men datelijck begonnen te trecken, welckx geschiede te half elf 
uyren. (Volgt tekst, gecomponeerd door I.Blommendal, van Weesp, "Lijt en mijt".)
- Idem, fol.85 verso - 87:
"Item op den 7en junij anno 1607 so is het uytlesen van de loterij gedaen ende uijtgelesen. 
Alsdoen so hebben de camerbroeders van Trouw Moet Blijcken met vliegende vaendel ende 
trom ende met de personages met die rocken alsvooren ende twee arme, oude mannen, welcke 
dit navolgende besluyt gesproocken hebben ende daer is 't mede geëyndicht de loterij (volgt de 
tekst van de samenspraak. Auteur is Tobyas Heyndr. Swartsenborch, "Voet den Armen").
Item dese na beschreven persoonen hebben die looterij bedient; so leesers (=voorlezers van de 
bij aankoop van loten ingeleverde rijmpjes), treckers (=zij, die de trekking verrichten), niet- 
roepers (=zij, die de "nieten" in de loterij afroepen):
Lesers:
Jan Pietersz. Veruwer, camerist;
Heyndrick Claesz., camerist;
Jacop Clermont, camerist.
Niet-roepers:
Arent Jansz. Heynszoon, camerist;
Jan Pietersz. de Jonge, camerist;
Jonge Heynsoon, camerist.
Treckers
Willem Jacopsz., camers knecht;
Dirrick Dirricksz. Wulp;
Maerten Jeuriaensz., camerist.
Item dese hadde ses jongers die de briefgens rijchden aen een lange lyasse (=snoer).
Item men sal weeten, dat ijeder leser, oft trecker oft nietroeper hadde suyver gelt vijftich Carolus 
gulden behalven haer mientpenningen (=gildepenning) ende ijeder jongen die rijchde onder dach 
ende nacht ses stuyvers ende de loterij duerde 7 weecken ende 2 dagen, want men begonne te 
trecken den 17. april 's morgens te half elfen ende ging uut den 7. junyus anno 1607."
- Arch.Trou, Register, fol.19 verso:
"Op huijden den 14 julyus anno 1607 so is den camer van Trou Moet Blycken van de E.heeren 
burgemeesteren der stadt Haerlem toegeseyt voor den dienst, die syluyden der stadt ende den 
armen gedaen hebben in den intrey, geschiet anno 1606 voor veertich manden turf. Sestich 
manden turf voirtaen altoos genieten sullen alle jaers. Aldus geschiet op den burgemees- 
terscamer datum als boven deur versouck van de prins Jacop Jansz. Fruytier, ende Goossen ten 
Berch, outvinder, ende Heyndrick Lambertsz., vinder, die dit hebben onderteyckent als blyckt: 
Jacop Jansz., prins;
Heyndrick Lambrechtsz., vinder;
Goossen ten Berch."
- Arch.Trou, Register, fol.83bis-verso:
"Item also die E.heeren burgemeesteren der stadt Haerlem hebben geordonneert een schoone 
loterye voor een outmannenhuys aldaer, so hebben sij geordonneert, dat de cameristen der camer 
van Trou Moet Blycken soude het bewint hebben om onder haer te bestellen lesers, treckers,
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nietroepers, rijgers, welcke voorschreven loterij is begonnen te trecken op den 17en april des 's 
morgens te half elf uren, so haest (=zodra) als den maecht, wesende Haerlem, gesproocken heeft 
ende seecker rethorijckelijcke gespreck, staende ende beginnende in desen boecke, folij 84, also 
men lesen mach.
Item den 2en junyus anno 1607 is dese lotery geëijndicht ende volbracht, nadat se seven 
weecken ende drie dagen geduert heeft. So hebben die voorschreven cameristen haer weder 
laeten verschijnen met vliegende vaendel ende trom ende twee oude mannen met diegeenen die 
getrocken, gelesen, genietroepers haer weder vertoont op het voorschreven trecktoneel (=toneel, 
waarop de trekking plaats vindt), alwaer doen dese twee oude mannen een spreeckende prologe 
speelden, welcken prologe staet in dese boecke ende begint folij 86, also men daer lesen mach.
Burgemeesteren sijn dese:
Gerrit Willemsz. Schooterbosch; 
Hans Colterman, rentmeester;

Maerten Ruychaver;
Heyndrick Vechtersz., rentmeester.1256

Bewinthebbers van de loterije: 
Willem van der Meye, generael; 
Claes Crabmoes;
Otte Vogel.

Frans Ariaensz. Kies; 
Claes Jansz. Veruwer;

Bewinthebbers der camer van Trou Moet Blijcken sijn dese:
Willem Fransz., keyser; Jacop Jansz. Fruytier, prins;
Goossen ten Berch, out-vinder; Heyndrick Lambertsz., vinder;
Borrit Pietersz. Doorn, vinder; Thobijas Swartsenborch, adjonter."
- Arch.Trou, Register, fol.87 verso - 88:
"Reeckening van de regierders der camer van Trou Moet Blijcken by haer uytgeven sint den 
intreij geschiedt den 22 octobris anno 1606 tot den jaere anno 1610 den lesten decembris ende is 
by dieselfige onderteyckent als 't blijckt.
Den 17en april [1607]. (De rekening is opgemaakt in guldens, stuivers en penningen).
Item vooreerst heeft die camer betaelt tot Claes Steffensz. op den
optreck van de loterij van sekere wijn op de camer gedroncken 10-15- 0.
Den 7en junyus.
Item tot Claes Steffensz. op den aftreck van de voorschreven
loterij oock aen wijn op de camer gedroncken, betaelt.......  11-10- 0.
Item noch so heeft de camer betaelt voor Bellesier ende Willem Claesz.dochter 
vanweegen de moeyten, die se hadden geduerende
den intreij; alsoock de loterij.............................. 10- 0- 0.
Noch so isser betaelt tot Heyndrick Vrancken voor verteerde oncosten op ’t
accoord van de mientpenningen voor die gasten die de loterij bedienden 11- 0- 0.
Item noch so heeft Borrit Pietersz. Doorn ontfangen van botter en caes ende
broot de maets op de camer gedaen ende de camer betaelden aen hem 2- 9- 0.
Somma 45-14- 0.
Item dese somme van vijfenveertich gulden en veerthien stuyvers en hebben de regenten van de 
loterij de camer niet willen betaelen, hoewel sij 't rechtelijck schuldich waeren om te betaelen 
ende is bij ons dickwils versocht geweest, maer is niet gevallen.
Den 2en augusto.
Item de camer heeft haer camerhuer betaelt aen Willem Claesz. 24- 0- 0.
Doch niet voor Bellesier, want sy te voren betaelt was.
Item den 4en augusto heeft de camer opgedaen 40 manden turf;

1256. Heyndrick Vechtersz., vroedschap, schepen en burgemeester van Haarlem 1584-1611.
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cost met arbeytsloon ende bier op de camer gedroncken.......  9-16- 0.
Item den 24en augusto heeft de camer betaelt van
schoonmaecken van de rocken in de intreij alsoock de loterij gebesicht 6- 0- 0.
Item den ien september betaelt aen Passchier, boeckbinder van
't Schilderboeck.............................................  3-10- 0.1257
Dito betaelt aen Aelbert de kistemaecker van de capstock ende
keersla (=kaarsenlade) als anders............................ 6-10- 0.
Item den 2en september so heeft de camer gecoft een schoon
lanck taefellaecken; cost.................................... 13- 0- 0.
Item de camer heeft betaelt 't geen datter te cort quam doe men die maeltijt 
buyten hadde met de camerbroeders die de loterij bedient hadden 12- 0- 0.
Noch so heeft de camer gecoft een cussevel (=kussenomtrek); cost 1- 4- 0.
Noch den 8en september so heeft de camer haer hout opgedaen;
cost van wagevracht als anders............................... 2-16- 0.
Noch den 16en october so heeft de camer gecoft ende betaelt
20 pont kaersen; 't pont 5 st................................ 5- 0- 0.
In somma de camer heeft betaelt in dat loopende jaer anno 1607 129-10- 0."
- GA Haarlem, Arch.Oudemannenhuis, inv.nr.4, fol.24 verso:
"Noch betaelt aen de regenten van de camer van rethorica Trouw Moet Blijcken voor seeckere 
oncosten by haer gehadt, soo met het vliegende vendel het volck die uutlesinge (=openbare 
aflezing) soude doen op 't thoneel te brengen, alsmede doen die uylesinge gedaen was van de 
lotherije ende van een spel van dancksegginge gespeelt, haer by die bewinthebbers toegevoecht 
(=toegekend) ende vereert, blijckende by de quitantie 34 pond 13 stuivers."
1608
- GA Haarlem, SA, 2e afd., inv.nr.188, fol.85 verso:
"Den cameristen van de rethorijcksche camere van Trouwe Moet Blycken betaelt 218 pond 2 s., 
hen geaccordeert tot betaelinge van de oncosten by hen geleden ende verschoten op de intrede 
alhier gevallen mettet binden van 67 boecken van deselve intrede den magistraten ende anderen 
geschoncken."
- Arch.Trou, Register, fol.73 recto en verso:
"Namen van de personen, die regierders van de camer van Trou Moet Blycken door last van de 
E.heeren burgemeesteren der stadt Haerlem de boecken van de intreij hebben moeten 
behandigen, als volcht:
1. Gerrit Verlaen.1258
Burgemeesteren:
3.Schoterbos ende sijn soon.
5.Ruychaver.
7.Jan de Wael.1260 
9.Arent Meynertsz.1261
ii.Tresorier Ruychaver.

1257. Hiermee wordt het "Schilderboeck" van Karel van Mander, verschenen in 1604, bedoeld (inv.Trou, 
cat.nr.14).

1258. Gerrit van der Laan, schepen en burgemeester van Haarlem 1588-1616.
1259. Nicloaas Suycker, vroedschap, schepen 1596 en vanaf 1604 schout van Haarlem.
1260. Jan de Wael, vroedschap, schepen en burgemeester van Haarlem 1588-1610.
1261. Arent Meynertsz. Fabritius, vroedschap, schepen en burgemeester van Haarlem 1583-1618.
1262. Mr. Johan de Haen, vanaf 1603 pensionaris van Haarlem.

2. Schout Suycker.1259

4.Raetsheer in den Haech. 
6.Colterman.
8.Heyndrick Vechters. 
10.Pensionaris Haen.1262
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Schepenen:
12.Baertolt van de Nieuborch.1263
14.Pieter Schout.1265
16.Dirrick Steffens.1266
18.Niclaes Woutersz.1268
20.Heyndrick van Berckroo.1270
Secretarissen:
22.Adriaen Willemsz. 
24.Spijcker.
Bewinthebbers van de lotery:
25.Willem vander Meye.
27.Claes Jansz.
29.Otte Vogel.1272
31 .Pieter van Campen.1273
Jugeerders:
33.Den Rectoor.
35.Mr. Goltius.
37.Dammus Vaer.
39.Arent van Berensteyn.1276
Item de clerken ende secretarij:
41.Huijch Steijn.1278

13.Jacop Jansz., rentmeester.1264
15.Blancken Oort.
17.Job Claesz.1267
19.Jacop Lourissz.1269
21.Adriaen van Berckroo.1271

23.Woerden.

26.Albert vander Meye.
28.Claes Crabmoes 
30.Frans Kies.
32.Jacop Huygens Gael.1274

34.Mr. Willem Poelenborch.
36.Jonge Voocht.1275
38.Mr.Maerten, doctoor
40.Jan Mathijssz., predicant.1277

42.Willem van Trier.

1263. Barthout van der Nieuburg, vroedschap, schepen en burgemeester van Haarlem 1577-1618.
1264. Jacob Jansz. Guldewagen, vroedschap, schepen en burgemeester van Haarlem 1584-1618.
1265. Pieter Jacobsz. Schout, vroedschap, schepen en burgemeester van Haarlem 1602-1618.
1266. Dirck Steffens Soutman, vroedschap, schepen en burgemeester van Haarlem 1600-1618.
1267. Job Claesz. Gijbland, vroedschap en schepen van Haarlem 1603-1618.
1268. Nicolaes Woutersz. van der Meer (1574-1637). Hij is eigenaar van de brouwerij De Leeuw. 

Luitenant van de St.-Jorisschutterij (1606-1609); kapitein (1612-1615) en kolonel (1630-1632). Frans Hals 
portretteert hem in 1631 (Zie: Köhler 1990). Van der Meer is ook enige tijd schepen en burgemeester van 
Haarlem geweest (1607-1620).

1269. Jacop Lourisz. (ca. 1560-1631). Hij staat op het schuttersstuk van Frans Hals uit 1616 als kapitein. 
Hij is raad en schepen van Haarlem (1601-1618); eigenaar van de brouwerij De Lelij en kapitein (1612
1615) en kolonel. Hij is raad, schepen en burgemeester van Haarlem geweest (1606-1618). Hij was kolonel 
van de St.-Jorisschutterij (1606-1609 en 1612-1615) en kolonel van de Kloveniersschutterij (1618-1621). 
Zie: Köhler 1990.

1270. Heijndrick van Berckrode (ca. 1565-1634) staat op het schuttersstuk van Hals uit 1616 als kolonel. 
Hij is raad, schepen en burgemeester van Haarlem geweest (1606-1618). Hij was kolonel van de St. 
Jorisschutterij (1606-1609) en 1612-1615) en kolonel van de Kloveniersschutterij (1618-1621). Zie: Köhler 
1990.

1271. Adriaen Adriaensz. van Berckrode, vroedschap, schepen en burgemeester van Haarlem 1607-1618.
1272. Otto Vogel, vroedschap 1604 en 1606; vanaf 1607 regent van het Oudemannenhuis.
1273. Pieter van Campen, regent van het Oudemannnenhuis van 1607 tot 1615, wanneer hij overlijdt.
1274. Jacob Huygensz. Gael, vroedschap, schepen en burgemeester van Haarlem 1604-1618. Hij is vanaf 

1607 regent van het Oudemannenhuis.
1275. Jonge Voocht is vermoedelijk (de zoon van?) Willem Claesz. Vooght (1572-1630). Willem Claesz. 

staat op het schuttersstuk van Hals uit 1627 als kolonel. Hij is raad, schepen en burgemeester van Haarlem 
geweest. Hij was vaandrig van de Cloveniersschutterij (1596-1607); luitenant (1612-1615) en kolonel (1624
1627). Zie: Köhler 1990.

1276. Aernout van Beresteyn, regent van het Leprooshuis (1584-1585); luitenant in de Cloveniersdoelen 
(1594) en kapitein van de Cloveniersdoelen (1603).

1277. Johannes Matthisius, gereformeerd predikant te Haarlem van 1591 tot 1612, wanneer hij overlijdt.
1278. Huijch Steijn (Hugo Mattheusz.) (1577-1632). Hij was raad en secretaris van Haarlem; luitenant van 

de St.-Jorisschutterij (1612-1615) en staat in die rang ook afgebeeld op het schuttersstuk van Hals uit 1616.
397



Item aen de 12 buytencamers:
43.Leytsche Vlaemsche camer. 
45.Schiedam.
47.Leytsch Hollantsch camer. 
49.Amsterdam.
51.Haestrecht.
53.Hage.

44.Catwijck Binnen
46.Haserswoude.
48.Vlaerdingen.
50.Noortwyck.
52.Gouda.
54.Ketel.

Aen 2 binnencamers: 
55.Oude camer. 56.Vlaemsche camer.
Item aen de cameristen van de oude camer ende haer beminders die nodich in den intreij geweest 
sijn:
57.Willem Fransz., keijser. 58.Jacop Jansz., prins.
59.Goossen ten Berch, outvinder. 60.Heyndrick Lambertsz., vinder.
61.Borrit Pietersz., vinder. 62.Willem Sijmensz., vinder.
63.Jochem Jacopsz., factoor. 64.Jan Heyndricksz.Bloemendael.
65.Jonge Jan Pietersz. 66.Ou Jan Pietersz.
67.Mr. Willem Jacopsz. Loopknecht.
De namen van de beminders der oude camer
68.Dooren, Borrit Pietersz. neef.
70.Frans Willemsz.
72.Mr.Thomas, schoolmeester.1279
Item een boeck op de 
74.Librij.
Item dese 74 boeken heeft de stadt of de E.heeren burgemeester de regierders van de oude camer 
belast te laeten binden op de stadtscosten, welcke boecken t'samen costen 83 guldens 12 
stuyvers van binden in hoorn op aldercierlijckx met groen sije banden ende stadswaepen van 
vergult daerop.
Item dese voorschreven boecken van den intreij aldus gereet sijnde so sijn se by prins ende 
vinders door last van de E. heeren burgemeesteren eenijder behandicht ten sijnen huysen den 
7en meyus anno 1608.
Jacop Jansz. van der Veer;
Heyndrick Lambrechtsz.;
Goossen ten Berch."

69.Laeckeman. 
71.Mr.Phillips, organist. 
73.Pieter Pietersz., consargy.

- Arch.Trou, Register, fol.88 verso:
"Beginnende anno 1608.
Item den 3en januarij so heeft de camer betaelt aen Meynert 
Cornelisz., goutsmidt, also hij het silverwerck de camer 
gelevert heeft ende dat hij meer silver gelevert heeft als 
de camer hem leverden; te weeten 83 loot silvers meer,
beloopen 48 realen van achten f . ............................ 113-19-0.
Van maecken van 't selvige silverwerck....................... 42- 0- 0.
Item den 17en maert heeft de camer betaelt aen Jan Schodt over 't schilderen van die drie 
binnencamers blasoenen hem vereert 2 ouwe rosenobels (=gouden munten) 17- 0- 0. 
Item den 6en mey camers huer betaelt......................... 24- 0- 0.

Zie; Köhler 1990.
1279. Thomas Gerretsz., huisleraar te Haarlem. Zie: Spaans 1989, p.289.

398



Voor Bellecier...............................................  6- 0- 0.
Item den 21en julijus so heeft de camer gecoft 60 manden turf; cost 12- 0- 0.
Van arbeytsloon ende oock van hout op den selvigen dach tot oncosten 3-16- 0.
Item den 24en augusto so heeft de camer betaelt aen Harmen, den afsetter van drie 
vergulde lijstgens met het schrijven ende met vergulden van camers beste blasoen 
ende van afsetten (= met verschillende kleuren beschilderen) van drie blasoenen
voor die factoor Jochum Jacopsz.; cost......................  13- 0- 0.
Noch den 14en september heeft de camer gecoft een nieuw slachtaefelken; cost 5- 0- 0.
Noch den 3en november gecoft 25 pont kaersen................  6- 0- 0.
Dito betaelt aen Passchier, boeckvercoper aen diversche boecken de somme 13-14- 0.
In somme de camer heeft betaelt in dat loopende jaer anno 1608 256- 0- 9."
1609
- GA Haarlem, SA, 2e afd., inv.nr.189, fol.89:
"Den rhetorycksche cameren van Trou Moet Blycken, Lieft Boven Al ende In Liefde Getrou, 
mitsgaders den scholieren tot vervallinge van de oncosten in 't voortbrengen van heurluyder 
speelen ende gedaene vertooninghen naer de publicatie van de Trefve ofte stilstandt der oorloge 
deser landen1280 volgende d'ordonnantie ende quitantie 48 pond."
- Arch.Trou, inv.nr.3:
Gedicht betreffende de stichting van het oudemannenhuis te Haarlem, waarbij tevens een 
gedicht opgedragen aan de broeders van de Kamer Trou Moet Blycken als dank voor het 
aangenaam verblijf in Haarlem genoten door een gast uit de Leidse Kamer De Witte Acoleyen, 
z.j. (circa 1609).
- Arch.Trou, Register, fol.54verso:
"Anno 1609 den 7en meijus so heeft de camer gespeelt het spel gecomponeert op den Trevis."
- GA Haarlem, Arch.Wijngaertrancken (Ledenlijst):
Reijnier Jansz., prins; Michiel Dirks, deken;
Joris Janse, factor; Frans Jans Duym, oud-vinder;
Jan Jans Mat; Jan Jacobsz. Lintwever;
Lambert Teunisse, vinder; Roelof Claessen.
Beminnaars 
Arent Dirkse;
Daem VergauW;
Jacob Baltes;
Jacob Dirks;
Jacob Cornelisse, schoolmeester;
Jacob Harmensz. Groen;
Jan Gijsberts, knegt.
- Arch.Trou, Register, fol.89:
"Beginnende anno 1609.
Item den 7en mey so heeft de camer ter oncosten gehadt over 't spelen van den Treves, 
geschiet op de marckt door last van burgemeesteren; coste in alles 46 gulden; hiertegen
ontfangen van heeren 12 gulden, compt de camer te cort 34- 0- 0.
Item den 14en mey so heeft de camer haer huer betaelt 24- 0- 0.
Voor Bellescier.............................................. 6- 0- 0.
Item den 23en november so heeft de camer laeten maecken 12

Claes Adriaensz. Groen; 
Jan Teunisse;
Jan Jansz. van Asperen; 
Sibrand Barendsz.; 
Michiel Andriesse; 
Gillis Paulusse;

1280. Het Twaalfjarig Bestand gaat in in 1609. Voor het opgevoerde spel zie Hummelen, 1 OR 1.
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nieuwe groene stoelcussens, waerin dat sijn 27 pont veeren, 't pont cost 9 st. 12- 3- 0.
Noch 17 witte leeren tot insteecksels (=veters); cost stuck 7 st. 5-19- 0.
Noch 12 roo leeren; cost stuck 12 st......................... 7- 4- 0.
Van maecken stuck 6 st.......................................  3-12- 0.
Den 24en november.
Noch so heeft de camer gecoft van Anthonij Post drie ellen 
min een half voor carmosijn laecken; cost d'el 6 gulden tot 2
jongers rockens die camers blaesoen dragen. Somma...........  15- 0- 0.
Noch so heeft de camer gecoft den 29en november 12 pont caersen, 't pont 5 st. 3- 0- 0. 
Item den 16en december so heeft de camer gecoft 12 tonnen
turf; cost de ton 5 st. 10 pen. Somma........................ 3- 7- 0.
Van arbeytsloon..............................................  0- 9- 0.
In somma de camer heeft betaelt in dat lopende jaer anno 1609 118- 0-14."
- Idem, fol.91:
"Item dye naerschreven cameristen ende beminders hebben elcx tot camers eere ende dienste 
geschoncken ende betaelt een nieuwe stoel, geteyckent met elcxeen sijn devijse ende wapen 
ende elcx heeft betaelt 50 stuijvers anno 1609.
Cameristen van Trou Moet Blijcken:
Willem Fransz., keyser, "Godt sal 't versien";
Jacob Jansz. Fruytier, prins, "Te veel schout";
Tobias Swartsenburch, "Voet den armen";
Sijmon van Dijk Gerijtsz., "Stipendium peccati mors";
Willem Sijmensz. Huysman, "Geeft Godt den prijs";
Heijndrick Claesz., "Cogita Mori";
Jan Pietersz. Veruwer, "Mijn wil is goet";
Heijndrick Gerritsz., "Ick hoop in Godt";
Goossen ten Berch, "Schout list en erch";
Dirrick Dirricksz. Wulp, "Schout wulps leven";
Heyndrick Lambertsz., "In Liefde vergaert".
Namen Beminders [en] Advysen:
Frans Willemsz., "Lieft doet dolen";
Borrit Pietersz. Doorn, "Mijdt thoorn";
Willem Woutersz. Croes, "Niet al te Croes";
Pieter van Foreest, "Amour na Loij";
Willem Bicker, "Vincit qui patitur";
Jan Vrients, "Weest goet vrients";
(capiteijn?)Jacop Jansz.Lijcken, "'t Vaderlant getrouw";
Dammas Arisz. Houtcoper, "Pacience Engedre paix";
Dirrick Cornelisz. Coeckebacker, "Ick bemin het soet";
Dirrick Claesz. Limmen, "Den wijn soet Limmen voet";
Dirrick Florissz., "Eer boven goet".
1610
- Arch.Trou, Register, fol.55:
"Anno 1610 den achsten augusto so heeft de camer ontfangen van Antwerpen seeckere 
rethorijcke caerte, die voor devijse schrijven In Liefde Groeijende, vrage als volcht:
Vrage..Wie haeren man meest liefde oyt heeft betoont.
Anno 1610 den achsten october so heeft den camer weder voor den twede mael ontfangen van 
Antwerpen van deselfige bovengeschrevenen, die voor devijse schrijven In Liefde Groeyende
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een seeckere caerte van een boerdich refereyn te componeren, yder na wil ende een liedeken op 
denselven sin."
- Idem, fol.32-34 verso:
"Item hier volcht een inventaris van alle het goet, so van silver, juwelen, als anders, by de camer 
van Trou Moet Blycken geweest ende bevonden by den regierders der boven voorschreven 
camer, dewelcke dit onderteyckent hebben den lesten december anno 1610.
Item vooreerst een seer schoone silvere vergulden overdeckten cop wegende ---- (in hs.
opengelaten).
Noch twee heerlycke, schoone, silvere soutvaten, wegende elcks 28 1/2 loot (=half ons) ende 
noch drie engels (=1,538 gram), is t'samen 57 loot 6 engels.
Noch vier schoone, silvere beeckers; elcke beecker weecht scharp 22 loot, 88 loot.
Noch ses schoone, silvere romers (=roemers), welck elck wegen ontrent 7 loot ende een half, 45 
loot.
Een silvere hertgen, van Bruysel gecomen in de jaere anno 1601 den 19 augusto.
Noch 12 silvere blasoenen van yeder camer, die haer intree binnen Haerlem gedaen hebben den 
22en october anno 1606.
Noch een silvere blasoen van der Fonteynisten van Dorderecht.
Noch een silvere blasoen van Rotterdam Met Minnen Versaempt, hoewel die twee op den intree 
niet en hebben geweest.
Noch een silvere spitsgen op het nieuwe intreetsvaendel toebehoorende.
Een coperen plaet, daer camers blasoen op staet gesneden; geïnventeert (=ontworpen) door 
Mr.Heyndrick Goltius ende van Matham1281 gesneden van anno 1597.
Noch van gelycken een cleyn coperen plaetgen van denselven meesters.
Noch een houten plaet, wesende camers oude blasoen van dato 1529.
Noch camers blasoen, wesende van den E. meester Jan Nagel ghemaeckt, sijnde camerist van 
voorschreven camer van Trou Moet Blycken in dato 1593.
Noch een slecht (=eenvoudig) blasoen, dat men op camers dagen uythangt.
Noch een slecht, cleyn blasoen, dat de kinders voordragen, als men placht te spelen, by Carel 
Vermander gedaen.
Item hier volgen de blasoenen by die camer verovert (=overgehouden) in den intrey geschiet den 
22 october 1606:
Voireerst camers beste blasoen, geteyckent ende geïnventeert by Mr. H.Goltius ende geschildert 
by Frans Pietersz., schilder - Trou Moet Blycken.
't Blaesoen van de Leytsche Vlamingen -In Liefde Groeyende 
't Blaesoen van Catwyck - Lieft Moet Blycken.
't Blaesoen van Schiedam - Aensiet de Jonckkheyt.
't Blaesoen van Haserswoude - Aensiet Goodts Cracht.
't Blaesoen van de Hollantsche camer tot Leyden - Liefd es 't Fondament.
't Blaesoen van Vlaerdingen - Aensiet Lieft.
't Blaesoen van Amsterdam - Uyt Levender Jonst (in margine: Amsterdam, den hoochsten prijs). 
't Blaesoen van Noortwijck - Uyt Liefden Bestaen.
't Blaesoen van Haestrecht - Uyt Liefden Versocht.
't Blaesoen van der Goude - Uyt Jonsten Begrepen (in margine: Gouda, den derden prijs).
't Blaesoen van den Hage - Met Genuchten (in margine: Hage, den tweeden prijs).
't Blaesoen van de Ketel - Noyt Meerder Vreucht.
't Blaesoen van de jonge camer tot Haerlem - Liefd Boven Al.

't Blaesoen van de Vlamingen tot Haerlem - In Liefde Getrouwe.
't Blaesoen van den retoor - Diligentia Parit Artes.
Noch heeft de camer drie blasoenen, gemaeckt by Jan Schodt, geschildert anno 1608: 
d'Eerst Trou Moet Blycken.

1281. Jacob Matham (1574-1631); graveur.
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Twede Liefd Boven Al.
Derde In Liefde Getrouwe.
Noch een groot tafereel: den Hollantschen Tuyn.
Noch een schilt: de roo Leeu van Hollant.
Noch een schilt: het oude wapen van Haerlem.
Noch een schilt: 't nieuwe wapen van Haerlem.
Twee nieuwe vaendels: d'een root ende widt in den intree gebesicht anno 1606, den 22en 
october, d'ander nieuw vaendel, groen met roo ende witte vlammen dwers door 't Haerlemmer 
wapen bovenin staende.
Noch een oudt sijde vlaggetgen, alwaer het nieuwe wapen van Haerlem in staet ende men seyt, 
dat het van Damiaten gecomen is.
Noch een cleyn nieuw slachtaeffeltgen.
Een hangend tresoortgen (=buffetje).
Twee heerlijcke schoone leere cleen.
Een heerlijck tapijtcleet.
Een taefelcleetgen.
Twee heerlijcke, sije gardijnen met sijevalletgen (=afhangende gordijnstrook van zijde).
Twee schoone, seije gardijnen met sijevalletgens.
Een valletgen voor die schoorstien.
Een groote valletgen, voor het speeltoneel hangende.
Een hangende bovetgen, dat sluyt.
Een lange taefel met schraegen.
Een lang, schoon taefellaecken.
Noch seven heerlijcke tapisserijcussens (=geborduurde kussens).
Noch 13 gemeene stoelcussens.
Noch 23 heerlijcke, groote stoelen.
Noch een heerlijcke, schoone capstock.
Noch een schoone, coperen croon, hangende op de camer.
Noch vier schoone wijncannen, daer camersblasoen op gesneden staet: den pellicaen.
Noch ses coperen candelaers.
Camers cleeren:
Een schoon, purper, armosijn gepickeert (=met zijde doorstikt) habijt, so broeck ende wambas 
met groene coorde geboort.
Een grauwe hoet met een pluym ende een gevlochten bant van widt ende roet carteyck daerom. 
Noch isser by de camer gemaeckt 12 schoone, heerlijcke, groene cussens van schoon, groen 
laeckens den 24 novembris anno 1609.
Item noch een schone kast, daer het silverwerck, dat de camer heeft, in staet tot cieraet, met 
daerbuyten fraeij op geschildert een maeght, genaemt Rethorica.
Noch drie jongensrocken van gelijcken, als de mans rocken om 's camers blasoen mee te dragen. 
Noch een gehele personering van cleding (=kleding van alle personages), soe de camer haer 
intrey tot Leyden gedaen heeft in 't jaer 1596, den 26 meyus.
Noch meer andere habiten (=kledingstukken).
Camers gedruckte boecken:
Seven Flavij Josephus.1282
't Landjuweel van Antwerpen.1283
't Schilderboeck van Kaerl Vermander.1284

1282. Flavius Josephus (ca.37 - ca.95 na Chr.). Joods geschiedschrijver. Zijn hoofdwerk bestaat uit zeven 
boeken over de "Joodse Oorlog". Het gaat over de geschiedenis van het Joodse volk van de schepping tot het 
jaar 66 na Chr.

1283. Spelen van sinnen vol scoone moralisatien (...) ghespeelt binnen der stadt van Andtwerpen (...) 
Antwerpen 1562.

1284. Eerste uitgave 1604.
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't Constthoonende Juweel van den intreij tot Haerlem.1285 
Den 4 uyterste wille van Houwaert.1286
Den 16 boecken, genaempt 't Lusthof der Machden van Houwaert.1287 
t'Intreijboeck van Leyden 1594.1288
Het boeckxken van Schiedam op een beroep van cameren anno 1602.1289
Noch de 17 wapenen, seer cierlijck op houte schilden geschildert, beteeckenende de 17 landen, 
als Brabant, Hollant ende de volgende, by Niclaes Kemp1290 geschildert anno 1609 den 7en mey. 
Item de nombre (=aantal) van de geschreven boecken sal men vinden in desen boecken, 
beginnende voor in, nommer of folije 1 so van spelen van sinnen als esbatementen.
Noch vier gemaeckte goude croonen die de 2 coningen ende sijn prinche excelent, graef Maurits 
ende den eertshartoch Aelbertus1291 op hadden op den tijt, als men de dach hielden van 
Treves1292, geschiet den 7en mey anno 1609.
Noch is by de camer een oude Bijbel van de armen.
Noch een boeck, genaempt Eemanuel de Metre.1293
Noch so heeft die camer of de regierders van dien gecoft van Sr. Willem van der Meye een 
schoon tappisserijcleet, dwelck by die camer is, sijnde een jacht ende cost 36 guldens. "
- GA Haarlem, Arch.Wijngaertrancken (Ledenlijst):
Cameristen 
Jonas Claesse, factor;
Michiel Dircksz., prins;
Gillis van den Boogaert, vinder; 
Jan Jacobsz.;
Paulus Salabijn;
Pieter Jansz.;

Arend Dircksz., deken; 
Lambert Teunisse, oud-vinder; 
Arend Claessz., vinder;
Joost Harmensz.;
Arend Matthijsz.;
Pieter Gijsberts;

Beminnaars 
Claes Ariaens Groen;
Jacob Cornelisz., schoolmeester; 
Mr. Daem Vergauw;
Jacob Baltes;
Frans Jansz. Duym;
Jacob Dircksz.;
Jan Govertsz.;
Gillis Paulusz.;
Cornelis Roelofsz.;
Roelof Claesz.;
Jan Huybertsz. "

Jacob Adriaensz. Groen;
Jan Janse Mat;
Jan Teunisse;
Jan Harmensz.;
Jan Jansz. van Asperen; 
Sibrand Barendse;
Robbert van Kinderen; 
Mr.Albert Joosten, chirurgijn; 
Nicolaes Groenendael;
Joris Hendriks;

1285. Eerste druk 1607.
1286. "Den 4 uyterste" van J.B. Houwaert, gedrukt door Plantijn in 1583 te Antwerpen.
1287. Bedoeld wordt J.B. Houwaert "Pegasides Pleyn ofte den Lusthof der Maegden", door Plantijn te 

Antwerpen gedrukt in 1582/83.
1288. "Den Lusthof van Retorica (...) der Hollantsche Cameren (...) binnen Leyden". Leiden 1597.
1289. "Der Reden-Ryckers stichtighe tsamenkomste (...) Ghehouden binnen Schiedam", Rotterdam 1603.
1290. Nicolaas Kemp, schilder. Hij vervaardigde de afbeeldingen op de schilden voor het spel van de 

wapenstilstand.
1291. Aartshertog Albrecht van Oostenrijk, landvoogd van 1596-1621.
1292. Herdenking van het begin van het Twaalfjarig Bestand.
1293. Emanuel van Meteren (1535-1612), geschiedschrijver. In 1599 publiceert hij zijn "Belgische ofte 

Nederlandsche historie van onser tijden". In 1608 bewerkt hij een nieuwe uitgave "Commentarien ofte 
memorien van den Nederlantschen Staet, handel, oorloghen ende gheschiedenissen."

403



- Arch.Trou, Register, fol.89 verso - 90:
"Beginnende anno 1610.
Item den 5en januarij de kistemaecker betaelt van 't maecken
van de silvere cas, daer camers silver in staet; cost.......  12- 0- 0.
Van slootwerck...............................................  2- 0- 0.
Item den 16en februarij de schilder betaelt van sijn
schilderen op de cas voorschreven............................ 9- 0- 0.
Item den 16en februarij heeft de camer Wilem Arentsz., snijder, betaelt over
't maecken van 2 rocgens die de camer heeft laeten maecken; cost 5- 0- 0.
Item den 27en februarij heeft de camer een boeck gecoft,
genaemt Eemanuel de Metre van Daniel, boeckvercooper op de marckt; cost 10- 0- 0. 
Item den 21en april heeft de camer haer hout opgedaen; cost
van vracht ende arbeytsloon ende aen bier gedroncken........  1-12- 0.
Item den derden meij heeft de camer gecoft een ouden bijbel
van Daniel, boeckvercooper op de merckt anno 1532; cost.....  10- 0- 0.
Item den ien meij heeft de camer haer huer betaelt..........  24- 0- 0.
Voor Bellescier ende de jongedochter......................... 10- 0- 0.
Item den 2en mei so heeft de camer twee wagens turf opgedaen;
sijn 24 tonnen; cost yeder ton 6 st.......................... 7- 4- 0.
Item den 10en julij so heeft de camer opgedaen noch drie
wagens turf vanwegen de stadtcosten. Van arbeytsloon ende verteerde costen 1-11- 0. 
Item noch so heeft de camer betaelt den 14en julij over het
verbinden (=inbinden) van de 16 boecken van Houwaert1294.....  5- 0- 0.
Item den 12en november so heeft de camer gecoft van Sr.Willem van der Meye
een tappisserijcleet sijnde een jacht waer sij betaelt heeft 36- 0- 0.
Item den 14en november heeft de camer gecoft 16 pont kaersen
't pont 5 st.; somma.........................................  4- 0- 0.
In somma de camer heeft betaelt in dat loopende jaer anno 1610 137- 6- 0.
Somma uytgegeven tsindert den intree geschiet den 22en october anno 1606
tot het jaer anno 1610 den lesten december, blijckende by dese reeckeninge 641- 0-19.
Item hiertegens ontfangen van de regenten van de loterij van
der Goude eens hondert Carolus gulden van de rocken van den intreij 100- 0- 0.
Blijft suyver aen uytgift 541 gulden 19 stuyver gecomen uyt de conqueste
(=verworven inkomsten) van de camer van Trou Moet Blijcken ende dat
door 't beleyt van prins ende vinders dien tijt wesende ende alhier
met haer eygent handt dit onderteyckent hebben 541-19- 0.
Jacob Jansz., prins;
Heyndrick Lambrechtsz., vinder;
Goossen ten Berch."
1611
- Arch.Trou, Register, fol.55:
"Item op den 9en augustus anno 1611 so heeft den camer van Trou Moet Blycken ontfangen een 
silveren trompe (=trompet), sijnde de hoochste prijs van een refreyn, gemaeckt op een boerdich 
refereyn volgens de caerte tot Antwerpen uytgegeven by die broeders die voor devyse schryven 
in Liefde Groeijende.
Item op denselfden tijt so heeft de camer noch ontfangen een silveren penne van beste geschrift, 
gelyck haere caerte was vermeldende."
- GA Haarlem, Sted. Arch., 2e afd., inv.nr.191, fol.108 verso:

1294. Zie: noot 1286 en 1287.
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"Den rhetorisijnen van de camer van Trou Moet Blijcken voor de costen gevallen op 't inhalen 
van zekere twee prijsen tot Antwerpen ontfangen by ordonnantie ende quitantie 20 pond."
- GA Haarlem, Arch.Wijngaertrancken (Ledenlijst):
Cameristen
Michiel Dircksz., prins;
Lambert Teunisse, vinder;
Gillis van den Bogaert;
Roelof Claesse;
Paulus Salomijn;

Frans Jansz. Duym, vinder;
Mr. Arend Claesse, oud-vinder; 
Arend Matthijsse;
Pieter Gijsberts;
Pieter Janssoon.

Beminnaars 
Arend Dircksz., deken;
Jan Harmense;
Jan Janse Mat;
Jacob Ariaensz. Groen;
Jan Jansz. van Asperen;
Jan Govertsz.;
Nicolaes Groenendael;
Robbert van Kinderen;
1612 - Idem:
Cameristen
Lambert Teunisz.,prins;
Frans Jansz. Duym, oud-vinder; 
Jan Goverts, vinder;
Paulus Salombijn;
Pieter Gijsbrechtsz.;
Adam van der Hagen;
Hendrik Michielsz.;
Lucas Gijsbrechts;
Philip Verstraten.
Beminnaars 
Arend Dirksz.;
Joost Havens;
Nicolaes Groenendael;
Jaco Ariaensz. Groen;
Jacob Cornelisz., schoolmeester; 
Mr. Albert Joosten;
Roelof Claesz.;
Daniel Verhagen;
Paulus Ghernaert;
Jaques Minne;

Claes Arendsz. Groen;
Mr. Jacob Cornelisse Everhard; 
Jacob Baltes;
Joost Havens;
Jacob Dircksz.;
Mr.Albert Joosten;
Jan Huyerts;
Jonas Jansz.

Michiel Dircksz., deken;
Gillis van den Boogaert, vinder; 
Jan Jacobsz. Lintwever;
Pieter Janssoon;
Arend Matthijsse;
Cornelis Gijsberts;
Gheloud Koekuyt;
Aert Brusselman;

Jan Wansse;
Jan Huyberts;
Claes Ariaensz. Groen;
Jan Harmensz.;
Jacob Baltes;
Mr.Arend Claessz.;
Robbert van Kinderen;
Claes Jansz.;
Isaac Brusselman, goudsmit; 
Ghijsbert Luycks.

- GA Haarlem, SA, 2e afd., inv.nr.192, fol.89 verso:
"Die drie rethorycsche cameren binnen dese stadt als Trouw Moet Blycken, Lief Boven Al ende 
In Liefde Getrouwe, mitsgaders den rector van den grote Latijnsche schole ende zyne studenten 
betaelt t'zamen achtenveertich ponden als elcx 12 pond; henluyden toegevoucht tot een gratuite 
ende behulp in 't vervallen van de costen by hem gedaen in 't voortbrengen van zeeckere spelen
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by hen elcx gespeelt in de St.Jansmarct anno XVJc twaelf. Compt by ordonnantie ende quitantie 
48 pond."1295
- Uitgave van "Responsiones diversae etc." Auteurs:
Adam van Hagen, factor, "Haeckt na vrede";
"Kent u selven";
"Oefnen leert wel";
B.B.D.B.;
"Kiest een boven al";
"Deuchd" M.B.L.;
"In weelden siet toe";
"Baut by den bergh";
"'t Mijn om beter";
"Soect Gods haven";
"Reyn liefde kroont";
"Dyn selven kent";
"Massacreert boose lust", (Massa)1296;
"Heden moy, morgen hoy";
"Deucht maect vreucht";
"Hout dat goet is", Jonas van Gherwen;
"Soect de rechte strate";
"Floreert in deucht";
"Reyn liefde doolt niet";
"Deursiet den grondt";
"Aert naer 't goede";
"Passeert in deucht".
1613
- Een wedstrijd wordt georganiseerd door de jonge kamer Liefde Boven Al.1297 De bijdragen 
zijn te vinden in "Der Reden-rijcken Springh-Ader etc." en "Nootwendich vertoogh etc." Trou 
Moet Blijcken neemt aan deze wedstrijd deel met de auteur: "Bewijst liefde in noot". De Witte 
Angieren wordt vertegenwoordigd door de auteur: "Baut by den berghe". Als particulier voor 
Haarlem treden op "Weest voorsichtich"1298 (P.Hoecksteen) en "Blijft volstandich" (Abr.de Co- 
ninck).
- De Witte Angieren en de Wijngaertrancken nemen deel aan een wedstrijd te Amsterdam.1299
- Trou Moet Blijcken, De Wijngaertrancken en De Witte Angieren nemen deel aan een wedstrijd 
te Leiden.1300
- GA Haarlem, Arch.Wijngaertrancken (Ledenlijst):
Cameristen
Joost Havens, factor; Lambert Teunisse, prins;
Michiel Dircksz., deken; Gillis van den Boogaert, oud-vinder;
Jan Harmens, vinder; Jan Govers;
Adam van der Hagen; Arend Matthijsse;
Frans Janse; Daniel Verhagen;

1295. Zie: Hummelen 1968, 1 OB 3.
1296. Isaac Massa (?). Zie: Van Diepen en Snethlage 1990, p.94 en 143; Hals 1990, p.162-165, 190-192, 

268-269.
1297. Zie: Amsterdam 1613.
1298. Deze spreuk wordt in 1635 en 1644 gebruikt door David Bostyn.
1299. Zie: Amsterdam 1613.
1300. Zie: Hummelen 1968, 4.39 voor de bijdrage van Trou Moet Blycken, en Leiden 1613.
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Arend Dircksz. Brusselman; 
Pieter Jansen;
Gheloude Koekuyt;
Paulus Ghernaert 
Hendrik Michiels;
Pieter Pietersz. Pluvier;

Paulus Salombijn; 
Cornelis Gijsberts; 
Lucas Gijsberts;
Isaac Brusselman; 
Philip Verstraten 
Jan Gijsbrechts, knegt.

Beminnaers 
Jan Jansz. Mat;
Jacob Ariaens Groen; 
Jacob Jacobsz.;
Jan Huyberts;
Jaques Minne 
Mr. Pfynneas;
Lucas Dircks; 
Gysbert Luyks.

Claes Ariaens Groen;
Jacob Baltes;
Johannis Wansse 
Robbert Derkinderen;
Claes Jansz.;
Arend Dircksz. Brusselman; 
Jonas Janssoon;

1614
- GA Haarlem, SA, 2e afd., inv.nr.193, fol.77 verso:
"Den camerbroeders van den rethorijcksche camere van Lieft Boven Al binnen deser stadt 
betaelt hondert ponden dien henluyden zijn toegevoucht voor zeeckere boucken aen burge- 
meesteren deser stadt gedediceert (=opgedragen) ende aen deselve mitsgaders den heeren 
scepenen vereert ende gepresenteert. Compt by ordonnantie ende quitantie deselve 100 pond."
- GA Haarlem, Arch.Wijngaertrancken (Ledenlijst):
Cameristen
Lambert Teunisse, deken;
Frans Jansz. Duym, oud-vinder; 
Arend Matthijsse, vinder;
Gillis van den Boogaert, boetmeester; 
Jan Harmens;
Lucas Gijsbrechts;
Arend Dircksz. Brusselman;
Isaac Brusselman;
Pieter Pietersz.;
Jan Sol;
Jacob Joosten;

Jan Govers, prins;
Daniel Verhage, vinder;
Reynier Jansz., camerist (sic); 
Michiel Dirksz., personeelmeester; 
Robbert Derkinderen;
Hendrik Michielse;
Gijsbert Luycks;
Pieter Jansz.;
Gheloud Koekuyt;
Govert Hendriks;
Jaques Minne, knegt van de kamer.

Beminnaers
Arend Dirksz. Brusselman; 
Claes Adriaensz. Groen;
Lucas Dirksz.;
Jonas Jansz.;
Nicolaes Groenendael;
Jacob Baltes;
Meester Claes Kemp, schilder; 
Jan Huyberts;
Adriaen Jansz.;
Cornelis Velde;
Roelof Claesz.;
Salomon d'Conink;

Jacob Ariaensz. Groen; 
Johannis Wansse;
Mr. Albert Joosten;
Mr. Pfynneas;
Jan Jansz. Mat;
Joost Hendriks;
Gysbert Luycks;
Jacob Jacobsz.;
Laurens Dirksz.;
Philip Verstraten;
Gillis van den Bogaert, junior; 
Cornelis Versergie.

1615
- GA Haarlem, Arch. Wijngaertrancken (Ledenlijst):
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Cameristen
Michiel Dirksz., deken; Reynier Jansz., prins;
Daniel Verhage, oud-vinder; Jacob Joosten, vinder;
Arend Dirks, vinder; Gillis van den Bogaert, boetmeester;
Jan Dirksz., Rhetoricynsmeester; Jan Hermans;
Lucas Gysberts; Geloude Koekuyt;
Pieter Pietersz. Pluvier; Robbert Derkinderen;
Pieter Janssoon; Arend Dircksz. Brusselman;
Govert Hendrlksz.; Jan Minne;
Jochem Claesse; Andries Savary;
Jacob Bartolomeus; Jaques Minne, knegt.
Beminnaers
Lambert Teunisse; Jan Govertsz.;
Frans Jansz. Duym; Claes Adriaensz. Groen;
Jacob Adriaense Groen, obiit; Lucas Dirksz. van Vimbergen;
Mr. Albert Joosten; Nicolaes Kemp, schilder;
Jonas Janssen; Claes Janssen;
Claes Groendael; Jacob Baltes;
Joost Hendriks; Jan Mat;
Gysbert Luykesz.; Jacob Jacobse;
Jan Huybertse; Adriaen Janse;
Laurens Dirkse; Philip Verstraten;
Roelof Claesse; Gillis van den Bogaert, junior;
Salomon d'Coninck Cornelis Versergie;
Pieter Coppens; Jan Hendriksz.;
Jan Heerese Heersen.
- De drie Haarlemse kamers nemen deel aan de wedstrijd te Kethel.1301
1616
- GA Haarlem, SA, 2e afd., inv.nr.850 (Resoluties Burgemeesters 1616), no.5, fol.61 verso:
"De jonge camer van Liefde Boven Al geaccordeert een commedie ofte anders tegen St.Jan 
toecoomende te speelen, mits dat dezelve sal speelen stichtelyck, eerlyck ende op nyemandt 
schempende."
- Idem, fol.71 (15-7-1616):
"De heeren, gehoort 't versoec van de jonge camer, by Reynier Bosdrager gedaen, omme tot 
Zantvoort te moogen trecken ende hunne const aldaer te verthoonen, hebben 't selve hemluyden 
geaccordeert tot haere eygen costen ofte redelijck verseth van de stadt, tot des heeren discretie."
- Idem, fol.71:
"d'oude camer over idem op 't versouck van Willem Fransz., Henrick Lambertsz. ende Jacob van 
der Beete."
- Idem, fol.74 (24-7-1616):
"Hans Salomons, vanweegen de Vlaemsche camer, werdt op sijn versoeck geaccordeert neffens 
d'oude ende jonge cameren mede te moogen trecken naer Zantvoort."
- GA Haarlem, SA, 2e afd. inv.nr.196, fol.68 verso - 69:
"Den rethorijcschen camer van Lieft Boven Al betaelt twintich ponden tot recompensie 
(=beloning) ofte vergoedinge van heurluyden gedaen costen ende moeyten in den tocht naer

1301. Zie: Kethel 1615.
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Santvoort in den maendt van augusto, als oock voor heurluyder spelen in den maendt van junio 
anno 1616. Compt by ordonnantie ende quitantie dezelve 20 pond."
- Idem, fol.69 verso - 70:
"Den cameristen van Trouw Moet Blycken binnen deser stadt betaelt twintich ponden henluyden 
geaccordeert tot vergoedinge van de costen gedaen in 't uytreysen naer Santvoort in augusto tijde 
deser, neffens de andere camers deser stadt aldaer bijeen geroepen. Compt by ordonnantie ende 
quictantie dezelve 20 pond."
- Idem, fol. 70 verso:
"Den rethorijcxsen camere binnen deser stadt In Liefde Getrouwe betaelt de somme van vijftich 
ponden henluyden toegevoecht in recompense ende tot vergoedinge van de costen by hen 
gedaen op heure twee respective reysen, zoe op de intrede van Vlaerdingen als op de 
vergaderinge van eenige andere camers op den zeedorpe van Zantfoort. Compt by ordonnantie 
ende quictantie dezelve 50 pond."
- De Witte Angieren nemen deel aan de wedstrijd te Vlaardingen.1302
- GA Haarlem, Arch.Wijngaertrancken (Ledenlijst):
Cameristen 
Arend Dirkse, deken;
Gillis van den Bogaert, oud-vinder; 
Lucas Gysberts, vinder;
Jan Heeresz. Heersen, vaandrig; 
Roelof Claesse;
Geloud Koekuyt;
Jan Derkse;
David de Vinder;
Jacob Bartolomeusse;
Andries Savary;
Joost Govers;
Paulus Salombin;
Jan Minne, d'knegt.

Reynier Jansen, prins;
Adam van der Hage, vinder; 
Daniel Verhage;
Frans Janse Duym;
Gillis van den Bogaert de jonge; 
Gysbert Janse;
Dirk Laurense;
Joost Willemse;
Jochem Claesse;
Aert Dirksz. Brusselman;
Jaques Minne;
Cornelis Seelen;

Beminnaers 
Michiel Dirkse; 
Lambert Teunisse; 
Mr. Albert Joosten; 
Salomon d'Coning; 
Cornelis Versergie; 
Cornelis Seelen; 
Philip Verstraten; 
Pieter Coppens;
Jan Janse Mat; 
Jacob Baltes, obiit; 
Joost Havens;

Jan Govers;
Claes Adriaensz. Groen; 
Nicolaes Kemp, schilder; 
Laurens Dirksz.;
Adriaen Janse Haak; 
Jacob Jacobse;
Jan Huyberts;
Pieter Willemse;
Jan Hendriks Quispel; 
Frans Hals;1303 
Jan Claesz. Loo;1304

1302. Zie: Vlaardingen 1616 en Hummelen 1968, 3 Q 3.
1303. Frans Hals, schilder (ca. 1582-1666).
1304. Jan Claesz. (van) Loo (? - 1660). Hij staat op het schuttersstuk van Hals uit 1633 als kolonel; idem 

uit 1639. Hij is eigenaar van de brouwerij De Drie Lelien. Hij is raad, schepen en burgemeester van Haarlem 
geweest. Hij was luitenant en kolonel van de Kloveniersschutterij en kolonel van de St.- Jorisschutterij. Hij 
wordt ook afgebeeld op het schutterstuk van de Haarlemse schilder Piet de Grebber, het derde vendel der 
Kloveniers. Zie: Köhler 1990 en Schutters in Holland 1988.
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Daniel de Keyser1305; Jan Verwer;
Severeyn van den Heuvel; Claes Pieters;
Claes Wolewynssoon; Jacob Evegroen;
Isaac de Rue; Claes Pieterse d'Groot;
Willem Verhaeg; Benedictus Oelsma;
Tys Lamberts; Frans Simons Bogaert;
Jan Janss.; Simon de Bray.1306
1617
- GA Haarlem, Arch. Wijngaertrancken (Ledenlijst):
Cameristen
Joachim Jacobs, factor; Michiel Dirkse, keyser (N.B vinde voor
Reynier Jansen, prins; d'eerste mael de naam van keyser);
Lucas Gysberts, oud-vinder; Jan Dirkse, vinder;
Daniel Verhage; Jan Heerese, vaendrager;
Frank Gerrits, vaendrager; David de Vinder;
Dirk Louresen; Robbert Derkinderen, obiit;
Jacob Minne; Hendrik Tyssen;
Steven Teunisse; Roelof Claesse;
Govert Hendriks; Antony Reyniers;
Jan Minne, d'knegt.
Beminnaers
Jan Gerritse, vinder; Laurens Dirkse, vinder;
Jacob Jacobse, kleermeester; Gillis Bogaert d'oude;
Jan Hermanse; Gillis Bogaert junior;
Gloude Koekuyt; Aerend Dirkse, oud-keyser;
Claes Adriaensz. Groen; Mr. Albert Joosten, obiit;
Nicolaes Kemp; Cornelis Versergie
Salomon d'Conink; Ariaen Jansz. Haek;
Cornelis Seelen; Philip Verstraten;
Jan Huyertsz.; Pieter Willemsz.;
Jan Jansz. Mat; Frans Hals;
Joost Havens; Jan Claesz. Loo;
Daniel de Keyser; Claes Wolewyns;
Jacob Evegroen; Isaac de Rue;
Claes Pietersz. de Groot; Willem Verhaeg;
Benedictus Oelsma; Frans Simonse van den Bogaert;
Salomon d'Bray; Jan Janse;
Tys Lambertse; Claes Pietersz. Goudsmit;
Adam van der Hagen; Joost Willems;
Esaias van den Velde;1307 Baltasar Kortwyk;
Roelof Claesz.; Barent Barentse;
Lucas Gysbertse; Pieter Coppens;

1305. Hij was boekverkoper en voerde het devies "Draecht maer Kennis". Gaf in 1614 rederijkerswerk 
van Dierick Scabaelje uit. De Keyser was beminner in 1616-1619. Van Scabaelje is op geen enkele wijze 
binding met een kamer bekend (Visser 1988, p.61-62).

1306. Simon (Salomon) de Bray, schilder. Heppner 1939/1940 vermeldt abusievelijk dat Simon de Bray 
van 1618-1622 lid was van De Wijngaertrancken. Hij was schilder, architect, dichter en schrijver (1597
1664); was leerling van Cornelis Cornelisz. van Haarlem en van H. Goltzius. Hij schilderde historiestukken 
en portretten.

1307. Esaias van der Velde, schilder (1591-1630), zoon van de Antwerpse schilder Anthony van der 
Velde. Esaias woonde van 1610-1618 te Haarlem; verhuisde daarna naar 's-Gravenhage. Hij was een 
belangrijk landschapsschilder.
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Daniel de Schepper; 
Comelis Volckers; 
Mateus Bake;

Paulus Salomijn; 
Willem Verwer; 
Fredrik Gerritsz.

1618
- GA Haarlem, Arch. Wijngaertrancken (Ledenlijst):
Cameristen 
Roelof Claesse, deken;
Jan Dirkse, oud-vinder; 
Lucas Gysbertse, vinder; 
Arend Dirkse Brusselman; 
Hendrik Tyssen;
Govert Hendrikse;
Jan Hermansen;
Glaude Koekuyt;
Jaques Minne, knegt.

Reynier Jansen, prins; 
Daniel Verhage, vinder; 
David de Vinder;
Dirk Louresen;
Steven Teunisse; 
Antony Reyniers; 
Matheus Bake;
Pieter Koelomby;

Beminnaers
Jan Govertsz., oud-vinder van de beminders; Joachim Jacobs;
Laurens Dirkse; Gillis Bogaert d'oude;
Arend Dirkse; Claes Adriaense Groen;
Nicolaes Kemp; Salomon d'Coning;
Adriaen Janse Haek, obiit; Cornelis Seelen;
Philip Vertraten; Jan Huybertse;
Jan Janse Mat; Frans Hals;
Joost Havens, kleermeester; Jan Claesz. Loo;
Daniel de Keyser; Claes Wolewyns;
Jacob Evegroen; Ysaac de Rue;
Claes Pieterse de Groot; Willem Verhaeg;
Benedictus Oelsma; Frans Simons van den Boogaert;
Simon de Bray; Claes Pietersz. Goudsmit;
Joost Willems; Tys Lamberts;
Esaias van den Velde; Baltasar Kortwyk;
Pieter Coppens; Arend Barendse;
Daniel de Schepper; Paulus d'Salombijn;
Cornelis Volkers; Willem Verwer;
Gillis Bogaert junior; Mr. Cornelis Egbertsz.;
Lambert Teunisse; David Pietersz. Vuyst;
Jan Verwer; Pieter Hackebos;
Jan Pietersz.; Jan Boneval (?);
Gerrit van Aelst; Dirk Hendriks;
Mr. Jan van Beerendrecht; Dirk Hals.1308
1619
- Govert van Eembd1309, "Haerlemse Belegeringh, 's-Gravenhage 1619, gespeeld op de 
Wijngaertrancken, 'Liefd Boven Al'".1310 In "Het Oudt Haerlemsch Liedt-boeck", Haarlem z.j., 
staat op p.9: "Liedeken gesongen in 't Spel van de belegheringe van Haerlem by de 
Wyngaerdtrancken op den 26 Junij 1619" van de auteur "Oeffning leer u" (= Govert van 
Eembd).

1308. Dirk Hals, schilder en broer van Frans Hals. Hij schilderde vooral portretten en taferelen in parken 
en interieurs.

1309. Govert van Eembd, schoolmeester van de Latijnse school te Haarlem. Zie: Nootdorp 1616; 's- 
Gravenhage 1618 en Spaans 1989, p.289.

1310. Hummelen 1968, 4 34.
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- GA Haarlem, SA, 2e afd., inv.nr.199, fol.71 verso:
"De drije cameren van rhetorica tot een recognitie ende gratuite van heurlieder speelen ende 
comedies, die sylieden in de St.Janskermisse anno 1619 voor de gemeente in 't openbaer 
verthoont ende gespeelt hebben 90 pond. Hans Salomons, vanwegen de Vlaemsche camere van 
de Witte Angieren binnen deser stadt, uyt saecke van hout ende yserwerck, verbesicht 
(=gebruikt) aen 't toneel, daerop de camer haere speelen ten tyde voors. verthoont heeft 16 pond
5 sch. 3 penn."
- Idem, Thes.rek., fol.73:
"Den cameristen ofte die van retorica van Trou Moet Blycken uyt saecke van extraordinaris 
oncosten, by henlieden gesupporteert in cleedinge ende andere behoeften van de personagien 
ende reparatien aen 't taneel, op 't presenteren ende verthonen van haere speelen in de St. 
Janskermisse 1619 by ordonnantie ende quitantie 25 pond."
- GA Haarlem, Arch. Wijngaertrancken (Ledenlijst): 
Cameristen 
Jan Dirks, deken;
Govert Hendriks, factor;
Gillis van den Bogaert, vinder;
Glaude Koekuyt, vinder;
Matheus Bake, beminder;
Antony Reyniers;
Roelof Claesse;
Dirk Laurensen;
Jan Pietersz. de Vries;
Cornelis Jansz., beminder;
Jan van Damme;
Adam van der Hagen;
Jaques Minne, knegt.

Reynier Jansen, prins;
Daniel Verhage, oud-vinder;
Jan Hermansz., vinder;
David de Vinder;
Hendrik Tyssen;
Steven Teunisse, vaandrager, beminder; 
Arend Brusselman;
Pieter Koelombier;
Michiel Dirks;
Hendrik Tyssen (tweemaal genoemd); 
Lucas Gysberts;
Jan van den Bergen;

Beminnaers
Joachim Jacobsz., oud-factor; 
Arend Dircksz.;
Nicolaes Kemp;
Jan Claesz. Loo, schepen; 
Dirk Hals;
Daniel de Keyser;
Claes Pietersz. de Groot; 
Claes Jansz. Boertje;
Pieter Coppens;
Arend Barends;
Cornelis Volkers;
Jacob Jacobs van Driesche; 
Jan Pietersz.;
Lucas Hendriks;
Mr. Jan van Beerendrcht; 
Fredrik Gerrits;
Joost Willemsz.;
Jan Huybrechtsz.;
Frans Jansz. Duym;
Pieter Govers;
Dirk Coning, bode van Dort; 
Jan Pietersz. Knas.

Jan Govertsz.;
Adriaen Jansz. Haek, obiit;
Jan Jansz. Mat;
+Frans Hals;
Joost Havens;
Claes Walewyn, broeder;
Frans Simonsz. van den Boogaert; 
Simon d'Bray;
Saulus Salomon;
Jan Verwer;
David Pietersz. Vuyst;
Pieter Hackebos;
Gerrit van Aelst;
Claes Evegroen;
Matthys Lamberts;
Jan Jacobsz.;
Salomon d'Coning;
Isaac d'Rue;
Jacob Hendriks;
Hendrik Tyssen;
Hendrik Jansen;
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- Sonnet van "Luyckt geen deucht"1311 
1620
- GA Haarlem, Arch.Wijngaertrancken (Ledenlijst):
Eerste lid van de kamer
Michiel Dirks, prins; Mr. Govert van der Eembd, factor;
Dirk Arsse, vinder; Lucas Gysbrechts, vinder;
Gillis van den Boogaert; Jan Harmensen;
Geloude Koekoyt; Nicolaes Walewijn, tambour;
Jan van Damme; Lubbert Willemsoon.
Tweede lid van de kamer
Arend Dirkse Brusselman, deken; Jan Goverts, vinder;
Philip Verstraten, vinder; Adam van der Hagen, kleermeester;
Joachim Jacobs, reden—; Steven Teunisse, vaandrig;
Jan Claesz. Loo, schepen; Nicolaes Kemp;
Frans Simonsz. Boogaert; Claes Pietersz. de Groot;
Paulus Salombyn; Claes Evegroen, houtvester;
Arend Barendse; Jan Jacobs;
Jan Pieterse Knas; Hendrik Janse;
Hendrik Tysse; Cornelis Jansse;
Jan van Berendrecht; Frans Hals;
Dirk Hals; Jan Huybertse;
Laurens Dirkse; Joost Willemse;
Jacob de Poorter; Jan Janse Mat;
Jan Jacobs van den Bos.
Derde lid van de kamer
Lambert Teunisse; Daniel Verhage;
Matheus Bake; Pieter Coppens;
Dirk Janssen Feyten; Dirk Phillips Coning;
Jan Jansz.; David Pietersz. Vuyst;
Dirk Hendriks.
- Haarlem is met De Wyngaerdrancken en De Witte Angieren aanwezig op het feest te 
Mechelen. De vertegenwoordigers van de eerste kamer zijn: "Oeffning leer u (= G.v.d.Eembd); 
"Soeckt Gods haven"; "Luijckt geen deucht". Voor de tweede kamer: "Liefde baert vrede" (= 
P.Vergulzoon of Vergeelszuene [Ferguson?]); "Omhelst de deucht"; "Nyders is verraet"; 
"Duersiet den gront".
- "Nieuw Liedeken" van "Luyckt geen deucht".1312
- UB Leiden, sign. LTK. 1034:
"Op huyden den 27 januarij anno 1600 ende twintich compareerden voor mij Cornelis Jansz. 
Verbeeck, notaris publijck by den hove van Hollant, geadmitteert binnen Haerlem residerende 
ten bijwesen van de naebeschreven getuijgen d'eersamen Maerten Claesz. Ceel, geswooren 
wijnverlater, Wigger Huybertsz., stadtsvoerman, out omtrent 38 jaeren, ende Hilbrandt 
Willemsz. Lakeman, out omtrent 20 jaeren, alle poorteren binnen Haerlem. Ende hebben ten 
versoecke van de gemeene camerbroederen van Trou Moet Blijcken voor de oprechte waerheijt 
gheseijt, getuijght ende verklaert t'gundt hier nae volcht. Ende eerst so verklaarde den voorsz. 
Maerten Claesz. Ceel, hoe dat hij, getuijge, nu voor de Cars heijlige daghen lestleden, sonder

1311. Pikhaus 1989, p.459.
1312. Pikhaus 1989, p.459.
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begrijp van den juijsten dagh, gheweest is opte caemer van de voorsz. requiranten ende dat hij, 
getuijge, ten selven tijde afgheëyscht werde van Lenert Clock ten bijwesen van Arend Jansz. 
ende Jan Lubbertsz. vragende hem, getuijge, of hij oock een camerist wilde wesen. Daer op hij, 
getuijge, seyde: "Neen, ick toch niet, maer wildij mijn soone hebben, die wil ick u wel bijsetten, 
zoo't de moeder belieft." Daer op denselven Lenert Clock seyden: "Wy mosten U hebben ende 
daer naer u zoone, want den prins een bock is ende geen konst voor en brengt". Daerover wy 
noch zes ofte zeven jonge maets versoucken om konste op de kamer te brenghen ende 
dienvolgende den prins te casseeren.
Item de voorsz. Wigger Huijbertsz. affirmeerde dat mede seeckeren tijt voor Carsmisse lestleden 
hy, getuijghe, den voorsz. Lenert Clock teghen den voorsz. Adriaen Jansz. ende Jan Lubbertsz. 
heeft hooren seggen ende verklaeren, dat veel beminders opte camer quamen by namen Pieter 
Adriaensz. Verbeeck, out-schepen, Aelbert van der Meye, jegenwoordich schepen, Andries 
Pietersz., Mr. Thomas Pietersz. ende jonge Niclaes Suycker met meer anderen die geen const 
voort en brachten ende zoo wanneer als hij voocht was, dat hij haer altesamen soude casseeren 
van de camer.
Ende de voorsz. Hilbrandt Lakeman verklaerde dat hij, ghetuijge, op sinte Lourisdach, 
namelicken den 10en augustus lestleden metten voorsz. Lenert Clock geghaen sijn gheweest 
naer den thuijn van denzelven Lenert seggende ende belovende dat hij den halle tot sijn verdoen 
(=beschikking) wiste te krijghen voor een camer om viermael des jaers op te speelen tot behoef 
van de oude mannenhuyse om den bosse (=collecte) af te schaffen, zoo hij, getuijge, mede een 
camerist wilde wesen, willende ende beghevende (=aangevende?) hetselve voor sinte Catharina 
daeraenvolgende soude moeten ghescieden of wij sullen anders mette oude overicheyt van de 
voorsz. camer noch een jaer ghebruyt (=geplaagd) sijn. Daer by voegende ende seggende:" Wy 
sullen Heyndrick Lambertsz. (Die is een stil man ende komt niet veel boven) tot Prins maecken. 
Daer toe wij met u dan seven stemmen hebben teghen haer vijf. Want wij andere overicheijt 
begeeren te hebben oft ten sal opte caemer niet wel gaen. Ende oock gheen meer ghebruijt 
(=gezanik) souden wesen om habijten in 't spelen meer te haelen van ander camers, maer wij 
sullen die selfs van de camers middelen doen maecken, want de camer heeft goets genoech ende 
wij sullen gheen meer tinnen prijsen opsetten, maer van silver om de maets lustich ende goet te 
maecken ende soo haest als de oude regenten van de camer af sijn sullen wy den voorsz. Arent 
Jansz. ende Reyer Dircksz. tot vinders ende u denoteerende (=dat is) hem, ghetuijge, tot 
vaendrager maken.
Offerende t'selve t'allen tijden naerder, est noot, met eede te stercken. Consenteerden de (??) hier 
van ghemaeckt ende den requiranten ghelevert te worden een ofte meer acten in forme. Aldus 
ghedaen binnen Haerlem ten huyse mijns notaris ter presentie van Francoijs Plumioen ende 
Cornelis Cornelisz. Verbeeck, inwoonderen binnen Haerlem als ghetuijghen van goeden 
gheloove hier over gheroepen, die de minute van desen mede hebben onderteeckent.
T'oirconde desen by my notaris voornoemt; bevesticht, (getekend) Verbeeck, nots. pub."
1621
- GA Haarlem, SA, 2e afd., inv.nr.850 (Resolutiën burgemeesters 1621), p.227 verso (9-8-1621): 
"De heeren, gehoort het versoeck van de Vlaemsche camere van rethorica deser stadt, omme te 
moogen reijsen naer de Beverwijck op de intreede van de camers van rethorica, aldaer beroepen 
ende beschreeven tegens den 24 deeser, hebben henluyden 't selve toegestaen ende geaccordeert, 
mits reysende t'heuren costen ende de heeren nochte de stadt nyet moeijende (= lastig vallend) 
omme eenige vergoedinghe ofte verschot van dyen."
- Idem, fol.217, 24-4-1621:
"Burgemeesteren gehoort versoecke van den prince, factoor ende andere liefhebbers daertoe 
versocht van de camere van rethorica binnen deser stadt van de Witte Angieren ende de clachte 
verstaen van dat veele abusen door 't verloop van den tijt ende quaeden toesicht daerinne gevoert 
ende gecroopen hebben soo veele hen aengaet toegestaen ende geaccordeerd die door den 
prince, factoor ende andere liefhebbers als vooren verbetert, geremedieert ende gereformeert te 
werden."
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- Arch.Trou, inv.nr.4 (Akte betreffende een schuld van wijlen Isack Dircxz. aan de camer Trou 
Moet Blycken 19 april 1621):
"Eijsch gedaen maecken ende mijn E. Heeren schepenen der stadt Haerlem overgegeven 
vanwegen de Regenten van de Camer van Trouw moet blijcken, binnen deser stadt in qualiteijt 
voorschreven eijschers ende requiranten, contra d'erfgenamen onder beneficie van inventaris van 
den vrou van Isack Dircxz sa[liger] g[edachtenis] ende de crediteuren desselven boels 
gerequireerdens, indien sijluijden hen partije willen maecken.
D'voorschreven eijschers in der voorschreven qualiteijt concluderen tot preferentie ofte currentie 
in des voorschreven boels-penningen, ter somme van een ende twintich Carolus guldens, twaelf 
stuijvers, over 't recht van achtien jaeren beminderschap ingegaen anno 1601 ende geëxpireert 
anno 1619. Siaers tot vier ende twintich stuijvers volgende 't Register, daeraf extract autentijcq 
aen desen geannexeert is."
- GA Haarlem, Arch.Wijngaertrancken (Ledenlijst): 
Cameristen ofte eerste lid
Michiel Dirkse, prins; 
Dirk Laurens;
Jan van Damme;
Dirk Hendriks;
Jan Lubbertse, obiit; 
Antony Reyniers;

Jan Hermans;
Nicolaes Walewyn, tamboer; 
Lubbert Willemsoon;
Arend Jansse;
Jan Hendriks;
David de Vinder, knegt.

Tweede lid
Steven Teunisse, deken; 
Nicolaes Kemp;
Claes Pietersz. de Groot; 
Arend Barendse;
Philip Verstraten;
Cornelis Jansz.
Dirk Hals;
Laurens Dirkse;
Jan Jacobs van den Bosch; 
Dirk Hendriks;
Joost Havens;
Jan Jacobsz. Lintwever;

Gillis van den Boogaert; 
Frans Simonsz. Boogaert; 
Nicolaes Eevegroen; 
Joachim Jacobs Tarpier; 
Hendrik Tyssen;
Frans Hals;
Jan Huybertsz.;
Joost Willemse;
Dirk Coning;
Jan Cosijn;
Simon de Bray 
Reynier Jansen;

Derde lid
Arend Dirkse Brusselman, oud-deken; 
Pieter Coppens;
Jan Dirkse Feyten;
Daniel Verhagen;

Jan Claesse Loo, burgermeester; 
Jan Pieters Knas;
Matheus Bake;
Jan van Berendrecht.

1622
- GA Haarlem, Arch. Wijngaertrancken (Ledenlijst):
Cameristen 
Arend Jansse, deken; 
Dirk Coning, oud-vinder; 
Claes Walewyns, vinder; 
Dirk Laurense;
Joost Havens;
Jan Cosijn;
Arend Brusselman; 
Daniel Verhage;
Glaude Koekuyt;

Reynier Jansen, prins;
Gillis van den Boogaart, vinder; 
Jan Hermanse;
Jan van Damme;
Jan Hendriks;
Teunis Reyniersen;
Pieter Jacobsz. Koelembier;
Jan Dirkse;
Cornelis Cornelisse;
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Jan Claesse van der Hage; Walraven Janse;
Jan Huybertse; David de vinder, de knegt.
Beminnaers
Steven Teunisse van der Lust, oud-deken; Jan Claesse Loo, oud-burgermeester;
Claes Evegroen; Claes Pietersz. de Groot;
Joachim Jacobsz.; Laurens Dirkse;
Jan Jacobs van den Bosch; Jan Jacobs Lintwever;
Jan Pietersz. Knas; Jan van Beerendrecht;
Simon de Bray; Hendrik Tyssen;
Frans Hals; Dirk Hals;
Dirk Jansz. Feyten; Jan de Vlieger;
Pieter Coppens; Jan Jansz. Mat;
Mr. Matheus Baken.
1623
- GA Haarlem, Arch. Wijngaertrancken (Ledenlijst):
Cameristen
Arend Jansz., deken; Reynier Jansen, prins;
Lucas Gysbrechts, factor; Gillis van den Boogaert, oud-vinder;
Jan Harmens, vinder; Joost Havens, vinder;
Steven Teunisse; Claes Walewijn;
Jan van Damme; Dirk Laurensen Breemd;
Jan Dirkse; Glaude Koekuyt;
Cornelis Cornelisse; Jan Claese van der Hagen;
Arend Brusselman; Daniel Verhage, knegt;
Jan Cosijn; Walraven Jansz.;
Jan Huybertse; Dirk Dirkse;
Jan Janse Boom; Maryn Antony;
Pieter Cosijn; Cornelis d'Coning;
Samuel de Ruyter; Jurriaen Martens;
Pieter Koelembier;
Beminnaers
Jan Claesse Loo, oud-burgermeester; Claes Evegroen;
Claes Pietersz. de Groot; Laurens Dirkse;
Jan Jacobse van den Bosch; Jan Jacobsz. Lintwever;
Jan Pieters Knas; Jan van Beerendrecht;
Frans Hals; Dirk Hals;
Dirk Jansen Feyten; Jan de Vlieger;
Dirk Coning; Tobias Janse Maecke;
Pieter Coppens; Jan Janse Mat;
Mr. Matheus Bake; Jacob Jacobsz. Evegroen;
Joost Cosijn; Michiel Harmensen;
Pieter Verhelle; Jan van Marken;
Isaac de Rue; Floris Cornelissz.;
Joost Tyssen; Pieter Heydens;
Wouter Crouse; Joost Willems Langdoncker;
Floris Pietersz. Graefmaker.
1624
- De drie Haarlemse kamers nemen deel aan een wedstrijd te Amsterdam. Auteurs voor de 
Wijngaertrancken zijn "Luyckt geen deucht" en P.V.G. (Pieter Vergeelsuene), "Liefde baert 
Vrede." Auteur voor De Witte Angieren is "Omhelst de deucht".
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- GA Haarlem, Arch. Wijngaertrancken (Ledenlijst): 
Cameristen 
Arend Jansse, deken;
Lucas Gysbrechts, factor;
Jan van Marken, vinder en vaendrig;
Gillis van den Boogaert;
Jan Dirkse;
Stoffel Janse;
Samuel de Ruyter;
Dirk Louresen;
Jurriaen Martensen;
Pieter Cosijn;
Daniel Verhage.

Reynier Jansse, prins;
Jan Harmense, oud-vinder; 
Pieter Janse Heyden, vinder; 
Joost Havens;
Jan van Damme;
Glaude Koekuyt;
Claes Wolewyn, tamboer; 
Dirk Dirkse;
Steven Teunissen;
Cornelis de Coning;1313

Beminnaers
Jan Jacobsz. van den Bos, 
Jan Claesse Loo;
Claes Arendse Evengroen, 
Jacob Evegroen;
Claes Pietersz. de Groot; 
Dirk Jansen Feyten;
Jan van Beerendrecht; 
Tobias Janse Macke;
Jacob Willemse;
Joost Cosijn, oiit;
Jan Jacobsz. Lintwever; 
Jan Jansz.Boom, door een 
Pieter Verhelle;
Jan Huybertsz.
Joost Tyssen;
Mr. Mattheus Baken; 
Joachim Tarpier;
Hilbrand Lakeman; 
Wouter Woutersz.;

boet- en kleermeester, obiit;
Frans Hals;

, obiit; Dirk Hals;
Dirk Coning;
Wouter Crouse;
Laurens Dirkse;
Jan Pieters Knas;
Floris Cornelisz. Wassenaer; 
Mr. Simon van Dijk;
Joost Willemsz. Langdonker;

stadsbode de kamer ontsegt. exit 1/1.;
Isaac de Rue;
Jan Hendriks;
Pieter Coppens;
Cornelis Clapmuts, obiit; 
Isaac Boekhoven;
Jan Wy;
Mr. Dirk Munck.

1625
- Idem:
Cameristen
Jan Hermans, deken;
Lucas Gysbrechts, factor, obiit; 
Wouter Wouters, vinder;
Jan Dirkse;
Jan van Damme;
Jurriaen Martense;
Samuel de Ruyter;
Isaac de Rue;
Jan Hendrikse;
Dirk Laurensen;
Daniel Verhage;
Carel van der Steene.

Arend Jansz., prins;
Steven Teunisse, oud-vinder; 
Gillis van den Bogaert;
Pieter Heyden;
Dirk Dirkse;
Pieter Cosijn;
Gysbert Simons;
Hendrik Christiaens;
Glaude Koekuyt;
Cornelis Coning;
Jan Janse;

1313. Cornelis Coning (1601-1671). Hij staat afgebeeld op het schuttersstuk van Hals uit 1639 als 
luitenant. Hij is raad, schepen en burgemeester van Haarlem geweest. Hij was luitenant en kapitein van de 
Kloveniersschutterij en kapitein van de St.-Jorisschutterij.
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Beminnaers
Dirk de Coning, vinder;
Jan Claesse Loo, burgermeester; 
Claes Pietersz. de Groot;
Frans Hals;
Stoffel Jansz. Graefmaker;
Jacob Evegroen;
Dirk Jansz. Feyten;
Jan van Beerendrecht;
Jan Jacobs Lintwever;
Hilbrand Lakeman;
Jan Wy;
Jan Coppens;
Stoffel Jansz. Coopman;
Samuel de Ruyter;
Barent van Berkel;
Symen Cornelisz. Backer;
1626
- Idem:
Cameristen
Jan Hermansen, deken;
Joris Pietersz., oud-vinder;
Symen Cornelisse Backer, vinder; 
Gillis van den Boogaert;
Jan Hendriks;
Pieter Heyden;
Glaude Koekuyt;
Daniel Verhage, knegt.
Beminnaers
Mr. Symen van Dyck, vinder;
Jan Claesse Loo;
Claes Pietersz. de Groot;
Wouter Crousen;
Stoffel Jansz. Graefmaker;
Floris Cornelisse Wassenaer; 
Herman Arendsz. Boekje;
Jan Jacobsz. Lintwever;
Pieter Coppens;
Jan van Berkel;
Christiaen Jacobsz. Kesselaer; 
Cornelis Cornelisse Backer;
Jan Wynants;1314 
Arien Brouwer1315;
Samuel de Ruyter, kleermeester; 
Joachim Tarpier.

Joris Pieters, vinder;
Laurens Dirkse;
Mr. Simon van Dijk;
Floris Cornelisse Wassenaer; 
Harmen Arends Boekje; 
Wouter Crouse;
Tobias Macke;
Joost Willemse Langdonker; 
Jan Pietersz. Knas;
Mr. Dirk Mark;
Pieter Coppens;
Jacob Cristiaens;
Jan van Marken;
Daniel Samuels;
Jan van Berkel;
Aert Gertse Snoek.

Arend Janse, prins;
Jan van Damme, vinder; 
Jan Dirkse;
Gysbert Simons; 
Reynier Schouman; 
Isaac de Rue;
Steven Teunisse;

Dirk de Coning;
Laurens Dirksen; 
Hilbrand Lakeman;
Jan Jansen;
Dirk Janse Feyten;
Jacob Evegroen;
Jan van Marken;
Jan Pietersz. Knas;
Jan Cosyn;
Adam Jacobsz. Kesselaer; 
Jan Jansen Stormboog; 
Horatius Bollengierus; 
Coenraed Gerritsz.;
Jan Fransz.;
Gerrit Dirks Brouwer;

1314. Jan Wynants, schilder te Haarlem en Amsterdam. Hij schilderde voornamelijk kleine landschappen.
1315 Arien Brouwer, bekend genre- en landschapsschilder; verkeerde enige tijd te Haarlem (1626-1631?).
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- Geuzenlied over het beleg van Grol: "Een nieu Liedeken, opt Belegh van Grol". Ondertekend 
met "Liefd' boven al". De slotregel luidt: "Hey, dat gaet soo lustich nae mijn sin." Verwijst deze 
naar Steven Theunisz. van der Lust, die als devies voert: "Lust na rust"?1316
- Idem:
Cameristen 
Jan Hermanse, deken;
Jan van Damme, oud-vinder;
Gysbert Simons, vinder;
Steven Teunissen;
Gillis van den Bogaert;
Pieter Cosijn;
Carel van der Steene;
Abraham Fransse;
Pieter Heyden.
1629
- De Witte Angieren organiseren een wedstrijd. De bijdragen zijn gepubliceerd in "Der Wit 
Angieren Eerenkrans etc."1318 Trou Moet Blycken neemt deel. Auteurs voor Trou zijn "Soect 
recht u zalicheydt" en "Arbeydt om rust" (C.v.Kittesteyn). Voor de organiserende kamer 
schrijven "Niet voor 't ghenoegen", "Behoudt het goede" (C.Coevershof?), N.Wollewyns, 
"Altijdt Vroom"1319, "Aenmerckt den Sin", "Raemt naer 't beste" (J.Ramaert) en "Ondersoecket 
wel".
- UB Leiden, sign. LTK 1034:
"Ghedicht op de outheijt van de camer van Trou Moet Blijcken.
Aenghenaem is oyt gheweest,
Rijcke Redens groote gheest 
Hondert ses en twintich jaeren 
Soo ons hantvest kan verklaeren 
Was de camer in haer stant 
Noch een tijdt daer voor gheplant 
Rijcker reden blijft in wesen 
Blijft nu meer als oyt ghepresen 
Ofschoon Mommus op u kijckt 
Maeckt dat uwe Trouwe Blijckt.
Eijnde
Ghedicht op de outheyt van 't blasoen van Trou Moet Blijcken.
Hondert jaeren voor dees dagh 
Ick de zonne eerstmael sagh.
Naderhant bleef ick verlooren 
Word nu wederom ghebooren 
Als een phenix uijt zijn as 
Grootser als ick eerstmael was 
Schraele nijt wilt van mij wijcken,

1627

1316. Kuiper en Leendertz, Deel II, 1925, lied nr.227.
1317. Cornelis Cornelisse Backer (?-1655). Hij staat afgebeeld op het schuttersstuk van Hals uit 1633 als 

kapitein. Hij is raad, schepen en burgemeester van Haarlem geweest. Hij was kapitein en kolonel van de 
Kloveniersschutterij.

1318. Deze wedstrijd wordt in Koster 1970 niet besproken.
1319. Achter de zinspreuk "Altijdt Vroom" kan zich de schilder Hendrick Cornelisz. Vroom (1566-1640) 

of zijn zoon, de schilder Cornelis Vroom (1591/92-1661) verschuilen.

Arend Jansen, prins;
Stoffel Janse, vinder;
Joris Pieters;
Symen Cornelisse Backer; 
Cornelis Cornelisse Backer;1317 
Jan Dirkse;
Cornelis Verhage;
Reynier Schouman;
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Lievers daet u Troue Blijcken 
En bewaert de Redens Maeght.
Datter niemant roem van draeght.
Eijnde 
Anno 1629."
- Geuzenlied van De Witte Angieren: "Overwinningh Liedt, van het Veroveren der stadt Wesel, 
den 19 Augusti 1629", ondertekend door "Raemt naer 't beste" (= J.Ramaert). Volgens Kuiper en 
Leendertz was hij in 1629 factor van de Brabantse kamer De Witte Angieren.1320
1633
- Geuzenlied: "Gesangh, over de Victory van Rijnberck." Regel 28 luidt: "Door liefd' boven al, 
vol trouwen." Nadere aanwijzingen over de auteur ontbreken.1321
1634
- GA Haarlem, Arch. Wijngaertrancken (Ledenlijst):
Op den 1 january zijn boven geweest 
Aris Arendse, oud-vinder;
Jan Dirkse, vinder;
Capt. Abraham Jansz., prins;
Adam Jacobs Kesselaer;
--- Roosendael;
Mr. Simon van Dyk;
Claes Prins;
Frans Stevens;
Teunis Teunisse;
Jan Wy Baes;
Claes Wolewijn;
Frans Pietersz.;
Vind daerna noch op de kamer:
Dirk Echtbert Knol, vinder;
Steven Teunisse, deken.
- De Wijngaertrancken organiseren een wedstrijd.1322
1635
- Steven Theunisz. van der Lust, "Petrus Tryumph-Spel, gespeelt by den hondert ende 
twee-en-dertich jaerighe reden-camer onder 't woort 'Liefd' Boven Al', 4 maart 1635."1323
- Publicatie van "Den Spieghel der Schoonheden, Waer in verthoont worden de wonderbaarlyke 
ende Schoone Wercken Godts, elck Mensche nut ende oyrbaerlyck te ondersoecken (...). 
Voorgestelt by de Vlaemsche Kamer De Wit Angieren binnen Haerlem 1635. Gedruckt by Jan 
Pietersz. de Does in Noorder-School-steeghe, in de Witte Passer 1636." Voorrede ondertekend 
door Isaack Maertens G.; Kaart gecomponeerd door "Gods raat bestaat". De Wijngaertrancken 
neemt deel aan de wedstrijd. Particuliere deelnemers van Haarlem zijn:
H.I.Blommendal, "Lijdt en nijt";
J.B.D.Gorckom, "Staet nae vrede";
"'t Mijn om beter";

1320. Kuiper en Leendertz, Deel II, 1925, lied nr.232.
1321. Kuiper en Leendertz, Deel II, 1925, lied nr.238.
1322. Zie: Van Boheemen 1999.
1323. Meeus 1983, nr.153 en 154.

Hendrik Hendriks, vinder;
Gysbert Simons Corporael;
Pieter Bevel, boetmeester;
Alexander Jacobs Kesselaer;
Lucas Cornelisse van Pruyssen, vaendrig; 
Dirk Dirkse;
Frans Joosten;
Claes Arendse;
Bartolomeus Conink;
Jan Jacobse;
Cupido (sijn naam onbekend);

Floris Wassenaer, oud-prins;
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Claes Wollewyns, "Verblijt in 't kruys";
"Kiest vreuchd door druck";
David Bostyn, "Weest voor sichtich (voorsichtigh)";1324 
"Liefd geeft kracht";
"Arbeyt krijgt loon";
"Ondersoecket wel".
- GA Haarlem. Arch. Wijngaertrancken (Ledenlijst):
"Hendrik Hendriks, deken; 
Dirk Egbertsz. Knol, vinder; 
Bartolomeus Coning, vinder; 
Arend Janse, oud-prins;
Jan Wy;
Stoffel Janse;
Pieter Sol;
Floris Cornelisse Wassenaer; 
Gysbert Simons Corporael; 
Gerrit Gerritse.

Steven Theunisse, oud-deken;
Aris Arendse, vinder;
Alexander Jacobs Kesselaer (Has), vinder; 
Adam Jacobse Kesselaer, boetmeester; 
Willem Verhage;
Capt. Abraham Janse, prins;
Jan Albertse;
Corstiaen Janse;
Abraham Storm;

1636
- Idem:
Steven Teunisse, deken; 
Abraham Fransse, vinder 
Gysbert Simons Corporael; 
Aris Arendse;
Adam Jacobse Kes(Has)selaer; 
Jacob Wassenaer;
Jan Janse;
Claes Arendse;
Pieter Hendriks de Boer; 
Arnold de Decker;
Engel Simons Bobbelaer;
Dirk Janse.

Floris Cornelisse Wassenaer, prins; 
Alexander Jacobsz. Hasselaer 

(Kesselaer), oud-vinder;
Dirk Egbertse Knol;
Bastiaen Jacobse Hasselaer;
Claes Prins;
Hendrik Pieterse;
Herman Okkes;
Jan Hendriks;
Pieter Pieters Sary;
Dirk Pieterse;

1637
- Idem:
Den 1. january zijn boven geweest: 
Samuel de Kloet, vinder; 
Alexander Jacobse Hasselaer; 
Claes Prins;
Pieter Ampen;
Engel Bobbelaer;
Steven Teunisse;
Claes Willemse;
Claes Hendriks;
Joris van Lommen, secretaris; 
Pieter Jorisse;

Casper Bemeen, vaandrig; 
Hendrik Hendriks;
Carel Pieterse Koesma; 
Jan Jansen;
Jacob Wassenaer;
Pieter Wolewijn;
Pieter Hendriks de Boer; 
Jacob Teunisse;
---van Balen;
Jan Hendriks.

Publicatie van het nieuwjaarslied, "Nieu-Iaers Pest-Spieghel", van Steven Teunisz. v.d.
Lust.1

1324. Zie voor hem ook 1644.
1325. De titelpagina is afgedrukt in Noordegraaf en Valk 1988, p.176. Zie ook: p.177.
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1638
- Idem:
Casper Verbeeks, deken; 
Jeremias Pietersz., vinder; 
Steven Teunisse;
Gysbert Prins;
David Vyl;
Willem Verhage;
Jan Simons;
Claes Prins;
Carel Pietersz. Koesma; 
Pieter Jorisz.;
Claes Willemsz.;
Michiel Hendriks; 
Cornelis van den Brake; 
Joris van Limmen.

Salomon Kloet, prins; 
Corstiaen Janse, vinder; 
Abraham Fransz. Prins; 
Dirk Egberts Knol; 
Leendert Florisse; 
Alexander Kuyer; 
Hendrik Pietersz.;
Jan Bessen;
Jan Jurriaens;
Simon de Boer; 
Clement Maertens; 
Alexander Snaks;
Jacob Jacobs;

1639
- KB 72 F 47: Lijst van auteurs van Nieuwjaarszangen van Trou. In 1639: "Ghesangh op dees 
Victory." Namelijk de overwinning van M.H.Tromp op Spaanse schepen. Het lied wordt 
ondertekend met "Arbeit om rust".1326
- KB Pamflet 4630a: "Pellikaanisten Tryomph-digt en victory-sang over de Heerlijke 
overwinning en de Distructi van den maghtighe Spaensche-vloot, gedaen onder 't beleyt van den 
manhaften Zeeheld Maerten Harpersz. Tromp, gedaen in Jaer 1639. Haarlem 1639."
- De Wijngaertrancken en De Witte Angieren nemen deel aan een wedstrijd te Gouda.1327
- GA Haarlem, Arch.Wijngaertrancken (Ledenlijst):
Salomon Kloet, deken;
Alexander Jacobs Hasselaer;
Matthijs Janse van der Star, vaandrig; 
Abraham Nisschier;
Pieter Jong;
Claes Prins;
Gysbert Simons;
Dirk Egberts Knol;
Corstiaen Jansz., vinder;
Hendrik Daniels;
Leendert Florisse;
Jan Pietersz.;
Simon de Boer;
Bastiaen Simons.

Abraham Fransz. Prins; 
Willem Verhage;
Adam Hasselaer;
A.Ryst;
Jacob Gerrits;
Adriaen Jacobs;
Steven Teunisse;
Carel Pieters;
Pieter Stoffels Verhelle; 
Jeremias Pieters Decker; 
Jan Jacobs;
Hendrik Pietersz., vinder; 
Cornelis Beschiet;

1640
- GA Haarlem, Arch. Wijngaertrancken (Ledenlijst):
Namen der Cameristen
Jeremias Pietersz. Decker, deken; Salomon Cloet, prins;
Corstiaen Jansz. Woutmeyer, vinder; Abraham Fransz. Prins, vinder;

1326. Kuiper en Leendertz, Deel II, 1925, lied nr.243. Volgens hen gaat achter het devies Cornelis van 
Kittensteyn schuil. Hij werd geboren te Delft in 1597 en overleed te Haarlem in 1652, waar hij graveur en lid 
van de oude kamer was. In het Haarlemse bronnenmateriaal komt hij ook voor in 1629 en 1641.

1327. Zie: Gouda 1639.
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Pieter Stoffels, vinder;
Hendrik Dirks;
Matthys Janse van der Star; 
Wouter Verkruys;
Zacharias A—;
Hendrik Hendriks;
Jan Valke;
Leendert Florisse;
Hendrik Daniels;
Bastiaen Simons Waeltje;
Beminnaers 
Dirk Egberts Knol;
Bartolomeus Coning;
Carel Pietersz. Korsman;
Michiel van Limmen, secretaris; 
Hendrik Jansen Feytens;
Joost de Vlaminck;
Steven Teunisse van der Lust; 
Claes Prins;
Gysbert Simons;
Pieter Jong;
1641
- Idem:
Namen der Cameristen 
Jeremias Pietersz. Decker, deken; 
Willem Verhage, vinder;
Steven Teunisse van der Lust; 
Hendrik Hendriks;
Dirk van Reussel;
Willem Wyl;
Hendrik Jansz. Feytens;
Pieter Jurriaens;
Harmen Duurs;
--- De vaandrig;
Pieter Pieterse Sarey;
Frans van Engel;
Barent Gerritse;

Willem Verhage, vinder; 
Pieter Benedictus, vaandrig; 
Wouter Fransz.;
Pieter Jurriaens;
Simon de Boer;
Casper Bemeen;
Jacob Gerrits;
Jan Maet;
Claes Wolewyn;
Pieter Pietersz. Savary

Corstiaen Passchier;
Jan Boudewyns;
Laurens Arendsz. Lepel; 
Dirk Hals;
Salomon Jans Heper; 
Laurens Cosijn;
Jan Hendriks;
Frans de Haes;
Hendrik Daniels;
Daniel Jans Hofman.

Salomon Cloet, prins;
Dirk Echtbertsz. Knol;
Corstiaen de Vlamink;
Frans de Haes;
Emmert Pieters;
Matthys Janse van der Star, spoelmaker; 
Adriaen Jacobs;
Hendrik Daniels;
Corstiaen Vynd;
Floris Pieters;
Secretaris van Limmen;
Jan Valk;

Beminnaers
Dirk Echtbertsz. Knol, (staet oock boven) 
Laurens Cosijn;
Bartolomeus Coning;
Jan Boudewyns;
Hendrik Janse Feytens (als boven) 
Michiel van Limmen;
Jan Verschuyl;
Daniel Jansz. Hofman.

Salomon Jansz. Heper;
Laurens Arendsz. Lepel;
Carel Pieters Koesma;
Matthys Janse van der Star (staet oock boven) 
Joost van den Bergen;
Benjamin de Rinck;
Pieter Clarenbeek;

- Trou Moet Blycken, De Witte Angieren en De Wijngaertrancken nemen deel aan een wedstrijd 
te Vlissingen. Auteurs voor Trou zijn: Jan Pietersz. van der Does en C.v.Kittesteyn. Auteurs 
voor De Witte Angieren: "Godts raat bestaat". Voor De Wijngaertrancken: "Weest voorsichtigh"
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(P.Hoecksteen); "Verblijdt in 't kruys" (N.Wollewyns); "Godt liefd wel"; Jan Willemsz.; "Weest 
eendrachtigh" (H.Ockersz.).
1642
- GA Haarlem, Arch. Wijngaertrancken (Ledenlijst):
Cameristen
Pieter Stoffels Verhelle, deken; Salomon Cloet, vinder;
Casper Bemeen, oud-vinder; Bartolomeus Coning, vinder;
Dirk Egberts Knol, vinder; Pieter Dirkse, vinder;
Pieter Benedictus, vaandrig; Corstiaen Jansz. Passchier;
Willem Verhage; Joost Gysbertse;
Pieter Pietersz. Sarey; Bastiaen Simons;
Harmen Evertse; Claes Wolewyn;
Claes Prins; Wouter Verkruys;
Pieter Jurriaens; Matthys Jansz. van der Star, oud-vaandrig;
Salomon Janse Heper; Hendrik Daniels;
Engel Jurriaens; Dirk Antony;
Jan Arends Bierdrager; Willem Philipsen;
Claes Pietersz. Vrymaet; Cornelis Cornelisse Backer.
Beminnaers
Bartolomeus Coning (staat boven); Dirk Egberts Knol (item);
Laurens Cosijn; Laurens Arends Lepel;
Carel Pieters Koesma; Hendrik Jansz. Fegtjes;
Michiel van Limmen; Daniel Jansz. Hofman;
Isaac Pietersz.; Adriaen Cornelisse, timmerman;
Jacob van den Bossche; Nanninck Volckers;
Pieter Govertsz. Comary; Michiel Umens;
Engel Gerrits van den Burg; Jan Jansz. de Goede;
Vaendrig Vermout; Bartel Gerrits, kaeskoper;
Adam Penne; Abraham Wynands.
1643
- GA Haarlem, Arch.Wijngaertrancken:
"Der Pelllkaenisten Tijdelick ende Geestelick Zegenwens op 't jaer van 1643 onder 't Woord '
Trou Moet Blycken. Tot Haerlem, gedruckt by Jan Pietersz. van der Does in de Noor
Schoolsteegh in de Witte Passer 1643."
- GA Haarlem, Arch. Wijngaertrancken (Ledenlijst):
Pieter Stoffels de Milt, deken (N.B. in 't voorgaande jaar);
P.Stoffels Verhelle); Salomon Jans Cloet, prins;
Capt. Abraham Jansz. Prins, oud-vinder; Pieter Derkse, vinder;
Pieter Benedictus, vaandrig; Joost Gysbertse;
Bastiaen Simons; Harmen Evertsen;
Claes Wolewyn; Claes Prins;
Pieter Jurriaens; Salomon Janse Heper;
Hendrik Daniels; Engel Jurriaens;
Dirk Antony; Claes Pietersz. Vrymoet;
Matthys Jansz. van der Star.
Beminnaers
Dirk Egbertsz. Knol; Bartolomeus Coning, vinder;
Laurens Cosijn; Laurens Arends Lepel;
Carel Pietersz. Koesma; Benjamin de Rink;
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Isaac Pietersz.;
Jacob van den Bossche; 
Michiel Umens;
Jan Jansz. de Goede; 
Adam Penne;
Mr. Jan van Brakel;

Daniel Jansz. Hofman;
Adriaen Cornelisz., timmerman;
Pieter Goverts Comary;
Engel Gerrits van der Burg;
Bartolomeus Gerrits., kaeskoper;
Abram Wynans;
Vaandrig Vermout.
1644
- Verovering van Sas van Gent: "Ghesanck op deselfde Victory." Ondertekend met: "Liefd 
boven al".1328 L.N.R. schrijft voor dezelfde kamer over dezelfde gebeurtenis een lied.1329 Voor 
Trou Moet Blycken schrijft "Arbeyt om rust" een gelijknamig lied, ook over de gebeurtenissen 
in Sas van Gent.1330
- "Der Wit Angieren Triumph Gedigt, Op d'overwinninge van 't Gentsche Sas. Onder 't Woort: 
In Liefd' Getrou. Overgegaen den 7. September 1644. Tot Haerlem Gedruct by Jan Pietersz. de 
Does (...)." Ex. UB Leiden sign. 1497 C 18. Auteur is "Weest Voorsichtigh" (David Bostyn).1331
- Idem:
Cameristen
Pieter Stoffels de Milt, deken;
Capt. Abram Jansz. Prins, oud-vinder; 
Claes Wolewyn;
Salomon Jansz. Heper;
Pieter Pieters Sary;
Matthys Jansse van der Star;
Adam Hasselaer;
Dirk Antony;
Harmen Evertse, vaendrig;
Pieter Jurriaens;
Claes Pieters Vrymoet;
Hendrik Daniels;

Joost Gysbertsz., prins; 
Pieter Dirksz., vinder;
Engel Jurriaens;
Jan Otte;
Jan Maet;
Willem Verhage;
Jan Corstiaen Swaen; 
Casper Benedictus;
Claes Prins;
Cornelis Cornelisse, backer; 
Adam Melser;

Beminnaers
Dirk Egbertsz. Knol, vinder; 
Laurens Cosijn;
Cornelis Lourisz. Lepel;
Jacob de Smedt;
Adam Penne;
Pieter Goverts Comary;
Daniel Jansz. Hofman;
Bartel Gerrits, kaeskoper; 
Benjamin de Rinck;
Salomon Antony Bosscher;
David Gravius;
Michiel Umens;
Roelof Pietersz. van Veenhuysen.

Bartolomeus Coning, vinder; 
Laurens Cornelisse Lepel; 
Jacob van den Bossche;
Claes van Dijk;
Mr. Jan van Brakel;
Johannes Michiels;
Abram Umens;
Engel Gerritse van der Burg; 
Jan Jansz. de Goede;
Adriaen Jansse;
Carel Warnaerds van der Hoef; 
Willem Hendriks;

1328. Kuiper en Leendertz, Deel II, 1925, lied nr.249.
1329. Kuiper en Leendertz, Deel II, 1925, lied nr.250.
1330. Kuiper en Leendertz, Deel II, 1925, lied nr.248. De auteur wordt ook in 1639 genoemd.
1331. Het lied komt ook voor in Kuiper en Leendertz, Deel II, 1925, onder nr.252.
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1645
- Idem:
Pieter Stoffels de Milt, deken;
Capt. Abraham Janse Prins, oud-vinder; 
Engel Jurriaens;
Salomon Jans van Busbeeke, scepen; 
Jan Otte;
Pieter Pieters Sary;
Willem Verhage;
Dirk Antony;
Claes Prins;
Cornelis Cornelisse Backer;
Adam Melser;
Pieter Goverts Comary;
Beminnaers
Willem Hendriks, vaandrig;
Laurens Cosijn;
Jacob de Smedt;
Adam Penne;
Johannes Michiels;
Laurens Arends Lepel;
Michiel Umens;
Benjamin de Rink;
Adriaen Janse;
Carel Warnaer van der Hoef;
Aert Teunisse de Munck;
Willem Salomons, vaandrig;
Dirk Gerrits Jongejan.

Joost Gysberts, prins;
Jan Corstiaens Swaen, vinder; 
Claes Wolewyn;
Bastiaen Simons;
Jan Maet;
Matthys Jans van der Star; 
Adam Hasselaer;
Harmen Evertse;
Pieter Jurriaens;
Claes Pieters Vrymoet; 
Hendrik Daniels;
Roelof Janse Vos;

Dirk Egberts Knol, vinder en kleermeester; 
Jacob van den Bossche;
Nicolaes van Dyck;
Mr. Jan van Brakel, ofwel Berkel;
Daniel Jansz. Hodman;
Abram Umens;
Engel Gerrits van der Burg;
Salomon Antony Bosscher;
David Gravius;
Roelof Pieters van Veenhuysen;
Jacob Segers;
Jan Gilles;

- GA Haarlem, Arch. Wijngaertrancken:
"Der Pellicanisten, Nie Jaers Digt ende Gesangh, onder 't woordt Trou Moet Blycken, voor den 
jare 1645. t'Haerlem gedruckt by Jan Pietersz. de Does in de Schoolsteegh in de Witte Passer 
1645."
1646
- De Haarlemse kamer De Wijngaertrancken organiseert een wedstrijd. De bijdragen zijn 
gepubliceerd in "Refereynen ende liedekens van d'Heemelerf etc." Auteurs zijn:
"Hoort, ziet, swycht";
"Verblijt in 't Cruys" (N.Wollewyns);
"'t Geloof Verwint";
"Haet geen cruys";
"Tis altoos maer";
"Toont wie gy zyt";
"Alt werck helpt niet";
"Soeckt het licht";
"Uyt Liefd' door wont";
"Een ist alleen" (Jan Willemsz.);
"Hend ist End";
"Na Lyden Verblyden" (A. v. Adrichem);
"Vernieut in Godt (D.M.Keyser);
C.M. (Cornelis Maertensz.), Keyser van Haserswoude, "Weest gedurich in gebeden";

Jan Pietersz. de Does, "Kiest vreught voor druck";
"Ick scheyer uyt";
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I.S., "Blijft Getrou";
"Arbeit krijgt Loon".
- In het tweede deel van "Sparens vreugden-bron (...), Haarlem 1646 (KB sign. 174 F 41.2) 
wordt op p.27 vermeld: "Het vierde Rey-liedt uyt 't spel van Joseph, op de doodt van de 
ontrouwe backer: gespeelt by Liefd' boven al, binnen Haarlem. 1646."
- GA Haarlem, Arch. De Wijngaertrancken (Ledenlijst):
Cameristen
Pieter Stoffels de Milt, deken; 
Jan Corstiaen Swaen, vinder; 
Claes Wolewyn;
Bastiaen Simons;
Adam Hasselaer;
Claes Prins;
Adam Melser;
Benjamin de Rink;
Cornelis Cornelisse Backer; 
Matthys Janse van der Star; 
Abraham Willems;
Roelof Janse Vos;

Joost Gysberts, prins;
Capt. Abraham Jans Prins; 
Salomon Jans van Buisbeeke; 
Willem Verhage;
Dirk Antony;
Salomon Anthony Bosscher; 
Pieter Goverts Comary;
Jan Otte;
Claes Pieters Vrymaet (Vrymoet); 
Dirk Corstiaens prins;
Pieter Hove;
Bartel Gerritse, kaaskoper;

Beminnaers
Dirk Egbertse Knol, oud-vinder en kleermeester;
Willem Hendriks, vaendrig; 
Laurens Cosijn;
Nicolaes van Dyk, brouwer; 
Mr. Jan van Brakel (Berkel); 
Laurens Arendse Lepel; 
Michiel Umens;
Jacob Segertse;
Willem Salomons, vaendrig; 
Ysbrand Arendse;

Bartolomeus Coning;
Jacob van den Bossche;
Adam Penne;
Daniel Janse Hofman;
Abram Umens;
Roelof Pieters van Veenhuysen; 
Dirk Gerrits Jongejan;
Jan Gillise;
Barent Gerrits Krieklenbeek.

1647
- Idem:
Jan Corstiaens Swaen, deken; 
Jacob Segherse, vinder;
Capt. Abram Janse Prins;
Adam Hasselaer;
Adam Melsert;
Benjamin de Rink;
Cornelis Cornelisse Backer; 
Matthys van der Star;
Frans Segherse;
Cornelis Laurens Lepel;
Beminnaers
Dirk Echtberts Knol, oud-vinder; 
Mr. Jan van Berkel;
Roelof Pieters van Veenhuysen; 
Barent Gerrits Krieklenbeek; 
Salomon Anthony Bosscher;

Pieter Stoffels de Mild, prins; 
Jan laurens, vaendrig;
Salomon Janse van Buisbeeke; 
Dirk Antony;
Pieter Govert Comary;
Jan Otte;
Willem Verhage;
Pieter Hove;
Jan Arendse van den Bosch; 
Joost Gysberts.

Adam Penne;
Laurens Arends Lepel;
Y sbrand Arendse;
Bartolomeus Gerrits, kaeskoper; 
Daniel Jans Hofman.
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1648
- Idem:
Cameristen
Jan Corstiaens Swaen, deken; Pieter Stoffels de Milt, prins;
Jaco Seghers, oud-vinder; Salomon Janse van Buisbeeke, vinder;
Bartolomeus Gerritse, vinder; Matthys Janse van der Star, vinder;
Adam Melsert, kleermeester; Adam Jans Prins;
Cornelis Cornelisse Backer; Willem Verhage;
Claas Prins; Frans Segherse;
Jan Arendse van den Bosch; Cornelis Laurese Lepel;
Joost Gysbertse; Dirk Anthony;
Hendrik Hendriks den Otter; Jan Ariaense Baerdrager;
Mr. Abram Teunisse; Pieter Goverts Comary.
Beminnaers
Dirk Egbertse Knol; Adam Penne;
Mr. Jan van Berkel; Laurens Arendse Lepel;
Roelof Pieters van Veenhuysen; Ysbrand Arends;
Barent Gerrits Krieklenbeek; Daniel Jans Hofmann;
Hendrik Gyssen; Robert Jacobse;
Roelof Jansz. Vod; Abram Pieters Munck
Jaco Pieters; Harmen Claesz. Engelen.
- "Der Wit Angieren Gedicht ende Gesang op de Eeuwige Vrede, Tusschen Philippus IV Koning 
van Spanje, & c. ende d'Hoog- Moog: Heeren Staten der Vereenighde Nederlanden. Gepubli- 
ceert den 5 Iunij 1648." Auteur is "Een is 't alleen" (Jan Willemsz.).1332
- "Steven Theunissens Olyf-Kransen, Gevlochten om 't hooft vande Hemelsche Vrede. Op de 
Triumph-doot vanden Bloedthondt den dullen Mars. Sanghs-wijse vertoont by de 145 Jaerige 
Reden-Kamer Liefd Boven Al." Haarlem 1648.1333
- "Triumph-Trompet over de Vrede (...). Ghesonghen ende gepronuncieert by de Wyngaer- 
trancken (...) in 't Vrede-jaer 1648." Haarlem 1648.1334
1649
- Idem:
Cameristen
Mr. Jan van Berkel, deken; Pieter Stoffels de Milt, prins;
Jacob Segherse, oud-vinder; Matthys van der Star, vinder;
Abraham Janse Prins, vinder; Adam Melsen, kleermeester;
Roelof Jans Vos, boetmeester (=deze functionaris was verantwoordelijk voor het innen van de 
boetes);
Benjamin de Rink; Frans Seghers;
Jan Arendse van den Bosch; Cornelis Laurese Lepel;
Joost Gysberts; Dirk Anthony;
Hendrik Hendriks den Otter; Jan Arendse Maheu;
Mr. Abraham Teunisse; Pieter Govers Comary;
Jacob Pieterse; Branten Adriaens;
Hendrik Gyssen; Harmen Claesse Engelen;

1332. Ekema 1874-1875, nr.187, stuk 1, p.56. Zie ook: Pamfletten Knuttel 1978, nr.5748 (KB 's- 
Gravenhage).

1333. Pamfletten Knuttel 1978, nr.5750 (KB 's-Gravenhage).
1334. Pamfletten Knuttel 1978, nr.5749 (KB 's-Gravenhage).
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Claes Wolewyn, tamboerijn van de kamer; 
Willem Verhage;
Robert Nimmergeer;
Jan Teunisse.
Beminnaers 
Dirk Egertse Knol;
Laurens Arendse Lepel;
Aert Thomas Ducens;
Mateus de Hulst;
Willem Hilbrands Lakeman;
Wouter Cornelis Hewekint;
Pieter Maltegum Pieters;
1650
- Idem:
Cameristen
Mr. Jan van Berkel, deken;
Jacob Seghers;
Salomon Jans van Buisbeeke;
Roelof Jans Vos;
Benjamin de Rinck;
Hendrik den Otter;
Hendrik Gyssen;
Claes Wolewyn;
Huybert Andriesse;
Robbert Nimmegeer;
Jan Teunisse;
Evert Janse Bus;
Tjaart Teunisse van Groningen.
Beminnaers
Roelof Pieters van Veenhuysen;
Leendert Dirks Berkhout;
Willem Hilbrands Lakeman;
Mr. Reynier Potey;
Jooris Verhest;
Hendrik Pieters Gobben; ] vry van 't jaer 1650 
Philip Everts Voogt;
1653
- Idem:
Cameristen
Roelof Jans Vos, keyser;
Abram Jansse Prins, vinder;
Hendrik Hendriks den Otter, vinder;
Willem Hilbrands Lakeman, vaandrig; 
Bastiaen Jans;
Salomon Jans van Buisbeek;
Beminnaers
Robbert Jans Nimmegeer;
Andries Andriesse;
Leendert Dirkse Berkhout;

Frans Huyberts van der Stevens; 
Huybert Andriesse;
Tobias Willems Gemers;

Roelof Pieters van Veenhuysen; 
Abraham Pieters de Munck; 
Leendert Dirks Berkhout;
Jacob Ariaens van der Saen; 
Andries Hendriks Braver;
Mr. Reynier Potey;
Evert Jansz. Bus.

Abraham Jansz. Prins;
Matthys van der Star;
Adam Melsen;
Joost Gysberts;
Frans Seghers;
Pieter Govers Comary;
Harmen Claesse Engelen;
Frans Huyberts van der Stevens;
Jan Corstiaen Swaen;
Tobias Willems Gemers;
Pieter van Mallegum Pieters;
Barent Gerritse van Wedoge van Groningen;

Laurens Arendse Lepel;
Matheus de Hulp;
Abraham Geschier;
Wouter Cornelisse Hewekint;
Jan Cornelisse Veldhoven; ]
Jan Jaspers Verkruyse; ]
Pieter Stoffels, knegt geworden 5-1-1650.

Willem Beyaert, prins;
Jacob Segherse, vinder;
Cristaen Janse Wintmaer, vinder; 
Jacob Hendriks 
Lodewijk Jans;
Huybert Andriesz.;

Hendrik Pieter Gobbe; 
Philip Evertse Voogt; 
Pieter van Mallegum.
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1654
- Idem:
Casper Verbeek, keyser; 
Abram Jans Prins, vinder; 
Andries Andriesse, vinder; 
Dirk Dirkse, vaandrig.

Willem Beyaert, prins;
Jacob Seghers, vinder;
Pieter van Mallegum, vinder;

1655
- Idem:
Casper Verbeek, keyser; Willem Beyaert, prins;
Abraham Jans Prins, vinder; Andries Andriesse, vinder;
Michiel van Hecken, vinder; Ysaac Evertse, tamboer;
Gerrit Jans, vaandrig; Jurriaen van Tonningen, kleermeester;
Jan Pynas, boetmeester.
1656
- Idem:
Abraham Jans Prins, keyser;
Andries Andriesse, vinder;
Mr. Abraham Luben, vinder;
Cornelis Jans van der Wel, vaandrig;
Jan Pynas, boetmeester.
N.B.Vinde van dese 3 jaren niets meer.
1657
- Idem:
Abraham Janse Prins, keyser;
Jacob Segherse, vinder;
Roelof Pieters. van Veenhuysen, vinder; 
Isaac Hendrikse, kleermeester;

Willem Beyaert, prins;
Jacob Seghers, vinder;
Floris Cornelisse, vinder;
Jurriaen van Tonningen, kleermeester;

Willem Beyaert, prins;
Pieter van Mallegum, vinder; 
Cornelis Cemten van Nes, vinder; 
Cornelis Jans van der Wel, vaandrig.

N.B. Vind ook de volgende lijst van de cameristen genaemt werden:
Isaac Hendrikse, kleermeester; 
Mr. Abraham Luens;
Pieter Vermandel;
Isaac Evertse, tamboer; 
Sydrach Jonassen;
Frans Tysse, coopman; 
Zacharias Abeels Pille;
Daniel Jansz. Hofman; 
Abraham Jurriaense;
Robbert Macke;
Jan Adriaens van der Saen; 
Cornelis Buyck, broeder; 
Pieter Pietersz. van Dulken; 
Nicolaes Pieters Molyn; 
Francois Jans van Gend; 
Harmen Sluyter;

Andries Andriesse;
Bartolomeus Gerritse, kaeskoper; 
Joost Kempen;
Jaco Patroon;
Gillis Claessen;
Jaques Preyer;
Philip Evertse Voogt;
Jan Janse Const;
Jan Gerbrands;
Huybert Andriesse, tamboer; 
Wouter Jacobs Palmentier, vinder; 
Adriaen de Wolf, broeder;
Claes Andriesz.;
Dirck Gysberts;
Cornelis Dirksz. van Wouw; 
Willem Cornelisse Quint.

1658
- Idem (Het eerste jaartal verwijst naar het jaar van lid worden, zodat meteen vastgesteld kan 
worden, dat de voorgaande lijsten niet compleet zijn):
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Cameristen
1640 - Zacharias Abeels Pille, keyser;
1645 - Jacob Seghers, vinder;
1658 - Abraham van Meer, vinder;
1657 - Isaac Hendriks, kleermeester;
1653 - Willem Beyen;
1655 - Isaac Jans van der Wel;
1656 - Cornelis Cemes van Nes;
Pieter Vermander;
Syderach Jonasse;
Frans Tyssen Coopman;
Abraham Jurriaens;
Jan Adriaens van der Saen;
Pieter Pietersz. van Dulken;
Nicolaes Pietersz. Molyn;
Francois Jans van Gent;
Harmen Sluyter;
1649 - Huybert Hendriksz., tamboer; 

Hendrik Hendriks van Soest;
Jacob Jansz. van Duyn;
Paulus Kameryk;
Jacob Cornelisz. Quint;
Abraham van der Saen;
Michiel Spillebout;
1659
- Idem:
1653 - Willem Beyaart, keyser;
1645 - Jacob Seghers, vinder;
1658 - Hendrik Hendriks van Soest, vinder;
1652 - Nicolaes Pietersz. Molyn, vaandrig;
1648 - Abram Jans Prins;
1656 - Cornelis Jansz. van der Wel; 
Sydrach Jonasse;
Abram Jurriaens;
Jan Adriaens van der Saen;
Claes Andriesse;
Cornelis Dirksz. van Wouw;
Willem Cornelisse Quint;
Jan Robbertsz. Krieke;
Cornelis Cornelisz. Quint;
Abraham van der Saen;
Willem van der Lucht;
Pieter Danielsz. Hofman;
1653 - Andries Andriesse.

1653 - Andries Andriesz., prins;
1653 - Wouter Jacosz. Palmentier, vinder;
1658 - Hendrik Hendrikse van Soest, vinder; 
1642 - Bartolomeus Gerrits, kaeskoper;
1648 - Abram Jansz. Prins;
1655 - Isaac Everts, tamboer;
Jacob Patroon;
Gillis Claessen;
Jan Jans Ernst;
Jan Gerbrands;
Wouter Jacobsz. Palmentier;
Claes Andriesse;
Dirk Gysberts;
Cornelis Dirkse van Wouw;
Willem Cornelisz. Quint;
1658 - Abraham van Meer;
Floris Cornelisse;
Gerbrand Kameryk;
Jan Robbert Krieke;
Jan Pieters van Huyssloot;
Cornelis Cortnelisz. Quint;
Willem van der Lucht.

1640 - Zacharias Abeels Pille, prins;
1653 - Wouter Jacobsz. Palmentier;
1653 - Cornelis Cemes van Nes, vinder;
1642 - Bartolomeus Gerritsz., kaeskoper;
1649 - Huybert Andriesz., tamboer;
1657 - Pieter Vermander;
Jan Jansz. Ernst;
Jan Gisbrands;
Pieter Pieters. van Dulken;
Derk Gysberts;
Harmen Sluyter;
1658 - Jacob Jansz. van Duyn;
Jacob Cornelisz. Quint;
Jan Pieters van Huyssloot;
Michiel Spillebout;
1659 - Matheus Michiels
1655 - Isaac Everts, tamboer;

- KB sign. 72 F 47: Nieuwjaarszang Trou Moet Blycken van F.Snellinx.
1660
- Idem:
1653 - Willem Beyert, deken; Andries Andriesse, prins;
1645 - Jaco Seghers; 1654 - Wouter Jacose Palmentier;
1658 - Hendrik Hendriks van Soest; 1657 - Wouter Pieters van Dulken.
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- Steven van der Lust, "Herstelde Hongers-dwangh (...). Ghespeelt tot Haerlem op den 29 junij 
anno 1669."
1661
- Idem:
1654 - Pieter Pieters (van Dulken), deken;
1658 - Abraham van der Saen, vinder;
1660 - Adam Jans Verstraeten, vinder;
1658 - Jan Alberts, vaandrig;
Cornelis Cornelisz. Quint, kleermeester;
1653 - Willem Beyert;
1656 - Cornelis Jansz. van der Wel;
Abraham Jurriaens;
Cornelis Emmenis (oppassen dese als Cornelis 
Wouter Jacobs Palmentier;
Francois Jans van Gent;
Jacob Cornelisse Quint;
Willem van der Lucht;
Daniel Pietersz. Hofman;
1660 of 1661 - Jan Willemsz. Kool;
Claes Jans. Bos;
Paulus Carels;
Samuel Dirksz. Vermeulen;
Johannes de Jong;
Symen Arends Groen;
Tomas de Mynekes;
Joost Jansz. Hoolman;
Jan Os;
Esaias Samuels Tilly;
Dirk Claesz. Quispel;

1653 - Andries Andriesse, prins;
Albert Harpertsz. Kuyper, prijsmeester;
1661 - Pieter Jans Thultus, vinder; 
Michiel Spillebout, boetmeester;
1645 - Jacob Seghers;
1640 - Zacharias Pille (of 1661);
1657 - Jan Jansz. Ernst;

Cemes van Nes);
Claes Andriesse;
1658 - Hendrik Hendriks van Soest;
Jan Robbertse van Krieke;
1661 - Jan Dinkel;
1659 - Pieter Daniels Hofman;
Havick Alberts;
Jan Pieters Wekhout;
Matthys Jacobsz. Bason;
Emmert Pieters van Overveen;
Jan Derks Vermeer;1335 
Jan Jansz. Bos;
Abraham Steenbergen;
Jan de Nys;
Pieter Dirkse van der Knieren;
Paulus Paulusz.;
Joris Pietersz. Wyn.

1662
- Idem:
1661 - Adam Janse Verstrate, deken;
Abraham van der Saen, oud-vinder;
Jan Willems Kool, vinder 
Jan Albertsz., vaandrig;
1658 - Cornelis Cornelisse Quint, kleermeester; 
1653 - Willem Beyert;
1649 - Gerrit Teunisse;
1657 - Jan Gerbrands;
Pieter Pietersz. van Overveen of Dulken; 
Sydrach Jonasse;
1658 - Hendrik Hendriks van Soest;
Michiel Spillebout;
1661 - Daniel Pietersz. Hofman;
Jan Pietersz. Werkhout;
Havick Albertse;
Samuel Dirks Vermeulen;
Jan Donkel (Dinkel);
Symen Arendse Groen;

1658 - Jan Robberts van Krieken, prins;
1661 - Jan Dirkse Vermeer, vinder;
1659 - Pieter Daniels Hofman, vinder;
1662 - Harmen Jans van de Woude;
1645 - Jacob Seghersz.;
Andries Andriesse;
1656 - Cornelis Cornelisse van der Wel; 
Wouter Jacobsz. Palmentier;
Claes Andriesse;
Frans Jansz. van Gend;
Jacob Cornelisse Quint;
Willem van der Lucht;
Claes Jansz. Bos;
Paulus Carelse;
Matthys Jacobsz. Busch;
Emmert Pieters van Overveen;
Johannes de Jong;
Jan Jansz. Bos;

1335. Jan Derks Vermeer (1628-1691?), lid van het bekende schildersgeslacht Vermeer. Zie: Heppner 
1939/1940.
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Tomas Cornelisse de Mynekes;
Joost Jansz. Hoolman;
Pieter Dirkse van der Knieren;
Dirk Claesse Quispel;
Pieter Jansz. Thultus;
Vincent Catteleyn;
Jan Abraham van Ravesteyn;
Willem Davids Spybroek 
Daniel Jansz. Hofman;
1640 of 1661 - Zacharias Pille.
1663
- Idem:
1661 - Pieter Jansz. Thultus, deken;
1662 - Jan Abrams van Ravesteyn, vinder;
1656 - Cornelis Jansz. van der Wel, vinder;
1658 - Jan Albertse, vaandrig;
1653 - Willem Beyert;
Sydrach Jonasse;
Cornelis Cemesz. van Nes;
Francois Jansz. van Gend;
Cornelis Cornelisse Quint;
Willem van der Lucht;
1659 - Jan Robbertsz. van Krieke;
Albert Harpertsz. Kuyper;
Jan Willems Kool;
Matthys Jacobs Busch;
Esaias Samuels Tilly;
Jan Pieters Werkhout;
Tomas de Mynekes;
Abraham van Steenbergen;
Paulus Carelse;
1662 - Vincent Catteleyn;
Daniel Jansz. Hofman;
Adriaen Fransz. Regoot;
Barent Jansse;
1663 - Marten Jans de Ruyter;
Willem Gerbrands Vaek;
Gillis Gillis van de Vyver;
Vincent d'Assonville.
1664
- Idem:
1657 - Pieter Pieters Dulken of Sinhorst, deken; 
1653 - Andries Andriesse van Santvoort, prins;
1662 - Adriaen Frans Regoot, vinder;
1662 - Cornelis Jacobs, Havemeester, vinder; 
1661 - Johannes de Jong, kleermeester;
1657 - Sydrach Jonasse;
Jan Gerbrands;
1661 - Pieter Jansz. Thultus;
Abraham Jansz. van der Saen;
Willem van der Lucht;
1659 - Pieter Daniels Hofman;

Abraham Steenergen;
Alert Harpertsz. Kuyper;
Esaias Samuels Tilly;
Joris Pietersz. Wyn;
1662 - Bastiaen Goverts; 
Cornelis Jacobsz. Havemeester; 
Adriaen Jans Regoot;
Barent Jansz.;
Tobias Laurensz. van den Berg;

1653 - Andrie Andriesse van Santvoort, prins; 
1661 - Jan Janse Bos, vinder;
1659 - Pieter Daniels Hofman, vinder;
1661 - Jan Donkel, kleermeester;
1657 - Jan Gerbrands;
Claes Andries;
Pieter Pietersz. van Dulken;
1658 - Jacob Cornelisse Quint;
Abraham van der Saen;
Michiel Spillebout;
1661 - Adam Jansz. Verstraten;
Zacharias Pille;
Joost Jansz. Hoolman;
Jan Dirkse Vermeer;
Johannes de Jong;
Samuel Dirks Vermeulen;
Dirk Claesz. Quispel;
Pieter Dirks van der Knieren;
Joris Pieters Wyn;
Cornelis Jacobsz. Havemeester;
Harmen Jansz. van der Woude;
Willem Davidsz. Spybroek;
Tobias Laurense van den Berg;
Symen Jans Thuytens;
Reyer Dirks Suyker;
Abraham van Sassen;

1658 - Cornelis Jansz. van der Wel, vinder;
1663 - Willem Gerbrandsz. Valk, vinder;
1661 - Esaias Samuels Tilly, vaandrig;
1653 - Willem Beyert;
Claes Andriesse;
Francois Jansz. van Gend;
1658 - Cornelis Cornelisse Quint, houtvester; 
Michiel Spillebout;
Jan Albertsz.;
1661 - Adam Jans Verstraten;
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Albert Harperts Kuyper;
Samuel Dirks Vermeulen;
Joost Jans Hoolman;
Pieter Dirks van der Knieren;
Zacharias Pille;
1662 - Vincent Casteleyn;
Daniel Jans Hofman;
Barent Jansse;
Symen Jans Thuytens;
Vincent d'Assonville;
Joost Jans van 't Land;
Guiljaam Luytens;
Pieter Abrams, de knegt.
1665
- Idem:
1656 - Cornelis Janse van der Wel, keyser;
1662 - Adriaen Fransz. Regoot, oud-vinder; 
1661 - Johannes de Jong, vinder;

Jan Jans Bos;
Matthys Jacobs Busch;
Jan Willemsz. Kool;
Abraham van Steenbergen;
Joris Pieters Wyn;
Jan Dirkse Vermeer;
Jan Abrams van Ravesteyn;
1663 - Marten Jansz. de Ruyter; 
Gillis Gillisse van de Vyver;
1664 - Willem Cornelisse Quint; 
Wouter Andriesse;
Symen Luytens, begraven 3-2-1664;

1661 - Pieter Jans Tuytus, prins; 
Cornelis Jacobsz. Havemeester, vinder; 
Samuel Dirkse Vermeulen, vinder;

Esaias Samuels Tilly, vaandrig (N.B. Vinde ook dat hy vinder is geworden met:
1664 - Gillis Gillisz. van de Vyver;
1653 - Willem Beyert;
1657 - Pieter Pieterse van Dulken of Sinhorst; 
Sydrach Jonasse;
1658 - Jacob Cornelisse Quint;
Abraham van der Saen;
Jan Robert van Krieken;
Jan Willems Kool;
Matthys Jacobse Busen;
Joost Jans Hoolman;
Pieter Dirks van der Knieren;
Jan Dirks Vermeer;
1663 - Symen Jans Tuytens;
Vincent d'Assonville;
Joost Frans van 't Land;
Guiljaem Luytens;
1665 - Wouter Jacobsz. Palmentier (1653); 
Denys van Huchtemburg, bode.

1663 - Marten Jans de Ruyter, kleermeester; 
Andries Andriesse;
Francois Jansz. van Gend;
Claes Andriesse;
Cornelis Cornelisse Quint;
1659 - Pieter Daniels Hofman;
1661 - Adam Jans Verstraten, oud-vinder; 
Zacharias Pille;
Jan Jansz. Bos;
Paulus Carelse;
Joris Pieters Wyn;
1662 - Barent Jansse;
Willem Gisbrand Valk;
1664 - Willem Cornelisse Quint (lid 1653) 
Wouter Andriesse;
Symen Symensz. Luytens;
Andries Jacobsz. van der Striep;

- "Antwoord op de Vraag: Mag iemand, dankbaarlik naar alle spyz wel tragten, of moet men zig, 
voor bloed, en voor 't verstikte wagten?
Uitgegeeven binnen Haarlem, by de Broeders van de Witte Angieren. Onder 't Woord: In Liefde 
Getrouw. Ingegeeven op den 15. dag van Sprokkel, des Jaars 1665."1336
- In de jaren 1665-1660 is de schilder Laurens van der Vinne (1628-1702) lid van De Witte 
Angieren. Zijn devies luidt: "Denckt op 't Ent".1337
1666
- Idem:

1336. Uit: Jan Zoet, "d'Uitsteekenste Digt-Kunstige Werken (...). Jan Klaasz. ten Hoorn 1675." Ex. UB 
Leiden, sign. 1199 G 15, p.268-269.

1337. Bostoen 1992, p.39, noot 141. In ons materiaal vinden we onder 1683 bij De Wijngaertrancken C.L. 
van der Vinne met het devies "Pense á la fin".
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1661 - Jan Willems Kool, keyser;
1661 - Esaias Samuels Tilly, oud-vinder;
1663 - Symen Symensz. Luytens, vinder;
1662 - Abram Frans Regoot;
1653 - Willem Beyert;
1656 - Cornelis van der Wel;
Francois Jansz. van Gend;
Pieter Pieters van Sinkhorst;
Abraham van der Saen;
Zacharias Pille;
Samuel Dirks Vermeulen;
Paulus Carelse;
Johannes de Jong;
Joris Pieters Wyn;
Cornelis Jacobsz. Havemeester;
Gillis Gillisz. van de Vyver, vaandrig;
1664 - Joost Jansse van 't Land;
Quiljaum Luytens;
1665 - Andries Jacos van der Striep;
1666 - Leendert Stokmans;
Gerrit van Bercheyde;1338 
Pieter van Wassem;
Jacob van der Heyde;
Nicolaes van Adrichem;
Marcelis van der Heyde;
Hendrik van Pomeren;

1659 - Jan Robberts van Krieke, prins;
1659 - Pieter Daniels Hofman, vinder; 
1661 - Jan Dirks Vermeer, vinder;
1664 - Willem Cornelisse Quint, 

kleermeester
1659 - Sydrach Jonasse;
Abraham Jurriaens;
1658 - Cornelis Cornelisse Quint;
1661 - Adam Jans Verstraten;
Jan Jans Bos;
Joost Jans Hoolman;
Pieter Jansz. Thultus;
Pieter Dirks van der Knieren;
1662 - Adriaen Frans Regoot;
1663 - Marten Jans de Ruyter;
Vincent d'Assonville;
Wouter Andriesse;
Simon Luytens;
Denys van Huchtemburg, bode;
Thomas Jans van den Boeugel, wyncoper; 
Job van Bercheyde;1339 
Jan Dingmans;
Reyer Frans van der Wiel;
Frans Bloemendael;
Laurens Moises;
Willem Jansz. Queedors.

1667
- P.van Rixtel, "Mengel-rymen. Haerlem 1669." Op p.36: "Meijzang van Liefd' boven al."
- Idem:
1666 - Job van Bercheyde, keyser en deken; 1666 (9-19) - Johannes van Linsbeek, prins;
1667 - Pieter van Rixtel, factor;1340 1666 - Tomas Jans Breugel, fiscael;
1664 - Simons Luytens, oud-vinder, begraven 3-2-1667;
1666 - Leendert Simons Stokman, vinder; Jacob van der Heyde, vinder;
Reyer Frans van der Wiel, vinder; maar vind ook op den 7 augusti:
Andries van der Striep, vinder Nicolaes van Adrichem, vinder;
1665 - Denys van Huchtemburg, personeelmeester;
1666 - Frans Bloemendael, vaandrig;
Marcelis van der Heyde, secretaris (N.B. vind ook op den 7 augusti als secretaris:
Vincent d'Assonville, wyncoper; 1653 - Willem Beyert;
1657 - Sydrach Jonasse; Abraham Jurriaens;
Frans Jansz. van Gend; Willem Cornelisse Quint (ook 1666);
1659 - Pieter Daniels Hofman; Jan Roberts van Knieren;
1661 - Adam Jansz. Verstraeten; Jan Jansz. Bos;
Joost Jansz. Hoolman; Samuel Dirks Vermeulen;
Esaias Samuels Tilly; Pieter Dirks van der Knieren;

1338. De schilder Gerrit van Bercheyde (1638-1698) was leerling van zijn broer Job (zie volgende noot). 
Hij schilderde stadsgezichten en gebouwen, enkele landschappen en enige malen het interieur van de St.- 
Bavokerk te Haarlem.

1339. De schilder Job van Bercheyde (1630-1693) werd in 1654 lid van het St.-Lucasgilde te Haarlem. Hij 
schilderde stadsgezichten, interieurs, landschappen, genrestukken, enkele portretten en bijbelse taferelen.

1340. Pieter van Rixtel was procureur te Purmerend en later te Haarlem. Zie voor hem: Allan, Deel IV, 
p.475.
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Zacharias Pille;
1662 - Adriaen Frans Regoot;
Tobias Laurens van den Berg;
Wouter Andriesse;
1665 - Pieter Pieters Sinkhorst;
1666 - Gerrit van Bercheyde, vind hem den 
Hendrik van Pomeren;
Pieter van Wassem;
1667 - Pieter Noppe (per 3-11);
Mahu de Graef;
Simon Waterland;
Cornelis van Kessel;
Jan Wessels;
D'Heer Bartolomeus Veer;
Notaris Haeswindius;
Reynier Kerkhoven, vleishouwer;
Mr. Francois Snellinx;
— Elslant; (Per 9-8)

Joris Pietersz. Wyn;
Jan Derkse Vermeer;
1664 - Joost Jansz. van 't Land; 
Guillaum Luytens;
Andries Jacobs van der Striep;

12 january onder de hoofden genoteert; 
Jan Dingmans;
Willem Jansz. Quedors; 
Johannes de Haes, substituut; 
Steven Langemers;
Abraham Daniels Denies; 
Hendrik Bloemendael;
Arend Symens;
Jacobus Schrevenhuysen; 
Matthys Olthoven;
Cornelis de Roos;
Augustin van Kessel;
Pieter van Amstel (per 9-8).

1668
- P.van Rixtel, "Mengel-rymen. Haerlem 1669." Op p.176: "Nieuwe-Jaers-gifte, Geschoncken 
aen de loflijke Borgerij der Stadt Haerlem door de 165-jaerige Wijngaertrancken." Op p.181 
staat een meilied van Liefde Boven Al.
- Idem:
1666 - Thomas Jans van Breuegel, keyser of deken;
1667 - Johannis van Linsbeek;
1665 - Reyer van der Wiel, vinder;
1665 - Andries van der Striep, vinder;
1667 - Abraham Daniels Denies, fiscael;
1659 - Jan Robrechts van Krieken, raad;
1663 - Cornelis van Kessel, secretaris;
1665 - Frans Bloemendael, vaandrig (tot 18-4); 
in april vinde ik:
1663 - Vincent d'Assonville, vaandrig;
1657 - Sydrach Jonasse;
1659 - Pieter Daniels Hofman;
Joost Jansz. Hoolman;
1666 - Leendert Simons Stokman;
Laurens Moises;
Nicolaes van Adrichem;
Jacob van der Heyde;
Johannes d'Haes;
Steven Langmers, afg. 29-4;
Hendrik Bloemendael;
Bartolomeus Veer, afg. 20-2;
Notaris Haeswindius;
Reynier Kerkhoven, vleeshouwer;
P. van Amstel;
Augustus van Kessel;
Jan Cornelisse Groen;
Jan van Hoeke;
Gillis van Haeks;
Hendrik van Wassem;

1667 - Pieter van Rixtel, factor;
1664 - Quiljaam Luytens, vinder;
1658 - Gerrit van Bercheyde, vinder;
1666 - Job van Bercheyde, raad;
1665 - Denys van Huchtenburg,

personeelmeester;

1653 - Willem Beyert;
Mr. Abram Jurriaens;
1661 - Joris Pieters Wyn;
1662 - Jan Dirksz. Vermeer; 
Jacob van der Heyde; 
Hendrik van Pomeren;
P. van Wasse;
1667 - Pieter Noppe;
Mahu de Graef; afg. juni. 
Simon Waterland, afg. juni; 
Jan Wessels;
Jacobus Schrevenhuysen; 
Mathys Olthoven;
Cornelis de Roos;
Mr. Francois Snellinx;
1668 - Glaude Moises;
Jan Brouwer;
Andries Welsoet;
Joost Epenhuysen;
Carel Cloet;
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Notaris Laurens Baert (vanaf 28-10); 
Jan van der Vloet;
Jan Claes Spits;

Joannes Velthoven; 
Pieter Saskes;
Pieter Claes Spiegel.

1669
- Pieter van Rixtel, "Mengel-rymen. Haerlem 1669." Op p.185: "Ogen-Schil, gelight van d'Ogen 
der blinde Wereld, op den eersten Ianuary 1669 door de 166 iaerighe Wijngaertrancken." Op 
p.190 staat een meilied van dezelfde kamer en op p.26: "Aen de Reden-Kamer van Noortwijk 
onder 't woort Uyt Liefd' Bestaen over mijn Nieuwe-Jaers gedicht, van den 1 January 1669 aan 
haar geschonken."
- Idem:
1666 - Job van Bercheyde, keyser;
1667 - Pieter van Rixtel, factor;
1666 - Nicolaes van Adrichem, vinder; 
Hendrik van Pomeren;
1662 - Vincent d'Assonville, vaandrig;
1667 - Augustijn van Kessel, secretaris; 
1657 - Mr. Abraham Jurriaens;
Jan Robert van Krieke;
Joris Pieters Wyn;
1666 - Leendert Stokmans;
Gerrit van Bercheyde;
Marcelis van der Heyde;
1667 - Johannis van Linsbeek 
Johannis d'Haes, stedehouder;
Cornelis van Kessel;
Jacob Schevenhuysen;
Johannis Veldhoven;
Joost Epenhuysen;
Jan Brouwer;
Pieter Claesse Spiegel;
Notaris Laurens Baert;
1669 - Jan Mulder of Mulraet;
Gerrit Mulraet;

1667 - Abraham Daniels Denies, prins;
1665 - Andries van der Striep, vinder;
Denijs van Huchtemburg, vinder;
1667 - Reynier Kerkhove, fiscael;
1668 - Jan van Hoecks, personeelmeester;
1653 - Willem Beyert;
1659 - Pieter Daniels Hofman;
1661 - Jan Dirkse Vermeer;
1664 - Quiljaem Luytens;
Tomas Jans Breugel;
Reyer Frans van der Wiel;
Hendrik van Pomeren;
Pieter Noppe;
Jan Wessels;
Matthys Olthoven;
1668 - Carel Cloet;
Pieter Saskes;
Adriaen Welsoet;
Jan Cornelisse Groen;
Joan van der Vloet;
Jan Claes Spits;
Andries Claess d'Hond;
Joan Danijns, secretaris van commissarissen.

1670
- Idem:
1669 - Gerrit Malraet, keyser;
1661 - Jan Dirkse Vermeer, vinder;
1666 - Gerrit Bercheyde;
1667 - Abraham Daniels Deniese;
1668 - Jan Cornelisse Groen personeelmeester

1667 - Pieter van Rixtel, factor;
1668 - Jan van der Vloet, vinder;
1667 - Reynier Kerkhoven, vinder;

N..vinde ick ook:
1668 - Isaac Crommelen, personeelmeester; 
1657 - Abraham Jurriaens;
Jan Robertsz. van Krieke;
1665 - Andries van der Striep;
1661 - Joris Pieters Wyn;
Reyer Frans van der Wiel;
Marceleis van der Heyde;
Jan Wessels;
Jan van der Vloet;

1668 - Jan Claesz. Spits, architect;
1659 - Pieter Daniels Hofman;
1664 - Quiljaem Luytens;
1662 - Vincent d'Assonville;
1666 - Hendrik van Pomeren; 
Nicolaes van Adrichem;
1663 - Cornelis van Kessel;
1668 - Johannis van Hoeke; 
Notaris Laurens Baert;
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Pieter Claes Spiegel;
Andries Claesse Hont;
1670 - Hendrik Harmensz. Blom 
Johannes Surendonk;
1671
- Idem:
1668 - Johannis van der Vloet, keyser;
1667 - Pieter van Rixtel, factor;
1668 - Jan Claes Spits, vinder;
1670 - Isaac Crommelen, boekhouder/assistent; 
Jan Dirks Vermeer;
1659 - Jan Robberts Krieken;
1661 - Vincent d'Assonville;
1665 - Andries van der Striep;
1667 - Jan Wessels;
Reynier Kerkhove;
1668 - Pieter Claessz. Spiegel;
Jan Brouwer;
1669 - Gerrit Mulraet;
Cornelis de Vos;
Hendrik Gerrits;
1672
- Idem:
1668 - Johannes van der Vloet, keyser;
1667 - Pieter van Rixtel, factor;
1668 - Carel Cloet, vinder;
1668 - Job van Bercheyde, raad;
1666 - Marcelis van der Heyde, fiscael;
1668 - Jan Claesse Spits, architect;
1659 - Jan Robbert van Krieken;
1664 - Quiljaam Luytens;
Gerrit van Bercheyde;
1668 - Pieter Claesse Spiegel;
1669 - Andries Claesse Hont;
Isaac Crommelen;
Nicolaas --- , spoormaker;
Johannis Valk.
1673
- Idem:
1668 - Jan van der Vloet, keyser;
Pieter van Rixtel, factor;
1672 - Francois Drieling, vinder;
Gerrit Jans de la Riviere, vinder;
Adam Dingmans, secretaris;
1672 - Johannis Valk, vaandrig;
1657 - Abraham Jurriaens;
Pieter Daniels Hofman;
1664 - Guiljaam Luytens;
Leendert Stokmans;
Marcelis van der Heyde, afgeg.;
1668 - Laurens Baert;

1669 - Jan Mulraet; 
Joan Danyns;
Gerrit Andriesse; 
Cornelis de Vos.

1666 - Reyer van der Wiel, prins; 
1666 - Hendrik van Pomeren, vinder; 
1670 - Henrik Harmens Blom, vinder; 
1661 - Joris Pieters Wyn, secretaris;
1657 - Abraham Jurriaens;
Pieter Daniels Hofman;
1664 - Quiljaem Luytens;
1666 - Nicolaes van Adrichem; 
Abraham Daniels Deniese;
Cornelis van Kessel;
Notaris Laurens Baert;
Jan van Hoeke;
1670 - Johannes Surendonck;
1671 - Jacob Brandenburg;
Claes Hals.

1667 - Abraham Daniels Deniese, prins; 
1670 - Hendrik Harmensz. Blom, vinder; 
1670 - Jan Surendonk , vinder;
1669 - Gerrit Mulraet, raad;
1672 - Francois Drieling, secretaris;
1657 - Abraham Hurriaens;
1661 - Jan Dirks Vermeer;
1666 - Hendrik van Pomeren;
Reyer Frans van der Wiel;
Laurens Baert;
1670 - Cornelis de Vos;
1672 - Francois Drieling, siet boven; 
Johannis Soeters;

1668 - Hendrik van Pomeren, prins;
1670 - Jan Surendonk, vinder;
1673 - Paulus van der Lee, vinder;
1673 - Nicolaes Patyn, fiscael;
1670 - Johannis Tettero, personeelmeester;
1668 - Jan Claes Spits, architect;
1659 - Jan Robberts van Krieken;
1661 - Jan Dirks Vermeer;
1666 - Reyer Frans van der Wiel 
Gerrit van Bercheyde;
1667 - Abraham Daniels Denies;
Jan Veldhoven;
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Pieter Claesz. Spiegel, afgeg.; 
Jan Mulraet;
Cornelis de Vos;
1673 - Johannis Noordhof; 
Robbert van der Graft;
Carel Flore;
Pieter van Wassenberg; 
Simon le Ferre;
Joost Mestdag;

1669 - Andries Claesse Hont;
1670 - Hendrik Harmensz. Blom; 
Isaac Crommelen, afgeg.;
Jan Wallendael;
Willem Salomons;
Andries Patijn;
Nicolaes den Otter, houtverkoper; 
Mr. Egbert Dyman;
Albertus van Sweringen;

1674
- Idem:
1673 - Paulus van der Lee, keyser;
1668 - Job Bercheyde, factor;
1672 - Gerrit Jansz. de la Riviere, vinder;
1673 - Johannes Noorthof, vinder;
1673 - Adam Dingmans, secretaris;
1671 - Jan Tettero, personeelmeester;
Jan Robberts van Krieken, afg.;
1664 - Guiljaem Luytens;
Reyer Frans van der Wiel;
1668 - Jan van der Vloet, oud-keyser;
Jan Velthoven;
1670 - Jan Surendonk;
1672 - Francois Drieling;
Pieter van Wassenberg;
Nicolaes den Otter;
Mr. Egbert Dyman;
Albertus van Sweringen;
Jacobus van Turft (12-3);
Den 5 october is Hendrik van der Gon tot

Mr. Simonle Ferre, prins;
1669 - Jan Mulraet, fiscael;
1670 - Cornelis de Vos, vinder;
1662 - Johannis Valck, vinder;
1668 - Jan Claesse Spits, architect;
1669 - Pieter Daniels Hofman, afg.;
1661 - Jan Dirks Vermeer;
1666 - Hendrik van Pomeren, oud-prins; 
Gerrit van Bercheyde;
Notaris Laurens Baert;
1669 - Andries Claesse d'Hont;
Hendrik Harmensz. Blom;
1673 - Jan van Wallendael, afg.;
Robbert van der Graft, obiit 12-10; 
Andries Patyn, beminnaer;
Joost Mesdag;
1674 - Jan van Wassenberg (12-3); 
Nicolaes Braeu (19-10).

1675
- Idem:
1673 - Paulus van der Lee, keyser, afg.; 
1666 - Job Bercheyde, factor;
1670 - Cornelis de Vos, vinder;
Jacobus van Turft, vinder;
1666 - Reyer van der Wiel, raed;
1668 - Jan Claesse Spits, architect;
1664 - Guiljaem Luytens;
1668 - Gerrit Bercheyde;
Laurens Baert;
1669 - Andries Claesse Hont;
1673 - Johannis Noorthof;
Nicolaes den Otter;
1674 - Claes Braeu;
Cornelis Bollaert (24-12)

1673 - Mr. Simon le Ferre, prins;
1666 - Hendrik van Pomeren, fiscael;
1674 - Jan van Wassenberg, vinder;
1673 - Albertus van Sweringen, vinder;
1673 - Adam Dingmans, secretaris;
1672 - Jan Tettero, personeelmeester; 
1661 - Jan Vermeer;
Jan van der Vloet, oud-keyser;
Johannis Velthoven;
1672 - Johannis Valk;
Gerrit de la Riviere;
Pieter van Wassenberg;
1675 - Antony Ravensbergen (31-3); 
Pieter Florisse Visser (24-12).

1676
- Idem:
1666 - Reyer van der Wiel, keyser; 
1666 - Job Bercheyde, factor;
1674 - Jan van Wassenberg, vinder;

1666 - Hendrik van Pomeren, prins;
1668 - Jan van der Vloet, fiscael, afg. (12-.); 
Jacobus van Turft, vinder;
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1675 - Anthony Ravensbergen, vinder; 
1673 - Pieter van Wassenberg, raed;
1668 - Jan Claesse Spits, architect;
Jan Vermeer;
1668 - Laurens Baert;
1669 - Andries Claesse Hont;
1673 - Johannis Noorthof afgeg.;
1674 - Cornelis Bollaert;
1676 - Leonard van Asperen (3-2)
Aert Gerard Schaep, (9-1);
Mr. Jan Dusart;
Cornelis Goechels;
Wouter van Walree;
Gysbert Abeels;
Dirk van Houten.
1666 - Reyer van der Wiel, keyser;
Job Bercheyde, factor;
1674 - Nicolaes Braeu, vinder;
1676 - Leonard van Asperen, vinder;
1673 - Adam Dingmans, secretaris;
1668 - Jan Claesse Spits, architect;
1668 - Laurens Baart;
1670 - Cornelis de Vos;
Albertus van Sweringen;
Jacobus van Turft, oud-vinder;
Pieter Florisse Visser;
Anthony Regoot;
Wouter van Walree;
Mr. Gysbert Abeels;
Dirk van Houten;
1677 - Jan van der Vloet, (lit ook 1668); 
Johannis van der Ley;
Levinus Savary;
Pieter van de Velde;
Pieter Vinke.
1678
- Idem:
1668 - Hendrik van Pomeren, keyser;
1665 - Job Bercheyde, factor;
1676 - Cornelis Goechels, vinder;
1677 - Levinius Savary, vinder;
1666 - Reyer van der Wiel, raed;
1666 - Gerrit Bercheyde, vaandrig;
1668 - Jan Claesse Spits, architect;
1668 - Laurens Baert, afg.;
1670 - Cornelis Vos;
Albertus van Sweringen;
Jan van Wassenberg;
1676 - Anthony Regoot 
Pieter van Acht;
Mr. Jan Dusart;
Jan Abraham Geschier;
Jan Davidsz. Laaner;

1666 - Gerrit Bercheyde, raed en vaendrig;
1673 - Adam Dingmans, secretaris;
1661 - Cornelis de Vos;
1664 - Guiljaem Luytens;
Johannis Velthoven, afg.(12-.);
1672 - Johannis Valk;
Albertus van Sweringen;
Pieter Florisz. Visser;
Pieter Hoeksma, chirurgyn;
Antony Regoot;
Pieter la Clee;
Cornelis Rens, procureur;
Pieter van Acht;
Mr. Adriaen Raep, chirurgyn;
1677 - Idem:
Hendrik van Pomeren, prins;
1676 - Mr. Gerrit Schaep, fiscael;
1675 - Cornelis Bollaert, vinder;
Cornelis Goechels, vinder;
1664 - Guiljaem Luytens, personeelmeester; 
1661 - Johannis Vermeer;
1669 - Andries Claesse Hont;
1673 - Pieter van Wassenberg, oud-raed;
1674 - Jan van Wassenberg, oud-vinder;
1675 - Antony van Ravensberg;
1676 - Cornelis Rens;
Pieter la Clee;
Pieter van Acht;
Mr. Adriaen Raep;
Mr. Jan Dusart, advocaat, beminnaer;
Mr. Abraham Geschier;
J.Woekhorst;
Dr. Jan Davids Laaner;
Jan Brouwer;

1675 - Cornelis Bollaert, prins;
1676 - Gysbert Abeels, fiscael;
Johannis van der Ley, vinder;
Pieter van den Velde, vinder;
1676 - Cornelis Rens, secretaris;
1664 - Guiljaem Luytens, personeelmeester; 
1661 - Jan Vermeer;
1669 - Andries Claesse Hont;
1673 - Pieter van Wassenberg;
1674 - Nicolaes Braeu;
1675 - Pieter Florisse Visser;
Pieter la Clee;
Dirk van Houten;
1677 - Jan van der Vloet;
Levinius Savary;
Jan Brouwer;
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Pieter Vinke;
Cornelis van Veen;
1679
- Idem:
1676 - Cornelis Goeckels, keyser;
1666 - Job van Bercheyde, factor;
1677 - Johannes van der Ley, vinder;
1674 - Nicolaes Braeu, vinder;
1666 - Hendrik van Pomeren, raad;
1676 - Antony Regoot, raad;
1678 - Gerardus van Hove, secretaris;
1677 - Pieter Denys Vincke, personeelmeester; 
1664 - Guiljaam Luytens;
1669 - Andries Claesse Hont;
1673 - Pieter van Wassenerg;
1676 - Cornelis Rens;
Pieter van Acht, beminnaer;
1677 -Jan van der Vloet, beminnaer;
Jan Brouwer;
1679 - Salomon Bels;
Hendrik de Ram, chirurgyn;
Eleazar van Adrichem;
Dirk Smuyser;
Jan Mulder of Mulraet (siet 1669);
1680
- Idem:
1676 - Cornelis Goechels, keyser;
1666 - Job Bercheyde, factor;
1678 - Cornelis van Veen, vinder;
Eleazar van Adrichem, vinder;
1674 - Jacobus van Twist, raad;
1679 - Salomon de Els, raad;
1678 - Gerardus van Hoven, secretaris;
Dirk Smuyser, assistent;
1666 - Reyer van der Wiel;
1669 - Andries Claesse Hont;
1674 - Nicolaes Braeu;
Cornelis Bollaert;
Anthony Regoot;
Pieter van Acht, beminnaer;
1677 - Jan van der Vloet, beminnaer;
Jan Brouwer;
Johannes Muller, beminnaer;
Jan Uutenhage;
1681
- Idem:
1675 - Cornelis Bollaert, keyser;
1666 - Job Bercheyde, factor;
Cornelis van Veen, vinder;
1680 - Hendrik Knierman, vinder;
1673 - Albertus van Sweringen, raad;

1678 - Gerard van Hoven; 
Jacobus van Turft.

1673 - Albertus van Sweringen, prins;
1676 - Gysbert Abeels, fiscael;
1674 - Jacobus Twist, vinder;
1678 - Cornelis van Veen, vinder;
1675 - Cornelis Bollaert, raad;
1666 - Gerard Bercheyde, vaendrig;
1668 - Jan Claesse Spits, architect; 
1661 - Johannes Vermeer;
1666 - Reyer van der Wiel;
1670 - Cornelis de Vos, afgeg.;
1674 - Pieter Florisse Visser;
Pieter la Clee, beminnaer;
Jan Dusart;
Levinus Savary;
Jan Davids Laurier;
Gerrit Jans Kooy;
Pieter van den Velde;
Dirk Eytsma;
Willem van Kampen;
Abraham van den Broeke.

1673 - Albertus van Sweringen, prins;
1676 - Gisbert Abeels, fiscael;
1679 - Dirk Aytsma, vinder;
1677 - Johannis van der Ley, raad;
1677 - Jan Davidsz. Laurier, raad;
1666 - Gerrit van Bercheyde, vaandrig;
1679 - Gerrit Jansz. Kooy, personeelmeester; 
1661 - Johannis Vermeer;
1666 - Hendrik van Pomeren;
1673 - Pieter van Wassenberg;
1675 - Pieter Florisse Visser;
1676 - Cornelis Rens;
Pieter le Clee;
Jan Dusart, beminnaer;
Levinus Savary;
1679 - Hendrik de Ram;
1680 - Wynand van Vollenhove;
Hendrik Knierman.

1674 - Nicolaes Braeu, prins;
1678 - Jacobus van Twist, fiscael;
1676 - Pieter la Clee, vinder;
Jan Uuttenhage, vinder;
1666 - Gerrit van Bercheyde, vaandrig;
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1679 - Salomon de Bels, secretaris;
1668 - Jan Claesse Spits, architect;
1666 - Reyer van der Wiel;
1669 - Andries Claesse Hond;
1675 - Pieter Florisse Visser; 
Anthony Regoot;
1677 - Jan Brouwer;
1680 - Wynand van Vollenhove; 
Mr.Simon van Grenade;
Pieter Bael.

Gerrit Jans Kooy, personeelmeester; 
1661 - Jan Vermeer;
Hendrik van Pomeren;
1673 - Pieter van Wassenberg;
1676 - Cornelis Rens;
Jan Dusart, beminnaer;
1679 - Jan Muller;
1681 - Rocus Ophof;
Pieter Vinke (siet 1677);

1682
- De Witte Angieren organiseren een wedstrijd. De bijdragen zijn verzameld in: '"t Soet-ruyckent 
wit Angiertje (...). Delft 1683."
- GA Haarlem, bibl. plano 5 E:
"Een Welkomst-Liedt, van 't Lof der Wit Angieren. Gemaeckt den 29 Juny 1682 (...)."
1682 en 1683
- Idem:
Vinde geen ander notitie als dair op de kamer zijn geweest:
1661 - Johannis Vermeer;
1673 - Albertus van Sweringen;
1675 - Cornelis Bollaert;
1668 - Jan Claesse Spits;
1677 - Jan Brouwer;
1678 - Cornelis van Veen;
1680 - Jan Uuttenhagen;
Pieter Bael;
Barent Vermeer;
Jan Bael;
— Buys, afgeg.;
Johannis Fonteyn;
De kamer is gesloten geweest van

1666 - Hendrik van Pomeren;
1674 - Nicolaes Braeu;
Pieter Florisse Visser;
1676 - Jan Dusart;
J. van der Vloet;
1679 - Gerrit Jansz. Kooy;
1681 - Rocus Ophof; 
1682/1683 - Willem Vermeer; 
Johannes Vermeer de jonge; 
Johannis de Keyser;
Claes Haeverbrek;
Jacobus Vroom.

"den 30 juny 1682 tot den 1 february 1683."
- Thomas Reuvens, "'t Is selden van Pas", neemt in 1682 voor De Witte Angieren te Haarlem 
deel aan een wedstrijd te Kethel.
- "'t Soet-ruyckent Wit Angiertje, op-geoffert aen den Wel. Ed. Groot-Achtbare Heeren (...). 
Delft 1683. Auteurs van de drempeldichten: Theunis P. Reuvens, "'t Is selden van pas"; 
P.v.Aemstel, "Wie past het effe"; Gerrit Keurlam, "Keurt wel".
Namen der Hoofden van de Witte Angieren:
keyser, Gerrit Keurlam; 
factoor, Theunis Reuvens;
Bartel van Cottum;
Jan Klaesz.
Deelnemers:
A.v.Gijsen, "Lust verlicht den arbeydt";
Jan Aelbrechtsz. de Liefde;
Pieter de Goe, "Die 't Goe bedocht";
Pieter van der Lee, "Tracht nae Vree" (Trou Moet Blijcken); 
K.Verlove;
L.A.Hasenduynen; "Vreughd' na deughd'";
Willem Lader;

prins, Pieter van Aemstel; 
Vinder, Aelbert Bouman; 
fiscael, Jan Fransz. Bouman;
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J.D.Reus, "De Geest moest wercken";
Jan de Vries, "Doet wel";
F.V.Gijsen, "Vernoegen baert rust";
J.A.W., "Een is 't alleen";
P.Soldaet, "Strijdt Mannelijck";
C.L.van der Vinne, "Pense a la fin";
Nicolaes Verbeeck;
L.V.Vinne, "Houdt u vernoeght".
1683
- GA Haarlem, SA, inv. rood 231; fol.161 verso-162 recto, d.d. 27-5-1683:
"Op het versoeck en te kennis geven van de Overluyden van de Vlaemsche Camer alhier om op 
aenstaende kermisse aen de cameristen van de omleggende steden ende dorpen haere vrage uijt 
te senden om die te beantwoorden is deselve haer versoeck toegestaen."
In margine: "Die van de Vlaemsche Camer toegestaen ter aenstaende kermisse onder de 
cameristen van de omliggende steden ende dorpen haere vrage uijt te senden om die te 
beantwoorden."
- KB 's-Gravenhage, sign. 78 H 10 (Ordonnantie Liefd Boven Al):
"Conditie waarnaar de Hoofden en Broeders van de Reedenkaamer onder het woord 'Liefd 
booven al' haar zullen hebben te reguleeren ende ook zonder eenig teegenzeggen moeten 
naarkoomen en agtervolgen.
Articule 1
Daar zal geen perzoon tot broeder mogen gemaakt worden dan met bewilliging en goedvinden 
van alle de hoofden en broeders.
2
Alle de hoofden en broeders zullen gehouden zijn eens ter week op de kaamer te koomen op de 
verbeurte van zes stuivers; ziek zijnde of van huijs weezende of hoe het zoude bijgekoomen 
moogen zijn en zal haar niet verschoonen, maar zullen evenals ieder die eens ter week op de 
kamer niet komt, betaalen zes stuivers.
3
Ieder hoofd en broeder zal gehouden weezen alle week twee stuivers tot onderhoud van de 
kaamer te betaalen.
4
Ieder hoofd en broeder zal gehouden weezen elken reis, als hij op de kamer komt, zijn gelagh te 
betaalen op dezelve. Dito en zo hij het niet en doet, zal hij in plaats van vier stuivers vijf stuivers 
moeten betaalen.
5
Zo iemand van de hoofden of broeders vloekten of zweerden of Godes Naam ijdelijk 
misbruikten, zal verbeuren elken reizen eene stuiver.
6
Item zo en zal niemand iets onhebbelijk, hetzij van 't een of ander, tot nadeel van de hoofden of 
broeders vermoogen voort te brengen op peene, zoals de hoofden en broeders daar zullen 
gelieven te statueeren.
7
Item zo en zal niemand van de hoofden of broeders vermoogen met iemand vreemds, geen 
broeder zijnde, op de kaamer te koomen, maar zal alvoorens de perzoon zijn naam moeten 
bekend maaken en verlof moeten verzoeken van alle de hoofden en broeders die alsdan prezent 
op de kaamer zijn en, verlof hebbende, zal hem op de kaamer brengen en anders niet, op peene, 
zoals de hoofden en broeders zullen gelieven te statueeren.
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Item zullen alle broeders en hoofden gehouden zijn des avonds voor half tien uuren van de 
kamer te vertrekken, op de boeten van twaalf stuivers bij ieder te verbeuren zo menigmaale als 
den inhoud deezes articuls zal worden overtreeden.
9
Item de kaamerknegt zal gehouden weezen des avonds van negen uuren de kelder te sluiten op 
de verbeurten van zes stuivers bij den voorschreeven kamerknegt te verbeuren.
10
Alle de hoofden zullen gehouden [weezen] op den eersten dag van ieder maand van de klok 
twee uuren preceis op de kaamer te compareeren op een boete van zes stuivers; ziek zijnde of 
van huis weezende of hoe het zoude bijgecoomen moogen zijn, en zal haar niet verschoonen, 
maar zullen evenwel ieder hoofd en niet en compareert verbeuren zes stuivers.
11
Ieder hoofd en broeder zal gehouden zijn op den derden kersdag te betaalen tot jaargeld 
vijfentwintig stuivers.
12
Ieder hoofd en broeder zal gehouden zijn op nieuwjaarsdag op de kaamer te koomen op de 
boeten van zes stuivers.
13
Ieder hoofd en broeder zal gehouden weezen alle maanden zijn agterweezen van den booven- 
staanden articule te betaalen op de verbeurte van in de volgende maand zulx niet gedaan 
hebbende dubbel te zullen moeten betaalen.
14
Item zo en zal geen hoofd nog broeder van de kamer vermogen te gaan, of hij zal alvoorens zijn 
agterweezen van deeze boovenstaande articulen moeten betaalen en daarenboven een recognitie 
moeten betaalen aan de jaamer van zes guldens en zes stuivers en zolang als hij dit niet en heeft 
betaald, zo zal hij aan de kamer en deeze articulen blijven verbonden.
Dat naarkominge van 't geene voorschreeven staat zo hebben wij, hoofden en broeders van de 
reedenkaamer onder het woord Liefd booven al, dit alle ge-onderteekend. Actum in Haarlem den 
eersten februarij zestien honderd drie en tagtigh."

8

1684
- Idem:
1674 - Nicolaes Braeu, keyser;
1666 - Hendrik van Pomeren, factor;
1675 - Cornelis Bollaert, raed;
1681 - Pieter Bael, vinder;
Johannes Keyser, secretaris en vaendrig;
1668 - Jan Claesse Spits, architect;
1675 - Pieter Florisse Visser;
1680 - Joan Uuttenhage;
Govert Haverbrek;
Barent van der Meer, afgeg.
Jan Bax 
Pieter de Graef;
Claes van der Vloet;
Pieter Scepenis;
Pieter van Toorneburg;
Claes Rerink 
Jacobus Redael;
Jacobus Opmeer;
Jan Wieland;
Jan Roobol.

1678 - Cornelis van Veen, prins;
1677 - Jan Brouwer, fiscael;
1683 - Johannes Vermeer de jonge, vinder;
1683 - Jan Fonteyn, vinder;
Willem Vermeer, personeelmeester;
1673 - Albertus van Sweringen;
1676 - Jan Dusart;
1683 - Jan Bael;
Jacobus Vroom;
1684 - Cornelis van Oosterbeek, afgeg.; 
Jan van Eeke;
Albertus Mes;
Jacobus van Doorn;
Cornelis Jacobsz. Santvoort;
Jan Surendonk;
Huybert Jans, afg.;
Mr. Simon van Grenade;
Jan Jacobsz. van 't Sparen;
Cornelis Boon;
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- KB 's-Gravenhage, sign. 72 F 47:
Nieuwjaarszang Trou Moet Blycken. Auteur is J.Schaep, med. doct. "Post Gandia Luctus".
- De Witte Angieren nemen deel aan een wedstrijd te Bleiswijk.1341 Auteur is "Bouwt niet op 
Kasteelen".
1685
- Idem:
1674 - Nicolaes Braeu, keyser;
1684 - Pieter van Toorenburg, factor;
1668 - Hendrik van Pomeren, raad;
1683 - Johannes Fonteyn, vinder;
1684 - Jacobus van Doorne, vinder;
1683 - Johannes Keyser, vaandrig;
Johannes Wieland, personeelmeester;
1673 - Albertus van Sweringen;
Pieter Florisse Visser;
1677 - Jan Brouwer;
1683 - Johannes Vermeer;
Govert Haverbrek;
1684 - Jan Bax;
Pieter de Graef;
Claes van der Vloet;
Claes Reering;
Mr. Simon van Grenade;
Jacobus Opmeer;
1685 - Simon Walrave;
Tomas Argus.
- Pieter Sceperius, "Niets door Gewelt", en Cornelis Boon, "In Liefde Boven al", nemen namens 
De Wijngaertrancken deel aan een wedstrijd te Schipluiden.
- KB 's-Gravenhage, sign. 72 F 47:
Nieuwjaarszang Trou Moet Blycken. Auteur is J.Schaep, med. doct. "Post Gandia Luctus".
1686
- Idem:
1666 - Hendrik van Pomeren; 1668 - Jan Claes Spits, architect, afg.;
1673 - Albertus van Sweringen; 1674 - Nicolaes Braeu;

Pieter Florisz. Visser;
1678 - Cornelis van Veen;
1681 - Pieter Bael;
Willem Vermeer;
Jan Pietersz. Bael;
Johannes Keyser (mei 1686,

een accoord met hem gemaakt)
Pieter de Graef;
Jan Surendonk;
Jacobus Redael;
Pieter van Torenburg;
Cornelis Jacobs Santvoort;

1341. Zie: Bleiswijk 1684.

1675 - Comelis Bollaert;
1676 - Jan Dusart;
1680 - Jan Uuttenhage;
1683 - Jan Fonteyn;
Jan van der Meer; 
Govert Haverbrek; 
Jacobus Vroom
1684 - Jan Bax;
Claes van der Vloet; 
Claes Reeling;
Pieter Sceperus;
Jacobus van Doorne;

1678 - Comelis van Veen, prins; 
Pieter Sceperis, fiscael;
1681 - Pieter Bael, raad;
Willem Vermeer, vinder;
Cornelis Santvoort, vinder;
1684 - Cornelis Boon, secretaris; 
1668 - Jan Claesse Spits, architect;
1675 - Cornelis Bollaert
1676 - Jan Dusart;
1680 - Jan Uuttenhage;
Jan Pietersz. Bael;
Jacobus Vroom;
Jan van Eeke, afgegaan;
Albertus Mes, afgegaan;
Jan Surendonk;
Jacobus Redael;
Jan Jacobs van 't Sparen;
Jan Roobol, afgegaan;
D.van der Stael;
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Cornelis Boon;
1685 - Simon Walrave;
Tomas Argus;
Jacobus Storm, afgegaan;
Dirk de Laet;
Hermanus de Swart, stedehouder; 
Antony Laars;
Jan Jans Bos.

Jan Wieland;
D. van der Stael;
1686 - Nicolaes Noppe;
— Bruys;
Pieter de Ruyter;
— Victor;
Araham Charles de jonge;

1686-1692
- KB 's-Gravenhage, sign. 72 F 47:
Nieuwjaarszang Trou Moet Blycken. Auteur is P.N.
1687
- Idem:
In dit jaer waren 32 broeders, en in 't laetst van 't jaer 39, maer vind de lyst — op een geschrift, 
gedateert den 24 Dec. 1685:
Tomas Argus; Cornelis Santvoort;
Nicolaes Noppe; P.Florisse Visser;
Jacob van Doorne; Richard Brakenurg;
Jacobus Vroom; Nicolaes Braeu;
verder zijn op de kamer verscheenen:
Jan Brouwer; Govert Haverbrek;
Johannis Wielant, afg. nov. 1687.
Volgens de notitie of ondertekening van de wet door de broederschap, van den 1 february 1683, 
vind de in rang gekomen tot 1689 incluys.

Jan Uylenburg;
Albertus Verkamme;
Pieter van Dijk;
1687 - Willem Jansz. Kryger; 
Esaias Kemp;
1688 - Willem Ramaker;
1689 - Michiel Vermaes; 
Adriaen van Berkenrode.

Jan Jans Bos;
Hendrik van Straten;
Martinus van Teylingen;
Richard Brakenburg;1342 
Huybert Nodda;
Claes Boomer;
Abraham Le Roux;
Gajus van den Heuvel;
1690
- GA Haarlem, Arch. Wijngaertrancken, inv.nr.6 (charters):
"Wij, Joost Craije en Christoffel van Valckenburg, schepenen in Haerlem, oirconde dat voor ons 
compareerden Johannes Maanbeecq, Pieter Maanbeecq, mitsgaders Lourens Bonte als voogd 
over Harmanus Maanbeecq als bij de ed. achtb. heeren schepenen deser stadt Haerlem specia- 
lijck geauthoriseert tot het doen van de navolgende vercoping en opdracht, volgens haerder ed. 
appoinct in dato den .... decemb. 1689. Welke Johannes, Pieter ende Harmanus Maanbeecq en 
soons kinderen ende erfgenamen van Michiel Claes Maanbeecq, in sijn leve soon ende univer
seel erfgenaam van Claas Lourens Conijn, vercoper, ende opgaven in die qualiteit aan de heer 
Petrus van Adrichem van Dorp een huijs mette erve staande ende leggende in sekere poort 
nevens het clockhuijs jegenwoordigh in huijr gebruijckt bij de hoofde ende broedere van de 
redencamer, onder 't woord Liefde boven al, bekent ten oosten ende noorden de heer Coper, ten 
zuijden het hofje van Mr. P.Codde, ten weste Zacharias Lokhout met nog acht jare huyr die de 
voorn. hoofde ende broedere naer po. meij 1690 daeraan sijn hebbende jaerlijx vorde somme van

1342. Richard Brakenburg, schilder 150-1702, was volgens Heppner lid van twee rederijkerskamers. Hij 
was een leerling van Adriaen van Ostade en Hendrick Mommers. Brakenburg werkte voornamelijk te 
Haarlem en schilderde taferelen uit het dagelijks leven en portretten.
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't negentigh Car. guldens, volgende de huijrcedille daer van sijnde die de coper sal werden 
overgelevert, omme hem daernaer te regulere, voorts al vrij ende rontsomme met sodanige eijge 
ofte gemeene muijrs heijningen, gote, waterlosingen of indrope, lichte, luchte ende verders vrij 
ende onvrijheden van servituijte (=erfdienstbaarheid), actien, geregt- ende ongeregtigheden soo 
tot voordeel als nadeel als voor de huijr mette erve is hebbende de vercoper toebehoort ende de 
oude brieve sijn mede brengende die de coper sal werden overgelevert, omme hem daer naer te 
reguleren, sonder dat de vercoper in het doen van eenige reparatien ofte vergoedingh van eenige 
servituijt ofte huijre gehouden willen sijn, maar sal de coper hebbe 't selve regt, actie ende 
eijgendom als de vercopers daeraen sijn hebbende, verders nochte andersinds. Ende gekeurde sij 
comparanten in qualite voorsz. hiervan al voldaen ende wel betaelt te wese (uijtgesondert van de 
voorsz. huijr) de laetste penninge met de eerste, belovende 't voorsz. huijs te vrije (=onbelast 
maken) ende te ware (=zekerheid verlenen t.o.v. aanspraken van derden), als men binnen 
Haerlem schuldigh is te doen. Sonder fraude. Oirconde onse zegels hier boven aenhangen den 
eersten julij 1690.
Was geteekend P.Lefebure."
- Idem, ledenlijst:
Nicolaes Braeu; Cornelis van Veen;
Hendrik van Pomeren; Jan Fonteyn;
Jacobus van Doorne; Cornelis Santvoort;
Albertus van Sweringen; Pieter Florisse Visser;
Jan Vermeer; Govert Haverbrek;
Adriaen van Berkenrode; Richard Brakenburg;
Michiel Vermaes; Tomas Argus;
Gajus van den Heuvel; Antony Laars;
Van Nickele;1343 Willem Ramaker;
Abraham le Roux; Pieter van Dijk;
Willem Jansz. Krijger; Leendert Tysse;
D. Bruyn; Jacobus van Pomeren;
Emanuel Camey; —Engegeer;
Jan Kuylenburg; 1684 - Opmeer, beminnaer.
1691 - Albertus van Sweringen;
Jacobus van Doorne; Nicolaes Braeu;
Cornelis van Veen; Hendrik van Pomeren;
Cornelis Santvoort; Jan van der Meer;
Govert Haverbrek; Adriaen van Berkenrode;
Richard Brakenburg; Michiel Vermaes;
Tomas Argus; Pieter Florisse Visser;
Jan Fonteyn; Gajus van den Heuvel;
Van Nickele; Abraham Le Roux;
Willem Ramaker; Pieter van Dijk;
Jan van den Bos; Leendert Tysse;
D. Bruyn; Willem Jansse Krijger;
Emanuel Camey; --- Engegeer;
Jan Uylenburg; --- Verschuyl;
Antony van Gennep; Arent d'Haes;
Hendrik Duyves; Abraham van Kempen;
Laurens Akersloot; Jan Alberts van der Werf;
Pieter Kiljaen; Jan van Limmen.

1343. Van Nlckele was volgens Heppner 1939-1940 schilder van beroep.
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- GA Haarlem, SA, 2e afd., inv.nr.850 (Resolutiën Burgemeesteren 1692), fol.91 (20-5-1692): 
"Burgemeesteren hebben op het versoeck van de rederijckers van de Vlaemsche camer alhier 
deselve gequalificeert een vrage aen andere camers te laten uytgaen, die te beschryven en is aen 
deselve een ofte twee oude vaendels te leen toegestaen."
In margine: "De rederijckers van de Vlaemsche Camer gequalificeert een vrage aen andere 
Camers te laten uijtgaen."
- KB 's-Gravenhage, sign. 72 F 47:
Nieuwjaarszang Trou Moet Blycken. Auteur is J.Berckheide.

1692

- GA Haarlem, Arch.Wijngaertrancken (Ledenlijst):
Albertus van Sweringen; 
Richard Brakenburg;
Jacobus van Doorne;
Pieter Florisse Visser; 
Abraham le Roux;
Willem Ramaker;
Emanuel Camey;
Gajus van den Heuvel;
Govert Haverbrek;
Jan Uylenburg;
Adriaen van Berkenrode;
---Engegeer;
Arent de Haes, afgeg.; 
Abraham van Kempen, afgeg.; 
Jan van Limmen;
Jan van den Bos, afgeg.;
Job van der Es;
Willem Heerenhof;
Pieter Verkamme;
Jacobus van Suyderburg;

Cornelis Santvoort; 
Johannis Fonteyn;
Jan van der Meer;
Cornelis van Veen;
Tomas Argus;
Michiel Vermaes;
Pieter van Dijk;
Nicolaes Braeu;
Willem Jans Krijger;
Van Nickele, afgeg.; 
Jacobus van Pomeren; 
Antony van Gennep; 
Hendrik Duyves;
Laurens Akersloot;
Pieter Kiljaen;
1692 - Jacobus Schotsman; 
Jaccobus Verpoorter;
Pieter Struys;
Dirk van Steenwyk; 
Reynier van der Meer.

1693
- Idem:
Albertus van Sweringen; 
Nicolaes Braeu;
Jan van der Meer;
Pieter Fiorisse Visser, afg. 15-4; 
Willem Ramaker;
Gajus van den Heuvel;
Jacobus van Pomeren;
Pieter van Dijk;
Govert Haverbrek;
Emanuel Camey;
Jan Uylenburg;
Laurens Akersloot;
Pieter Kiljaen;
Jacous Schotsman;
Jacous Verpoorter;
Pieter Struys;
Dirk van Steenwyk;
Reynier van der Meer;
Hendrik van Santen;

Cornelis van Veen;
Cornelis Santvoort;
Richard Brakenburg, fiscael; 
Tomas Argus;
Michiel Vermaes;
Willem Jansz. Krijger;
Abraham Le Roux;
Adriaen van Berckenrode;
Antony van Gennep;
--- Engegeer;
Hendrik Duyvese;
Jan van Limmen;
Abraham Drugt;
Jo van der Es;
Willem Heerenhof;
Pieter Verkamme;
Jacobus van Suyderburg, afgeg.;
1693 - Albert Pieters van der Werf; 
J.Heerenhof;
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Jacobus Kiljaan.
- KB 's-Gravenhage, sign. 72 F 47:
Nieuwjaarszang Trou Moet Blycken. Auteur is J.Berckheyde.
1694
- Idem:
1683 - Jan van der Meer, keyser;
1689 - Richard Brakenburg, factor;
1673 - Albertus van Sweringen, oud-keyser;
1683 - Govert Haverbrek, raad en oud-prins, obiit 22-1
1690 - Jacous van Pomeren, raad;
1678 - Cornelis van Veen, oud-keyser;
1689 - Michiel Vermaes, oud-fiscael;
1689 - Willem Jans Krijger, oud-vinder;
1689 - Gajus van den Heuvel, oud-vinder;
1691 - Antony van Gennip, vinder;
1691 - Pieter Kiljaan, vinder;
1692 - Jacobus Verpoorter, secretaris;
1691 - Hendrik Duyves;
1692 - Abraham Drugt;
1692 - Pieter Verkamme;
1692 - Reynier van der Meer;
1693 - Hendrik van Santen, maar niet kunnend betalen, moet sig afhouden.
1694 - Adrianus van Houten; Jan E.Heeresen;
Jacobus Opmeer, vind ook 1684; Jacobus Munts.

1689 - Pieter van Dijk, prins;
1689 - Adriaen van Berkenrode, fiscael; 
1686 - Tomas Argus, oud-prins en raad;
1674 - Nicolaes Braeu, oud-keyser en raad;
1690 - Jan Uylenurg, oud-fiscael;
1684 - Jacobus Opmeer, oud-vinder;
1689 - Willem Ramaker, oud-vinder;
1689 - Abraham Le Roux, oud- vinder;
1691 - Jan van Limmen, vinder;
1692 - Jacous Schotsman, vinder;
1693 - Jacobus Kiljaan, vaandrig;
1691 - Laurens Akersloot;
1692 - Job van der Es;
1692 - Dirk van Steenwyk;
1693 - Albert Pieters van der Werf;

- GA Haarlem, Arch. Wijngaertrancken:
"Middel tot een Saligh Nieu-Jaer den borgeren der al-oude stad Haarlem aangewezen uijt de 
naam der oude redenkamer der Pellicanisten, onder 't Woord Trou Moet Blycken op den eersten 
van Louw-maand 1694. Tot Haarlem gedruckt by Isaac van de Vinne. Boukverkooper in de 
Warmoesstraat ann 1694."
1694-1697; 1702 en 1706
- Nieuwjaarsgedichten In Liefde Getrouw. In: Jan van Gijsen, De werken van Jan van Gijsen, 
etc. Amsterdam 1707 (UB Leiden, sign. 119 E 12).
1695-1706
- KB 's-Gravenhage, sign. 72 F 47:
Nieuwjaarszangen Trou Moet Blycken. Auteur is Jacob Storm.
1695
- Idem:
1674 - Nicolaes Braeu, keyser;
1689 - Richard Brakenburg, factor;
1683 - Jan van der Meer, oud-keyser en raad;
1678 - Cornelis van Veen, raad;
1692 - Jacobus Schotsman, vinder;
1689 - Wilem Jans Krijger, vinder;
1693 - Jacobus Kiljaen, vaandrig;
1692 - Reynier van der Meer, personeelmeester; 
1686 - Tomas Argus;
Adriaen van Berkenrode;
1689 - Gajus van den Heuvel, afgeg. 2-4;

1690 - Jan Uylenburg, prins;
1691 - Pieter Kiljaen, fiscael;
1689 - Pieter van Dyk, oud-prins en raad; 
1689 - Abraham Le Roux, raad;
1684 - Jacobus Opmeer, vinder;
1692 - Job van der Es;
1691 - Laurens Akersloot, secretaris;
1673 - Albertus van Sweringen;
1689 - Willem Ramaker;
1689 - Michiel Vermaes;
1690 - Jacobus van Pomeren;
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Emanuel Camey, afg.; 1691 - Antony van Gennip;
1691 - Hendrik Duyvese; 1692 - Hendrlk Drugt;
1692 - Jacobus Verpoorter; 1693 - Jacobus Heerenhof;
1692 - Pieter Verkamme; 1692 - Dirk van Steenwijk;
1693 - Albert Pieters van der Werf; 1694 - A. van Houten;
1694 - Jacobus Munts, afgeg. 10-6;
1695 - Nicolaes Verbeek, die factor is geworden, in plaats van Richard Brakenburg, dien de 
kamer wierd ontsegt.
Pieter Merkman.
1696
- Idem:
1673 - Albertus van Sweringen, keyser;
1695 - Nicolaes Verbeek, factor;
1674 - Nicolaes Braeu, raad en oud-keyser; 
1683 - Jan van der Meer, raad en oud-keyser; 
1692 - Job van der Es, vinder;
1692 - Dirk Steenwyk, vinder;
1693 - Jacobus Kiljaan, vaandrig;
1692 - Abraham Drugt, personeelmeester;
1686 - Tomas Argus;
1689 - Adriaen van Berkenrode;
1689 - Araham Le Roux;
1694 - Jacobus Opmeer;
1691 - Laurens Akersloot, afg. 20-1;
1692 - Pieter Verkamme;
1694 - A.van Houten;
1696 - J. de Ridder;
Hendrik de Graef, afg. 20-12;
Pieter Frans Overzee;

1690 - Jacobus van Pomeren, prins;
1689 - Pieter van Dyk, fiscael;
1690 - Jan Uylenburg, raad en oud-prins;
1691 - Pieter Kiljaan, raed;
1691 - Antony van Gennip, vinder;
1692 - Reynier van der Meer, vinder;
1694 - Jan Heerese, secretaris;
1678 - Cornelis van Veen;
1689 - Willem Ramaker;
1692 - Jacobus Verpoorter;
1692 - Jacobus Schotsman;
1689 - Willem Jans Krijger;
1693 - Albert Pieters van der Werf;
1693 - Jacobus Heerenhof;
1695 - Pieter Merkman;
Jacobus van der Meer;
Mr. Egbert van der Eecte;
Jan Barents Buyser.

- GA Haarlem, SA, 2e afd. inv.nr.850 (Resolutiën van Burgemeesteren 1696), fol.73 en 73 
verso:
In margine: "Decisie van de differenten tusschen de broeders van de camer Liefde boven al ende 
Richard Braeckenburgh wegens seker uytspraecke ende condemnatie in sijn reguarde by de 
broeders genomen.
Op de clachte van Richard Braeckenburgh over de brueders van de camer Liefde boven al 
wegens sekere uytspraecke en condemnatie in zijn reguarde bij de voorsz. broeders op haer 
camer genomen die hij oock seer gaerne soude ende wilde opvolgen in gevalle aen hem weeder 
wierde gerestitueert de vier ducatons door hem voor 't regt van 't incomen op de voorsz. camer 
betaelt, waarop de voorsz. camerbroeders wesende gehoord hebben haer Ed. groot. achtb. naar 
voorgaande deliberatie goed gevonden ende verstaen dat de gemelte broeders aan hem (lees: het 
incomgeld restitueren en dat), Braeckenburgh, dan oock van de voorsz. camer sal moeten 
afblijven en noijt daar weder mogen opcomen. "
1697
- Idem:
1690 - Jan Uylenburg, keyser, afgeg. 24-12;
1695 - Nicolaes Verbeek, factor;
1674 - Nicolaes Braeu, raad in 't tweede jaer;
1690 - Jacobus van Pomeren, raed en oud-prins;
1694 - Jacobus Opmeer, vinder, afg. 9-4;
1696 - Jacobus de Ridder, vinder;
1693 - Jacobus Kiljaan, vaandrig;

1689 - Adriaen van Berkenrode, prins;
1673 - Albertus van Sweringen, 

raad en oud-keyser;
1689 - Willem Jans Krijger, raad
1692 - Reynier van der Meer, vinder;
1695 - Pieter Merkman, vinder;
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1696 - Jacobus van der Meer, secretaris, afg. 22-12;
1693 - Jacobus Heerenhof, personeelmeester; 1678 - Cornelis van Veen;
1686 - Tomas Argus; 1692 - Jacobus Verpoorter;
1689 - Araham Le Roux, die den 1 aug. knegt is geworden;
Jacobus Schotsman 1693 - Albert Pieters van der Wiel;
1692 - Abraham Drugt; 1692 - Jab van der Es;
1692 - Dirk Heenwijk; 1691 - Antony van Gennip;
Pieter Kiljaen; 1694 - A.van Houten, M.D.;
1696 - Mr. Egbert van der Eecte; Pieter Overzee;
Jan Barents Buyser; 1697 - Barent Crouse;
Willem van de Laar.
Maandag den 13 mey 1697 is de broederschap voor d'eerste mael in de Schoolsteeg vergadert 
geweest.
1698
- Idem:
1674 - Nicolaes Braeu, keyser;
1695 - Nicolaes Verbeek, factor;
1689 - Adriaen van Berkenrode, raad;
1691 - Anthony van Gennip, vinder;
1693 - Jacobus Kiljaan, vaandrig;
1678 - Cornelis van Veen;
1692 - Jacobus Schotsman;
1692 - Job van der Es;
1692 - Reynier van der Meer;
1693 - Albert Pieters van der Werf;
1696 - Egbert van den Eecte;
Jan Barents Buyser;
Willem van der Laer;
Pieter de Ruyter;
Johannis Fonteyn;

1690 - Jacobus van Pomeren, prins; 
1683 - Jan van der Meer, fiscael;
1683 - Albertus van Sweringen, raad;
1691 - Pieter Kiljaan, vinder;
1692 - Jacobus Verpoorter, secretaris;
1686 - Tomas Argus, afg. 2-5;
1692 - Abraham Drugt;
1692 - Dirk Steenwijk;
1689 - Willem Jans Krijger;
1695 - Pieter Merkman;
Pieter Overzee;
1697 - Barent Croese;
1698 - Dirk van Limmen;
Gillis van Waarde;
Jan Hers.

1699
- Idem:
1673 - Albertus van Sweringen, keyser;
1695 - Nicolaes Verbeek, factor; 
Nicolaes Braeu, raad;
1689 - Willem Jans Krijger, vinder;
1693 - Jacobus Kiljaan, vaandrig;
1692 - Abraham Drugt;
1692 - Anthony van Gennip;
1683 - Jan van der Meer;
1696 - Mr. Egbert van den Eecte;
Jan Barentse Buyser;
Willem van de Laer;
Pieter de Ruyter;
Johannis Fonteyn;
1699 - Adriaen van Heede;
Jan van Vaerle;
Nicolaes Provo;

1692 - Jacobus Schotsman, prins; 
Job van der Es, fiscael;
Jacobus van Pomeren, raad; 
Jacobus Verpoorter, vinder;
1678 - Cornelis van Veen;
1692 - Dirk Steenwijk;
1689 - Adriaen van Berkenrode;
1691 - Pieter Kiljaan;
Pieter Overzee;
1697 - Barent Croese;
1698 - Dirk van Limmen;
Gillis van Waerde;
Jan Hers;
Marten Fiert;
Vincent de Bois;
Nicolaes van Adrichem.
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1701
- Haarlem (De Witte Angieren) neemt deel aan een wedstrijd te Hazerswoude. Auteur is Jan 
Hardie, "Boud op geen Sant grond".
1705
- KB 's-Gravenhage, sign. 72 F 47:
Jaarzang Trou Moet Blycken. Auteur is Jacob Storm.
1707-1711
- KB 's-Gravenhage, sign. 72 F 47:
Nieuwjaarszangen Trou. Auteur is Lucas Schermer.
1709
- GA Haarlem, SA, inv. nr. rood 256, fol.98 recto - 103 verso, Resolutiën Burgemeesters 
(7-11-1709):
"Burgemeesteren ende Regeerders der stad Haerlem gelesen ende geëxamineerd hebbende de 
requeste aen haer Edele Groot achtbaren gepresenteerd bij de hoofden van de Camer der Witte 
Angieren onder het woord In Liefd' Getrouw, houdende, dat haer Edele Groot achtbaren op den 
26sten april des jaers 1707 op het versoek en te kennen geven van de supplianten haere vorige en 
oude ordonnantie hadden geapprobeert, dat de supplianten echter sederd dien tijd, ondervonden 
hadden, dat sommige van de broederschap, haer tegens eenige leden van de gemelte ordonnantie 
hadden aengecant, en deselve gequerelleerd (=betwist); dat de supplianten tot voorcominge van 
verdere difficulteijten, en tot maintien van haar gemelte Camer, genootsaekt waren, haar te 
adresseren aen haer Edele Groot achtbaren, met schuldige onderdanigheijd versoeckende, haer 
Edele Groot achtbaren tot wegneminge van alle questien ende dispuiten, hare ordonnantie 
geliefden te amplieren als bij de voorschreven requeste waren ter neder gesteld. Waarop 
wesende gedelibereerd, is goet gevonden ende verstaen te beraemen, en vast te stellen, gelijck 
beraamd en vastgesteld werd bij desen de volgende ordre; namentlijck
1.
Eerstelijck; soo sal de gemelte camer geregeerd werden door een keijser, een prins, een fiscaal, 
twee vinders, twee raeden en een factoor, benevens een secretaris die van alle besognes en 
resolutie behoorlijcke aantekeninge zal houden, en sullen de voorschreven hoofden, ijder twee 
jaren dienen, en na expiratie vandien, wederom andere in plaats van die afgaan sullen, vercoren 
werden, en zal dese verkiesinge bij meerderheijt van stemmen onder de hoofden allene werden 
gedaan.
2.
Iemand op de gemelte camer, broeder begerende te werden sal sig alvorens aan de hoofde 
moeten aangeven die de sodanige aan de gesamentlijcke leeden ofte broeders sullen voorstellen, 
of iemand daer iets tegen heeft, 't welck ordentelijck gedaan zijnde, sullen de hoofden nae de 
sake geexamineert te hebben, den nieuwen broeder vermogen aan te nemen, dog sal hetselve 
geschieden moeten met het trecken van de boonen, ten eijnde, niet en soude geweten connen 
werden, wie ietwas tot laste van den nieuwen broeder soude mogen hebben, waeromme hij niet 
aangenomen soude mogen werden.
3.
Ieder broeder zal eens ter weke, boven en behalven sijn gelag ofte verteringe die hij dagelijx sal 
comen te doen, gehouden zijn te betalen vier stuijvers tot maintien van de gemelte camer, 
uijtgenomen de eerste week in ieder maand, als wanneer sal moeten betaeld werden vijf 
stuijvers; maer ingevalle een ofte meer van de broeders sieck ofte uijt de stad mogte sijn, ofte 
blijven, sal alsdan vrij zijn met te betalen, boeten voor een weeck, indien het behoorlijck aende 
camer bekend is gemaekt.
4.
Niemand van de broeders en zal vermogen op de camer te comen, met eene, die geen broeder 
ofte lit van deselve is of zal alvorens sulx te doen, gezonden zijn door de knegt aen het hoogste
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hooft alsdan present zijnde, te laten vragen om consent, maar bij alsdien iemand van de broeders 
daer ietwes tegen mogt hebben sal hetselve vermogen te beletten, mits aen 't eerst hooft alsdan 
present reden gegeven werdende van zijn weij geringe en zal die geene die den vreemdelinge 
mede brengt daer voor moeten betaelen twee stuijvers.
5.
Bij aldien iemand vloekt ofte sweert sal t'elckens verbeuren een halve stuijver, gelijk mede geen 
hoofden ofte iemand van de broeders op de camer elckander zullen vermogen te lasteren, 
injurieren, schelden ofte eenige hatelijke woorden toebrengen op de verbeurte van twintig 
stuijvers, bij ij der te betalen die sulx sal comen te doen; ende verdere questie makende sal 
hetselve staan ter arbitragie van de hoofden en sal de respective bekeuringen door de fiscael 
gedaen werden, en die absent zijnde een ijder van de hoofden daertoe bevoegd en gequalificeert 
zal zijn.
6.
Soo wanneer het mogte comen te gebeuren dat een ofte meer van de broeders eenige moeijlij- 
kheijd ofte tweedragt op de camer sogte te maecken soo sal diegene dewelcke bevonden sal 
werden daer van oorsaecke te sijn, verbeuren een ducaton, dog het quaet groter ende 
vuijlaardiger zijnde, sal hetselve staan ter arbitragie van de hoofden sonder van die condemnatie 
te mogen provoceren.
7.
In gevalle op de camer eenige exercitiën ofte oeffeningen werd gedaen, 't sij van termen 
pronuncieren ofte singen, dat alsdan de broeders moeten stil sijn op de verbeurte van een halve 
stuijver ijder reijse, mits dat de voorschreven oeffeninge gedaan werde met behoorlijck versoeck 
en consent van het hoogste hooft alsdan present zijnde.
8.
Wie op de camer een glas ofte glaesen breekt sal deselve moeten betaelen; ook en sal niemand 
op de voorschreven camer vermogen te wedden ofte sal t'elcken reijs verbeuren achtien stuijvers.
9.
Gelijck oock niemand van de broeders op de ordinaire compareerdagen sal vermogen eenige 
wijn ofte stercken dranck te commanderen, die te laeten tappen ofte deselve op de camer 
brengen ofte doen brengen, maer zullen de broeders haar moeten vergenoegen van op de 
ordinaire compareerdagen bier te drincken.
10.
Item en sal de knegt na de clocke negen uijren op de voorschreven camer voor niemand van de 
broeders vermogen te tappen, maer zal de kelder op die tijd gesloten werden en alle tijdverdrij- 
ven ophouden en sullen de broeders precijs ten half tien uijren van de camer moeten wesen op 
de verbeurte van een stuijver als sij door den fiscael werden bekeurd en diegene, dewelcke van 
de broeders na thien uijren comen te blijven zal verbeuren een silvere ducaton en werd de knegt 
bij desen gequalificeert om bij absentie van de fiscael en andere hoofden daer van behoorlijcke 
aentekeninge te houden, om de hoofden bekend te maecken.
11.
Maar in gevalle een nieuwe broeder vercoren is, sal de knegt na de clocke elf uijren of na het 
uur, dat door de hoofden gesteld sal zijn, niet meer vermogen te tappen of schencken. Oock 
sullen de broeders nae die tijd geen exercitie meerder vermogen te doen; ook niet na de clocke 
twaelf uijren mogen blijven, op de verbeurte van vier guldens ende thien stuijvers, en werd de 
knegt bij dese mede gequalificeert, om bij absentie van den fiscael en andere hoofden daer van 
behoorlijcke aanteeckeninge te houden om de hoofden bekend te maken.
12.
Niemand van de broeders, wie hij sij, zal in de thuijn ietwes vermogen te saijen ofte planten 
nogte verplanten dan met speciale kennisse en consent van den keijser of ander hooft tot het 
waernemen van de thuijn gesteld op de verbeurte van ses stuijvers, gelijck oock niemand, op, of 
met een stoel in de thuijn sal mogen gaan sitten op de boete van vijf stuijvers.
13.
Een ijder van de broeders sal gebonden zijn zijn achterwesen, 't sij van boeten o f wekelijcke 
compareergeld te voldoen voor o f ten uijtersten op den eersten dagen van de maandrekeninge op
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de boete van ses stuijvers voor de wanbetalinge van het compareergeld, en twintigh stuijvers 
voor de nonbetalinge van de boeten, ende dit alles boven het verbeurde, mits dat deselve broeder 
door de knegt behoorlijck sullen zijn gewaerschout.
14.
Diegene, dewelcke van de camer soude willen afgaan o f deselve verlaten, sal alvorens sulx te 
doen gehouden zijn te betalen alle sijn achterwesens en boetens en daarenboven voor het regt 
van uijtgaan een gulden; sonder iets het minste van de camer te mogen pretenderen ofte tot 
desselfs lasten te resolveren, directelijk nog indirectelijk.
15.
Alle onbehoorlijkheden op de camer van tijd tot tijd voorvallende zullen alleen door de hoofden 
werden hersteld, gelijck ook door de hoofden sal werden toegebragt alle 't gene tot nut en 
voordeel, mitsgaders tot eenigheijt en liefde onder de broederen, sal connen dienen.
16.
Eijndelijck soo werden de hoofden van de gemelte camer bij desen gequalificeert omme alle 
quaadaardige, ongehoorsame en die dese ordonnantie in allen deelen niet nacomen, sodanig te 
bekeuren ofte de camer te ontseggen, sonder oijt weder daer te mogen opcomen, als zij na 
ondersoeck van zaecken zullen bevinden te behoren.
En sullen alle de voorschreven boetens, in dese ordonnantie vervat, comen ten voordeele van de 
gemelde camer.
Alle dese bovenstaande articulen sullen door de hoofden van de camer mogen vermeerderd, 
gealtereerd en verbeterd werden na toestand en gelegentheijd van zaken. Ook zullen de hoofden 
gehouden zijn omme alle jaeren eens aen de broederschap rekeninge doen.
Lastende de voornoemde hoofden, broeders en alle anderen, die dese zullen mogen aengaan haer 
daar na preciselijck en punctelijck te gedragen."
1709-1757
- UB Leiden, sign. 1193 B 4:
Jaarzangen van de broederschap der Witte Angieren.
1712
- GA Haarlem, Not.arch., inv.nr.707, fol.203 verso - 207 verso, 20-12-1712:
"Op den 20ste december 1712 compareerden voor my Arent van Stienler, openbaar notaris, 
Hendrik Steeneek, Jan Passemier ende Jacobus Jonkheer, alle drie hoofden en gewesene 
hoofden, mitsgaders broeders en gewesen broeders van de Vlaemse camer onder het woort 
Liefde getrou, Daniel van Elsland, gewesene knegt van de voorschreven kamer, Salomon van 
Elsland en Lysbeth Willems, egtelieden, wonende in de Zuyderstraet, Femmetie Meynders, 
huysvrouw van Jasper Gillesse ende Marijtie Jaspers, jongedogter, wonende beyde in 
Slagersgang op de Lajenhorstergragt uytcomende, ende Aeltie de Bode, jongedogter, dienst- 
maegt by desen, Jan van Woensel, item meester Jan Verschuly, stadschirurgijn, en Jacob van 
Rees, juffrouw Catarina Duderck, weduwe van Jan van der Gou zaliger, alsmede Daniel de 
Frenois ende Magdalena Moreau, egtelieden, wonende in de Battejorisstraet, Neeltie van der 
Heut, weduwe van Fardenand Lely, wonende in Paerdesteeg, Josyntie Jans, huysvrouw van 
Bartel van Cetsen, stalmeester in de Kruystraat, Catarina Gerrits, huysvrouw van Heertie 
Dockers, Christiaen Pauquet, wonende in 't Oudemannenhuijs, Johannes Metmen en Catharina 
Pauquet, egtelieden, wonende in de nieuwe Kruysstraet, Anna Renst, huysvrouw van Jeremias 
Genon, noothulp tot het huyswerk by Jan Sprackel ende laatstelijk Jan Sprackel, wonende in de 
Comnijstraet, alle binnen dese Stad, verclaerden alle waer en waragtig te weesen, ten versoeke 
van Francois van Hulft, wyncoper alhier, 't gene yder onder haren name volgt. Ende eerst de drie 
eerste comparanten verclarende:
Ceumt verclaringe voor Van Hulft [doorgestreept: alle hoofden en gemene hoofden, mitsgaders 
broeders en gemene broeders, alsmede kneght van de Vlaemse camer onder het woord in Liefde

454



Getrouw, verclaren waraghtigh te wesen,] dat sy in den jare 1706, 1707 en 1708 sijn geweest 
hoofden en broeders op de gemelte camer, dat sij deposanten seer wel weten dat sij haer camer 
tot in 't voorjaer 1707 hebben gehouden in de Schoolsteegh ende 't sedert dien tijt in sulx alvoor 
meij 1707 sijn verhuyst in seeckere camer in de Moorinnesteegh daertoe gehuurt van Dirk van 
der Stoel als procuratie hebbende van Maria Hagesteijn, alwaar deselve bijeencomst als nog 
werd gehouden dat sij deposanten seer wel weeten dat Francois van Hulft mede in die tijt hare 
medebroeder is geweest ende op geen ander camer, dat sij de voorschreven camer dagelijx 
hebben gefrequenteert, dog dat sij deposanten hoewel soodanigen selve de broederschap niet 
onbekent kan blijven, noijt hebben gehoort dat oijt of oijt veel min op den 3den kersdagh van 
den jare 1707 eenige bootschap is belast of aengenoomen uijt den name ofte vanwegens Anna 
Melckman door haere meijt Catharinae Bilevelt ofte imand anders omme deselve aen Van Hulft 
te doen, dat sij mede noijt gehoort hebben dat t'eeniger tijt veel min op den 4den kersdag van den 
voorschreven jare 1707 de voornoemde Francois is afgehaelt van der deposanten camer door 
Johannes Jansz. de Graef ofte imand anders wegens Anna Melckman; ende Daniel van Elsland 
mede verclarende deposeerde waeraghtigh te wesen dat hij deposant in den jare 1707 is geweest 
knegt van de voorschreven camer, dat hij als knegt in sijn plight heeft gehad altijt wanneer aen 
de kamer geklopt o f gescheld werd die te openen, bootschappen te ontfangen daervan rapport 
doen ende menschen in te laaten dat hij deposant sulx in den voorschreven jare 1707 ook heeft 
gedaen, ende seer wel weet dat hij noijt eenige bootschap wegens Anna Melckman aan Francois 
van Hulft heeft ontvangen veel min op den 3den kersdagh van denselven jare 1707 door 
Catarina Bilevelt hare meijt, dat hij getuijgen ook seer wel weet dat de voorschreven Van Hulft 
daegs daeraen door Johannes Jansz. de Graef niet is van de voorschreven camer gehaelt. (...)"
1712-1713
- KB 's-Gravenhage, sign. 72 F 47:
Nieuwjaarszangen Trou. Auteur is S.C.van Breen
1714-1715
- Idem. Auteur is P.Vlaming.
1715
- KB 's-Gravenhage, sign. 78 H 10:
Ordonnantie Liefd Boven Al wordt opnieuw bevestigd.
1716-1722
- Idem. Auteur is P.Langendijk.
1736
- KB 's-Gravenhage, sign. 78 H 10:
Ordonnantie Liefd Boven Al wordt opnieuw bevestigd.
1739
- Vier leden van De Wijngaertrancken schrijven een brief aan de Hoofden (Zie Koster, p.93).
1740
- KB 's-Gravenhage, pamflet nr.17141 (Knuttel 1978):
"Inweydinge ter eere van de verplaatsing der nieuwgebouwde redenkamer der Witte Angieren 
onder de zinspreuk In Liefde Getrou (...) 1740."
1744
- GA Haarlem, Arch. Wijngaertrancken, inv.nr.2342 b:
"De voogden der kinderen van wijlen Jan Bombaars c.s. verkooper aan Barend van Nooij, een 
huis of kamer genaamd "Liefd Boven Al" met nog een huisje daarnevens uitkomende in de gang
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dezes huizinge, staande en liggende in de Noorder Schoolsteeg, achterstrekkende aan de 
huizinge van de Zuider Schoolsteeg voor F. 1075,-.1344
1782
- KB 's-Gravenhage, sign. 72 F 47 (Nieujaarszangen Trou), p.6:
In 1782 was De Wijngaertrancken 297 jaar oud (dus het ontstaansjaar zou zijn: 1485).

1344. Zie ook: GA Haarlem, Transportregister G 64, p.219 verso, d.d. 2-12-1744.
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HAASTRECHT
't GALISBLOEMKEN 
"WT LIEFDE VERSOCHT"
DE BALSEMBLOEM 
"IN VREDE VRUCHTBAER"

INLEIDING
De Haastrechtse rederijkerskamer komen we voor het eerst tegen in 1602; de dubbele arend op 
het blazoen van de kamer zou er echter op kunnen wijzen, dat de kamer veel ouder is en haar 
oorsprong heeft in de tijd van Karel V. Van Balen 1937 zegt op p.28: "Reeds in 1515 bezat het 
dorp een rederijkerskamer, genaamd de Gelis of Gelisbloem". Hij vermeldt geen enkele bron. 
De rekeningen van Haastrecht zijn nagekeken over de periode 1587-1659. De oogst bestond uit 
slechts één gegeven uit 1602 n.a.v. een verzoek aan de overheid uitspraak te doen over de vraag, 
of de rederijkerskamer mocht blijven functioneren.

Van kerkelijke kant zijn geen bronnen over de voor dit onderzoek interessante periode 
bewaard gebleven. Echter, archiefmateriaal uit andere plaatsen geeft toch enigszins een beeld 
van de activiteiten van de Haastrechtse rederijkers tussen 1606 en 1683.

Tenslotte verdienen enkele stukken uit het Goudse notarieel archief (1620), betreffende het 
lenen van attributen uit Gouda en een kwestie over de wijze van jureren de aandacht.
GERAADPLEEGDE ARCHIEVEN
Streekarchief Krimpenerwaard, Arch. Haastrecht, inv.nr.1-2 (Resolutieboeken 1674-1696).
Idem, inv.nr.77-78 (Ommeslachbouck van 't gemeenelant van Haastrecht 1587/88-1628/29, 
1629/30-1658/59).
GA Haarlem, Arch. Oudemannenhuis, inv.nr.3A, lijst 85, nr.9.
GA Gouda, Not. Arch., inv.nr.64.
BIBLIOGRAFIE
Van Balen 1937 - P.van Balen, Uit de geschiedenis van Haastrecht. Stolwijk 1937.
Coigneau 1980 - D.Coigneau, Refereinen in het zotte bij de rederijkers. Gent 1980.
Van Hoek 1940 - F.van Hoek, Haastrecht. In: BBH Deel 58 (1940), p.255-267; ook afzonderlijk 
verschenen te Stolwijk z.j.
Kolker 1974 - A.J.Kolker, Haastrecht. Hoofdstukken uit het ontstaan en de ontwikkelingen van 
"die Steede ende Landen van Haestregt" tot het begin der 19e eeuw. Hollandse Studiën 6. 

Dordrecht 1974.
Schadt-Kiste 1621 - De Schadt-Kiste der Philosophen ende Poeten waer inne te vinden sijn veel 
schoone leerlijcke Blasoenen, Refereynen ende Liedekens (...). Mechelen 1621.
Schiedams Rood Roosjens spel 1619 - Schiedams Rood Roosjens spel van David ende Goliath 
(...). Rotterdam 1619.
BRONNEN
1602
- In Haastrecht wordt een wedstrijd georganiseerd.1345
- Streekarchief Krimpenerwaard, Arch. Haastrecht, inv.nr.77, geen fol. (1602):

1345. Zie: Van Boheemen 1999.
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"Op ten 25en ende den 26en junij burgemeesteren ende waersluijden (= gemachtigden) aen den 
gerechten versochten haer advijs te hebben, of het speelen van rethorica sijn voortganc hebben 
soude dan of men 't selve soude verbieden. Verteert in de twee reijsen 30 1/2 st."
1606
- 't Galisbloemken is aanwezig bij een wedstrijd te Haarlem. Auteur en factor is Rijssaert van 
Spiere, "Wort rijck in Godt".1346 In "Constthoonende Iuweel. Zwolle 1607" zijn de afbeeldingen 
van het blazoen en de intrede opgenomen.1347
- GA Haarlem, Arch. Oude Mannenhuis, inv.nr.3A, lijst 85, nr.9:
"Uut Liefde Versocht
Haestrecht
De camer van rhetorica 
tot Haestrecht 6.6.0."
1613
- 't Galisbloemken neemt deel aan een wedstrijd te Haarlem.1348
1615
- 't Galisbloemken neemt deel aan een wedstrijd te Kethel.1349
1619
- Wedstrijd te Haastrecht. De vraag te Haastrecht was:
"Wat eer den prins behoort, die sijn vijandt bestrede,
Met waapnen overwon, en bragt 't ghemeent' tot vrede?"
werd o.a. beantwoord door de Roo Rosen te Schiedam en afzonderlijk uitgegeven: "Schiedams 
Rood Roosjens Spel etc."1350
1620
- GA Gouda, Not.Arch. Notaris Van de Houf, inv.nr.83, fol.226 v.v.:
"Compareerde Mr. Hendrick Lucasz.1351, facteur oud 52 jaren; Goossen Cornelisz. Bot1352, 
keyser, oud 52 jaren; Jan Adriaensz. Schoon1353, schaftmeester; oud 53 jaren; ende Dirck 
Crijnsz.1354, vaendreger van de camer van retorica binnen deser stede, oud 22 jaren; of elx 
daerontrent, poorters deser stede. Ende hebben ten versoecke van de gemeene broeders van 
retorica tot Haestrecht by heure manne waerheyt in plaetse van eede getuycht, verclaert ende 
geattesteert (=bevestigd), tuygen, verclaren ende attesteeren by desen waerachtich te zyn, dat zy 
getuygen ende verclaeren XVJc negenthyen ten huyse van Dirck Erasmus (?), waert te 
Amsterdam op 't Veerstal geweest te zijn by Cornelis Willemsz.1355 secretaris tot Haestrecht, 
Pieter Cornelisz. Besemer mede van Haestrecht ende Wiert Claesz.1356 schilder, die henluyden 
aldaer versocht hadde te comen ten fijne (=ten einde) omme heur weder over te leveren de 
wercken van die van de camer binnen deser stede, die zy opte intrede van Haestrecht verspelen 
souden.
(In kantlijn: Ende die zyluyden weder omgehaelt ofte ingetrocken hadden ende dat zy getuygen).

1346. Zie voor hem Gouda 1596 v.v.
1347. Zie: Haarlem 1606; Hummelen 1968, 3 L 9 en Van Boheemen 1999.
1348. Zie: Haarlem 1613.
1349. Zie: Kethel 1615.
1350. Zie: Gouda 1619. Voor een referein in 't zotte voorgedragen op deze wedstrijd: Coigneau 1980, 

p.190.
1351. Zie voor hem: Gouda 1596.
1352. Zie voor hem: Gouda 1620.
1353. Zie voor hem: Gouda 1620.
1354. Zie voor Dirck Crijnsz. (Verveen of Verveer?): Gouda 1616.
1355. Cornelis Willemsz. (Stolwijck), secretaris van Haastrecht van 1609 tot 1639.
1356. Hij komt in het Goudse bronnenmateriaal vanaf 1609 een aantal malen voor.

458



Alsdoen metten voorseide secretaris ende Besemer geaccordeert zijn, dat zij deselve heure 
stucken ofte wercken weder Wiert Claesz. zouden overleveren, zulx zy dienvolghende oock 
deden onder conditie ende vaste beloften, dat de voorseide secretaris ende Besemer Wiert 
Claesz. aen die van de Goude zouden geven alsulcke prijsen als zy in conscientie bevonden 
zouden heur te competeren zonder dat yemant van de broeders van de camer van Haestrecht daer 
by geweest zyn.
Ondertekend:
Luccassoon Zas,
Jan Adriaensz.,
Dirck Crijnen,1357 
Ghoossen Cornelisz. Bot.
Compareerde mede Wiert Claesz., schilder, poorter deser stede oud ontrent 45 jaren, ende 
verclaerde, dat hy tot Haestrecht is geweest in de huysinge daer de camer van rethorica is,ten 
tyde als die van de camer van retorica tot Segwaert accoord maeckten met die van Haestrecht, 
nopende omme te kiesen elx twee mannen omme te oordelen, of oock de camers die nae 't eerste 
aenschryven opte intrede mede gecompareert zijn, mede prijsen hebben zouden, dan niet. Ende 
dat 't zelve accoort gemaeckt werde by de secretaris van Haestrecht ende Arien Dircxsz., anders 
geseijt Arien Luyten, mede van Haestrecht, zonder datter yemant van de broeders van de camer 
van Haestrecht daerby waren.
Van doen 't accoort by den secretaris geschreven ende by hem ende den voorseide Arien 
Dircxsz. ende die van Seghwaert onderteyckent was, dat doen daerby ontbooden werden Jacob 
Symonsz. Thoen, keyser, ende Jan Gysbertsz., prins van de camer van Haestrecht voorseid, dien 
hy mede 't voorseide accoort liet teyckenen, doch seyde de voorseide secretaris ende Arien 
Dircksz., dattet heur niet aen en gingh, ende dat zy heur daervan zouden bevrijden buyten hinder 
ende schade. Alle 't welcke (in de kantlijn:) zy getuygen elx heure tuychenisse vooren geroert 
bereyt waren by eede solemneel (=plechtige) te stercken (=bekrachtigen); des versocht zijnde. 
Aldus gedaen binnen der Goude ten huyse van Bartholomees Fransz. Alcruys, waert in de 
Clipzant, in presentie van d'selve Bartholomees Alcruys ende Harman Cornelisz. Slot, 
slotemaecker, poorter der voorseide stede, als getuygen van gelove hyertoe met myn notaris 
versocht den 27 july XVJc ende twintich.
Ondertekend:
W.Claeszoon, schilder,
Alcruys,
by mijn Harmen Cornelisz. Slot,
Van de Houf 1620 (..)."
- Idem, fol.240 recto en verso:
"Compareerde Mr. Willem Cornelisz. Ouwekaes, out ontrent 29 jaren, wonende tot Haestrecht. 
Ende heeft ten versoecke van de broeders van de camer van retorica tot Haestrecht voorsz. by 
zyne manne waerheyt in plaetse van eede getuycht, verclaert ende geattesteert, tuyche, 
verclaerde ende attesteerde by desen waerachtich te zyn, dat hem, getuyge, noch zeer wel 
indachtich is, dat ten tyde, als de intrede in 't voorleden jaer tot Haestrecht weesen zoude, 
alsdoen t'zijn getuygen huyse vergadert geweest zijn eenige gecommitteerden van de camers van 
retorica tot Oudewater ende Sechwaert mit ende beneffens Cors Willemsz. Stolwijck, secretaris 
tot Haestrecht ende Adriaen Dirxsz., anders geseijt Arien Luyten, mitsdesen Wiert Claesz., 
schilder van de Goude, ende dat die van de camers van Oudewater ende Sechwaert heure 
stucken ofte speelen niet en begeerden over te leveren, ten waere dat henluyden eerst belooft 
wierde, dat zy ter wederzijde twee mannen zouden kiesen, die oordeelen zouden of de camers 
die nae 't eerste aenschrijven mede opte intrede comen zouden mede prijs zouden hebben dan 
niet. Ende by den secretaris dies aengaende gemaeckt zynde zeeckere acte ende dezelve by hem 
geteyckent wesende, dat doen de gecommitteerde van de camers van Oudewater ende

1357. Zie voor Dirck Crijnen (Verveen of Verveer?): Gouda 1616.
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Zeghwaert daermede niet tevreden waren of dezelve acte niet wilden aennemen, ten ware d'selve 
mede onderteyckent worde bij den keijser ende prins van de camer van Haestrecht, mits 't 
welcke den voorsz. secretaris daer liet comen dezelve keyser ende prins, dien hy voorhiel den 
tenuer (=strekking) van dezelve acte, ende overmits den voornoemde keyser ende prins in de 
zaecke beducht waeren, dat doen den voornoemde secretaris ende Arien Luyten jegens 
haerluyden seyden, dattet heur niet aen en ginge, dat hy heur daervan zoude ontlasten ende 
garandeeren buyten costen van heur ofte de camer. Alle 't welck hy getuyge desnoot by cas van 
recolement (=vanwege een eerder afgelegde verklaring) versocht zynde, overbodich waren by 
eede solemneel te stercken.
Aldus gedaen binnen der Goude in de Clipzant, in presentie van Bartholomees Fransz. Alcruys, 
waert, ende Wouter Leendertsz.van Tetrode, als getuygen van gelove hyertoe met myn notaris 
versocht, den 4en augusti anno XVJc ende twintich.
Ondertekend:
Alcruys,
Willem Cornelissoen,
Wouter L.van Tetrode,
Van de Houf 1620."
- De Balsembloem is aanwezig te Mechelen, blijkens de bundel "De Schadt-Kiste etc." Auteur is 
A.Taelman, "Vromelick Strijt Altijt".
1639
- 't Galisbloemken neemt deel aan een wedstrijd te Gouda.1358
1682
- 't Galisbloemken is aanwezig te Kethel.1359

1358. Zie: Maassluis 1639.
1359. Zie: Kethel 1682.
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HAZERSWOUDE
DE HASELIEREN/DE HASELENBOOM 
"AENSIET GODTS CRACHT"
DE MEI-BLOEM
"MET LIEFDE VOLBRAGT"

INLEIDING
In het archief van Hazerswoude zijn door ons geen posten over rederijkersactiviteiten 
aangetroffen.

De beschikbare gegevens komen uit andere bronnen. Interessant is bijvoorbeeld de 
mededeling in het archief van het Hof van Holland, dat in 1623 een jonge kamer actief was.
GERAADPLEEGDE ARCHIEVEN 
ARA, H.v.H. inv.nr.5229.
ARA, ANHG Classicaal archief, Leiden, Acta Classis 1585-1700.
BIBLIOGRAFIE
Antwoorden 1702 - Alle de Antwoorden op de vrage, voorgesteld van de jonge redenkamer 't 
Meybloem 1701 tot Haserswoude. Leiden 1702.
Meertens 1943 - P.J.Meertens, Letterkundig leven in Zeeland in de zestiende en de eerste helft 
der zeventiende eeuw. Amsterdam 1943.
Van der Wall z.j. - Mr. Van der Wall, Lauwerkroon Hs. KB 's-Gravenhage, sign. 78 H 22. 
Wijnbeek z.j. - A.Wijnbeek, Korte shets (sic) etc. Hs. KB 's-Gravenhage, sign. 72 F 47.
BRONNEN
1606
- De Haselieren zijn aanwezig te Haarlem bij de wedstrijd aldaar.1360
- GA Haarlem, Arch.Oudemannenhuis, inv.nr.3A, lijst 85, no.4:
"Aensiet Godts cracht!
Wilt dach en nacht 
Nae den prys soecken,
Die Godt geestelyck sal geven ryck,
Die naer deucht doecken (=die de deuchd bevorderen).
De camer van rhetorica tot Haserswoude 30.6.0."
1613
- De Haselieren zijn aanwezig te Amsterdam bij een wedstrijd aldaar.1361
1615
- De Haselieren zijn aanwezig bij een wedstrijd te Kethel.1362
1616
- De Haselieren zijn aanwezig bij een wedstrijd te Leiderdorp.1363

1360. Zie: Haarlem 1606 en Hummelen 1968, 3 L 4.
1361. Zie: Amsterdam 1613.
1362. Zie: Kethel 1615.
1363. Zie: Leiderdorp 1616.
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1619
- ARA ANHG, Acta Leidse Classis, 30 september 1619:
"Is in classe verschenen Cornelis Mathijsz., jegenswoordich predicant tot Boscoop. Ende 
aengedient hebbende dat hij had verstaen dat in corten tot Haserswoude een camerspel 
geschieden soude, in hetwellick op de gereformeerde leeraren, ende bijsonder op de gesonde 
leere der goddelijcke praedestinatie ende 'tgeen dien aencleeft, soude werden lasterlicken 
gesmaet ende schimpredenen souden werden uutgeworpen, heeft aen den classe versocht dat 
deselve (waer 't mogelick) daertegen beliefde te voorsien. De classis vint gelyckelick geraetsaem 
door een cleyne requeste over de Edele Mogende Heeren de Gecommitteerde Raden de 
verhindering ende interdictie van sodanich ergerlick ende onstichtelick camerspel te 
bevoorderen. Ende over hetselvige te bevlijtigen is geordineert D.Michaël Joannis."
1623
- ARA H.v.H., inv.nr.5229, Informatie betreffende Haserswoude, 13-10-1623:
In de processtukken rond een wederdopersaffaire in Hazerswoude wordt Jacob Gerritsz. 
Heemste, alias Clomp, door het Hof van Holland geinterviewd. Zijn getuigenis, die verder niets 
met de rederijkerij te maken heeft begint als volgt:
"Den XIIIen october 1623.
Jacob Gerritsz. Heemste, bygenaempt Clomp, out ontrent XXX jaren wonende tot Hazerswoude, 
hem jegenwoordich generende met lindeweven.
Eerst, dat hij geweest es van de camer van rethorica binnen Haserswoude, naementlicken van de 
jonge camer, ende dat hij door ernstich aenhouden van Jan de Veer, keyser van dezelve camer, 
in october des voorleden jaers binnen Haserswoude opte kermis in een commedie gespeelt ende 
gerepresenteert heeft den persoon van keijser Coenraedt1364 (—)"
- Idem, Acte nr.5 (13-10-1623):
Het bezwaar tegen Jacob Gerritsz. Heemste wordt als volgt geformuleerd:
"De reden waerom, soo ick ten deele hebben comen te verstaen, syn niet soo seer de sobere 
qualiteyt van de voorsz. persoonen als linnewever ofte horstbreyer sijn, als wel de voorige 
compertements (=gedragingen) ende ongeleegte (=ongepaste) actien van redenrijckers ende vry 
met Arminiaenen geweest te sijn, waerdoor syluyden bemerckt hebben, dat haer predicatien 
ende bijeencompste nyet veel recommandatie (=aanbeveling) van haeren gheven. "
1632
- De Haselieren organiseren een wedstrijd.1365
1639
- De jonge kamer uit Hazerswoude, De Meybloem, neemt deel aan een wedstrijd te Gouda.1366 
641
- De Haselieren nemen deel aan een wedstrijd te Vlissingen. Auteur is Van Dobbe.1367
1646
- C.M.(Cornelis Maertensz.) Keyser, "Weest gedurich in gebeden", van Hazerswoude neemt 
deel een een wedstrijd te Haarlem.1368
1676
- De Haselieren nemen deel aan een wedstrijd te Voorburg.1369

364. Het is niet duidelijk om welk spel het hier gaat.
365. Zie: Van Boheemen 1999.
366. Zie: Gouda 1639.
367. Zie: Meertens 1943, p.93-95.
368. Zie: Haarlem 1646.
369. Zie: Voorburg 1676.
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1678
- De Haselieren nemen deel aan een wedstrijd te Schipluiden.1370
1679
- De Haselieren nemen deel aan een wedstrijd te Katwijk op de Rijn. Auteur in 't sot: "Ick ben de 
sotste".1371
1682
- De Meybloem neemt deel aan een wedstrijd te Kethel.1372 
1701
- Wedstrijd van de jonge kamer De Meybloem, waarop uiteraard ook de Haselieren verschijnen. 
Het blazoen van de jonge kamer staat op het titelblad. De bijdragen zijn gepubliceerd in "Alle de 
antwoorden (...)".1373
1707
- "Hazerswoudens Vrage:
Welck is het zevental der wonderen geweest,
De wereld door bezingt door rijkdom, konst en geest?
Beantwoord den 4 October anno 1707."1374
- "Tweede Vrage
Wat raadsman is 't geweest, wiens raad niet werd geagt, 
Waardoor dat hij hem zelf om 't leven heeft gebragt?"1375
1716
- De Haselieren zijn aanwezig te Leiden.1376

1370. Zie: Schipluiden 1678.
1371. Zie: Katwijk 1679.
1372. Zie: Kethel 1682.
1373. Zie: Mr. Van der Wall z.j.
1374. Zie: Mr. Van der Wall z.j.
1375. Zie: Mr. Van der Wall z.j.
1376. Zie: Wijnbeek z.j.
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TER HEIDE
DE BLAUWE LAVENDELBLOEM 
"UYT LYEFT GERESEN"

INLEIDING
De Blauwe Lavendelbloem heeft een tamelijk obscuur bestaan geleid; althans van haar 
activiteiten hebben we weinig aangetroffen in het archief van het ambacht Monster, waaronder 
Ter Heide viel. De kamer moet midden zestiende eeuw opgericht zijn.

Het enig overgebleven literaire product (of is hier sprake van een door Ter Heide gemaakte 
copie van een spel van een andere kamer?), het spel "sWerelts Aendoen", is bewaard gebleven in 
de zogenaamde Utrechtse Verzameling, tesamen met twee andere spelen van sinne, "Spul van 
Sinnen van den Siecke Stadt" (gedateerd tussen 1534 en 1564) en "'t Spel van de Christen 
Kercke" (gedateerd tussen 1539 en 1564). De drie spelen zijn geschreven op papier, dat 
voorkomt van 1560 tot 15 64.1377 De verklaring afgelegd door twee oude inwoners uit het 
ambacht Monster (1607) wijst ook in de richting van midden 16e eeuw. In 1684 blijkt De 
Blauwe Lavendelbloem nog wel op de "rol" van rederijkerskamers te staan; zij wordt immers 
uitgenodigd deel te nemen aan een wedstrijd te Bleiswijk, maar geeft geen acte de présence. De 
kamer zijn we zelfs op geen enkele wedstrijd in Holland tegengekomen. In De Bruyne 1879 
wordt gedicht XXXIX (pag. 165-168) ondertekend met "Met vieriger liefden op de lavender 
blomme, per Niet van my selven." Van de dichter die schuilgaat achter de zinspreuk "Niet van 
my selven" is nog een gedicht in de bundel opgenomen.
GERAADPLEEGDE ARCHIEVEN
GA Monster, inv.nr.1 (Keuren en ordonnantiën van Ter Heide 1575-1595-1599).
GA Monster, inv.nr.8 (Resolutie- en ordonnantieboek van Schepenen 1637-1791).
GA Monster, inv.nr.896-951 (Rekeningen van voogden van Ter Heide 1595-1664).
GA Monster, inv.nr.2072, d.d.16-1-1607.
UB Utrecht, ms., portefeuille 1336.
BIBLIOGRAFIE
Van Boheemen en Van der Heijden 1985 - F.C.van Boheemen en Th.C.J.van der Heijden, De 
Westlandse rederijkerskamers in de 16e en 17e eeuw. Amsterdam 1985.
Refereinen 1879 - Refereinen en andere gedichten uit de XVIe eeuw, verzameld door Jan de 
Bruyne, uitgegeven door K.Ruelens. Antwerpen 1879.
De Ridder 1966 - J.G.de Ridder, De kerkhistorie van het Westland. Zaltbommel 1966.
De Ridder 1974 - J.G. de Ridder, Uit de geschiedenis van het Westland. 's-Gravenhage 1974. 
Spul van Sinnen 1917 - Een Spul van Sinnen van den Siecken Stadt. Ed. H.F.Grondijs, Borculo 
1917.
Worp 1920 - J.A.Worp, Geschiedenis van de Amsterdamsche Schouwburg 1496-1772. 
Uitgegeven en met aanvullingen tot 1872 door dr. J.F.M.Sterck. Amsterdam 1920.

1377. Grondijs 1917, p.XXXIV-XXXV. Blijkens een rondeel aan het slot van het spel "sWerelts 
Aendoen" is de (af)schrijver ervan lid van 't Lavenderbloemken. Vlak voor het rondeel wordt het publiek 
aldus toegesproken: "Prince eerbaer//laet u eenpaer 

Ons spel danckelick wesen.
Onthout tegaer//ons reden claer.
Wij sijn uyt lieft geresen."

Volgens Worp 1920 is het spel waarschijnlijk kort na 1533 geschreven en opgevoerd. Grondijs stelt, dat 
het stuk teruggrijpt naar Amsterdamse toestanden in de jaren 1640-1650 (sic).
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BRONNEN
Niet gedateerd:
"sWerelts Aendoen", spel of afschrift van De Blauwe Lavendelbloem. De auteur of afschrijver 
hanteert de zinspreuk "Rynckt u selfs".1378
1567
- Omstreeks 1567 (of eerder: 1549 of 1551) is de kamer van Ter Heide opgericht.1379 
1607
- GA Monster, inv.nr.2072, d.d.16-1-1607:
"Compareerde voor Adryaen Wormbrechtsz.1380, ende Symon Syeren, schepenen der 
heerlickheyt ende ambachte van Monster, Adryaen Aerts Douw, oudt ontrent acht ende 
tseventich jaren, ende Adriaen Gabrielsz., oudt ontrent tsestich jaren, ende verclaren by den eedt, 
die sy daertoe (als recht was dede) warachtich te weeten, dat de cameristen van den dorpe Ter 
Heyde al over den tyt van veertich jaren ende langer voor haerluyder blasoen ofte bloom gevoert 
hebben de Blauewe Laevendelbloom ende voor haer woort "Uyt Lyeft Geresen", ende 
verclaerden syluyden van gelycke (=gelij kelij k) geduyrende denselven tyt nyet gehoirt te 
hebben, dat daer enige questie ter contrarie es gevallen (=tegenin is gebracht).1381 
Verclaerde voorts Adryaen Aerts Douw hem wel indachtich te weten, dat die van de cameristen 
van rethorica van den dorpe Ter Heyde getrocken syn om gebaptiseert (=gedoopt)1382 te werden, 
sonder dat hy, deposant (=getuige), weet waer 't selve soude geschyet wesen; dan seyt wel 
daernae gehoirt te hebben, dat 't selve souden geschyet wesen upten dorpe van Naeldtwyck1383; 
wyders en wisten sy deposanten diesaengaende nyet te verclaren. Alle 't welcke voorsz. sy 
bereyt waren desnoot ende rechtelicken versocht syn des te vernuewen (=opnieuw te verklaren) 
ende andermael te verclaren.
Des 't oirconde hebben wy schepenen voornoemt ons gemeen segel op 't spatium (=de lege 
ruimte) van dese gedruckt upten 16en january anno XVIc ende seven.
Segel
Wij jegenwoordich
Rijswijck
1607."
1684
- De Blauwe Lavendel wordt wel uitgenodigd voor een wedstrijd te Bleiswijk, maar verschijnt 
niet.1384

1378. Hummelen 1968, 1 I 3. Het afschrift bevindt zich in de UB Utrecht, ms. portefeuille 1336.
1379. Zie: Ter Heide 1607.
1380. Adriaen Wormbrechtsz. was schepen van Monster in de jaren 1582-1610. Hij is bakker van beroep 

en in 1583 keizer van de Monsterse rederijkerskamer.
1381. Moest deze verklaring dus dienen om aan te tonen, dat de kamer uit Ter Heide de oudste rechten 

had op de naam "Lavendelbloem"? Zo ja, zou dan de tegenpartij de Brabantse kamer Het Wit Lavendel uit 
Amsterdam geweest kunnen zijn? Dit lijkt weinig waarschijnlijk: er is immers nadrukkelijk verschil in kleur, 
zoals ook bij de kamers van Leiden en Dordrecht.

1382. De term "baptiseren" (gedoopt worden door andere kamers, waardoor de dopeling werd opgenomen 
in de rijen van de officieel erkende kamers) is aanleiding geweest tot het misverstand (De Ridder 1974, p.63), 
dat de rederijkers uit Ter Heide wederdopers zouden zijn.

1383. De enige wedstrijden in de 16de eeuw te Naaldwijk, die we kennen, werden georganiseerd en 1549 
en 1551.

1384. Zie: Bleiswijk 1684.
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HEUSDEN
???
???

INLEIDING
In het archief van Heusden zijn door ons geen posten over rederijkersactiviteiten aangetroffen. 
GERAADPLEEGDE ARCHIEVEN
GA Heusden, OA, inv.nr.E.1-71 (Gemeenterekeningen 1457, 1521, 1525, 1540, 1553, 155, 
1556, 1566-1648). De jaren 1540, 1553 en 1619-1620 ontbreken.
GA Heusden, ANHG, inv.nr.1-2 (Acta kerkeraad). inv.nr.1 ontbreekt.
BIBLIOGRAFIE
Van Winter 1957 - P.J.van Winter, De Hollandse Tuin. In: Nederlands Kunsthistorisch 
Jaarboek. Deel 8. Bussum 1957, p.106-109.
BRONNEN
Ca. 1550
- Voor het bestaan van een rederijkerskamer te Heusden pleit een houtsnede die bewaard wordt 
in het Rijksprentenkabinet.1385

1385. Van Winter 1957, p.107.
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HONSELERSDIJK
DE LAUWERIERSPRUIT 
"BEDIJCKT IN VREDE"

INLEIDING
Van Honselersdijk zijn geen archieven bewaard gebleven, die voor ons onderzoek interessant 
zijn.
GERAADPLEEGDE ARCHIEVEN 
Geen.
BIBLIOGRAFIE
Van Boheemen en Van der Heijden 1985 - F.C.van Boheemen en Th.C.J.van der Heijden, De 
Westlandse rederijkerskamers in de 16e en 17e eeuw. Amsterdam 1985.
Honsholredijksche Vraegwercken 1671 - Honsholredijksche Vraegwercken ofte Kaerten 
Delft 1671.
Van der Wall z.j. - Mr. Van der Wall, Lauwerkroon. KB 's-Gravenhage, signatuur 78 H 22.
BRONNEN
1671
- De Lauwerierspruit organiseert een wedstrijd. De bijdragen zijn gebundeld in 
"Honsholredijcksche Vraegwercken". Auteur is C.H.Verbrugge.
-Honselersdijk neemt deel aan wedstrijd te Schipluiden. Auteur G.P.V.R.1386, "Wapent U Wel".
1676
- Honselersdijk neemt deel aan een wedstrijd te Naaldwijk. Auteur is Willem Heyndricksz. van 
der Marck, "Ick tracht te leeren".1387
- Honselersdijk neemt buiten mededinging deel aan een wedstrijd te Voorburg. Auteur is J.van 
Foreest.1388
1679
- ANHG Naaldwijk, tweede deel van "'t Kerckeboeck tot Naeltwyck", fol.22:
Verzoek van kerkeraad Naaldwijk o.a. ook de rederijkerij in Honselersdijk aan te pakken.1389 
1701
- Honselersdijk neemt deel aan wedstrijd te Hazerswoude. Auteur J.D.B., "Niet sonder Fout".1390
- ANHG Naaldwijk, tweede deel van "'t Kerckeboeck tot Naeltwyck", fol.41:
Verzoek van de kerkeraad aan de stadhouder, prins Willem III, de rederijkerij in o.a. 
Honselersdijk aan te pakken.1391
1708
- Honselersdijk neemt deel aan wedstrijden te De Lier en Naaldwijk.1392 
1723
- Verbod op rederijkersspelen te Honselersdijk.1393

1386. G(elijn) P(ietersz.) van Ruyven. Zie: Naaldwijk 1678.
1387. Zie: Naaldwijk 1671.
1388. Zie: Voorburg 1676.
1389. Zie: Naaldwijk 1679.
1390. Zie: Hazerswoude 1701.
1391. Zie: Naaldwijk 1701.
1392. Zie: Mr. Van der Wall z.j.
1393. Zie: Naaldwijk 1723.
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HOOGEVEEN (Ook wel: Nieuweveen) 
(Zie: Nootdorp)

HOORN
DE ROODE ANGIEREN 
"WILT HOOREN 'T WOORD"

INLEIDING
In de geraadpleegde archieven hebben we geen gegevens over de Hoornse rederijkerskamer 
aangetroffen. De beschikbare informatie stamt uit secundaire bronnen.
GERAADPLEEGDE ARCHIEVEN
GA Hoorn, OA, inv.nr.147-149 (Resoluties van Burgemeesteren en Vroedschap 1586-1726). 
Idem, inv.nr.164 (Memoriaal van Burgemeesters en regeerders 1565-1794).
Idem, inv.nr.180-192 (Burgemeestersrekeningen 1464, 1475, 1490,
1494, 1502, 1511, 1517, 1541, 1542, 1543, 1544, 1637-1641).
Idem, inv.nr.193-200 (Burgemeestersrekeningen 1545, 1547, 1548, 1549, 1550-1551, 1553). 
Idem, 292-306 (Burgemeestersrekeningen 1642, 1643, 1644, 1646, 1647, 1648, 1649, 1650, 
1651, 1652).
Idem, inv.nr.1134-1136 (Thes.rek. 1615-1618, 1657).
BIBLIOGRAFIE
Antwoorden 1646 - Antwoorden Op de Vraghe, (...). Tot Hoorns Lof, voorgestelt door Mr.Ian 
Boeckaert. Berijmt by de Lief hebbers vande Rood' Angieren binnen Hoorn. (...). Hoorn 1646. 
Bostoen 1996 - Karel Bostoen, Held in een bloedstollend drama. In: Bontekoe. De schipper, het 
journaal, de scheepsjongens. Red. Karel Bostoen e.a. Amsterdam/Zutphen 1996, p.41-53. 
Esbattement 1967 - Een esbattement van smenschen sin en verganckelijcke schoonheit. 
Tekstuitgave met inleiding en aantekeningen, verzorgd door het Nederlands Instituut der 
Rijksuniversiteit te Groningen. Zwolle 1967.
Lavell 1986 - Charl Lavell, De slag op de Zuiderzee in geschiedschrijving en staatgezinde 
poezie tot 1648. Schagen-Hengelo Ov. 1986.
Meertens 1943 - P.J.Meertens, Letterkundig leven in Zeeland in de zestiende en de eerste helft 
der zeventiende eeuw. Amsterdam 1943.
Spies 1991 - M.Spies, Betaald werk? Poëzie als ambacht in de 17e eeuw. In: Holland. Jaargang 
23, p.210-225.
Velius 1648 - Theodorus Velius, Chronijck van Hoorn, daerin verhaelt werden des selven stadts 
eerste begin, opcomen en gedenkwaerdige geschiedenissen, tot op den jare 1638. Hoorn 1648 
(3e druk).
Van Voorst z.j. - Klaas van Voorst, Vervolg op de Chronijck van Hoorn. Vijfde deel. (GA 
Hoorn Hs.185).
Van Winter 1957 - P.J.van Winter, De Hollandse Tuin. In: Nederlands Kunsthistorisch 
Jaarboek. Deel 8. Bussum 1957, p.106-109.
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BRONNEN
1546
- Wellicht waren de Hoomse rederijkers aanwezig op de wedstrijd te Gouda van 1546.1394
1550
- Voor het bestaan van een rederijkerskamer te Hoorn ca. 1550 pleit een houtsnede in het 
Rijksprentenkabinet.1395
1596
- De Hoornse rederijkers worden uitgenodigd voor een wedstrijd te Leiden: "Noch weder gereyst 
van Hooren op Alckmaer". De Hoornse kamer neemt de uitnodiging niet aan.1396
1597
- De Rode Angieren nemen deel aan een wedstrijd te Zandvoort.1397 
1641
- De Rode Angieren nemen deel aan een wedstrijd te Vlissingen.1398 Auteurs zijn I. Boeckaert, 
J.F.Vijgh en J.Jansz. Deutel.1399
1648
- Op 23-12-1648 organiseert De Rode Angieren zelf een wedstrijd, getuige de "Kaerte" en de 
antwoorden, die in handschrift toegevoegd zijn aan de "Chronijck van Hoorn" van Klaas van 
Voorst. De kaart wordt ondertekend door Mr. Jan Boeckaert. De antwoorden zijn van de 
Hoornse rederijkers, te weten: J.J.Deutel, "Tragt na 't Goede"; P.F., "Deugts kleet ciert best"; 
Isaac van der Beeck1400, "Liefd' Boven Al".1401 De bijdragen werden in 1646 door Deutel 
gedrukt.1402
1682
- De Rode Angieren worden uitgenodigd te Bleiswijk. Zij verschijnen echter niet.1403

1394. Esbattement 1967, p.15-16.
1395. Van Winter 1957.
1396. Zie: Leiden 1596.
1397. Zie: Hummelen 1968, 1 OC 3.
1398. Meertens 1943, p.93-95.
1399. Zie: Meertens 1943, p.93-95. Deutel geeft in 1646 het journaal van Bontekoe uit. Behalve dichter is 

hij boekverkoper en uitgever. In 1641 verschijnt van zijn hand: "Huwelijckx Weegh-Schael, waerin werdt 
overwoghen of 't huwelijck goed of quaet is." In 1646 publiceert hij: "Avontuerlijcke en gedenckwaerdige 
gheschiedenissen gevoegd bij het journael van Dirck Albertsz. Raven." Van 1670 is zijn: "Een kort tractaetje 
tegen de tooverij."

1400. Van der Beeck was lid van de Hoornse kamer. Hij was korporaal van de Hoornse schutterij, tevens 
de belangrijkste en grootste boekdrukker/uitgever van Hoorn.

1401. Lavell 1986 dateert de wedstrijd van 1648 ten onrechte op 1645. Hoorn kende overigens nog twee 
bekende 17de eeuwse dichters, namelijk Cornelis Taemszoon en Jacob Coenraedts Mayvogel (of Meyvogel). 
Lavell 1986 geeft geen connecties aan met de Hoornse rederijkerskamer. Wij hebben ook geen aanwijzingen 
in die richting gevonden. Evenmin is dat het geval bij Spies 1991, die vooral de betrekkingen tussen Cornelis 
Taemsz. en de Amsterdamse uitgever Cornelis Claesz. belicht.

1402. Zie ook: Bostoen 1996, p.47, en Van Boheemen 1999.
1403. Zie: Bleiswijk 1682.
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DEN HOORN
DE HOORNBLOEM 
"NOYT HOOGER VERREESEN"

INLEIDING
Den Hoorn ressorteerde in de 17de eeuw, evenals nu, onder de gemeente Schipluiden. Het 
archief van deze gemeente is in de vorige eeuw bijna geheel verloren gegaan. De archieven van 
de aanpalende ambachten Hof van Delft, Zouteveen en Vlaardingerambacht zijn eveneens zeer 
onvolledig bewaard gebleven, zodat we wat betreft archiefgegevens over de rederijkerskamer De 
Hoornbloem te Den Hoorn het slechts moeten doen met een paar schaarse opmerkingen uit de 
Delftse kerkeraadsnotulen. Deze notulen geven aan, dat in 1677 rederijkers (waarschijnlijk uit 
Delft) in een poging het verbod op rederijkersactiviteiten te ontlopen net buiten de 
Waterslootpoort (en daardoor buiten de Delftse jurisdictie) een nieuwe kamer hebben opgericht 
en daar elke zondag bijeenkomen. De kerkeraad beklaagt zich bij de heren Burgemeesteren, die 
toezeggen in te zullen grijpen. Veel haalt dat niet uit, want in 1679 komt de zaak opnieuw in de 
belangstelling. Dat de kamer kort voor of in 1677 is opgericht blijkt uit enkele bijdragen van de 
kamers, die meededen aan een door de Hoornbloem georganiseerde wedstrijd (Den Hoorn 
1677). Zo luiden de eerste regels van een gedicht van Jan van Lis uit Schipluiden:
"Gegroet Rethorika, die 't Hoorn-Bloemtje schrijven 

U Op-komst heerlyk bloeyt: 'k wens dat het lang mag blyven."
Ook de eerste regels van een gedicht van Jan Ariensz. Delfgaue, eveneens uit Schipluiden, 
geven de suggestie, dat de kamer in 1677 nog jong is:
"Roemwaerdigh Hooren-Bloem, daer de konst is aen 't bloeyen,
Om in de reden soo meer en meer te groeyen."

De kamer verdwijnt in het eerste kwart van de 18de eeuw.
BIBLIOGRAFIE
Van Boheemen en Van der Heijden 1985 - F.C.van Boheemen en Th.C.J.van der Heijden, De 
Westlandse rederijkerskamers in de 16e en 17e eeuw. Amsterdam 1985.
Van Daalen 1981 - A.P.A.van Daalen, Heraldiek en genealogie. Speelpoppen der ijdelheid. 
Delft 1981.
De Hoorn-Bloemsche Paeschfeest 1677 - De Hoorn-Bloemsche Paeschfeest (...). Delft 1677.
Van der Wall z.j. - Mr. Van der Wall, Lauwerkroon. Ms. KB 's-Gravenhage, sign. 78 H 22.
GERAADPLEEGDE ARCHIEVEN 
GA Delft, ANHG, inv.nr.7, Kerkeraadsnotulen.
BRONNEN
1677
- GA Delft, ANHG, inv.nr.7, Kerkeraadsnotulen, fol.63 verso (dd. 34-7-1677):
"Alsoo verstaen wert, dat de retorijckers een nieuwe kamer weer buijten de Waterslootpoort1404 
hebben opgeregt, waerin sij gewoonte maken op den dach des Heeren hare oefeningh te houden, 
soo is eenparich geoordeelt, dat deselve behoorde te werden tegengegaen ende sijn gedeputeert

1404. De Waterslootpoort vormde de grens van de Delftse jurisdictie. Vandaar dat de Delftse overheid 
geen directe zeggenschap had over wat zich buiten deze poort afspeelde.
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om dit te remonstreren ende daerover breder te verhaelen bij de heeren burgemeesteren of de 
heeren van de wet D.Tigurinius1405 ende den ouderlinck Plantenburgh."
- Idem, fol.65, d.d. 28-6-1677:
"D.Tigurinius ende broeder Plantenburgh hebben rapport gedaen, hoe dat sij de achtb. burgem. 
hadden begroet over het oprechten van de nieuwe kamer der rethorijckers buijten de Watersloot- 
poort, versoeckende dat het selvige van hare achtb. mochte werden tegengegaen ende dat daerop 
hare achtbaerheden hadden geantwoort, dat sij niet geweten hadden, dat sodanigen kamer was 
opgerecht; dat sij anders al eer daertegen souden hebben gevigileert (=gewaakt), gelijc sij ooick 
van voornemen waren, als nu sulcx verstaende te doen. Werden de gedeputeerde voor hare 
moyte bedankt."
- Den Hoorn organiseert een eigen wedstrijd. De bijdragen zijn gepubliceerd in "De Hoorn- 
Bloemsche Paeschfeest". Auteur is Frans Joppen van Houten.1406 Deelnemer uit Den Hoorn zelf 
is Cornelis van der Lely, "'t Is mijn Schult".
1678
- Den Hoorn neemt deel aan een wedstrijd te Schipluiden en wordt bij deze gelegenheid 
gedoopt. Auteur voor Den Hoorn is Adam Joppen, keizer.1407
1679
- GA Delft, ANHG, inv.nr.7, Kerkeraadsnotulen, fol.85, d.d. 12(?)-6-1679:
"De scriba Van Aken1408 heeft bij absentie van de H.burgemeesteren's-Gravesande gerappor- 
teert, dat volgens gegeven last de achtb. heeren burgemeesteren over de comedien, rhetorijck- 
spelen etc. hadden versocht tot weeringe van de rethorijckspeelders op de Buytenwatersloot en 
tot verhoedinge in het toekomende soo van alle ongeregeltheden in 't gemeen, als in 't bijsonder 
van die comedianten die reeds versoek hadden gedaen. Dogh de heeren burgemeesteren niet 
compleet vergadert sijnde, had de heer praesiderende burgemeester tot andwoord gegeven, dat 
van gevoelen was, dat de heeren niet genegen souden sijn tot toelatinge van eenige speelders, 
maer veel eer om den wensch des E. kerkenraats in desen te voldoen. Dogh most de eijndelijke 
resolutie wachten na die anderen heeren praesentie. De gedeputeerden sijn bedankt en hem 
verder aanbevolen te vigileren, ook bij de heer dijkgraaf en bailliuw Coolwijck1409 te versoeken 
verhoedinge van alle sodanige ijdele spelen, indien die op Den Hoorn onder sijn jurisdictie 
mogten werden ondernomen."
- Idem, fol.86 verso, d.d. 19-6-1679:
"C.van Aken verhaalt, dat hij een van de heeren burgemeesteren particulierlik hadde begroet 
over de sake van de comedianten, retorijckers etc.. Waarop tot antwoord had gekregen, dat de 
heren tot op die tijt nog niet compleet vergadert waren geweest, maar vertrouwden, dat de sake 
ten genoegen van de kerckenraat soude uijtvallen. Blijft C.van Aken gelast om neffens de E. 
ouderlingh Segwaart na uytdracht van saken in soo verre den uijtslag gewerden is haar achtb. te 
bedancken en op 't geen ontbreekt tegen het toekomende versoek te doen. C.van Aken heeft ook 
neffens de hr. burgemeester 's Gravesande de hr. dijkgraaf en bailliuw Coolwijk versoght, dat 
sijn ed. geliefde de rhetorijckspeelders te weren op Den Hoorn, maar hadden geen antwoorde tot

1405. Bernardus Tigurinius werd beroepen van Heusden en bevestigd te Delft in 1651; emeritus in 1681. 
Hij overlijdt op 8-6-1682.

1406. Hij was bleker te Den Hoorn en broer van Adam Joppen Sondervan. Zie voor de laatste: Den Hoorn 
1678.

1407. Hij was blekersgast op de Zuidhoorn, zoon van Job Adam Sondervan, eveneens bleker te Den 
Hoorn en broer van Frans Joppen van Houten. Zie voor de stamboom van deze familie: Van Daalen 1981.

1408. Van Aken werd beroepen van Groningen en bevestigd te Delft op 1-9-1678. Hij overleed op 10-9
1702.

1409. Hij was baljuw en dijkgraaf van het hoogheemraadschap Delfland.
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genoegen gekregen.1410 Ondertusschen heeft men vernomen, dat de rhetoryckspeelders op 
gemelte plaats is toegelaten te ageren. De kerckeraat verstaat dit met droefenis ende heeft verder 
neffens C.van Aken den E.ouderling Segwaart gecommitteert om aan den hr. Coolwijk te 
vertoonen.1,1411
- Idem, fol.87, dd. 26-6-1679:
"De achtb. heeren burgemeesteren sijn bedanckt uyt name des e. kerkeraats, dat volgens 't gene 
aan haar achtb. versocht was tegen de comedianten en rhetorijckers resolutie was genomen en 
die niet te admitteren. En meteen vertoont, hoe dat ook de e. kerckenraat geerne hadde gesien, 
dat de koordedansers en marionetten geweert waren, hopende dat in 't toekomende de achtb. 
heeren burgemeesteren haren ijver eegalick tegen alle ongeregelt heden souden betoonen. 
Waerop haer achtb. hadden geantwoort, dat 't gene sij hadden gedaan om goede redenen bij haar 
achtb. gedaan was en vertrouwden in volgend tijden de heeren in den tijt souden handelen, gelijk 
sij souden oordeelen te behooren. De heer Coolwijk nog niet gesproken sijnd, blijft sulx den 
gecommitteerden noch aanbevolen."
- Idem, fol.87, dd. 30-6-1679:
"Den gecommitteerden (....) den hr. Coolwijk te spreken, hebben gerapporteert, dat sijn ed. 
begroet hadden en haar last uytgevoert, bekomende tot antwoord op 't gemoveerde 
(=aangeroerde) van de permissie aan de rhetorijckspelers gegeven, dat hij hebbende verwacht, of 
er elders1412 ordre of exempel van weeringhe van sodanige lieden soude voorkomen en niet 
vernomen, niet hadde konnen goet vinden om yets afsonderlick te doen. Sal dien heer nochmaals 
aangesproken worden, onder anderen om sijn ed. soo verre mogelick te disponeren (=gunstig te 
stemmen) tot weeringe der rhetorijkers in 't toekomende. "
1682
- Den Hoorn neemt deel aan een wedstrijd te Kethel. Keizer van de kamer is dan Frans Joppen 
van Houten.1413
1708
- Den Hoorn is aanwezig bij een wedstrijd te Schipluiden.1414

1410. Ruim drie regels zijn doorgehaald en onleesbaar. In de marge staat: "dese woorden sijn naderhant 
door resolutie des E.Kerckeraets op den 3 julij 1679 uytgedaan."

1411. Wederom zijn drie regels onleesbaar gemaakt door forse doorhalingen.
1412. Waarschijnlijk moesten die voorschriften van het Hof van Holland komen.
1413. Zie: Kethel 1682.
1414. Zie: Mr. Van der Wall z.j.
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KATWIJK AAN DE RIJN
DE CORENAREN 
"LIEFD' MOET BLYCKEN"
DE CORENARENSPRUIT 
"IN LIEFDE VIERICH"

INLEIDING
Over de zestiende eeuwse geschiedenis van De Corenaren uit Katwijk aan de Rijn is weinig 
bekend en ook voor de zeventiende eeuw beschikken we over weinig archiefmateriaal; literaire 
bronnen echter geven blijk van een actief bestaan van de kamer. De Corenaren nemen vanaf
1593 deel aan vrijwel alle rederijkerswedstrijden van enige omvang in Holland.

Bij gebrek aan heerlijkheidsrekeningen is niet na te gaan of de kamer door de plaatselijke 
overheid ondersteund is. Een kamerarchief is eveneens niet bewaard gebleven, al doen 
opmerkingen van Schotel1415 vermoeden, dat hij het reglement van de kamer nog onder ogen 
heeft gehad.

Opmerkelijk is de discussie in de kerkeraad van de hervormde gemeente in 1594, waar 
sommige broeders tegen de heersende landelijke opinie inbrengen, dat "het ^rederijkers
activiteiten) nyet soo heel onstichtelijck en was." De invloed van deze broeders blijkt niet al te 
groot, want enkele hervormde leden, die ook lid zijn van de rederijkerskamer komen enkele 
jaren later (1600 en 1606) in conflict met de kerkeraad en worden voor de keuze geplaatst: of lid 
van de kerkgemeenschap of lid van een rederijkerskamer.
Een officiële opheffing sdatum van de kamer is niet bekend. De Katwijkse predikant Pars1416 
weet in 1688 te melden: "Het heeft ons niet verdroten, dewijl nog in de Katwijken de 
overblijvsels van sulcke kamers, dog dagelijks meer en meer vervallende, en tot Katwijk aan 
See, gelijk versta (sic) al geheel eenige Jaren ophoudende gevonden werden." In 1697 schrijft 
Pars1417:"(...) en so ten laatsten ook alle drie de Katwijkse Kamers na veel preiken, ijveren, 
bestraffen, overtuigen, en so men aan de leeraers die Eer niet souw willen geven, sijn sij te mets 
van de kerken van veel onstigting, ergernis en afbreuk verlost." Na 1688 komen we in ieder 
geval geen leden van de hervormde gemeente meer tegen bij de Katwijkse rederijkers. Floris van 
der Hart in 1683 nog voor de kamer actief bij een wedstrijd in Haarlem wordt zelfs ouderling in 
de kerkeraad bij ds. Pars. Ironisch genoeg mag hij dan wel een lofdicht schrijven in Pars' boek 
"Keten van Heerlijckheden." De rederijkers die na 1685 actief zijn, komen voornamelijk voort 
uit de Remonstrantse gemeente.

Katwijk aan de Rijn heeft nog een rederijkerskamer gekend: De Korenarenspruit (eerste 
vermelding 1613). De naam geeft duidelijk aan, dat wij hier te maken hebben met een 
zogenaamde "jonge kamer".
GERAADPLEEGDE ARCHIEVEN
Resolutiën van de Heeren Ridderschap, Edelen en Gedeputeerden van de steden van Hollant 
ende West-Vriesland, genomen in haar Edele Groot. Mog. Vergaderingen 1610.
Resolutiën der Staten-Generaal van 15676-1609. Bewerkt door N.J.Japikse. 14 delen. In: Rijks 
Geschiedkundige Publicatien, Grote Serie. 's-Gravenhage 1915-1970.
ARA, Heerlijkheidsarchief Katwijk, 3e afdeling, inv.nr.110.
ARA, RA Katwijk, inv.nr.30-31 (Schepenwetboeken van de beyde Katwijcken en 't Sant, 
overgeleverd voor de jaren 1633-1635).

1415. Schotel 1871, Deel I, p.102 en 118.
1416. Pars 1688.
1417. Pars 1745.
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ARA, RA Katwijk, inv.nr.41 (Extra ordinaer dingbouck van den heer Bailliu ende Welgeboren 
Manne van beide de Katwijcken ende 't Sant 1676-1713).
ARA, RA Katwijk, inv.nr.43 (Ordinair dinghboek van den heer Bailliuw ende welgeboren 
Manne van beyde de Catwijcken ende 't Sand 1689-1700).
GA Katwijk, inv.nr.3097-3098 (Handelingen der Kerkeraads van Katwijk aan de Rhijn, 16e en 
17e eeuw).
GA Katwijk, Klapper op de doop- en trouwboeken van Katwijk aan Zee en Katwijk aan de Rijn. 
GA Leiden, Bibl. sign. 74405; blazoen van de rederijkerskamer De Korenaren.
BIBLIOGRAFIE
Korenaers Pincxter-feest 1679 - Korenaers Pincxter-feest (...). Leiden 1679.
Van der Marel 1962 - A.v.d.Marel, Westerbaen, een Zuid-Hollands geslacht van lijndraaiers, 
kunstschilders en theologen. In: De Nederlandse Leeuw. Jaargang 1962.
Pars 1688 - A.Pars, Keten van Heerlijkheden (...). Leiden 1688.
Pars 1745 - A.Pars, Catti Aborigines Batavorum (...). Uit egte en meestal ongedrukte Bescheiden 
te zamen gesteld, en beschreeven door Mr. P. van der Schelling. 2e druk. Leiden/Amsterdam 
1745.
Van der Plas en Spierenburg 1983 - B.v.d.Plas en J.Spierenburg, De Lusthof van de Katwijkse 
Rethorica, een onderzoek naar de geschiedenis en de ontwikkeling van de Katwijkse rederijkers. 
Doctoraalscriptie RU Leiden. September 1983.
Schelling 1697 -  Mr. P. van der Schelling, Katwijksche, Rijnsburgsche en andere 
Nederlandsche Oudheden (...). Leyden/Amsterdam 1745 (eerste druk 1697- zie ook Pars 1745). 
Schotel 1871 - G.D.J.Schotel, Geschiedenis der rederijkers in Nederland. Rotterdam 1871. 
Wijnbeek z.j. - Wijnbeek, Korte shets (sic) (...) van de aloude rederijkerskamer De Witte 
Acoleyen te Leiden. Ms. KB 's-Gravenhage, sign. 72 F 47.

BRONNEN
1546
- De Corenaren is van plan deel te nemen aan een wedstrijd te Gouda.1418
1593
- De Corenaren nemen deel aan een wedstrijd te Zandvoort.1419
1594
- GA Katwijk, inv.nr.3097 (Handelingen Kerkeraad 26-6-1594):
"Den 26en juni 1594 sijn bijeengecomen ende vergadert den kerckenraet, geassocieert met 
sommige broeders der gemeynte van Catwijck ende Catwijck (sic) tot Catwijck op den Rhijn, 
alwaer haer van de dienaer aldaer, Willem Vinck Dircxs.1420 is voorgehouden belanghende of 
een lidmaet of een broeder der gemeynte hem mach vervougen in de openbare schouspelen ofte 
batementspelen. Hierover is gindts ende herwairts veel angebracht, soo van de dienaer die met 
ettelijcke argumenten ende schrifturen voor de broeders bekent (nae sijn vermoghen), dat het 
nyet wel in een broeder toegelaten can worden ende dat wel om sommighe eerscendig 
ontstichtinge wille buijten ende binnen de kercke. Andere broeders hebben ter contrarie 
gealligeert (=aangevoerd) dat het nyet soo heel onstichtelijck en was. Is ten laetsen het advijs der 
broederen in 't gemeyn omgevraecht ende sijn de stemmen meest daerop geloopen dat men maer 
de schouspelen (soo veel aengaet de litmaten der kerck alhier) soo lanck ophouden sal ter tijt toe 
dat het aenstaende Synode in auguste toecomende gehouden sal sijn ende alsdan haer te voeghen

1418. Zie: Gouda 1546.
1419. Zie: Zandvoort 1593.
1420. Willem Vinck Dircxsz., predikant te Katwijk aan de Rijn (1590-1599).
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nae 't gheen aldaer geaviseert sal werden ofte te doen ofte te laeten ende voorts te volghen 
andere litmaten in de andere kercken van steden ende dorpen."1421
1596
- De Corenaren nemen deel aan een wedstrijd te Leiden.1422 
1600
- GA Katwijk, inv.nr.3097 (Handelingen kerkeraad d.d. 24-12-1600):
"Aengesien de caemer van de retorijckers opgehouden weert ten huyse van Aelbert Florisz., 
waerdoor eenige swacken geargert sijn, is goet gevonden, dat men Aelbert vermaenen sal de 
caemer uut sijnen huijse te doen. Waertoe gecomiteert sijn den predicant, Theunis Jansz., ouder- 
linck."
1606
- De Corenaren nemen deel aan een wedstrijd te Haarlem. Blazoen en intrede zijn gepubliceerd 
in "Constthoonende Iuweel, Zwolle 1607."1423
- GA Haarlem, Arch. Oudemannenhuis, inv.nr.3A, lijst 85, no.2:
"Lieft moet blycken!
Soo wie hem vernoost (=zichzelf benadeelt)
En den armen troost 
In syn beswycken,
Die sal bethoonen 
Tot syn verschoonen 
Dat liefd' moet blycken.
De camer van rhetorica tot Catwyck op den Ryn 30.0.0."
- Acta Classis Leiden, 26-9-1606, fol.243:
"David Jacobsen1424 vraecht, of een persoon, die het rhetoryckspel verlatende hem tot de 
gemeynte hadde begeven ende nu wederom sich by de rhetoryckspeelders wil voegen, totten 
avontmael des Heeren sal mogen toegelaten worden. Hem wort geadviseert, dat deselvige 
persoon ofte van den avontmale oft van de toneelspelen sal moeten blyven."
- GA Katwijk, inv.nr.3097 (Handelingen kerkeraad 1606):
"Ende alsoo verstaen wert, dat Job Jacobsz.1425 hem hadde begeven op de retorijckcamer, is goet 
gevonden dat hij sal vermaent worden door Leendert Arentsz., ouderlinck, en Jacob Cornelisz. 
Backer, mede ouderlinck, daervan afstand te doen, opdat de ergernissen moghen geweert 
werden, die daaruut genomen werden. Heyndrick Pietersz., schoolmeester1426, alsoo 't genoeg by 
de vergaederinge bekent is, dat hij hem vermengt by de retoryckers so hier so daer ende hem tot 
Haerlem heeft laeten vinden in den intree. Is beslooten dat hem sullen vermaenen de 
kerckmeesters, als Arijs Jansz. ende Leendert Stoffelsz. om daervan afstandt te doen. Soo niet 
dat sy souden op een ander manier procederen en sien naer enen ander schoolmeester ofte coster. 
Welcke vermaening van de mannen vernoempt oock gedaen is ende van Heyndrick voorsz. 
aengenomen."

1421. Zie verder over deze kwestie: Katwijk aan Zee 1594.
1422. Zie: Leiden 1596.
1423. Zie: Haarlem 1606.
1424. David Jacobsen (Reverset), predikant te Katwijk aan de Rijn (1599-1619).
1425. Job Jacobsz. Hij was volgens de klapper en de lidmatenlijst van de Hervormde Kerk te Katwijk aan 

de Rijn (1599) touwslager van beroep.
1426. Heyndrick Pietersz., schoomeester en koster. Hij solliciteert in 1610 naar de functie van 

schoolmeester in Katwijk aan Zee, waar zijn rederijkersactiviteiten weer een struikelblok vormen. Zie: 
Katwijk aan Zee 1610.
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- Katwijk aan de Rijn neemt deel aan een wedstrijd te Katwijk aan Zee.1427
1613
- De Corenaren en De Coorenarenspruyt nemen deel aan een wedstrijd te Leiden. Auteur voor 
De Corenaren is Vollenhove, "Gods Liefde Blijft", "Tis om te lachen"1428
- De Coorenarenspruyt neemt deel aan een wedstrijd te Haarlem.1429
1615
- De Corenaren nemen deel aan een wedstrijd te Kethel. Vollenhove, "Godts Liefde blijft", 
neemt deel aan dit feest, alhoewel hij niet expliciet als vertegenwoordiger van De Corenaren 
genoemd wordt. Als particulier neemt Meese uit Katwijk aan de Rijn deel en tekent met "In 
Liefde vierich"; eveneens een auteur met de zinspreuk "Gheeft Godt de eer."1430
1616
- De Corenaren nemen deel aan een wedstrijd te Leiderdorp. Auteur is Vollenhove, "Godts 
Liefde Blijft", en "Tis om te lachen".1431
1629
- De Orangienboom neemt deel aan een wedstrijd te Haarlem. De Orangienboom lijkt echter een 
Leidse kamer te zijn en niet een Katwijkse, zoals de uitgave van de wedstrijdbijdragen vermeldt 
(Men tekent met "In Liefden vierich"). Auteurs zijn: M.van Damme, Marelant en "Houdt goet1432vermoen".
1641
- De Corenaren nemen deel aan een wedstrijd te Rijnsburg.1433 
1651
- Jan Zaghariaz, factor van de Witte Acoleyen uit Leiden schrijft toneelstukken, die o.a. te 
Katwijk aan de Rijn worden opgevoerd.1434
1673
- GA Katwijk, inv.nr.3098 (Handelingen kerkeraad 1673):
Algemene opmerkingen tegen "Comediën en dansserijen".

1610

1427. Zie: Katwijk aan Zee 1610.
1428. Vollenhove(n), "Godts Liefde blijft". Zijn naam komt niet voor in de klapper op doop- en trouwboe

ken van Katwijk aan Zee en Katwijk aan de Rijn. In 1596 vertegenwoordigt hij De Kempenbloem uit 
Katwijk aan Zee te Leiden. Men kan zich afvragen of hij - voor het 'sottewerk' - tevens de zinspreuk "Tis om 
te Lachen" hanteert. Zie verder: Leiden 1613.

1429. Zie: Haarlem 1613.
1430. Het is de vraag of Meese en de auteur "Gheeft Godt de eer" (= C. Prins Jzn.) uit Katwijk komen. 

Eerder ligt het voor de hand, dat beiden lid waren van een Leidse kamer "De Orangienboom" met de 
zinspreuk "In Liefden vierich". Deze kamer zou een combinatie kunnen zijn van De Orange lelie en De 
Palmboom (Zie: Leiden, Inleiding en 1546). Zie verder: Kethel 1615.

1431. Zie: Leiderdorp 1616.
1432. M. van Damme, "Ick hake naer troost", was lid van de Leidse kamer De Orange Lelie. Opmerkelijk 

is ook dat enkele Rijnsburgse bijdragen worden ondertekend door "I(ck) H(ake) N(aer) T(roost)", Damme. 
Marelant, "Doet wel altijdt", is eveneens lid van de Vlaamse kamer De Orange Lelie te Leiden (zie Leiden 
1629). Hetzelfde geldt voor de auteur die schuilgaat onder de zinspreuk "Hout goet vermoen". Zie verder: 
Haarlem 1629.

1433. Zie: Rijnsburg 1641.
1434. Zie: Wijnbeek z.j.
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1676
- De Corenaren nemen deel aan een wedstrijd te Voorburg.1435 Auteurs zijn Cornelis 
Westerbaen, "Baent deughde voort"1436, H.van Leeuwen en "Weest voorsightigh"1437.
1677
- Particulieren uit Katwijk nemen deel aan de wedstrijd te 's-Gravenhage in 1677, te weten 
Westerbaen en C.v.L., "Lijdt Wilgh"1438.
1678
- De Corenaren nemen deel aan een wedstrijd te Schipluiden. Auteur is Dirck Westerbaen,
"Baent mij u geest"1439.
1679
- De Corenaren organiseren een wedstrijd. De bijdragen zijn gepubliceerd in "Korenaers 
Pincxter-feest". De belangrijkste auteur is W.Westerbaen, "Baent d'enge weg"1440. Ook Dirck 
van Claveren, "Bemint de Konst", uit Katwijk aan de Rijn schrijft enige bijdragen.
1680
- De Corenaren nemen deel aan een wedstrijd te Vlaardingen. Auteurs zijn Dirck Westerbaen en
W. Westerbaen.1441
1683
- De Corenaren nemen deel aan een wedstrijd te Haarlem.1442 Auteurs zijn H. Westerbaen1443, 
Floris van der Hart1444, Leendert van der Boon1445 en Jan Paeuw, "Acht goede zeden"1446

1435. Zie: Voorburg 1676.
1436. Cornelis Westerbaen sr. was lijndraaier. In 1668-1669 wordt Cornelis Claesz. Westerbaen genoemd 

als "opsiender" van de Remonstrantse gemeente te Noordwijk (Zie: Van Marel 1962). Hij overlijdt in 1684.
1437. H(armen) van Leeuwen (1620- ?). Wie schuilgaat achter de zinspreuk "Weest voorsichtigh" is niet 

bekend. In 1684 hanteert de Benthuizer Pieter Hoecksteen bij een wedstrijd te Bleiswijk deze zinspreuk.
1438. Waarschijnlijk Cornelis van Leeuwen (1633- ?). Zie verder: 's-Gravenhage 1677.
1439. Dirck Westerbaen was touwslager te Katwijk. Op 19-01-1684 neemt hij het bedrijf van zijn vader, 

Cornelis Westerbaen sr. (ook rederijker) over. Van Dirck Westerbaen wordt in het GA Leiden een lijkdicht 
bewaard op het overlijden van Maria Reygersbergh (GA Leiden, bibl.nr. 83984). Hij komt herhaaldelijk voor 
als welgeborene van Katwijk in ARA, RA Katwijk, inv.nr. 43. Hij overlijdt vóór 08-10-1722. Zie verder: 
Schipluiden 1678.

1440. Willem Westerbaen (1656/57-1722), touwslager, was schepen van Katwijk in o.a. 1697, 1698, 1718 
en 1720. Van 1706-1709 komt hij voor als "opsiender" van de Remonstrantse gemeente te Noordwijk.

1441. Zie: Vlaardingen 1680.
1442. Zie: Haarlem 1683.
1443. Huich Westerbaen, "Godt baent mijn wegh", was keurmeester van het touw te Amsterdam. Hij 

overlijdt ca. 1725.
1444. Floris van der Hart, "Hout hart aen God", (1660- ?) werd geboren te Katwijk aan Zee en verhuist bij 

zijn huwelijk naar Katwijk aan de Rijn (1682). Hij verwisselt dan zijn lidmaatschap van De Kempenbloem 
voor die van de Korenaren. Hij zal de kamer vermoedelijk vóór 1686 verlaten, aangezien hij dan ouderling 
wordt van de Hervormde Gemeente bij ds. Pars, een bestrijder van de rederijkerij. In Pars 1688 is een 
lofdicht van Floris van der Hart opgenomen.

1445. Leendert van der Boon (1664- ?) vertrekt in 1687, als hij trouwt, met attestatie naar Voorschoten.
1446. Op grond van het geboortejaar kunnen twee personen in aanmerking komen. Jan Pauw, zoon van 

Laurens Jansz. Pauw en Jan Pauw, zoon van Teun Jansz. Pauw. Jan Laurensz. Pauw heeft volgens de 
handelingen van de kerkeraad van Katwijk aan de Rijn in 1673 "in ergerlijcke zonde verlopen". In hetzelfde 
jaar komt in de handelingen een algemene waarschuwing tegen rederijkers voor. In GA Leiden, bibl.nr. 
83983 wordt een lijkdicht op het overlijden van Maria van Reijgersbergh bewaard, dat is ondertekend met 
"Pauw, 8 goed 2".

477



1685
- De Corenaren en De Corenarenspruit nemen deel aan een wedstrijd te Schipluiden. Voor De 
Corenaren schrijft Dirck Westerbaen. Als particulier neemt J.Paauw, "Acht goede Zede", uit 
Katwijk aan de Rijn deel.1447
1686
- ARA, RA Katwijk, lnv.nr.41, 23-12-1686:
"23-12-1686 compareren Jan Paeuw en Huich Westerbaen so voor haer selven als vanwege hare 
medebroeders van de camer tot Catwijck opte Rhijn onder het woord Liefde moet blijcken, 
seyden dat sij hadden gedaen arresteren (=beslaggelegd) onder Cornelis Woutersz. van Nes 
verscheyde clederen volgens inventaris daervan sijnde, mitsgaders 4 à 5 oude ofte twee nieuwe 
hemden toebehorende Jan Evertsz. van Leeuwen, omme jurisdictie te fonderen ende voorts 
omme daeraen te verhalen de somme van 8-7-0. Versochten derhalve decretati van 't gedaen 
arrest ende admissie tot het doen (??) van de buyte met acty den 23-12-1686."
1701
- De Corenaren nemen deel aan een wedstrijd te Hazerswoude. Auteur is D.Westerbaen.1448 
1705
- De Corenaren nemen deel aan een wedstrijd te Schiedam (van de kamer De Vijgheboom). 
Auteurs zijn D. en C.Westerbaen.1449
1709
- De Corenaren nemen deel aan een wedstrijd te Noordwijk.1450
1722
- De Corenaren nemen deel aan een wedstrijd te Voorburg.1451 
1726
- De Corenaren nemen deel aan een wedstrijd te Leiden.1452

1447. Zie: Schipluiden 1685.
1448. Zie: Hazerswoude 1701
1449. Zie: Schiedam 1705.
1450. Zie: Noordwijk 1709.
1451. Zie: Wijnbeek z.j.
1452. Zie: Wijnbeek z.j.
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KATWIJK AAN ZEE
DE KEMPENBLOEM 
"IN LIEFDE ACCOORT"

INLEIDING
De Kempenbloem, de rederijkerskamer van Katwijk aan Zee, komen we incidenteel in het eerste 
kwart van de 16de eeuw tegen (tweemaal). Evenals bij de kamer van Katwijk aan de Rijn is er 
weinig archiefmateriaal bewaard gebleven, waarin eventuele gegevens over het reilen en zeilen 
van de kamer te vinden zouden kunnen zijn. De kamer komen we voor het laatst tegen in 1680 
bij een wedstrijd te Vlaardingen. In 1688 meldt de Katwijkse predikant A.Pars, dat de kamer te 
Katwijk aan Zee "al geheel eenige Jaren ophoudende gevonden werden."1453
GERAADPLEEGDE ARCHIEVEN
GA Katwijk, ANHG, inv.nr.3097-3098 (Verslagen van de handelingen van de kerkeraad van 
Katwijk aan Zee 1591-1760).
GA Leiden, bibl. sign. 75639 (Blazoen van de rederijkerskamer De Kempenbloem).
Zie voorts GERAADPLEEGDE ARCHIEVEN Katwijk aan de Rijn.
BIBLIOGRAFIE
Dodt van Flensburg 1846 - J.J.Dodt van Flensburg, Leerstellingen van Gomarus en Arminius bij 
de rederijkers onderzocht en prijsvragen bij de rhetorijckkamer van Katwijk op Zee in 1610 
uitgeschreven. In: Kronijk van het Historisch Gezelschap te Utrecht. Jaargang 2 (1846), p. 135
136.
Zie voorts BIBLIOGRAFIE Katwijk aan de Rijn
BRONNEN
1546
- De Kempenbloem is van plan deel te nemen aan een wedstrijd te Gouda.1454 
1549
- Jaartal op het blazoen van De Kempenbloem in GA Leiden, bibl. sign. 75639.
1593
- De Kempenbloem neemt deel aan een wedstrijd te Zandvoort.1455
1594
- ANHG, Acta van particuliere en provinciale synoden, Rotterdam 1594:
"Alsoo oock seeckere particulare questie van batementspelen tot Catwijck op Zee ende Rhijn 
was voorgevallen, heeft dese vergaderinge haer gerefereert (=zich beroepen op) tot de acten des 
Synodi, tot Leiden ghedaen, ende tot het uytschryven van myn heeren Staten voorsz."1456
1596
- De Kempenbloem is deelnemer aan een wedstrijd te Leiden. Auteur is "Godts Liefde blijft"
(Vollenhove).1457

1453. Zie: Inleiding Katwijk aan de Rijn.
1454. Zie: Gouda 1546.
1455. Zie: Zandvoort 1593.
1456. Zie voor deze kwestie ook: Katwijk aan de Rijn 1594.
1457. Zie voor Vollenhove: Katwijk aan de Rijn 1613. Voorts: Lelden 1596.
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- ANHG, Acta Classis Leiden, 5-6-1599, fol.88:
"Josius Hensius van der kercken wegen van Catwijck op de Zee verclaert, dat de classis der 
kercken woude behulpelijck wesen, dat den schoolmeester tegen S.Jacobsdach mochte 
verhuysen ende Henrick Pietersz in zijn stede gestelt werden. De classis belovet het beste 
daeruut te doen, als de schoolmeestertyt hen by de Staaten geordonneert ende thoegelaeten 
geëndight sal wesen. Vorder verstaen hebbende, dat Henrick Peters1458 in dienste der retrosynen 
is, belevet (=belieft ?) de classis thoe te willen sijen hem niet tot den schoeldienst (=betrekking 
aan school) aen te nemen ofte hij soude beloftenisse doen deselve rethorysynen te verlaten, want 
sodanige saecken tot ontstichtinge der kercken thoegaen. "
1610
- Resolutiën van de Staten van Holland, 18-8-1610:
"Nopende de vrage uytgeschreven by de rethoryckkamer van Catwyck op Zee, aldus luydende: 
Heeft Godt geordonneert d'een mensch gantsch tot sonden quaet,
D'ander tot saligheyt, soo by veel vermonden (=vermelden) goet,
Helpt ons geloof, of niet, daeruyt de liefde moet blycken,
Wie wijst mij dan den wegh, die ick tot Godt sal wijcken?
Daerop den bailliuw van Wassenaar gelast was ordre te geven, dat daerop niet en werde 
gewrocht (=gemaakt), ende gedaen insinueren (=officieel bekend maken) aen de kamers van 
Rhijnsburgh, Warmont ende Catwijck op den Rhijn, dat men daervan ophielde. Is by den bailliu 
schriftelijck overghelevert, dat die van de voorsz. kamer van Catwijck op Zee, verstaende sulcks 
hare uytghesonden vrage qualijck te worden genomen, sy daervan hadden leetwesen ende sorge 
dragen soude, dat de voorsz. vrage soude blyven onbeantwoordt."
1679
- De Kempenbloem is aanwezig op een wedstrijd te Katwijk aan de Rijn. Auteur is Van den 
Oever, "In Liefde Manierig".1459
1680
- De Kempenbloem is aanwezig op een wedstrijd te Vlaardingen. Auteur is Floris van der Hert, 
"Houdt hert aen God".1460
1723
- De Leidse Witte Acoleyen hebben in hun inventaris een blazoen van De Kempenbloem.1461

1599

1458 Zie: Katwijk aan de Rijn 1606.
1459. Hij leefde van 1660 tot 1742.
1460 Zie voor hem: Katwijk aan de Rijn 1683. Voorts: Katwijk aan Zee 1679.
1461. Zie: Leiden 1723.
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KETHEL
DE SONNEBLOEM 
"NOYT MEERDER VREUGHT"
DE ZONNEBLOEMSPRUIT 
" 't SCHIET NA GODS WOORT"1462

INLEIDING
Over de Kethelse kamer zijn weinig gegevens bewaard gebleven. In het materiaal treffen we 
nauwelijks informatie aan van de burgerlijke en/of justitiële autoriteiten. Was er geen materiaal 
beschikbaar, is het verloren gegaan? Het enige is de zaak tegen een Vlaardinger, van wie de 
Kethelse kamer geld te goed heeft (1614), en een onderlinge kwestie betreffende de afrekening 
van de organisatie van een feest (1615-1616).

Van kerkelijke zijde is slechts informatie uit de jaren 1605-1607 beschikbaar, tijdens welke 
periode de Delftse classis ageert tegen de rederijkers, en uit 1615 t/m 1620, als de Kethelse 
kerkeraad strijd levert om het verkrijgen van het ambachtshuis, dat door de rederijkers werd 
gebruikt. In later tijd (1660 en 1678/79) wordt wederom tegen de rederijkers geageerd. De 
gegevens zijn ook nu weer schaars. Wat wel duidelijk is, is dat de gereformeerde kerk weinig op 
had met de rederijkers in Kethel.

Uit rederijkersbundels blijkt, dat Kethel in 1598 bestaan moet hebben. Het doopjaar is 1602. 
Met regelmaat is men te vinden op feesten tot 1616. Tot 1641 treedt men nog tweemaal in de 
openbaarheid. Een groot gat valt tot 1671. Nadien is weer sprake van een opbloei.

Een interessant gegeven uit 1679 is dat er dan in Kethel twee rederijkerskamers zijn, 
waarvan een "paepse".1463
GERAADPLEEGDE ARCHIEVEN
ARA, Derde afd., Classicaal archief Delft en Delfland, inv.nr.1-6 (Classicale acta Classis Delft 
en Delfland 1582-1727).
ANHG Kethel, inv.nr.1 (Kerkeraadsnotulen en Kerkvoogdijrekeningen 1630-1677).
GA Schiedam, OA Kethel, inv.nr.1790 (Rechtsdachboeken 1603-1651).
BIBLIOGRAFIE
Aenwijsinghe 1616 - Der Reden-ryckers Stichtighe Aenwijsinghe van des Werelts dwael-paden 
(...). Redenrijckelick vertoont binnen den Dorpe vande Kethel (...) Anno 1615. Schiedam 1616. 
Beroep 1683 - Ketels Beroep (...). Delft 1683.
Meertens 1943 - P.J.Meertens, Letterkundig leven in Zeeland in de zestiende en de eerste helft 
der zeventiende eeuw. Amsterdam 1943.
Moser 1997 - N.Moser, Succes in de marge. Rederijkers in Kethel aan het begin van de 17e 
eeuw. In: Historisch Tijdschrift Holland. Jaargang 29 (1997), p.207-225.
De Raat 1974 - J.de Raat, In en om de Dorpskerk van Kethel en Spaland. Schiedam 1974.
De Raat 1980 - J.de Raat, Een dorp, dat driemaal onderging. Schiedam 1980.
De Raat 1959 - J.de Raat, 'De Sonnebloem omvatte Kethels rederijkers'. In: Rotterdamsch 
Nieuwsblad (25-6-1959).
De Raat 1994 - J.de Raat, 'Het roemruchte rederijkersleven van "de Sonnebloem"'. In: Een 
Kethelse reis. Schiedam 1994, p.119-131.
Wijnbeek z.j. - Wijnbeek, Korte shets (sic) (...) van de aloude rederijkerskamer De Witte 
Acoleyen te Leiden. Ms. KB 's-Gravenhage, sign. 72 F 47.

1462. Wij danken de heer J.de Raat voor zijn hulp bij het verzamelen van persoonlijke gegevens van 
functionarissen en rederijkers te Kethel.

1463. Voor een overzicht van de geschiedenis van de Kethelse kamer zie: De Raat 1994.
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BRONNEN
1598
- Kethel neemt deel aan een wedstrijd te Rotterdam. Auteur voor Kethel is W.van Nieuwpoort, 
"Niemant sonder Vyant".1464
1602
- De Sonnebloem wordt te Haastrecht gedoopt.1465
1603
- De Sonnebloem neemt deel aan een wedstrijd te Schiedam. Auteur is J. Schout, "Schout Qua 
Daden".1466
1604
- Jochem Adriaensz. leent voor de Lierse kamer in Kethel een vaandel en een trommel, omdat 
die attributen in De Lier in beslag zijn genomen.1467
1605
- ANHG, Classicaal archief 's-Gravenhage, inv.nr.136 (Acta Classis Delft en Delfland) 4 juli 
1605, fol.72-73:
"Petrus Louwijck1468 ende Martinus Nicolai1469 hebben te kennen gegeven, hoe dat se haer 
versouck aen de Ed. Heeren Staten gedaen, om het weeren der rhetoryckersspelen in haer 
plaetsen te doen cesseren (=ophouden) (sic), hebben verworven een seer goet ende gewenscht 
succes haeres voornemens, dat namelick deselve door auctoriteyt van de Gecommitteerde Raden 
sijn verboden ende afgeschaft; vragende, of niet raedsaem en soude syn in anderen plaetsen 
onder desen classe oock het weeren van de rhetoryckspelen te versoecken. Waerop goet 
gevonden is dat alle dienaeren die in haere plaetsen gebreck (=ongemak) van alsulcke 
lichtveerdige speelen hebben, oock denselven wech sullen ingaen. Ende overmits verstaen wert 
dat de kermisse van Vlaerding voor de hant (=aanstaande) is, soo sal den dienaer van dien 
plaetse alsoock die van den Ketel, met den eersten aen de Gecommitteerde Raden aenhouden, 
om oock in haere plaetsen te vercrijgen, welck alreede anderen plaetsen vergunt is. Ende om te 
beter daertoe te comen is hun de hulpe bijgevoecht Martinus Nicolai, welcke hem oock sal laten 
gebruijcken, om beneffens den dienaeren van Schipluij ende Maeslant hetselve te versoecken 
aen den heere van Kenenburch1470."

1464. Zie: Rotterdam 1598. W.van Nieuwpoort was schout van Kethel van 1612 tot 1647. Hij was notaris 
te Schiedam en werd geadmitteerd door het Hof van Holland op 10-03-1598. Hij werd in Schiedam begraven 
op 03-05-1647.

1465. Volgens het voorwoord van de editie van bijdragen voor de eigen wedstrijd in 1615.
1466. Zie: Schiedam 1603. Jan Jansz. Schout(en) was een zoon van Jan Jacobsz. die de achternaam 

"Noorlander" voerde. Deze was boer in het aangrenzende Vlaardingerambacht. Hij was mennist. In 1622 
neemt Jan Schout de woning van zijn vader over. Later blijkt hij gehuwd te zijn met Jannetje Jorisdr., de 
weduwe van pieter Heijmont. Ze wonen aan de Kethelweg. Uit een acte uit het ONA Schiedam inv.nr. 779, 
p. 763, d.d. 17-03-1669, blijkt dat al vóór 1640 "Jan Jans Schout qua daden" de eed als achtman van Vlaar- 
dingerambacht had afgelegd. Hoewel de naam Schout(en) zich in Kethel voortzet, zijn kinderen of 
familierelaties (nog) niet bekend. Zijn grafzerk is bewaard gebleven:

"Hier leit begraven Jan Janse
Scout qua daden, laet u ra
den schout quae daden sterf
den 9 july anno 1647."
Zie voorts: De Raat 1994, p.122-125.
1467. Zie; De Lier 1604.
1468. Petrus Louwijck, predikant te Naaldwijk van 1586-1618.
1469. Martinus Nicolai Scheer, predikant te De Lier van 1595-1628.
1470. Jacob van Egmond, Heer van de Kenenburg (1545-1614), was ambachtsheer van Maasland en 

Schipluiden in de jaren 1586-1614.
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- Idem, 28 juli 1605, fol.73:
"Alsoo tot kennisse van dese vergaderinge gecomen is, dat in den dorpe van Maeslant op de 
kermisse van de rhetorisijns een sodanich spel gespeelt is, welcke niet alleene tot ontstichtinge, 
maer oock tot nadeel van de gemeene sake des lants moet [worden] geoordeelt te trecken, soo is 
tot oorsake van dien goetgevonden, aengesien de kermisse van den Ketel nu voorhanden is, den 
E.E. Heeren Staten de groote misbruijcken van alsulcke spelen by ordre te stellen, dat deselve in 
den Ketel ende op anderen plaetsen ernstich mochten verboden ende t'eenemael afgeschaft 
werden. Tot welcken eijnde D.Dolegius1471 ende Johannes Leonardi1472 met den eersten naer den 
Hage sullen reijsen om het besluijt des classis in 't werck te stellen."
1606
- De Sonnebloem is deelnemer aan de wedstrijd te Haarlem. Auteur is J.Schout.1473
- GA Haarlem, Arch. Oudemannenhuys inv.nr.3A, lijst 85, nr.12:
"Noyt meerder vreucht
Die d'arme goet doet in ootmoet; in eer en deucht 
Is wel bedacht hij 't loon verwacht noyt meerder vreucht.
De camer van rhetorica 
De Kethel 30.6.0."
- ANHG, Classicale Acta Delft en Delfland, 28-11-1606, fol.98:
"Albertus ab Oosterwijck1474 heeft gerapporteert, dat hij met den dijckgraef van Delflant heeft 
gesproken, nopende het beletten van het uyttrecken van de retoryckkamers onder sijne iurisdictie 
ende dat hij voor antwoorde heeft gegeven, dat hij alrede een acte van interdictie (=schriftelijk 
verbod) verdaen (=uitgevaardigd) hadde, dienende tot weeringe van hetselve. (—) Cornelis 
Jansz.1475 heeft aengedient, dat een lidtmaet der gemeente in vorigen tijt diacon geweest sijnde 
een sondags onder de predicatie voor het avontmael heeft hem besigh gehouden met het maken 
van de retorikes cleeren, daermede sij souden trecken na Haerlem, vragende hoe men met 
sulcken handelen sal. Is goet gevonden, dat de kerckeraet hem enstelijck sal vermanen, 
vanwegen sijn faute, ende groote gegeven ergernisse in het dienen van een saecke die bij den 
classe wert geoordelt ongeoorloft te sijn. (...)."
1607
- Idem, 8-1-1607, fol.99:
"D.Albertus brengt in, dat hij de sake van Vlaerdingen, vanwegen de retorijckers gevordert 
heeft, soo bij de burgemeesters van de steede, als bij de Staten, tot welcke hij hem begeven heeft 
door het begeren van de burgemeesters aldaer. Ende dieselve hebben geseijt, dat sij haer beste 
doen souden, ende vaten de ongehoorsame bij de cop. Ende dat sij alsdan wisten, wat sij te doen 
hadden1476. In de sake van de Ketel en sal niet meer gedaen werden, voordat nieuwe clachten 
comen."
- Idem, 2-7-1607, fol.116:
"Albertus heeft ingebracht, dat hij ende Goris Adriaensz.1477 met Isaacsz. Narano1478 in de Ketel 
geweest sijn, ende aldaer met Adriaen Dircksz., kleermaker, gesprooken, ende met vele redenen 
hem vermaent hebben tot schultbekenninge over sijn gegeven ergernisse, dat hy sondachs onder 
de predicatie hem besich heeft gehouden met het maken van de rhetorijckerskleederen, maer dat

1471. Daniel Doleglus (ook: D. van der Doleger of Van Dooleghem), predikant te Delft (1590-1605).
1472. Johannes Leonardi, predikant te Delft in de jaren 1599-1609.
1473. Zie: Haarlem 1606.
1474. Albertus van Oosterwijck, predikant te Delft in de jaren 1602-1616.
1475. Cornells Jansz., predikant te Kethel in de jaren 1592-1622.
1476 Zie Vlaardingen, bronnen 1606/1607.
1477. Gorls Adriaensz., ouderling van de N.H. Gemeente te Kethel?
1478. Isaac Narano (ook: Navaro, Nevarius), predikant te Vlaardingen in de jaren 1603-1619.
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se by hem met alle haere redenen, die sy hem voorstelden niet en hebben connen uytrichten; dat 
hy altoos, als hy hem gedrongen (=onder druk gezet) vondt, ende syn sake niet en conde 
verantwoorden tot besluyt seyde, dat hy niet en conde verstaen, dat hij in de voorsz. sake hem 
alsoo soude hebben vergrepen, dat hy daerover soude behooren eenige schult bekennen, 
vermidts hij onder alle man sijn broot winnen moeste (—)."1479
- Idem: 13-7-1607, fol.122:
"Alsoo men verstaat, dat de rhetorickers in den Ketel op haer kermisse voorgenomen hebben te 
spelen ende dat se haer laeten verluyden daertoe consent van den dijckgraef van Delflant 
becomen te hebben, soo is goetgevonden, dat Albertus Oosterwijck hierover den voorsz. 
dijckgraef aenspreken sal ende by hem arbeyden, dat hetselve spelen om der quader 
consequentie wille mach belettet worden."
- Idem: 20-7-1607, fol.123:
"Albertus heeft ingebracht, dat hij met den bailliu van Delflant heeft gesproken nopende het 
rhetorijckspelen in den Ketel ende onder anderen hem afgevraecht, of hij consent in den Ketel 
gegeven hadde ende dat hij geantwoort heeft, stille geswigen te hebben, als hij over het spelen is 
aengesproken geweest ende hetselve doen noch toegelaeten noch verboden te hebben. Doch dat 
hij evenwel op het aenhouden Albert uyt name des classis gedane belooft hadde het spelen te 
verbieden ende te beletten. Ende alsoo by gelegentheyt den andere bailliu oock daerby gecomen 
was, dat Albertus voorsz. hem oock de sake hadde aengedient, ende dat deselve toegeseyt hadde, 
dat hy terstont een acte van interdictie soude maken, ende by den dijckgraef laeten 
onderteeckenen, om deselve met den eersten naer den Kethel te senden. 't Welck alles de classe 
seer geerne heeft verstaen, gelijck oock in het verbodt gedaen is. Maer alsoo gevreest wordt, of 
wellicht hetselve niet ernstich genoech en ware geschiet, soo is goetgevonden dat Oosterwijck 
nogmael hiervan den onderbailliu, ende soo noodich is, oock den bailliu sal aenspreken, om te 
vernemen of oock seker gaet, dat in den Ketel niet en sal gespeelt worden. Tot welcke eynde hy 
terstont derwaerts gegaen is. Albertus wedercomende heeft te kennen gegeven met den 
onderbailliu gesproken ende voor antwoort becomen te hebben, dat het spelen ernstich van den 
bailliu door een acte van interdictie by hemselfs onderteyckent is verboden geworden; dat hy 
oock niet en dachte, dat de rethorijckers in de Ketel met het spelen voortgaen souden, overmits 
eenige wederomme den bailliu daerop aengesproken hadden, maer geen verwillighinge 
(=toestemming) van hem hadden connen vercrijgen. Doch in gevalle hy vernemen conde, dat se 
evenwel het spelen mochten voornemen, dat hij bij tijde daervan Albertus soude verwittigen, om 
tot belettinge sulcks te doen, als de classe soude mogen goetgevonden hebben, welck is dat 
Albertus in sulcks gevalle aen den Hove van Hollant het verhinderen van het speelen versoecken 
sal."
- Idem, 18-10-1607, fol.132-134:
"Voorts is oock in de vergaderinge verschenen Aryen Dircksz.1480 van de Ketel hierboven 
geroepen, denwelcken van der classe voergehouden is als dat het haer allen een droefheyt 
geweest was aen te hooren niet alleen zyne vergrypingen in openbaere profanatiën 
(=ontheiliging) des sabbaths met het maecken der rhetorijckcleederen onder de predicatie, maer 
bijsonderlijc zijne wederspanninge so tegen den kerckenraet als tegen den visitatoren (—) 
seggende in 't maecken van de rhetorijckcleeren niet misdaen te hebben, doordien syn ambacht 
sy cleeren te maecken1481."

1479. De zaak zal zo uit de hand lopen, dat de Hervormde gemeente op weg gaat naar ex-communicatie; 
beide standpunten verharden zich steeds meer. Alle betreffende stukken zijn niet opgenomen, daar ze niet 
rechtstreeks met de rederijkers te maken hebben, met uitzondering van fol.132-134; zie aldaar.

1480. Zie: Acta Classis 02-07-1607.
1481. De classis vermaant hem streng; hij heeft zeer veel ergernis gegeven "dat hij, een litmaet zijnde, niet 

alleen des sabbaths geërgert hadde, maer oock de misbruycken der rhetoryckers selver, dewelcke hij 
behoorde tegengestaen te hebben, gesterckt ende gestijft hadde." Op 14-1-1608 (fol.141) stelt de classis vast, 
dat hij zich de laatste tijd niet "sonder hope" gedraagt.
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1613
- De Sonnebloem neemt deel aan een wedstrijd te Haarlem en aan een wedstrijd te Leiden; 
auteur is J.Schout.1482
1614
- GA Schiedam, OA Kethel, lnv.nr.1790 (Rechtdachbouck), 21-6-1614, fol.125:
"De gemeene camerbroederen van Zonnenbloem ln Ketel, eij scher, contra Pieter Rutgers, 
jongesel te Vlaardingen, cleermaker, om te betalen 3 stuyvers over sijn cont[ributie] in 
camercosten op te lesten kermissen (—). Schepenen condemneren de eijsch met doen van 
costen."
1615
- De Sonnebloem organiseert een wedstrijd, waarvan de bijdragen worden gepubliceerd in "Der 
Reden-rijckers stichtighe aenwijsinghe", Schiedam 1616. Het "Wellekoomspel" is geschreven 
door J.Schout.1483 In de wedstrijdbundel staan ook bijdragen van "Verbael"1484 en "Mijdt Nijdt".
- ANHG, Classicale Acta Delft en Delfland, 25-6-1615, fol.344-345:
"Syn in de vergaderinge verschenen den E. Wilhelmis Nieupoort1485, schout van de Ketel, met 
enige van de gerechten aldaer, die de vergaderinge heeft voorgestelt verstaen te hebben, dat 
Cornelis Jansz., predicant in de Ketel, over hem ofte gerechten aldaer enige clachten soude 
hebben gedaen aen dese vergaederinge, maer niet enighe vrindelijcke conferentie tusschen hen 
beyden gevallen sijnde, is uyt de classicale acta bevonden, dat Cornelis Jansz. over haer niet en 
hadde geclaecht, maer hadde allenelijc te kennen gegeven van het miscontentement 
(=misnoegen), dat hij hadde over het toelaten van de retoryckers aldaer. Doch syn evenwel de 
saken in het vrindelijck verdragen, midts dat Cornelis Janszen is te kennen gegeven, dat hij in 
het versoecken van de commissarissen, om te letten op de timmeringe van het huys, hadde 
mogen wat meerder voorsichticheyt gebruycken, alsoo de E.heeren gerechten van de Keetel 
alrede daermede besich waeren. Ende dat de vergaderinge oock is genoech gedaen met belofte 
van den schout ende gerechte aldaer, ende ooc met ene alrede ontworpen acte, dat soo hart als 
het huys sal gesivert (=leeg opgeleverd) sijn, ende Cornelis bereit om daerin te woonen, de 
retoryckers vandaer sullen vertrecken ende haer plaetse elders nemen."
1616
- De Sonnebloem is deelnemer aan een wedstrijd te Vlaardingen. Auteur is J.Schout.1486
- ANHG, Classicale Acta Delft en Delfland, 19-7-1616, fol.359-360:
"Is mede in de vergaederinge voorgestelt door het lesen van de voorgaende acten van de 
rethorijckers in de Ketel, die haere residentie hebben ter plaetse daer het predicantenhuys is 
gebout ende alsoo Cornelis Jansz. daervan ghevraeght sijnde, heeft verclaert, dat hetselve noch 
niet en was geremedieert (=verholpen) daer nochtans den E.Heere schout in presentie van twee 
schepenen voor dese vergaederinge hadde belooft, dat soo haest als Cornelis Jansz. in het huys 
soude coemen, hy haer de plaetse daetlick soude doen verlaten. Soo heeft de vergaederinghe 
goet gevonden hem te vermaenen ende met alle vriendelickheyt te bidden tot het naecomen van 
sijn beloften, waertoe ghecommitteert sijn Isaack Nevarius ende Abraham Vlietius1487 (—)."
- Idem, 3-10-1616, fol.361:

482. Zie: Haarlem 1613 en Lelden 1613.
483. Zie: Moser 1997 en Hummelen 1968, 1 P 7.
484. Hiermee wordt waarschijnlijk Vranck Willem Verbael bedoeld; zie: Kethel 1617.
485. Zie: Kethel 1598.
486. Zie: Vlaardingen 1616.
487. Abraham Vlietius, predikant te Maasland in de jaren 1605-1619.
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"Wat aengaet de rethoryckers in de Ketel nopende hare vergaderinghe op het pastoirshuys ende 
sake meermaels verhaelt, aldaer noch niet inne en was ghedaen is D.Taurinius1488 door deser te 
Nevarii neffens Vlietius ghevoocht om den E. secretaris Nieupoort te spreken hem vermaenende 
van sijn belofte, opdat se vandaer soude mogen vertrecken."
1617
- Idem, 29-1-1617, fol.362:
"Belangende de rethoryckers in de Ketel, die haer vergaederinge houden op het pastoirshuys 
ende erve is bij d.Johannen Taurlnium ende A.Vlietium gherapporteert, dat se met den E. schout 
Willem Nieupoort hadden ghesproocken ende sy conden uut syn woorden anders niet verstaen, 
dat by sooverre als Cornelis Jansz. hem soude willen voeghen nae de resolutie der Ed.Hoogm. 
Heeren Staten hem eens daervan soude aenspreken, niet twijfelende ofte hij soude daertoe wel 
verstaen, om sijne voorgaende beloften nae te coemen. Ende te volbrengen hetwelcke hem van 
de broeders is gheraden ter ghelegener tijt eens te willen doen."
- GA Schiedam, OA Kethel, lnv.nr.1790 (Rechtdachbouck), 29-3-1617, fol.140:
"Vranck Willem Verbael1489, gewesen keijser van de camer in de Ketel, in dien qualiteijt eijser, 
contra Jan Dammis1490, alias Jan Oom, prins ende Crijn Arijen1491, rhetorijckmeester van camer 
in selve qualiteijt. Om met de eyscher te procederen en helpen te recontr[ribueren] van gemeene 
camerbroeders als sulx partie (...) als ieder van selve schuldich is te betaelen de som 313 gl. 10 
st., bij de eij scher in voorschreven qualiteijt op de tocht en intreden in Ketel volgens sijn 
rekening voorgeschooten. De gedaeghden ontkennen de eijs op pressie (=onder druk?) te 
bewijzen, daermede ongehouden te wezen. Concludeert tot indicatie (=grond van verdenking). "
- ANHG, Classicale acta Delft en Delfland, 3-4-1617, fol.365-366:
"Is oock voorgestelt door het lesen van de acten de saecke van de rethorikers in de Ketel, 
hiervoren verhaelt, hetwelcke de vergaderinghe dunckt een saecke van zeer quaden ghevolch. 
Ende het is oock zeer hinderlicke voor den predicant aldaer, waerdoor hij sijn studie niet 
bequamelicke en doet sonder verhinderinghe. Cornelis Jansz., die heeft wel verhaelt niet te 
begheren, dat door sijn versoeck in de saecke ij et soude werden gedaen, maer wilde hetselve 
liever gratiënteren (=vergeven), dulden ende dragen, om enige consideratiën die hi bi hemselven 
daerjegen hadden. Nochtans, dewijle de classe verstaet sulcx gantsch onbehoorlick te sijn, soo is 
by deselve goet ghevonden de saecke te brenghen aen de Ghecommitteeerde Raden, doch dat 
men eerst ende alvoren den E. secretaris Nieupoort sal aenspreken hem vermanen van sijn 
beloften, opdat sulck misbruyck doch soude mogen ghewert werden, als naer behoren. Ende 
daertoe verbeijden met alle ghevoechelicke reden om, soo wel als hem aengaet, daertoe te willen 
verstaen. Ende by sooverre als hij noch swaricheijt maeckte om enige consideratiën die hij 
daerinne mochte hebben, dat in dien ghevalle met sijn voorweten en toestemminghe een 
remonstratie uut den naeme der classis aen de Ghecommitteerde Raden mochte werden

1488. Johannes Taurinius, eerst predikant te Delft (1609-1618), daarna is hij een jaar in 's-Gravenzande in 
het ambt. In 1619 wordt hij beroepen te Maasland (1619-1628).

1489. Vranck Willem Verbael woonde in 1608 te Kethel, in 1610 te Schiedam, was daar waard in de 
herberg "'t Dubbele Cruys"; hij was ook pachter van de tonne biers voor de kerk van Kethel en gaarder van 
de impost; hij is in 1623 41 jaar.

1490. Jan Dammisz. de Jonghe alias Jan Oom, werd geboren in 1589. Hij wordt vermeld (met vader en 
zoon, eveneens schouten van de heerlijkheid Spaland) in De Raat 1980, p.172. Hij was getrouwd met 
Maertje Jacobsdr. Hoycaes en is begraven op 02-06-1645 te Kethel. Zijn grafsteen is bewaard gebleven en de 
inscriptie (voorzover leesbaar) luidt:

"Dit graf hoo(rt) toe Jan O(oem)
Dammiszoon (met) syn vro(u)
Die kerckmee(ster) was do(en)
Ghemaeckt (we)rt dit geb(ou)
Syn vrou sterf (...) octobera(vond)
Hy sterf den (...) (m)ey anno (1645)."
1491. Crijn Arijensz van Delf (overleden 1646) was belastinginner te Kethel (De Raat 1994, p.125).
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ghepresenteert omme te versoecken, dat haere E. beliefde daerinne ordre te stellen. Ende om 
Nieupoort aen te sprecken zijn ghecommitteert Johannis Taurinius ende scriba. "
- Idem, 3-7-1617, fol.368:
"Isaacsz. Nevarius ende Gregorius Adriani hebben de vergaderinge voorgestelt ende rapport 
ghedaen van haer wedervaren van den E. secretaris Nieupoort, schout in de Ketel, belangende de 
vergaderinge van de rethorijckers op het pastoriehuys ende erve aldaer. Ende hebben van hem 
tot antwoort ghecreghen, dat hij met sijn gherechten (=bestuur) soude spreecken. Ende met 
goede ghelegentheyt hetselve soude repareren ende wechnemen, waertoe hij verclaerde, dat 
goede ghelegentheit soude voorvallen, doordat de meesters ende bedienders van de armen ende 
Heilighe Geestgoederen (=bezittingen van de charitatieve instelling voor de armen) aldaer haere 
bijeencompsten souden nemen. Men heeft hem oock vermaent onsen broeder Cornelis Jansz. 
hierbuyten te houden ende te verschoonen, daertoe alleen ghebruyckende den name des classis. 
Alsoo Cornelis Jansz. hetselve niet en hadde begeert. "
- GA Schiedam, OA Kethel, lnv.nr.1790 (Rechtdachbouck), 16-8-1617, fol.142:
"Vranck Willem Verbael, gewesen keijser van camer van Sonnebloem in Ketel, eijscher contra 
Jan Dammis, alias Jan Oom, tegenwoordig keijser en Crijn Arijen, rhetorijckmeester, om 
betalinge ofte restitutie 46 gld. spruytende (=ontstaan vanwege) over verschepen en uytgelijen 
op de tocht van Vlaerdingen1492 bij de eijscher gedaen (...) in bij wezen van gemeene 
camerbroederen op 't 15 meije voorleden gedaen."
1619
- ANHG, Classicale acta Delft en Delfland, 1-7-1619, fol.407-408:
"Is oock Henricus Arnoldi ende Martinus Nicolai gecommitteert (=afgevaardigd) te vorderen de 

weringe van het rhetoryc oefenen in het predicantshuys van de Kethel. "
- Idem, 11-7-1619, fol.414:
"Aengaende het rhetoryck oefenen in het predicantshuys van de Kethel is by Henricum Arnoldi 
aengedient, dat hetselvige sal gewert worden."
- Idem, 29-8-1619, fol.425:
"Item te gedencken de saecke van de rhetoryckers van de Ketel op het pastorijhuys aldair. "
- GA Schiedam, OA Kethel, lnv.nr.1790 (Rechtdachbouck), 11-12-1619, fol.164:
"Ten selven dagen, volgens de resolutie bij schout en schepenen van de Ketel aengenomen, de 
bode aengeseijt te insinueren (=erop aan te dringen), daer by rhetoryckcamer, dat sij binnen een 
seeckere tijt uyt 't ambachtshuys moeten vertrecken en haer op een ander versien te (...), hoewel 
het in de winter is, binnen 2 of 3 maenden."
1620
- ANHG, Classicale acta Delft en Delfland, 6-1-1620, fol.455:
"Aengaende de rhetoryckers in de Ketel is te kennen gegeven, hoe dat sy uyt het predicantshuys 
vertrocken waren ende een ander plaetse ingenomen hadden."
1629
- De Sonnebloem is deelnemer aan een wedstrijd te Haarlem. Auteur is C.J.van der Aerd.1493

1492. Zie: Vlaardingen 1616.
1493. Zie: Haarlem 1629. C.J.van der Aerd is factor geweest van diverse kamers. In 1624 is hij factor van 

De Akerboom (Vlaardingen), in 1629 van De Sonnebloem (Kethel), in 1641 vertegenwoordigt hij De Roo 
Roosen (Schiedam) op een wedstrijd te Rijnsburg en De Olijfboom (Maasland) op een wedstrijd te Vlissin- 
gen.
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- De Sonnebloem neemt deel aan een wedstrijd te Vlissingen.1494 
1647
- ANHG Kethel, Kerkvoogdijrekeningen 1647:
"Ontfangen van de retorisijnen in Ketel 3 pond."
1658
- Het jaartal 1658 is afgebeeld op een zilveren blazoen van de kamer. Op het blazoen zien we 
een pot met zonnebloemen. In een band lezen we "Ter eeren van de Sonneblom" 1658. Het 
zilveren blazoen heeft, blijkens de letters die er aanhangen, toebehoord aan D.I.S.D. (?).1495
1660
- ANHG, Classicale acta Delft en Delfland, 9-8-1660, fol.647:
"D.Tegularius1496 maeckt den E. classi bekent dat sijn E. met D.Cammio is geweest bij den 
dijckgraef Van der Hoeve om te versoecken het weijren van de exorbitantiën ^buiten
sporigheden) der rhetorijckers op den sondach in de Ketel. Waer op sijn Ed. wel hadde belooft 
sijnen substituyt derwaerts te sullen senden ende henluyden sulx te verbieden, gelijck oock op 
voorleden sondach geschiet was. Doch dat de voorszeide substituyt soo haest niet vertrocken 
was, of de tros werde geslagt (=de tros werd losgegooid) ende speelen gespeelt, gelijck 
D.Swalmius1497 alhier verhaelt. Waerop geresolveert is, dat de ordinarij dept. (=gebruikelijke 
afgevaardigden) hiertegen sullen werden versocht eerst bij de welgeboren Swalmius ende soo 
dan zij vercregen en mede (?) bij den ed. hove. Gelijck oock deselve mede belast gelijcke 
remedie ende op denselven voer (=handelwijze) te versoecken tegen de violatie (=schending) 
des sabbaths in Nootdorp."
- Idem, 1-11-1660, fol.651:
"Van de rethorijckersspelen verstaet men, dat deselve by ordre van den Ed. hove tot Soetermeer 
geweijrt sijn. Sullen derhalven die van de Ketel ende Nootdorp ingelycke inge(...)icht, gelycke 
remedie versoecken."
1671
- De Sonnebloem is deelnemer aan een wedstrijd te Honselersdijk.1498
1675
- De Sonnebloem is deelnemer aan een wedstrijd te Overschie en wint de eerste prijs bij het 
slingeren. Auteur is ‘De Jonckheydt moet leeren.1499
1676
De Sonnebloem is deelnemer aan een wedstrijd te Zegwaard. Auteur is ‘De Jonckheydt moet ,1500leeren.
1677
- De Sonnebloem is deelnemer aan een wedstrijd te Den Hoorn. Auteur is Dirck Jongste.1501

1641

1494. Zie: Meertens 1943, p.93-95.
1495. Dit zilveren blazoen bevindt zich in het Rijksmuseum te Amsterdam.
1496. H.Tegularius, predikant te Delft (1638-1666).
1497. A.Swalmius, predikant te Kethel van 1622 tot 1666.
1498. Zie: Honselersdijk 1671.
1499 Zie Overschie 1675.
1500 Zie Zegwaard 1676.
1501. Zie voor de wedstrijd: Den Hoorn 1677. Dirck Arijentsz. Jongste is lid van een uitgebreid geslacht 

in Kethel. Het zal wel Dirck zijn, die gedoopt werd in Kethel 31-12-1656, als zoon van Arlj Dircksz. Jongste 
aan de "Vlaerdingerwech". Deze laatste was gehuwd met Maertje, de dochter van Jan Oom Dammisz. de
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1678
- ANHG, Classicale acta Delft en Delfland, 15-11-1678, fol.402:
"D.Borreman1502 heeft gedoleert (=heeft zich beklaagd) over de insolentiën van twe 
rethorijckkaemers, versocht dat nominus classis (=namens de classis) noch by het hof versocht 
worden, dat de retoryckkaemers etc. soo in Ketel, alsoock in andere plaetse van Delflant 
mochten geweert werden. De Ed. classis sijn verzoek inwilligende heeft de visitatores classis 
(=huisbezoekers van de classis) daertoe gestelt."
1679
- Idem, 2-1-1679, fol.406:
"De kerk van de Ketel heeft geklaegt, datter in haer plaetse 2 kaemers van rhetorica sijn, 
waarvan de paepse selfs onder de predikatiën ageert (=actief is). Versocht dat de visitatores 
classis volgens voorgaende resolutie sulks aen het hof gelieve te remonstreren. "1503
- Idem, 10-4-1679, fol.410:
"Wat aengaet het versoek van de kerk in de Ketel raeckende de kamer van rhetorica, waervan 
art.4 Class. Ordinary 2 jan., waerby haer gevraeght hebben Vlaerdlngen, Maeslant, Schipluy, 
Lier, Berkel etc. heeft de class. goet gevonden, dat de kercken daer sulke kamers sijn, dat di selfs 
by het Ed. hof agtervolgens haer Ed. genomen resolutie weders daertegen sullen versoeken. En 
belieft het de een of d'ander kerk de behulpsame hand des E. classis te hebben, dat se de 
visitatores cl. sullen mogen versoeken om op haer kosten met haer te gaen."
- Idem, 12-7-1679, fol.413:
"Aengaende de kamer van rhetorica, waervan Art.2 Class. Ordinary den 10 april 79 rapporteren 
de broederen die daerontrent onder haer swarigheden hadden, dat se een gewenscht apostil bij 
het Ed. hof hadden bekoomen."1504
1680
- De Sonnebloem is deelnemer aan een wedstrijd te Vlaardingen. Auteur is Dirck Aryentsz. 
Jongste, "Noyt Volleert".1505
1682
- De Sonnebloem organiseert een wedstrijd, waarvan de bijdragen worden gepubliceerd in 
"Ketels-Beroep", Delft 1683.
1684
- De Sonnebloem neemt deel aan een wedstrijd te Bleiswijk. Auteur is Vranck van der Burch, 
"Liefde Verwint".1506
1701
- De Sonnebloem neemt deel aan een wedstrijd te Hazerswoude. Auteur is J.C.K., "Deugt Ver- 
rijkt".1507

Jonghe (rederijker); woonde op een boerderij op een Vlaardingerambacht-enclave in Spaland, dichtbij het 
dorp Kethel en behoorde kerkelijk ook bij Kethel. Hij schrijft onder de zinspreuk "Noyt Volleert".

1502. P.Borremans, predikant te Kethel van 1666 tot 1713.
1503. Dit is het eerste teken van een tweede rederijkerskamer in Kethel. Met deze kamer zal wel De 

Zonnebloemspruyt bedoeld worden met de zinspreuk "'t Schiet na Gods Woort".
1504. Het hier bedoelde apostil is volledig afgedrukt bij tal van plaatsen. Zie o.a. Naaldwijk 1679 en De 

Lier 1679.
1505. Zie: Vlaardingen 1680.
1506. Zie: Bleiswijk 1684.
1507. Zie: Hazerswoude 1701.
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1705
- De oude en de jonge kamer nemen deel aan een wedstrijd te Schiedam (Pieter van 
Leeuwenschilt). Auteur voor de oude kamer is Jan Claesz. de Jong, keizer.1508 De auteur voor de 
jonge kamer is niet bekend.
- De oude kamer neemt deel aan een wedstrijd te Schiedam (De Vijgheboom).1509 Auteurs zijn: 
Jan Ariensz. de Jong1510 en Jan Claesz. de Jong, keizer van de Sonnebloem.
1708
- De Sonnebloem neemt deel aan een wedstrijd te Naaldwijk.1511 
1722
- ANHG Ketel, Kerkeraadsnotulen 12-5-1722 (geciteerd bij De Raat 1974):
"Deze1512 wordt weer opgevolgd door ds. H.van Bulderen, iemand die zich werpt in de strijd 
tegen de kermis. In 1722 lezen we, dat het hem met smerte ter ooren is gekomen, dat Simon, de 
waard1513 (in de Vergulde Valck), op verscheidene plaatsen en dorpen hadde uitgegeve een 
vrage om dit door Rhetorijckerskamers op de kermis te laten beantwoorden, waardoor veel 
gelegenheid tot dronkenschap, dertelheden en onordentelijkheden wordt gegeven en niet weinig 
Gods toorn in deze droeve tijden wordt verwekt. Dominee zal de ambachtsvrouw verzoeken 
"sulke sondige voornemens te stremmen".
- Kethel is aanwezig op een wedstrijd te Voorburg.1514 
1726
- ANHG Ketel, Kerkeraadsnotulen 14-7-1726 (geciteerd bij De Raat 1974):
"Dat men als vreemdeling niet gemakkelijk lidmaat van deze kerk kon worden, ondervond Dirck 
(Oortman) de kleermaker. Hij kwam uit de omgeving van Ceulen, is pas vijf maanden hier, heeft 
het pausdom verlaten en woont onze godsdienstoefeningen bij. Maar heeft geen attestatie van 
goed gedrag, is dus geen doorslaande preuve van stichtelijke wandel. Zullen daarom zijn gedrag 
een jaar gadeslaan: "Temeer dat hij publijck op een tromme van een rhetorijckkamer, terwijl 
eenige rhetorijckers oock een vaendel in het dorp sig wat ophielde, was slaende. 't Welck eenige 
bedenckelijckheid van lossen inborst gaf'.

150S. Zie: Schiedam 1705. Jan Claesz. de Jong is sinds 1707 bakker op het dorp en overlijdt vóór 1730. 
Hij is R.K.

1509. Zie: Schiedam 1705.
1510 Jan Ariensz. de Jong is de zoon van Arie Dircksz., wagemaker op het dorp. Zijn beroep is niet 

bekend. Hij bezit wel land en woont op het dorp. Hij is in 1744 74 jaar en overlijdt voor 1751. Hij is R.K.
1511. Zie: Naaldwijk 170S.
1512. Met "deze" wordt ds. B.ten Dam bedoeld.
1513. Simon van der Meer, herbergier in De Vergulde Valck.
1514. Zie: Wijnbeek z.j.
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LEERDAM

INLEIDING
Het archief van Leerdam beschikt niet over archiefmateriaal, dat voor ons onderzoek in 
aanmerking komt.
GERAADPLEEGDE ARCHIEVEN 
Geen
BIBLIOGRAFIE
Van Winter 1957 -  P.J. van Winter, De Hollandse Tuin. In: Nederlands Kunsthistorisch 
Jaarboek. Deel 8. Bussum 1957, p. 106-109

BRONNEN 
Ca 1550
- Voor het bestaan van een rederijkerskamer te Leerdam ca. 1550 pleit een houtsnede, die 
bewaard wordt in het Rijksprentenkabinet.1515

1516
1517
1518

1515. Van Winter 1957, p.107.
1516
1517
1518
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LEIDEN
DE WITTE ACOLEYEN 
"LIEFDE IS TFONDAMENT" 
"DIE GHENEUCHT IST AL"
D'ORANGE LELIE1519 
"IN LIEFDE GROEYENDE"
DE PALMBOOM
"IN LIEFDE WERCKENDE"
DE RODE ACOLEYKENS 
"WY LEYDEN LIEFT"

INLEIDING
Over de Leidse rederijkers wordt in de kerkelijke archieven nauwelijks gerept. In de acta, 
bewaard gebleven vanaf 1584, komen ze niet nadrukkelijk voor. Evenmin lezen we over hen in 
de notulen van de classis der Hervormde gemeenten en in die van de Zuidhollandse synode. 
Hadden de predikanten nauwelijks klachten over de Leidse rederijkers? Werden de rederijkers 
door de stedelijke overheid goed in de hand gehouden?

Uit de archieven van de stedelijke overheid is veel materiaal over rederijkers te putten. Het 
stadsbestuur maakt graag gebruik van de diensten van de rederijkers voor de opluistering van 
openbare feestelijkheden, in het bijzonder de jaarlijkse herdenking van het ontzet van Leiden. 
Daartegenover moeten de rederijkers zich houden aan de door de stadsoverheid strikt gestelde 
regels. Vrij zeker hebben hierin Jan van Hout, spin in het web van culturele en politieke 
activiteiten in Leiden, en zijn vader Cornelis Meesz. van Hout, een beslissende rol gespeeld.

Tot 1546 wordt in de archiefstukken slechts gesproken over de rederijkerskamers in het 
algemeen. In 1529 waren er, aldus de thesauriersrekening, twee. Op het grote rederijkersfeest te 
Gouda in 1546 treedt De Witte Akoleyen voor het eerst uit de anonimiteit met de zinspreuk 
"Liefde es 't Fondament" in het door Cornelis Meesz. van Hout vervaardigde spel over "sMen- 
schen Sin en Verganckelijcke Schoonheit". Ook is in het spel de naam genoemd van Die 
Gheneucht is 't al, vermoedelijk ook verwijzend naar De Witte Akoleyen. Is hier hetzelfde het 
geval als in 's-Gravenhage, waar twee kamers op aandrang van de overheid fuseerden, waarna de 
zinspreuken willekeurig door elkaar gebruikt werden? Een argument voor deze veronderstelling 
kan worden gevonden in de inventarislijst van 1561. Daarin worden genoemd "drie advisen 
(=blazoenen), twee van de genucht is al ende een van Liefd' es 't Fundament". In dezelfde lijst 
staat bovendien dat men drie tinnen kannen bezit, "een gecomen van Liefd' is Fondament ende 
twee van de Genucht is 't Al". Tot 1578 worden zowel door de rederijkers als door de overheid 
beide zinspreuken door elkaar gebruikt. Op 1 oktober van dat jaar wordt het besluit genomen 
door het stadsbestuur de rederijkerskamer op te richten "onder 't woort van Liefde es 't 
Fondament ende de blueme van de Witte Acoleye". Het zou dus zo geweest kunnen zijn, dat, 
analoog aan de situatie in 's-Gravenhage, "Liefde is 't fondament" de oude kamer was (opgericht 
vóór 149 31520) en "Geneucht is 't al" de jonge, opgericht ca. 1529. De rederijkers zelf blijven de 
zinspreuken door elkaar gebruiken met een voorkeur voor "Liefde is 't fondament". In 1582 
maakt een goudsmid een stempel voor de nieuwe "rederijc[kamer?]." Hebben we hier te maken 
met de gefuseerde kamers of is er inderdaad sprake van een ander gezelschap?

1519. Deze kamer wordt in 1590 nog De Witte Lelie genoemd.
1520. Volgens Leiden 1679 is de kamer al meer dan 220 jaar oud.
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Uit het Gerechtsdagboek van 1590 blijkt dat een Vlaamse kamer is opgericht, "De Witte lely" 
met de zinspreuk "In liefde groeyende". Vanaf 1595 heet deze kamer "De orange lely".1521 In
1597 vragen enkele jonge lieden toestemming voor de oprichting van de kamer "de rode 
acoleykens" onder de zinspreuk "Wy leyden lieft". De overheid willigt het verzoek niet in. In de 
thesauriersrekening van 1600 worden "beyde cameren" genoemd, ongetwijfeld "De Witte 
Acoleyen" en "De Orange Lely". Op 7 april 1616 vraagt een rederijkerskamer, "De Witte Rose 
onder den Doornen" met de zinspreuk "Liefde onder 't Cruys", om officiële erkenning na vier 
jaren officieus actief te zijn geweest. Van stadswege erkend zal zij naam en spreuk veranderen in 
"De Samaritaen onder den Palmboom" en "In Liefde Werckende". Op 13 mei 1616 wordt zij 
door de stedelijke overheid erkend en betrekt een oefenruimte buiten de Zijlpoort. De kamer zal 
door het leven gaan als "De Palmboom".

Zo functioneren drie kamers officieel, maar in de loop der jaren blijkt allerlei wildgroei 
ontstaan te zijn tegen de zin van het stadsbestuur in, dat in 1643 andere kamers verbiedt. In 1649 
vindt zelfs strafvervolging plaats. Ook de erkende kamers proberen de regels te ontduiken door 
meer leden aan te nemen dan toegestaan is. De schout besluit, na controle ter plekke, de kamers 
te sluiten. Op initiatief van "De Palmboom" wordt in 1652 ootmoedig verzocht de maatregel 
ongedaan te maken. De stedelijke regering stemt met het verzoek in, zij het onder stringente 
voorwaarden.

Ook in 1689 blijkt "De Witte Akoleyen" een tijdje verboden te zijn geweest. De kamer had 
in Waddinxveen een gedicht voorgedragen, waarin hooggeplaatste heren belachelijk zouden zijn 
gemaakt. De schorsing wordt in hetzelfde jaar nog opgeheven.

In 1736 houdt "De Witte Akoleyen op te bestaan. De Vlaamse kamer wordt in 1777 nog 
genoemd.
GERAADPLEEGDE ARCHIEVEN
GA Leiden, Secr.Arch.I, inv.nr.381-386 (Vroedschapsboeken 1449-1572).
GA Leiden, Secr.Arch.I, inv.nr.387-389 (Aflezingsboeken 1505-1574).
GA Leiden, Secr.Arch.I, inv.nr.390 (Memoriaalboek 1553-1573).
GA Leiden, Secr.Arch.I, inv.nr.525-552, 556-564 (Rekeningen van de Poortmeesters 
1460-1477, 1483-1488, 1490-1493, 1495-1496).
GA Leiden, Secr.Arch.I, inv.nr.573-644 (Thesauriersrekeningen 1480-1574; de rekeningen over 
de jaren 1481-1493, 1494-1496, 1500-1501, 1509-1510, 1516-1517, 1527-1528, 1530-1531, 
1534-1535, 1543-1545, 1548-1555, 1556-1558, 1565-1567 ontbreken).
GA Leiden, Secr.Arch.I, inv.nr.716 (Register van de ordinaris en extraordinaris maaltijden, 
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"Deese was de Oude Hollandsche kaamer, welke, in den aanvang vergaaderde op de Blaauwe 
Poort, van waar dezelve werd overgebragt op de Rhijnsburgsche Poort en vervolgens op de 
Zylepoort.
Voor de Camer op boven de Rijnsb. poort
Geen dronckert wert geleen op 't redehuis de rede 
Is dat het broederschap bestaet in rust en vrede 
Comt niet op 't hof 
of vraegt verlof.

Voor de kelderdeur
Sit ic op 't vat, ic toon Pallas pat en sot bedrijven.
Te veel is quaet, Minerva laet, 't sot buijten blijven.
Voor de secreetdeur
Smaet Bacchus mij, dat ic bevrij, het secreet deurtje;
Ic laet met hem, kies vryheytstem en menich geurtje.
Onder een blasoen 
Retrogade
Acht d'ouwevaer in 't leven vrede hebt vercoren 
Cracht heeft naersticheyt; nijt noch tijt die laet verloren 
Ontluict deuchtsaem 't herten godlijk 't leven went 
Volcht dat rijke Goods en nieu weest herboren 
Gebruict 't pad oirbaerlijk sijnde wij gelijck 't serpent.
1596
Idem
In danc aanvaet dese daet naer ons staet betaemt 
Van die sinnen hier binnen met liefde versaemt.
N.B. Deese vaerskens waren door dezelve hant van den Heer Mr. Cornelis van der Maersche, in 
zyn leven advocaat te Leijden, geschreeven in dorso van het vorenstaande geëxtraheerde."
- Het oudst "Haerlemsch Liedt-boeck" geeft een liedje, waaruit blijkt, dat de Leids-Vlaamse 
kamer De Orangie Lelie "In Liefde Bloeyende" (sic) heeft deelgenomen aan een niet gedateerde 
wedstrijd te Zandvoort.
BRONNEN
1458/1459
- Liefde is 't Fondament zou volgens Leiden 1679 en Leiden 1708 in deze jaren al hebben 
bestaan.
1484
- GA Leiden, Secr.Arch.I, inv.nr.557 (Arch. van poirtmeester en burgemeesters), fol.127:
"Item opten 8en dach in novembri gescheijnckt die van der retoriken van Rotterdam by bevel 
van den burgemeesteren 6 stedecannen wijns, die stoop 8 groot, die gehaelt worden tot Paidze 
Hugensz. Facit3 pond 4 st."
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1493
- Idem, inv.nr.563 (Thes.rek.), fol.118 verso:
"Item alzo der gesellen van den retorique binnen Leyden opten 23en dach in mairto anno XCIIJ 
een prijse uytgehangen (=uitgeloofd) hebben, soe zyn dair vele gesellen omme nair voirsz. prijs 
te spelen gecomen; te weten uyt Vlaenderen, Brabant ende uyt den gemeene steden van Hollant. 
Dewelcke gesellen van den stede wege by beveel van den burgemeesteren gesconcken werde 10 
stede kannen Rijns wijns. De stoop te vergeven ende by desen tresorier betaelt zijn. Facit 6 pond 
13 sch. 4 p."
- Idem:
"Item gegeven Willem Jansz., goudsmit, van den voirsz. prijsen te maken, die uytgehangen 
werde, 4 Rins gulden 4 penningen. Facit 5 pond 12 sch."
- Idem:
"Item gegeven Jorijs 'van blijden zinnen' van dat hij die juweelen (=prijzen), die in 't spel behoeft 
zijn, gebrocht heeft in Brabant 2 Rins gl. Facit 2 pond 13 sch. 4 p."
- Idem, fol.119:
"Item gegeven Jorijs "van blinde (sic) sinne" voirsz. van zeker oncosten ende uytgelegde 
penningen die hij in 't voirsz. spel uytgeleyt (=voorgeschoten) ende behoeft heeft ende hem bij 
den burgemeesteren beloeft was te betalen: 4 Rins gulden. Facit 6 pond."
1494
- GA Leiden, Secr.Arch.I, inv.nr.1004 (Rekeningen van de schout), fol.15 verso:
"Item gegheven gesellen van den retorica by bevel van den burgemeesteren tot hulpe van hun 
costen van een spel dat zy speelden op sinte Pieters kerchof op sinte Mertens dach translatio 
anno 94 van den 7 ween onser lieve vrouwe 6 Rijnlandse guldens."1522
1496
- GA Leiden, Secr.Arch.I, inv.nr.564 (Thes.rek.), fol.93 verso:
"Item bij bevel van den burgemeesteren gescheynct up Sinte Blasiusdach die heeren van 
Retorijck tot hoir feeste een stede canne wijns; die stoop van 10 groot. Facit 13 st. 4 d."
- Idem, fol.95 verso:
"Item up Sinte Blasiusdach gescheynct bij Bruijninck Heerman, burgemeester, ende veel van 
den gerechte. Ende gehaelt worde ten huijse van Jan Arent Pouwelsz. by Ghijsbrecht 
Florijszoon, bosdrager die sangeren van Sinte Pieters ende die heeren van der Retrorijcke, vijf 
stede cannen wijns; die stoop van 10 groot. Facit 3 p. 6 st. 8 d."
1498
- Volgens Schotel wordt op 17 mei de rederijkerskamer opgericht. Er wordt direct een wedstrijd 
georganiseerd. Keizer is Jan Beuckelsz.1523
- Het Gerechtsboek van Leiden 1630 vermeldt, dat op 17 mei 1498 De Witte Acoleyen octrooi 
verleend wordt.1524
1502
- GA Leiden, Secr.Arch.I, inv.nr.581 (Thes.rek.), fol.79 verso:

1522. Op 4 juli vierde men het feest van de overbrenging van het gebeente van St.-Maarten naar zijn 
laatste rustplaats. Een dergelijk feest heet ook wel "schuddekorf'.

1523. Schotel 1862, Deel II, p.267.
1524. Zie: Leiden 1630.
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"Item opten 3en dach in julio worde van der stede weghen geschoncken die gesellen van den 
rethorique tot Haerlem 2 stede kannen Rot wyn, den stoop tot 5 groten 13 sch. 4 p."
1506
- Idem, inv.nr.585 (Thes.rek.), fol.34:
"Item opten 4en dach van augusto anno XVc ende zesse werde van de stede wegen geschoncken 
den rethorique van Bruessel twee stede kannen, te weten een kanne Ryns wyn tot 6 groten ende 
een kanne paelgets (=bleekrode wijn) tot 4 groten den stoop. Facit 14 sch. 8 penn."
1507
- Idem, inv.nr.586 (Thes.rek.), fol.38 verso:
"Item opten 2en dach van meye worde van der stede weghen geschoncken die rethorique van 
Haerlem 2 stede kannen Rijnswyns; den stoop van 8 gr. Facit 21 sch. 4 penn."
- Idem, fol.52:
"Item den 14en dach in mey gegeven by ordonnantie van den burgemeesteren ende meester 
Florys, den superintendent (=oppertoeziener), de gesellen van de rethorique tot hulpe van den 
costen, die zy doen sullen in den Haghe, aldaer vele cameren van de rethorique vergaert sullen 
wesen: 10 pond van 40 groten. Facit 14 pond 6 sch. 8 penn."
1515
- Idem, inv.nr.594 (Thes.rek.), fol.77:
"Item gegeven die gesellen van de retorycke van dat zy die historie van Davidt ende Abigail in 
stomme personaigen (=als tableau vivant) uytgebracht hebben, opdat (...) over die voorsz. poerte 
by Thoenisbrugge 6 Rins gulden 4 stuvers ende die ander twee batementen worden uytgebracht 
buyten costen van de stede, dat eens by den Blauwen Steen (=plaats nabij het stadhuis waar de 
terechtstellingen plaatsvonden) by den schilders ende dat ander by de Hoegewoertsbrugge by 
den snyders. Daerom hier die voorsz. 6 Rijns gulden vier stuvers. Facit 8 pond 5 sch. 4 
penn."1525
1523
- Idem, inv.nr.603 (Thes.rek.), fol.70:
"Item opten 17en dach van meye anno XVc XXIIJ opten ommegancxdach werde van der stede 
wegen geschoncken ten huyse van Bertelmees, die bontwercker, Diricxsz. van de rethorycken 
van den Hage, die in zeeckere getale van personen hier gecomen waeren met die van deser stede, 
vier stede kannen Ryns wyn den stoop van 10 groten, beloopt 2 pond 13 sch. 4 penn."
- Idem, fol.71 verso:
"Item opten 25en dach van julio anno XVc XXIIJ worde van der stede wegen geschoncken ten 
huyse van Bertelmees, die bontwercker, die van der retorycken van Amsterdamme, die in 
zeeckere getalen hier gecomen met die van deser stede, vier stede kannen Ryns wijn; den stoop 
van 8 groten. Beloept 2 pond 2 sch. 8 penn."
1527
- Idem, inv.nr.608 (Thes.rek.), fol.43 verso:
"Item upten 3den febr. anno 1527 word van den stede wegen geschoncken den retrosiens der 
stede van Delft 4 stede cannen Rijnswijn; den stoop van 9 groten, beloopt 7 gl. Vlaems. Facit 2 
pond 8 stuivers."
- Idem, fol.44:

1525. De Historie van Davidt ende Abigail wordt opgevoerd ter gelegenheid van de inhuldiging van Karel 
V. Het spel wordt niet vermeld in Hummelen 1968. Zie voor de complete tekst van de post: Kronijk van het 
Historisch Genootschap, 6e jrg. (1850), p.433-439.
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"Item opten 13en juny anno XXVIJ betaelt by ordonnantie van de burgemeesteren den 
retrosijnen deser stede tot hoerluyder stacie (=inkomstoptocht) ende feeste, die zyluyden tot 
Amsterdamme gehouden hebben, aldaer die retrosijns van meer ander steden mede 
gecompareert zijn geweest by requeste. Facit 8 pond."
- Idem, fol.45:
"Item betaelt by ordonnantie van de burgemeesteren den retoryckers deser stede 6 Rijns gulden 
tot hoerluyder stacie ende feeste, die zij ter eere deser stede in den Briel gehouden hebben. Facit 
8 pond."
- De rederijkers uit Alkmaar krijgen een onkostenvergoeding om met rederijkers uit Amsterdam, 
Den Haag, Leiden en Gouda "gemeenschap te houden".1526
- KB 's-Gravenhage, sign. 72 F 47, p.2:
"Blazoen van Liefde is 't fondament. Dit is het laaste blaazoen; daar zijn nog 2 andere 
afdrukken; een van 't jaar 1527; een van jaar 1596 en in houd gesnede zonder figuuren."
1528
- KB 's-Gravenhage, sign. 71 J 27:
Rederijkersgedicht van Joris Pietersz.1527
1529
- GA Leiden, Secr.Arch.I, inv.nr.610 (Thes.rek.), geen fol.:
"Item op ten 14en dach van mey gegeven den retorijsijns van de oude camer 20 Rins gulden voir 
haer voyage (=reis) tot Haerlem om die eer van de stede daermede te bewaeren. Facit 8 pond."
- Idem, fol.50 verso:
"Item opten zelven dach werde van der stede wegen geschoncken twee cameren van den 
rethorijcke; elck twee stede cannen Rijns wyns; 2 kannen van 8 groeten, 2 kannen van 7 groten 
den stoop. Beloopt 30 stuvers. Facit 2 pond."
- Idem, fol.62 verso:
"Item opten 13en dach van meye gegeven den retorisijns van de oude camere 20 sch. groten voir 
hoer voyage tot Haerlem om die eer van der stede dermede te bewaeren. Facit 8 pond."1528
- ARA H.v.H., Grafelijkheidsrekenkamer - Rekeningen, inv.nr.4452, fol.58:
"Philips Teunisz., bode, die mit zekere besloten brieven van de voorsz.hove gereyst is, om in die 
stede van Leyden ende der Ghoude roerende, dat sy hem nu voertan nyet gedoogen en zouden 
eenige spelen gespelt te worden, mentie maeckende (=gewag makend) van de heylige stoffen. Is 
voor welcke reysen hem toegetauxeerd (=toegekend) is drie daghen tot 6 stuvers 's daechs, 
blyckende by ordonnantie hier overgelevert. Waeromme hyer 18 st."
1530
- GA Leiden, Secr.Arch.I, inv.nr.614 (Thes.rek.), fol.69:
"Item betaelt bij ordonnantie van den burgemeesteren die retrosijns van de oude camer deser 
stede die somme van 25 gouden Karolusguldens van 40 groten 't stuck, die hemluyden by den 
gerechte (=stadsbestuur) toegezeyt zyn uyt zaicke van zeecker oncosten by hemluyden gedaen 
ende geleden omme in de retorike van Hollandt, die ten zelven tijde achtervolgende 't consent 
van den gerechte alhier gecomen zouden hebben, 't en hadde geweest om sonderlinge

. Zie: Alkmaar 1527.
1527. Zie ook: Hummelen 1968, 1 D 15.
1528. Identiek aan eerste post uit 1529.
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mercklicke saecken der stede daertoe porrende (=nopend). Facit alhier die voorsz. 25 gouden 
Karolus guldens 33 pond 6 sch. 8 penn."
- Idem, inv.nr.384 (Vroedschapsboek) 5-1-1530:
"Is voirts geopent by monde van heer Geryt van Lochorst, ridder, schout deser stede, hoe dat die 
retorisijns deser stede den gerechte verthoont ende te kennen gegeven hebben, hoe dat zyluyden 
mitten anderen cameren van Hollant uyt verscheyden steden een ordonnantie ende accordatie 
(=regeling en overeenkomst) hebben om jaerlicx in een van denzelven steden te vergaderen ende 
vrolic t'samen te wesen mit speelen ende anders. Ende dat zyluyden tot voirgaende jaer 
vergadert sijn geweest tot Haerlem. Ende dat dieselve stede daerdoer grote profijte van haer 
exchysen (=belastingen) gehadt heeft doer grote menichte van volck, die aldaer vergadert wae- 
ren. Ende dat zyluyden alsdan mit malcander loten, want dat zyluyden t'samen dairanvolgende 
vergaderen zullen. Ende dat 't selve onse retorisyns te looten gevallen is om alhyer in de tot 
somer te vergaderen. Begerende dairomme van dezer stede te hebben eenige voirdeel van pen
ningen ende exchysen, gelyck by andere steden hemluyden gedaen is geweest. Doe dat hierop 
gestemmet ende gesloten is, dat soe wes (=ongetwijfeld) by den burgemeesteren mitten gerechte

1529(=het stadsbestuur) dairinne gedaen zel worden, dat 't selve zyne voirtganck zal hebben."
1533
- GA Leiden, Inv.Gilden, etc. inv.nr.1473, fol.19 en 20:
"Liedeken gemaeckt in den jare 1533 op 't verbieden van de camer van retorica deur versouck 
van de minnebroeders". Auteur is J(oris) Pz.(Pieterszoon) - "Const bemin Ick".
1535
- Een Leidse rederijker blijkt in Amsterdam opgetreden te hebben. In een verhoor van het 
Amsterdamse gerecht staat te lezen:
"Seijt Jacob Franssz. van Leijden, retrosijn, daer up geroepen ende gevraecht zijnde, dat hij up 
de Cloveniers Dolen een reijs (=maal) alleen gespeelt heeft een materie van recreation, zonder 
scrift (=de H. Schrift) oft yets quaets daerinne te menghen. Ende dat hij 't selve heeft uyt zyn 
hooft ende nyet daerof en heeft in gescrifte. "1530
1539
- Huffer 1951, p.557, nr. 1192:
"Georgius Pistor van Gendt zendt aan Joannes de Adricen, deken van de collegiale kerk te 
Leiden de copie van de suppliek (=verzoekschrift) (--- ) betreffende de opheffing van een 
jaargeld en verzoekt hem om toezending van een brief (--- ) of van enig ander document, 
waardoor Joannes (—) kan bewijzen "se summam depositam iam donavisse ad effectum extinc- 
tionis anticipate etc. Facile nunc invenies nuncium, nam puto ex Leydis venturos Gandavum 
rethores aliquot ante Penthecosten (Pinksteren 25 mei 1539) nam apud nos proposita sunt premia 
aliquot pro acturis ludos scenicos in lingua teutonica, ad quos ludos intelligo etiam invitatos a 
nostratibus rethores opidi Leydensis." Georgius wordt verzocht aan een dezer het gevraagde stuk 
mee te geven.
Het origineel berust bij het ARA R.B.622.
De vertaling luidt: "Dat hij de gedeponeerde somma reeds heeft geschonken. U zult gemakkelijk 
een bode vinden, want ik meen, dat uit Leiden enige rederijkers naar Gent zullen komen voor 
Pinksteren. Want bij ons zijn enige prijzen uitgeloofd voor het opvoeren van toneelstukken in de 
Nederduitse taal, bij welke spelen, naar ik begrijp, ook rederijkers uit de stad Leiden door de 
onzen zijn uitgenodigd."1531

1529 De bodes met de uitnodigingskaarten waren al verstruurd. Zie: Evers 1920, Kameraarsrekening 
1530/1531, p. 11.

1530. Sterck 1928, p.50.
1531. De Leidse rederijkers namen overigens niet deel aan de wedstrijd te Gent.
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- GA Leiden, Secr.Arch.I, inv.nr.621 (Thes.rek.), fol.37:
"Opten 27en dach in meye anno XXXIX worden van den stede wegen geschoncken 't gemeen 
geselschap van den retorisijns 4 stede cannen Ryns wyn, de stoop 10 groten. Facit 2 pond 13 
sch. 4 penn."
1540
- Idem, inv.nr.622 (Thes.rek.), fol.39 verso:
"Noch heeft die voorsz. stede te coste gehadt ten voorsz. tijde zoe van toortsen, turcken 
(=fakkels), peectobben (=pektonnen), die gebrant hebben in de voorsz. incompste ende des 
avonts, zoedat die retoryckers gegeven is voor zekere historie te speelen in 't stomme. Den 
schippers, die staecken te waeter voor 't logijs van den H.Mat. (=de landvoogdes Maria van 
Hongarije). Voor die costen, verteert by den gerechte in 't verwachten van den comste van den 
H.Mat. ende zyn vertreck ende andere cleene costen, breeder blijckende by 't voorsz. cohier 
(=register) bedragen ter somme van 10 pond 18 sch. groot. Facit 87 pond 4 sch."
- Keizerlijke ordonnantie m.b.t. de rederijkers.1532
- "Een esbattement gemaeckt tho Leyen van de camer der Acoleyen op de vraege van Dordrecht: 
Wie voirmaels waeren de victoriöste verheven, welcken werden noch blyven int leven. 
1552".1533 (Het jaartal betreft de datering van het handschrift).
1541
- GA Leiden, Secr.Arch.I, inv.nr.623 (Thes.rek. 1541), fol.65:
"Betaelt by ordonnantie van de burgemeesteren tot behouf van zekere vryers die opten omme- 
gancxdach die helle alhier hebben helpen uytbrengen ende spelen. Ende daervoeren tot bystant 
van der costen die henluyden toegeseyt syn vijf Karolus guldens, facit 6 pond, 14 sc. 4 p."1534
1546
- Leiden is van plan deel te nemen aan wedstrijd te Gouda en schrijft het Esbattement van sMen- 
schen Sin en Verganckelijcke Schoonheit. Auteur is Cornelis Meesz. van Hout.1535
- Een wedstrijd te Leiden wordt verboden.
"Ook hier begunstigden de rederijkers, 't zij ze Anabaptisten of Sacramentisten waren (dit blijkt 
niet) de zaak der Hervorming, althans in later tijd. De bekende Jan Beukels, later koning van 
Munster, was lid hunner kamer geweest. Een hunner spelen bevatte in bedekte termen zoo veel 
polemiek tegen de kerk en den Paus, dat Nicolaas de Cusa er aanleiding uit nam om den 29en 
April 1546 Rieuwerd Tapper te waarschouwen tegen de samenkomst van eenige 
rederijkerskamers (landjuweel), door de Leidsche bij zich genoodigd. Op Tapper's advies werd 
ze dan ook bij besluit van 26 Mei door de landvoogdes verboden."1536
1548
- GA Leiden, Secr.Arch.I, inv.nr.628 (Thes.rek.),fol.45 verso:
"Betaelt op den 11en mey XVcXLVIIJ by ordonnantie van den burgemeesteren den rethorisinen 
van der camer Liefde es 'tFondament Die Witte Acoleytkens, tot een gratuiteyt (=schenking) van

1532. Zie: Algemeen 1540 en De Groote 1975.
1533. KB 's-Gravenhage, sign. 71 J 27 en 72 F 47. Zie ook: GA Leiden, Bibl.nr. 72405/02 en 72406 

(afschrift 18de eeuw). Over het stuk: Meertens 1967, Drewes 1968 en Hummelen 1968, 1 D 15. Drewes 
dateert dit esbattement op goede gronden in 1540. Het toneelstuk is geschreven door Cornelis Meesz. van 
Hout met de zinspreuk "Hout dat guet is". Zie voor hem Koppenol 1989, p.14-16.

1534. Knappert 1908, p.185 meent dat deze post betrekking heeft op rederijkers en dateert hem op 1540.
1535. Zie sMenschen Sin 1967. Voor het auteursschap van Cornelis Meesz. van Hout, zie Resoort en Pley 

1975-1976.
1536. Is de genoemde Jan Beukels dezelfde als die in 1498? Het citaat is uit De Hoop Scheffer 1873, 

p.558, noot 2. Hij vermeldt geen bron. Zie ook: Knappert 1908, p.185-186, en Mak 1944, p.147.
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dat zyluyden tot Dordrecht op hoer selfs cost verscheyden prysen mitte conste gewonnen 
hebben. Ende dat zyluyden op een ommgangcxdach een stomgaend spel (=tableau vivant) ter 
eere van de stede doen zullen. 3 pond."
Wellicht verwijst Jan van Hout in zijn opdracht aan Broer Cornelis bij een vertaling van 
Buchanus' Franciscanus naar deze wedstrijd of naar een mogelijke wedstrijd in 1540 te 
Dordrecht, als hij schrijft:
"Ende schynt ooc wel, dat onze voorvaderen, die hem mit de vermeynde, rhetorycke bemoeyt 
ende daerinne haer oufeninge gehad hebben, niet gehelicken onbekent en was heurluyder conste 
de poezie geheel naerbestaende te zyn ende mitte rhetorycke weynich gemeenschappe te hebben. 
Uyt dien dat zekere jaren geleden, als alle de Hollandsche cameren binnen der Stad van 
Dordrecht naer de gewoonte van dier tijt op 't landjuweel vergadert waren. Ende dat de huys- 
vrouwe van een van den broederen (zo zi die nomden) van een zoon bevallen was. Alle de 
cameren gemeender hand 't kindeken ten doop gebracht ende genaemt hebben niet Demostenes, 
noch Cicero, noch Quintilianus, noch Hortensius, noch van eenigen anderen vermaerden orateur 
ofte retorizien, mer Menander, 't welc een out comediescryver ende zulcx een poeet es 
geweest."1537
1551
- "(—) in 1551 had Leenaert Bouwensz. er (=Leiden) een poos vertoefd. Hij, de vroegere 
rederijker, met al den zier en de welbespraakdheid van den ouden tooneelspeler, had te Leiden 
38 persoonen gedoopt."1538
1554
- GA Leiden, Secr.Arch.I, inv.nr.716 (Register maaltijden), 25 juni 1554:
"Retorica 12 st."
1555
- Idem, 28 juli 1555:
"Item ten voorsz. daege up de maeltijt gedroncken 36 stoopen. Deel wijns mitsgaeders noch een 
stoop gedroncken bij schepenen 's morgens ende den Retrosijnen 2 stoop geschoncken."
1556
- Idem, 27 juli 1556:
"Eerst Vranck Jansz ende cock voorsz. voer de maeltijt mit daerinne gerekent een plateel spijse 
van de Retrosijnen 13 p."
- Idem, 27 juli 1556:
"Item noch aen zelven Vranck Janszoon voer heeren van den sangers een eersten dach ende de 
Retrosijnen des anderen daechs. Tsamen 30 st."
1557
- Idem, 26 juli 1557:
"Eerst Lijsbet Jacopsdochter voersz. voer de maeltijt mitte plateel spijse van de Rethrosijnen 
ende dezelve spijse nochtans nu nyet gehadt en hebben, overmits die Retrosijnen nu nyet 
gecomen en zijn geweest speelen 13 p."
1559
- Idem, 2 augustus 1559:
"Eerst Lijsbet Jacopsdochter voer de maeltijt mette platteel spijse van den rhetorijcken 13 p."

1537. Geciteerd bij Prinsen 1903, p.223-224.
1538. Geciteerd bij Knappert 1908, p.189. Zie ook: Doopsgezinde bijdragen 1893, p.13 e.v., en 1894, 

p.31.
505



1560
- Idem, 25 juli 1560:
"Eerst Lijsbet Jacopsdochter voer de maeltijt mette platteel spijse van den rhetorijcken 13 p."
- GA Leiden, Secr.Arch.I, inv.nr.632 (Thes.rek.), fol.42 verso:
"Opten 15en juny LX betaelt by ordonnantie van den burgemeesteren zekere persoenen, die in 
den ommeganck lestleden tot chieringe (=versiering) van den selven ommeganck zeeckere 
speelen uytgebrocht hebben. Eerst 't spel van David ende Bersebaa 6 pond; van Job 6 pond, 
rethorica 3 pond, sonder 't selve te trecken in resegnentie (=resignatie? Of wordt bedoeld 
"consequentie"?). Die lindewevers 4 pond, die swaertdansers 2 pond ende die bierdragers 2 
pond. Beloopende t'samen die somme van 23 pond."1539
1561
- Leiden is deelnemer aan een wedstrijd te Rotterdam.1540 Auteurs zijn:
"Op 't woort wilt bouwen" (=Bouwen Jansz.?);
"Daet sonder Roemen"
"Wilt lijdtsamich sijn"
Refrein van Leiden voorgedragen te Rotterdam; ook opgenomen in: Een nieu refereyn Boeck 
vol Amoureuse ende sotte ofte Boertelijcke Refereynen. A'dam 1590, p.45-46. 
(Bibl.Wolfenbuttel).
Prijslied, gezongen te Noordwijk 1561 (moet wellicht zijn 1562), in: GA Leiden, arch.Gilden, 
etc. inv.nr.1473, auteur is "Daet sonder Roemen"
- GA Leiden, Secr.Arch.I, inv.nr.390 (Memoriaelboek 1553-1573), fol.23-24:
"Upten 16en dach aprilis anno XVc ende LXI zyn by eenige speciale gecommitteerde 
(=afgevaardigde) van den gerechte van Leyden, wesende nochtans al uyt den gerechte 
angenomen, dese nabescreven persoonen, omme by provisie (=voorlopig) ende tot wederseggen 
van den gerechte voorsz. te wesen rethorisynen van de camer der rethorycke binnen deser stede, 
geïntituleert (=genaamd) De Geneuchts is 't Al, met de bloeme van den Witte Acoleyen, als 
Bouwen Jansz., kistemaker, keyset Pieter Adriaensz., zeemtouwer (=bereider van zeemleer), 
prince; Jacob Fransz. factoer; Quiryn Cornelisz. den Dubbelden; Jan Adriaensz., linnewever; Jan 
Kerstantz, backer; Heynrick Gerritsz., glaesscrijver, ende Olivier Philipsz. ende andere nyemant. 
Mits dat zyluyden geen meer en sullen mogen annemen in den voorsz. camere tot broederen, 
beminders oft vicarien (=plaatsvervangers), hoe zyluyden die zouden moegen baptiseren 
(=dopen) ofte noemen, buyten consent van den gerechte voorsz. Wyens geconsenteerde namen 
zy gehouden sullen zyn te laten upteyckenen in de secretarie deser stede, up peyne dat men haer 
daervoir nyet kennen (=erkennen) en zal ende up den boeten telcke van drie pont by de gemeen 
camerbroederen te verbeuren. In kennisse van my.
Dit zijn de namen van den vicarissen van den camere der rhetorijcke binnen deser stede van 
Leyden "De Genuecht Ist Al", met de bloeme van den Witte Acoleyen, mijn heeren van den 
gerechte derzelfder stede gepresenteert ende by denzelfde geapprobeert ende toegelaten:
Mr.Frans Adriaensz;
Huych Dircxz. van Bancken;
Adriaen Adriaensz., zeemtouwer.
Claes Jacobsz., franchijnmaker (=perkamentmaker);
Willem Gerrytsz., witmaker;
Aernt Jacobsz., drapenierder;
Matheus Ghysbrechtsz., colebrander;

1539. Van 't Spel van David ende Bersebaa en 't spel van Job zijn geen teksten bewaard gebleven.
1540. Zie: Hummelen 1968, 3 D 6.
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Jan Jansz.van Beredrecht, smidt;
Jan Kuyff Heijndricxz;
Dirck Joostensz., organist;
Pieter Adriaensz. Storm;
Oude Garbrant Meesz;
Dirck Pietersz., schipper;
Cornelis Lambrechtsz;
Adriaen Lambrechtsz;
Dirck Gerrytsz."
- Idem, inv.nr.385 (Vroedschapsboeck), fol.123 verso:
"Is voorts by monde als voiren dat den rhetorisyns deser stede by den gerechte geconsenteert is 
te reijsen tot Rotterdam mit andere cameren van Hollandt. Ende dat men hem voor hare costen 
toevinden (=toewijzen) sal, zulcx als de vroeschappe adviseren sal. Ende is hemluyden voorts 
mede geconsenteert, dat zij loten sullen moegen hoeneer 't (=wanneer 't) haire boerte (=beurt) zal 
syn, omme alle de cameren tot Leyden te comen. Ende alsoe zy aldair gereyst syn, dat myn 
heeren zoude gelieven te adviseren, wat men hem toeleggen zal voer de voorsz. reyse. Ende 
mede als alle de cameren tot Leyden comen sullen, wat zy dan hebben sullen. Soe dat hierup 
gestemet, is dat de rhetorisinen tot verlichtinge van haire costen voor de voorsz. reyse tot 
Rotterdam hebben zullen van de stadt vyf pont Vlaems ende als die cameren tot Leijden comen 
zullen, sal men dairinne doen als andere steden bevonden zullen werden te hebben."
- Idem, inv.nr.633 (Thes.rek.), fol.45 verso:
"Opten lesten july 1561 betaelt by ordonnantie van den burgemeesteren de rethorysijnen van de 
camer die Genuecht is't Al binnen deser stede uyt zaecke ende betalinge denselven rethorijsijnen 
voor desen reijse bij mijnen heeren van den gerechte ende veertige (=veertigraad) deser stede 
onlancx opter stedehuis vergadert zijn omme te eligeren (=kiezen) ende te kiesen zestien 
persoonen, toegevonden zijn tot hulpe ende bijstant van haere voyage ende reyse by henluyden 
gedaen den 20en july lestleden tot Rotterdam, alwaer ten selven tyde vergadert ende versaemt 
waeren die rethorijsijnen van den cameren van Hollant, die somme van 30 pond."
- GA Leiden, Inventaris Gilden, etc., inv.nr.1467:
"Inventaris van alsulcke guederen thoebehoorende den broeders van de Genuecht is 't Al.
Item twee ouwe ende een nyewe sotscappen met kovels (=kragen) mitsgaders een marot met een 
wapper (=leren riem). (In margine: de oude sijn vergaen ende de nyeuwe is tot Rotterdamme). 
Item drie advisen (=blazoenen), twee van de Genucht is 't Al ende een van Liefd es 't fondament. 
(In margine: 't een es ter Goude gebleven veur de gevel (?) ende d'ander zijn er noch.
Item vlogel (=vleugels), daer men een engel mede personeert (=voorstelt). (In margine: es 
verleent.)
Item een trommel met gebroken vellen. Es verbetert met de velle.
Item een vangbort met twee gaten.
Item die historie van de eedele Romeynen, genaempt Tytus Lyviu1541, mitsgaders een pultra 
(=lessenaar), daer men boeck op leyt.
Item een paer stille gangen (=pantoffels), twee houten grymen (=maskers).
Item twee tevereelen (=schilderijen); d'eene die verthoninge van Dordrecht. Es vergaen.
Item een bort met drie aerden cruycken met thinnen leen (=deksels), drie kruycke. Es een stuck. 
Item vyer borden met lijsten.
Item een bort met elf wynkannen, cleyn ende groot, die met die oude vry conste van retoricka 
gewonnen zyn tot Dordrecht, Rotterdam ende in 't 's-Gravenhage. Noch twee wynkannen boven 
die elft voorsz.

1541. Tytus Livius (59 v. Chr. - 17 n. Chr.), bekend Romeins historieschrijver, schreef een Romeinse 
geschiedenis van de stichting van de stad (Ab Urbe condita) tot de dood van Drusus in 142 boeken.
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Item twee boeterplatelen (=boterschotels) met een thinnen schael.
Item een thinnen becken met een lampet met twee thinnen croesen, noch een tinnen croes.
Item een kannebort met veerthien thinnen kannetgens, met een thinnen acker (=ketel), met een 
... ; noch twee ... vaten boven de anderen.
Item drie groote vlessen van thinnen; een gecomen van Liefde is Fondament ende twee van de 
Genuchte is 't Al.
Item een septer met twee coninxcroonen mettet vlies (=vacht). Es vergaen ende was papier.
Item twee colummen (=palen), drie houten messen met twee teeycken (=wapens ?).
Item twee borden, daer de broeders huer namen op geschreven staen.
Item noch twe geliste (=van bewerkte randen voorziene) bordekens.
Item een bort met twee aensichten (=beeltenissen).
Item noch twee borden, daer "Ydele glorie" op staet ende "Ydelheyt der ydelheyt".
Item drie advisen (=blazoenen), een van de Genuecht is 't Al, een van de Liefde es 't Fondament 
ende een Wy Rapen Genuecht.
Item noch zeven advisen, die eens op heylichsacramentsdach gedaen zyn.
Item vyf pampieren aensichten. Syn verrot.
Item noch drie pampieren harneyen (=harnassen?) met helmetten (=helmen).
Item twee roosteren, twee tangen, een vischspaen.
Item twee lange tafelen met seeckere bancken ende schragen; een van de Genucht is 't Al ende 
een van Liefde es 't Fondament.
Item twee sinnetgensrocxscens (=jasjes van de sinnekens) met twee scevels (=zakken??) ende 
twee hamertges.
Item noch een zinnetgensrocxcen.
Item noch een nyens (=nieuw) vaendeling van zijen floeyer (=fluweel).
Item een bort, daer men 't gelach op schrijft.
Item veerthien houten tafelborden.
Item noch twee kisten met const (=manuscripten van toneelstukken en gedichten), mitsgaders 
twee bussen, daer men gelt by vergaert.
Item een advis, dat de knecht gedragen heeft, te weeten vyer zilveren letteren met drie zilveren 
orgaenpipen (=orgelpijpen).
Item noch een zilveren schilt, dat met die consten in 't 's-Gravenhage gewonnen es. Es in handen 
van Pieter Ariensz., seemtouwer.
Item twee calomme met blaeckers.
Item een fraes mandefrey (=fraai (of Frans?) mandje)
Item een huysgen met een ... dat op die stalage gestelt werdt, als men speelt.
Item een werelt met een tabernakel daerduer. Es vergaen.
Item een duvels aensicht van pampier.
Item een bolletgen, dat over die tafel hangt.
Item die carke (=karsaai, kleed van wol??) van de Genucht is 't Al.
Item die copie uyt die carke.
Item noch drie speelen die in 't voorleden jaere gemaeckt zyn; een by Ghysbrecht Heyndricxsz., 
sceepmaker; d'ander by Ghijsbrecht Jansz., sceepmaker; 't derde by Bouwen Jansz.
Specificatie, hoe dat die broeders van de Genuchtis 't Al, genaempt ende genommeert zyn:
Olifier Philips - keyser;
Ghysbrecht Heyndricxsz., scheepmacker - prinche;
Cornelis Dircxsz., backer;
Jan Korstents, backer;
Querijn den Dubbelden, metselaer;
Heyndrick Vulrycx, voorspraeck;
Gerijt Dircksz., bultgen (=??);
Reyer Mathijs, stueldraeyer;
Claes Queryncxz., lindewever;
Jan Adriaensz., lindewever;
Bouwen Jansz., kistewercker;
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Ghijsbrecht Jansz., scheepmaecker;
Willem Dlrcx., goutsmit;
Heyndric Gerytsz., glaesmaecker;
Frans Heyndricxsz., backer;
Cornelis Cornelisz., smit;
Claes Maertkens, schoenmaecker;
Cornelis Dircxsz., schoolmeester;
Huych Claes, ...;
Pieter Adriaensz., zeemtouwer.
Deze inventarys is aldus mijn heeren van de gerechte overgelevert ende de guederen in dezelve 
inventarys gespecificeert, gestelt in handen van myn heeren voorsz. omme by myn heeren 
dalrinne gedaen te worden, zoe myn heeren duncken zal te behoeren. 't Oirconde dit by 
onsluyden onderteyckent opten 16en dach aprilis XVc ende eenentsestich.
By my Olijfyer Philipssoon, Willem Dirckxsz., ..., Frans Hendryc, Cornelis Cornelis, 
Ghysbrecht Heyndricksz., Bouwen Jansz., Pieter Adriaensz., seemtouwer, J.Corn. Kerstentsz., 
Claes Maertkens.
- GA Leiden, Inv.Gilden etc., lnv.nr.1468:
"Wij, Bouwen Jansz., kistemaecker; Pieter Adriaensz., zeemtouwer; Jacob Franszoon, voor- 
spraecke; Quyryn Cornelisz. den Dubbelden; Jan Adriaensz., linnewever; Jan Kerstantszoon, 
backer; Heynrick Gerrytsz., glaesscryver; ende Olivier Phillipsz. als broeders van de camere der 
rethorijcke binnen der stede van Leyden by myn heeren van de gerechte der zelver stede 
geïntituleert de Geneucht is 't Al bekennen mitsdesen ontfangen te hebben uyt handen van 
Nicolaes van Berendrecht, scoudt der voorsz. stede als officier der Co.Ma.teyt, als graive van 
Hollant; Gerryt Roelofszoon; burgemeester Jacob Jansz.van der Graft; Jan van Adrichem ende 
Cornelis Gherrytsz. van Poelgeest, schepenen, als gecommiteerde by den gerechte derzelver 
stede alle alsulcke guederen als de voorsz. scoudt uyt de name der Coe. Ma.jt. (=Philips II) 
geconfisceert (=in beslag genomen) ende angevoert (=overgebracht) heeft gehadt als verbeurt 
ende by specificatie verclaert staen ln zeeckere inventar by ... ende meer andere eertijts 
medebroeders der voorsz. camere onderteyckent opten 16en dach ln aprille lestleden, beloven 
dezelve guederen alleen te bezigen ende te gebruycken in 't exerceren ende onderhouden der 
voorsz. camere. Ende nae onse beste vermogen te wachten, bewaren ende in wesen te onder
houden zonder dezelve guederen of eenig vandien te distrageren (=onttrekken), afhandich te 
maecken ofte te verminderen. Mer voor zoeveel ons mogelicken zal zyn dezelve te verbeteren 
oft vermeerderen ende die den voorn. scoudt ende gerecht ofte heure gecommitteerde voorsz. 
altyts tot heure wille ende vermaninge wel ende getrouwelicken te restitueren zonder eenich 
contradictie oft wederseggen, onder verbant van alle onse guederen, roerende ende onroerende, 
gheen uutgesondert. Daeromme onse namen hieronder geschreven opten derden dach in meye 
anno XVc ende een en tzestich.
Jan Adriaensz;
Pieter Adriaensz;
Bouwen Jansz;
Jan Kersten;
Heynrick Gheretsz;
By my Olyphyer Phyllipssoon;
Quyryn Cornelisz. de Dubbelden.
1562
- GA Leiden, Secr.Arch.I, inv.nr.390 (Memoriaalboek), fol.27 verso, d.d. 27-3-1562:
"Dese naevolgende personen zijn by de gerechte van Leyden geadmitteert om te wesen broeders 
in camere van rhetorica boven de eerstgenoemde:
Claes Adriaensz.
Maerten Gerytsz."
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- Idem, inv.nr.388 (Aflezingboek B.), fol.243 (13-4-1562):
"Die van de gerechte adverteren (=waarschuwen) eenen yegelycken, dat zoe wye ernstich is 
omme eenige speelen uyt te brengen tot ciraetgie (=versiering) van den ommeganck, die 't zelfde 
by den gerechte geordonneert is, dat die sullen comen up donredach naestcomende by den 
gerechte ende hem presenteren. Ende indien zy eenige speelen gereet hebben, die te verthoenen 
ofte up andere naevolgende daegen, dairvooren hem by den gerechte toegevonden (=toegewe- 
zen) sal werden eenige penningen nae gelegentheyt van saicken."
- Idem, inv.nr.835 (Vroedschapsboek G.), fol.136 en 136 verso:
"Is voorts geproponeert by monde van Mr. Pouwels Buijs, pensionaris, hoe dat die van den 
camere van rethorica deser stede, genaempt de Geneucht is 't Al, zekere requeste aen mijnen 
heeren overgegeven hadden, te kennen ghevende, hoe dat hem eertijts by u  mijnen heeren 
geconsenteert is te reijsen tot Rotterdamme met andere cameren van Hollant, ende aldaer te 
spelen ende loten; gevende hem daertoe zekere penningen. Ende alsoe 't lot gevallen is up die 
van Noortwijck zijn zij mede by denselfden bescreven, omme aldaer te coemen den 18en van 
meij. Dan en hebben deselfde reijse nijet willen aenscrijven dan daertoe eerst hebbende consent 
van mynen heeren van den gerechte deser stede, als hem geconsenteert is. Mer alsoe hem niet 
moegelicken en is alleen de costen dragen die van noode zijn daertoe te emploijeren 
(=gebruiken), soe versochten zy, dat myn heeren gelieven soude willen mede een gracelycken 
ghenadige penning toe te leggen, als zij vernomen hebben, dat andere steden van Hollant doen 
sullen, om des stadts eere van Leyden ende haere eere te bat (=des te beter) te bewaren. Soedat 
hierup gestemmet is, dat men tevreden is dat van stadtswegen den supplianten (=verzoekers) te 
baten gecoemen sal werden, om de voorsz. costen te helpen supporteren (=dragen) mitte somme 
van zes ponden Vlaems. "
- Idem.inv.nr.388 (Aflezingboek B.),fol.247 (31-7-1562):
"Item dat niemandt van den poorters ofte inwoonders deser stede van Leyden, jonck noch oudt, 
voortaen sal moghen gaen spelen ofte hem exerceren in ofte mit eenighe cameren van de 
rethorycke buyten deser stede ofte aldaer frequenteren ofte converseren op een boete van tien 
pont ende arbitrale correctie (=gerechtelijke straf)."
- Idem, fol.247 verso (31-7-1562):
"Item dat voortaen geen kinderen ofte jongers wesende beneden haer mondighe jaeren, zullen 
moghen op de wyze van de rethorizyns conterfeyten (=uitbeelden) ofte naebootsen buyten noch 
binnen deser stede eenighe spelen ofte intreen, op 't boeten elcx van drie pondt, te verhaelen aen 
de ouders, indien zy eenighe hebben, ofte by gebreecke van verhael ofte dat d'ouders daervoor 
niet en begeerden te betalen, gegeselt te werden alhier in der schole."
- Idem, inv.nr.634 (Thes.rek.), fol.24 verso en 25:
"Opten 23en may 1562 sal worde van der stedewegen geschoncken die vier cameren van 
rethorica ... Dordrecht, Rotterdam, Ghoude ende Schoenhoven t'samen acht stede kannen 
Rinssche wyns in danckbaerheyt van dat zyluyden in 't wederommecommen van Noertwick 
alhier getardeert (=vertoefd) ende een eerlicke afscheyt an onse camere genomen hebben, die 
stoep tot 14 groot. Facit 5 pond 12 sch."
Identieke acte in GA Leiden, inv.nr.675 (Bijlagen bij de Thes.rek. 1562), maar ondertekend 
door: Claes Adriaensz., J. v.d. Does en Joest Jacobsz.
- Idem, fol.41:
"Opten 9en may 1562 betaelt by ordonnantie van den burgemeesteren die camere van retorica, 
genaempt Die Genoecht is 't Al binnen deser stede ende dat tot hulpe ende assistentie van de 
costen die by hemluyden mette gemeen cameren van retorica gedaen zal werden tot Noertwyck 
in de pincxster heylige daeghen naestcomende, omme daermede te bewaeren die eere deser 
stede. Blyckende 't vroeschipbouck in date den 8en may XVcLXIJ die somme van 36 pond."
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1563
- Idem, inv.nr.635 (Thes.rek.), fol.44 en fol.44 verso:
"Opten 22en mey 1563 betaelt by ordonnantie van den burgemeesteren die retrozynen binnen 
deser stede in betalinge van de exchyse van zesthyen vaten Leytsch bier, die de 
voorsz.retrozynen bij mijnen heeren van den gerechte toegevoucht zijn, voor 't spelen ende 
uytbrengen van de historie van Saul in desen ommeganck. Die somme van 6 pond 8 sch."1542
1564
- Idem, inv.nr.636 (Thes.rek.), fol.44 verso:
"Opten lesten july 1564 betaelt by ordonnantie van den burgemeesteren die retrosijnen van den 
camer, geïntituleert De Genoecht is 't Al, binnen deser stede de somme van alsulcke vijf ponden 
groot Vlaems, als hemluyden by den gerechte ende gemeene vroedschappen alhier volgende 
hemluyden supplicatie ende versoucke geaccordeert ende toegevonden zijn tot verlichtinge van 
den costen by hemluyden gehadt opte reyse ter Goude, dair zy mit meer andere caemeren 
beschreven ende by advyse van den gerechte getrocken zijn geweest, omme heurluyder ende der 
stadts eere te moeghen bewaeren, breder blyckende by den vroeschappen, gehouden den lesten 
junij 1564. Daeromme hier de voorsz. somme van 30 pond."
- GA Leiden, Inv.Gilden, etc.,inv.nr.1473:
"Liedeken, gesongen om prijs binnen der Goude anno 1564" en "Liedeken, gesongen in den 
afscheyt ter Goude anno 1564, op de wijze: Bedroefde harteken wat erch."
- ARA, H.v.H., Grafelijkheidsrekenkamer, rekeningen, inv.nr.4484, fol.128 verso:
Lindanus, bisschop van Roermond en inquisiteur tot 1569, klaagt na afloop van de wedstrijd te 
Gouda in 1564 over de spelen van Leiden, Oudewater en Monster "inhoudende diversche 
schandaelen contrarie onsen heyligen cristen geloeve."
1565
- GA Leiden, Secr.Arch.I., inv.nr.637 (Thes.rek.), fol.43 verso:
Willem Lubbertsz. en Louris Jansz. met hun gezelschap spelen 't "spel van De Wijngaert" op de1543ommegang.
1567
- Van Vloten 1859, p.257 e.v.:
"Het volgende stuk schijnt een verslag te behelzen, door 's-Hertogs (=Alva's) commissarissen in 
het najaar van 1567 omtrent den staat der gemoederen en den voortgang der ketterij in Holland 
opgemaakt, met aangifte der verschillende, tot verbetering van den stand der kerkelijke zaken, in 
het werk te stellen middelen. Wij vonden het onder een bundel nog ongeschifte papieren in het 
Belgisch Archief, uit welke wij ook elders reeds een en ander mededeelden.
(—) E Camera Rhetoricorum Leidensi, pridie iconomachie, protensus fuit funis in domum 
oppositam, cui imago erat funiculo appensa; quum aliquis transiret, extendentes funem rotabant 
appensam imaginem, quasi fundam.
(In margine: Audiantur Consules, Pastores, et Minoritae et pia plebs)
Alii paulo aliter narrant, quod imaginem fune ligatam imposuerunt infami loco, quem dicunt den 
blauwen steen; si quis transiret, tacto funiculo de Camera, imago concidebat prona, more 
aucupum, cum retia stringunt, clamitantes: "Daer salder noch meer comen."

1542. Hummelen 1968, 1 OD 6, geeft een spel uit de verzameling van Trou Moet Blijcken over "Saul 
ende David". Ook mogelijk zijn 1 K 2,"De bekeeringe Pauli", en 1 OB 1, "Sinte Paulus bekeringe", uit 
dezelfde verzameling.

1543. Het is de vraag of deze post rederijkers betreft. 't Spel van de Wijngaert kan verwijzen naar 
Hummelen 1968 1 B 33, "De Wijnghaert" van Cornelis Everaert; 1 G 5, "De vader die het volck sant" of 2 
06, "Naboth". Een andere mogelijkheid is deze. Louris Jansz. is factor van de Haarlemse Wijngaardranken. 
Hij voltooit in 1565 het "spel van 't Cooren". Optredens van kamers van buitenaf en niet in wedstrijdverband 
komen wel vaker voor te Leiden, bijvoorbeeld in 1586 en 1588.
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(In margine: Dit was de slachvinck ofte de lockvinck.)
Ita preludium celebrabant postridianae iconomachiae, quando ruptae templis imagines ad illum 
lapidem, quem dicunt den blauwen steen, convehebant concremandas; ubi et multis cum 
blasphemijs exusserunt.
Item pretextus conventus vespertini, statis ocis pub. ad negociationes et conpotationes, quas 
vocant 'de colfe', fiunt saepe disputationes de religione.
Het stuk luidt in vertaling:
(--- ) Vanuit de kamer van de rhetorici van Leiden is op de dag voor de Beeldenstorm een touw 
gespannen naar het ertegenover gelegen huis en aan dit touw was een beeld opgehangen. 
Telkens wanneer iemand voorbijkwam, lieten zij het opgehangen beeld heen en weer gaan als 
een slinger door aan het touw te trekken. Anderen vertellen een iets ander verhaal, namelijk dat 
zij een beeld, vastgemaakt met een touw neerzetten op een beruchte plaats, die zij den Blauwe 
Steen noemen. Telkens als iemand passeerde, zakte het beeld voorover, nadat het touw was 
vastgemaakt vanuit de kamer, zoals de vogelaars dat doen, wanneer zij hun netten aantrekken, 
onder het roepen van "Daer salder noch meer comen".
Zo vierden zij de vooroefening van de Beeldenstorm van de volgende dag toen zij beelden in de 
kerken gebroken, bij die steen, die zij den Blauwen steen noemen, bij elkaar brachten om te 
verbranden. Daar hebben zij ze onder het slaken van vele godslasteringen verbrand. Eveneens 
vonden dikwijls uiteenzettingen over de godsdienst plaats onder het voorwendsel van een 
avondbijeenkomst in bepaalde openbare gebouwen, die dienden voor handelszaken en 
drinkgezelschappen, die zij 'de colfe' noemen."
1574
- Publicatie van een geuzenlied uit Leidse rederijkerskringen: "Een nieu Liedeken van de 
miraculeuselicke verlossinghe der Stadt Leyden." Ondertekend door "Schout abuys". Iemand die 
dezelfde zinspreuk voert, is ook aanwezig op de Leidse wedstrijd van 1578. De ware naam is 
onbekend.1544
1575
- Cornelis Meesz. van Hout en Jan van Rijswijc proberen toneelattributen te lenen van de Delftse 
rederijkers voor de plechtige opening van de Leidse universiteit.1545
Na 1576
- De Witte Akoleyen nemen deel aan een wedstrijd te Kapelle (Zeeland).1546
1577
- GA Leiden, Inv. Gilden, inv.nr.1488:
Gedicht van Jan van Hout op een vergadering van snippeneters in 's-Gravenhage 1577.1547
- Interne wedstrijd te Leiden.1548
1578
- Wedstrijd te Leiden. Deze wedstrijd was een dankzegging t.g.v. het ontzet van Leiden.1549
- GA Leiden, Secr.Arch.II, inv.nr.7449 (Thes.rek.) 1578, fol.387 verso-388:
"Noch aen Jan ende Willem Corneliszoonen, gebroeders, bey de somme van zes ponden, munte 
als vooren, ter cause dat zij in den ommegangh in meye voorleden ten versoucke van

1544. Kuiper-Leendertz, Deel I, Zutphen 1924, lied nr.103.
1545. Koppenol 1989, p.14 en noot 2o.
1546. Zie: Dibbets 1989, p.176.
1547. Prinsen 1903, p.227-229. Of deze post iets met rederijkers te maken heeft, is niet duidelijk.
1548. Zie: Van Boheemen 1999.
1549. GA Leiden, Bibl.nr.2006 pf Chaerte Jan van Hout, en de prentenverzameling der gemeente Leiden 

nr.35674 en nr.35675. Zie voor de beschrijving van de wedstrijd Koppenol 1991.
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burgemeesteren hebben gespeelt mit haer instrumentspel op een speelwaegen aldaer een 
batementspel werde gespeelt. Blyckende by de ordonnantie van burgemeesteren van date den 
28en july '78 hier mit quitantie overgelevert. Hier de voorsz. 6 pond."
- Idem, fol.391:
"Noch aen handen van Claes Claeszoon Moy, wagenaer, betaelt dertich schellingen, munte als 
vooren, ter cause dat hij deur last van burgemeesteren opte ommegang lestleden mit twee 
paerden de speelwaegen van de retrozijnen den geheelen dach heeft ghevoert. Blyckende by de 
ordonnantie van de burgemeesteren van date den 15en augusti 78 hier mit quitantie overgelevert. 
Hier de voorsz. 30 sch."
- Idem, fol.393 verso-394:
"Noch betaelt aen de dienaers mitten zwaerde deser stede van 35 sch., munte voorsz., ter cause 
dat zy in den voorleden ommegang het speeltoneel bewaert ende ooc de glaesen in den nieuwen 
universiteyt twee nachten hebben ghewaect. (...)"
- Idem, fol.403 verso-404:
"Noch aen Bouwen Janszoon, keyser ende Salomon Davidtszoon, prinsche, mit Jacob van 
Noorde tsamen betaelt die somme van zessendertich ponden zeventien scellingen zes deniers, 
munte als vooren, ter cause van de costen bij hemluyden gehadt ende gedaen in de vrye 
jaermarct ende feeste der verlossinge deser stede tot de speelen ter vereeringhe derzelver gedaen. 
Blyckende by de specificatie ende ordonnantie van burgemeesteren van date voorsz. Hier mit 
quitantie overghelevert. Hier de voorsz. 36 pond 17 sc. 6 d."
- Idem, fol.411 verso-412:
"Noch aen de voorgenomde Van Hout, secretaris, betaelt die somme van elf ponden, vier 
scellingen in remboursement van gelycke somme, by hem van stadtswegen verschoten ende 
verleydt aen eenen Jheronimus van der Voort1550, poeet modern, voor zeeckere diensten by hem 
dese stede gedaen, gesamentlijcken voor zeeckere speelen ende verthoningen te maecken, omme 
tot verchieringe deser stede ende verheughinge van de borgeren ende innewoonderen van dien, 
zoo wel opten toecomende ommegang van de cruycemarct als opte feeste van de geheuchenisse 
deser stede den derden octobris eerstcomende zoude werden gehouden te speelen ende 
verthoonen. Blyckende by de ordonnantie van burgemeesteren van date den 5en aprilis 78 hier 
mit quitantie overgelevert. Hier de voorsz. 11 pond 4 sch."
- Idem, fol.413 recto en verso:
"Noch aen dezelve Van Hout betaelt die somme van zeven ponden, zestien schellingen, munte 
als vooren, in remboursement van gelycke somme by hem verstrect ende betaelt voor de costen 
tot het drucken van de chaerten jegens d'aenstaende marct dewelcke den 2en octobris 
toecomende zoude werden gehouden tot tien hondert toe in getalle; te weeten voor twee riemen 
papiers drie ponden, zes schellingen; voor 't zetten ende drucken drie ponden; voor 't corrigeren 
dertich schellingen, als munte voorsz., breeder blijckende by de ordonnantie van voorsz. 
burgemeesteren in date voorsz. op een van de chaerten gestelt. Hier mit quitantie overgelevert. 
Hier de voorsz. 7 pond 16 sc."
- GA Leiden, Bibl.nr. 72400:
"Jacob Dircxz. van Leeuwen,
Pieter Cornelis van der Mersch,
Cors Jansz. van Maerleveldt,
Abraham Jans van Velsen,
cunnen op hun versoek de camer van retorica alhier weder gebruycken omme de rederijcke 
conste in alle sedicheyt ende behoorlicke modestie te oefenen, mits dat zyluyden hem sullen

1550. Zie voor hem Van Boeckel 1943, p.11-60, alsmede Dibbets en Hummelen 1973-1974, p.46.
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gedragen naar de opene brieven by die van den gerechte deser stede in date den 1en october 
1578."
- GA Leiden, Secr.Arch.I, inv.nr.42 (Register Diversorum 1575-1583 AB), fol.139-140 verso 
(1-10-1578):
"Wy schoudt, burgemeesteren ende gerechte der stadt Leyden des graefschaps van Hollant doen 
cont eenyegelicken, hoe dat wy, gezien hebbende het vertooch aen ons gedaen by eenige onze 
goede borgeren ende innewoonderen, die hemzelven tot eere deser stede van meeninge zouden 
zyn te oefenen in der conste der rethorycken, versouckende tot dien eynde hem verleent te 
werden onze opene brieven ende daerbeneffens zeeckere zegelen ende ordonnantie, naer de 
welcke zy hem in t'oufenen van dien zullen hebben te gedragen. Zoe es 't, dat wy ondervonden 
hebbende dezelve conste eerlicken ende om een goeden gestelden republycke te wesen, ten 
eynde als boven gemaect ende hem verleent hebben, maecken ende verleenen hem mitsdesen de 
naervolgende regelen ende ordonnantie.
Eerst zal 't voorsz. broederschap 't welc wy (zo vele des noot zy) mitsdesen van nieus oprechten 
onder't woort van Liefde es 't Fondament ende de blueme van de Witte Acoleye, ten hoochsten 
mer sestien persoonen starc mogen zyn, onder d'welcke een keyzer ende prince zullen wesen 
ende by den gemeenen stemmen verkozen werden, die in alle zaecken de camer of 't gemeene 
broederschap aengaende, elc twee stemmen zullen hebben, zulcx ooc de factoor in der tyt 
hebben zal.
Die (yemant van de voorsz. zestien ontbrekende)in 't geselschap zal begeren te comen, zal 
alvooren drie zondagen achter den anderen gehouden zyn ter cameren te verschynen, omme by 
de gebroederen zyn ommegaens (=gewoonten) ende wezenshalven (=handel en wandel) 
onderzocht ende bepruuft te werden, 't welc gedaen zynde zullen de gemeen broederen 
jegenwoordich zyn, omme stemmen of zy denzelven in haer vergaderinge ende geselschap 
zullen begeren t'ontfangen ende indien de stemmen zulcx vallen (=uitvallen), zal men denzelven 
burgemeesteren indertyt voorstellen, omme geapprobeert (=goedgekeurd) te werden, die in 
zulcken gevalle zyn ingang (=intrede) betaelen zal vyftien stuvers.
Men zal jaerlicken den 2en zondach in augusto een keyzer, prince, twee geschaftmeesteren 
(=verantwoordelijk voor het inslaan van drank en spijs) ende twee boetmeesters (=verantwoor- 
delijk voor het innen van de boetes) verkiezen, wiens ampt ende dienst zal zyn, zulcx als naer 
ouder gewoonten ende daervan by twist ryzende de verclaeringe mitsdesen aen ons behouden, 
ten welcken dage yegelicken uyte geselschappen zal mogen scheyden, zyn achterwesen 
(=schuld) betaelt hebbende, ende zoe wie middelertyt hem daervan geheelyck begeert af te 
houden, zal voor zyn afscheyt gehouden wesen te betaelen vijftien stuvers ende evenwel zyn 
achterwesen te voldoen.
Het zal alle jaeren sondaechs naer den 15en augusti feestdach zyn in zulcker vougen als 14 
dagen tevooren by 't meerendeel van stemmen zal zyn besloten ende die ten zelven dage 
achterblyft, zal evenwel tot alle costen mede gelden als andere jegenwoordich geweest 
hebbende, welcke gemeen gelach mede wesen zal opte vier refereyndagen die men houden zal 
zondagen naer den 9en maert; naer pincxteren; naer Sincte Matheus ende voor Kersmisse, op 
welcken dagen de schaftmeesteren ende boetmeesteren telcken van haren ontfang ende uytgeven 
pertinentelyck (=nauwkeurig) zullen rekenen ende bewys doen.
Alle zondagen (den feestdagen ende de refereyndagen uytgeseyt) zal elc van de broederen by 
gebeurten zynen waertdach (=dag, waarop men als gastheer optreedt) hebben. Ende die zynen 
waertdach niet waer ende neemt zal evenwel van zyn portie van 't gelach gehouden wezen, 't 
welc gelach naermiddage ten twee uyren zal beginnen. Ende en zal den waert voor elcke 
jegenwoordige hooft niet meer biers mogen doen haelen dan een mingelen (=liter) van twee 
pincten, op peene (=straffe) van 't meerder zelfs gehouden te wesen te betaelen, ten waer by de 
meeste stemmen van keyzer ofte prince ende van de gemeen broederen anders specialicken 
werden toegelaten.
Yegelicken waert zal op zynen waertdach gehouden wesen te spreecken een rondeel of clauze 
van een refereyn ende een tarm (=woord, uitdrukking) uyt te geven daer men retorikelic op 
termen (=teksten maken) mach, op verbeurt van een oort stuvers.
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Bruederen des zonnendaechs hem van de camere onthoudende zullen elc verbeuren een oort 
stuvers, 't welc de waert van den dagen gehouden wert aen te teyckenen of zelfs te betaelen. 
Telcken refereyndage zullen de refereynen by eenyegelycken opte voorgestelde vrage of regel 
gemaect ende ter camere gebracht zynde by den factoor, keyzer ende prince, jegenwoordich 
zynde, mitten prysmeester (=verantwoordelijk voor het toekennen van de prijzen) ende eenen 
die zy daertoe zullen verkiezen, geoordeelt werden ende wie daerop geen refereyn of balade zal 
hebben gemaect, zal verbeuren een stuver.
Hy die de laetst voorgaende refereyndach d'opperste prys zal hebben gewonnen, zal gehouden 
wesen een maent voor den aenstaenden refereyndach een regel of vrage op te stellen ende daer 
beneffens zeeckeren drie pryzen't synen goetduncken, daertoe hem de camer te bate comen zal 
zes stuvers.
Zo wie audientie (=tot luisteren) vermaent zynde in 't spreecken van een refereyn of ander 
gedicht ende daerinne niet gehoort en wert, zal de verstoorder een oort stuvers verbeuren ende 
zo d'een den anderen in boeten besluuch (=aansloeg), die geen verbeurte en conste bewyzen, zal 
hy zelfs de boeten gelden, daervan de boetmeester doch vry zullen staen.
Quaet Duytsche in het tarmen gesproocken zynde, zal daerop by de naervolgende gelet mogen 
werden, daertoe by de prinche twee uyten geselschappe zullen werden gecoren (=gekozen), met 
wiens verclaeringe yegelycken hem vergeringen (=onderwerpen) zal ende zoe wie op eenen 
quaden tarm daerinne zoude vervallen in een peene van twee regelen dichts te moeten spreecken 
ende wie eenen tarm brengt, die voorgaende by eenen anderen gezeyt es, zoe zal deselve 
voorgaende daerop gehouden wesen te letten of staen tot boete van gelde in regelen dichts, mer 
daerop lettende zal degeene die gefeylt hadde hem tot twee malen toe mogen verhaelen. Ende 
zoe hy daerentusschen opten tarm niet bequamelycken en antwoordt, zal zyn boeten mede mit 
twee regelen dichts mogen voldoen. Ende zal elc zynen term ten hoochsten mer mogen voeden 
mit 12 sillaben, op gelycke buete.
Niemant en zal eenige vreemde lieden ter camer mogen brengen dan mit behoorlicken consent 
van de keyser, prince, factoor ende broederen dan jegenwoordich zynde, op verbeurte van een 
stuver. Ende zoe wie opte camer comt, hy zy dan broeder of vreemde, zal gehouden wesen, eer 
hy gaet nederzitte, 't geselschap mit gedichte te groeten op een halven stuver te verbeuren, 
onvermindert doch de vryheyt van die van de overheijt in der tyt, omme t'allen tyden opter 
camere ende in der vergaderinge te mogen comen, als hem des goetduncken zal.
Niemant en zal den naem des Heeren lasteren noch zweren, schieten (=schimpen) of yemant van 
name of fame crencken of vileynlicken ophaelen (=op een gemene manier vermelden) of ooc 
eenige ongetidige (=onbetamelijke), schandige of dorperlicken woorden mogen gebruycken, 't 
welc tot yemants cleynachtinge of oneere van 't geselschap zouden mogen strecken, noch mede 
geen oorzaecken van twist of kivaedge (=gekijf) mogen geven, op pene van by den 
ommezeggen (=stemming) van keyzer, prinche ende gemeen broederen gestraft te werden.
Die eenich geheijm of secreet, dat gezwegen behoorde te zyn, buyten der camere bracht, 
ontdecte of te voorschyn dede comen, zal voor d'eerste mael als vooren gestraft ende voor de 
2en reyze de camer geheel verbooden werden.
't Zal in 't vermogen van keyzer ende prinche wesen 't geselschapte ontbieden tot bequame tyden 
ende daertoe ooc eenige boeten te stellen tot haeren goetduncken.
Brieven aen de camer comende ende gelycke gemeene oncosten zullen by de gemeene gezellen 
gelyckelycken werden gedragen.
De broederen en zullen geen spelen mogen leeren, omme openbaerlicken gespeelt te werden, 
dan die alvooren in een gemeen vergaderinge getoont, gelezen ende angenomen zullen zyn ende 
naderhant by burgemeesteren indertyt toegelaten zullen wesen, in dewelcke zy niet vermogen en 
zullen te veranderen op arbitrale straffe. Des hem de broederen nochtans willich zullen laten 
vinden de spelen, hem vanwegen de stad gelevert, te spelen, hebbende daertoe behoorlicken 
onderstant (=steun) van stadtswegen tot dispositie (=beschikking) van burgemeesteren in der tyt. 
Wat broederen by de prince ende factoor een rolle gegeven wert omme te spelen, zal 't selve 
gehouden wezen te doen, op verbeurte van 12 stuvers ende alsboven gestraft te werden. Ende 
zoe wie des onwilligens rolle speelde, zal daervan genieten zes stuvers.
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Op alle speeldagen zal 't gemeen gelach wesen gelyc opten feestdach ende de refereyndagen 
ende zullen zulcx ooc de costen van 't spelen gedaen in 't gemeen gedragen werden.
't Spel geëyndicht zynde zal elc eenen de clederen van zyn personaige schoon maecken ende 
thuys dragen, aleer hy hem zal nederstellen om gelach te houden, ende zyn gespeelde rolle ten 
zelven dage in handen van deprince leveren, telcken op verbeurte van twee stuvers. Ten zal in 
der broederen vermogen niet wesen eenige van goeden die zy nu hebben of hier naemaels 
gezamentlicken zullen mogen winnen, vercrijgen of veroeveren, te vercopen, te verminderen of 
te vervreemden, op arbitralicken (=ter beslissing van een rechter of een overheidsinstantie naar 
eigen goedvinden) by die van de gerechte te werden gestraft. Nemaer (=maar) zullen gehouden 
ende verplicht zyn die te vermeerderen ende te verbeteren naer alle haer vermogen, wettige 
onschulden in alles uytgesondert.
Zullen vorder de broederen gehouden zyn alle andere zaecken, die rethrozynlic zyn, al en zyn se 
alhier niet geschreven ende vervatet (=opgenomen), mede naer te comen ende te onderhouden 
tot verclaeringe van keyzer, prince, factoor ende gemeene stemmen.
Ende zal men 't voorsz. geselschap tot den vereeringe van stadtswegen buyten haer costen 
bestellen zeeckere bequame camer, omme daerop te vergaderen brandinge (=brandstof?) tot 
redelickheyt. Ende laeten gemeten (=genieten) vrydomme van wachten ende waecken.
Des wy aen ons de macht mitsdesen behouden, omme de jegenwoordige ordonnantie te mogen 
vermeerderen, verminderen, veranderen ende de swaricheyt daerinne bejegenen ende ontstaen, 
te mogen uytleggen naer onzen goetduncken ende des tyt gelegentheyt zal uyteysschen 
(=vereisen). Ende hebben des ten oorconden dese doen onderteyckenen ende mit onze 
dagelicxen zegel bezegelt in den jare XVc achtenzeventich, den eersten octobris."
- Advies van burgemeesters etc.1551 
Dordtse synode van 1578:
"Geestelijke comedien en tragedies door rederijkers moeten tegengegaan worden."
Reactie van de Leidse overheid:
"Es geensins haer werc ende betonen hierinne dat zy wyzer willen zijn dan de kerc van Geneven. 
Ooc weten zy zelfs wel dat dit geen cleyne vrucht gedaen heeft jegens de papen."
1579
- GA Leiden, Secr.Arch.II, inv.nr.2950 (Thes.rek.), fol.92 verso:
"Pieter Jan Broers voornt. die somme van acht ponden ende sesthien schellingen munt als 
vooren tot betalinge van vier stedekannen Rynschen wyns tot 22 sch. de stoop, daermede die 
rhetrozynen dezer stede opten 3en martij voorleden van stadswegen ende tot stadsvereeringhe 
zijn beschoncken, blyckende by de ordonnantie van burgemeesteren van date den 13en marty 
LXXIX, hier met quitantie overgelevert. Hier de voorsz. 8 pond 16 sch."
- Idem, fol.93 verso:
"De voornoemde Pieter Jan Broers noch die somme van acht ponden ende zesthien schellingen 
munte als vooren tot betaelinghe van vier stadskannen Rhynschen wyns ten prijse als vooren de 
stoop, daermede die rhetrozyns dezer stede opten 2en junij voorleden van stadswegen zijn 
beschoncken, blyckende by de ordonnantie van burgemeesteren van date den 29en junij XVc 
LXXIX, hier met quitantie overgelevert. Hier de voorsz. 8 pond 16 sch."
- Idem, fol.335 en 335 verso:
"Marie Cornelisdochter, weduwe van Huych Cornelisz., die somme van vijf ponden, vijfthien 
schelling ende zes penningen ter cause ende in betalinghe van zestal vierendeel Engels root 
jegens 46 sch. d'ellen ende zestal vierendeel Engels wit jegens 28 sch. d'ellen, de welcke t'haeren 
huyse gehaelt ende gebruyckt zijn tot twee sotscappen voor de rethrozijns dezer stede. 
Blyckende by de ordonnantie van burgemeesteren van date den 11 augustij LXXIX hier met 
quitantie overgelevert. Hier de voorsz. 5 pond 15 sch. 6 p."

1551. Overvoorde 1912, p.45.
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(Vrijwel identieke tekst is ook te vinden op folio 123 verso)
- Idem, fol.95:
"Pieter Jan Broers die somme van thien ponden ende zesthien sch. munte alsvoren tot betalinge 
van ses stadts kannen Rynschen wyns tot 18 sch. de stoop, daermede die rhetrosijns dezer stede 
opten ... van stadswegen alsvoren zijn beschoncken, blyckende by de ordonnantie van 
burgemeesteren van date den 8en octobris LXXIX hier met quitantie overgelevert. Hier de 
voorsz. 10 pond 16 sch."
- Idem, fol.344:
"Helwich, Jan ende Lambert Cornelisz., te samen die somme van drie ponden ende achthien 
schellingen munte als vooren, ter cause dat zy opten 31 mey voorleden in den ommegang dezer 
stede op de wagen van de rethrozynen met de trompette ende schalmeyen hebben ghespeelt, 
blyckende by de ordonnantie van burgemeesteren van date den 22en octobris LXXIX hier met 
quitancie overgelevert. Hier de voorsz. 3 pond 18 sch."
- Prinsen 1903, p.229-2341552:
"Gedicht, hoogstwaarschijnlijk door Jan van Hout voorgelezen in de kamer der Witte Akoleyen 
bij een Vastenavondfeest" op 18-1-1579.
1581
- Idem, lnv.nr.7452, (Thes.rek.), fol.67 verso en 68:
"Item noch betaelt aen Dirck Claesz. Beresteyn, mede boode mette busschen deser stede, de 
somme van acht ponden zesthien schellingen munte alsvooren, omme voorts d'selve penn. by 
hem verstrect te werden tot betalinge van vier stedecannen Rinschen wyns de stoop tot 22 sch., 
daermede de retrozynen dezer stede opten 8en meye anno XVcLXXXJ van stadtswegen ende tot 
derzelver stede vereeringe zijn beschoncken, als blijct by de ordonnantie van burgemeesteren in 
date den 12 meye anno voorsz., mitsgaders de bekentenisse van de voorsz. bode hier t'samen 
overgelevert. Daeromme hier d'voorsz. 8 pond 16 sch."
- Idem, fol.68 en 68 verso:
"Item noch betaelt aen retrozynen dezer stede die somme van vijftich ponden munte alsvooren 
over ende tot subsidie van de costen in de reyse by henluyden tot Delft gedaen, namentlick den 
intre den 19en juny anno XVcLXXXJ aldaer gedaen, als d'selve retrozynen by die resolutie van 
die van de groete vroetschappen deser stede ten fijne (=doel) voorsz. toegevoucht zijnde, als 
blijct bij de ordonnantie van burgemeesteren in date den 28 meye anno voorsz., mitsgaders de 
quitantie van de voorsz. van retorica hier overgelevert. Daeromme hier de voorsz. 50 pond."
- Idem, fol.259:
"Noch betaelt Jan van Berendrecht Jansz. als schaftmeester van de camere van Lieft is 't 
Fondament de somme van zestien ponden mentie (=melding) als vooren hem toegevonden 
(=toegekend) tot verlichtinge van de costen die hy gedaen hebben in spel van Abraham ende de 
vertoningen van 't beleg de voorleden jaermarct tot verzieringe ende vereeringe gedaen ende 
gespeelt, als blijct by de ordonnantie van burgemeesteren in date den 26 octobris anno 
XVcLXXXJ ende quitantie. Daeromme alhier d'voorsz. 16 pond."1553
- GA Leiden, Secr.Arch.II, lnv.nr.7758, bijlagen bij de Thes.rek. 1581:
In de kantlijn:
"Zijn gebracht in de vaste vergaderinge van de grote vroetschappe, gedaen in 't raedthuys by 
schout, burgemeesteren ende gerechte opten 25en meij 1581. My tegenwoordich J.v.Hout.

1552. Prinsen geeft geen bronvermelding. Wij hebben het oorspronkelijke document niet gevonden.
1553. 't Spel van Abraham kan verwijzen naar Hummelen 1968, 1 U 5, "Abraham en Loth", of 1 OA 4, 

"Abrahams offerhande". Voor de vertoningen van het beleg zie: Van Boheemen en Van der Heijden 1994, 
p.211-213.
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Aen mijne edele heeren de magistraten der stadt Leyden.
Verthonen met alder reverentie uwe goedtwillige die van de camer der rethorijcke deser stadt 
Leyden. Alzo haer een chaerte van Delft (die hier aengehecht is) gesonden is omme dat zij 
supplianten hem tegens den 19en Junij toecomende zouden verschijnen binnen Delft met een 
Intrey, Vrage, Regel ende om 't zelve te volcomen den supplianten tot grote costen vallen zoude, 
gemerct de reyse in den Hage by den supplianten laest gedaen (by desen niet te gelijckenen) 
sulcx wel heeft ... schijnen laten, welcke de supplianten op haer eijgen costen zonder mijne E. 
heeren daer in te moeyen van enighe begrotingen van profyten gedaen ende volbrocht hebben. 
Daer nochtans andere cameren (zo zy zelfs tegens de supplianten bekent hebben) elcx van 
haerder overheyt met zeecker somme van gelden beschoncken zijn geweest tot behulp van haere 
oncosten zo van wagenhuyr, speellieden, musyssynen oft zangers alzo zij met vliegende vendels, 
pijpen ende trommelen hem presenteerden als oock van feestelicke bancketten daer elck den 
anderen in haerluyder losgumenten mede vereert hebben. Ende alzo den supplianten meest cleyn 
van vermogen zijn ende tegens geen costen en mogen, nochtans daerme dees stadts eer ende 
reputatie houdende zijn ende met alle haer vermogen (zo veel in haer is) voorstaen, verzoucken 
daeromme aen mijn E. heeren dezelve reyse te mogen doen (volgende de voornoemde chaerte) 
tot costen van de stadt. Ende dat tot redelijckheijt presenterende nietemin haer moeyten 
versuymenisse daer toe te doen ende alles wat de supplianten zal duncken te behoren ende de 
zaecke zal vereyschen. Verzouckende voorts by monde hier op gehoort te werden. Dit doende, 
etc."
- Idem in de kantlijn:
"Naer tsamensprake dyenaengaende met die van de grote vroetschappe gehouden is de toonders 
tot vordernisse van de tegenwoordige wijse uyt stats beurse mitsdesen toegevoucht een somme 
van vyftich gulden van veertich groten 't stuck daer van hem ordonnantie op den thezaurier zal 
werden gelevert. Aldus gedaen op 't raedhuys in vergaderinge van die van de grote vruetschappe 
opte 27en meij 1581. My tegenwoordich J.v.Hout."
- Idem:
"Wy burgemeesteren der stad Leyden onderschreven ordonneren mitsdesen onzen thezaurier te 
betalen aen handen van de bovengeschreven supplianten een somme van vijftich gulden van 
veertich groten 't stuc hem by resolutie van die van de grote vroetschappe ten fijne voorsz. 
toegevoucht ende mits tot dezen overbrengende. Haer quyten zullen hem gelts 50 pond in zijnen 
uytgeven geleden (=aanvaard) werden. Aldus gedaen ende dezen by ons ge... opten 28en meij 
anno 1581. Getekend: Mr. Jan van Heemskerck; Jan Jansz.; Jacop Allertsz. de Haes."
- Idem:
"Welcke voorsz. vijftich guldens wij onderschreven als schaftmeesters vander camere bekennen 
mitsdesen uyt handen van den thezaurier ontfangen te hebben ende daervan tot behouf van de 
voorsz. camere voldaen te wezen.
Getekend: Jan van ...; Frans Ysaacsz."
- Idem:
"Wy burgemeesteren der stadt Leyden onderschreven ordonneren by desen onse thezaurier 
ordinarys te betalen die somme van acht ponden, zesthien schellingen te 40 groten 't pondt uyt 
zaecke van vier stadts kannen Rynsschen wijn daermede de rethorijckers der stad Leyden 
voorsz. opten 8en meije lestleden tot stadts vereringe zijn beschoncken ende mits tot desen 
overbrengende bekentenisse van den bode mitte busse de schenckinge gedaen hebbende zal hem 
gelijcke somme van 8 pond 16 sch. in zijnen uytgeef geleden werden. Aldus gedaen ende desen 
by ons onderteyckent opten 7en meij anno 1581. 
getekend: Mr. Jan van Heemskerck; Jan Jansz."
- Idem:
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"Ick onderschreven verclaere mitsdesen 't voorsz. geschenc van stadtswegen deur last van 
burgemeesteren te hebben gedaen ende bekenne de voorsz. penninghen uyt handen vande 
voorsz. thezaurier ontfangen ende tot betalinge van de voorsz. wijn verstrect te hebben. Gedaen 
onder mijn hand ten dage ende jaere voorsz. Getekend: Dirck Claesz. Beresteyn, boede mytter 
busse."
- GA Leiden, Secr.Arch.I, lnv.nr.44 (Gerechtsdagboek A), fol.137 (25-4-1581):
"Speelen van retoriciens.
Es bewillicht, dat zy spelen sullen de aenstaende marct 't spel van Jozias nopende de vindinge 
van 't wetbouck ende een zotte cluyt van Toontgen Laerslap mits dat zy irst de prologen zullen 
doen visiteren. "1554
1582
- GA Leiden, Secr.Arch.II, lnv.nr.7453 (Thes.rek.),fol.57 verso:
"Noch aen Jacob Gherrits, bode mette roede dezer stede, betaelt acht ponden ende zesthien 
schellingen munte als vooren, omme by hem verstreckt te werden tot betalinge van vier 
stadskannen Rhynschen wyns tot 22 sch. de stoop aen de ghemeene broederen van rethorica 
onder de titule (=naam) van Liefde is 't Fundament zijn beschoncken ter zaecke van de 
ghespeelen tot vereeringhe van de jaermarckt in ghedenckenisse van 't ontset dezer stede 
gehouden, als blyckt by de ordonnantie van burgemeesteren ln date den 5en october LXXXIJ 
hier met quitantie overgelevert. Hier de voorsz. 8 pond 16 sch.
- Idem, fol.275 verso:
"Noch aen Jan van Beerendrecht Jansz. ende Salomon van Dulmenhorst Davidtsz, als 
schaftmeesteren van de camere van Lieft is 't Fundament, betaelt twaelf pond munte als vooren, 
in voldoeninghe van gelijcke somme hen toegevoucht tot een vereeringe ende in plaetze van dat 
men hen vanoudts, als zy de ordinaris maeltydt van Martini1555 met zeeckere tafelspeelkens 
vereerdt hadden (gelyc zy noch de laetste maeltijdt gedaen hebben) een schotel spijs plachte 
zeijnden, 't welc de voorgaende jaeren nijet en es gedaen, blijckende bij de ordonnantie van 
burgemeesteren van date den 7en december LXXXI, hier met quytantie overgelevert. Hier de 
voorsz. 12 pond."
- Idem, fol.276 verso:
"Noch aen Cornelisz. Ghysbrechtsz. van Campen, goudtsmit, in voldoeninghe van zyn verdient 
loon van 't maecken van een stempel voor de nieuwe rederijc (—) 5 pond 6 sch."
- Idem, fol.277:
"Noch aen Frederick Aerntsz., wagenaer, ter cause, dat hy opten 3 octobris voorleden zijn 
peerden heeft laten gebruycken tot een wagenspel by die van de camere dezer stede van Liefd is 
't Fondament tot vereeringhe van de jaermarct also dan gespeelt, blyckende by de ordonnantie 
van burgemeesteren van date den 25en decembris LXXXI, hier overgelevert met quitantie. 
Betaelt 2 pond 14 sch."
- "Spel van Sinnen van den Ghichtigen mensche Johannes". De proloog eindigt met "Item is lest 
gespeelt tot Leyden in october int jaer ons Heeren 1582."1556
1583
- Idem, lnv.nr.7454 (Thes.rek.), fol.345 recto en verso:

1554. 't Spel van Jozias kan verwijzen naar Hummelen 1968, 1 S 4, "Josue". De klucht van Toontgen 
Laerslap wordt niet in het Repertorium vermeld.

1555. Martini: het feest van St.-Maarten valt op 11 november.
1556. Hummelen 1968, 1 OC 11.
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"Noch aen Frederic Aerntszoon, wagenaer, betaelt twee ponden 12 sch., ter cause dat hy opten 
21 en february voorleden, wesende maendach van de vastelavont, met zyn peerden de 
speelwagen van de rethrosijnen deser stede (daerop zij zeker batementspel tot verheuginge van 
de gemeente speelden) van 's morgens tot 's avonts toe langs der straeten derselver stede gevuert 
heeft, als blijct by de ordonnantie van burgemeesteren van date den 3en marty 1583 ende 
quitantie hier overgelevert. Daeromme hier de voorsz. 2 pond 12 sch."
- Idem, fol.88 verso:
"Noch aen die van de camere der rethrozijnen dezer stede betaelt achtien ponden negentien 
schellingen 9 penn., overgelevert; somme henluyden by burgemeesteren naer voorgaende advys 
van die van de gerechte der voorsz. stede van derzelver stedewegen geschoncken tot subsidie 
van de oncosten by henluyden gehadt, mits de verthooningen van der hongernoot ende standt 
dezer stede ln 't laetste beleg gheschiet, gedaen tot vereeringe van de jaermarckt den 3en octobris 
voorleden tot gedenckenisse van 't lofwaerdighe ontset dezer stede gehouden, blyckende by 
ordonnantie van burgemeesteren van date den 3en novembris XVc LXXXIIJ, hier met quitantie 
overgelevert. Hier de voorsz. 18 pond 19 sch. 9 penn."
- GA Leiden, Secr.Arch.I, lnv.nr.44 (Gerechtsdagboek A), fol.242 (3-11-1583):
"Gezien by die van de gerechte de verclaringe van de oncosten, gedaen by die van de camere 
van de rethorizijnen totte spelen, die sy voorleden jaermarckt den 3en octobris ten bevele van die 
van de gerechte gedaen hebben, te weten voor de persoonen die zij tot een vertooninge buijten 
haer compaengnie zijnde gebruijckt hebben wel twee vaten biers gedroncken hebben metten
excijs ende impost............................................................................................................. 15 p. 12 st.
van 't spel te leeren............................................................................................................ 20 st.
de trommelslager............................................ ................................................................... 10 st.
de zot aen koecken bij hem gehad.................................................................................... 10 st.
by haring, vleijsch, broot ende anders tot de vertooninge gebruijckt 17 st.
aen ma ... , garen, spelden ende andere notige behouften.... 11 st.
Verzoucken ordonnantie ende ... dat men dezelve date van ordonnantie zal verlenen."
1584
- Idem, lnv.nr.7455 (Thes.rek.), fol.560 verso en 561:
"Noch aen Frederick Aerntsz., waghenaer ende waerdt in den Gulden Valck, betaelt drie ponden 
vijf scellingen uyt zaecke, dat dezelve opten 14en mey voorleden de rederyckers van de camere 
Liefd es 't Fondament ten dienste gestaen heeft, treckende mit zijn peerde de speelwaegen van 
dezelve over tyden, als zy tot vereeringhe van deze stede jaerlicxe cruycemarct1557 zeeckere 
lustich, genoechelicken ende recreatyf wagenspel van de Keye1558 uytbrochten, blyckende by de 
ordonnantie van burgemeesteren van date den 6en july XVc LXXXIIIJ hier overgelevert. Hier 
de voorsz. 3 pond 5 sch."
- GA Leiden, Secr.Arch.I, lnv.nr.44 (Gerechtsdagboek A), fol.307 verso (25-10-1584):
"Gezien by die gerechte zeeckere declaratiekosten, voergeleyt by die van de camere van 
rederijcke, van costen by't spel den 3en octobris LXXXIIIJ gedaen, om daervan restitutie te 
hebben naer gewoonte ende ordonnantie, hemluyden daervan wel eertyts verleent, te weeten van 
3 tonne biers 7 gl. 16 st.; van 't bancket op 't spel gebesicht, den wijn, broot, gebraet ende fruyt 2 
gl. 6 st.; van 't rolleren ende dubbelt van 't spel van juny es gehouden 24 st. van dijen ende 
anders totte sotte cluyt gebesicht 11 st. 8 pen. Van 't rolleren ende doubleren van dijen 16 st. den 
hoet van trommelen ende voor lopen ende daertoe gedaen in 't lenen van de personeringe 
(=toneelkleding) 24 st. Den huysvrouw van de knecht van de camere voor schuyren 14 st. 
hebben geresolveert daerop geapostilleert 't versoeck van de toonders wat mitsdesen afgeslagen,

1557. Het feest van de Kruisviering is op 3 mei en zal hier gezien de datering wel bedoeld zijn. Het feest 
van de Kruisverheffing is op 14 september.

1558. Dit spel is niet opgenomen in Hummelen 1968 en Hüsken 1987.
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mer indien sy desen aengaende ijet begeren, sullen henlieden adresseren aen de vroetschappe 
van veertig ende aldaer hun versoeck doen ende aldaer op te wenden. Gedaen ende gedisponeert 
zo bevonden zal werden te behooren."
1585
- GA Leiden, Arch. Gilden, lnv.nr.1473:
Meilied 1585.
1586
- GA Leiden Secr.Arch.I, inv.nr.44 (Gerechtsdagboek A), fol.475 verso:
"Op 't verzouck van Hector de Clerc van Wervic uyt Vlaenderen, omme toegelaten te werden 
liedekens te zingen ende refereynen te spreecken, gelyck hy zeeckere j aeren vreedsamelyck 
gedaen heeft, es geappostilleert nihil ut petitur (=zonder bezwaar aanbevolen). "1559
- Idem, lnv.nr.7458 (Thes.rek.), fol.652:
"Noch aen de schaftmeesters van de camer Liefd is 't Fondament betaelt 37 gulden 8 sch. in 
voldoeninge van de costen gevallen, zoo op verthooninghe by die van de camer voorsz., gedaen 
in vereeringhe van de incompste van zijne Exc. cie. voorsz. (=Leicester), als op het 
taefelspeelken by diezelve over de maeltijt als vooren gespeelt. Blyckende by de ordonnantie 
van burgemeesteren van date als vooren, die men hier mitte declaratie van costen ende quitantie 
overgelevert. Hier de voorsz. 37 gl. 7 sch."
- Idem, fol.664 verso en 665:
"Noch aen Adriaen Jansz., speelman uyt den Haege, mitsgaders Helwich Cornelisz. mit zyn 
broeders ... betaelt tien guldens, te weeten aen Adriaen zes gulden over de vrachtcosten ende 
moeyten van dat hy ten versoecke van burgemeesteren uyt den Haege binnen dezer stede 
gecomen ende mit den voornoemde Helwich ende zyne gebroederen gesamentlick zoo op het 
taneel van de rethrozynen voor het logement van zyne Ex.cie, als over de maeltyt in de Doelen 
van stadtswegen gehouden, gespeelt hebben, ende aen de voorsz. gebroeders vier guldens, 
blyckende by ordonnantie van burgemeesteren van date den 4en aprilis als voeren die men hier 
met quitantie overgelevert. Hier de voorsz. 10 gulden."
- Ook de "Oranje Lelijkens" geven vertoningen.1560
1587
- GA Leiden, Secr.Arch.II, lnv.nr.44 (Gerechtsdagboek A), fol.546 (16-4-1587):
"Die van de camere van Liefd es 't fondament es geconsenteert te mogen spelen 't spel van
Absalon."1561

1588
- GA Leiden, Secr.Arch.II, lnv.nr.145 (Burgemeestersdagboek A), fol.9 verso:
"Cryn Rochusz. van Delft es geconsenteert te mogen laeten besien zyne camerspeelen by hem 
ten ommegang hier te verthoonen, zonder dat hy van yder mensch meerder zal mogen nemen als 
een halve stuiver ende van jonge kinderen half geldt, mit last van ten behouve van de armen te 
geven zes guldens."
- Idem, lnv.nr.45 (Gerechtsdagboek A2), 15-8-1588, fol.84:
"Spelen tegen octobri te spelen.
Syn by Jacob Duym1562 overgelevert twee spelen om tegen octobry toecomende te spelen, te 
weten 't eene in 't vroede, geintituleert: "Den stryt die den gelovigen mensche weervaert"1563

1559. Of hij gelieerd was aan een rederijkerskamer, weten we niet.
1560. Bosch van Drakestein 1870.
1561. 't Spel van Absalon kan verwijzen naar Hummelen 1968, 1 U 13, "Amon".
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ende 't ander in 't zotte. Ende naerdat deselve by eenigen uuten gerechte waren gevisiteert 
(=onderzocht), hebben deselve alsoe bewillicht, gespeelt te werden."
- GA Leiden, Notarieel Arch. Protocollen W.van Oudevliet, acte 25-2-1588:
"Insinuatie (=kennisgeving) ende ptest (=protest) pr.(=door) Corn. van der Morsch, pr.Jans ende 
Jacob van Noorden, boden metter roede.
Heer notaris wilt vanwegen ons ondergeschreven insinueren Cornelis Bouwensz. (alias Simpel) 
mitsgaders die gemeene broeders van Liefde es 't Fondament, dat wy verwitticht zyn, dat de 
voornoemde Van Simpel jegens (=in strijd met) den aert van retorica, hem vervordert (=zich 
verstout) heeft onlancx tot achterdeel (=nadeel) van ons ende onsen dienst gemaeckt ende tot 
verscheyden plaetsen gepunchieert (=aangeprikt) ende sulcx te semineren (=verspreiden) ende 
uytgegeven heeft zeeckere refereyn, by dewelcke wy, ende onsen naem ende faem grootelycx 
werden te naer gesproocken ende geledeert (=ongunstig besproken), ons geensins te lyden 
(=verdragen) staende. Ende zult daeromme de voorsz. broederen ofvragen, of 't zelve hen werck 
es ende zy sulcx gestant doen of nyet. In gevalle "Jae" zult tegens hun protesteren van iniurie 
(=belediging), scaden ende interessen (=verlies) ende dat wy d'zelve ter harten nemen. Ende die 
jegens hem van meeninge te zijn te intenteren (=aanhangig te maken) ende prosequeren (=voort 
te zetten) dair ende sulcx wij zullen meenen geraect te wesen. Ende indien de voorsz. broeders 
hun 't zelve nyet aen en trecken, noch geen gestant en doen (=ervoor uitkomen), dat zy dan 
soeveel doen ende leveren copie van 't voorsz. refereyn om ons daermede te behelpen. Dair ende 
sulcx wij zullen te raede vinden (=goedvinden) ende metterdaet bewijsen, dattet heur werck nyet 
en es, 't zij mits (=op voorwaarde dat zij) de voorsz. Simpel ten minsten by provisie (=voorlopig) 
afstellende van haer camer, zoelange hij hem nyet gepurgeert (=zich verzoend) en heeft als hem 
onwaerdich houdende in haer broederschap te wesen of jegens hem anderssins voortvaerende 
(=voortgaande) tot straffe naer 't gebruyck in alle cameren van rethorica onderhouden. Zult van 
gelycken de voorsz. protestatie (=uitdrukkelijke verklaring) doen aen de voorsz. Sempol 
(=Simpel) ende hem mede copie afvorderen van 't voorsz. refereyn ende levert hem copie van 
desen, stellende u wedervaren by geschrifte.
Actum est by ons geteyckent opten 25en febr. 1588.
Volgende welcke voorsz. versouc heb ic, Willem van Oudevliet, notaris publycq, bij den hoven 
van Hollant geadmitteert, metten ondergeschreven getuygen mijn selven gevonden opte 
rederyckerscamere aen Mathys Harmansz. van Crenenburch, Frans Ijsaacxsz. van den Berch, 
Salomon Davidsz. van Dulmerhorst, Willem Cornsz., Dirck Jacobsz., witmaker, Cornelis 
Symons, lettersetter, ende Jacop Davidsz. ende hemluyden, die voorsz. insinuatie vrage pteste 
ende copie of geëyscht ende voorgelesen. 't Welc gedaen sijnde heeft Frans Ijsaacxsz. van den 
Berch als prins van de camere ende in den naeme van de gemeene broederschap geantwoort: 
"Wij en weten van 't refereyn nyet, noch 't en es ons noch der cameren werc nyet, noch en 
hebben dair noch raet noch daet toe gegeven. Ende en es in heure macht nyet copie van 't upge- 
melde refereyn te leveren, nadyen eenige heurder 't zelve mair hebben hooren pronunchieren." 
Actum in de rethoryckerscamere in presentie van Jacob Paetz. Pietersz., Jacob Andriesz. ende 
Wybrant Thadeus Capiteyns. Ende voorts gegaen dairnae aen de voorsz. Cornelis Bouwens ende 
Simpel, ende hem mede de voorsz. proteste geïnsinueert ende copie afgeëyscht, die dan op 
antwoorde: "Ick sal 't refereyn in keysers handen leveren tusschen dit morgen ende morgen ten 
twaelf uyren, soo hy thuys es. Anders soe haest hy thuys sal syn gecomen". Dit geschiede opte 
Hoygraft ten huyse van voorsz. Simpel in presentie van de voorsz. Jacop Andriesz. ende 
Ghysbrecht Trysens, clercken der secretarie deser stede, als getuychen ten desen versocht ende 
gebeden. Opten 25en february anno 1588."
- GA Leiden, Secr.Arch.II, inv.nr.7460 (Thes.rek.), fol.105 verso en 106:

1562. Jacob Duym, Zuidnederlands toneelschrijver en historicus die zich in 1586 te Leiden vestigde en lid 
was van De Orange Lelie. In 1608 keert hij terug naar de zuidelijke Nederlanden.

1563. Niet in Hummelen 1968.
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"Noch aen Dirck Claeszoon Beresteyn, bode mitte busse dezer stede, betaelt een somme van 
achtien guldens over ende in betaelinge eerst van twee 't stadtskannen Rynschen wyns, daermede 
die burgemeesteren van Rotterdam ende van vier 't stadtskannen Rynschen wyns al tot dertich 
stuvers de stoop ('t stadtsvrydom van exchys afgetrocken zynde), daermede die retrozynen alhier 
voor speelen eens spels van zinne ende zotte cluyt. Beyde op huyden van 't stadtswegen ende tot 
't stadtsvereeringe beschoncken zyn geweest, blyckende by de ordonnantie van burgemeesteren 
van daete den 2en juny anno XVcLXXXVIIJ, hier mit quitantie overgelevert. Hier de voorsz. 18 
gulden."
(GA Leiden, Secr.Arch.II, lnv.nr.1412 (Register van betalingsordonnanties), fol. 16 verso voor 
identieke tekst).
- GA Leiden, Secr.Arch.II, lnv.nr.7460 (Thes.rek.), fol.110 verso:
"Noch betaelt aen Jacob van Noordt Jacobszoon, bode mitte busse deser stede, van somme van 
negentien gulden vier stuvers, omme by hem verstrect te werden tot betaelinghe van zes 
stadtskannen Rynschen wyns tot 22 sch. de stoop, ('t stadtsvrydomme van exchys afgetogen 
zynde) daermede de retrozynen dezer stede opten 5en deser jegenwoordiger maent van 
stadtswegen ende tot stadts vereeringhe zijn beschoncken. Blyckende by de ordonnantie van 
daete den 26en octobris anno XVcLXXXVIIJ, hier mit quitantie overgelevert. Hier de somme 
19 gulden 4 sch."
(GA Leiden, Secr.Arch.II, lnv.nr.1412 (Register van betalingsordonnanties), fol.31 verso voor 
identieke tekst).
1589
- GA Leiden, Secr.Arch.I, lnv.nr.145 (Burg.Dagboek A), fol.30 verso (30-8-1589):
"Rethorica
Upte requeste van de rethorisynen, daerby sy versouckende waren, dat zeeckere raemkens voor 
den trouble (=oorlog) gebruyckt in 't speelen (om te vermijden de grote costen van laecken, 
gordinen ende anders, dat men daertoe gebruijckt heeft gehadt), weder gerepareert zoude werden 
om weder te mogen gebruijcken, es geapostilleert (=aanbevolen). Burgemeesteren hebben in 't 
versouck bewillicht ende Mr. Symon Fransz. van Merwen geaucthoriseert omme 't selve tot 
coste ende last deser stede te effectueren."
- Idem, fol.30 verso en 31 (2-9-1589):
"Om de cameristen van Liefd is 't Fondament:
De burgemeesteren der stat Leyden ordoneren ende belasten mitsdesen Mr. Symon Fransz. van 
Merwen, tresorier extraordinaris deser stede ende gecommitteerde tot de upsichte van 
statsgetimmerten, de geraempten, dewelcke by die van de camere van rederij cke gebruyckt 
plegen te werden, op het toneel in 't speelen of doen van vertoningen, noch in wesen zynde, te 
repareren. Die vergaen syn te vernieuwen ende naer den eysch te vergroten, dezelve mit 
zeyldouck of canefas (=grof doek) te doen overtrecken ende buyten na den eysch te beschil
deren, omme t'allen tijden tot vereeringe van de stat ende van de vrye jaermarckten ende zulcx 
tot vervreuchding van de gemeente te werden gebruyckt in plaetse van gortingen (=gordijnen) 
ende lackenen. Ende alles van zodanige starckte ende zwaerte, dat men oock vertooninge 
daerboven sal mogen doen zonder peryckel van vallen of nederstorten. Ende de costen daertoe 
van noode uyt stats beurse te betalen, mit belofte, dat hem dezelve in zyn reeckeninge zullen 
werden geleden (=toegelaten) zonder zwaricheijt. Aldus gedaen in vergaderinge van de voorsz. 
burgemeesteren. "
- GA Leiden, Secr.Arch.II, lnv.nr.7461 (Thes.rek.), fol.88:
"Noch betaelt aen Cornelis Adriaenszoon, bode mitte busse, den somme van twintich guldens 
acht st. munte als voeren, omme by hem verstrect te werden tot betaelinge van zes stadtskannen 
Rynschen wyns tot 34 st. de stoop ('t stadtsvrydomme van exchys afgetrocken zynde), daermede 
de retrozynen opten 4en octobris voorleden van 't stadtswegen zyn beschoncken. Blyckende by
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de ordonnantie van burgemeesteren van daete den 6en octobris anno 1589, hier mit quitantie 
overgelevert. Hier de voorsz. 20 gl. 8 st."
- GA Leiden, Secr.Arch.II, lnv.nr.1412 (Registers van betalingsordonnanties), fol.61 verso:
"Per ordonnantie van burgemeesteren om de gemeen broeders van rethorica van 20 guldens, 8 
stuvers, daermede zy van stadtswegen in plaets van 6 stadtskannen wyn vereert zijn geweest 
voor 't speelen in dese jaermarckt. De stoop tot 34 gr. 20-8-0."
1590
- GA Leiden, Secr.Arch.I, lnv.nr.45 (Gerechtsdagboek A2), fol.281 verso (20-4-1590): 
"Rethorica.
Hebben aen die van de gerechte overgelevert spel van zinnen by hen gemaeckt ende zynde de 
Historie van Sampson1564, mitsgaders een zot cluijt om tot recreatie van de gemeente in der 
toecomende marckt gespeelt te werden, ende dienvolgens versocht consent. 't Welck de voorsz. 
van de gerechte naer 't selve by de gerechte es gevisiteert geweest, hebben geconsenteert."
- GA Leiden, idem, inv.nr.46 (Gerechtsdagboek B), fol.10 verso (6-9-1590):
"Retrozynen dezer stede.
Die van de gerechte deser stadt Leyden in haer vergaderinge gezien hebbende zeecker spel van 
zinnen. Ende gehoort 't versouck van de retrozyns binnen dezer stede omme 't zelve opte 
aenstaende jaermarct van den 3en october eerstcomende te mogen speelen voor den gemeente, 
hebben die van den gerechte voorn. in't versouck bewillicht. Ende den thoonders geconsenteert 't 
vertoonde spel in vougen als 't zelve es gecorrigeert te mogen openbaerlicken speelen."
- Idem, fol.39 verso en 40 (30-11-1590):
"Acte om de Vlaemsche retrosijnen.
Die van de gerechte dezer stadt Leyden hebben die van de Vlaemsche natie onder 't woort In 
Liefden is Groeyende rethorica bloeyende ende de blomme van de witte lelye ten getale van 
zestien broeders ende zestien beminders geconsenteert ende geauthoriseert, consenteren ende 
authoriseren by dezen hemlieden te mogen exerceren ende oefenen in der conste, die men 
noempt rethorycke ende tot dien eynde gezamentlicken te mogen vergaderen, camer houden 
ende haer bert (=bord) of blazoen mit advis, woort ende blom als voren openbaerlicken te mogen 
uythangen, mits dat zy 't hen 't selve doende gehouden zyn te gedragen naer zodanige vordere 
(=eerdere) regule ende ordonnantie als de camere van Liefd es 't Fundament t'anderen tyden zyn 
voorgestelt of gelyc dezelve by die van de gerechte voorsz. naer gelegentheyt van zaecken en 
tyden zullen werden verandert. Ende dit alles by provisie ende tot kennelick wederseggen toe 
van de gerechte, daervan de voorsz. Vlaemsche natie t'haeren believen brieve onder 't zegel van 
de Stadt volgende 't formulier hem van dezer stedewegen verthoont in behoorlicke gesteltenisse 
(=toestand) gelevert zal werden. Ende de voorsz.van de gerechte voorgestelt zynde de volgende 
personen, zyn geaccordeert ende bewillicht tot broeders:
Jasper de Bruynen, keyser;
Mr.Jan Hareman, prince;
Pieter Longespey, schaftmeester;
Pieter Vermersch, vleyshouder, schaftmeester;
Jaecques Alensone;
Samuel Berten;
Mr. Giellis 's-Herenberge;
David Questier.
Ende tot beminders:
Jan van Peene;
Lucas de Boys;
Maeljaert Cruycke;

1564. Niet in Hummelen 1968.
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Jan Baes;
Franchoys Heusecque;
Cornelis Butterberch;
Clays Houcke;
Maerten Tieuwele.
Ende zullen de vordere acht broederen ende beminders mittertyt opte nominatie van de 
broederen ter discretie van de burgemeesteren volgende de brieven van de erectie (=oprichting) 
van de voorsz. camere werden vervolgt.
Aldus gedaen by de voorsz. van de gerechte op 't Raedthuys den 30en novembris anno XVc 
negentich. "
- Haarlem vraagt de oude kamer van Amsterdam en De Witte Acoleyen van Leiden op bezoek 
om een voorstelling van de Haarlemmers bij te wonen van "Een spel van sinnen van Abrahams
offerhande".1565
- GA Leiden, Secr.Arch.II, lnv.nr.7462 (Thes.rek.), fol.463 verso en 464:
"Noch aen Salomon Davidtsz.van Dulmenhorst, factoir van de camere der retherozynen van 
Liefde es't Fundament ten behouve van de gemeene broeders ende beminders derzelver betaelt 
vijftien guldens over gelycke somme hemluyden by burgemeesteren mit advys van den gerechte 
tot een vereeringhe toegevoucht ter zaecke, dat zyluyden de gemeente deser stede in de voor- 
gaende jaerfeeste van october haer de gaven, henluyden van Godt verleent, met 't speelen van 
een spel van sinnen ende cluyt hebben behaecht, blyckende by de ordonnantie van date den 13en 
octobris anno XVc XC ende quitantie overgelevert. Hier de voorsz. 15 gl."
(GA Leiden, Secr.Arch.II, lnv.nr.1412 (Registers van betalingsordonnanties), fol.98 verso voor 
identieke tekst).
1591
- GA Leiden, Arch. Gilden, etc.lnv.nr.1473:
Meilied 1591.
- GA Leiden, Secr.Arch.I., lnv.nr.46 (Gerechtsdagboek B), fol.58 (31-1-1591):
"Camer der rethrosynen In Liefden groeyende.
Opte requeste, daerby de bovengeseide supplianten hebben versocht vervallinge (=vergoeding 
van de kosten) van de huyre haerder supplianten camer mitsgaders van turf ende kaerslicht 
henluyden nootelicken zynde es geapostilleert. Die van de gerechte der stadt Leyden hebben 't 
verzouck van de supplianten, zoo 't leyt, afgeslagen. Dan om den goeden hoop, die zy hebben, 
dat de supplianten in de oefeninge der cunst dagelyckx meer ende meer zullen wassen ende 
toenemen, hebben verclaert, dat hemluyden in eerste jaere 91 by ordonnantie van de burge- 
meesteren zullen werden verstreckt 20 gulden."
- Idem, fol.61 verso:
"Rethorica Liefd' es 't Fondament
Is by die van de gerechte gevisiteert zeecker wagenspel, heurlieden by de broeders van Lieft es't 
Fondament overgegeven ende geresolveert, dat zylieden 't selve openbaerlickenin de aenstaende 
vastelavontsdaegs zullen mogen spelen."
- Idem, fol.83:
"Vlaemsche rethorica.
Die van de gerechte der stadt Leyden behoorlicken onderrecht synde van de inhouden deses 
spels in hem begrypende de ontschaeckinge Proserpina1566 hebben die van de camer In Liefd

1565. Koster 1970, p.59; Hummelen 1968, 1 OA 4.
1566. Hummelen 1968, 2 30, "Pluto ontscaeckt Proserpina".
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Groeyende geconsenteert 't selve spel openbaerlicken voor de gemeente ende tot vermaeckinge 
van deselve te mogen doen speelen."
- Idem, fol.90 verso:
"Rethorica van Liefd' es 't Fondament.
Opte requeste van de gemene broeders van rethorica daerby versouckende waren bieren te 
mogen verexchysen (=onderwerpen aan het betalen van accijns), als burgers ende inwoonders 
ende niet als tappers es geapostileert. Die van de gerechte der stadt Leyden hebben de 
supplianten op hope, dat zy het in de conste der rethorycke wel ende te rechte sullen oufenen 
ende deselve meerder als de dronckenschap aennemen, toegelaten ende geaccordeert. Ende 
sulcks Pieter Cornelisz. d'Haes, collecteur van stadts bierexchys, gevordert hem supplianten (zoe 
veel de stadts exchys aengaet) voortaen cedullen (=schriftelijke verklaringen) te laeten volgen, 
gelyck an den burgeren ende inwoonderen gedaen wert."
- Idem, fol.106 verso (4-7-1591):
"Kerckenraet nopende de rethorisyns.
Op 't versouck by de dienaren des Woorts uuten name van de kerckenraet, zoe by monde alsoock 
by gescrifte gedaen, omme de rethorisyns van beyder de cameren te verbieden te speelen, is 
dezelve mondelinge aengeseyt, dat burgemeesteren ende gerechte de voorsieninge zullen doen, 
dat de misbruycken die in eenige speelen zouden mogen zyn gepleecht, voortaen zullen werden 
geweert ende geene speelen gedaen of voortgebracht by dewelcke yemant argernisse zal mogen 
werden gegeven. Daermede de dienaren contentement (=genoegdoening) genomen hebben."
- Idem, fol.135 verso en 136 (9-10-1591):
"Vlaemsche rethorycke.
Opte requeste van de gildebroeders ende beminders der Vlaemsche rethorycke, getituleert "In 
Liefde Groeyende", daerby sy versouckende waren twe poincten, te weten ten 1en approbatie 
(=goedkeuring) van de verkiesinge van een keyser over deselve camere. Ende ten 2en om 
consent te hebben van 't blasoen weder te mogen uuthangen, es geapostilleert. Die van de 
gerechte deser stadt Leyden, gesien in haer vergaderinghe op 't raedthuys derselver stede den 
innehouden van de jegenwoordige requesten, hebbende gedaen verkiesinge van den persoon van 
jonckheer Jacob Duijm tot keyser van de Vlaemsche camere van retorijcke, voor so veele in hem 
is geapprobeert, belieft ende bevesticht, approberen, believen ende bevestigen mitsdesen. Ende 
denselven jonckheer Jacob Duijm oversulcx gecommitteert, gestelt ende geauthoriseert 
mitsdesen tot keyser ende hooft van de voorsz. camere van rethoriken omme denzelven in 
goeder ordre ende geregeltheijt te onderhouden ende sulcx doende, den broederen in der conste 
van de rethorijcke te oufenen ende exerceren volgende de ordonnantie, regele ende instructie, 
deselve by de voorsz. gerechte verleent of noch te verleenen. Hebben in 't voorder de toonders 
toegelaten ende georloft, omme op haren aenstaenden feestdach ende andere hare gewoonlicken 
t'samencompsten haerluyder blasoen of camerteecken naer ouder gewoonten openbaerlicken te 
mogen gebruijcken ende uythangen."
1592
- Idem, fol.191 verso (2-4-1592):
"Vlaemsche rethorycke.
Die van de gerechte deser stadt Leyden hebben die van de Vlaemsche camere der rethorycken 
onder den tytel van In Liefden Groeyende toegelaten 't spel van Seleucus, zulcx het alhier in 
deser zestien bladen gestelt ende vervatet es, in 't openbaer te mogen spelen, naerdat alvoren 't 
selve gevisiteert ende hem daervan rapport gedaen es geweest."1567
- Idem, fol.192:

1567. Hummelen 1968, 3 I 3, "Den Spieghel der rechtvoordering" van Jacob Duym.
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"Opten requeste van Cornelis Jansz.van 't Nieulandt, prince der rethorijckcamer van de Witte 
Acoleyen onder 't devijs van Lief es 't Fondament, daerby hy versouckende was mit noch eenige 
liefhebbers der consten mit naemen Jacob Gommersz. van Noorden, Pieter Jansz. van 
Outshoorn, Cornelis Symonsz. Swart, Claes Jansz. van Velen, Frans Isaecxsz. van Bosch ende 
Mathys Harmansz. van Ravenburch (?), camer te mogen houden es geapostileert. Die van de 
gerechte der stadt Leyden hebben den thoonder mit de persoonen in desen genomineert 
(=genoemd) toegelaten, geoorlooft ende geaucthoriseert, laeten toe, oorloven ende aucthoriseren 
mitsdesen over het van nu voortaen gesamentlicken in de conste van rethorijcke te oufenenen 
ende tot dien eynde ter plaetse daertoe geëygent op gewoonlicken ende behoorlicken tyden te 
mogen vergaderen ende camer ophouden, mits hem gedragende naer sodanige regulen ende 
ordonnantie als daerop voor ... syn gemaeckt ende deselve ten opzicht van de gelegentheyt des 
tyts by de voorst van de gerechte verandert syn of sullen werden tot alle 't welck deselve 
thoonder ende ten ander persoonen in desen geroert (=betrokken) voor nu alsdan gedaen, alsnu 
werden gestelt (=aangesteld) ende gecommitteert (=opgedragen)."
- Idem, fol.206 (23-4-1592):
"Rethorizynen In Liefden Groeyende.
Opte rolle van de broeders In Liefden Groeyende es geappostilleert. Die van de gerechte der 
stadt Leyden, gesien in haer vergaderinge op 't raethuys derzelver stede de voorgaende rolle van 
de camerbroederen der Vlaemsche rethorycke onder 't woort In Liefden Groeyende, hebben 
deselve belieft ende bewillicht, believen ende bewilligen mitsdesen, heurluyder auctoriserende 
metten anderen camer te mogen houden ende het 't selve doende, in de conste der rethorycke te 
oufenen, tot eere deser stede, stichtinge, onderwys ende verquickinge van de gemeente, alles 
onder sodanige regele ende ordonnantie als hem voorgestelt syn ende in tyden zullen werden."
- Idem, fol.244 (15-10-1592):
"Rethorizynen.
Die van de gerechte deser stede hebben de twe cameren van de redenryckers onder 't woort van 
Liefde es 't Fondament ende In Liefden Groeyende elck toegevoucht een somme van twintich 
gulden van 40 grooten 't stuck, ten opsichte van dat sy elck in de zynen deser stede de 
voorgeleden jaerlicxe feest van de verlossinge mit eenige speelen hebben vereert, daervan elck 
van henluyden ordonnantie van betalinge opten tresorier ordinaris t'haren believen zal werden 
verleent."
- ANHG, 's-Gravenhage, Acta van de Synode van Zuidholland 1592, Oud-Synodaal Archief, 
no.2, fol.823 recto en 824 recto:
"Synode van Zuidholland: Battementspelen tot Leyden.
Daer was in 't particulier questie in der kercke tot Leyden over 't stuck van de rhetorizijnspelen, 
ende syn seeckere vier broederen van de principale (=belangrijkste) van de camere ontboden. 
Ende ghecompareert (=verschenen) synde, is hen te kennen gegeven, dat de synode niet en 
conde verstaen, dat de rhetorizyn- ofte battementspelen, ghelyck die nu ten tyde ghebruyckt 
worden, metten Woorde Godts mochten bestaen ende overeencommen, nochte dat die in Godts 
Woordt gegrondet waren; dat die oock in de Israelytische ofte Apostolische kercke noydt 
gebruyckt waren. Item dat alsulcke spelen uyt de afgoderye der heydenen, by dewelcken oock de 
persoonen die sulcx deden verachtelycken gehouden werden, gesproten waren, ende vermaende 
de synode de voorsz. broederen, dat sy daeromme haer wilden verstaen, onaenghesien het octroy 
hen by myn Eers. heeren van Leyden gegeven, overmidts het geen bevel en was van constrictie 
(=dwang), alsulcke battement- ofte rhetorisynspelen te laten varen, ende den goeden raedt ende 
vermaninghe harer dienaren acquiesceren (=met genoegen aanvaarden). Waerop sy haer 
verclaerden, dat in den eersten aanvanck deser spelen de dienaren van dese saecke wel geweten 
ende niet belettet hadden, waerop de Dienaren seyden, alsoo 't ter begeerte van hare Eers. 
gheschiedt was, dat sy noch goedt noch quaedt daertoe gheseydt hadden.
Ende als hen de plaetse Deut.22 van dat een man gheen vrouwenhabyt en sal dragen, werdt 
voorgehouden, meynden sy, dat deselve plaetse anders mochte verstaen worden, ende gaven
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vooren, waertoe dan de conste van de Duytsche rhetorisie diende, indien men niet spelen en 
mochte; beclaechden haer oock van eenighe propoosten (=uiteenzettingen), die in de predicatiën 
soude voorgevallen syn, haer toucherende (=rakende). Waervan de dienaren verclaerden, dat die 
soo breedt niet gheseydt noch verstaen en waren by hen als sy wel daervan naer seyden. Ende 
dat sy als dienaren niet anders dan hare officie (=ambt) gedaen hadden, etc. Soo is 't dat de 
synode de voorsz. broederen eenen onderscheydt heeft aengewesen tusschen de conste selfs 
ende tusschen de rhetorizyn- ofte batementspelen. Ende dat sy haer in der conste wel mochten 
oefenen, maer niet Godts Woordt alsoo spelen. Heeft oock de synode haer vermaendt tot vrede 
ende goede eenicheydt met haren dienaren. Ende want Godts Woordt door alsulcke spelen 
misbruyckt werdt, dattet oock haren beroep niet en was totten volcke Godts Woordt te spreken, 
ja datter geen stichtinge, maer ergernisse uyt was rysende. Soo heeft haer de synode vermaendt 
haer tegen 't ghevoelen der ghemeynen kercken niet op te stellen, maer haer christelyck in dese 
saecke dragen ende 't gevoelen des synodi (alsoock der professoren theologie, waervan de 
synode ghebleken is) na te commen. Bedenckende, alsoo sy uyt haren lande om Godts Woordts 
wille uytgheweken waren, veel arme huysgenoten des gheloofs ende landtsluyden, soo by haer 
als noch in Vlaenderen hadden, dat het niet wel en soude staen, dat sy Godts Woord nu alsoo 
lichtveerdich ten thoone ende met vreemde personnagien te maecken, misbruycken souden, ofte 
ydele oncosten aenwenden. Ende dat sy soo wel als andere sonder daeromme gecauseert 
(=genoodzaakt) te syn, de rhetorizynspelen wel conden naerlaten, als beter onderricht synde, 
waermede sy van de vergaderinghe verlaten syn ende gaven tot andtwoorde, dat sy laetste in 
dese spelen na te laten niet syn en souden, waertoe hen oock d'exempelen (=voorbeelden) van 
Dort, Delf, Rotterdam ende elders meer, daer dese batementen gecasseert(=buitenwerking 
gesteld) waren, syn aengewesen."
- GA Leiden, Secr.Arch.II, inv.nr.7463 (Thes.rek.), fol.84 verso (bij verzamelpost voor de 
kosten van de vrolijke maaltijd op "Martini"):
"Noch 12 gl. aen de Vlaemsche retrosijns."
- Idem, fol.639:
"Noch aen Pieter Janszoon, bode mitte roede, betaelt twintich guldens tot behouf van de 
gemeenen broederen der rethorijcken van de oude camer onder 't woort Liefde es 't Fondament, 
uyt zaecke dat zyluyden deser stede in de voorleden jaerlicxe feste met een spel van 't ontset of 
verlossinge te speelen hebben vereert, blyckende by d'ordonnantie van burgemeesteren van daete 
den 22en octobris anno 92, hier mit quitantie overgelevert. Hier de somme 20 gl. "
(Zie ook: GA Leiden, Secr.Arch.II, lnv.nr.1413 (Registers van betalingsordonnanties), fol.29 
verso voor identieke tekst).
- GA Leiden, Secr.Arch.II, lnv.nr.7463 (Thes.rek.), fol.639 verso:
"Noch aen Jacob Duym, keyser van de camer der retrozynen der Vlaemscher natie, betaelt 
twintich guldens tot behouf van de gemeen broederen der voorsz. retrozynen onder 't woort In 
Liefde Groeyende uyt zaecke dat zyluyden deser stede jaerlicxe feste van de verlossinge mit 
twee speelen hebben vereert, blyckende by ordonnantie van burgemeesteren van daete den 22en 
octobris anno XVc XCIJ hier mit quitantie overgelevert. Hier de voorsz. 20 gl."
(Zie ook: GA Leiden,Secr.Arch.II, lnv.nr.1413 (Registers van betalingsordonnanties), fol.30 
voor identieke tekst).
1593
- GA Leiden, Arch.Gilden etc., lnv.nr.1473:
Lied gezongen op een maaltijd van Burgemeesteren in het tafelspel van Musica, Rhetorica ende 
Vetmuyltgen 1593.1568
- Idem:

1568. Niet in Hummelen 1968 en Pikhaus 1988/89.
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"Nieu liedeken gemaeckt haestich en dra om hebben eer. " Lied gemaakt bij gelegenheid van de 
refereinwedstrijd te Zandvoort 1593, waarin verwezen wordt naar de deelnemende kamers, 
waaronder Liefde is 't Fondament
- GA Leiden, Secr.Arch.II, lnv.nr.7464 (Thes.rek.), fol.131 (Bij verzamelpost maaltijd "Martini" 
o.a.:)
"Noch tien guldens aen de Vlaemsche retrozijns. "
- Idem, fol.606 en 606 verso:
"Noch betaelt in handen van Pieter Jansz., bode mitte roede, in den naem ende uut behouf van de 
gemeene broederen van rethorica, onder 't woordt Liefde es 't Fondament, een somme van 
veertich guldens, henluyden by die van den gerechte toegevoucht tot subsidie van de costen by 
hen gedragen in 't doen van de reyse naer Zantvoort, ten fyne (=ten einde) omme te solveren 
(=op te lossen) zeecker camervrage ende regule. Alles naerder (=nader) blyckende by de 
ordonnantie van burgemeesteren van daete den 18en augusti XVc XCIIJ, die men hier mit 
quitantie overlevert. Hier de voorsz. 40 gl."
(Zie ook: GA Leiden, Secr.Arch.II.,inv.nr.1413 (Registers van betalingsordonnanties), fol.54 
voor identieke tekst).
- GA Leiden, Secr.Arch.II, lnv.nr.7803 (Bijlagen bij de Thes.rek. 1593):
In de kantlijn:
"Die van de gerechte hebben de toonders om de costen van haren aenstaende reyse tot Zandvoort 
te vervallen ende 't zelve doende den eere van de stadt te bewaeren mitsdesen toegevoucht de 
somme van veertich guldens van 40 gr. 't stuck, daervan hem ordonnantie opten thezaurier zal 
werden verleent. Aldus gedaen in haer vergaderinge op 't Raedhuys dezen 12en augustij 1593. 
Mij jegenwoordich J.van Hout. "
"Aen mijn E. heeren, mijne heeren Schout, Burgemeesteren ende Gerechte der stadt Leyden. 
Verthonen reverentelick ende altoos bereijtwillige dienaeren die gemeene broederen ende 
beminderen der edeler conste Rethorica onder 't woort Liefd es 't fondament hoe dat uwer E. bij 
deselve verthoont es de caerte uutgesonden aen verscheyde cameren van Hollandt by die van 
Zantvoort, inhoudende seeckere vrage ende regelen opte welcke sy versoucken solutie. Waerop 
de supplianten naer huer vermogen voorgenoemen hebben huerluyder devoir te doen ende sulcx 
niet alleen te thoonen, dat syluyden de conste beminnen, mer daer naer so trachten omme de 
croone der beloninge vandien te genieten ofte eenichsins delachtich te sijn dewijle dan uwe Ed. 
hemluyden geconsenteert hebben, tot bewaringe van stadts eere de reyse te doen. Ende sulcx by 
dezelve wel geconsidereert can werden, dat de costen vandien in deze tijden hemluyden te swaer 
ende lastich souden vallen, soe is 't dat zij supplianten by desen sijn versouckende dat uwer Ed. 
(als vermaert sijnde voor degeenen die niet alleen de voorsz. conste, mer alle consten beminnen 
ende wesende dese stadt een herberge ende groete schoele van alle geleertheijt, ende sulcx 
hebbende binnen derselver muyren een heerlijcken universiteijt) gelieve hemluijden tot 
volbrenginge der voorsz. reyse toe te voegen sodanige somme van penningen als d'selve in 
discretie bevinden sullen te behoiren. Ende dit alles in conformite ende gelijcke der selver 
voorsaeten in gelijcke saecken hemluyden eertijts hebben gedaen. 'T welck doende etc. Wij 
Burgemeesteren deser stadt Leijden ondergeschreven ordonneren mitsdesen Claes Adriaensz. 
Brouwer, thezaurier ordinaris der selver stede, te betalen aen handen van de gemeene broederen 
ende beminderen der edeler conste Rethorica een somme van veertich guldens van 40 grooten 't 
stuck hemluyden by die vanden gerechte toegevoucht tot subsidie van de costen bij hemluyden 
gedragen in 't doen van de reyse naer Santvoort ten fijne omme te solveren seeckere camervrage 
ende regelen breder geroert in de bovengestelde requeste ende de apostille daerop gevolcht. 
Ende overbrengende neffens desen behoorlijcke quitantie van der keijser ende prins der voorsz. 
camere sullen den voorsz. thezaurier ... 40 gulden in reeckeninge geleden (=aanvaard) ende 
gepasseert werden sonder swaricheijt. Actum .. desen bij ons geteeckent den 18en augustij 1593. 
Ondertekend:
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J.v.Baersdorp;
Fr. Duijck;
Jan Ghijsbertsz.
Welcke voorsz. somme van 40 gulden wij ondergeschreven bekennen uut handen ende saecke
alsboven ontfangen te hebben ende daer voldaen te zijn
Ondertekend:
Pieter Jansz., bode, vanwegen Jacob van Noorden als prins der Witte Acoleyen;
Frans Ijsaacsz., keijser."
- GA Leiden, Secr.Arch.I, lnv.nr.46 (Gerechtsdagboek), fol.286:
"Opte requeste van Jacob Davitsz. van Dulmenhorst, dairby hy versouckende was ontslaegen te 
zyn uute schutterye, zoo hy een broeder der rederycker innegestemt es, mitsgaders oock versocht 
approbatie ende selve innestemminge is geapostileert. Die van de gerechte deser stadt Leyden 
gesien den innehouden van desen jegenwoordig request; mitsgaders de aengehechte stucken, 
hebben de verkiesing van verthoonder om mede te wesen broeder in de camere der redenryckers 
onder 't woort Lieft es 't Fondament geapprobeert ende approberen mitsdesen."
- Idem, fol.334 (12-8-1593):
"Liefde is 't Fondament.
Opte requeste, daerby de gemene broederen ende beminders der edele conste van Rethorica 
onder 't woort Liefde is 't Fondament verzocht hebben, dat myn Ed.heeren van de gerechte 
t'haerder discretie souden toevoegen een somme van penningen tot vervallinge van de oncosten, 
die zy zullen doen opte reyse tot Santvoort by Haerlem, omme aldaer te beantwoorden zeeckere 
vrage ende regulen opte welcke die van Santvoort voorseide solutie versouckende zyn. Daerop 
zo is geapostileert. Die van de gerechte hebben de thoonders om de costen van haer aenstaende 
reys tot Zantvoort te vervallen ende 't zelve doende de eere van de stadt te bewaren mitsdesen 
toegevoucht een somme van veertich gulden van 20 gr. 't stuck daervan hem ordonnantie opten 
tresorier zal werden verleent."
1594
- GA Leiden, Secr.Arch.II, lnv.nr.795 (Kladrekening en andere stukken van financiële aard 
betreffende het bezoek van Prins Maurits1569):
"Rekeninghe voor die van de camere In Liefden Groeijende.
Alsoe die van de voorsz. camer hebben begeirt ende gesocht naer haer vermoghen des stadts eer 
ten hoochsten te bewaeren, hebben in hare vertooninghe ghebruijct 33 personagien; eenighe die 
meest ten toon stonden nieu ghecleet ende de rest met oude personeringhe beholpen.
Totte persooneringe van Gideon, die de principaelste was, tot sijnen helm dick pampier 3 1/2 st. 
Een pluijm daerop van ghecoleurt pampier ende coperdraet daerin, tsamen 5 st.
Gideons arm- en beenwapens ghemaect van clatergout ende folie totten voorsz. helm cost 
tsamen 16 1/2 st.
Een slecht (=eenvoudig) volleken (=wollen stof?) om hedt clatergout meede te voeijeren cost 5 
st.
Costen de accoutrementen van Gideon hedt faetsoen van maecken 15 st.
Memoria dat voor den Gideon gehaelt is in de huijre sijden taftaf om sijn roxken ende wat lints 
om over diversche beenen te binden, dan sal 't 'tselfde bij Jaspar in rekeninge ghebracht worden. 
Ergo hier nihil.
In margine: Roxken.
Gemaect twee personeringhen (=stel kleren) tot Gideons volck: een root ende een blau van tuijle 
(=bepaald soort linnen) ofte fijnen barberael (=??), cost eerst cleet van stof ende faetsoen 2 gl. 16 
p. 8 st. ende ergo tsamen 5 gl. 13 st.

1569 Sommige stukken zijn door de muizen nogal aangevreten en daardoor deels onleesbaar geworden.
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Totte selfde twee personeringhe 2 hoetwapenen costen tsamen 8 st.
Noch toegherust twee personagien met gelen tijle ende met roet gheboort cost cleet met faetsoen 
ende stoffe 42 st. hoog tsamen 4 gl. 8 st.
Vor de selve personeringe 2 hoetwapens cost in als 8 st.
Noch ghemaect voor een ander een antijck broexken, cost faetsoen ende stoffe 25 st.
Ghebruijct voor Gideons volck 16 basuijnen van hant ghedraijt ende van te coleuren voor elck 
drij stuijvers min een duijt, loopt tsamen 46 st.
Gekocht ses beuckelaers (=schilden) ende die van binnen doen appropieren om de hant te 
handen, cost tsamen 26 st.
Ghebruijct tot diverse instrumenten hoepen (?) ende daervoor betaelt 4 st.
Noch sijnder tot ander cleine dinghen (--- ) spellen, nagelen ende anders verlegt 10 st.
Lakens ontleent ende voor schade betaelt 9 st.
Samen cost dese toerustinghe 19 gl. 2 st.
Is nu soo op beide de speeldaghen soo in 't proberen bij de voorsz. 33 personagien, soo oock bij 
de speellieden op instrumenten, soo oock van wercklieden ende alle die gheholpen ende 
toeghebracht hebben, ghedroncken omtrent de twee tonnen bier. Luttel min oft meer; ergo 
costen beijde de ainen (=enen) met accijns ende impost 15 gl. 19 st.
Is noch betaelt tot Bockhorsten, biertapper, soo de schilders geten (=gegeten) ende ghedroncken 
hebben ende dat mits sij niet en mochten uijtgeven door dien d'werck soo haestich was alles 
(=??) wat nagelen ende scone colen om zich te warmen, tsamen gherekent 46 st.
Sijn noch bij die van de voorsz. kamer ghemaeckt totte verscheenen vertooninghe nieuwe 
gordijnen, omdat se souden sijn uijt eender hant ende de colueren van sijn excelentie ende 
daertoe ghehadt drij stucken vaendoeck; costen tsamen 16 gl. 10 st. Van faetsoen ende lint om te 
besetten; cost tsamen 1 gl. 4 st. Somma souden dese gordijnen costen 17 gl. 14 st.
Souden baijde dese gordijnen baijde de retorijckamers wel te passe komen, als sij iet te spelen 
oft te vertoonen hadden, dan soo men heeren niet en belieft ln den voorsz. costen te vervallen; 
hebben die van de voorsz. camer ondersproken (=afgesproken), dat se de voorsz. vaendoeken 
mogen wedergheven mits op d'el verliesende twee blancken sonder het verlies van faetsoen 
soude also hedt verlies ghedraghen ontrent de ses guldens. Doch men heer sullen hieraf haer 
belieften doen.
Die van de camer voorsz. hebben in bewaringe genomen de twee controfaictinghen (=model- 
len?) van Groeninghen ende Coevoorden met de drij hooftwapens doch men heeren sullen 
ordoneren waer dat haer belieften is dat se ghestelt sullen worden.
Aldus bij U.E. dienaren In Liefden Groeijende. "
- Idem:
"Oncosten gedaen bij die van de camer van Liefd' is 't Fondament den 27sten ende 28sten 
augusti 1594 lestleden.
In den eersten gehaelt aen bier tot Jan de Bont, in de drie Croonen, ofte elders 12-6-0.
Aen lint, spelden, ende anders, daer men aen gedragen heeft de wapenen ende meer ander 
behouften 2-11-4.
Tot Dirck Stoffelsz. gehaelt aen hantschoen voor de 23 personagien 8-1-0.
Aen verscheijden coleuren van linden canifas (=linnen grof doek) tot de wapenrocken van de 
seventien provintien in de vertooningen gebesicht, gehaelt in de drie pelgrims, tsamen 34-7-8. 
Van 't maken van deselve wapenrocken 10-16-0.
Aen coort, pleijen (=katrollen), spijckeren ende clauwieren (=haakspijkers), tsamen 1-13-0.
Van huijr van de tapijten in de verthooningen gebesicht 4-18-0.
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Van 't toonneel te waken van twee nachten, omdat de schilderije niet gereffeleert (=geroofd?) en 
soude worden, voor twee personen 2-0-0.
Noch aen rijstenbrij ofte ander spijs voor twee malen de maechdekens ofte die haer toe maecten, 
mitsgaders van coeck voor de maechdekens, tsamen 10-13-0.
Somma in als 87-7-12."
- Idem,
"Specificatie van de verteerde costen ten huijse van Jan Geritsz. van Kessel gedaen soe bij de 
speelluijden van Utrecht ende haer genoden, de schilders die het taneel schilderden, die 
tlmmerluijden die het taneel maecken, de retrosijnen, die waeckers die het taneel snachs 
bewaerden, ende de dienaers mitten swaerden die 't selve overdach bewaerden, sulcx hiernaer 
volcht.
Eerst opten 26sten augusti 94 't savonts als de speelluijden gecomen waren met Mr. Cornelis, 
Mr. Floris, Mr. Jan Holbeeck voor de maeltijt tsamen 4 gl.
's Morgens den 27sten augusti 94 voor het ontbijten met malcander tsamen 2 gl.
's Middach opte maeltijt met malcander ten selven dagen 3 gl.
Noch den 28sten augusti 94 voor het ontbijten met malcander 2 gl.
Noch den 29sten augusti 94 voor haer ontbijten ende maeltijden met haer genoden tsamen 7 gl. 
Noch die schilders met haer jongens 's middach de maeltijt 1 gl. 15 st.
Noch aen bier getapt voor de speelluijden met haer gevolch, de schilders, de retrosijnen, de 
timmerluijden, de wachters ende de dienaers met de swaerden, geduijrende 't gereet maecken 
van het taneel, 't schilderen, 't doen van de vertooningen ende 't bewaren vandien. 'tSamen een 
somme van 21 gl. 11 st.
Somma 42 gl. 6 st."
- Idem,
"— de vertooininge bij die van de camer Liefd' es 't Fondament, hoe de provinciën van 
Gelderlant, Hollandt, Zeelant, Zutphen, Utrecht, Overijssel ende Vrieslandt deur Gods genade 
ende de hulpe van 't huys van Nassouwen uyt de paepsche ende Spaensche Tyrannien verlost 
zijnde, Groningen weder ontfangen ende daerentegens hoe de provinciën van Brabant, 
Limburch, Luxemburch, Vlaenderen, Artois, Henegouwen, Namen, Valckenburch ende 
Mechelen noch in boeijen ende banden verdruct zijn."
"— van de camere In Liefden Groeijende vertoont is de zege van Gideon over de Midianieten, 
genomen uijt 't zevende cap. van 't bouc der Rechteren."
" Jasper Nollens voor 't maecken van 't nieuwe vendel, sloijers ende anders, mitsgaders oock 't 
gunt de trompetters ende rethorijckers van beijde de camers aldaer. "
"29 ellen tot die Vlaemsche camer tot banderollen."
"Die Vlaemsche kamer 1 ellen roijen taf tot 2 bandarollen; 2 ellen purperen taf; 15 1/2 ellen root 
lint; 3/4 zij; van de 2 bandarollen te maecken 6-15-0."
1595
- GA Leiden, Secr.Arch.I, lnv.nr.47 (Gerechtsdagboek C), fol.153 en 153 verso (6-4-1595): 
"Vlaemsche rethorickcamer.
Opte requeste daerbij de supplianten versouckende syn consent, omme jegens de aenstaende 
jaermarckt te mogen speelen een spel geheeten "Een spiegel der Eerbaerheijt"1570, es geaposti- 
leert. Die van den gerechte der stadt Leijden in haerluijder vergaderinge gesien hebbende de 
jegenwoordige requeste ende sulcx daerinne gespuert de sonderlinge lust ende ijver die de

1570. Hummelen 1968, 3 I 1.
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supplianten bethoonen gedaen te hebben, om jegens de aenstaende jaermarckt de gemeente deser 
stede mit 't spelen van 't spel in desen geroert te verhoogen, hebben hemluyden gegunt ende 
geconsenteert 't selve spel openbaerlijck te mogen doen spelen, mits 't selve eerst ende alvoorens 
de rollen van dien uutgedeelt sullen werden om te leeren, overleverende aen handen van 
burgemeesteren, om bij hemluijden gevisiteert ende indien iets argers, daerinne gestelt waer, 't 
selve uijtgedaen ende verandert te werden, gelijck sijluijden bevinden sullen te behooren."
- Idem, fol.164 verso en 165 (27-4-1595):
"Miserable spelen. Zyn in vergaderinge op haer versouc toegelaten Mathieu Platevoet ende 
Henricus Gallus, dienaren des Woorts, voorstellende vanwegen de kerckenraet de volgende 
saecken. (—) Ten 3en dat den rederijckers hun spelen mocht werden verboden, ten opsicht veele 
ende verscheyden personen daeraen grotelicx waren geërgert, waeruyt lichtelicken in deser stede 
oneensheyt, twist ende scheuringe rijsen. Ooc volghen mocht verloop ende zulcx verminderinge 
van neeringe. Op 't welc hem ter antwoorde es gegeven (—) op 't 3en: es naer verscheyden 
woorden over ende wederover gevallen, in dewelcken vanwegen die van de gerechte was 
voorgeslagen (=voorgesteld), dat 't comediespelen een vrye of middelmatige saeck was, als 
daerdeur geen argernisse en werden gegeven. Ende dat 't vorder was een genomen geen gegeven 
argernisse, dat de zulcke 't caf in hare broeders oogen siende, haers ooghenbalc niet en sagen, dat 
't spel ten bevele van de gerechte gevisiteert goet ende niet onstichtelicken was bevonden; dat de 
zaecke niet in zyn geheel (=compleet) was, als daertoe alreede consent gedragen ende 
uytgegeven synde, 't welc sonder groter verminder van de authoriteijt van de gerechte niet en 
const wederropen ende ongelyc (=onevenredig) meerder ergernisse soude geven. Hierjegens 
werden by den dienaren geseyt, dat zodanich spelen was ergernisse geven, niet nemen, 
zonderlinge in 't poinct als mannen personen hem vertoonden in vrouwenclederen, 
uytdruckelicken in de wet verboden ende hoe wel 't spelen in 't vorder (=vervolgens) een 
middelmatige zaecke soude mogen syn, dat men nochtans zodanige saecke die middelmatich 
zyn, voor een vaste regel hielt, dat die vrij stonden zo lange nyemant daeraen ergernisse en 
namen. 't Welc nemende most men 't zelve naerlaten. Latende hun de voorscreven predicanten 
zo verre verluyden (=te kennen geven), dat zo men daerinne op haer vermaninge, die zy 
(volgende voorgaende begeren ende verclaren van de gerechte) op 't raedthuys quamen doen, 
niet en versach (=voorzag), dat zy daerop souden moeten predicken.
Eyntelicken by de meerder stemmen besloten, dat omme in cleijnen saecke in geen moeyten te 
geraecken men deur eenige van de gerechte daertoe zal arbeyden, dat de redenryckers zelf een 
walginge ende afkeer van 't speelen maecken ende zulcx willichlicken (vrijwillig) naer laten. 
Mer also men tot noch toe nyet dan te veel van eenige (nl. predikanten) heeft verdragen ende ten 
eynde zy, mits de grote toestandicheyt (=behulpzaamheid) hem geen vorder gesach aen en 
nemen dan 't behoort, ende sij binnen de palen van haer beroupinge (=binnen de grenzen van 
hun ambt) mogen blyven, ende dat yemant hem jegens de overheyt, de regieringe ende 
bedieninge 't zy van 't landt of van deser stede comt te begrypen (=vergrijpen), dat men jegens 
dezelve sulcx sal vorderen ende doen vorderen tot straffe, dat de authoriteyt van de overheyt 
blyve geconserveert ende andere veroorsaect werden de politycke regieringe (=regels van het 
stadsbestuur) nyet te roeren, mer te laten by dengeenen, die dezelve toevertrout ende anbevolen 
es."
- Idem, fol.239a:
"Vlaemsche redenrijckers.
Versouckende opten feeste van den 3en octobris twee speelen te mogen speelen,'t eene genomen 
uyt den Propheet Daniel in twede cap.1571. 't Andere een spel van sinnen wesende, beyde die van 
de gerechte omme te doen ondersoucken geëxhibeert (=aangeboden) ende in handen gelevert, es 
't selve, also die nyet onstichtelickx, mer een goede leeringe ende onderwys inhielden, 
henluyden geconsenteert. "

1571. Hummelen 1968, 1 S 1, "Coninck Balthasar".
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- GA Leiden, Arch.Gilden, etc. inv.nr.1490:
Rethorisch verzoek van Stoffel Pieterszoon uit 1595 om een soort pensioen van de stedelijke 
overheid te krijgen.1572
1596
- Refereinwedstrijd en Sottenfeest te Leiden. De bijdragen zijn gebundeld in respectievelijk 
"Den Lusthof etc." en "Cort Verhael etc."1573
- Vers ter verwelkoming van de rederijkers door de magistraat en aanwijzing van hun kwartieren
1596. GA Leiden bibl.nr.72409.
- Uitnodigingskaart voor de wedstrijd te leiden van de hand van Jan van Hout en een Ruijt 
bewerp (=ruwe schets) van een speeltgen dienende tot verwellecominge van de cameren der 
rederijkers 1596. GA Leiden, bibl.nr.72413.1574
- Referein van Jan van Hout 1596. GA Leiden, bibl.nr.72415.
- Referein op de heerlicke ende triumphante Lotery der stadt Leiden 1596. GA Leiden 
bibl.nr.72416.1575
- GA Leiden, Secr.Arch.I, inv.nr.48 (Gerechtsdagboek D), fol.80 verso:
" Opte requeste, daerby zy verzochten, dat mijn Ed.heeren haer een weynich zouden willen te 
baet comen in de gedaene oncosten, by hemluyden gehadt ende geleden in 't drucken der 
boucxkens, by henluyden uytgegeven nopende den intre ende andere refereynen laest op 't 
inhalen der cameren geweest, stont geapostoleert: die van de gerechte deser stadt Leyden hier te 
kennen geven in de requeste geroert geleth hebbende, hebben de gemene broederen van Liefde 
es 't Fondament tot haere gedaene oncosten gevallen over het drucken der boucxkens in dezelve 
requeste verhaelt, toegevoucht de somme van tweeentzeventich guldens van 40 groten 't stuck. 
Ordineren mitsdesen Laurens Huygensz. Gael, tresorier ordinarijs der voorschreven stede hem 
de voorsz. somme te betaelen, dewelcke hem mits overbrengende dezen ende behoorlicke 
quitantie daer toe ... in reekeninge zal werden geleden zonder zwaricheyt."
- Idem, fol.86 verso:
"Nopende de chaerte van Zantvoort.
Opten 23en decembris Anno XVcXCVJ hebben die van de gerechte der stadt Leyden om eenige 
merckelicke redenen hem bewegende, niet goet noch raedsaem gevonden, dat de camers van den 
redenryckers binnen der voorsz. stede yet opter chaerte aen burgemeesteren overgelevert zullen 
doen, mer belasten (=gelasten) hen stil te houden."
- GA Leiden, Secr.Arch.II, inv.nr.7465 (Thes.rek.), fol.549:
"Noch betaelt een somme van achtienhondertvierenveertich gulden negentien stuvers ende zes 
penningen over de costen, die van deser stedewegen zyn gedaen ende uytgeleyt (=uitgegeven) 
ter zaecke van de intree mitten aencleven (=wat daarbij hoort) ende gevolge vandyen, begonst 
den 26en mey voorleden ende de volgende dagen naer innehouden van der verclaringe, daervan 
gemaect ende in 't lange by gescrifte gestelt, alles volgende de reeckeninge, die van de 
voorgaende costen is gehouden ende de burgemeesteren deser stede gezien ende jegens die 
behouften (=benodigdheden) quitantie ende verificatie (=op juistheid onderzocht) opgenomen 
hebben ende gesamentlijcken by de voorgenoemde scriften verclaringe om de memorie van dien 
te conserveren (=bewaren) gevoucht zijn, volgens ordonnantie van burgemeesteren in date den 
26en july XVc Xc VJ, hier dezelve 1844 gl. 19 st. 6 penn."

1572. Of hij een rederijker is, weten we niet.
1573. Tijdens deze wedstrijd vindt de opvoering plaats van de klucht van De vloyvanger (Hummelen 

1968, 1 OG 4). Zie: Van Boheemen 1999 en Hüsken 1987, p.142.
1574. Zie: Hummelen 1968, 2 13a.
1575. Over het loterijspel van Jan van Hout: Koppenol 1996.
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Zie ook: GA Leiden, Secr.Arch.II, inv.nr.1413, (Registers van betalingsordonnanties), fol.35 
verso voor identieke tekst.
- Prinsen 1904, p.444-489:
Fol.2 :"Eerste capittel van de costen uytgeleyt tot de cledingen van den keyser, prinche ende 
factoor, mitsgaders den anderen acht broederen van Liefd es 't Fondament, de twe blasoendra- 
gers,de knecht van de camere, mitsgaders de zot en zottinne, zoe aen stoffen daertoe gedaen 
ende gegaen als van dezelve wercken ende maicken.
(in margine: Opten 21en july XVcXCVI es bij borgermeesteren deser stadt Leyden geresolveert 
ende verstaen, dat ic (=Jan van Hout) elc van de volgende personen afschrift zal leveren om haer 
betalinge te halen uyt handen van Pieter Corneliszoon de Haes, collecteur van 't stadtsexchysen, 
mit last om van elx quitantie te nemen ende dat men daernaer alle de afschriften ende quitantien 
Pieter Corneliszoon afnemen, dezelve hierby vougen ende een generale ordonnantie opten 
tresorier passeren zal.
Opten 27 July 1596 aen Noorde (=Jacob van Noorde, prins van de Witte Acoleyen) alle de 
ordonnantien om uytgebracht te werden. De quitantien zijn alle de volgende pertien (=onder- 
delen) overgenomen ende opgeregen (=opgesomd). Eerst betaelt aen Jacob Cabbeljau vijftich 
guldens zeven stuvers voor 261/2 ellen root carmosyn, 68 baey van de croone (=??), d'elle tot 38 
stuvers. Comt hier de voorsz. 50 g. 7 st.
Noch betaelt aen Bartelmees van Bost tweenvijftich gulden eene stuver voor 29 ellen drie (fol.2 
verso) quaert root carmosyn, 68 baey van de croone, d'elle tot 35 stuvers. Comt hyer de voorsz. 
52 g. 1 st.
Noch betaelt aen Willem Jacobszoon van der Heyde dertich gulden, zeven stuvers, twaelf 
penningen uyt saicke van lindewaet, t'synen huyse gehaelt, daermede de rocken van de 
redenryckers waren gevoert, te weten voor 44 ellen gehaelt den 2en, ende voor 271/2 ellen, 
gehaelt den 8en mey, d'elle tot 81/2 stuvers. Hier de voorsz. 30 g. 7 st. 12p.
Noch betaelt aen Anthonie Le Maire negentien gulden vijf stuvers voor camericx douc (=fijn 
linnen van Kamerik), daer de mouwen ende ommeslagen van de redenryckers van zijn gemaict, 
(fol.3 recto) te weten twaelf lappen stuc tot 25 st. Comt 15 g.
Noch voor een lap camericx douc 2 g. 5 st. Ende een elle mit een vierendeel gelevert aen Pieter 
Jansz., bode mitte roede, 2 g. Bedragende t'samen de voorgaende somme van 19 g.5 st.
Noch betaelt aen handen van Samuel Barten een somme van zevenenveertich guldens, twe 
stuvers, acht penningen voor de volgende pertyen by hem gelevert. Eerst voor een root boleraen 
(=soort weefsel), daer de ondermouwen van zijn gemaict 8 g.8 st.
Voor 81/2 ellen geele plets (=grove wollen stof), d'elle tot 9 st. 3 g. 16 st. 8 p.
(fol.3 verso) Voor twintich ellen frangen (=franje), d'elle 2 st. 4 p. Comt 2 g. 5 st.
Voor een elle canefas (=grof doek) 12 st.
Voor anderhalf ellen root boleraen, d'elle 12 st. 18 st.
Voor een elle toelle (=bepaald soort linnen) 12 st.
Voor drie vierendeel saey (lichte, gekeperde, wollen stof), d'elle 22 st. 16 st.8 pen.
Voor vijf vierendeel doubel lyster (=??), saey, d'elle 12 st. 15 st.
Voor drie vierendeel wit heerensaey, d'elle tot 24 st. 18 st.
Voor vijftalf vierendeel stijf canefas, d'elle 12 st., comt 13 st.8 pen.
Voor een elle ras (=grove wollen stof uit Arras) 24 st.
Voor een elle toelle carmosijn 14 st.
Voor een elle wit saey 24 st.
Voor een vierendeel geluwen saey 3 st.
(Fol.4 recto) Voor drie vierendeel geluwe lyster 9 st.
Voor een elle canefas 9 st.
Voor eenenvijftich ellen zilver passement (=band), d'ellen 2 st. 4 p. 5 g. 14 st. 12 p.
Voor hondert negen ellen zilver passement, d'elle tot 1 st. 2 p. 6 g. 2 st. 12 p.
Voor 61 ellen gouden passement, d'elle 1 st. 2 p. 3 g. 8 st. 8 p.
Voor acht ellen bants 8 st.
Voor twee ellen lints 1 st. 8 p.
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Voor 15 ellen lints, d'elle een blanc 11 st. 4 p.
Voor ... (niet ingevuld) ellen hoseband (=broekband) 6 st.
Voor twee zyde nastelingen (=rijgveters) 11/2 st.
Voor 't gebruyc van acht ellen drie vierendelen groen plets 16 st.
Voor 201/2 ellen zyde lindt, d'elle tot 4 st. 4 g. 2 st.
Noch voor gaerne (=garen) ende frangen gehaelt tot Marien Tuile (?) ln 't linthuys 32 st.
(fol.4 verso) Bedragende t'samen de voorgaende zeventwintich pertyen de voors. somme van 47 
g. 2 st. 8 p.
Nota. Dit pertye was by de clerc in't overschryven niet gestelt.
Noch betaelt aen Jasper Nollens zevenendertich guldens vijf stuvers voor 22 dousynen en een 
halve mitsgaders een elle faulx (=tot vilt gemaakt) passement; die dousijn jegens 33 st., 
daermede de rocken van de redenrijckers zijn geboort (=gezoomd). Hier de voors. 37 g. 5 st. 
Noch betaelt aen Aert Jans Wachtmeester een somme van achtenvijftich guldens vijf stuvers uyt 
saicke hiernaer beschreven.
Eerst by hem verleyt (=uitgegeven) voor 't friseren (=van nopjes voorzien) van den roden baey
30 st.
Noch van dat hy verleyt heeft voor 't styven van de mouwen van camericx douc 36 st.
Noch verleyt aen zyde, vernaeyt aen de rocken 4 g.
Noch verleyt voor drie nestelen (=veters) in de zotscap 3 st.
Noch verleyt voor 't borduyren van de witte acoleykens mit 't woort Liefde es 't Fondament, 't 
welc op des knechts mouwe was gestelt 36 st.
(fol.5 recto) Noch voor 't maicken van de acht rocken, 't stuck 2 g. 10 st. Comt 20 g.
Noch voor 't maken van de bocxen (=broeken) ende roxkens voor de twe jongens, t'samen 4 g. 
10 st.
Noch voor 't maiken van de boxen ende 't roxken van de knecht 2 g. 10 st.
Noch voor 't maicken van de cledinghe van de zot, zoe boxen, het roxken, de cappille 
(=mantel?), een paer neerhoosen (=laarzen), een paer onderboxen mit een viercante muts, 
t'samen 13 g.
Bedragende t'samen de voorgaende tien pertien een somme van 58 g. 5 st.
Noch betaelt aen Evert Janszoon, hoedemaicker, een somme van hondertvijftien guldens, dertien 
stuvers, in betalinghe van de volgende (fol.5 verso) pertyen by hem gelevert.
Eerst voor vier sloyers (=sluiers), lang drie ellen 't stuc tot 4 g. 13 st. Comt 18 g. 8 st.
Noch voor acht sloeyers, elc lang drie ellen min een vierendel, 't stuc tot 4 g. 5 st. Comt 34 g. 
Noch voor twe sloeyers lang twe ellen,'t stuc tot 3 g. 2 st. Comt 6 g. 4 st.
Noch negentien hoeden mit banden, 't stuc tot 2 g.14 st. Comt 37 g. 16 st.
Noch driendertich paer hantschoens gelevert aen ... (niet ingevuld) 't paer tot 6 st. Comt 9 g. 18 
st.
Noch 48 ellen groen saeyen lint, d'elle tot 1 st. 4 p. Comt 3 g.
Noch vier ellen root sayen lint,d'elle tot 1 st. 4 p. Comt 5 st.
Noch zestien ellen root, breet zyde lint, gebruyct tot banden in de schoens, d'elle tot 3 st. Comt 2 
g. 8 st.
Noch voor zes ellen zwardt (fol. 6 recto) gekepert (=in patroon geweven) zyde lint tot ... (niet 
ingevuld), d'elle tot 2 st. Comt 12 st.
Noch voor 't becleden van den hoet van Joncker Mors 38 st.
Verders voor een bandt om denzelven hoet 24 st.
Maickende t'samen de voorgaende pertien een somme van 115 g. 13 st.
Noch betaelt aen Cornelis Bouwenszoon van Simpol een somme van vijf guldens over 't gunt by 
hem verschoten (=voorgeschoten) es, zoe aen gaern tot 't maecken van de clederen van vrou 
Lors verbesicht (=gebruikt), als van verteerde costen, gedaen by de zotten, als zij hem dagelicx 
quamen halen. Hyer gelijcke 5 g.
Beroerende de stoffen gebruyckt totte (fol.6 verso) cledinge van vrou Lors in laecken ende 
frangen, zijn gehaelt tot Samuel Barten ende zulcx begrepen onder zijn specificatie, mer zoeveel
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angaet acht ellen drie vierendeel groen plets (=grove stof), daervan een koerse (=keurslijf) was 
gemaect, dezelve es onterrent (=los getornd) ende hem aen laecken weder gelevert, daervoor hy 
bedongen hadde van d'elle een stuver, mer de vordere stoffen van koorden en bollen (=knopen) 
heeft Sempol zelfs betaelt, daervooren hij niet en begeert noch voor zyn moyten (=inspanningen) 
van de cleren van vrou Lorts te maicken,'t welc hy zelfs gedaen heeft. Hier daervan gedencken.
Noch betaelt aen Jan van den Kelder eenentsestich guldens vier stuvers over zeventien paer 
groene hoosen, 't paer tot drie guldens, twaelf stuvers. Hyer de voorsz. 61 g. 4 st.
(fol.7 recto) Noch betaelt aen Tryn Jacobsdochter, lindenayster, een somme van zes guldens, te 
weten voor het maicken van acht ende twintich craechgens mit laecken daertoe gedaen 't stuc 2 
st. Comt 2 g. 16 st.
Noch aen aeckertgens (=haakjes) daertoe gedaen 32 st.
Noch verleyt aen spellen (=spelden) ende kousebantlint 12 st.
Ende voor de voorsz. craechgens te styven verleyt 20 st.
Bedragende t'samen de voorgaende somme van 6 g.
Noch betaelt aen Martyn Jacobszoon Leest een somme van eenentwintich guldens, twaelf 
stuvers, te weten eerst voor dertien paeren gecorcte (=met kurk behandelde?) witleren (fol.7 
verso) schoens, 't paer tot 24 st. Comt t'samen 15 g. 12 st.
Noch voor een paer gecorcte root leeren schoens by de knecht 24 st.
Noch voor twe paer gecorcte wit leeren schoens voor de twe jongens, die 't blasoen drougen, 't 
paer tot 18 st. Comt 36 st.
Noch voor twe paer gebigarreerde (=van bont voorziene) schoens half root half wit, voor de zot 
ende zottinne, 't paer 24 st. 2 g. 8 st.
Noch voor eenen grooten leeren riem om 't blasoen daeraen te dragen 12 st.
Bedragende't samen de voorgaende vijf pertyen als boven een somme van 21 g. 12 st.
Noch betaelt aen Pietergen, de ysercraemster, drie gulden, elf (fol.8 recto) stuvers, acht 
penningen voir bellen, aen de cledinge van de zot gestelt, als ... grote bellen, 't stuc tot 3 groten
31 st.8p.
Dertien bellen, 't stuc 1 st. 13 st.
Vier dousyn bellen , 't dousyn twee blancken (=3/4 stuiver) 4 st.
Ende voor zes coperen ketentgens, 't stuc 3 1/2 st. comt 21 st.
Maickende t'samen de voorsz. somme van 3 g. 11 st. 8 p.
Noch betaelt aen Dirc Cristoffelszoon zes stuvers uyt zaecke van nestelen.
Hier de voorsz. 6 st.
Prima somme beloopt in als 508 g. --
(fol.8 verso) Twede capittel van huyren zoe van cameren, daer de bygecomen cameristen van 
deser stedewegen gelogeert ende geforiert (=verzorgd) zijn geweest, als van andere behouften 
ten eynde als vooren gebruyckt.
Eerst betaelt aen Geertgen Dircxdochter, weduwe van Willem Pieterszoon, backer, twaelf 
gulden voor de huyr ende 't gebruyc van haer camer in haer huysinge aen de Oude Vischmarct in 
den Gouden Corper, by de camer van der Goude gebruyct. Hier de voorsz. 12 g.
Noch betaelt aen Cornelis Harmanszoon van der Bel gelycke twaelf guldens over de huyr ende 't 
gebruyc van de camer van zijn huysinghe aen den Rijn in den Hoornburchsche Croon, by de 
camer van Catwijc opten Rijn gebruyckt. Hier 12 g.
Noch betaelt aen Tomas Adriaenszoon in de Cabuyscool gelycke twaelf guldens over de huyr 
ende 't gebruyc van de camer in zijn huysinghe aen den Rijn, by de camer van Vlaerdingen 
gebruyct. Hier gelycke 12 g.

537



Noch betaelt aen Jacob Cornelis Boeneszoon gelycke twaelf guldens over de huyr ende 't 
gebruyc van de camer in zijn huijsinghe aen Swansoort in den Witten Aernt, gebruyct by die van 
Rotterdam. Hier gelycke 12 g.
Noch betaelt aen Claes Quirijnszoon van Lunenburch gelycke twaelf guldens over de huyr ende 
't gebruyc van de camer in zijn huysinghe opten Rijn in De Wolsac, by de jonge camer van 
Haerlem gebruyct. Hier gelycke 12 g.
Noch betaelt aen Bruyn Huybrechtszoon, schipper, twaelf guldens over de huyr ende 't gebruyc 
van de camer in zijn huysinghe opten Ryn, genaempt 't Beleg van Antwerpen, gebruyct by de 
Vlaemsche camer van Haerlem. Hier gelycke 12 g.
Noch betaelt aen Lambert Dammaszoon een somme van twaelf guldens over de huyr ende 't 
gebruyc van een camer in zijn huysinge opten Rijn, genaemt 't Vrancrycsche Schilt, gebruyckt 
by die van Catwyc opten Rijn. Hier gelycke 12 g.
Noch betaelt aen Willem Jacobszoon Ruych twaelf gulden over de huyr ende 't gebruyc van een 
camer in de huysinge opten Ryn genaemt de Gulden Fortuin, gebruyct by de oude camer van 
Haerlem. Hier gelycke 12 g.
(fol.10 recto) Noch betaelt aen Willem Symonszoon van der Wilde twaelf guldens over de huyr 
ende 't gebruyc van een camer ln zijn huysinge aen de Bredestraet genaemt den Roden Leeu, 
gebruyct by de camer van den Haghe. Hier gelycke 12 g.
Noch betaelt aen Claes van Bambeecke drie guldens over 't gebruyc van zes comptoircleden 
(=bankkleden) alsoe die door de groten regen onteert (=lelijk gemaakt) waren. Hier 3 g.
Noch betaelt aen Tomas Adriaenszoon in de Cabuyscool vijf guldens, vijf stuvers over 't 
gebruyc van zes tapyten. Hier 5 g. 5 st.
Noch betaelt aen Mees Dirxzoon van Weespe (fol.10 verso) tinnegieter, drie guldens voor 't 
gebruyc van de tinne tot de maeltyt van rhetrosyns. Hier de voorsz. 3 g.
Somma beloopt in als 119 g. 5 st.
Derde capittel van de betalinghe van de opgestelde prysen, schenckagien, verteerde costen ende 
defroyementen (=kosten om personen vrij te houden).
Eerst betaelt aen Pieter Corneliszoon van der Mersch ende Jacob Davitszoon van Dulmanhorst 
dertich guldens, vier stuvers in betalinge van de reys ende teercosten, by hem gedaen ende 
uytgeleyt, reysende vanwegen de camere naer Haerlem, Amsterdam ende Alcmaer om de 
chaerten van der camere uytte brengen, volgende de specificatie hierby gevoucht. Hier de 
voorsz. somme van 30 g. 4 st.
Noch betaelt aen Cornelis van Sempol ende Claes Jansz. van de Veulen veertien guldens, elf 
stuvers acht penningen in betalinge van de reys- ende teercosten, by hem gedaen ende uytgeleyt, 
reysende naar den Hage, (fol.11 verso) Delf, Schiedam, Vlaerdingen, Briel, Geervliet in den 
lande van Putte ende Voorn, mitsgaders door 't Westquartier (=hier wordt wellicht het Westland 
bedoeld) om de chaerten uyt te brengen; vorder dat de voornoemde Sempol alleen naderhant 
gereyst es mit missiven in den Haghe, te Vlaerdingen, te Rotterdam ende ter Goude aen de 
cameren aldaer, daerby zy verwitticht werden hem ten voorgestelden dagen nairmiddach ten een 
uyren precyse te laten vinden in statsherberge buyten de Zijlpoorte. Comt hier de voorsz. somme 
van 14 g. 11 st. 8 p.
Noch betaelt aen Joris van den Burch negen guldens over reys- ende teercosten by hem gedaen 
ende uytgeleyt, reysende naer Rotterdam, Dordrecht ende in 't quartier van Zuyt-Hollant om de 
chaerten (fol.12 recto) van der cameren alsvooren uyt te brengen, ende van gelycken naderhant 
mit de missiven reysende naer Haerlem, daerby de cameren als vooren werden verwitticht. Comt 
hier de voorsz. somme van 9 g.
Noch betaelt aen Dirc Korszoon zes guldens uyt zaecke van reys- ende teercosten by hem 
gedaen ende uytgeleyt, reysende naer Woerden, Oudewater, Schoonhoven ende der Goude ende 
de quartieren daeromtrent, om de chaerten van de cameren uyt te brengen ende van gelycken 
naderhant de voorgeroerde missiven te brengen tot Catwijc opten Rijn ende tot Catwijc op 't Zee. 
Hier de voorsz. somme van 6 g.
Noch betaelt aen Cornelis Symonszoon ende Frans van den Berch voor zes tonnen Leyts (fol.13 
verso) ende vier tonnen Bremer biers een somme van tweeentwintich guldens, die by de voorsz.
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camere innegeleyt ende verdroncken (=opgedronken) zijn opte vergaderingen ter camere 
gehouden, zoe op 't proberen van 't spel by de speelluyden, aen de tonnelen ende anders gearbeyt 
hebbende; voorts opte maeltijt den 29en mey gehouden; vorder by de broederen van de 
bygecomen cameren, op haerluyder visitatien (=bezoek), ten laetsten ooc by tromslagers, 
trompetters, speelluyden ende andere noothulpen, daerinne begrepen zijnde den exchys ende 
impost (=belasting). Hier de voorgaende somme van 82 g.
Noch betaelt aen Frans Pieterszoon de Bye, brouwer in de Roscam, voor twintich tonnen biers, 
die op (fol.13 recto) elcker camere twe zijn ingeschiet (=snel naar binnen gebracht), te weten 
voor 't bier 't vat zes guldens ende voor het innebrengen ende dragen van elc vat twee stuvers, 
bedragende 't samen hondert tweeentwintich guldens. Hier gelijcke 122 g.
Noch betaelt voor den impost van de voorgaende twintich vaten biers, op 't vat zestien 
stuvers,twintich guldens. Hier dezelve 16 g.
Noch betaelt aen Wermbout Jansz., tinnegieter, een somme van twehondertvierenvijftich 
guldens, zes stuvers, tien penningen, uyt saicke van de prysen by hem gelevert, te weten eerst 
voor tweentsestich stoop vlessen mit achtendertich wijncannen van tinne wegende t'samen vijf 
hondertacht ponden,'t pont (fol.13 verso) tot zeven stuvers, twaelf penningen. Comt in gelde 196 
g. 17 st.
Noch voor zes van de grootste fruytschalen 't stuc tot 15 st. Comt 4 g. 10 st.
Noch voor twee beckens mitsgaders twe lampetten, t'samen 8 g.
Noch voor het ansetten van 22 tuyten aen wijncannen, 't stuc 3 st. 3 g. 6 st.
Noch voor twaelf blomvasen, 't stuc tot 12 st. Comt 7 g. 4 st.
Noch voor't maicken van den houten antycschen can, die burgemeesteren vertoont es om te 
verstaen of de prysen daernaer souden werden gemaict, 't welc afgeslagen werde. Comt 
daervooren ende voor de moeyten van het maicken 2 g.
Noch voor een fles van een stoop, wegende 5 1/2 pont, tot 7 st. 12 p. 't pont. Comt 2 g. 2 st. 10 
p.(in margine: "De aengetrocken pertien spruyten ter saicke van de prysen van de sotten")
(fol.14 recto) Noch voor drie grote beeckers, 't stuc tot 12 st. Comt t'samen 36 st.
Noch voor twe tinnen schotelen, 't stuc 10 st. Comt t'samen 20 st.
Noch voor de drie uylen, 't stuc tot 4 g. Comt 12 g.
Noch voor een wijncan, die tot een tuyt es gemaict, wegende vier ponden, 't pont als vooren. 
Comt 31 st.
Ende voor tien tinnen blasoenen, 't stuc tot 10 st. Comt 5 g.
Bedragende 't samen alle de voorgaende twaelf pertien een somme van 251 g. 6 st. 10 p.
Noch betaelt aen Geryt Gerytszoon van Hetenhuysen, goutsmit, een somme van eenentwintich 
gulden, twaelf stuvers, uyt saicke van dat hy op alle de prysen gegraveert heeft 't blasoen, 't 
woort ende de blom van (fol.14 verso) de camere, te weten: eerst voor het graveren van 't becken 
mit het lampet 3 g.
Noch 81 stucken, zoe flesschen, cannen als schalen mit 19 prysen voor de zotten, comende 
t'samen tot hondert stucken, hem anbesteet zijnde 't stuc tot 3 st. Comt 15 g.
Noch voor veertich stucken van de bygevouchde prysen, op dewelcke om der haeste gesneden es 
't woort van de camere in een rolleken (=rol van perkament of banderol), 't stuc tot 1 1/2 st. Comt 
3 g.Ende voor noch vier prysen van de zotten te snyden 12 st.
Maickende t'samen de voorgaende somme van 21 g. 12 st.
Noch betaelt aen Anthonis Adriaensz. Stapan, tinnegieter, drie gulden, vijftien stuvers, te weten: 
(fol.15 recto) voor 4 1/2 ponden tin, den 24en mey XCVI gelevert aen Pieter Corneliszoon van 
der Mers ende voor 't maicken van een tinnen rinc mit drie tinne tuyten. Hier de voorsz. 3 g. 15 
st.
Noch betaelt aen Aernt Tielmanszoon, ysercramer, een somme van twe gulden, vijf stuvers, acht 
penningen voor zeven ketingen, de zes gestelt aen de tuyten voor de zotten en de zevende voor 
knecht van de camer, daer zijn blasoen an hing, 't stuc tot 6 st. daeronder begrepen 3 1/2 st. voor 
de verteende nageltgens (=vertinde spijkers), t'synen huyse gehaelt. Hier de voors. 2 g. 5 st. 8 p.
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Alsoe alle de cameren ter ordonnantie van burgemeesteren belast zijn te gaen buyten in 
stadtsherberge aen de Zylpoorte, bewoont by Vreryc (fol.15 verso) Symonszoon Teysterbant, 
om vandaer haer intrede te doen, ende het tot kennisse van burgermeesteren es gecomen, dat 
dezelve den cameren wat te zeer exorbitantelicken (=buitensporig) hadde gereeckent, soe hebben 
burgemeesteren voor hem op 't raedthuys ontboden alle de oversten van de cameren om van hem 
te verstaen, hoe zy getracteert ende wat hem daervoren gereeckent was geweest, ende zijn sulcx 
berecht, eerst van die van der Goude, dat hem voor vijf vanen (=twee stopen) Leyts bier, drie 
pinten Spaenschen wijn ende drie pinten Franschen wijn was afgeeyst 6 g.
Vorder van die van Catwijc op 't zee, dat zy geteert hebbende ende hem angerecht zijnde een 
ham, een harstgen (=rugstuk) calfsvleysch, een gecloven stuc rooctvleys, vier schoteltgens mit 
schaepsvoeten, twe halve schaepshoofden, twe gebraden duyfgens (fol.16 recto) ende een 
schapenschouder ende daertoe gedroncken hebbende tien vanen biers ende drie pinten wijns, 
hem daervoor gereeckent ende afgeeyst was 21 g.
Vorder van die van Vlaerdinghen, dat zy gedroncken hebbende dertien bieren ende een 
Bremerbier, hem daervoor geeyst es 4 g.
Vorder van die van Rotterdam, dat hem voor bier ende broot daer ter plaetse afgeeyst zoude zijn 
8 g. 4 st.
Vorder van de jonge camer van Haerlem, dat zy daer gedroncken hebbende vijf vlessen biers, 
zeven pinten cleyn bier ende een pinte Spaensche wijn, hem daervoor gereeckent was 18 g. 
Vorder van de Vlaemsche camer tot Haerlem, dat hem daer voor eenich bier gereeckent zoude 
zijn 2 g. 10 st.
(fol.16 verso) Van die van Catwijc opten Rijn, ... te voorsz. plaetse ontbeten hebbende mit hun 
twaelven behalven twe wagenaers (=koetsiers) mit een schuytvoerder (=schipper) ende 
gedroncken hebbende 13 vlessen mit twe bieren, hem daervoor soude sijn gereeckent 20 g. 
Vorder van de oude camer tot Haerlem, daer geteert hebbende twe maeltyden mit twaelf 
mannen, was hem daervoren gereeckent 32 g.
Vorder van die van den Hage, daerin als gedroncken hebbende tsestich bieren, dat hem 
gereeckent was 6 g.
Ende van de Vlaemsche camer tot Leyden, aldaer wat inbeten (=ontbeten) hebbende mit 25 
mannen, dat hem afgeeyst was 18 g.
Ende ten eynde de eere van der stadt ln der voorsz. saicke mocht werden bewaert mit mydinge 
ende wechneminge van alle (fol.17 recto) opspraecke ende naerclachte, hebben burgemeesteren 
goetgevonden den voorn. Vredrick Symonszoon voor hem op 't raidthuys te ontbieden ende van 
hem te verstaen, hoeveel hy elc van de cameren hadde afgeëyst, 't welc hy by gescrift heeft
gestelt in der vougen hiernair volgende:
Eerstelicken van die van der Goude 6 g.
Van die van Catwijc opt zee 19 g.
Van die van Vlaerdingen 21 st. 4 p. 
Van die van Rotterdam 8 g.
Van de jonge camer van Haerlem 18 g.
Van de Haerlemsche Vlaemsche camer 4 g. 4 st.
Van die van Catwijc opten Rijn 18 g. 10 st.
Van de Haerlemsche oude camer 32 g.
Van die van den Hage 6 g.
(fol.17 verso) ende van de Leytsche Vlaemsche camer 18 g.
Ende hebben burgemeesteren goetgevonden om der eeren wille de voorgaende cameren van 't 
gunt zy als boven hebben verteert te defroyeren (=vrij te houden), ende zulcx den voornoemden 
van Teysterbant te belasten, alle't gunt hy de voornoemde cameren als vooren hadde afgeeyst 
hem te restitueeren, gelijc hy in byzyn van Tyman Meeszoon van de Linde, bode mitte roede, 
heeft gedaen mit een anseggen, dat men hem ter saicke van 't gunt verteert was, van deser 
stedewegen soude voldoen, ter saicke van 't welc hem by quitantie betaelt es een somme van 100 
gulden.
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Burgermeesteren hebben dese toegeleyt eene somme van hondert gulden, daernaer de 
buytensomme alhier es gestelt. Alsoe Frederic Symonszoon hem desen aengaende grotelix 
beclaecht ende aen handen van burgermeesteren by eede, hem hoochelicken gestaeft ende 
afgenomen (=onder eed), verclaert heeft, dat hem de geeyste 130 g. 15 st. 4 p. rechtvaerdelicken 
comen ende dat hy maeckende de reeckeninge van de verteerde costen niet anders en heeft 
gereeckent dan ter goeder trouwen ende gelijc alle andere personen zijn herberge frequenterende 
by hem gereeckent werden, zo hebben burgermeesteren de volle penningen toegeleyt ende zulx 
hier noch 30 g. 15 st. 4 p.
Noch betaelt aen Frans van den Berch ende Cornelis Symonszoon een somme van zeven 
guldens acht stuvers uyt saicke van verteerde costen, gedaen by de cameristen van Liefde es 't 
Fondament op zondage den 26en mey des morgens, (folio 18 recto), als zy hem personeerden 
(=hun toneelkleding aantrokken) ende zulcx by den anderen mosten blyven om gesamentlicken 
ten een uyren preciselicken aen der poorten te wesen ende de ancomende cameren te ontfangen. 
Hier de voorsz. somme van 7 g. 8 st.
Noch betaelt aen Huych Lycken twaelf stuvers voor vier mengelen (=twee pinten) biers, t'synen 
huyse gehaelt ende gedroncken op het tonneel aen der poorten ten tyde van het innecomen. Hier 
gelycke 12 st.
Noch betaelt aen Matijs Harmanszoon van Crenenburch, keyser, acht gulden, twaelf stuvers, uyt 
saicke van costen t'synen huyse gedaen ende verteert by de broederen van Liefd' es 't 
Fondament, zoe in 't probeeren (=oefenen) als op andere notelicke vergaderingen, (fol. 18 verso) 
't welc opter camere niet en const geschieden mits des stats timmerluyden eenige dagen lang 
opter voorsz. camere, zoe die vergroot werde, waren arbeydende. Hier daeromme de voorsz. 
somme van 8 g. 12 st.
Noch betaelt aen Frans van den Berch ende Cornelis Sijmonszoon een somme van hondert- 
drieenvijftich guldens van 40 groten 't stuc ende elf stuvers over de costen van de maeltyt, 
gehouden den 29en mey XVcXCVI, daertoe, volgende 't consent van burgermeesteren, genoot 
waren, gecomen ende getracteert zijn de keysers, princhen ende factoren van alle de cameren, te 
weten 86 g. 19 st., by de schaftmeesters uytgeleyt aen vleysch, conynen, hammen, broot, boter, 
pasteyen, gebraet, 't banket, 't sallarys ende de beloninge van den cock voor backen ende braden 
ende alle andere cleyne behouften daerinne mede begrepen zijnde, ende 66 g. 12 st. voor 74 
stoopen Fransche wijn (19 recto) opte voorsz. maeltijt gedroncken, de stoop gereeckent op 
achtien stuvers, maickende t'samen de 
voorgaende somme van 153 g. 11 st.
Noch betaelt aen Frans van den Berch ende Cornelis Sijmonszoon dertien gulden acht stuvers 
voor Rijnschen wijn ende suycker, daermede degeene, die op het tonneel de reviereynen 
pronunchieerden (=refereinen voordroegen) ende de liedekens zongen, zijn beschoncken ende 
vereert. Comt hier de voorsz. somme van 13 g. 8 st.
Noch betaelt aen Pieter van der Mors negen guldens, eene stuver over 't gunt by hem es 
verschoten eerst voor erweten (=erwten) ende fijne kouc 21 st.
Noch voor dat by de zotten opte Doelen es verteert 6 g. 5 st. (fol.19 verso) ende voor een vaen 
biers gedroncken in de Uytersche Schuyt op 't vertrec van Loentgen 5 st.
Maickende t'samen de voorsz. somme van 9 g. 1 st.
Somma beloopt in als 885 g. 1 st. 14 p. Verhoocht mit zestien gulden voor fol.XIII.
Vierde capittel van betalinge gedaen ter zaecke van schilderen, plaetsnyden, scryven en drucken. 
Eerst betaelt an Jacques de Geyn, plaetsnyder, voor het snijden van de twee plaeten,d'eene boven 
opter chaerte, wesende 't blasoen van de camer; het twede boven op de chaerte van den zot, om 
redenen apart of in 't bysonder uytgegeven, een somme van achtien guldens, blijckende by 
quitantie, die men hier overlevert. Ende zijn de voorsz. twe plaetgens gelevert den broederen van 
Liefd es 't Fondament ende by dezelve opgesloten in haerluyder gemeene (=gemeen- 
schappelijke) kiste. Hier de voorsz. 18 g.
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Noch betaelt aen Pieter Bailly, bedel (=bode), drie guldens ter saicke van het drucken van 
zeshondert der voorsz. plaeten als van elc driehondert, 't hondert tot tien stuvers mede (fol.20 
verso) volgende de quitantie, die men hyer overlevert. Comt gelijcke 3 g.
Noch betaelt aen Cornelis Symonszoon, drucker, een somme van veertien guldens, vijftien 
stuvers te weten: eerst voor het zetten ende drucken van 625 caerten daeronder begrepen 't papier 
tot 25 boucken toe groot formaet, mitsgaders 't corrigeren ende andere cleyne oncosten, van 
gelijcken voor het zetten ende drucken van de missiven aen de cameren uytgeschiet (=gestuurd), 
daeronder mede Joncheyt begrepen drie boucken papiers mit 't corrigeren. Hier daeromme de 
voorsz. somme van 14 g. 15 st.
Noch betaelt aen meester Ysaac Nicolay twaelf guldens voor't schilderen van het nieuwe bla- 
soen,daerinne een Charitas (=symbolische voorstelling van de liefdadigheid) in een ovael, 
rontsomme in een compartiment (=vak) gestelt.
Hier de voorsz. 12 g.
(fol.21 recto) Noch betaelt aen Jan Claeszoon Pourbus, antycsnyder, negen guldens, te weten 
voor 't maicken van 't hout van 't blasoen 3 g.
Voor 't maicken van den form van den uyl 5 g.
Voor 't maicken van de cleyne blasoentgens, die de sotten om den hals hadden 12 st.
Ende voor 't maicken van twe clapspanen (=kleppen) van palmenhout 8 st.
Maickende t'samen de voorgaende somme van 9 g.
Noch betaelt aen Jan Janszoon Orlers dertich stuvers voor 't schryven van de tytelen (=namen) 
eerst voor de personagen in 't spel tot 11 toe 10 st.
Noch voor de namen van de zeven vrye consten in Latijnschen letteren 10 st.
Ende voor de namen van alle de cameren, die boven 't hooft van de gecommiteerden zijn geplect 
(=geplakt) 10 st.
Maickende t'samen de voorsz. 30 st.
(fol.21 verso) Noch betaelt aen handen van Pieter van Eyndhoven voor de prologe en 't spel, 
groot by de vijftiendalf hondert regelen te grosseren (=in het net te schrijven) ende doubleren 
(=te verdubbelen) ende voor 't selve te rolleren (=in rollen uit te schrijven) mitsgaders voor 't 
schrijven ende grosseren van alle de geschiedenissen van den intre, t'samen groot 202 volscreven 
bladeren, daeronder ooc begrepen het grosseren ende doubleren van den jegenwooirdigen staet 
groot vijfentwintich bladeren t'samen een somme van negenentwintich gulden, eene stuver. Hier 
gel. 29 g. 1 st.
Noch betaelt aen Claes Corneliszoon Colyn, scrijnwercker, vier gulden, tien stuvers over 't 
paneel tot het nieuwe blasoen van half wagenschot (=dunne eiken planken) gemaect, mitsgaders 
noch een cleynder paneel, ovaalsgewijs gemaect mit 't hout daertoe gedaen. Hier de voorsz. 4 g. 
10 st.
Somma beloopt in als 91 g. 16 st.
(fol.22 recto) Vijfde capittel, van de tonnelen zoe aen de Bredestrate als aen der Zylpoort, 
mitsgaders de stellingen of stallagen aen de Bredestraet, om daerop bequamelicken te hooren 
ende zien, te stellen ende af te breecken. De voorsz. wercken zijn altemael gedaen by Joris 
Andrieszoon, statstimmerman, mit zijn zeventienen zoe wercgesellen als jongens. Ende hebben 
daerover besich geweest in 't maicken zes dagen ende in 't breecken vier dagen, alle of daer 
omtrent, 't welc zy gewrocht hebben in haer ordinarise dachhuyren, Joris tot 25 st.; drie knechten 
elc tot 15 st.; vijf elc tot 14 st.; drie elc tot 12 st.; een tot 10 st.; een tot 9 st.; een tot 5 st.; ende 
een tot 4 st.; al 's daechs, behalven een jongen tot 10 st. 's weecx; in vougen dat de voorsz. 
arbeytsloonen in raminge comen te belopen omtrent de 100 g., mer alsoe de betalinge vandien 
gedaen es by Andries Jacobszoon, tresorier extraordinaris ende gecommitteerde totter opsichte 
van statsgetimmerte, die 't selve in zijn reeckening van den jegenwoirdigen jare sal brengen, zoe 
en werd alhier niet gebracht tot last van de stat, mer alle 't selve gestelt in 't gedencken (=pro 
memorie).
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(fol.22 verso) Belangende 't hout tot de voorsz. werken verbesicht, mitsgaders spijckers ende 
ijserwerc, 't selve es betaelt by de voornoemde Andries Jacobszoon ende heeft de voornoemde 
Joris Andrieszoon, gissinge maeckende, verclaert, dat hy de schade van dien van 't geen 
gebroocken, gecort of andersints ten besten niet gebruyct en zal connen werde, begroot op 
omtrent vijftich guldens ln als.
Hier daervan mede 't gedencken.
Van gelijcken es het repareren van de straten, daer die ten eynde voorsz. zijn opgebroocken 
geweest. Het uytnemen ende weder innestellen van de glasen ende de reparatiën van dien, voor 
zoeveel die gebroken waren, mede betaelt by de voornoemde Andries Jacobszoon, geraemt in 
als op 10 g. Hier daervan mede 't gedencken.
Somma bedraecht niet.
Seste ende laetste capittel van alrehande pertien, die onder de voorgaende vyf capittelen niet 
begrepen en zyn, noch bequamelicken (=naar behoren) begrepen en connen werden.
Eerst betaelt aen Gillis van den Driesche, Mathijs Baken, Joris Fournier, Claes Willemszoon, 
Mahieu Carpentier, Jacob de Mey ende Louris Anthoniszoon, alle boden ende hellebardiers van 
den schout deser stede, t'samen vierentwintich guldens, tien stuvers, hem by die van den 
gerechte toegevoucht over haerluyder dienst ende assistentie zoe buyten der Zylpoorte in 't 
ancomen van alle de camers, om die van den overloop (=de perken te buiten gaan) van 't volc te 
bevrijden, in 't convoyeren (=begeleiden) van den intrede, 't bewaren (=onder toezicht houden) 
van de stallage geduyrende het spelen, 't vertoonen van den intrede ende 't overleveren van de 
blasoenen, 't pronuntiëren van de reviereynen, 't zingen van de liedekens, 't uytdeelen van de 
prysen ende andersints, elc van hem voor zeven dagen genomen tot 10 st., nairder blijckende by 
der apostille van die van den gerechte van date den 6en juny XCVI. Hier de voorsz. 24 g. 10 st.
(fol.23 verso) Noch betaelt aen Dirc Korszoon, de knecht van de camere, mitsgaders an zijne 
medehulpers, alsoe hy 't werc alleen geensins en heeft connen doen een somme van negen 
guldens. Hier gelijcke 9 g.
Noch betaelt an de voornoemde Frans van den Berch ende Cornelis Sijmonszoon, tromslagers 
ende pypers, t'samen zeven guldens, tien stuvers voor haerlieder dienst geduyrende de 
voorgaende feest. Hier gelijcke 7 g. 10 st.
Noch betaelt aen meester Cornelis mit zijn drie hulpers een somme van twintich guldens uyt 
saicke dat zij mit hun instrumenten gespeelt hebben opten 26en 3 uyren ende opten 27en 6 
uyren, daervoor zy eysschen ter uyr elc 10 st. Comt de voorsz. 12 g. (Zullen hebben 12 g.)
Noch betaelt aen Cornelis Bom acht gulden voor dat hij alle de weeck voor de sotten gespeelt 
heeft mit zijn tamboryn. Hier gelycke 4 g.
Noch betaelt aen Pieter van der Mors dertich stuvers voor blomcruycgens (=bloemkruikjes) ende 
andere aerdewerc by de knecht van de camer gehaelt.
Hier gelycke 30 st.
Noch betaelt aen handen voorn. dertien stuvers acht penn. over 't gunt by hem es verschoten 
voor draechloon van brieven van alle de zotten. Hier gelycke 13 st. 8 p.
Noch betaelt aen Willen Tel drie gulden over driehondert torcken (=toortsen) by hem gelevert 
aen de camer van Liefde es 't Fondament, 't hondert tot 20 st. Comt. 3 g.
Noch betaelt aen de zes trompetters t'samen achtien guldens uyt zaecken dat zij tot bevorderinge 
van den voorsz. intrey elc vier dagen gedient hebben 's daechs voor eenyegelyc van hem zessen 
tot 15 st. Comt hier gelycke 18 g.
Noch betaelt aen die van der camere van Liefd es 't Fondament twintich guldens hem by burger- 
meesteren toegevoucht tot een vereeringe om mitten andere vrolicken te zijn. Hier 20 g.
Ten laetsten noch betaelt aen den broederen van de Vlaemsche camer van In Liefden Groeyende 
een somme van hondertvyftien gulden dertien stuvers (fol.24 verso) over ende in betalinge van
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de costen by hem tot vorderinge van de voorsz. feeste ende intrey gedaen ende uytgeleyt, 
daervan zij mede, om redenen burgermeesteren bewegende, zijn gedefroyeert geweest, te weten: 
Voor 't bert van 't blazoen te maecken ende naer den eysch uyt te snyden 30 st.
Voor een geslepen yser mit eenen rinc, om 't blasoen daeraen te hangen 12 st.
Voor twee bouxkens gout aen het blasoen verbesicht 32 st.
Voor 't schilderen van 't blasoen alsoe het uyt liefden es gedaen niet.
Item tot twaelf tyrannen doen maecken wapenroxkens mit flanckaerts (=deel van de wapenrus
ting) ende brouxkens, daertoe toillen (=linnen) verbesicht van diversche couleuren, als root, geel, 
groen ende peersch, t'samen ter somme toe van 14 g. 19 st.
De snijder, die de roxkens van den intree ende personeringe van 't spel (=kleding van de 
personages) gemaect heeft, betaelt 6 g. 10 st.
Voor clatergout, zo tot de rox te stofferen ende tot croonen ende andersins verbesicht, betaelt 2 
g. 10 st.
(fol.25 recto) Betaelt aen een timmerman van 12 antycsche schilden te maecken 2 g. 8 st.
Noch betaelt voor 't maecken van twee lancien (=lansen) 25 st.
Noch voor die papier met noch root, geel ende blaeu papier, ooc diversche foulle (=gekleurd 
papier) mit de borsten van Symona in 't spel, welc papier verbesicht es aen de hooftwapens. 
Comt t'samen 4 g. 10 st.1576
Voor diversche pluymen tot de hooftwapens ter minster cost 34 st.
Voor root leer daer der tyrannen schoens van zijn gemaect 4 g. 2 st.
Noch van groen vellen daer der tyrannen scheenwapens van zijn gemaect 3 g. 18 st.
Noch voor anderhalf stuc root lint verbesicht aen den tyrannen 36 st.
Een schoenmaecker van 13 paer schoens te maecken mits de zolen gelevert betaelt 4 g. 18 st. 
Betaelt aen de schilder, die alle de schilden, roxkens, broucken, hooft- ende scheenwapens 
geschildert heeft, t'samen 6 g.
Betaelt voor alrehande verwen (fol.25 verso) en pincelen t'samen 2 g. 12 st.
Noch betaelt om de liedekens te doen drucken 3 g.
Item betaelt aen twee tromslagers ende een pijper, die de camer alle de feest hebben gedient 4 g. 
Betaelt voor twee paar hantschoenen om de voorsz. tromslagers 12 st.
Betaelt voor 500 pectorcken (=pektoortsen), daermede des avonts al de feest geduyrende es 
gevuyrt, ooc gebruyct den 1en avont in 't verwelcomen van alle de camers ende dezelve mit een 
liedeken te besoucken: t'samen 5 g.
Angaende 't gebruyc van diversche plumagen ende sloyers voor de vendrich, trommelslagers 
ende de maechdekens; dezelve zijn al ontleent (=geleend) geweest ende daeromme niet.
Noch gehaelt aen verscheyden waren in de Gouden Huyve, daer de twee vrouwen in 't spel mede 
sijn becleet als 't Verlangende Hart ende Simona,in als ter somme van 13 g. 9 st.1577 
Noch voor vier tonnen biers, dewelcke boven de twee tonnen van 't statswegen (fol.26 recto) 
wegens innegesonden opter voorsz. camere zijn uytgedroncken zo door wercluyden mits 't 
proberen van den spele als mits 't besoucken van alle de camers vrouch ende spade, betaelt mit 
oncosten ende als 28 g. 16 st.
Bedragende 't samen alle de voorgaende 22 pertyen een somme van 115 g. 13 st.
Noch voor de moeyten van de secretarys in desen gedaen es hem by burgermeesteren toege- 
voucht een somme van 25 g.
Somma beloopt in als 240 g. 16 st. 8 penn.
De geheele somma, in hem begrijpende de voorgaende zes sommen, beloopt in als 1844 g. 19 st. 
6 p.

1576. Hummelen 1968, 3 I 2.
1577. Hummelen 1968, 3 I 2.
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Van welcke voorsz. somme van achtienhondertvierenveertich gulden, negentien stuvers, zes 
penningen, burgermeesteren ordonnantie gepasseert hebben op Jan Brouwer Janszoon, threzorier 
ordinaris, omme dezelve te betalen, wesende van date den 21en july XVc zes ende tnegentich.
Specificatie van 't gunt Pieter Corneliszoon van der Mersch ende Jacob Davidtszoon Dulmer- 
horst hebben verschoten van de vracht- ende teercosten op de reys van het uytbrengen der 
chaerten aen alle de cameren van retorycken binnen den steden ende dorpen. Hiernaer volgende: 
Eerst by den voornoemde Van der Mersch ende Dulmenhorst gevaeren van Leyden op Haerlem. 
Betaelt tot vracht t'samen 20 st.
Noch aldaer aen de drie cameren gelevert de chaerten ende vernacht in den Gouden Valck, 
alwaer ons zijn gebrocht vanwegen elcke camer een silveren avys (=blazoen), daer beneffens 
een heerlycke maeltijt doen bereyden ende by keyseren, princen en factooren daer wellecoom 
geheeten, ende de wijn doen scheyncken over dezelve maeltijt zonder yet daervan te moeten 
betalen, zulcx dat de voornoemden Van der Mersch ende Dulmerhorst om der eeren wille niet en 
hebben connen laeten dan dezelve retrosyns te doen bescheyncken mit wijn, op welcke tijt 
alsdoen es verteert ofte verdroncken de somme van 16 g. 10 st.
Noch van Haerlem gereyst met de voorsz. caerten op Amstelredam, betaelt van vracht 30 st. 
Noch ln de herberge, daer wy binnen Amsterdam's avonts gelogeert waeren, verteert t'samen 28 
st.
Noch van Amsterdam gereyst met de chaerten op Alcmaer; betaelt van vracht ofte bier 14 st. 
Noch binnen Alcmaer verteert ln een nacht ende dach 33 st.
Noch gereyst met de chaerten van Alcmaer op Hooren; betaelt tot vracht 10 st.
Noch betaelt aen verscheyden persoonen van de caerten te brengen tot Eynchuysen, Edam, 
Monickedam, Medenblick ende dorpen daer de const geuseert werden, t'samen 10 st.
Noch weder gereyst van Hooren op Alcmaer, gegeven van vracht 10 st.
Verteert zo tot Hooren, onderwech of tot Alcmaer 26 st.
Noch by Jacob Davidtszoon alleen gereyst met de chaerten in de Wyck (=Beverwijk); tot vracht 
betaelt 8 st. Aldaer verteert by de retorysynen, die hem vereerden met een silveren blasoen 30 st. 
Noch betaelt van vracht van de Wijck op Haerlem 6 st.
Noch binnen Haerlem een maeltijt geteert, betaelt 10 st.
Noch betaelt van vracht van Haerlem tot Leyden of onderwech voor den dorst gedroncken 13 st. 
Noch by die Van der Mers betaelt van vracht van Alcmaer op Haerlem 8 st.
Noch betaelt tot Haerlem tot een ontbijt 6 st.
Noch betaelt van Haerlem tot Leyden van vracht ofte onderwech gedroncken 12 st.
Somma bedraecht 30 g. 4 st.
Aen mynen E. heeren schout ende burgemeesters der stadt Leyden.
Gheven mit aller reverencie te kennen die van de Vlaemsche camer onder het woort In Liefde 
Groyende, dat zoo het mynen E. heeren kenlick (=bekend) is, het octroy (=de vergunning) 
derzelver camer is inhoudende, dat zoo, wanneer mynen heeren zal believen haer yet te bevelen 
te spelen oft eenich ander vertoon te doen, dat alsdan de oncosten zullen gedraghen worden bij 
mijnen E. heeren. Zoo is 't dat wij, bevel ontfanghen hebbende in het gepasseerde feest van de 
intrede alles naer uutwijzen van de chaerte te doen als ander camers ende daer beneffens spelen 
de oorlof of 't adieu (=afscheid) van de voorscreven feeste, naer welck bevel wij ons, voor 
zooveel ons moghelick is gheweest, gereguleert (=geregeld) hebben. Ende alsoe daertoe veel 
groote oncosten voorgevallen zijn, hebben de specificatie daervan hier aenghehanghen, opdat 
mynen E. heeren, die siende, zoude gelieven daerin te doen naer 't behooren, ende deselve camer 
zoo veel te goede comen als haer zal believen, biddende, dat mynen E. heeren gelieve in te sien, 
dat die van de voorscr. camer noch ander groote lasten als camerhuer en anders hebben.
't Welck doende etc.
U onderdanighe dienaren 
Die In Liefde Groyende. "
- GA Leiden, Secr.Arch.I, lnv.nr.47, (Gerechtsdagboek D), fol.357 verso:
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"Nopende de dresseringe (=orde) van de schutterije.
Opte voorstellinge in vergaderinge van die van de gerechte op 't raedthuys derzelver stede 
gedaen, of het om de loterije van 't gasthuys alhier opgestelt voor zoeveel nu gelt es te 
beneficieren (=begunstigen) ende wordende niet oorboeret (=benut) ende geraden zal zyn yet by 
der handt te nemen 't zij de schutterije behoort te dresseren (=trainen) ende (lees: t.g.v.) de 
aenstaende jaermarct voor pincxteren, die men nomt "de ommegang" te monsteren ^ in 
specteren) ende wapenschouwinge te doen; de vertoningen van deser stede belegeringen ende 
ontset te doen exhiberen (=vertonen); de cameren van de rethorijcken op zeeckere gegeeven 
vrage te beschryven (=schriftelijk uit te nodigen), innegaen (=feestelijke intocht (laten) houden) 
ende ontfangen of yet diergelijckx daerdien (=waardoor) opte jaermarct als het inneleggen van 
de loterije binnen deser stede ende uytgaen (=afsluiting daarvan) sal alhier zoe groten menichte 
ende toeloop van volc mach werden beweecht ende t'samen getrocken als eenichsins mogelicken 
is opten goeden hoop, datter alsdan veel sal werden innegeleijt ende 't profijt van den armen ten 
hoochsten gevordert. Es bij de voorsz. van den gerechte naer communicatie (=na overleg) ende 
deliberatie hierop gehouden goet gevonden ende besloten eerst dat de schutterije als vooren zal 
werden gedresseert, dezelve gewapent ende gemonstert.
In 't vorder hebben gecommitteert ende committeren mitsdesen Pieter Adriaensz. van der Werf, 
eerste ende presiderende burgemeester, ende Jan van Hout, secretaris, omme bij hem geropen 
ende tot haer hulpe genomen zoedanige personen als hem goetduncken sal yet van 't geen 
voorsz. es gesamentlicken te ramen ende bij geschrift te stellen, 't welc men als eerlic, stichtelick 
ende recreatijf zoude mogen by der handt nemen ende 't zelve eerstdaechs de voorn. van den 
gerechte te rapporteren ende aenbrengen, omme daernaer ende 't zelver gehoert, zoedanigen 
besluijt daerop te werden genomen als ten meesten dienste deser stede ende vordernisse 
(=bevordering) van de loterije ende sulcx de zaecke van den armen bevonden zal werden te 
behoren."
- GA Leiden, Secr.Arch.II, inv.nr.16 (Aflezingboek F), fol.131, d.d. 22-5-1596:
"Alsoe om de opgestelde loterije ten meesten voordeel van den armen te beneficieren goet 
gevonden es de cameren van de redenrijckers jegens zondage eerstcomende die wesen sal den 
26en te beschriven ende die zulcx binnen deser stede werden verwacht. Ende ten voorsz. dage 
naermiddage ten een uijren beginnende deur de Zylpoorte innegehaelt ende geleyt zullen werden 
langs Maensdorpe; voorts de Bosselbrugge ende Tonisbrugge overlangs de westzijde van 
Rapenburch tot beneffens de Oosterlingplaets, de Groenebrugge over tot de Nieuwestege, 
dezelve inneslaende over 's Pieterskerckhof deur de Diefstege ende Mandemaeckerstege tot 
opten Rhijn, alwaer wesende zijn haer logijs. En zullen werden gebracht ende ten dien eynde 
vorder geleyt de westzijde van den Rijn langs de Caernemelcxbrugge over naer de Hooigraft toe, 
de Nieustraat inne, de Toornstege weder tot opten Rijn; vorder de oostzijde van dien langs naer 
de Visbrugge, deur de Maersmanstege tot aen de Bredestraet. Soe es 't dat die van de gerechte 
allen ende eenen yegelicken belasten om ruydte (=oneffenheden) die ter plaetse voorsz. opter 
straten mach wesen voor zondage toecomende wech te nemen ende de straet daervan 
t'ontledigen op sodanige straffe, als die van de gerechte naer gelegentheyt van zaecken bevinden 
zullen te behooren."
1597
- GA Leiden, Arch. Gilden etc. inv.nr.1471 (Zie ook: GA Leiden, Secr.Arch.I, inv.nr.48 
(Gerechtsdagboek 1597), fol.226 en 226 verso:
"Die van de gerechte deser stadt Leyden disponerende (=beschikkend) op 't versoec ende 
vertooch aen hem gedaen by Peeter Cornelisz. van der Mersch, bode mit de roede, angaende 
zeeckere gedruct, fameus libel (=schotschrift) tot verminderinge van zyne eere, naem ende faem, 
alomme angeplect opten naem van eenen Dirc Jacobsz. van Doesburch, 't welc by eenige van de 
camer van de redenryckers gelyc de voorn. vertoonder verstaet (vul aan: gemaakt is). Ende de 
voorn. Dirck Jacobsz., wesende een vleyshouder, bekent heeft, zoude zyn gedaen ende 
benaersticht (=zich ingespannen heeft), van 't zelve versouc (=proeve?) uyt de angehechte 
stucken te werden gestelt in handen van den officier deser stede, om jegens al degeene, die in
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desen bevonden souden werden hem enichzins te hebben ontgaen of gedelinqueert (=overtre- 
den), te bewaren het recht van de hoge overheyt, hebben om eenige merckelicke redenen hem in 
desen bewegende uyt eenen (=unaniem?) verclaert ende geresolveert, dat de voorsz. van de 
redenryckers hem by provisie (=voorlopig) zullen onthouden van voortsaen te vergaderen of 
camer te houden ter tyt ende wylen toe by die van de gerechte anders zal werden geordonneert. 
Ende dat by provisie ooc inventarys zal werden gemaect van alle de moble (=roerende) goederen 
de voorn. camere toecomende omme opgesloten ende bewaert te werden. Om 't welc te 
effectueren zyn geadmitteert Mr. Symon Fransz. van den Merwen ende Jan van Baesdorp de 
jonge, schepenen. Ende zyn op 't raedthuys in de vergaderinge van die van de gerechte ontboden, 
zyn gecompareert Jacob van Noorde Govertsz., prinche; Salomon van Dulmanhorst, factoor; 
Cornelis Symonsz. ende Cornelis Jansz. Kuckebackers, schaftmeesters; in absentie van Mathys 
Harmansz. van Crenenborch, keyser, die mede ontboden zynde, verontschuldicht werde mits zyn 
afwesen, denwelcken de voorsz. resolutie aengeseyt zynde, mit bevel dat zy haer slotelen zouden 
neerleggen, hebben verclaert, dat 't gunt in der voorsz. zaecke was geschiet, 't welc van de camer 
in 't generael niet en was, zy daerinne geen schult en hadden noch zulx gestant en deden 
(=ervoor instaan). Immers, dat zy van meeninge waren geweest, degeene die uyt huerluyder 
geselschap daerinne schuldich waren, volgende 't gebruyck van de camer daerover te straffen, 
hebben niettemin haerluyder slotelen aen handen van die van de gerechte overgelevert. Ende des 
gevraecht zynde, wie meer slotelen hadden, hebben verclaert de voorn. Van Cranenborch als 
keyser, dan welcken mede geordonneert es hier zyne slotelen ooc afhandich te maecken ende 
over te leveren.
Aldus gedaen opten 16en septembris XVcXCVIJ."
GA Leiden, Arch.Gilden etc., lnv.nr.1472 (16-9-1597):
"Inventaris van alle de moble goederen, toecomende de redenryccamere binnen deser stad 
Leyden onder 't woort van Liefd es't Fondament ten bevele van die van den gerechte gemaect 
ende geïnventoriseert ten overstaen van meester Symon Fransz. van Merwen ende Jan van 
Baersdorp de jonge, schepenmeesteren, als daertoe gecommitteert zynde volgens d'acte van date 
den 16en septembris XCVIJ (extrakt).
Panelen, bancken ende anders:
Eerst zestien blaeysoenen, zoe out als nieut ende eensdeels gecomen van de laest voorgaenden 
intrede.
Noch tien andere oude berdekens opte twe van dewelcke de namen van de broederen ende 
beminders geschreven staen.
Noch twe berdekens, waerinne de ordonnantie van de camer gedruct ende geschreven staen. 
Noch twe langwerpende tafels.
Twe schragen.
Noch twe bancken om twee hooch te sitten.
Twe houte croonen mit een keysers croontgen.
Noch Sint Joris beeld.
Geweer.
Een speer.
Twe oude vederstaffen (=spiestaffen).
Een cortelas (=dolk).
Een trommel.
Een vendel.
Cleeren:
Zeventien wapenrocxkens beduydende de 17 Provintiën.
Een grauwe monixkap.
Een karsuffel (=kazuifel).
D'ouwe sotscap mitte wap (=zotskolf).
Twe sinnetgensrocgens mitte capgens.
Twe sinnetgenshamerkens.
Een rockgen van de inquisitie.
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Een hoochduyts cleet.
Een wit gehackelt (=gescheurd) wambuys.
Een rocgen, half wit, half swart.
Een groen linde lyfgen.
Zeven wapenrocken van de steden.
Een stormhoet van buffelsleer gemaict.
Vrou Lorsen hulsel (=kleding).
Inde grote zwarte cleercas bevonden:
Twaelf rode baeye rocken, vier lang ende de acht corter, 
gebesicht ln de intreede (=nl. die van 1596).
Twe vryboytmutsgens (=kapersmutsjes) van gout laken.
Twe sinnetgensrocken ende broucken.
Een blauwe brouc.
Een sloeyer van blau, orangie ende wit.
In 't casgen boven 't spinnetgen (=het kleine spinet):
Een deel oude cleren van kaesdouc ende stroboordt 
(=strokarton), gebesicht in den intrede tot Delf (=nl. die van 1581).
In de liberiecas (=boekenkast) gevonden:
Een Josephus.1578
Joannes Charion.1579 Dese drie boucken zyn nieut gecoft om (=van) 's camers boeten.
Sleydanus in 4.1580 (=in kwarto)
Titus Livinus.1581
Een Cronyc van de Neerlantsche geschiedenissen.1582 
's Kamers refereynbouc.
Een out refereynbouc in 4.
Een leech nieut registerken.
Een langwerpent liedboucgen in 8 (=in octavo).
Noch aldaer bevonden een kist ende daerinne:
Omtrent hondert gedructe exemplaren van de intrede.
In een ront doosgen twe glaesde medalien mit een houte pater noster (=rozenkrans).
Noch aldaer bevonden een twede kist mit ysere banden ende dairinne:
Acht zilvere blaijsoenen.
Twe copere ende twe houten plaetgens.
Noch 's kamers privilegie in franchyn (=perkament) mit 't groot zegel in groene wassche 
hangende an rode ende witte gevlochten zyden banden.
Een langwerpende doos mit rollen die gespeelt zyn.
Aldus gedaen ende geïnventoriseert by de voorgaende schepenmeesteren opten zestienden 
septembris XCVIJ uytgeseyt (=uitgezonderd) de twede kiste mitte ysere banden, die vermits 't 
gebrec van de sleutelen van dien, die onder Matys Harmansz., keyser, waren berustende, 
geïnventoriseert es den 26en daeran volgende.
Actum by ons geteyckent opten 26en septembris anno voorsz.

157S. Wordt hier het werk van de Joodse geschiedschrijver Flavius Josephus (ca 37 - ca 95 na Chr.) 
bedoeld? Zijn hoofdwerk, zeven boeken over de Joodse oorlog, bevond zich vaker in de boekenkasten van 
rederijkerskamers. Zie Haarlem 1607.

1579. Om welke boeken het hier gaat, is ons niet bekend.
1550. Wellicht wordt hier het werk van Johannes Sleidanus bedoeld. Hij werd geboren in Schleiden in de 

Eiffel ca. 1506. Hij was Duits humanist en geschiedschrijver. Misschien wordt hier zijn "Commentarii" 
bedoeld, die in het Nederlands zijn uitgegeven in 15S4. Hij maakte een begin met het schrijven van de 
geschiedenis van de Hervorming onder Karel V.

1551. Werk van deze schrijver wordt algenoemd in de beschrijving van de inventaris van 1561.
1552. Wordt hier de "Belgische ofte Nederlantsche historie van onser tijden" van Emanuel van Meteren 

bedoeld?
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Naer de resolutie by die van de gerechte genomen den 29 sept. 97, die gestelt is op 't versouc van 
de gemeen broederen van Liefd es 't Fondament hebben in des avonts overgelevert de volgende 
personen sleutelen:
Aen Jacop van Noorde, als prinche, van de deur, van de kas ende van de kist mit drie sloten elc 
een.
Aen Salomon Davidtsz.van Dulmanhorst, als factoor, van de deur, van de kas ende van de kist 
mit drie sloten elc een.
Aen Cornelis Jansz. Kouckebacker, als schaftmeester, van de deur, van de kelder, van de kist, 
van de kasse, ende van de bottelrye (=wijnkelder) elc een.
Aen Cornelis Symonsz., als schaftmeester, van de deur, van de kelder, van de kist, van de kasse, 
van de bottelry ende van 't cleyne schappraetgen (=etenskastje of kastje voor vaatwerk).
Ende en hebben behouden voor degeene, die keyser zal worden, gemaect van de deur, van de 
kasse, van de kist mit 3 sloten ende van de kelder."
- GA Leiden, Secr.Arch.I, inv.nr. 48 (Gerechtsdagboek D. 1597), fol.226 en 230:
"Vertonen mit schuldige reverentie de camerbroeders ende beminders van Liefd es 't Fonda
ment, hoe dat door U.E. last de camer gesloten ende toegezegelt es, alleenlicken (zoe sy 
verstaen) op 't uytgeven ofte aenplecken van een fameus billiet of libel, concernerende den tytel 
by sommige personen in een droncken gelach tot haren periculen geassummeert (=op zich 
genomen) ... op 't curateurschap ofte de vercopinge van zeeckere ossen, ancomende Joncker 
Mors, soo 't billiet seyt, daerover hem, Pieter van der Mersch, U.E. bode mette roede, aen U.E. 
heeft beclaecht, 't welc U.E. vermeynen (=oordelen) of presumeren (=vermoeden) opte voorsz. 
camer of met gemeen kennisse van de camerbroederen te werden geconcipieert (=ontworpen) 
ende gedaen, dat by de informatiën van de officier op dezelve saicke genomen in 't minste nyet 
en sal bevonden werden geschiet te zyn, mits 't welck de supplianten versoucken dat uwer E. 
gelieven de voorsz. camer te doen openen of hemluijden de afgehaelde sleutelen te restitueren 
om opte zelve camer te mogen hebben vrij ende broederlick acces (=toegang), als zij voorgaende 
hebben gehadt. Dit doende etc.
Opte marge wart geapostilleert: Die van de gerechte op 't jegenwoordige versouc gehoort 
hebbende, de heer officier deser stede, om van hem te weten hoeverre by hem volgend 
voorgaende resolutie genomen den 16en deser hadde geïnformeert jegens degene, die schuldich 
zyn tot het drucken, plecken en divulgeren (=verspreiden) of verscheynen van het fameus libel 
naer den sy (=?) de voorsz. acte gewert. Ende uijt hem verstaen hebben, dat hij vooralsnoch nyet 
bevonden en heeft ijemant anders daer overgestaen of hem mede gemoeijt te hebben dan Matijs 
Harmansz. van Crenenburch, Joris van den Burch, Henric Adriaensz. van Sobburch, deurwaer- 
der van den comptoir ende over Jacobsz. Vleijshouder, hebben voor zoe vele zij hem is, 
geconsenteert ende consenteren mitsdesen, dat aen toonders ten gewoonen plaetse weder 
openinge ende toegang sal werden gegont om aldaer gesamentlicken camer te mogen houden, 
volgende de ordonnantie, regelen en wetten, hemluyden by die van den gerechte haeren 
voorsaten (=voorgangers) nieu tijt (=voor een nieuwe periode) vergunt ende gegeven. In sulcken 
verstande, dat zij in haer voorsz. vergaderinge nijet en sullen mogen ontfangen noch toelaten de 
personen hierboven genoemt noch eenige van hem, mistgaders ooc nijet Corn. Bouwensz. van 
Simpol, als degeene, die het tafelspeltge onder de persoon van vrou Lors opte laetste vrolijcke 
maeltijt van schepenen in de herberge van 't hart van Hollant gehouden zonder voorgaende 
besien, overstaen (=medeweten) ende toegelaten te zijn heeft gespeelt, gelijc zij ooc nijet en 
sullen mogen ontfangen noch toelaten eenige andere persoonen die 't daertoe hebben gegeven 
om 't selve in dier vougen te spelen gesamenlicken, oock nijet die hem mit 't maicken, drucken, 
plecken, divulgeren, verspreyden van 't fameus libel hebben bemoeijt. Ende dit al by provisie 
ende tot wederseggen toe van die van den gerechte ln der tijt. Ende mits dat de toonders hem ln 
al haere t'samencompsten ende vergaderingen nimmer anders en sullen gedragen dan 
stichtelicken ende eerlicken tot oufeninge, conste ende behoorlicken recreatie ende verlustinge 
gelijc den aert van den conste der redenrijckers es. Mits mijdinge van alle scampheyt (=smaad), 
spijt (=hoon) ende vileijnie (=laaghartigheid) ende 't geen mogen strecken of daertoe getrocken 
(=betrokken) cunnen werden, daervan zij hem mitsdesen sullen houden voor gewaerschout op
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peijne van (=op boete van) de gantsche camer ende alle vergaderingen vandien geheel afgeschaft 
ende verboden te werden. Aldus gedaen in vergaderinge op 't raidthuys opten 29en september 
XVcXCVIJ, naer t'aflesen van de blijde tijdingen van 't becomen ende veroveringe van Grol 
ende Amiens."1583
- GA Leiden, Arch. Gilden etc., lnv.nr.1469:
"9-10-1597
Ootmoedich versoeck aen onse genadige heeren ende raden der stadt Leyden.
Dewyl rethorica een weynich is opgeresen 
Onder uwe macht in uwer wysheyts perck (=terrein), 
die by geleerden veel, seer weerdich wort gepresen,
Waerdoor oock wert gesticht so menich slechten (=eenvoudige) clerck, 
doet groeyen het verstant en maect den swacken sterck.
Daerom wy, als uw onderdanige ondersaten,
Met all'ootmoedicheyt versoecken om ons werck 
vrymoedich te ontdecken, want wy de leecheyt haten 
Ende oock camer vry te houden toe te laten.
Dies wy ons t'uwen dienst begeven t'aller tyt;
alleen ons regiment (=bestuur) te stellen in goed' maten;
als broeders met accoort (=eenstemmig) te schouwen (=schuwen) haet en nyt.
Daerom u ingeboren als burgers gunstich zijt, 
om haren lust door const alleenlick te verdryven 
Ende tot zeden goet haet te keeren met vlyt.
Oock tot vermaecklicheyt van mannen ende wijven 
alle oprechte vreucht met deucht te doen beclijven.
Wy Acoleykens root, versoecken onderlingen 
Om dat Wy Leyden Lieft, en om ons slecht verstant 
oock onse jaren jonck, met lust const te doorbringen, 
totdat de grysheyt coemt, die ons grypt by der hant 
En voert tot cloecker geest, totdat wy triumphant 
redenrycker zyn, alleen om 's const vermeeren.
Toelaten wilt ons dan sulcke const vaillant (=deugdelijk) 
onder u gebiet vrymoedich te useeren (=beoefenen).
Want sy onderwyst alle cloecheyt te leeren, 
aenmerckende t'getuych by Seneca gedaen.
Oock Aristotelem, die haer oock doet vereeren, 
onder de Griecken wijs door een goet vermaen.
By de Latynen oock is Plautus opgestaen 
En heeft rethorica beroemt voor veel persoonen.
Ende Plotius oock te Romen is ontfaen, 
om dees vrije const in 't Latijn te vertoonen 
Daerom wilt ons oock als andere verschoonen.
Wy Leyden Lieft.
Jacob Dirricksz., witmaker, geboren van Leyden.
Jan Gerritsz., timmerman, geboren van Leyden.
Jasper Centen (Tournay), lettersetter, geboren van Leuven.
Ghysbert Pietersz., timmerman, geboren van Leyden.
Christiaen Reyersz., timmerman, geboren van Leyden.
Willem Hendricxsz., timmerman, geboren van Leyden.

15S3. Maurits verovert in de herfst van 1597 het tolstation Rijnberk, Groenlo en Lingen op de Spanjaar
den. In Frankrijk herovert koning Hendrik III, die zich aangesloten heeft bij de Hugenoten, Amiens.
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Jacob Cornelisz., koeckebacker, geboren van Leyden.
Ariaen Ariaensz., timmerman, geboren van Leyden.
Jan Barentsz., witmaker, geboren van Leyden.
Simon Jansz., parckementmaker, geboren van Alcmaer.
Reyer Gerritsz., cuyper, geboren van Leyden.
Andries Cornelisz., backer, geboren van Leyden.
Den innehouden van de requeste in 't blanc van desen die van de gerechte deser stadt Leyden in 
haer vergaderinge op 't raedthuys vertoont, geopent ende voorgelesen zyn, mitsgaders de rolle 
van de personen hierboven, die mitten anderen versoucken camer van rethorycken te houden 
onder 't woort van Wy Leyden Liefd ende de blom van rode Acoleykens. Es de resolutie daerop 
in advis ende naerder bedencken gehouden.
Aldus gedaen opten 9en octobris XVcXCVIJ."
- GA Leiden, Secr.Arch.II, lnv.nr.7465 (Thes.rek.), fol.497 verso:
"Noch betaelt aen handen van Cornelis Symonsz. ende Frans Yzaacx, schaftmeesters van de 
camere der rederycke van Liefde es 't Fondament, een somme van tweenzeventich guldens der 
voorsz. camere tot onderstant over 't drucken van de boucxkens van de geheele intrede, mey 
XCVJ voorleden geschiet, toegevoucht volgens requeste ende apostille daerop gevolght, 
mitsgaders quitantie hier t'samen overgelevert. Hier zulcx dezelve 72 gl. "
- Idem, fol.514 verso:
"Noch betaelt aen handen van Aerent Pietersz. Coman, een somme van drye guldens, elf stuvers, 
uyt zaecke ende in betaelinge van't gundt hy opten 10en mey desjaers XCVIJ heeft verdient 
mitte maecken van (volgt opsomming, waaronder) de taefel van de rederyckers (—) 3 gl. 11 st." 
(Zie ook: GA Leiden, Secr.Arch.II, inv.nr. 1413 (Registers van betalingsordonnanties) 29-9-
1597, fol.73 verso voor identieke tekst).
- GA Leiden, Secr.Arch.II, lnv.nr.7827 (Bijlagen bij de Thes.Rek. van 1597):
In de kantlijn:
"Die van de gerechte deser stadt Leyden op het te kennen geven in de jegenwoordige requeste 
geroert gelets hebbende, hebben de gemene broederen van Liefde es 't Fondament tot haere 
gedane oncosten, gevallen over het drucken der boucxkens in de zelve requeste verhaelt, toege- 
voucht een somme van tweeëntzeventich guldens van 40 groten 't stuck. Ordonneren mitsdesen 
Laurens Huygenszoon Gael, threzorier ordinarijs der voorschreven stede, hem de voorsz. somme 
te betaelen dewelcke hem mits overbrengende desen ende behoorlicke quitantie daertoe 
dienende in reeckeninge zal worden geleden zonder zwaricheijt. Aldus gedaen in vergaderinge 
van die van de gerechte opten 28en novembris anno 1596. In kennisse van mij J. van Hout. 
Welcke voorsz. somme wij onderschreven als schaftmeesters van de voorsz. camere uyt handen 
van de voorsz. thresorier bekennen ontfangen te hebben ende daer van betaelt te sijn. Actum 
desen 12en decembris anno 1596.
Getekend:
Cornelis Symonsz., schaftmeester;
Frans Ysaacsz., schaftmeester.
Aen de E. heeren van de Gerechte der stadt Leyden.
Remonstreren reverentelick den keyser, prins, factor ende gemeene broederen van de camere 
van Lieft es 't fondament hoe dat sij hem nu in meye laest voorleden deur bevel ende believen 
der selver E. heeren gewillich ende sonder berou gesproocken vlijtich hebben laeten vinden 
omme den Intrede bij de voorsz. Ed. heeren ten selven tijde tot vordernisse van de doen 
aenstaende Leytsche Loterye ten behouve van 't dulhuys ende pesthuys gedestineert, omme 
alsoe, zoe wel de innewoonderen als de buyten doen innecoemende personen tot inneleggen 
ende tot caritaet den armen te betonen te bewegen, verordent te volvoeren ende in zijn volcomen 
effect te brengen, gelijck zij niet en twijfelen ofte den voorsz. E. heeren hebben in haere alsdoen 
gedaene arbeyt genomen een volcomen contentement ende vergenougen. Tes nu zulcx dat op
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alle van outs gedaene intreden geschiet zoe tot Gent, Antwerpen, Rotterdam, Goude, 
Schoonhoven, Delft ende als elders van haer gedaene werden alomme boucxkens sijn 
uytgegeven ende omme alsoe in geheuchenisse ende in 's menschen memorie te werden 
onderhouden in 't licht gebracht.
Zoe is 't dat eerst (hoewel grotelicx tot onse leetwesen) van onse voorsz. gedaene wercken in 
druck gecomen es een boucxken in octavo 't welck nochtans niet alleenlick geheel incorrect ende 
vol fauten bevonden, mer ooc gehele regels daerin vergeten ende overgeslagen sijn. Ooc onder 't 
uytdeylen van de prijsen soe grotelicx ln 't drucken es geabuseert geweest, dat de prijsen 
genouchsaem bij d'een camer gewonnen d'ander waren toegevoucht. Alsoo dan meest uyt alle de 
cameren die hier geweest sijn sommige broeders sijn aen ons gecomen de welcke ons met 
monde wel spijtelijck hebben gestraft ende aengesproocken. Oock weder sommige met brieven 
aen ons geschreven inhoudende waeromme dat wij sulck logenachtichge, valsche, lelicke ende 
brotsachtigen (=rommelig) werck hebben laten in druck uytgaen 't welck door alle 't lant 
verspreyt wert ende noch over hondert jaren present wesen sal. Voughende daerbij dat so lange 
als Hollandt gestaen heeft noyt soe heerlijcken Intrede en is geweest ende daer 't soe manierlijck 
geschiet ende heerlick is te werck gegaen. Ende daer de magistraet de cameren soe minlick ende 
heerlick getracteert hebben als hier. Ende nu alle te mael de karre ommewerpen ende dat wij dat 
met spotternye, gugelarie (=flauwe grappen) ende vijleijnije (=schimp) ln 't ende besluyten, waer 
van dat alle voorgaende eer, costen ende moeijten de stadt tot een groote schande ende oneere 
gesproocken ende gereeckent wert. Om welcke voorsz. ende meer andere oorsaecken de voorn. 
cameristen haer selfs persoonlick genootsaect waren te adresseren aen de voorsz. Ed. heeren 
burgemeesteren versouckende interdict omme dezelve niet wijders onder de gemeente te werden 
gestroijt ofte vercocht, welck versouck haer alsdoen onweijgerlijck (=zonder uitonderingen) 
werde bewillicht.
Waren dienthalven om de eere van de stadt ende de renome (=goede naam) van de voorsz. 
camere te betrachten genootsaeckt alle de stucken van de alsdoen gedaene wercken bijeen te 
colligeren ende in dusdanige vougen ('t welc niet alleenlick geschiet en es zonder groote 
moeijten, mer oock tot groote costen ende achterdeel van de voorsz. cameristen) te laten ln druck 
uuytgaen ende den selven E. heeren mitte jegenwoordighen te vereeren, verhopende dat onse 
gedaen arbeyt ende oncosten niet en zal werden terugge gestelt mer naer gelegentheyt der 
saecken gecompenseert op dat ..."
1598
- Piero (Pieter Cornelisz. van der Morsch) is aanwezig op de wedstrijd te Rotterdam.1584
- GA Leiden, Secr.Arch.II, lnv.nr.7467 (Thes.rek.), fol.571 verso en 572:
"Noch betaelt aen handen van Cornelis Symonsz., schaftmeester van de camere van Liefde is 't 
Fondament, een somme van twaelf guldens in voldoeninge ende vereeringe van oncosten 
gevallen over het spelen van de Joncheyt1585, gespeelt maendage nae den derden octobris 
voorleden, volgende ordonnantie alsvooren, die men hier mit quitantie overlevert. Hier zulcx 
dezelve 12 gl."
- GA Leiden, Secr.Arch.I, lnv.nr.48 (Gerechtsdagboek D) 19-2-1598, fol.311:
"Opte requeste, daerby de camerbroederen verzochten de naergenoemde persoonen als Leonard 
Stoter, Anthonis van Stappen, Jan van Noortsant Dircxsz., Jan Gerritsz., Ghysbert Pietersz. ende 
Christiaen Reyersz., tlmmergesellen, ingestemt te mogen werden tot camerbroederen, es 
geapostoleert. Die van de gerechte gezien in haer vergaederinge op 't raedthuys jegenwoordige 
vertooch ende versouck hebben voor zoe vele in hem bewillicht ende tevreden geweest, 
bewilligen ende zyn tevreden mitsdesen, dat Leonard Stoter, Anthonis van Stappen, Jan van 
Noordsant Dircxsz., Jan Gerijtsz., Ghysbert Pietersz. ende Christiaen Reyersz. al in desen 
genoemt als broederen in 't geselschap der redenryckers onder 't woort van Liefde es 't 
Fondament zullen mogen werden angenomen, gestelt ende erkent omme hem mit ende

1554. Zie: Rotterdam 159S.
1555. Hummelen 196S noemt veertien spelen, waarin Jonkheid voorkomt.
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beneffens die anderen broederen in der conste te oufenen onder zodanige regelen ende wette als 
op 't onderhout van 't voorseide gezelschap ende tot welstant van dien by de voornomde van de 
gerecht gemaeckt zyn op 't zweeren (=op plechtige eed) werden."
- Idem, fol.342 (7-9-1598):
"Opte requeste, daerby zy verzochten in haeren gedaen oncosten gevallen in 't maecken en 
speelen van het spul van de Joncheyt een weinich te mogen werden verlicht ende te baet 
gecomen, te meer also der verscheyden personen onder denzelven broederen zyn cleyn van ver- 
mueghen wesende, stont geapostoleert die van de gerechte deser stadt Leyden op 't raedhuys 
derselver stede in heurluyder vergaderinge op het te kennen geven in de jegenwoordige requeste 
geroert, gelet hebbende hebben de gemeene broederen onder't woort Liefde es 't Fondament tot 
een vereeringe (mits zy de gemeynte alhier op den ommegang hebben vermaect met een spul 
van de Joncheyt) toegevoucht een somme van twaelf guldens ter 40 groten 't stuck, ordonneeren 
mitsdesen Laurijs Huygensz., haer tresorier ordlnarijs der voorseide stede, hem de voorseide 
somme te betaelen, dewelcke hem mits overbrengende desen een behoorlicke quitantie daertoe 
dienende in reeckeninge zal werden geleden zonder zwaricheyt. Aldus gedaen."
1599
- GA Leiden, Secr.Arch.I, inv.nr.49 (Gerechtsdagboek E), fol.90 (23-9-1599):
"De rethorica Vlaemsche camer.
Op 't requeste, daerbij de supplianten verzoucken te hebben een vrye camere ofte ten minsten 
zeeckere subsidie daertoe tot discretie (=oordeel) van mynen E. heeren, daerop is geapostilleert, 
die van de gerechte hebben 't versouck van de toonders om redenen hem daertoe bewegende 
afgeslagen.
Ende dezelve niettemin by provisie ende voor den tyt van twee j aeren eerstcomende ende op 
huyden innegaende tot laste dezer stede toegevoucht vierentwintich guldens jaerlicx, om 
daermede haer camerhuyr te mogen vervallen, daertoe hem ordonnantie van betalinge 
t'haerluyder begeren opte tresorier ordinarys zal werden verleent."
- GA Leiden, Secr.Arch.II, lnv.nr.7468 (Thes.rek.), fol.182 verso en 183:
(In de verzamellijst voor de onkosten bij de maaltijd op het feest van St. Maarten o.a.:)
"aen beyde de cameren van de redenrijckers als van de camer Liefde es 't Fondament ende de 
camer In Liefde Groyende noch drye guldens, dertien stuvers, acht penningen in betaelinge van 
21 flesschen zwaer biers."
1600
- GA Leiden, Arch. Gilden, lnv.nr.1473:
Lied op de vertoning van het spel en ontzet van Leiden en enige andere liederen uit 1600.
- GA Leiden, bibl.nr.72422:
"Een batementspel dat in Spangien binnen Madrid gespeelt is (ca. 1600);
Een taefelspel van drie personagien te weten 1. Philosopische Scientie 2. Poetelycke Inventie 3. 
Geleerde Eloquentie, gespeelt in den jaere 1600 by de Witte Acoleyen van Leijden op St.Jacobs 
over de maeltijt van de schepens in de Stadtsdoelen. "1586
- GA Leiden, Secr.Arch.I, lnv.nr.49 (Gerechtsdagboek E), fol.124 (27-4-1600):
"Op 't versouc aen die van de gerechte deser stad Leyden in haer vergaderinge op 't raethuys der 
voorsz. stede gedaen, vanwegen de camere van de Vlaemsche redenryckers onder 't woort van 
Liefden Groeyende, om 't spel staende in zestien gecoteerde (=gemerkte) bladen, gecomponeert 
by Jacob Duym ende geïntituleert Een Spiegel van Getrouwicheyt1587, den aenstaende jaermarct 
dese stede in 't openbaer te mogen spelen, hebben de voorsz. van de gerechte 't versouck

1586. Hummelen 1968, 1 P 17; Pikhaus 1988/1989, nr.59.
1587. Hummelen 1968, 3 I 4.
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afgeslagen ende om merckelicken redenen hem bewegende ongeraden gevonden alsnu eenige 
spelen toe te staen. Gedaen den 27en aprilis XVJc."
- Idem:
"Liefd es 't Fondament redenryckers versouc.
Op't versouc aen die van de gerechte deser stad Leyden in haer vergaderinge op 't raethuys der 
voorsz. stede gedaen, vanwegen de camere van redenryckers onder 't woort van Liefd es 't 
Fondament om 't spel, groot 25 gecoteerde bladerkens, gestelt ende gecomponeert by Mr. 
Salomon van Delmanhorst1588, den aenstaenden jaermarckt deser stede in 't openbaer te mogen 
spelen, hebben de voorsz. van de gerechte 't versouc afgeslagen ende om merckelicken redenen 
hem bewegende ongeraden gevonden alsnu eenige speelen toe te staen. Gedaen den 27en aprilis 
anno XVJc."
- Idem, fol.185 verso en 186 (31-8-1600):
"In Liefden Groeyende.
Opte requeste, daerby de redenryckers onder 't woordt In Liefden Groeyende versoucken 
consent om opte aenstaende jaermarcktvan 't onset van Leiden te mogen spelen twee spelen, 
d'een geïntituleert Den Spiegel der getrouwenheyt ende d'ander Den Spiegel des 
Hoochmoets1589, is geapostilleert.
Die van de gerechte hebben die van de camere der redenryckers onder 't woordt In Liefden 
Groeyende op haer jegenwoordighe versouc toegelaten ende bewillicht de aengehechte spelen 
geïntituleert d'een Den Spiegel der Getrouwicheyt ende d'ander den Spiegel des Hoochmoets, ln 
't openbaer te mogen spelen op d'aenstaende feeste ende jaermaerckt van 't ontset. Ende 
hebbende voorn. van de camere om de costen die zy zulcx doende notelicken (=noodzakelijk) 
zullen moeten doen ende uytleggen te helpen vervallen, uyt de beurse deser stede subsidie 
toegevoucht van twintich guldens van 40 grooten 't stuck, daertoe hem naederhant ordonnantie 
zal worden verleent."
- Idem, fol.185 (31-8-1600):
"Liefd is 't Fondament.
Opte requeste, daerby de redenryckers onder 't woordt van Liefd is 't Fondament versoucken 
consent om opten aenstaenden feest van october tot memorie van elck eenen te mogen spelen 't 
spel van 't onset dezer stede, is geapostileert. Die van de gerechte hebben die van de camere van 
de redenryckers onder 't woordt Liefd is 't Fondament op haer jegenwoordige versouck toege
laten ende bewillicht het aengehechte spel van 't ontset dezer stede, zulcx ende in den vougen 't 
selve voorheenen tot verscheyden wysen is gespeelt ende voor den leste reyse in den jaere XCIJ 
voorleden, weder in 't openbaer te mogen spelen op d'aenstaende feeste ende jaermarckt van 't 
ontset. Ende hebben de voorsz. van de camere om de costen, die zy zullen doende, notelicken 
zullen moeten doen ende uytleggen, te helpen vervallen uyt de beurse dezer stede subsidie 
toegevoucht van twintich guldens van 40 groten 't stuck, daertoe hem naederhant ordonnantie zal 
werden verleent."
- Idem, fol.191 verso (28-9-1600):
"Liefde es 't Fondament ende In Liefden Groeyende.
Opte requeste, daerby versocht wert van de woorden Liefde es 't Fondament ende In Liefde 
Groeyende, omme te maecken voor het raethuijs een stellage ofte theatre (=tribune) opte 
anstaende octoberfeeste, omme aldaer de goedeluijden om een redelicke prijs de speele, die 
alsdan gespeelt sullen werden, daerop te laten sien, stont geapostilleert. Die van de gerechte 
authoriseren voor sooveel in hen es de supplianten tot haer costen ende sonder des stadts 
werckluyden hiertoe te gebruycken, tot het maecken van het theatre, ter plaetse hier versocht, 
mits latende een derde paert (=deel) van de zuyvere profyten ten behouve van de armen ende 't

15SS. Van deze auteur zijn geen spelen bewaard gebleven.
15S9. Hummelen 196S, 7 14.
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selve doende wercken so styf, dat niemant daermede en come te pericliteren (=in gevaar te zijn), 
hebben vorder geordonneert, dat die van Liefde es 't Fondament speelen sullen woonsdachs 
voormiddach ende donderdach naermiddach ende die van In Liefde Groeyende woonsdach 
naermiddach ende donderdach voormiddage. "
- GA Leiden, Secr.Arch.II, lnv.nr.7469 (Thes.rek.), fol.225 verso en 226:
Verzamellijst kosten maaltijd op het feest van St. Maarten:
"van beyde de cameren van de redenryckers 24 gl. als elcke camere 12 guldens ter zaecke van 
elcx een taefelspel tot vermaeckinge van de genoode (=het gezelschap) gespeelt hebben. "
- Idem, fol.679 en 679 verso:
"Noch betaelt aen handen van Pieter van der Merssche als keyser van de Vlaemsche Camer In 
Liefde zyn Groyende twaelf guldens in betaelinge van het eerste half jaer camerhuer den voorsz. 
redenryckers toegevoucht, volgende zeeckere apostille op haer requeste gestelt in dato den 4en 
mey anno XVIc. Hier mit quitantie daervan overgelevert. Daeromme hier de somme 12 gl."
(Zie ook: GA Leiden, Secr.Arch.II, inv.nr. 1414 (Registers van betalingsordonnanties), fol.36 
verso voor identieke tekst).
- GA Leiden, Secr.Arch.II, lnv.nr.7469 (Thes.rek.), fol.696 verso:
"Noch betaelt in handen van Jan Dircxsz. van Noortsant, keizer van de camer der redenrijckers 
onder 't woort Liefd es 't Fondament, twintich guldens de voorsz. camer by die van de gerechte 
deser stede toegevoucht tot subsidie ende vervallinghe van noodighe oncosten by henluyden 
gedaen opte jaermarckt van den 3en octobris met het spelen van 't ontset deser stede, zulcx ende 
in dervougen als 'tselve voorheenen verscheydeliken was gespeelt, alles volgende zeeckere 
apostille gestelt op haerluyder requeste, mitsgaders ordonnancie van burghemeesteren van date 
den 21en octobris 1600."
(Zie ook: GA Leiden, Secr.Arch.II, inv.nr. 1414 (Registers van betalingsordonnanties), fol.37 
voor identieke tekst).
- GA Leiden, Secr.Arch.II, lnv.nr.7469 (Thes.rek.), fol.696 verso:
"Noch betaelt in handen van Pieter van Longespee, keyser van de camer der redenrijckers onder 
't woort In Liefden Groyende, twintich gulden de voorsz. camere by die van de gerechte deser 
stede toegevoucht es tot subsidie ende vervallinge van eenighe noodighe oncosten, die sy hebben 
gedaen opte jairmarct van 3en octobris met het speelen van twee verscheyden speelen, breder in 
de requeste geroert, die men hier beneffens op ordonnantie van burgemeesteren ende quitantie 
overlevert. Hier daeromme de voorsz. 20 gl."
(Zie ook: GA Leiden, Secr.Arch.II, inv.nr. 1414 (Registers van betalingsordonnanties), fol.40 
voor identieke tekst).
1601
- GA Leiden, Arch. Gilden etc., lnv.nr.1472:
Lied van Liefde is 't Fondament 1601.
- GA Leiden, Secr.Arch.II, lnv.nr.7470 (Thes.rek.), fol.753 verso:
"Noch betaelt in twee partijen aen de retrosijnen van de vierentwintich guldens ende dat over een 
jaer camerhuyrs, waervan d'een helft verschenen es den 23en mert anno XVJc een ende d'ander 
helfte den 23en septembris daeraen volgende, alles naerder blijckende by de ordonnantie van de 
voorsz. burgemeesteren in daete den 22en mey hier overgelevert. Daeromme hier de 
voorschreven 24 gl. "
1602
- GA Leiden, Arch. Gilden etc., lnv.nr.1473:
Lied Liefde es 't Fondament 1602

555



- Der Stadt Leyden Dienstbouc. Jan van Hout.1590
- GA Leiden, Secr.Arch.I, lnv.nr.49 (Gerechtsdagboek E), fol.277 (28-3-1602):
"Die van rethorica van de Vlaemsche camer.
Opte requeste, daerby de broeders van retorica in Liefden Groeyende versochten om te hebben 
een vrye camere ofte ten minsten eenige subsidie, stont geapostilleert. Die van de gerechte deser 
stadt Leyden hebben de toonders de subsidie van vierentwintich guldens jaerlicx haer by 
voorgaende apostille van date den 23en septembris XCIX toegevoucht, gecontinueert ende 
verlengt, continueren en verlengen mitsdesen voor andere twee jaeren, die mit het eijnde van de 
eerste twee jaren zijn begonst (=begonnen), daertoe hem ordonnantie van betalinge t'haren 
begeren opten Thr. (=thesaurier) ordinaris zal werden verleent."
- Idem, fol.704 verso:
Aan Jan de Ridder 24 gulden kamerhuur betaald voor de Vlaamse kamer.
(Zie voor vrijwel identieke tekst: Leiden 1601).
1603
- GA Leiden, Arch. Gilden etc., lnv.nr.1473:
Lied ter eere van de kamer Trou Moet Blycken bij de terugkeer van Schiedam.
Lied op het ontset; Lied ter eere van de stad Leiden.
Meiliedeken voor die van Noordwijk.
1604
- GA Leiden, Arch. Gilden etc., lnv.nr.1473:
Lied Liefde es 't Fondament 1604.
- GA Leiden, Secr.Arch.I, lnv.nr.49 (Gerechtsdagboek E), fol.342 verso (19-2-1604):
"De rederyckers van de Vlaemsche camer.
Daerbij de voorsz. rederijckers versochten omme een camer te hebben, stont opte requeste 
geapostileert. Die van de gerechte dezer stadt Leijden, gesien hebbende in haer vergaderinge op 
raedthuis der voorsz. stede 't versouck aen hem gedaen by den broederen der camere van de 
rederijckers onder 't woort van ln Liefden Groeijende, hebben dezelve broederen by provisie 
ende tot haer kennelicken wederzeggen toevergunt ende toegelaten 't gebruick van de voorn. 
camer ln de huij singe gelegen alhier aen 't Steenschuir, westwaerts van de loijhalle, daervan 
d'onderste plaetze geresolveert ende gedestineert (=bepaald) is, om achter meije eerstcomende te 
werden gebruict tot de baeijhalle (=lakenhal), omme hemluijden opte voorsz. camere onderlinge 
eerlijcken ende stichtelijcken te oufenen ln de conste der rederijckinge, mit mijdinge van alle 
schimp, ontucht of lichtvaerdicheijt."
- Idem, lnv.nr.50 (Gerechtsdagboek F), fol.16 verso-18 (21-10-1604):
"Vertooch van die van de camer In Liefden Groeyende aen mijn eerwaerdige heeren 
borgermeesteren ende regierders der stadt Leyden.
Vertogen met aller eerbiedinge, die van de rethorijc In Liefden Groeyende, hoe dat zy 
achtervolgende (=overeenkomstig met) d'apostille bij onse eerwaerdige heeren gegeven hebben, 
meijnen te vorderen (=uitvoeren) den opgang lancx de saijhal naer de genoemde camer boven de 
baijhalle. Ende bevinden dat zulcx by de gouverneurs of de waranderers (=toezichthouders) van 
de voorsz. saijhalle is beleth gewerden. Sonder twijfel hebben die uwe onse heeren veel 
onwaerachticheeden te kennen gegeven. In den eersten datter zoude mogen door het spade uijt- 
ende ingaen van die van de rethorijckecamer eenige schade of verlies vallen; ten tweeden dat het 
een swaren last zoude zijn voor de knape van de loyhalle deselfde van de voorsz. camer uyt ende 
in te laeten. Soo es 't dat noopende het eerst verlies belangende gansch geen geschieden en kan. 
Want onse heeren ende al de werelt is kennelyck, datter expres (=uitdrukkelijk) verbot es op

1590. Zie: De Rederijker VII, p.16-19 en p.55.
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groote boeten, dat geen verwers (=ververs), geen volders (=lakenbereiders) of coureijers (=raam- 
wachters) en mogen enich goet by nachte in de loijhalle laeten, ende alwaer dat daer eenich 
bleef, soo zijnder wel zoo veel deuren ende slooten, daer het goet met wert bewart, datter geen 
sorge en kan zyn van verlies. Ende hoopen die van de camer, dat zij immers zijnde van deselve 
natie, daer de gouverneurs eensdeels af mede liedens met eeren zijn en daer noyt tot Franchoys 
van Damme, daer eenen openen winckel was ende daer sij camer in huijs hebben gehouden, 
eenighe ontrou aen haer en es bevonden. Alsoo dienaengaende gansch geen sorge en es of en 
can weesen. Wat nu belang het in- ende uytlaeten van den knape van der voorsz. loijhalle en derf 
hij dienaengaende gants niet beswaert zijn, want die van de camer houden haren knecht in dien, 
dat hij bij avende, als het volc uyt- ende inlaet, hangende tot zulcken inde (=doel) een belle ter 
cameren uijt, die yegelycken trect die op de voorsz. camer te doen heeft, alsoo dat hij des 
gantsch ongemolesteert (=niet lastig gevallen) soude blyven ende ooc soo scheijden die van de 
camer altijts vrouch, dan is dit altesamen maer een gesocht werc, om heel ende al vry te sijn 
ende omdat niemant in de halle synen neus en soude steecken of rieken. Daer ontgaet (=??) ende 
begeiren die van de loijhalle vrijer te syn dan Liefde is 't Fondament. Ende in der waerheijt en 
dient die voorsz. opganck nieuwers bequamer of beeter dan lancx den voorsz. loyhalle, soo hij 
bij onse heeren geconcipieert was, soo mochten die van de voorsz. camer in Liefden Groeyende 
van onse eerwaerdige heeren verwerven, dat zij in het gadt onder den trap voorsz. mochten een 
kelderken maecken, daer zij een paer tonnen biers in costen leggen, hetwelc om camer te houden 
wel soude notelyc weesen, als anders geen middel synde om bier in te leggen als daer, hetwelc al 
geschieden kan sonder eenich letsel of hinder van de voorsz. loijhalle, gouverneurs ofte knape 
van dezelven, biddende ons eerwaerdige heeren, dat alles wel insiende, gelieve denselven 
opganc te laeten voorderen, te meer soo nu de gave goodts (=de pest) ln 't huys gecomen es, daer 
zij plagen (=gewoon waren) camer te houden ende en weeten nieuwers (=nergens), waer 
vergaderen, doch alles tot onser heeren believen. Welck doende etc.
Lager stondt by ons onser heeren dienaren In Liefden Groeyende.
Op de marge stont geappostilleert: Die van de gerechte deser stadt Leyden disponerende (=be- 
schikkend) op 't jegenwoordige versouc hebben om geen moeijten of wangenougen te 
veroorsaecken mit die van de neeringe ende de periculen (=risico), oock schaden dewelcke 
souden mogen werden veroorsaect voor te coomen ende te verhoeden. Hebben goet gevonden 't 
consent den toonders voorgaende verleent aengaende 't gebruijck van de camer over de bayhalle, 
mitsdesen te wederroepen mit verclaringe dat de toonders zich omme hem onderlingen in de 
conste der rethorijcken eerlycken te oefenen, elders waer zullen mogen versien van een daertoe 
bequaem zynde camer onder toesach, dat hem daertoe jaerelycx uyt de beurse deser stede by 
provisie ende ter tyt ende wyle toe hem 't gebruijc van een bequaeme camer zal weesen vergunt. 
Ende aengeweesen, toegevoucht zal werden gelijc onderstandt als die broederen tot noch toe 
hebben genooten. Aldus gedaen in haer vergaderinge op 't raedthuijs den 21en octobris XVJc 
vier."
1605
- GA Leiden, Arch.Gilden etc., lnv.nr.1473:
Lied van Liefde es 't Fondament.
1606
- Idem:
Lied op de intrede tot Haarlem (Liefde es 't Fondament)
- GA Leiden, Secr.Arch.I, lnv.nr.50 (Gerechtsdagboek F), fol.157 verso-159 (3-8-1606):
"De rethoryckers van Liefde is 't Fondament ende Liefde Groeyende.
Aen de E. heeren schout, burgemeesteren ende regierders der stad Leyden.
Verthonen met schuldige eerbiedinge uwer E. onderdaenige ende goetwillige den broeders ende 
beminders der rhetoryckecameren onder U.E. toelatinge binnen deser stadt camer houdende 
onder het devijs ende 't woordt Liefde es 't Fondament ende In Liefde Groeyende, hoe dat de 
cameristen ende Pellicanisten in rethorycka van Haerlem onder 't camerdevys van Trou Moet
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Blycken, door consent haerder magistraet ende chaert ende brieven van credentij (=geloofs- 
brieven) derzelver te vooren deser stadtscameren beneffens d'andere Hollantsche cameren in 
retorycke beropen (=uitgenodigd) hebben op een generaele intrede (=algemene intocht) in stadts 
eere van Haerlem ende tot faveur (=gunst) vry oprichtinge van 't oude mannenhuys binnen 
Haerlem voorsz., volgens de contenuyt (=inhoud), inhouden ende verclaeren der geannexeerde 
(=bijgevoegde) caerte ende copie autentyc derselver brieve van geloof. Waertoe de voorsz. 
supplianten ende cameristen zeer wel genegen zijn de voorsz. reijs ende last aen te neemen ende 
den armen zoo veel faveur te doen als 't mogelicken es, in aensieninge (=in aanmerking 
genomen), dat die van Haerlem op 't beroup deser stadt intrei mit hun drie cameren hebben 
geweest ende d'selve vereert. Mer mitsdien den supplianten de voorschreven wel toegeneychde 
reijse niet vrije staet aen te nemen noch daertoe te trachten, dan mit voorweeten (=voorkennis), 
consent ende believen van uwer E. Ende dattet zulcx es, dat tot alsulcken reijse, behalven de 
moeyte van alle de sware gerequireerde (=vereiste) wercken, verheycht (=vereist) ende gebruyct 
moet worden veel tyts, verleth (=verhindering) ende versuymich proufijt (=inkomstenverlies) 
der cameristen. Ende oock daerenboven sware costen om deselve reijse mitte costen van de 
blaesoenen, de nodige cledingh ende van de costelicxste vierwercken (=vuurwerk), die zij 
supplianten alles zonder uwer E. behoorlicke subsidie uyt stadtsbeurse en mogen vervallen 
(=betalen).
Soo keren zy, supplianten, henluyden in aller oodtmoedt ende vlyt aen uwer E. dewijle de saecke 
vereyscht acceleratie (=snelheid). Versouckende ende biddende, dat uwer E. tot het beroup der 
voorsz. comparitie (=regeling) verleenen willen behoorlick consent. Ende voorts de supplianten 
te willen verseeckeren ende toeseggen een eerlicke buers ende subsidie, alles t'uwer E. discretie 
ende gelegentheyt des saecx om de voorsz. costen tot stadts eer ende der armen dienst eerlicken 
te mogen uytvoeren, willende hun, supplianten, in reguarde (=in acht genomen) voorsz. daertoe 
verleenen een gracelicke (=genadige) ende wel toegeneychde apostille. In mergine deser: 't Welc 
doende etc.
Opte marge stont geappostilleert: Die van de gerechte der stadt Leyden, gezien 't versouck in 
dezen gedaen, hebben daerin voor zooveel in haer is geconsenteert ende bewillicht, consenteren 
ende bewilligen daerin mitsdesen, mits dat se tot verval ende subsidie van haere reijs ende 
andere costen alleenlick uyt stadts beurse genieten zullen eens een somme van hondert gulden, te 
weten elcke camer vyftich gulden te 40 grooten 't stuck, waermede haer die van de gerechte 
mitsdesen ten dien eynde zyn vereerende. Aldus gedaen in haere vergaderinge op 't raedthuijs 
desen derden augusty anno XVJc ende zes. "
- GA Haarlem, Arch.Oudemannenhuis, inv.nr.3A, lijst 85 (Register "van den ontfanck van de 
loterije van 't Oude Mannenhuys (—):
"1.In Liefde Groeyende.
Ghelijck het arm weeuken met hertich ontfarmen 
met syn cleyn ghifte beghiftede den armen, 
zoo syn wy nu Leelikens onvernoeyende (=onverdroten), 
tot dairme nae macht In Liefde Groeyende.
De camer van rethorica 
tot Leyden, Vlaemsche camer 60-0-0 
(--- )
"5.Lieft is 't Fondament.
Liefd is 't Fondament daer Trou Moet Blycken.
Die hem tot den armen went, sal Godt verrijcken.
De camer van rethorica,
Hollantse Leytse Camer 203-0-0
Een obligatie van 35 gulden ten laste van Willem Cornelissen in 't hof van Holland; noch een 
obligatie van tien gulden ten laste van Willem Claesen, cooperslager, beyde woonende tot 
Leyden. Ende die camer van rethorica van Lieft is 't Fondament beloopt voor insouffisant
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(=onvoldoende) te caveren (=borg te blijven) als op de obligatie by keyser ende prins 
onderteyckent. "
1607
- GA Leiden, Secr.Arch.II, inv.nr.1415 (Registers van betalingsordonnanties), 27-10-1607, 
fol.29:
"Ter ordonnantie op Claes Adriaens, tresorier ordinarys, om de broederen van de rethoryccamer 
In Liefde Groeyende van een somme van vierentwintich guldens in betalinge van een jaer 
camerhuyr, gevallen den 21en octobris XVIc zeven, de voorn. broederen by die van de gerechte 
jaerlicse toegevoucht, zolange ende der tijt soe heml. een ander camer zal zyn vergunt ende 
aengewesen. So hyer de voorsz. 24.0.0."
1608
- GA Leiden, Arch.Gilden, etc., lnv.nr.1473:
Lied van Liefde is 't Fondament 1608.
- Zie voor toelage kamerhuur Vlaamse kamer In Liefde Groeyende GA Leiden, Secr.Arch.II., 
lnv.nr.1516 (Registers van betalingsordonnanties), fol.60. Identieke tekst 1607, fol.29.
1609
- GA Leiden, Arch.Gilden, etc., lnv.nr.1473:
Victorielied op het Twaalfjarig Bestand (gedateerd 1609; auteur is Piero).1591
- GA Leiden, Secr.Arch.II, lnv.nr.1415 (Registers van betalingsordonnanties), fol.92 verso. 
Identieke tekst 1607, fol.29.
1610
- GA Leiden, Arch. Gilden, etc., inv. nr. 1473:
Lied van Liefde is 't Fondament 1610.
- "De Nederduytschen Helicon" wordt gepubliceerd met diverse bijdragen van Leidse
rederijkers.1592
- GA Leiden, Secr.Arch.II, lnv.nr.1415 (Registers van betalingsordonnanties), fol.122. Identieke 
tekst 1607, fol. 29.
1611
- GA Leiden, Secr.Arch.I, lnv.nr.146 (Burgermeestersdagboek B), fol.107 (7-2-1611): 
"Burgemeesteren verstaen hebbende van de gescillen geresen ter camere van rethorica In 
Liefden Groeyende op 't pronuntieren van eenige refereijnen aldaer, hoewel dieselve redenen 
hadden, om soo jegens d'een als d'ander in rigeur (=strengheid) te doen procederen, hebben sulcx 
voor dese mael voorbij gaende, alleen gelast, dat de persoon van Pieter van Hoverden ten 
voorsz. camere weder sal werden aengenomen ende sijn naem gestelt ter plaetse, daer die 
uijtgescrapt is. Ende dat zij voorts aen alle tegelijck ende elck bijsonder hen sullen wachten yet 
wes (=wat ook) te maecken of pronuntieren aengaende alle pointen, althans in de gereformeerde 
kercken questieus sijnde, maer hen metten anderen sullen houden ende handelen broederlick of 
dat anders burgemeesteren voorsz. genootsaect sullen sijn iegens den contraventeurs 
(=overtreders) met meerder ernst te doen voorsien."
- GA Leiden, Secr.Arch.II, lnv.nr.7477 (Thes.rek.), fol.867 verso en 868:

1591. Dercksen 1874 vermeldt ten onrechte, dat deze tekst geschreven zou zijn voor een wedstrijd op 18
8-1609.

1592. Hummelen 1968, 3 M 1 en 2. Zie ook de artikelen van Te Winkel, Coigneau en Vermeer.
559



"Noch betaelt aen Adriaen Pieterszoon de Groot, keyser van de camer van rethorica In Liefde 
Groeyende een somme van vierentwintich guldens ln voldoeninge van een jaer camerhuyrs, den 
broederen van dezelve camer by die van de gerechte jaerlicx toegevoucht ter tyt ende wyle, toe 
syluyden haer een ander camer sullen hebben aengewesen, verscheenen den 21en octobris anno 
XVJc elf, blijckende by ordonnantie van burgermeesteren in date den 4en octobris anno XVJc 
voorsz., hier met quitantie overgelevert. Comt daeromme hier gelycke 24 gl."
(Zie ook: GA Leiden, Secr.Arch.II, lnv.nr.1415 (Registers van betalingsordonnanties), fol.159 
verso voor identieke tekst).
1612
- GA Leiden, idem, lnv.nr.7479 (Thes.rek.), fol.945 verso:
Identieke post als in 1611 (Adriaen Pietersz. de Groot is nog steeds keizer).
(Zie ook: GA Leiden, Secr.Arch.II, lnv.nr.1415 (Registers van betalingsordonnanties), fol.191 
voor identieke tekst).
- GA Leiden, Arch. Gilden etc., lnv.nr.1473:
Lied van Liefde is 't Fondament 1612.
1613
- De Witte Acoleyen organiseren een refreinwedstrijd. De bijdragen zijn gepubliceerd ln "Const- 
rijck Beroep etc." en "Negenthien Refereynen etc."1593
- De Leids-Hollandse en de Leids-Vlaamse kamer nemen deel aan wedstrijden te Amsterdam en 
Haarlem.1594
- Gedicht van Liefde is 't Fondament op de overvloedige visvangst (1613).1595
- GA Leiden, Secr.Arch.II, lnv.nr.7482 (Thes.rek.), fol.964 verso:
24 gulden huishuur voor In Liefde Groeyende betaald aan "Adriaen Pietersz. de Groot onder de 
quitantie van Jan de Pape, keyser, ende Eduard de Clerck, prince ".
(Zie ook: GA Leiden, Secr.Arch.II, lnv.nr.1415 (Registers van betalingsordonnanties), fol.226 
voor identieke tekst).
1614
- Idem, GA Leiden, Secr.Arch.II, lnv.nr.7485 (Thes.rek.), fol.617 verso en 618:
"Noch betaelt opten 24en februarij daeraenvolgende aen Cors Jansz. van Goeyen als keyser ende 
Pouls Verhage, prinche van de camer van rethorica alhier van de bruderen der Witte Accoleyen 
onder 't woort Liefde es 't Fondament, de somme van vijftich guldens, henluyden by die van de 
gerechte tot een vereeringe toegevoucht over zeeckere gedructe boucxkens, deselve van de 
gerechte geëxhibeert (=aangeboden) ende geïntituleert "Constrijck beroup ofte antwoort opte 
caerte"1596 by de voorsz. bruderen uytgesonden in octobri daer te vooren, blyckende by de 
ordonnantie van burgemeesteren van date den 13en februarij anno XVJc ende XIIIJ, hier met 
quitantie overgelevert. Comt daeromme hier gelycke 50 gl."
(Zie ook: GA Leiden, Secr.Arch.II, lnv.nr.1415 (Registers van betalingsordonnanties), fol.243 
verso voor identieke tekst).
- Idem, fol.994 verso en 995:
Identieke tekst 1611 vermeldt 24 gulden aan huishuur voor de Vlaamse kamer.
(Zie ook: GA Leiden, Secr.Arch.II, lnv.nr.1415 (Registers van betalingsordonnanties), fol. 271 
voor identieke tekst. Bovendien: GA Leiden, Secr.Arch.II, lnv.nr.7920 (Bijlage bij Thes.rek),

1593. Zie ook: Van Boheemen 1999.
1594. Zie: Amsterdam 1613 en Haarlem 1613.
1595. Orlers 1641, Deel I, p.17-18.
1596. Zie hierboven in de bibliografie.
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Identieke acte, met ondertekening door H.van der Berch; Pouwels Verhagen, prince, en Kors 
Jansz., keyzer).
- GA Leiden, Arch. Gilden etc.inv.nr. 1473:
Lied van Liefde is 't Fondament 1614.
1615
- GA Leiden, Secr.Arch.II, lnv.nr.7488 (Thes.rek.), fol.1247 en 1247 verso:
Identieke tekst 1611 vermeldt 24 gulden aan huishuur voor de Vlaamse kamer.
(Zie ook: GA Leiden, Secr.Arch.II, lnv.nr.1415 (Registers van betalingsordonnanties), fol.309 
voor identieke tekst).
- De Leids-Hollandse en de Leids-Vlaamse kamer nemen deel aan een wedstrijd te Kethel.
1616
- De Leids-Hollandse kamer neemt deel aan een wedstrijd te Leiderdorp.
- GA Leiden, Arch. Gilden etc., lnv.nr.1473:
Lied op het feest te Leiderdorp en andere liederen (uit 1616) van Liefde is 't Fondament.
- GA Leiden, Arch. Gilden etc, inv.nr. 1475 (zie ook: Secr.Arch.I, lnv.nr.9256 
(Gerechtsdagboek), fol.184 verso en 185 recto):
7-4-1616
"Aen de E.E. heeren burgemeesteren ende regierders der stadt Leyden.
Verthonen mit schuldige eerbiedinge U.E. onderdanige het lieflijcke ende vreuchtbarige 
geselschap, haer rethorijckcamere houdende buijten de Zijlepoorte deser stede in de voorstadt 
jegensover de Haven, hoe dat sij, supplianten, aenmerckende der innewoonderen deser stede 
grooten aenwas ende vermeerderinge van constlievende personen, die ledicheijt ende luijicheyt 
soucken te weeren ende 't verstant tot wackerheijt ende wetenschap te scherpen, nu omtrent vier 
jaren geleden aengevangen hebben eene oudt-nieuwe ende derde broederschap van redenrijcke 
oufeninge, gelyc U.E. ongetwijfelt noch indachtich mogen syn der selve vruchte, als mit 
verscheijden schouspelen, soo in 't weeshuijs, alsmede elders haere wercken bethoont hebbende, 
omme welcke camere van rethorica wel te funderen. Zij, supplianten, in plaetse van de Witte 
Rose onder den doornen ende 't woort van Liefde onder 't Cruys voorgaende by provisie 
(=voorlopig) aengenomen, jegenwoordich hebben beraemt een goet ende leersaem blasoen van 
den Samaritaen by den Palmboom ende 't woort In Liefd' werckende. Doch dewy le sij, 
supplianten, bij ervarentheyt bevinden, dat haere broederschap niet vast gebonden noch wel 
geregelt gehouden can werden sonder U.E. handtvest ende speciale becrachtinge. Soo keeren zij, 
supplianten, hun tot U.E., seer ootmoedelijcken versouckende, dat U.E. gelieve hun, supplianten, 
mit sodanige vrijheyt te begiftigen ende te machtigen, dat sy alomme, daer des gelegen sal 
wesen, erkent ende aengenomen mogen werden als een vrije gepermitteerde ende camer 
houdende broederschap, aenschou nemende, dat om gelijcke insichten van vermenichfuldlnge, 
gelyc vooren tot Haerlem drie cameren, tot Soetermeer ende in andre plaetsen twee cameren sijn 
toegelaten ende geauthoriseert. Dit doende etc.
Die van de gerechte der stadt Leyden hebben de supplianten hun verzouck geaccordeert ende 
zulcx toegestaen, dat se onder 't woort ende blasoen in desen geroert alhier camer zullen mogen 
houden, mits hen gedragende in alles onder de gehoorsaemheyt vandie van de gerechte gelyck 
d'andere cameren van rethorica alhier toegelaten. Actum in haere vergaderinge den 7 aprilis 
anno XVJc zestien."
- GA Leiden, Arch.Gilden etc. lnv.nr.1476 (Ook: GA Leiden, Register Diversorum, lnv.nr.42, 
fol.241 recto - 242 verso. Ook in UB Leiden, sign. Ltk 368):
13-5-1616
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"Wy schoudt, burgemeesteren ende gerechte der stadt Leyden des graefschaps van Hollandt 
doen condt eenen yegelicken, dat wy op het vertooch, ons gedaen by het lieflicke ende 
vreuchtbarige geselschap haer rhetorijckcamere houdende buyten de Zylepoorte deser stede in 
de voorstadt jegensover de haven, versouckende hen ten fine van (=tot doel van) de oufeninge in 
de conste der rhetorycke verleent te werden onze opene brieven ende daer beneffens zeeckere 
regulen ende ordonnantien, naer dewelcke zy hen in de voorsz. oufeninge zullen hebben te 
gedragen. So is 't dat wy, ondervonden hebbende dezelve conste eerlicken ende in een goede 
republycke (=samenleving) verdrachelycken te wesen ten eynde als boven gemaeckt ende hen 
verleent hebben, maecken ende verlenen hen mitsdesen de naevolgende regulen ende 
ordonnantien.
Eerst zal 't voorschreven broederschap 't welc wy (zoo veele desnoot zij) onder 't woort van In 
Liefde Werckende ende 't blasoen van den Samaritaen by den Palmboom opgerecht hebben ende 
rechten op mitsdesen, ten hoochsten maer sterck mogen zyn zestien broeders ende behalven 
dezelve zestien beminders, onder welcke broeders een keyser ende prinche zullen wesen alles tot 
onse verkiesinge, die in alle saecken de kamer of gemene broederschap aengaende, twee 
stemmen zullen hebben, zulcx oock de factoor indertyt hebben zal.
Die in 't geselschap zal begeren te comen of beminder te wesen, als er yemandt ontbreect, zal 
alvoren drie sondagen achter den anderen gehouden syn ter camere te verschynen, omme by de 
gebroeders zyn ommegaens ende wesens halven (=m.b.t. de vraag wie hij is en hoe hij met 
anderen omgaat) ondersocht ende geprouft te werden. 't Welc gedaen synde zullen de gemeen 
broederen, jegenwoordich zynde, ommestemmen (=een voor een uitbrengen van zijn stem) of zy 
denzelven in haer geselschap ende vergaderinge zullen begeren t'ontfangen. Ende indien de 
stemmen zulcx vallen, zal men denzelven burgemeesteren in der tyt voorstellen, omme 
geapprobeert (=goedgekeurd) te werden, die in zulcken gevalle tot zyn ingang betalen zal 
vyftien stuuvers.
Men zal jaerlicx den tweden dach van pincxsteren een keyser, prince, twee schaftmeesteren ende 
twee boetmeesteren verkiesen, wiens ampt ende dienst zal zyn zulcx, als naer ouder gewoonten, 
daervan wy, indien daeromme twist mocht rysen, de verclaringe aen ons behouden. Ten welcken 
dage yegelick uytet geselschap zal mogen scheyden, zyn achterwesen (=schuld) betaelt 
hebbende.
Ende zoo wie middelertyt hem daervan geheelycken begeert af te houden, zal voor syn afscheyt 
gehouden wesen te betalen vyftien stuvers. Ende evenwel zyn achterwesen te voldoen.
Het sal alle jaren veertien dagen naer pincxteren feestdach zyn in zulcker vouge, als opten 
voorsz. verkiesdach by 't meerendeel van stemmen zal zyn besloten. Ende die ten selven dage 
achterblyft, zal evenwel tot alle costen mede gelden (=meebetalen), als andere jegenwoordich 
geweest hebbende, welc gemeen gelach mede wesen sal opte vier refereyndagen, die men 
houden zal d'eerste zondagen in januario, april, julio ende octobri, op welcke dagen de 
schaftmeesteren ende boetmeesteren telcken van haren ontfang ende uijtgeven pertinentelyc 
(=nauwkeurig) zullen reeckenen ende bewys doen.
Alle sondagen, den feestdach ende refereyndagen uytgeseyt, zal elc van den broederen zyn 
waertdach hebben by gebeurte. Ende die zynen waertdach nyet waer en neemt, zal evenwel zyn 
portie van 't gelach gehouden wesen, welc gelach naermiddage ten twee uyren zal beginnen. 
Ende zal den waert voor elcke jegenwoordige hooft nyet meer biers mogen doen halen dan een 
mengelen van twee pinten, op pene van 't meerder zelfs gehouden wesen te betalen, ten waer by 
de meeste stemmen van keyser ofte prince ende van den gemeen broederen anders specialicken 
werden toegelaten.
Ygelic (=iedere) waert sal op zynen waertdach gehouden wesen te spreecken een rondeel oft 
clause van een refereyn ende een term (=regel) uyt te geven, daer men rethoryckelyc op termen 
(=gedichten maken) mach op verbeurte van een oort stuvers.
De broederen ende ooc beminders, die des sondaechs hem van de camer onthouden, zullen elc 
verbeuren een oort stuvers, 't welck den waert van dien dage gehouden wert aen te teyckenen of 
zelfs te betalen.
Telcken refereyndage zullen de refereynen by een yegelick opte voorgestelde vrage of regel 
gemaect ende ter camer gebracht synde, by den factoor, keyser ende prince, jegenwoordich
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synde mitten prysmeester ende eenen die sy daertoe sullen verkiesen, geoordeelt werden. Ende 
wie daerop geen refereyn of balade en zal hebben gemaect, zal verbeuren eene stuver.
Hy, die de laest voorgaende refereyndach d'opperste prys sal hebben gewonnen, zal gehouden 
wesen een maent voor den aenstaenden refereyndach weder een regel ofte vrage op te stellen. 
Ende daer beneffens zeeckere drie prysen t'synen goetduncken, daertoe de camer hem te bate 
comen sal mit zes stuvers.
So wie audientie (=tot luisteren) vermaent zynde in 't spreecken van een refereyn of ander 
gedicht, daerinne nyet gehoort en wert, zal den verstoorder een oort stuvers verbeuren ende zoe 
d'een den anderen in boeten besloech (=een boete oplegde), die geen verbeurte en conste 
bewysen, zal selfs de boeten gelden, daervan de boetmeesteren doch vry zullen staen.
Quaet duytsch (=slecht Nederlands) in het tarmen gesproocken zynde, zal daerop by de naervol- 
gende geleth mogen werden, daertoe by den prince twee uytten geselschappe zullen werden 
gecoren, mit wiens verclaringe yegelyc hem vernougen zal. Ende zoo wie op eenen quaden tarm 
tarmde, zoude vervallen in de pene van twee regelen dichts te moeten spreecken. Ende wie 
eenen tarm brengt, die voorgaende by eenen anderen geseyt es, zal dezelve voorgaende daerop 
gehouden wesen te letten of staen tot boete van gelycke twee regelen dichts. Maer, daerop 
lettende, zal degene, die gefaelt hadde hem tot twee malen toe mogen verhalen (=herkansen). 
Ende zoo wie daerentusschen opten tarm niet bequamelic en antwoort, zal zyn boeten mede met 
twee regelen dichts moeten voldoen. Ende zal elc zynen tarm ten hoochsten maer mogen voeden 
dan mit twaelf sillaben op gelycke boete.
Niemant en zal eenige vreemde luyden ter camere mogen brengen dan mit behoorlic consent van 
den keyser, prince, factoor ende broederen dan jegenwoordich zynde opte verbeurte van eene 
stuver. Ende zo wie opte camer comt, hy zy dan broeder of vreemde, zal gehouden wesen, eer hy 
gaet nedersitten 't geselschap met gedichte te groeten, op een halve stuver te verbeuren, 
onvermindert doch de vryheyt van die van de overheyt indertyt, omme t'allen tyden opte camer 
ende in de vergaderinge te mogen comen als hem des goetduncken sal.
Niemant en zal den naem des Heeren lasteren nochte sweren, schelden, of yemant in name of 
fame crencken of vyleynelicken ophalen (=spreken), of oock eenige ongetijdige (=onbetame- 
lijke), schandige of dorperlicke (=schandelijke) woorden mogen gebruycken, 't welc tot yemants 
cleynachtinge of oneere van 't geselschap zouden mogen strecken, noch mede geen oorsaecke 
van twist of kyvage (=gekijf) mogen geven op peyne van by de omseggen van keyser, prince 
ende gemeen broederen gestraft te werden.
Die eenich geheym of secreet, dat geswegen behoorde te zyn, buyten der camere bracht, 
ontdecte of tevoorschyn dede comen, zal voor d'eerste mael als voren gestraft ende de twede 
reyse de kamer geheel verboden werden.
't Zal in 't vermogen van keyser ende prince wesen 't geselschap t'ontbieden tot eenige bequaeme 
tyden ende daertoe oock eenige boeten te stellen tot haren goetduncken.
Brieven aen de camer comende ende van gelycken gemeene oncosten zullen by de gemeene 
gesellen gelyckelyck werden gedragen.
De broederen en zullen geen spelen mogen leeren om openbaerlicken gespeelt te werden, dan 
die alvooren in een gemeen vergaderinge getoont, gelesen, aengenomen ende naderhant by 
burgemeesteren indertyt toegelaten sullen wesen, in welcken zy nyet vermogen zullen te 
veranderen op arbitrale (=gerechtelijke) straffe, des hen de broederen nochtans willich zullen 
laeten vinden de spelen hen vanwegen de stadt gelevert te spelen, hebbende daertoe 
behoorlicken onderstant van stadtswegen ter discretie van burgermeesteren in der tyt.
Wat broeder by den prince ende factoor een rolle gegeven wert omme te spelen, zal 't zelve 
gehouden wesen te doen, op verbeurte van twaelf stuvers ende als boven gestraft te werden ende 
so wie des onwilligens rolle speelde, zal daervan genieten zes stuvers.
Op alle speeldagen zal 't gemeen gelach wesen gelyc opten feestdach ende refereyndagen ende 
zulcx ooc de costen in 't spelen gedaen in 't gemeen gedragen werden. 't Spel geëyndicht zynde 
zal elceenen de cleederen van syn personeringe (=acteursoptreden) schoon maecken ende thuys 
dragen, aleer hy hem zal nederstellen (=gaan zitten) om gelach te houden ende zyn gespeelde 
rollen ten zelven dagen in handen van de prince leveren, telcken op verbeurte van twee stuvers.
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't En zal in der broederen vermogen niet wesen eenige van de goeden, die zy nu hebben of 
hiernaemaels gesamentlick zullen mogen winnen, vercrygen oft veroveren, te vercopen, 
verminderen of te vervreemden op arbitralicken by die van de gerechte te werden gestraft, 
nemaer (=maar) zullen gehouden ende verplicht zyn die te vermeerderen ende te verbeteren naer 
alle haer vermogen, wettige onschulde in alles uytgesondert.
Zullen vorder de broederen gehouden zyn alle andere saecken, die rethrosynlic zyn, al en syn se 
hier niet geschreven ende vervatet, mede naer te comen ende te onderhouden, tot verclaringe van 
de keyser, prince, factoor ende gemene stemmen. Des wy de macht aen ons mitsdesen behouden 
omme de jegenwoordige ordonnantie te mogen vermeerderen, verminderen, veranderen ende de 
swarigheyt, daerinne bejegende (=voorkomende) ende ontstaende te mogen uytleggen naer onse 
goetduncken ende des tyts gelegentheyt zal uyteysschen (=vereisen). Ende hebben des ten 
oirconden desen doen onderteyckenen ende mit onsen dagelicxen zegel besegelen in den jare 
zestien hondert ende sestien opten dertienden dach may."
- GA Leiden, Secr.Arch.I, lnv.nr.52 (Gerechtsdagboek H), fol.200 verso-201 (11-8-1616): 
"Requeste met apostil voor de drie camere van retorica alhier.
Aen de E. heeren burgemeesteren ende regierders der stadt Leyden.
Verthoonen met alder eerbiedicheijt de drije cameren van de conste van rethorica binnen 
Leyden, hoe dat sij, supplianten, op de vrage bij die van de camer van rethorica tot Leyderdorp 
uutgegeven, onder anderen mede beroupen ende aldaer tot eer ende lof van de stadt met believen 
ende consent van Uwer E. gecompareert ende verscheenen sijn geweest. Ende alsoo d'zelve 
beroupinge ende compste aldaer nyet en heeft connen geschieden sonder groot costen van hen, 
supplianten, voor de voorsz. comparitie gelieven te vougen alsulcken somme, als Uwer E. naer 
gelegentheijt van haere gedaen costen bevinden sullen te behooren. 't Welc doende etc. In 
margine geapostileert: Die van de gerechte der stadt Leijden hebben elcke camer van rethorica in 
desen geroert, toegevoucht een somme van vijfentwintich guldens te 40 grooten 't stuck, 
maeckende t'samen 75 gulden, waervan hen ordonnantie opten thresorier ordinaris deser stede 
zal werden verleent."
- Idem, lnv.nr.1415 (Ordonnantieboek F), fol.346 verso (29-10-1616):
"Ordonnancie verleent op den eersamen Pieter Deyman, onsen thesaurier ordinaris, te betalen an 
de Broederen van de rethoryckcamere In Liefden Groeijende een somme van vierentwintich 
guldens van 40 grooten 't stuck over ende in betalinge van een jaer camerhuyrs, gevallen ende 
verschenen den 21en octobris anno XVJc ende zestien, de voornoemde broederen bij die van de 
gerechte der voorsz. stede toegevoucht jaerlicx zo lange ende ter tijt toe dezelve van een camer 
zullen wesen voorsien, volgende zeeckere apostille, daervan zynde in date den 21en octobris 
anno XVJc vier."
(Zie ook: GA Leiden, Secr.Arch.II, lnv.nr.1415 (Registers van betalingsordonnanties), fol.347 
voor identieke tekst).
- GA Leiden, Secr.Arch.II, lnv.nr.7492 (Thes.rek.), fol.1320 verso en 1321:
"Noch betaelt aen Cornelis Dircxzoon Grijp, glaesmaecker, schaftmeester van de camer van 
rethorica onder 't woort Liefde es 't Fondament, de somme van vijfentwintich gulden, deselve 
camer bij die van de gerechte tot verlichtinge van de oncosten gevallen op verschijnen ende 
byeencompste tot Leijderdorp opte beantwoordinge van seeckere vrage, by de camer aldaer 
uytgegeven, toegevoucht, blyckende by ordonnantie van burgemeesteren van date den 30en 
augusti anno XVJc ende sestien, hier met quitantie overgelevert. Comt daeromme hier gelijcke
25 gulden."
(Zie ook: Secr.Arch.II, inv.nr.1415 (Registers van betalingsordonnanties), fol. 341 verso voor 
identieke tekst).
- GA Leiden, Secr.Arch.II, lnv.nr.7492 (Thes.rek), fol.1325 en 1325 verso: "Noch betaelt aen 
Adriaen Manteel, schaftmeester van de camer van rethorica onder 't woort In Liefde Groeyende 
etc."
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(Identieke tekst als fol.1320 verso en 1321).
- Idem, fol.1327:
24 gulden kamerhuur voor de Vlaamse kamer; zie post 1611.
- Idem, fol.1330 en 1330 verso:
"Noch betaelt aen Jan de Vlaminck, schaftmeester van de camer van rethorica onder 't woort In 
Liefde Werckende etc."
(Identieke tekst als fol.1320 verso en 1321).
- GA Leiden, Arch. van de Stadsheerlijkheden, lnv.nr.104 (Register van Leiderdorp 1597-1850), 
fol.35 verso-36 verso.
(Zie voor deze tekst: Leiderdorp 1616).
- GA Leiden, Secr.Arch.II, lnv.nr.17 (Aflezingboek G.), fol.287 verso (2-12-1616):
Aan het slot van een uitvoerige oproep door de Staten-Generaal voor het houden van een biddag 
uit dankbaarheid voor het gedijen van de ware gereformeerde christelijke religie staat dat de dag 
moet worden gehouden "mit onthoudinge van alrehande hantwercken (—) mitsgaders oock van 
drincken, caetsen, balslaen, clootschieten, camer- ofte rethorijcxspelen ende alle andere 
lichtveerdige exercitien; alles op te boeten ende verbeurten, daertoe vanouts gestelt. Elck segget 
den anderen voorts!"
1617
- GA Leiden, Arch.Gilden etc., lnv.nr.1473:
Lied van Liefde es 't Fondament 1617.
- GA Leiden, Secr.Arch.II, lnv.nr.7497 (Thes.rek.), fol.1517:
"Noch betaelt opten 2en martij anno XVJc ende seventhien aen Harman van den Berch, factoor, 
ende Johannes Sol, bouckdrucker, den somme van vijftich guldens, haerluyder toegevoucht van 
dat syluyden den antwoort op den vrage by den nijewe camer van rethorica in den dorpe van 
Leijderdorp beropen ende voorgestelt by den Rynlantsche dorpscameren bijeen daerstellen (=tot 
stand brengen), drucken ende die van den gerechte hadden toegeijgent (=opgedragen), 
blyckende by ordonnantie van burgermeesteren van date deze den 16en februarij anno voorsz., 
hier met quijtantie overgelevert. Comt daeromme hier gelijcke 50 pond."
- Idem, fol.1528:
"Noch opten eersten augusti anno XVJc ende seventhien betaelt aen Jan Symonsz. Hoedecramer 
een somme van drieentwintich gulden acht stuvers in voldoeninge van 't geene by hem es 
verdient ofte aen stoffen gelevert in 't maecken ende repareren van het vendel der rethorijckers 
tot Oestgeest ende daerinne gestelt 't wapen van dese stede Leijden, d'welcke d'heerlickheijt van 
Oestgeest es toecomende, blyckende by ordonnantie van burgemeesteren van date den 25en july 
anno 1617, hier met quitantie overgelevert. Comt daeromme hier gelijcke 23 gl. 8 st."
- GA Leiden, Secr.Arch.I, lnv.nr.1416 (Ordonnantieboek G), fol.30 verso:
"Ordonnancie verleent op den voorn. thesaurier ordinaris te betaelen een somme van vieren- 
twintich guldens van 40 grooten 't stuck aen de broederen van de rethorijckcamer In Liefde 
Groeijende over een jaer camerhuijre hemluijden by die van de gerechte der voorsz. stede 
toegevoucht ende verschenen zijnde den 21en octobris anno XVJc ende zeventien. Al volgende 
zeeckere acte van apostille, daervan zijnde in date den 21en octobris anno XVJc ende vier."
- Idem, fol.1538:
24 gulden kamerhuur voor de Vlaamse kamer; zie 1611.
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1619
- GA Leiden, Arch.Gilden etc., lnv.nr.1473:
Lied van Liefde es 't Fondament 1619.
- GA Leiden, Secr.Arch.II, lnv.nr.7503 (Thes.rek.), fol.1482 en 1482 verso:
24 gulden kamerhuur aan de Vlaamse kamer (zie 1611). Dit bedrag wordt uitbetaald aan 
"Adriaen Pietersz. de Groot, keyser van de broeders van Rethorica onder 't woort In Liefde 
Groeyende (---)".
- Idem, fol.1510 verso:
Wederom wordt 24 gulden voor kamerhuur aan de Vlaamse kamer uitbetaald; nu aan Adriaen 
Mondeel.
1620
- De Leids-Vlaamse kamer is deelnemer aan een wedstrijd te Mechelen, blijkens de bundel "De 
Schadt-Kiste etc." Auteur is J.Celosse, " 'k Wensch om 't beste"1597.
- GA Leiden, Arch.Gilden etc., lnv.nr.1473:
Lied van Liefde es 't Fondament 1620.
- GA Leiden, Arch. Gilden etc., inv.nr.5 (Notulen van Deken en Hoofdmannen der Schutterij te 
Leiden), fol.170 verso:
"Den 8. augusti 1620 vanwegen de kamer van rethorica, Liefde is 't Fondament, versouck 
gedaen sijnde, dat men hemluyden opten 3en october eerstcomende (als wanneer hen gecon
senteert was 't ontset van Leijden te spelen) souden willen accomoderen (=ten dienste zijn) en te 
leene te geven een van de vendelen van de schutterie in de camer, tegewoordelick stilleggende 
(=niet actief). Is by hoofdmannen geconsenteert, te weten dat men jegens den 3en october 
voorsz. de voorsz. camer voor een dach twee ofte drije in leeninge doen sal een van de voorsz. 
vendelen, mits dat sy 't selve zoo goet ende bequaem weder sullen leveren als 't hemluyden 
uytgedaen (=uitgeleend) sal werden."
- GA Leiden, Secr.Arch.II, lnv.nr.7507 (Thes.rek.), fol.1624 en 1624 verso:
24 gulden kamerhuur voor de Vlaamse kamer; zie 1611.
- GA Leiden, Secr.Arch.I, lnv.nr.53 (Gerechtsdagboek L), fol.184:
"Om de broeders van retorica daer Liefdt es 't Fondament.
Op 't versouck aen die van de gerechte der stadt Leyden, gedaen by de broeders van rhetorica 
daer Lyefd is 't Fondament om op d'aenstaende feeste van de verlossinge der voorseide stede, die 
gehouden wert den 3en october ende volgende dagen, te mogen verthonen spelsgewijs 
d'ontsettinge derselver stede, gelijck die voordesen te meermalen is gespeelt ende verthoont, 
hebben dezelve gerechte 't selve geaccordeert ende toegestaen, mits dattet geschiede op 't 
voorpleyn in 't weeshuys, in voegen gelijck het voorseide desen is geschiet sonder yet nieus 
daerby te vougen of veranderinge inne te doen. Actum in haere vergaderinge den 17en junij 
anno XVJc ende twintich.
Onderstont jegenwoordich ende was getekent J.van Swanenburch."
- Notaris Adr.Paets, "Dagverhael wegens de harde Proceduren enz. der Rem geref. te Leyden",
1620 (berustend bij de Remonstrantse Boekerij), geciteerd bij Van Vloten 1859, pag.25:
"Den 4en en 5en heeft men weder gepreeckt met zeer veel volcx. Men heeft ooc gespeelt in 't 
weeshuys 't Ontset van Leyden drie daegen lang ende hebben soe van de vensters, stellagien

1597. Jacobus Celosse wordt geboren te Sandwich (Engeland) tussen 1560 en 1564. Hij vestigt zich 
omstreeks 1590 te Leiden en volgt in 1608 Jacob Duym op als factor van de Vlaamse kamer. Hij overlijdt in 
1631.
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ende anders wel 300 g. gekregen; daer sijn vensters, die om een rozenobel (=gouden munt) zijn 
verhuyrt ende andere voor 3 pond Vl."
- GA Leiden, Arch.Weeshuis, Afd.III, inv.nr.412 (Blaffaert van ontfang ende uutgeven 1620), 
fol.27-28:
"Den 4en october ontfangen over de feest van het innecomen ende het grote stellaegie vanwegen 
de Leytsche camer Liefde is 't Fondament van de vertoning van 't ontset voormiddach gespeelt 
hondert ses ende tachtich gulden, vier stuyvers, vier penn. Dus hier 186-4-4.
Dito van ons Janeken(?), hondertacht gulden, elf stuyvers 108-11-0.
Dito noch van de veynsters veertich gulden, veerthien stuyvers, vier penn. 40-14-4.
Die 5en dito over de feest van het innecomen in het grote teatrum vanweghen die Leytsche 
Camer over de vertoninge van 't ontset als voorsz. hondertsesendetachtich guldens, vijf stuyvers, 
vier penn. Dus hier 186-5-4.
Dito van de stellagie ofte veynsters honderteenendetachtich gulden, ses stuyvers, twaelf penn. 
Dus hier 181-6-12.
Dito des namiddaechs over de feest van het innecomen ende het tooneel van weghen de 
Vlaemsche caemer In Liefde Groeyende hondertvijf gulden, een stuyver, twaelf penn. Dus hier 
105-1-12.
Dito van de veynsters ofte ons stellagie neghenendevijftich gulden, derthien stuyvers, twaelf 
penn. Alhier deselve 59-13-12.
Die 6en dito de Vlaemsche caemer in Liefde Groeyende voor de middach van incomen ofte 
grote stellagie drieenveertich gulden, achtien stuyvers, vijf penn. Dus hier 43-18-5.
Dito van de veynsters ofte ons stellagie eenendetwintich gulden, seventhien stuyvers, tien penn. 
Dus hier 21-17-10.
Dito des naemiddaechs van de Leytse caemer Liefde is 't Fondament voor de derde mael het 
ontset gespeelt, wegens het incomen ofte het grote teatrum, de somme van hondertsevenende- 
veertich gulden, veerthien stuyvers. Dus hier 147-14-0.
Dito van de veynsters ofte ons stellagie hondertneghenendeveertich gulden, seven stuyvers. Dus 
hier deselve 149-7-0.
Dito nagebrocht opte caemer 2-0-0.
Den 11en october wegens de Leytse caemer Lieft is 't Fondament voor die vierdemael het ontset 
gespeelt van de feest was het incomen ende grote stellagie drieëndetseventich gulden, elf 
stuyvers, vier penn. Dus hier 73
11-4.
Dito van de veynsters ofte van ons stellagie zesendetsestich gulden, seventhien stuyvers, acht 
penn. Dus hier deselve 66-17-8.
Den 17en october noch ontfanghen van een veynster verhuyrt aen de lomnaertsdienaer (=knecht 
van de bank van lening) ses gulden 6-0-0.
- Idem, fol. 123 (uutgeven 12-10-1620):
"Dito van de timmerluyden van de stellagie twintich stuyvers. Een gulden.
Die 13e october betaelt aen de retrosinen van de Leytsche kaemer Lieft is 't Fondament van de 
feest van't gunt is verdient aen 't bewaren (=bewaken) van de dueren in het grote teatrum, so 
soldaten als andere. T'samen 10-10-0."
1621
- GA Leiden, Arch.Gilden, inv.nr.1473:
"Nieuw Meyliedt op de Witte Acoleyen" (1621).
- GA Leiden, Secr.Arch,II, inv.nr.7512 (Thes.rek.), fol.1578 verso:
24 gulden kamerhuur voor de Vlaamse kamer; zie 1611.
- GA Leiden, Not.Arch. E.H.Craen, Leiden:
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"Op huyden den 14en juny 1621 compareerden (—) Karel van de Sande, zilversmitsgesel, 
wonende binnen der stadt Leyden, out ontrent 19 jaren, ende heeft ter requisitie (=eis) en 
instantie (=dringend verzoek) van Jan Gerritsz. Ruts, goutsmit, mede wonende binnen der 
voorsz. stede bij sijne conscientie (=geweten) (—) verclaert, (—) dat eenigen tijt geleden Jacob 
Dircksz. van Leeuwen en Jan Cornelis van Goeyen den requirant t'sijner woonplaetse aenbesteet 
hebben 't maecken van dertien zilvere blasoenen, hebbende het teycken van de camer van 
rhetorica alhier binnen Leyden, genaemt Liefde es 't Fondament, onder zodanigen besprec 
(=afspraak) dat d'eerste van dien op het alderperfecste gesneden en d'ander twaelf daernaer 
gegoten zouden werden, zo net als den requirant soude connen doen, waervan zyluyden voor 't 
fatsoen van yeder blasoen aen den requirant betalen zou den vier gulden en thien stuyvers, 
hebbende de voorsz. besteders ln 't doen van de voorsz. bestedinge gevraecht, of men aen de 
gegoten blasoenen wel zoude connen zien of die gegoten waren. Daerop den requirant 
antwoorde, dat het kenders wel souden connen sien, want men 't zo scherp nyet en can gieten als 
't gesneden es, maer dat slechte luijden 't selve nyet wel en zouden connen onderscheyden. 
Vertonende den requirant tot dien eynde aen de bestellers zeeckere gegoten hechten mit de 
patronen (=handvaten met de voorbeelden), daernaer die gegoten waren, waeraen d'selve 
besteders een goet genoegen hadden, belastende den requirant mit d'voorsz. bestede voorts te 
varen (=verder te gaan). Verclarende voorts d'voorsz. deposant (=getuige) dat d'voorsz. besteders 
daernaer tot verscheyde malen daerby geweest syn, als den requirant besich was in 't gieten van 
de voorsz. blasoenen en d'voorsz. Van Goeyen zelfs den requirant heeft helpen blasen, hebbende 
mede beyde de voorsz. besteders, naerdat die gegoten waren, d'selve by het gesneden patroon 
gesien seggende, 't voorsz. gieten een fraeye const te zyn en dat d'voorsz. gegoten blasoenen 
weynich verschilden van het gesneden patroon en dat sij zulcx qualick conden onderscheyden. 
Getuigen en getekend
Dirck Bastiaensz. van Mieris, goutsmit, en Adriaen Cloeting, goutsmitsgesel."
(Tevens ondertekent Carel van de Sande. Een tweede vrijwel identieke acte bevat de verklaring 
van Dirc Dircxsz. Lofrijs. Het model voor de blazoenen wordt gesneden door Bartholomeus 
Dolendo. Zie volgende acte).
- GA Leiden, Not.Arch. E.H.Craen, Leyden.:
"Op huyden den 14en juny 1621 compareerde (—) Mr. Bartholomeus Dolendo, plaetsnijder, 
wonende binnen Leyden, out omtrent 50 jaren, ende heeft ter requisitie van en instantie van Jan 
Gerytsz. Ruths, goutsmit, mede wonende binnen den voorsz. stede (—) verclaert, dat hij eenigen 
tijt geleden ten versoucke van den requirant gesneden heeft een patroon van een blasoen, 
hebbende het teycken van de camer van rhetorica alhier binnen Leyden, genoemt Liefde es 't 
Fondament. Daernaer den requirant seyde, dat hij noch eenige andere blasoenen naegieten soude 
ende dat hem 't snijden voor 't voorsz. eene patroon bij den requirant selfs es aenbesteet geweest 
voor negen gulden.
Get. Bartholomeus Dolendo"
- GA Leiden, bibl.nr.72400:
"Aen de broederschap van Liefd is 't Fondament verleent principalick sullen naercomen het 
artikel in de voorsz. brieve gestelt, te weten dat sy nyemant in het voorsz. broederschap en sullen 
vermogen van nieuws aen te nemen oft ontfangen tensy deselve alsvorens den burgemeesteren 
indertyt voorgestelt ende by d'selve geapprobeert. 11-2- 1621."
1622
- GA Leiden, Arch.Gilden, lnv.nr.1473 en 1474:
Lied op de gouden bruiloft van Dirck Gerijtsz. van Swanen(vlieth) en Maertgen Meesen van 
Eyck. Auteur: Joost Leeuwencracht.
- Twee liederen op het feest te Warmond. Auteurs: "Blijft eendrachtig", Jan van Goeien 
Cornelisz., en "Trou baert vrientschap", M.C.van Tegelsteijn.
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- GA Leiden, Secr.Arch.II, lnv.nr.7516 (Thes.rek.), fol.1506 verso:
24 gulden kamerhuur uitbetaald aan "Adriaen Mondeel, keyser van de rethorijckecamer onder 't 
woort in Liefde Groeijende (—). "
- GA Leiden, bibl.nr.72400:
"Aen mijn E. Heeren Burgemeesteren en Gerechte der Stadt Leyden. Onder eerbiedinge
Meester Pieter Stooter
Wenscht de const wat grooter
Dan vyve in getal
Heeft Leyden lest gespeelt
Wiens rolle was verdeelt
In regels boven al
Presenteert zyn persoon
Verdient van outs gewoon
Als broeder te bereijen
Met belief en content
Daer Liefd is tfondament
By de Wit Acoleyen."
1623
- GA Leiden, Arch.Gilden etc., lnv.nr.1474:
Onder dit archiefnummer berust een niet getitelde bundel rederijkersliederen 1623.
- GA Leiden, Secr.Arch.II, lnv.nr.7518 (Thes.rek.), fol.1465:
24 gulden kamerhuur voor de Leids Vlaamse kamer; zie 1611.
1624
- GA Leiden, Arch.Gilden etc., lnv.nr.1473:
Lied van Liefde es 't Fondament.
- De drie Leidse kamers nemen deel aan een wedstrijd te Amsterdam. Auteurs voor de 
Vlamingen: Celosse; "Noyt klerck Vol-leert" (Nic. de Clerck). Voor Liefde is 't Fondament: 
"Trou baert Vriendschap". Voor de Palmboom: A.M.D.Z.
- GA Leiden, Arch.Gilden etc. lnv.nr.1477 (28-5-1624):
"Wy, hoofden ende regeerders der Brabantsche redencamer tot Amsterdam, verclaren, dat op 
ons feeste de camer van de Palmboom In Liefd' Werckende tot Leyden hier verschenen is ende 
onse kaerte nae behooren beantwoordt met haere wercken. Soo is 't dat sij van de camers op ons 
feeste wesende, aengenomen syn met gemeene stemmen. Dus wij verstaen, dat zij op alle 
plaetsen behooren aengenomen ende gekent te werden. Nae 't oude spreeckwoort, voor een vrije 
ende gebaptiseerde (=gedoopte) camer.
Jan Siewertsen Kolm, prins.
Cornelis Eggerinckx, hooftman.
Govert Govertsz., factoor.
Pieter Cornelisz. van der Mersche uijt de name van Liefd' es 't Fondament.
Ende my Adriaen Monteel, keyser in Liefde Groeyende.
Pieter van Elslant, factoor van de kamer Aensiet Liefd'.
Abraham Zaelman, prince van de Goudtsblom Uut Jonsten Begrepen.
Lucas Gijsberts, factoor der camer Liefd boven Al.
De andere kamers, die ondertijt vertrocken waeren, hebben hier al in geconsenteert.
Bij mij Hendrick Canneburge, out-prince der camer In Minnen Groeijende binnen Middelburgh 
in Zeelandt.
Bemint de Waerheijt."
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- GA Leiden, Secr.Arch.I, lnv.nr.1417 (Ordonnantieboek H), fol.98:
"Ordonnantie verleent op den E. Willem Claesz. Warmont, thresorier ordinaris deser stede, te 
betalen aen de broeders van de rethorijcqcamer In Lijefden Groeijende een somme van 
vijerentwintich guldens te 40 grooten 't stuck over ende in betalinge van een jaer camerhuijrs, 
verschenen den 21en octobris anno XVJc vijerentwintich, bij die van de gerechte deser stede 
henluijden toegevoucht (=gegeven) volgende seeckere acte, daervan wesende ende in date den 
21en octobris anno XVJc vijer."
- GA Leiden, Arch.Gilden etc., inv.nr.5 (Notulen van Deken en Hoofdmannen der Schutterij te 
Leijden), fol.204 verso:
"Den 30en april 1624. Eenige uytte camer van rethorica, de hoofdmannen elcx vererende met 
een meijliedt, by hemlieden gecomponeert, versogten met eene, dat hemluijden ten dienste van 
de camer voorsz. gegeven soude werden een van de vendels, dewelcke by de schutterie sijn 
afgeleijt (=in onbruik geraakt) ende als te quaet verworpen. De hoofdmans hebben de voorsz. 
camer verlient 't vendel, blaue van koleur met een witte streek ende orangien appellen daer 
ingenaeijt."
- GA Leiden, Secr.Arch.I, lnv.nr.55 (Gerechtsdagboek L), fol.196:
"Om de keyser, prins ende gemeen broederen der Liefde es 't Fondament.
Aen mijn E. heeren schout, burgemeesteren ende schepenen der stadt Leyden.
Geven met alle eerbiedinge te kennen uwe onderdanige dienaren, keyser, prins ende de gemeene 
broederen daer Liefd es 't Fondament, hoe dat zyluyden, volgens haer verzouck ende uwe 
consent daerop gevolcht, voorgenomen hadde tot haer eere ende stichtinge derzelver het spel 
ende vertooningevan de harde ende strenge belegeringe ende ontsettinge van onse vaderlicke 
stadt Leyden over vijftich jaren geschiet, volgende de veranderinge door een Leyts burger ende 
liefhebber der poësien met U.E. kennisse gedaen, te spelen ende te vertonen. Ende alrede met 
grote moeijten so verre gecomen waeren sij tot believen van U.E. de proeve daervan hadden 
cunnen doen ter plaetse bij U.E. aen te wijsen, ten ware dat het U belieft hadde omme groote 
ende goede redenen ende (...) den voortgangvan 't selve spel ende de vertooninge van voordesen 
jaere op te schorten ende de supplianten te (...) met verder te treden totte leeringe van dien ende 
an de (...) de voornoemde broederen so in het verscheynen van het (...) ende de rollen van dien. 
Item ln het personeren (=van toneelkleding voorzien) van verscheyden, so spreeckende als 
stomme personagien, als andere nootsaeckelicke dingen tot sodanigen werc behorende, alrede 
groote ende merckelicke oncosten gedaen ende geleden hebben, dewelcke met den voortganc 
van 't selve spel uyt de innecomende penningen lichtelicken vergoedt souden moeten werden 
betaelt. So keeren de supplianten haer met alle reverentie tot U.E. versouckende, dat U.E. haer 
tot vergoedinge van alle de voorgaende jaren uytgeschoten (=voorgeschoten) oncosten uyte 
beurse deser stede believe te subsidiëren met sodanige penninc van (...) als uwer E. ln aller 
discretie bevinden sullen te behooren. Dit doende etc. In margine stondt geappostilleert: Die van 
de gerechte der stadt Leyden disponerende (=beschikkende) op het versouck van den 
supplianten hebben denselven in vergoedinge van de gedaen oncosten totte preparatie 
(=voorbereiding) van de vertoninge van de gelegentheyt van de belegeringe ende ontzettinge van 
deser stadt van het gewelt der Spangniaerden, hetwelcke syluyden by die van de gerechte deser 
stede indertyt gelast sijn geweest in octobrij laestleden in 't openbaer voor den volcke te spelen 
ende te verthoonen, doch om redenen henlieden weder geinterdiceert (=verboden), by desen 
toegevoucht de somma van ses ende dertich gulden te XL grooten 't stuck eens daervan 
henluyden by den burgemeesteren deser stede opten tresorier overgelevert, alhier ordonnantie sal 
werden verleent, gedaen ln hare vergaderinge opten 14en novembris anno XVJc vyer ende 
twintich. Onder stont G.van Baesdorp, wesende besegelt met een seecker cleyn segel, overdeckt 
met een papiere ruyte onder 't welck geteyckent stont G.van Baesdorp."
1625
- GA Leiden, Arch.Gilden etc.lnv.nr.1473:
Lied van Liefde es 't Fondament 1625.
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- GA Leiden. Not.Arch. Not.P.C.van Rijn, deel 211, fol.166 en 166 verso:
"Compareerde voor mij, Pieter Claesz. van Rijn, notaris (--- ) Adriaen Monteel, coussemaecker, 
wonende in de Wolsteech binnen deser stede Leyden, voor hemselven, mitsgaders in den naeme 
ende sulcx vervangende ende hem starck maeckende voor de gemeene broeders van de camere 
genaempt In Liefden Groeijende, constituerende hem dienvolgene in dier gemelde qualite 
(=hoedanigheid) borge ende cautionaris (=borg) als principael (=voornaamste) (--- ) voor Joost 
Looten de Jonge als huijrder van een gedeelte der huijsinge, daerinne hij jegenwoordich woont 
op de Langhebrugge."
- GA Leiden, Secr.Arch.II, lnv.nr.7524 (Thes.rek.), fol.1407 en 1407 verso:
"Noch betaelt aen de broederen der rethorycken onder 't woort Liefde es 't Fondament alhier een 
somme van zesendertich guldens in vergoedinge van de gedaene oncosten tot preparatie van de 
verthooninge van de gelegentheyt der belegeringe ende ontsettinge deser stadt van 't gewelt 
gelast was den volcke te verthonen, doch om redenen wederomme geinterdiceert, blyckende by 
ordonnantie van burgemeesteren van date den 7en decembris anno XVJc ende vierentwintich 
hier met quitantie overgelevert. Comt hier gelijcke 36 gl."
- Idem, fol.1444 verso en 1445:
24 gulden kamerhuur voor de Vlaamse kamer; zie 1611.
- GA Leiden, Arch.Weeshuis, lnv.nr.417 (Blaffaert van Ontfang ende Uutgeven 1625), 
fol.36-38:
"Den 5en october ontfangen van 't halve incomen mette vertoninge van 't ontset by de retrosinen 
van de Leytse camer, waervan sy de wederhelft hebben genoten, honderttweentwintich gulden. 
Dus hier 122-0-0.
Dito ontfangen van de grote stellagie by ons al genooten vijfenvijftich gulden, een stuyver 
55-1-0.
Dito van stadts stellagie mede by ons alles genoten negenentwintich gulden, ses stuyvers. Dus 
hier 29-6-0.
Dito van ons veynsters is gecomen vijfenveertich gulden thien stuyvers 45-10-0.
Den sesten october van 't halve incomen honderttweeënvijftich guldens, twee stuyvers. Comt 
152-2-0.
Dito van de grote stellage negenenvijftich gulden, thien stuyvers 59-10-0.
Van stadts stellagie eenendedartich gulden, drie stuyvers. Comt 31-3-0.
Dito van de veynsters vyftich gulden, twaelf stuyvers 50-12-0.
Den 7en october van 't halve incomen honderteen gulden, thien stuyvers. Comt 101-10-0.
Van de grote stellagie negentich gulden, vier stuyvers.
Dus hier 90-4-0.
Dito van 't stadts stellagie 40-18-0.
Van de veynsters 20-0-0.
Den 7en october van 't halve incomen namiddach 53-2-0.
Dito van de grote stellagie 32-14-0.
Van stadts stellagie 18-17-0.
Van veynsters 6-4-0.
Den 12en october van 't halve incomen 85-2-0.
Van 't grote teatrum 30-12-0.
Van stadts teatrum 19-17-0.
Van veynsters 22-0-0."
- Idem, fol.?? (Geen folionummering) Uutgeven:
"Den 20en october aen Jan Adriaensz., ons binnevader, over het waernemen van het grote 
teatrum van 5 mael het ontset vertoont by de retrosynen van Leytse camer 4-0-0.
Dito aen syn huysvrou 2-0-0."
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1626
- GA Leiden, Arch.Gilden etc., lnv.nr.1473:
Lied van Liefde es 't Fondament 1626.
- GA Leiden, Secr.Arch.II, lnv.nr.7527 (Thes.rek.), fol.1397 verso en 1398:
"Noch betaelt aen Adryaen Manteel de somme van vier en twintich guldens ter saecke van een 
jaer caemerhuyr" etc.
(Zie 1611).
- GA Leiden, Arch.Gilden etc., inv.nr.5 (Notulen van Deken en Hoofdmannen der Schutterij te 
Leijden):
"Den 12. meij 1626 vanwegen de Vlaemsche caemer van rethorica verzocht zijnde een vaendel 
om voor twee ofte drie daegen op d'aenstaende kermisse te moogen gebruijcken en haer zulcx is 
toegestaen, mits dat zy hetzelfde sonnendaechs 's avonts wederom in capiteyns camer sullen 
bestellen en 's maendaechs nae den ommegang wederom haelen; doch mitten eerste nae de 
kermisse wederom restitueren."
1627
- GA Leiden, Arch.Gilden etc., lnv.nr.1473:
Lied van Liefde es 't Fondament 1627.
- Idem, lnv.nr.1478:
"Burgemeesteren ende regierders der stadt Leijden hebben den broederen van de camere van 
rhetorique In Lijefden Werckende geconsenteert ende toegestaen bij desen, dat se haer uut de 
rijcdom (=bezitting) buijten de Zijlpoorte zullen mogen transporteren op d'uiterste gracht alhijer 
ende aldaer wegens de brijeven van octroije (=vergunning) haer verleent ln alle modestie 
(=bescheidenheid) ende zedicheijt oufenen ende exerceren de conste der rhetorique. Aldus 
gedaen ende deze door last van de burgemeesteren ende regierders voornoemt onderteijckent 
opten 28en januarij anno XVJc seven ende twintich.
Bij mij G.van Baersdorp."
- GA Leiden, Secr.Arch.II, lnv.nr.7530 (Thes.rek.), fol.1419 en 1419 verso:
24 gulden kamerhuur voor de Vlaamse kamer; zie 1611.
1628
- GA Leiden, Arch.Gilden, lnv.nr.1473:
Lied van Liefde es 't Fondament 1628.
- GA Leiden, Secr.Arch.II, lnv.nr.7533 (Thes.rek.), fol.1259 verso en 1260:
24 gulden kamerhuur voor de Vlaamse kamer; zie 1611.
1629
- De Witte Acoleyen, De Orange Lelie en de Palmboom nemen deel aan een wedstrijd te 
Haarlem. Auteurs van de Vlaamse kamer zijn Celosse en Van Damme. Voor De Witte Acoleye: 
P. Flackeveyl en Aenmerckt den Sin. Voor de Palmboom: "Wacht U Cornel wel" (=W. 
Cornel?), "'t Pleghen leert wel", "Bemindt de deucht" en "Schuwt qua Straten" (= P.v. 
Straten?).1598
- GA Leiden, Secr.Arch.II, lnv.nr.7536 (Thes.rek.), fol.1172 en 1172 verso:
24 gulden kamerhuur voor de Vlaamse kamer; zie 1611.
- GA Leiden, Bibl.nr.72400:

1598. Zie: Haarlem 1629.
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"Den 13en septembri 1629 wierdt te Leyden ter aarde besteld Pieter Cornelisz. van der Morsch, 
die ln 't jaer 1578 bode der stad Leyden geworden en met den naem Piero om zynen spottende 
dichtersgeest best bekend was. Zijn afbeeldsel, van welke wy elders gemeld hebben is heden nog 
ln schilderij, als zot der rederijkers op het raadhuis ln het vertrek der boden te zien; ook is zyn 
wesen in prent gebragt en onder hetzelve ter verklaaring die dichtregels:
Piero, weleer een bood' der Leydschen burgerheeren 
Wist onder 't sotsgewaad elkeen zyn plicht te leeren.
Nu leert hy na de dood in deze schilderij,
Hoe dat al't aardsche mooij geheel vergankelijk zij."
1630
- GA Leiden, Secr.Arch.II. inv.nr.9565 (Thes.rek.), fol.1145:
24 gulden kamerhuur voor de Vlaamse kamer; zie 1611.
- GA Leiden, Secr.Arch.I, lnv.nr.57 (Gerechtsdagboek O), fol.123 (20-06-1630):
"Aen de E.E. heeren de heeren burgemeesteren der stadt van Leyden.
Geven ootmoedelicken te kennen de gemeene broeders van rhetorica onder 't woort Liefde es 't 
Fondament binnen deser stadt Leyden, dat zy, supplianten, achtervolgende de oictroije (=vol- 
gens de vergunning), henluyden vergunt d'eene in date den 17en meij 1498 ende d'ander in date 
den 1en octobris 1578, beyde van de E. heeren burgemeesteren deser stede U.E. loflicke voor- 
saeten, tot noch toe rustelicken ende vredelicken de exercitie van deselve konste hebben gehadt 
op U.E. kamer henluyden daertoe specialicken vergunt, benevens verscheyde emolumenten 
(=onregelmatige geldelijke ondersteuning) ende prerogativen (=voorrechten), die voorseide 
supplianten van U.E. van tyt tot tyt hebben ontfangen ende genooten, ende waervooren sy, 
supplianten, by alle gelegentheyt naer haer vermogen haer in alles danckbaerheyt hebben 
betoont, hopende daer conne te continueren, nemaer (=maar) alsoo hen, supplianten, op 
maendaege voorleden deur U.E. boode Anthonis van Walwijck deur beveel van U.E. aengeseijt, 
daer sy, supplianten, van de camer (nl. boven de oude Rijnsburgerpoort), alwaer sy dus lange 
haere vergaderinge hebben gehadt, souden hebben te vertrecken, ende metten eersten ten 
behouve van U.E. ontruyminge te doen uijt oorsaecke, soo sij, supplianten, onderricht sijn, dat 
U.E. de voorseide caemer tot hare bevel daetelicken (=dadelijk) naer te comen (=na te komen), 
maer hebben mits het tegenwoordich buyten tyts (=buiten de gewone tijt) is nergens 
bequaemheyt (=geschikte gelegenheid) connen vinden, om haer met haere ornamenten ende 
andere noodich behoeften te strecken (=voldoende te zijn), sijnde nochtans bereijt U.E. de 
verstaen geseijde ontruyminge te doen hebben, als vooren goet gevonden haer te addresseren aen 
U.E. als haere Mecanates (=Mecenassen) ootmoedelick versouckende, dat U.E. gelieve achter
volgende de expresse (=uitdrukkelijke) woorden van 't voorseide tweede octroij, luijdende aldus 
"ende sal men 't voorschreve geselschap tot een vereeringhe van stadtswegen buyten haer costen 
bestellen seeckere bequaeme kaemer, om op te vergaderen, brandinge (=brandstof) tot redelick- 
heyt ende voorts laeten genieten vrijdomme van wachten ende waecken etc." hen, supplianten, 
met eene andere gelegentheyt van kaemer te voorsien, waertoe sy dienstich achten te sullen 
weeder kaemer houden boven op de nieuwe Rhijnsburgerpoort, versouckende, dat U.E. haer, 
supplianten, deselve plaetse gelieven te vergunnen ende daertoe (=bovendien) verleenen eenige 
andere plaetse hadden (=??), daer U.E. begeerden, dat sij, supplianten, hen souden vertrecken, 
sullen sy, supplianten, haer nae U.E. goede wille vlijtelicken gedragen: dit doende etc.
Wesende besegelt met een cleijn zegel, op de cante overdect met een papiere ruijt ende 
onderteyckent G.van Baersdorp.
Die van de gerechte der stadt Leyden ordonneren alsnoch den supplianten metten eersten te 
ontruymen ende van haere meublen ledich te maecken, die se dus lange hebben gebruyckt, des 
in plaetse van dien den supplianten tot camerhuyr ende den gevolgen toegevoucht wert jaerlicx 
de somme van sessendertich guldens van 40 grooten 't stuck, waertoe syluyden telcken het jaer 
verstrecken sijnde van de burgemeesteren ende regierders deser stede indertijt ordonnantie van 
betalinge sullen moeten versoucken ende vercrijgen. Actum den 20en junij anno XVJc dertich. 
Onderstondt mij jegenwoordich ende was geteyckent G.van Baersdorp.
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In margine staet:
Dewijle dat de burgemeesteren ende regierders deser stede indertijt aen den supplianten by 
provisie ende tot kennelicken wederseggen toe vergunt ende geconsenteert hebbende het 
gebruyck van de caemere op d'oude Rhijnsburgerspoort, omme aldaer in goede modestie, 
stillicheyt ende eerbaerheyt die conste der retorique te exerceren, is daermede gecomen te 
casseren de somma van zes en dertich gulden, henlieden in de plaetse van camerhuyr toege- 
voucht, maer hebben de burgemeesteren ende regierders deser stede henlieden tot kennelicken 
wederseggen ende by provisie jaerlicx toegevoucht de somme van dertich gulden van 40 grooten 
't stuck voor henluyden turf ende caersen, daervan syluyden naer het verloop van het eerste jaer 
ende soo vervolgens van de burgemeesteren totter tijt van de jaere XVJc eenendertich. 
Onderstont mij jegenwoorich ende was onderteyckent G. van Baersdorp."
1631
- Idem, fol.309:
"Om de camer van de retorica.
Die van de gerechte deser stadt Leijden hebben by desen toegelaten ende geconsenteert aen de 
broederen der camere van rhetorique alhier, onder den tytel van Liefde es 't Fondament, omme 
het voorgaende spel van de ontsettinge deser stadt Leyden sonder eenige veranderinge daerinne 
te doen te mogen speelen in 't openbaer in het Weeshuys alhier in de naestcomende jaermarckt 
ende feest van ontsettinge van den 3en octobris. Des syluyden alsvoorens daervan een prouve 
sullen doen voor die van de gerechte deser stede - alleen ende het voorsz. spel speelden - sullen 
den 4en octobris naer de middach, den 5en octobris naer de gedaen naermiddachse predicatie 
ende de volgende dage, soo voor als naer de middach t'haren goetduncken. Gedaen den 16en 
julij van den jaere XVJc eenendedertich. Onderstont mij jegenwoordich ende was geteyckent 
G.van Baersdorp."
- GA Leiden, Bibl.nr.72424 p:
Gedicht over de "grote treffelicke victorie de Gro. Mo. Heeren Staten van de geunieerde 
Nederlanden, verleent, onder 't beleyt van sijne Furstelicke Doorluchticheyt den Prince van 
Orangien & C. tegens de Vloote van de Infante van Spangien, op den XII ende XIII september 
1631. Gecomponeert ende gepronunchieert by de Broeders van de Witte Accoleyen den 18 dito. 
Leyden, 1631."1599
- GA Leiden, Secr.Arch.II, lnv.nr.7539 (Thes.rek.), fol.1051 verso en 1052:
“Noch betaelt aen de broederen der camere van rhetorique daer Liefde es 't Fondament den 
somme van sesendertich guldens haer by die van de gerechte deser stede van date den 20en junij 
anno XVJc dertich, jaerlix tot haer camerhuyr ende dervoege toegevoucht, verschenen den 20en 
junij 1631, blyckende by ordonnantie van burgemeesteren van date den 17en julij anno voorsz., 
hier met quitantie overgelevert. Comt hier gelijcke 36 gl."
- Idem, fol.1058:
24 gulden kamerhuur voor de Vlaamse kamer; zie 1611.
- GA Leiden, Arch.Weeshuis, inv.nr.423 (Blaffaert van de Ontfang ende Uutgeven 1631), fol.36 
verso:
"Den 4en october ontfangen van 't halve inkoomen op verthoninge van 't onset by de retrosijnen 
van de Leytsche kaemer, waervan sy de wederhelft hebben genoeten, den somme van 82-6-12. 
Dito ontfangen van de stellaetgens ende vensters de somme van 187-2-14.
Dito den 5en october van 't halve inkoomen een somme van 141-10-4.

1599. Frederik hendrik onderneemt een grote expeditie naar Duinkerken. De tocht wordt afgebroken 
vanwege het verzet van een leger onder leiding van Santa Cruz en Jan van Nassau. De daarop volgende 
aanval van Jan van Nassau op Zeeland wordt afgeslagen. Hij wordt verslagen op het Slaak. Zie ook Mak 
1957.
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Dito van de vensters ende stellaetiens een somme van 164-18-12.
Den 6 oktober van 't halve inkoomen een somme van 139-7-12.
Dito van de vensters ende stellagiens een somme van 244-13-8.
Den 7 oktober van 't halve inkoomen den somme van 85-11-4.
Dyto van de vensters ende stellaetiens een somme van 162-9-4.
Den 11en october van het halve inkoomen de somme van 111-0-8.
Den 12 october van de vensters 33-7-4.
Van de grootste stellaetiens 46-2-8.
Van stadts stellaetiens 36-2-0.
Den 13 october van 't halve inkoomen de somme van 63-2-12.
Dyto van de grootste stellaetiens 40-12-0.
Van de stadts stellaetiens 29-5-8.
Van de vensters 27-19-0."
- Idem, fol.?? (geen folionummering):
"Den 27 october betaelt (—) van 6 mael spelen by de reterosijns 5-4-4."
1632
- "Het Leydsch-Vlaemsch Orangien Lely-Hof verciert met veele verscheyden nieuwe vruchten 
tsaemghestelt by de broers "In Liefden Groeyende", Leiden, Jacob Roels 1632."
(KB 's-Gravenhage sign. 766 C 70).
- GA Leiden, Secr.Arch.I, lnv.nr.58 (Gerechtsdagboek O), fol.38 verso en 39 (identieke acte in: 
GA Leiden, Arch.Gilden etc., lnv.nr.1479):
27-2-1632
"Om de broeders van de camere In Liefde Werckende.
Aen mijne E.E. heeren, die van de gerechte der stadt Leyden.
Verthonen met alle behoorlicke eerbiedinge de broeders in rethorycque op de camer In Liefde 
Werckende, dat over vele jaren gecomponeert is seecker spel ln rijm gestelt, daerbij levendich 
werden voorgestelt ende afgebeelt de Nederlandsche troublen, geschiet door duc d'Alba en meer 
ander tyrannen, na den zelven gevolgt. En dat nu wel negen jaren zijn verlopen, sonder dat 
binnen den zelve tijt het voorsz. spel eens gereciteert oft vernieuwt is geworden. Ende also zij, 
supplianten, ln regard van henzelven niet anders en begeren, als de rhetorijcconst met modestie 
en stillicheyt te plegen, en dat ooc daervan soude mogen voortcomen eenich profijt voor 't 
gemene beste, so zijn zij, supplianten, te rade gewerden hen te keren aen Uwe E.E., versouc
kende, dat deselve gelieve hen, supplianten, te laten, dat sij 't voorsz. spel in de aencomende 
kermisse alhier souden mogen ageren, en dat Uwe E.E. daertoe mach bewegen de tegenwoor
dige staet en gelegentheyt deses landts, sijnde gantschelicken welvaren. Item dat de courage en 
moet van de gemene ingesetenen ende onderdanen te meer mach werden aengevoet en gesterct, 
ende tyrannie, tevoren by de vyant gepleecht, meer en meer gedoemt. 't Welc doende etc.
Was besegelt met een cleyn segel, op de cant overdect met een papieren ruyte ende onderteyc- 
kent Van Kooten den 27en febr. 1632. In de margine stont geapostileert: die van de gerechte 
deser stadt Leyden hebben by desen aen de gemeene broeders der retorique onder den tijtel In 
Liefde Werckende toegelaeten ende geconsenteert, omme het spel in dese vermelt te mogen 
speelen in 't openbaer in het weeshuys alhier in de naestcomende jaermarct ofte kermisse ende 
dat alleenlicken des sondachs, naerdat de predicatie des naer de middachs sullen gedaen sijn, 
mitsgaders oock des dynsdachs ende woonsdachs daeraen volgende soo, voor-, als naermiddachs 
tot haren goetduncken. Actum den 11en martij van de jare XVJc tweeëndedertich. Onderstont 
mij jegenwoordich ende was geteyckent G.van Baersdorp."
- Idem, fol.92-93:
"Aen mijn E. heeren die van de gerechte der stadt Leyden.
Geven met alle reverentie ende oodtmoet te kennen de gemeene broeders van de camer 
geïntituleert met het advys In Liefde Werckende, hoe dat sy, supplianten, deselve hare kamer
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vóór uw Ed. favorable gunste ende octroij al overlanghe geëxigeert (=in een behoefte heeft 
voorzien) ende opgerecht ende dienvolgende oock op voorleden meytsche kermisse binnen het 
Weeshuys deser stede met hare bou(...) getoondt ende afgemaelt hebben de Spaansche tirannie 
ende Nederlantsche beroerte. Ende alsoo zy merckelicke (=bijzondere) moeyten ende hooftseer 
hebben gehadt ende geleden ende noch dagelicx omme diergelijcke ofte andere te beginnen, 
willich ende bereyt syn te sullen hebben ende lijden, dan 't welck het meeste is dat, als sy by den 
anderen komen, altyt eenige ofte weynige oncosten voorvallen, die sy, supplianten, als sijnde 
luyden die het met arbeyden moeten winnen, qualicken konnen weerstaen. Soo versoucken sy, 
supplianten, dat U.E. gelieve haer neffens d'anderen twee kamers ofte soe derselver discretie 
goet vinden sal mede te solageren (=te belonen) ende beschencken. 't Welck doende, etc. Was 
besegelt met een cleyn zegel, op de cant overdect met een papiere ruyte ende ondergeteckent 
G.van Kooten. Den 27en mey 1632.
In margine stondt geappostileert: die van de gerechte deser stede hebben by provisie ende tot 
gemelt wederseggen den supplianten jaerlicx tot camerhuyr toegevoucht de somme van 
vierentwintich gulden van 40 grooten 't stuck, daervan hen by den burgemeesteren ende 
regierders deser stede opten tresorier ordinaris telckens ordonnantie verleent sal werden. Actum 
den 24 junij van de jare XVJc tweendertich. Onderstondt mij jegenwoordich is geteyckent
G.v.Baersdorp."
- GA Leiden, Secr.Arch.II, lnv.nr.7542 (Thes.rek.),fol.981 verso en 982:
"Noch betaelt aen de broeders van rhetorica van de camer onder den tytel In Liefde Werckende 
een somme van vierendetwintich guldens, haer by provisie by die van den gerechte deser steede 
by haere apostille van den 23en junij anno XVJc tweeëndedertich vergunt ende aen dezelfde by 
anticipatie (=vooraf) betaelt volgens de ordonnantie van burgemeesteren van date den 27en junij 
anno voorsz. alhier, met quitantie overgelevert. Comt hier gelijcke 24 gl."
- Idem, fol.992 verso en 993:
24 gulden kamerhuur voor de Vlaamse kamer; zie 1611.
1633
- Idem, lnv.nr.7545 (Thes.rek.), fol.990 en 990 verso:
"Noch betaelt aen de broederen van rethorica onder 't woort Liefde es 't Fondament een somme 
van dertich guldens, haerluyder by burgemeesteren deser stede opten 8en novembris anno 1631 
by provisie jaerlicx syn toegevoucht tot betaelinge van de turf ende kaersche, die (=??) syluyden 
haerluyder byeencompste tot oefeninge van de conste van rethorycken continueren, blyckende 
by ordonnantie ende quitantie hier overgelevert. Comt hier 30 gl."
- Idem, fol.1005 verso:
24 gulden kamerhuur voor In Liefde Werckende. ("Noch betaelt aen Jan Maens ende Cors 
Adolfsz., broeders van de camer der rethorycken onder den tytel In Liefde Werckende etc. ")
- Idem, fol.1015 en 1015 verso:
24 gulden kamerhuur voor de Vlaamse kamer ("Noch betaelt aen Adriaen Monteel vanweghe de 
camer der rethorijcken In Liefde Groeyende etc.).
1634
- Idem, lnv.nr.7548 (Thes.rek.), fol.833 en 833 verso:
30 gulden subsidie voor Liefde es 't Fondament; zie 1633.
- Idem, fol.850:
24 gulden kamerhuur voor de Leids-Vlaamse kamer; zie 1611.
- Idem, fol.856 verso:
24 gulden kamerhuur voor de Leids-Vlaamse kamer (moet zijn de kamer In Liefde Werckende).
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- GA Leiden, Secr.Arch.I, lnv.nr.59 (Gerechtsdagboek P), fol.143 verso-144:
"Aen de E. heeren burgemeesteren ende gerechte der stadt Leyden.
Geven reverentelick te kennen Uwe dienstwillige, onderdanige der camer van Lieft es 't 
fondament, hoe dat wij geresolveert zijn om het hoochloflick onset, 't geen by uwer E. wel be
kent is te speelen. Indien 't uwen E. belieft te consenteeren, vermits het october toecomende ge
leden is sestich jaren. Versouckende daeromme aen u E. hetselfde te mogen vertoonen, opdat de 
goede ingesetenen ende andere goede patrijoten van 't vaderlant hetselfde noch eens mogen sien 
vertoonen, wat de groote tieranij ende Spaensche bloetdorsticheijt in sich heeft. Dit doende, etc. 
Was besegelt met een ceijn zegel opte rant overdect met een papiere ruyte ende ondergeteykent
H. Outerman 13-6-1631.
In margine stont geappostilleert: die van de gerechte deser stadt Leijden hebben den supplianten 
by desen toegelaten ende geconsenteert omme het spel ende de verthooninge van het 
gedenckweerdige onset van dese stat Leijden sonder eenige veranderinge daerinne te doen te 
mogen speelen ende ageren in 't openbaer in 't weeshuys deser stede, mits maeckende ende 
doende gelycke over(een)compste ende verdrag als 't sijluyden jongst met den regenten van de 
voorsz. armehuysen gemaect hebben ende daervan alvoorens den preuve doen voor die van de 
gerechte deser stede alleen. Ende wert van supplianten geconsenteert het voorsz. spel te spelen 
den 4den, 5den ende 6den octobris eerstcoomende soo voor als naer den middach t'haeren goet- 
duncken. Actum den derden augustij van jare XVJc vierendedertich.
Onderstont: My jegenwoordich ende was geteyckent G.v.Baersdorp.
1635
- GA Leiden, Secr.Arch.II, inv.nr.7551 (Thes.rek.), fol.1057 en 1057 verso:
30 gulden subsidie voor Liefde es 't Fondament.
- Idem, fol.1075 en 1075 verso:
24 gulden subsidie voor kamerhuur In Liefde Werckende.
- Idem, fol.1100 en 1100 verso:
24 gulden subsidie voor kamerhuur In Liefde Groeyende.
- GA Leiden, Secr.Arch.I, lnv.nr.59 (Gerechtsdagboek), fol.313 verso en 314:
"Om Jan Jacobsz. van Rijnsdorp.
Aen mijne E. heeren burgemeesteren ende regierders der stadt Leyden. Geeft ootmoedelijcken te 
kennen Jan Jacobsz. van Rhijnsdorp, burger deser stad Leyden, hoe dat hij eenige tijt herwaerts 
hem geoufent heeft in de conste van redenrijckers by de broeders onder 't woordt Liefde es 't 
Fondament ende die seer stout (=op hoog niveau) (onbezonnenlijck gesproocken), wel ver
staande (=beheersende), gelijck onlangs uwer E. gebleecken is, ende alsoo hij alsnoch by 
deselve broeders voor geen broeder gehouden worden kan, voor en alleer by U.E. permissie 
daertoe verstaen (=verleend) en is. Suppliant vergunt sy tot hetselve broederschap aengenomen 
te werden, soo is hy hem aen U.E. keerende, versouckende uwe permissie tot hetselfde dit 
doende etc.
Zijnde besegelt met een cleijn segel naer gewoonte. Ende in margine staet geapostilleert die van 
de gerechte deser stede hebben de suppliant by desen geconsenteert, dat hy de camere van 
rhetorique onder den tytel daer Lyefden es 't Fondament sal mogen frequenteren, omme de 
rhetorique in alle sedicheyt ende behoorlicken modestie te exerceren, mits hem gedragende naer 
de opene lettere van octroije het voorseide broederschap verleent ende oock naer soodanige 
ordre, die noch in tijds ende wijle by die van de gerechte deser stede beraemt soude mogen 
werden. Actum den 14en junij van den jare XVJc vijfendedertich ende was geteyckent by my 
jegenwoordich G.van Baersdorp."
- Idem, (Gerechtsdagboek Q), fol.9-11:
"Om Wadden Engelsz.
Aen mijn E. heeren burgemeesteren ende regierders der stadt Leijden.
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Geven ootmoedelijck te kennen uwer E. onderdanige dienaren d'ondergeschreven broederen van 
de kamer van rhetorica, daer Liefd' es 't Fondament, hoe dat sij, supplianten, lange tijt ln haere 
vergaderinge hebben gehadt Wadden Engelsz., notaris publijcq, onder den tytel van alleen 
beminder der voorsz. kaemer. Waernaer hij eijntelicken met gemeene stemmen tot het 
broederschap verkozen sijnde blijft in gebreecken te versoucken, daerinne van uwer E. 
geadmitteert (=toegelaten) te werden. Ende alsoo wijluyden den dienst ende presentie van den 
voorsz. Wadden Engelsz. tot noch toe nodich hebben geacht, ende alsnoch ons ende de 
voorschreven kaemer daeraen gelegen is, dat hij deur uwer E. tot het voorsz. broederschap werde 
geadmitteert, soo keeren wij ons tot uwer E., versouckende seer ootmoedelijcken, dat deselve 
uwer E. gelieve hem, Wadden Engelsz., tot het voorsz. broederschap neffens ons te admitteren 
ende daertoe te verleenen uwer E. acte in forma (=formele acte), uwer E. ten hoochsten 
verseeckerende, dat ons versouck ende uwer E. approbatie hem sal aengenaem zijn, etc. 
Onderstont geteijckent: Dammas van der Codde, Willem Frans, Willem Gerritsz. van Honthorst, 
Dirck Cornelisz. Grijp, Elijas Fockens, Jan Jacobsz. van Rijnsdorp.
Besegelt mit het cleyn segel, op de cant verdect met een papiere ruyte versonden.Geteyckent 
G.van Baersdorp: 1635/1/7. In margine stont geapostileert:
Die van de gerechte deser stede hebben by desen toegestaen, dat Wadden Engelsz. in alle 
modestie ende geschicktheyt de konste der rhetorique ter camere alhier, onder den tytel daer 
Liefd' es 't Fondament, als broeder sal mogen oufenen ende exerceren, mits hem gedragende 
naer den octroije, het voorsz. broederschap alhier verleent, mitsgaders naer sodanige ordre ende 
reglement, als noch is tijde ende wijle deselve soude mogen voorgestelt werden. Actum den 
10en augustij van 't jare XVIc vijfendedertich, onderstont mij jegenwoordich ende was 
getheyckent G. van Baersdorp."
Idem:
"Om Coenraet de Meijer de Jonge.
Aen de E. heeren burgemeesteren ende regierders der stadt Leijden.
Geeft met behoorlicke reverentie te kennen Coenraet de Meijer de Jonge, burger der stadt 
Leijden, hoe dat hij, suppliant, tot voorscheijden malen heeft gefrequenteert de camer onder den 
tytel Liefd' es 't Fondament, welcke frequentatie hem, suppliant, door de goede ordre, die 
dagelicx by de broeders onder de voorgaende tytel wert gehouden, hem, suppliant, heeft gegeven 
(=ingegeven) om hem, suppliant, onder hetselfde collegie der broederschap te begeven, dan 
alsoo hetselfde niet en can geschieden sonder admissie ende toestaen van U.E. mijn E. heeren 
om tot hetselfde broederschap te geraecken. Soo keert hij, suppliant, met allebehoorlicke 
reverentie, hem addresserende aen U mijn E. heeren. Dit doende etc. besegelt met een cleijn 
segel, opte cant verdect met een papiere ruyte, ende ondergeteyckent G.van Baersdorp 1635 5/6. 
In margine stont geappostilleert: Die van de gerechte deser stede hebben den suppliant by desen 
geconsenteert ende toegelaten, omme in alle modestie ende geschicktheyt de conste der 
rhetorique ter camere alhier, onder den tytel daer Lyefd es 't Fondament, als broeder te mogen 
oufenen ende exerceren, mits hem gedragende na den octroije het voorsz. broederschap alhier 
verleent, mitsgaders nae soodanige ordre ende reglement, als noch in tijden ende wijle deselve 
soude mogen voorgestelt werden. Actum den 10en augustij van den jare XVJc ende vijfend
edertich. Onderstont mij jegenwoordich ende was geteyckent G. van Baersdorp."
- Idem:
"Om Johannes Bet.
Aen de E. heeren burgemeesteren ende regierders der stadt Leijden 1635.
Geeft reverentelick te kennen monscheur Johannes Bet, gewesende student van de universiteijt 
tot Leijden, alsoo hij, suppliant, de const van de redenrijcken mede eenige jaren op de camer van 
Liefd' es 't Fondament met goeden verstanden heeft gehanthaeft, hetwelcke voorleden october 
ter kennisse van U.E. is gebleecken. Ende omdat de voornomde const van retorijca soude in 
goede stant blijven door soodanige liefhebberen, die 't hartgrondich verstaen, ende hij, suppliant, 
met alle eerbiedicheijt hem addresserende aen U.E. heeren, dit doende etc. besegelt met een
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cleijn segel opte cant overdect met de papiere ruyte, ende ondergeteyckent G. van Baersdorp
1635 5/6.
In margine stont geapostileert: Die van de gerechte deser stede hebben den suppliant by desen 
geconsenteert om in alle modestie ende geschicktheyt de conste der rhetoryque ter camere alhier, 
onder den tytel daer Liefd es 't Fondament als broeder te mogen oufenen ende exerceren, mits 
hem gedragende naer den octroije het voorsz. broederschap alhier verleent, mitsgaders nae 
soodanige ordre ende reglement, als noch in tyden en wijlen deselve soude mogen voorgestelt 
werden. Actum den 10en augusty van den jare XVJc vyfendedertich.
Onderstont mij jegenwoordich ende was geteyckent G. van Baersdorp."
- De Leids-Vlaamse kamer In Liefde Groeyende neemt deel aan een wedstrijd te Haarlem. 
Auteurs voor Leiden zijn C.D. Eick, "Yver naed Schick", en "Beooght u zelfs".1600
1636
- GA Leiden, Secr.Arch.II, lnv.nr.7554 (Thes.rek.), fol.1137 verso en 1138:
30 gulden subsidie aan Liefde es 't Fondament ("Opten 11en january daeraenvolgende noch 
betaelt aen Jan Cornelisz. van Goeijen vanwegen de broederen van de camer rhetorijcke onder 't 
woort Liefde es 't Fondament etc.").
- Idem, fol.1176 verso en 1177:
24 gulden subsidie voor In Liefde Werckende.
- Idem, fol.1191 en 1191 verso:
24 gulden subsidie voor In Liefde Groeijende.
- Idem, fol.1206 en 1206 verso:
30 gulden subsidie voor Liefde es 't Fondament. (De kamer krijgt dus tweemaal in een jaar dit 
bedrag).
1637
- Idem, lnv.nr.7557 (Thes.rek.), fol.1164 en 1164 verso:
24 gulden subsidie voor In Liefde Werckende.
- Idem, fol.1187 verso en 1188:
30 gulden subsidie voor Liefde es 't Fondament.
- GA Leiden, Secr.Arch.I, lnv.nr.61 (Gerechtsdagboek R), fol.257:
"Om Elias Henricx.
Aen de E. heeren burgemeesteren ende gerechte der stadt Leijden.
Edel gekoosen raet, rechtschapen redevoeders,
Reyckt doch u jonstich oor, ter moeder spaecke (sic) vrunt,
Die willich, sonder dwang, soo trouwe stadtbehoeders 
Sijn cleyn vermeugen dienst, met hart en siele gunt 
Aen u sterck fondament, is Charon driest gevaren 
En geeft sijn oude schuijt, gepropt met rede breijn.
En soo, de Acoley bedroeft, met haer dienaeren,
Die in hun broederschap, mij dulden algemeijn,
Verdraecht mijn swacke pen, die 't schoon Parnas wil eeren,
Waervan 't opperst gebiet (=hoogste macht) met reden stadich blijft 
Onder 't vreedsaem beleijt van u, mijn waerde heeren,
Wanneer 't u maer belieft, soo bin ick ingelijft.

1600. Zie: Haarlem 1635.
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Onderstont uwe achtbare mogentheyt dienstwillige onderdaen ende geteyckent Elijas Henricx. 
Besegelt met den cleyn segel op de cant verdect met een papiere ruijte, ende onderteyckent 
G.van Baersdorp 1637 1/6. In margine stont geappostilleert:
Die van de gerechte deser stadt Leijden hebben den suppliant geconsenteert omme de conste der 
rethorijcken ter camere alhier, onder den tytel daer Liefde is't Fondament te mogen exerceren in 
goede sedicheijt, bequamheijt ende behoorlicke modestie, mits hem gedragende naer d'ordre aen 
de voorsz. camere alhier verleent ofte die noch in tijden ende wijlen verleent sal werden. Actum 
den 30en julij van den jare XVJc sevenendedertich. Onderstont mij jegenwoordich ende was 
geteyckent G. van Baersdorp."
1638
- GA Leiden, Secr.Arch.II, lnv.nr.7560 (Thes.rek.), fol.1173 verso en 1174:
24 gulden subsidie voor In Liefde Werckende.
- Idem, fol.1190 verso:
24 gulden subsidie voor In Liefde Groeijende.
- Idem, fol.1199 verso en 1200:
30 gulden subsidie voor Liefde is 't Fondament.
- De "Hollantsche camer van Leijden" (GA Leiden, bibl.nr.85951 f) is deelnemer aan een 
wedstrijd te Noordwijk.
1639
- GA Leiden, bibl.nr.72427 pf:
"Nieu-Jaers-Ghesangh van d'Orange Lely, Leiden 1639."
- GA Leiden, bibl.nr.72430:
"Nieu-Jaers Liedt Palmboom 1639". Auteur is A.Wemaer.
- GA Leiden, Secr.Arch.II, lnv.nr.7563 (Thes.rek.), fol.1382 verso en 1383:
30 gulden subsidie voor Liefde is 't Fondament.
- Idem, fol.1367 verso en 1368:
24 gulden subsidie voor In Liefde Groeijende.
- Idem, fol. 1331 verso en 1332:
24 gulden subsidie voor In Liefde werckende.
1640
- GA Leiden, Secr.Arch.II, lnv.nr.7556 (Thes.rek.), fol.1446 en 1446 verso:
24 gulden subsidie voor In Liefde Werckende.
- Idem, fol.1480 verso en 1481:
24 gulden subsidie voor In Liefde Groeyende.
- GA Leiden, Secr.Arch.I, lnv.nr.63 (Gerechtsdagboek T), fol.158 verso-161:
"Om Simon Aelbertsz. Moeijwier.
Aen de E. heeren burgemeesteren ende schepenen die van de gerechte der stadt Leijden.
Echte vaders van den reden (=rethorica),
Steurd u niet, dit wert gebeden 
Aen een saecke soo gering 
Van u goede inboreling,
Die u burgerkamers wetten
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Sich dienstbaer wil ondersetten (=onderwerpen),
Daer hem broederlick gesint 
Yder plaets gunt en bemint.
Dies verneemt men geen verschillen .
't Leijt alleen aen 't gunstich willen 
Van d'achtbaren wijsen raedt,
Waerop mijn vertrouwen staet.
Eij, dan waer de voesterheeren
Die staech onheil soeckt te weeren
Van de suijvere redentrap (=de opgang naar de kamer?).
Grift mij in het broederschap!
Onderstont V:S:D:W: onderdaen ende was geteyckent Simon Aelbertsz. Moyweer. Versegelt 
etc.
In margine stont geapostilleert: Die van den gerechte der stadt Leijden hebben den suppliant 
geconsenteert omme de conste der retorijcque ter camere alhier, onder den titel daer Liefde is 
Fondament, te mogen exerceren in goede sedicheyt, bequaemheijt ende modestie, mits hem 
gedragende naer d'ordre aen de voorsz. camere verleent of die noch in tijden ende wijlen 
verleent sal werden. Actum den 29en october van den jaere XVIc ende veertich, onderstont mij 
jegenwoordich ende was geteyckent A.v.Hoogheveen. "
"Om Abram Abramsz. van der Ham, leijdecker.
Aen mijn E.E. heeren burgemeesteren ende schepenen van den gerechte der stadt Leijden. 
Waerde heeren, die de reden 
Siert in onse Leijtsche steden,
Gunt mij, dat ick met de maets 
Mach becleen de redenplaets,
Daer mij na mijn wensch van allen 
Sijn de stemmen soo gevallen,
Om aldaer de eerste trap 
Te betreen van 't broederschap,
Mits ick na u beveelen 
Het onset heb helpen speelen 
En ten eijnde volgevoert,
Dat mijn ijver heeft beloert,
Die dan mijn achtbare heeren,
Wilt my doch u gunst vereeren,
Want, wanneer het u belieft,
Sal ick werden ingegrieft (=ingeplant)
Op de camer, dan de wetten,
Die ghy haer gelieft te setten 
Men sal houden ongeschent 
Door de Liefd es 't Fondament.
Onderstont u onderdaen ende was geteyckent Abraham Abrahamsz.van der Ham, leijdecker. 
Besegelt ende in margine stont geapostilleert:
Die van de gerechte der stadt Leijden hebben den suppliant geconsenteert omme de conste der 
retorijcke ter camere alhier, onder den tytel daer Liefde es 't Fondament, te mogen exerceren in 
goede sedicheijt, bequaemheijt ende modestie, midts hem gedragende naer de ordre aen de 
voorsz. camere verleent of die noch in tijden ende wijlen verleent sal werden. Actum den 8en 
novembris van den jare XVIc veertich onderstont mij jegenwoordich ende was geteyckent 
A.v.Hoogeveen."
- GA Leiden, Secr.Arch.II, lnv.nr.188 (Burgemeesters dagboek), fol.256 (21
6-1640):
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"Die van de gerechte deser stede hebben op 't verzouck by den broederen der rethorijcke onder 't 
woort Liefde is 't Fundament geconsenteert te moghen verthonen ende spelen opten toecomende 
jaermarckt van october op het pleyn van het Weeshuys alhier het spel van notabile verlossinge 
ende ontsettinge van dese stadt, midts al vooren daer van een prouve doende op 't voorsz. pleyn, 
daervan zyluyden bytyts den burgemeesteren ende regierders deser stede sullen verwittigen, 
ende daertoe nyemandt admitteren dan met bewilliging ende consent van burgemeesteren 
voornoemt. Ende soo wert de voorsz. broederen toegelaten te moghen afeysschen van yder 
persoon en van de kinderen beneden de twaelf jaeren half gelt voor het innecomen, voor het 
innecoomen drie stuvers, d'eene helfte tot haren particulieren profyte tot vervallinge van haere te 
doene oncosten ende de wederhelfte voor den arm weesen, midts latende daervan de heeren 
magistraten deser stede met haere gevolge ende haren geselschap, sonder dat de voorn. 
broederen ende moghen sullen eenige stellagien in 't voorsz. weeshuys te stellen ofte doen 
stellen, omme daervan van t'haren voordeel yets te genieten, dewijle hetselve ten proufijte van 
het arm weeshuys gelaten wert. Actum den XXJen junij anno XVJc ende veertich. "
- GA Leiden, Arch.Weeshuis, lnv.nr.432, fol.15 verso en 16:
"Den 4en october 1640 ontfangen voer 't helft incomen op de vertooninge van 't onset voer
Leyden by de retorysijnen van de Leytsche kamer, waervoer sij de wederhelft hebben genoten
de somme van 91.19. 0
Na de middach voer helft incomen 122.14. 8
Den 5 dijto van 't half incomen voer de middach de som van 84.13. 0
Dijto van 't half incomen nae de middach 100. 7.12
Den 6 dijto van 't half incomen na de middach de som van 78.15. 0
Den 7 dijto van 't half incomen 116. 9. 4
Den 8 dijto van 't half incoemen van de poorten de somme van 116.18. 0
Den 9 dijto van 't half incomen 116.12. 0
Den 10 dijto van 't half incomen 57.14. 8
Den 15 dijto van 't half incomen 101.19. 0
Den 16en dijto van 't half incomen 75. 0. 0
Den 4en october ontfangen van de veynsters ende kosijnen, de som 56.19. 0
Den 4 dijto van de vensters ende kosijnen na de middach, de som van 102.14. 0
Den 5 dijto voor de middach van de veynsters ende kosijnen, de som 85. 0. 0
Dijto van de kosijnen nae de middach 101. 6. 0
Den 6 dijto van de kosijnen ende veynsters de som van 69. 3. 0
Den 7 october van 't incomen van de vensters ende kosijnen 25. 8. 0
Den 8 dijto van de vensters ende kosijnen, de som van 71.19. 0
Den 9 october van de kosijnen ende vensters, de som van 54. 0. 0
Dden 10 dijto van de kosijnen ende vensters, de som van 9.10. 0
Den 15 dijto van de kosijnen ende vensters, de som van 36.13. 8
Den 16 dijto van de vensters ende kosijnen 35. 0. 0
Den 4 october ingecomen van de stelaedgens voor de middach 159. 7. 0
Dijto nae de middach van de stelaedgens 142. 0. 0
Den 5 dijto voor de middach van de stelaedgens de som van 147. 2. 0
Dijto nae de middach van de stelaedgens 152. 8. 8
Den 6 dijto van de stelaedgens 133.16. 0
Den 7 dijto van 't incomen van de stelaege de som van 125.16. 0
Den 8 dijto van de stellaedge 131.12. 0
Den 9 dijto van de stellaedge 130. 5. 0
Den 10 dijto van de stellaedge 64. 8. 8
Den 15 dijto van 't incomen van de stellaedge 87. 2. 0
Den 16 dijto van 't incomen van de stellaedge de som van 82.19. 0
Totaal 3068.14. 0
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- Idem, fol.191:
"Den 27 october betaelt aen Mr. Pieter van 4 daegen den sael waer te nemen, doen men het 
ontset speelden 9. 0. 0
Dito betaelt aen de binnevaeder van de sael waer te nemen doen men speelden 9. 0. 0
Dito betaelt aen Leliemijs (?) van de poort waer te nemen doen men het ontset speelden 6. 0. 0"

1641
- De Witte Acoleyen en De Palmboom nemen deel aan een wedstrijd te Vlissingen. Auteurs 
voor De Palmboom zijn Jacq Meurs, Abrah. Weemer, Wernaer I.H.B. en J.W.B., "Arbeydt om 
Loon", en I.V.V.1601

1642
- GA Leiden, Arch.Gilden, lnv.nr.1473:
Meilied van Liefde es 't Fondament.

- GA Leiden, Secr.Arch.I, lnv.nr.63 (Gerechtsdagboek V), fol.24:
"Om de broeders van de camer genaemt de Palmboom onder 't woort In Liefde Werckende.
Aen E.E. Heeren die van de gerechte der stadt Leijden.
Vertonen met schuldge reverentie u E.E. onderdanige de gebroeders van de camer, genaemt den 
Palmboom (onder 't woort In Liefde Werckende) binnen deser stede, dat alsoo hen, supplianten, 
by haer E.E. in den jaere XVIc vijfendertich vergunt ende toegestaen was op alsdoen aenstaende 
jaermarckt te mogen ageren ende verthonen de troubelen deser Nederlanden ende de Spaensche 
tierannie, doch hen wederomme afgeseijt wierde (vermidts het weeshuys deser stede, op welcx 
binnenpleijn by haer E.E. geordonneert was de verthonlngen voor te stellen) met de hete sieckte 
(=de pest) besmeth ende ontsteecken was, 't welck sij, supplianten, oock seer gaerne als een 
gewichtige reden sijnde, hebben willen gehoorsamen, nietjegenstaende by hen daertoe al veele 
preparaties ende bijna alle oncosten tot vordering van haer toegestaen voornemen gedaen waren. 
Ende alsoo sij, supplianten, effen wel (=evenwel) ten uwen opsichte tsedert tot noch toe seer 
geneijcht sijn geweest, ommegaende voorgenomene acten nochmaels in 't werck te stellen, 
hebben sij, supplianten, voor sooveel hen aengaet, daertoe geen bequamer tijt ende gelegentheyt 
dan de jegenwoordige aenstaende jaermarckt connen uijtvinden. Dus alsoo zij, supplianten, 
hierinne wederomme van noden hebben de toelatinge ende permissie harer E.E., buijten welcke 
consent sulcx niet en vermach te geschieden. Zijn zij, supplianten, eendrachtelijck hen kerende 
t'uwer E.E. met reverentelicken versouck ende supplicatie, dat deselve reguard nemende (=gelet) 
op de vergeefsche preparatiën ende tot niet gebrachte oncosten bij hem, supplianten, in den jaere 
XVIc vijfendertich voorsz. gedaen, ende mede dat hare verthonlngen tsedert den jaere XVIc 
tweeëndeveertich, vermidts de voorsz. verhinderinge niet en sijn voorgestelt, den supplianten 
derhalven tot bequamer exercitie van haere conste, die anders lichtelick in decadentie (=verval) 
soude comen te geraecken, gelieven te vergunnen consent ende toelatinge, omme op 't 
binnenpleijn van 't voorsz. weeshuys hare voorgenomen verthoningen van de Nederlantsche 
troublen ende Spaense tirannie van Duck d'Alba te mogen ageren te werden, sijnde sij, 
supplianten, 't voorsz. weeshuys van haer incomsten te laten genieten soodanich profijt als bij 't 
selve ten sulcken reguarde naer gewoonde wert genoten. Besegelt etc.
In de margine stont geapostilleert: Die van de gerechte der stadt Leijden hebben de supplianten 
bij desen toegestaen ende geconsenteert, omme op den aenstaenden jaermarct (om redenen 
hiernevens verhaelt) op 't binnenpleyn van 't weeshuys te mogen ageren de verthooninge van de 
Nederlantsche troublen ende de Spaensche tirannie van duc d'Alba, midts dat deselfde van haer 
innecomen 't weeshuys sullen laten genieten soodanich profijt als bij deselfde ten sulcken 
regarde naer gewoonte werdt gedaen. Actum den 13en marty XVIc tweeëndeveertich. 
Onderstont mij jegenwoordich ende was geteyckent A.v.Hoogheveen."

1601. Zie: Meertens 1943, p.93-95.
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1643
- GA Leiden, Secr.Arch.I, inv.nr.21 (Aflezingboek L), fol.86 en 86 verso:
"7-11-1643.
Verboth van ongeoorloofde redenryckerskamers.
Alsoo tot kennisse van die van de gerechte deser stede gekomen is, dat eenige ingesetenen alhier 
bevordert hebben op te rechten eenige broederschap ofte kameren van rethorijcke, afgesondert 
van die cameren die bij die van de voorn. gerechte daertoe over vele jaeren sijn geoctrijeert. 
Ende dat de bijeencomsten derselver meest daertoe aengeleijt (=ingericht) omme haeren tijt 
aldaer onnuttelijcke te verquisten ende te besteden tot droncken drincken ende andere debauches 
(=onmatigheden), sulcx als den voornomde gerechte uijt verscheijde gelegentheyten is 
gebleecken, waerdoor sij vrou ende kinderen thuys laeten gebreck lijden ende tot armoede 
vervallen. Soo is 't, dat die van de gerechte voorsz. meijnende, dat alrede genoechsaem getal van 
sodanige cameren tot vrije toe onder de respective woorden van Liefd' is 't Fundament, In Liefde 
Werckende ende In Liefde Groeijende sijn geadmitteert omme de voorsz. hare bijeencompste in 
alle geschicktheijt ende sedicheijt te houden. Bij desen verclaeren alle d'andere kameren of 
gelijcke broederschappen binnen dese stede opgerecht buijten ende tegens ordre onbehoorlijcken 
ingestelt, doende mitsdien deselve bij dese te niet. Ende verbieden alle ende eenen ijegelijcken 
eenige der voorsz. buijten ordre ende sonder consent opgerichte kameren te frequenteren, veel 
min eenige broederschap in deselfde te houden, op peijne van daerover arbitralijck te sullen 
werden gecorrigeert. Ende dat oock die genen, die eenige diensten, staende ter gifte van de 
gerechte deser stede, bekleden, daarenboven metterdaet sullen wesen vervallen van deselfde 
haere diensten ende voor andere impetrabel (=in aanmerking komend). Verbiedende mede bij 
desen daertoe ende tot sodanige niet toegelaten broederschappen eenige huijsen of kameren of 
diergelijcke gelegentheden te mogen lenen of verhueren, op peijne van daerover arbitralijck te 
sullen werden gecorrigeert. Naer voorgaende clockegeslach per peoye (=van de pui) van het 
raedthuys der stadt Leijden voor den volcke in jegenwoordicheyt van den schout, burge- 
meesteren ende schepenen afgelesen den 9 novembris anno XVJc dryendeveertich."

- GA Leiden, Secr.Arch.I, lnv.nr.64 (Gerechtsdagboek V), fol.312:
"Om Dirck Willemse Swellingh.
Met reverentij.
Ghy, achtbare magestraet,
Die 't bewint van dese stede 
Met eenijder gade slaet 
Tot bescherming dijner leede!
Ghy, de schoot der vreemdelinghen,
Daer een ijder veijlich rust,
Die door uwe poorte dringhen!
Met een aengenamen lust 
Voor u ick mijn needer buijge,
Om een saeck van mij bemint,
Wiens voorouders sijn getuyghen,
Dat, bij ware (=bij waarheid), soo gesint.
Dat is dat ick mach verkeeren 
Bij u Lieft es Fondement.
Om aldaer t'excerceren 
Reedenconst, u wel bekent.
Want de broeders mij aengenamen 
Op 't believe van U.E 
Daerom bid ick u eersame:
Heeren gunt my deese be (=bede),
Dat ick mach het broederschap 
Door u hooge gunst geniete 
Met Pegasus vocht begiete.

584



Onderstont Dirck Willemsz. Swellingx, besegelt etc.
In margine stont geapostilleert: Bij desen gestelt in handen van de broederen der rethorijcke 
onder 't woort Liefde es 't Fondament, om die van de gerechte op 't versouck hierneffens gedaen, 
te dienen van hare advise ten eijnde 't selver gehoort, alsdan nader op des suppliantens versouck 
mag werden gedisponeert naer behoeven. Actum den 26 junij van den jare XVJc drieënveertich. 
Onderstont mij jegenwoordich ende was geteijckent A.v.Hoogheveen.
Lager stont: Wij broeders van Liefde es 't Fondament hebben aen toonder van desen sijn 
versouck toegelaten en onderteijckent bij mij Simon Aelbrechtse Moijweer als keijser, Willem 
Gerritsz van Honthorst, prins. Noch lager stont: Die van den gerechte der stadt Leijden gelieve 
het advijs van de broederen van de camere der rethorijque onder 't woort Liefd es 't Fondament, 
dat bij dewelcke deselfde genegentheyt bethonen om Dirck Willemsz. Swelling onder haer 
broederschap t'admitteren, hebben den voornoemde Swelling, suppliant, tot broeder in de 
voorsz. camere by desen toegelaten, mits hem gedragende naer de ordonnantie opte voorsz. 
camere alrede gemaeckt ende bij de gerechte voornoemt alsnoch te maecken. Actum den 
tweeden julij van den jaere XVJc drijeëndeveertich. Onderstont mij jegenwoordich ende was 
geteyckent A.v.Hoogheveen. "

1644
- GA Leiden, Secr.Arch.I, inv.nr.65 (Gerechtsdagboek W), fol.85 verso:
"Om Salomon Malebranck.
Requeste om te presenteren aen de heeren die van de gerechte deser stede Leijden.
Achtbare, wijsen raet, van Godt gestelde goden,
Die Leijdens vroom beleijt, bekleet met schoon cieraet,
Om d'algemene nut, die u ter harten gaet,
Te stijven langhs hoe meer, door wet'lijcke geboden,

Hier komt een drijste (=vermetele) slaef, dien 
schaemte doet verroden (=blozen),
Dewijl hij moeijlijck valt, sijn geboorts maidjestraet,
Doch hope stijft sijn tret en queeckt sijn toeverlaet,
Vermits noijt trou dienaer uijt haer gunst is gevloden.

Vergunt u onderdaen, mach 't wesen, dat hij vrij 
En veijlich tot vermaeck, handthaeft de rijmerij 
In 't broederlijck bewint en in de burgerkamer.

Voer hem, als 't u belieft, elck broeder waerdich kent,
Om nevens haer met reen (=rethorica), te kleiden (=bekleden) 't fondament,
Geworden mit den tijt door d'oefeninge bequaeme.

Was onderteyckent Salomon Malebranck, Arij Dircksz. van Assendelft als keijser, Symon 
Aelbrechtse Moijweer als prince, met toestaen van de gemeene broeders besegelt is etc.
Was geapostilleertdie van de gerechte der stadt Leijden hebben den suppliant by desen 
geconsenteert ende toegestaen, omme als broeder opte camere van rethorijcque, onder 't woort 
Liefde es 't Fondament geadmitteert ende de conste der rethorijcque in goede sedicheyt ende 
modestie te exerceren, mits hem gedragende naer d'ordre ende regulen op het houden van de 
voorsz. broederschap alrede met goetvinden van de voorsz. gerechte beraemt ofte alsnoch te 
beraemen. Actum den 28 januarij anno XVJc vierendeveertich. Was geteijckent mij jegenwoor
dich A.v.Hoogheveen."

1646
- Idem, lnv.nr.67 (Gerechtsdagboek Y), fol.24:
"Om de broeders van rhetorica onder 't woort Lieft es 't Fondament.
Aen de E. heeren ende heeren van de gerechte der stadt Leijden.
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Verthoonen met schuldige eerbiedinge u E.H. onderdanige dienaers, de broeders van rhetorica 
onder 't woort Lijeft es't Fondament, hoe dat tot haer suppliantens kennisse gecomen is datter 
verscheyde oude burgers begeerich sijn, omme te aenschouwen 't spel van 't onset van dese stadt, 
't welck in ses jaeren niet en is gespeelt. 't Is sulcx dat zy, supplianten, noch sijn deselfde 
persoonen die laetstmael 't ontset hebben gespeelt ende dat sij noch wel genegen zijn het 
wonderbaerlijck ontset op de aenstaende octoberse jaermarct alhier in 't arme weeshuijs voor 
eenieder te ageren, wegens (op grond van?) de geannexeerde oude rolle. Maer alsoo sulcx niet 
en mach geschieden, anders als met u E.H. consent ende toelaten, soo versoecken sij, 
supplianten, seere instantelicken (=met aandrang), dat u E.H. haer, supplianten, gelieven te 
consenteren 't voorsz. spel van 't ontset op de octobersche jaermarct openbaerlicken te mogen 
speelen ende speelen. 't Welck doende ende besegelt etc.
In margine stont geapostilleert: Die van de gerechte der stadt Leijden hebben bij desen 
toegestaen ende geconsenteert aen de broederen der camere van rhetorique hier ter stede onder 
den titel van Liefde es 't Fondament het spel van de ontsettinge der stadt Leijden, sulcxs als het 
jongst gespeelt is, sonder eenige veranderinge daerinne te doen mogen speelen in 't openbaer in 't 
weeshuys alhier in de naestcomende jaermarckt ende feest van de verlossinge van den 3 
octobris. Des zijluyden alvoorens daervan de prouve sullen doen voor die van de gerechte deser 
stede alleen. Actum den 21 en meye anno XVJc sessen veertich, onderstont geteckent mij 
jegenwoordich A. van Hoogheveen."

- GA Leiden, Arch.Gilden etc., lnv.nr.1480:
"In manieren, hijernaer volgende, bekennen Daniel Jacobsz. Mergel, tobackvercoper, verhuyrt 
an de gemeene camerbroeders of rethorijckers van Liefd Werckende gehuyrt te hebben 
respective by desen eerste seeckere voorcamer, die in des verhuyrders voorgenomen nieuwe 
huysingen te stellen ter plaetse d'oude Sylpoort gestaen heeft, gemaeckt sal werden ter breeth 
van achtien voeten, hooch thien voeth ende weer achtien voeten, langs welcke camer voorzien 
sal moeten sijn, gelijck den verhuyrder beloofde te versorgen van een behoorlicke waterstee(n), 
mitsgaders van een extraordinaire nuijwe foirnu (=nieuwe oven), voorts van een bequaem 
mantelhout (=houten bekleding) met chierlicke steentgens in de schoorsteen sonder posten ende 
noch een vrye solder of andre bequaeme plaetse, om der huyrders turf te cunnen leggen ende dat 
voor den tyt van drye jaeren achtereenvolgende, innegaende opten eersten meij eerstcomende 
dese jaers 1646 ende diervolgens expirerende (=eindigend) opten laetsten aprilis anno 1649 voir 
een somme van tsestich guldens ter 40 groten 't stuck in 't jaer boven ende behalven vier rijcxd. 
voor des verhuyrders huysvrouwe ende een rijcxd. voor sijn outste dochter, elcx eens vooral tot 
vereeringe bedongen welcke huyrpenningen de huyrders sullen moeten betalen. 't Gelt sy 
beloofden by desen mit vijftien gulden van dien alle vyerendeel jaers daervan dienvolgens 't 
eerste vyerendeel jaers huyr innegecomen ende verschenen sal sijn opten eersten augustij 
eerstcomende en soo vervolgens mit voorwaerden, dat den verhuyrder de voorsz. camer op 
meijedage eerstcomende opgemaeckt opleveren sal. Doch indien 't selve een weynig tyts soude 
mogen dyladyeren (=opschorten). In sulcken gevalle sal den verhuyrder de huyrders voornt. 
middeleretijt van een ander bequaeme plaetse moeten voorzien, alwaer de huyrders haere 
bijeencompsten of vergaderingen gevouchelicken sullen cunnen houden. Gelijck mede den 
verhuyrder sal moeten gedoogen, dat de huyrder voornoemt den tijt van ontrent vijer maenden 
langh in de somer dees huyre geduyrende haer bijeren sullen mogen leggen in de kelder van den 
verhuyrder, daertoe syluden den vryen toeganck hebben sullen, sonder eenich tegenseggen 
(=tegenspreken). Voorts sal den verhuyrder alle het camergoet van de voornoemde huyrders, 
naerdat 't selve als vooren ten ingangh deser huyre gereynicht opgelevert sal sijn, zowel te 
haestenen (=snel trachten af te maken) ende schoon te houden, soolange dees huyre geduyrt 
ende ter expiratie (=afloop) van deselve alsoo op te leveren.
Mede sullen de huyrders voornoemt mitte camerbroeders, die naerdesen aen de voorschreven 
kamer sullen behoren, hebben een vrye toegangh tot des verhuyrders secreet (=w.c.) sonder 
eenich jegenseggen. Ten laetsten is expresselick bevoorwaert (=uitdrukkelijk de voorwaarde 
gesteld) dat de huyrders t'allen tyden sullen hebben den vrijen deurgangh door sijn voorhuys om 
op 't gehuyrde te comen, mits dat syluyden des avondts ten thijen uyren of half elf uyren ten
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uytersten sullen moeten scheyden, uytgesondert op meytijden des nieuwe jaers, verloren 
maendachs (=maandag na driekoningen, koppermaandag en ook de maandag na Beloken Pasen) 
of vastenavonden, als wanneer de huyrders aan het voorsz. gestelde uyr niet gehouden sullen 
sijn; alle 't welck sy, contrahenten (=contractanten), belooft hebben naer te houden ofte 
achtervolgen mitsgaders doen doen. Onder verbant als rechtelicken is. Toirconden geteyckent 
den 12 februarij anno 1646.
Daniel Jacobsz. Mergel."

1647
- GA Leiden, ANHG, inv.nr.4 (Actenboek 1640-1654, d.d. 14-6-1647):
"Alzoo de comedianten ende andere camerspeelders dese weeck op de kermis in de pincxterda- 
gen seer insolent gespeelt hebben ende noch voortgaen in 't speelen, is goet gevonden dit te 
remonstreren aen de H.H. burgemeesteren, hoe eer hoe liever."

- Idem, d.d. 21-6-1647:
"De broeders die last hebben gehadt om aen de H.H. burgemeesterente remonstreren de 
insolentiën van de comedianten, hebben gerapporteert haren last te hebben volvoert ende van 
hare Achtb. tot antwoort te hebben ontfangen dat hare Acht. besich zijn om te spreken van de 
profanatiën des sabbaths ende daerop ordres te doen stellen, nu met eenen daerop sullen letten."

- GA Leiden, Arch.Weeshuis, lnv.nr.432, fol.24 verso:
"Den 17 junij gerekent ontfangen te hebben van haer deel van de comedijspelen 343.6.0.1602

1648
- GA Leiden, Secr.Arch.I, inv.nr.68 (Gerechtsdagboek Z), fol.63:
"Om Coenraet Jansz. de Pijper.
Requeste aen de E.E. heeren schout, burgemeesteren ende schepenen, die van de gerechte der 
stadt Leijden.
Achtbaeren wijsen raet, begaefde redenvadren,
Gunt, dat u ondersaten inboreling mach nadren,
Tot u (met clacht en last) geswangert besich oor 
Met sijn geringe saeck, gebout op goet gehoor.
Als u doorlucht verstant 's lants saecken heeft doorwandelt 
En stadt en burger heijl nootwendich afgehandelt,
Pocht dan (soo 't wesen mach) op Liefd es 't Fondament.
Daer ben ick in gegrift, soo ghij mij waerdich kent.
Het aengenaem verhoor in snel versend geschrifte,
Hoe u gewillich slaef, van kommers last verlichte,
In Leijden tot de reen, ijders getrouwen raet.
Voecht mij benevens haer, wiens naem hier onder staet.
Lager stont: Uwe E.E.H. Onderteyckent Koenraedt Jansz. de Pijper, Symon Aelbrechtsz. 
Moeijweer, keijser; Salomon Malebranck, Willem Gerritsz. van Honthorst, prins, met 
toestemminge van de gemeene broederen.
Noch laeger stont: die van de gerechte der stadt Leijden hebben bij desen geconsenteert ende 
toegestaen, dat den suppliant onder de broederschap van de camere van rethorijcque onder 't 
woordt Liefde es 't Fondament sal mogen werden geadmitteert, mits hem in alle sedicheyt ende 
geschickt gedragende naer de ordre ende goede regulen van de voorsz. caemer. Actum den 6en 
februarij anno XVJc achtenveertich.
Lager stont: mij jegenwoordich ende was geteckent A. van Hoogheveen. "

1649
- GA Leiden, RA, inv.nr.4, deel M. (Correctieboek), fol.129 recto en verso (16-9-1649):

1602. Het is de vraag of het hier - evenals in de andere posten van 1647 - rederijkers betreft.
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"Mr. Gerard van Hoogheveen, schout der stede, causeert (=stelt een actie in) ende beclaecht voor 
de Ed. heeren van der gerechte der stede bij dezen Isaack Sickenburch, Erasmus Bartholomeus, 
Daniel de Rijcke, Pieter de Witte, Jacob Vennecool, Jacob Christiaensz., Jacob Cock, Anthonis 
van der Linde, Daniel van Binneseel, Waernaert Jansz., Maximiliaen van Blochuijsen, Andries 
van Barter, hemluyder aenseggende ende der waerheijt is, sulcx dat zij gedaechdens hebben 
onderstaen ende vervordert binnen deser stede op te rechten ende te frequenteren eenige 
broederschappen ofte cameren van rhetorijcke afgesondert van die cameren, die bij die van de 
gerechte voornoemt, daertoe over veele jaeren zijn geoctroijeert, waervan de bijeencomste 
daertoe meest wert angeleijt, omme hare tijt aldaer onnuttelijcken te verquisten ende te besteden 
tot droncke drincken ende andere debauches (=onmatigheden in eten en drinken), waerdoor zij 
vrouw ende kinderen thuijs laeten gebreck lijden ende tot armoede vervallen. Ende alsoo 't gene 
voorsz. staen, saecken sijn van zeer quade gevolgen ende dienvolgende in een welgestelde 
Republijcke geensints lijdelijck insonderheijt niet in dese stadt, alwaer het meerendeel hare cost 
met haer handenarbijt ende het maecken van verscheijde manufacturen moeten gewinnen. Ende 
zij dienvolgende door de voorsz. debauches onbequam werden gemaeckt, om des anderen 
daechs haer gewoonlijck hantwerck te plegen, dat mede zij, gedaechdens, tot vercieringe van de 
voorsz. cameren verscheijden huijsraet hebben gecoft, om daerdoor andere tot de bijeen- 
compsten aen te locken ende onder hare ongeoorlofde broederschappen te crijgen, hetwelcke 
alle tesame is strijdende jegens het speciale verboth bij de voorsz. gerechten voor desen gedaen 
ende op der 7 november 1643 van het raedthuijs deser stede afgecondicht. Concludeert 
derhalven den heere eijsscher, dat de voorsz. broederschappen verclaert sullen werden te wesen 
onbehoorlicken ende verbooden bijeencompsten, ende dat wijders (=verder) zij, gedaechdens, in 
conformite (=overeenstemming) van de voorsz. publicatie arbitralicken zullen werden 
gecorrigeert, mitsgaders dat allen den huijsraet ende meubelen die de voorsz. broederschappen 
in het gemeen zijn toecomende, verclaert zullen werden te wesen verbeurt ende in gevolge 
vandien ten profyte van de armen zullen werden vercoft, maeckende eysch van costen.
Die van de gerechte der stadt Leyden houden dese saecke voor alsnoch in advys (=beraad)."

- GA Leiden, Secr.Arch.II, lnv.nr.21 (Aflezingboek L), fol.346a (17-9-1649):
"Verboth van ongeoorloofde rederijckerskamers.
Alsoo tot kennisse van die van de gerechte deser stede gekomenis, dat, contrarie 't expres 
verboth opte 7en novembris van den jare XVJc drieëndeveertich ter poije van 't raedthuijs deser 
stede afgelesen, eenige ingesetenen alhier sich bevordert hebben van nieuwers op te rechten 
eenige broederschappen ofte kameren van rhetorijcke, afgesondert van die cameren die by die 
van de voorsz. gerechten daer toe over veele jaeren zijn geoctroijeert, ende dat de bijeencompste 
van dezelve daertoe meest wert aengeleyt, omme haer tijdt aldaer onnuttelijcks te verquisten 
ende te besteden tot droncke drincken ende debauches, sulcx als den voorsz. gerechte uyt ver- 
scheyde gelegentheden is gebleecken, waerdoor zy vrouwe ende kinderen laeten gebreck lijden 
ende tot armoede vervallen, soo is 't injurerende (=de rechtskracht ontkennend van) 't voorsz. 
verboth. Ende dat die van de gerechte alleene by provisie ende totdat anders zal zijn 
geordonneert, admitteren ende gedogen de drie cameren van retorycke onder de respective 
woorden van Liefde is het fondament, In Liefde groeyende ende In Liefde werckende, omme de 
voorsz. hare bijeencompsten in alle geschicktheyt ende sedicheyt te houden op sodanige voet 
ende nader reglement als hun by de voorsz. gerechte zal werden gegeven. Ende verklaren die 
van de gerechte by desen van nieuws alle andere kameren ofte gelycke broederschappen binnen 
deser stede opgerecht buyten ende tegens ordre onbehoorlycken ingestelt te zijn, doende 
mitsdien dezelfde by desen te niet. Ende verbieden allen ende eenen yegelijcken eenige der 
voorsz. buyten ordre ende sonder consent opgerichte kamer te frequenteren, veel min eenige 
broederschap in dezelfde te houden op peyne van daerover arbitralycken te zullen werden 
gecorrigeert. Ende dat oock diegeene die eenige diensten staende ten gifte van die van de 
gerechte deser stede bekleden, daerenboven metterdaet zullen wesen vervallen van dezelve haere 
diensten ende voor andere imp(e)t(r)abel (=in aanmerking komend), verbiedende mede by desen 
daertoe ende tot sodanige niet toegelatene broederschappen eenige huysen oft kameren oft
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diergelycke gelegentheden te mogen leenen oft verhuyren op peyne van daerover arbitralycken 
te sullen werden gecorrigeert. "

- GA Leiden, Secr.Arch.I, lnv.nr.69 (Gerechtsdagboek AA), fol.80 verso en 81 (identieke acte ln 
Arch.Gilden, lnv.nr.1482), 16-10-1649:
"Provisionele (=voorlopige) ordre ende reglement by die van de gerechte der stadt Leijden 
beraemt op de camer van rethorijcque onder 't woort In Liefde Groeyende, by provisie bij voorn. 
gerechte toegelaeten. Gelijcke instructie gegeven aen de camers In Liefde Werckende ende 
Liefde es 't Fondament.
Siet aengaende de provisionele sluytinge van de kamer RPS c.f. 115.
1.In den eersten sal de voorn. camer alleenlijck moogen bestaen uijt twaelf broeders ten 
alderhoochsten.
2.Ende en sal niemant als broederop de voorn. camer moogen compareeren, tensij bij die van de 
gerechte daertoe behoorlicken sij geadmitteert ende toegelaeten.
3.Des soo sal het de broeders vrij staen op de voorn. camer te laeten coomen boven het getal van 
de geadmitteerde broeders half soo veel liefhebbers als daer broeders op de camers zijn, sulcx 
dat de voorn. liefhebbers ln allen gevallen niet meer en sullen moogen sijn dan ses in getale.
4.Sullen meede op de voorn. camere ofte in de vergaderinge van de voorsz. broeders geen 
vroupersoonen, getrout ofte ongetrout, moogen coomen, 't sy om haere mans ofte meesters te 
haelen ofte onder eenich ander pretext (=voorwendsel), hoedanich het soude moogen weesen. 
5.Sullen de broeders alleenlijck tweemael ter weecke des maendachs ende saterdachs naer de 
middach bij den anderen coomen, om hunnen exercitiën in alle sedicheyt ende geschicktheijt 
(=gepastheid) te oefenen.
6.Sullen meede gehouden zijn telckens voor de clocke acht uijren te scheijden op peijne dat soo 
wie naer de voorsz. tijt ofte de clocke half negen geslaegen zijnde op de voorsz. camer bevonden 
wert, deselfde voor de derde reijse drie gulden ende dickwils daerop bevonden werdende 
daerover van de voorn. camer gebannen ofte andersints arbitralijcken sullen werden gecorrigeert.
7.Hebben wijders de voorn. gerechte goetgevonden dat op de voorn. camer bij de aelmoeseniers 
een busse sal werden gehangen, omme daerinne vergadert te werden de boeten, dewelcke ter 
voorsz. camere ten behouve van den armen sullen comen te vervallen, welcke busse eens jaers 
bij de voorn. aelmoeseniers sal werden geledicht.
8.Alle welcke poincten preciselicken by de voorn. broeders sullen moeten werden naergecomen 
ende geobserveert op peijne voor sooveel aengaet de poincten, daer gene precise straffe is 
uijtgedruckt, van arbitrale correctie.
Ende dit alles bij provisie totdat anders bij de voorn. gerechte in 't regart van de camers van 
rethorijcque sal zijn geordonneert."

- GA Leiden, Arch.Gilden etc., lnv.nr.1481:
"Op huyden den 21en januarij anno 1649 compareerde voor my, Jan van Outshoorn, notaris 
publique by de hove van Hollant geadmitteert, voor de naergenompten getuyge Aeryaentge 
Huygen, weduwe van Daniel Jacobsz. Mergel als verhuyrster ter eenre ende de gemeene 
kaemerbroeders van de Liefde Werckende als huyrders ter andre sijden. Ende bekenden over 
ende weder over verhuyrt ende gehuyrt te hebben een seecker voorcaemer van des verhuyrsters 
huys, staende ter plaetse daer d'oude Sijlpoort gestaen heeft. Ende dat voor den tyt van twee 
jaeren innegaende den 1en meij eerstecomende dese jaers sesthienhondertnegenenveertich ende 
sulcx weder eijndende de laesten april anno sesthienhondertendeeenenvijftich by de somme van 
tsestich gulde te 40 groten 't stuck in 't jaer, te betalen mit 1/4 alle vijerendeel jaers den 1en 
augustij sesthienhondertnegenenveertich 't eerste boven de vereeringe die de voornoemde 
huyrders t'haer diseratie (=desideratie ? = wens) op 't eijnde van de huyr sullen hebben te doen 
aen de voornoemde verhuyrster oft aen hare kindren, mit conditie dat de voornoemde 
verhuyrster de haertstede van de voornoemde kamer behoorlicken sal moeten repareren, gelick 
mede de huyrders den tyt van ontrent vyer maenden in de somer hare bieren sullen mogen 
leggen in den verhuyrsters kelder ende hare vrije toe- ende afgangh daertoe hebben; wyders sal 
de verhuyrster voornt. de voornoemde camer mit alle het camergoet van de huyrders
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continuelick wel haestenen ende schoonhouden moeten ende alsoo op 't eijnde van de huyre op 't 
eynde mede sullen de huyrders voornt. mitte camerbroeders, die na desen aen voorseide kamer 
sullen behooren hare vrije toegang hebben tot des verhuyrders secreet noch is bevoorwaert, dat 
de voornoemde huyrders t'allen tyden sullen hebben de vrije deurgangh tot op 't verhuyrde, 
mitsgaders dat de waterstee(n) ten dienste van de verhuyrde camer, gemaeckt by de voornoemde 
huyrders t'haren believen gebruyckt sal werden. Ende dat de voornoemde verhuyrster de 
voorseide huyrders hare eerste turfsolder sullen laten gebruycken, mits dat de verhuyrster van de 
turfsolder tot op de solder boven d'verhuyrde kamer sal moeten laten maken een behoorlicke 
koocker mit een turfkist om de turf te laeten nederkomen. Alle 't welck de voornoemde 
contrahenten beloofden na te comen onder verbant als na rechten consenterende verder de 
voorseide contrahenten om haer in de innehouden dese gewillichen te laten condemneren by 
deser stedevierschare, daertoe constituerende sodanige proc(...) als desen sal worden ter hande 
gestelt. Belovende 'tselve van waerden te houden.
Aldus gedaen binnen Leyden ten dage ende jare alsboven, present Benjamin Hambrouck ende 
Jan van Walwyck, als getuygen hiertoe versocht, ende is geteyckent 't hantmerck van 
Aeriaentgen Huygen voornt., Karel Pietersz., Willem Jansz., Jacob de Poorter, Willem 
Ent(...)len, Benjamin Hambrouck, P. van Walwyck ende J. van Outshoorn, notaris publique."

1650
- GA Leiden, Arch.Gilden etc., lnv.nr.1483 (Identieke acte ln GA Leiden, Secr.Arch.I., lnv.nr.69 
(Gerechtsdagboek AA) fol.106 verso:
"Aen mijne E.E. heeren burgemeesteren ende gerechte der stadt Leijden.
Geven reverentelijcken te kennen U.E. onderdanighe dienaren, die broederen van de jonge 
camer, genaempt de Palmboom In Lieft Werckende, hoe dat uwer E.H. gelieft heeft te 
ordonneren, dat zy, supplianten, twe malen ter weeck vergaderinghe sullen mogen houden, als 
namentlicken 's maendaechs ende saterdaechs, waervan sy, supplianten, uwer E.E. hoochgelic- 
ken zijn bedanckende. Ende also onder hen, supplianten, eenige liefhebbers zijn, zo van 
bierdragers als andere neringdoende luijden, die des saterdaechen heel qualicken uyt mogen, zo 
keeren zy, supplianten, hem aen uwer E.E. reverentelick biddende ende versouckende, dat 
d'zelve gelieven te ordonneren, dat zy, supplianten, in plaetse van zaterdachs, donderdaechs 
vergaderinge sullen mogen houden. 't Welck doende etc.
In margine: Die van de gherechte der stadt Leyden hebben die supplianten by desen geconsen- 
teert, dat deselfde in plaetse van des saterdachs alle donderdagen haer bijeenkomsten in alle 
geschiktheyt ende eerbaerheyt sullen mogen houden, mits hun in t'verdiende (=voorbeeldig 
gedrag) preciselycken gedraegende naer de ordonnantie, hun op den 16 october laetstleden 
verleent. Actum den 13 januarij XVJc vijftich. G.v.Hoogheveen.

1651
- GA Leiden, Secr.Arch.I, inv.nr.70 (Gerechtsdagboek BB), fol.153:
"Om Thomas Kethel.
Aen E.E. heeren die van de gerechte der stadt Leijden.
Achtbaere magistraet, om in const te verstercken 
Ick, die beminder ben bij In Liefde Wercken,
Heb bij de maets aldaer verder versouck gedaen 
En broederschap is mijn eendrachtich toegestaen 
Van keijser, prins, factoor ende gemeene leden.
Noch zij wijsen mij naer 't raethuys deser stede,
Om van ons vaders te toonen vast bescheyt (=krachtig oordeel).
Dus com ick uyt haer last, in onderdaenicheyt,
En versoeck met oodtmoet aen u, mijn Edele Heeren,
Dat ick het broederschap als broeder mag vermeeren,
Soo mij dees jonst geschiet voor u lofsaem greijf (=gemak),
Getroost met danckbaerheyt u (...) dienaer blijf.
't Welck doende etc.
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In margine stont geapostilleert: Bij desen gestelt in handen van de broeders van de camere; 
nevens gemelt, om die van de gerechte te berichten of admissie van den supplianten niet is 
strijdich tegens de jongste gemaeckte ordonnantie op 't houden van de voorn. kameren. Actum 
den 21 septemb. 1651 eenenvijftich. Mij jegenwoordich G. van Hoogeveen.
Lager stont: die van de gerechte der stadt Leijden hebben bij desen geconsenteert, dat den 
suppliant op de rederijckerskamer in de requeste gemelt sal mogen werden aengenomen, mits 
hem gedragende naer d'ordonnantie op de voorn. kamer bij die van de gerechte gemaeckt. 
Actum den 28 september van den jaere 1651. Mij jegenwoordich ende was geteyckent 
G.v.Hoogheveen."

- GA Leiden, Secr.Arch.I, inv.nr.189 (Burgemeester- en Gerechtsdagboek van publieke zaken 
D), fol.91 (9-8-1651):
"Swaricheyt bij den predikant Du Bois gemoveert (=ter sprake gebracht) nopende 't spelen van 't 
onset van Leyden.
Is bij den pensionaris die van de gerechte der stadt Leyden bekent gemaeckt, dat de predicant du 
Bois bij hem was geweest. Verclaert dat syns bedunckens (=naar zijn mening) het spel van 't 
ontset niet en behoorde te werden gespeelt in sodanige vouge, als 't selfde was voorgenomen. 
Ende dat derhalven tot ontlasting van syn gemoet van de redenen, die hem daertoe bewogen aen 
den voorn. pensionaris wel kennisse hadden willen doen, met versouck deselfde die van de 
gerechte te willen voordraegen. Eerstelyck, omdat Godes naeme aldaer wert aengeroopen. Ten 
tweeden, omdat aldaer souden verschijnen twee mannen in vrouweklederen. Waerop die van de 
gerechte naer rijp overleg hebben goetgevonden den voorn. pensionaris te versoucken, om Du 
Bois uijt haeren naeme bekent te maecken, dat de voorn. gerechte door de voorn. redenen niet en 
konnen bewogen werden, om in 't voorn. spel eenige veranderinge te doen doen, maer 't selfde in 
manieren als geconcipieert es, te sullen laeten spelen, ende derhalven die van de gerechte 
versoucken, dat Ds Du Bois in 't gene voorts (=nu) es, gelieve syn gemoet gerust te stellen ende 
vooral in sijne predicatiën van de voorn. saecke geen vermaen te doen.
Den 17 september 1651 heeft den pensionaris aen die van de gerechte gerefereert (=verslag heeft 
uitgebracht), dat hij hetgeene voorsz. es aen den predikant Du Bois hebbende bekent gemaeckt, 
hierover voor die van de gerechte gehoort te mogen werden, waerop geene deliberatie (=overleg) 
es gehouden."

- GA Leiden, Arch.Weeshuis, lnv.nr.443, fol.24:
"Den 26 dito (=mei) ontfangen voor onse deel van 't spelen van de comedijanten f. 188.0.0."

- Wijnbeek z.j., p.26:
"In het jaar 1651 was eene Jan Zaghariaz, letterzetter, factor van de rederijkerskamer in Leiden 
(Liefde es 't Fondament), die heeft verschyden toneelspeelen gemaakt, waarvan ik er nog 8 in 
een oudgeschreve boek bezit, die zijn gespeeld in Den Haag, hier tot Leyden, Leyderdorp en 
Rijnsburg, te Katwijk op den Rijn."

1652
- GA Leiden, Secr.Arch.II, inv.nr.7583 (Thes.rek.), fol.166 verso:
"Betaelt aen de broeders van de kamer van rethorica, onder den tytel Lyefde es 't Fondament, de 
somme van dertich guldens, haer by burgemeesteren tot wederseggens vergund van haer turf en 
kaersen, in plaetse van sesendertich guldens, die zy voor kaemerhuur plachten te hebben."

- Idem, fol.166 verso:
"Aen de broeders van de camer van rhetorica onder den tytel In Liefde Groeyende eene somme 
van vierentwintich guldens voor een jaar camerhuyr haar by de gerechte deezer stad toege- 
voecht."

- GA Leiden, Secr.Arch.I, inv.nr.189 (Burgemeester- en Gerechtsdagboek van publieke zaken 
D), fol.115:
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"Bij Mr. Geraardt van Hoogeveen, schout deser stede, es die van de gerechte bekent gemaeckt, 
hoe dat hij beneffens sijne substituyt-schouten op sondach laestleden den derden van de lopende 
maendt, hebbende besocht ende gevisiteert de toegelaetene rethoryckerskamers, bevonden heeft, 
dat contrarie de ordre ende het reglement bij die van de gerechte der stadt Leyden op den 16 
october 1649 hermaeckt op de voorn. toegelaetene kamers bij den anderen waeren gekoomen 
veel meer personen, als de voorn. ordre ende reglement es toegelaeten. Dewelcke aldaer waeren 
drinckende. Hebben die van de gerechte 't gene voorts es in achtinge genomen, hebbende 
alsmede dat bij de voorn. ordre alle bijeenkomsten op den sondach werden verboden, 
goetgevonden by provisie alle de voorn. kameren te doen toesluyten. Ende dat de hoofden van 
deselfde kamers gelast sullen werden de sleutels aen den burgemeesteren te behandigen ende tot 
dien eynde voor deselfde ontboden.
Actum den 7en marty XVJc tweeendevijftich. "

- GA Leiden, Arch.Gilden etc., inv.nr. 1484 (Zie ook: GA Leiden, Secr.Arch.I, lnv.nr.71 
(Gerechtsdagboek CC), fol.42 verso-44 verso):
- Aen de E.E. achtbare heeren die van de gerechte der stadt Leijden.
Geven reverentelick te kennen U.E.A. onderdanige broeders der jonge redencamer, genaemt De 
Palmboom, onder 't woort In Liefde Werckende, hoe dat door ordre van U.E. achtbare haer, 
supplianten, kamer eenijgen tijt gesloten is geweest. En gemerct sij, supplianten, geen kennisse 
sijn hebbende tot wat eijnde 't selve is geschiet, veel min dat sij weten, dat onder de broeders in 't 
gemeen eenijge fautie (=tekortkoming) is geschiet, waeromme d'selve camer behoorde te 
werden gesloten, soo keeren sij, supplianten, haer aen U.E.A. heeren, eerbiedelyck 
versouckende, dat U.E.A. gelieve haer te consenteren, dat, zij, supplianten, haer exercitie van de 
redenconst opte voorsz. camer moogen onderhouden. Ende sulcx de voorsz. camer weder soude 
mogen werden geopent, seer genegen sijnde sij, supplianten, haer te onderwerpen d'ordre die 
U.E. Acht. haer voor desen alreede hebt gegeven of die U.E.A. anders alsnoch tot dienst der 
voorsz. camer te rade sult duncken. 't Welck doende etc.
Die van de gerechte der stadt Leijden, op het voorsz. rourende, dat de supplianten hun in alle 
geschicktheijt in achtervolginge van de ordre hun by die van de gerechte op den 16 october 1649 
verleent, sullen gedragen, hebben de supplianten bij desen weder toegelaten om haer 
bijeencompste tot eerlicken oefeninge ende vermaek op sodanige tijden ende gene anderen als 
hun bij de voorn. ordre wert toegestaen, te houden, mits tot dien eijnde de voorn. ordre op haer 
kamer ophangende. Ende opdat het toekomende alle ongeregeltheden op de voorn.kamers door 
droncken drincken ende andersints tegens d'opgemelte ordre voorgevallen, des te beter mogen 
werden geweert ende ontdeckt, wert verboden eenige blinden ofte gardijnen te doen maecken of 
te hangen voor de glasen op de kamers, daer sij haere bijeencompste sijn houdende ende de 
voorn. kamers ofte vergaderplaetse niet te veranderen als met kennisse van die van de gerechte. 
Sullen wijders de supplianten niet vermogen meer biers in te leggen als ider weeck een half vath 
ten hoochsten ende noch voor ider half vath bij hun ingelecht werdende gehouden zijn in een 
bosse (=bus) te leggen tien stuyvers, om geëmploijeert (=aangewend) te werden tot sodanigen 
eijnde als die van de gerechte in tijt ende wijle sullen ordonneren.
Ende wijders moeten gedogen, dat de schout ende sijne substituijten t'allen tijde acces ende 
toeganck hebben in hare kamers om te letten, of de ordre ln de jare 1649 gemaeckt, mitsgaders 
dese apostille behoorlicken werden naergekomen. Actum den 30en meye XVJc tweeënvijftich. "

- GA Leiden, Secr.Arch.I, lnv.nr.71 (Gerechtsdagboek CC), fol.40 verso-42:
"Om de broeders van de camer genaemt Lieft es Fondament.
Aen de E.E. achtb. heeren van de gerechte der stadt Leijden.
Geven met behoorlicken eerbiedicheyt te kennen U.E. achtb. gantsch onderdaenige de broeders 
der Hollantsche redenreencamer onder 't woordt Liefd is Fondament, hoe dat door ordre van 
U.E. achtb. de camer, alwaer sij voordesen haer exercitie van den redenconst hebben 
onderhouden, omtrent ses weecken alrede heeft gesloten geweest. Ende alsoo sij, supplianten, 
seer gaerne de voorsz. exercitie van redenconst opte selve kamer in alle geschikte ende 
ordentelijcke manieren souden onderhouden, 't welck niet en can geschieden dan sonder U.E.
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achtb. voorgaende consent ende toelatinge, soo keeren sij, supplianten, haer derhalven aen U.E. 
achtb. reverentelicken versouckende, dat U.E. achtb. gelieve hun supplianten te consenteren, dat 
de voorsz. camer soude moogen werden geopent ende sij, supplianten, voorsz. redenconst aldaer 
exerceren onder sodaenige ordre als U.E. achtb. tot dien eijnde alrede hebt oft alsnoch soude 
mogen ordonneren; seer genegen sijnde sij, supplianten, deselve alrede gemaicte ofte alsnoch te 
maecken ordonnantie ln alle poincten te achtervolgen ende naer te comen. 't Welck doende etc.
In margine stont geapostilleert: die van de gerechte der stadt Leyden op het vertrouwen, dat de 
supplianten hem in alle geschicktheydt in achtervolch van de ordre, hem by die van de gerechte 
op den 16e octobris 1649 gemaect, sullen gedragen hebben de supplianten by desen weder 
toegelaten om haere bijeencomsten tot (...) oefeninge ende vermaeck op sodaenige tijden ende 
geene andere, als hem by den voorn. ordre wert toegestaen, te houden, mits tot dien eynde den 
voorn. ordre op haere kamer ophangende ende opdat in haere toecomen ongeregeltheijt op de 
voorn. kamers door droncken drincken ende andersints tegens de opgemelte ordre voorgevallen 
des te beter mogen werden geweert ende ondect, wert de supplianten verboden eenige blinden 
ofte gardijnen te doen maecken ofte hangen voor de glasen op de kamers, dan sij haere 
bijeencompste sijn houdende ende de voorn. kamers ofte vergaederplaetse niet te veranderen als 
met kennisse van die van de gerechte; sullen wijders de supplianten niet vermogen meer biers in 
te leggen als ijder weeck een half vadt ten hoochsten ende noch voor ijder half vadt bij hem 
ingeleijt werdende gehouden sijn in de bosse te leggen tien stuyvers, om in tijt ende wijlen 
geëmploijeert te werden. Wijders moet gedogen, dat den schout ende sijne substituyten t'allen 
tijden vrij acces ende toeganc hebben in haere kaemers, om te letten of de ordre in den jare 1649 
gemaect, mitsgaders dese apostille behore (=??) ende werdende naergekomen. Actum den 30en 
meye 1652. Mij jegenwoordich ende was geteyckent G. van Hoogheveen."

- GA Leiden, Secr.Arch.I, lnv.nr.71 (Gerechtsdagboek CC), fol.113 verso:
"Aen de E.E. Heeren die van de gerechte der stadt Leijden.
Ick, die gedienstich tracht ons incomst te vercloecken,
Ben schuldich aen de raet met ootmoet te versoecken,
Dat mijn beminderschap in broederschap verkeert,
Want ick bij d'broederschap als broeder ben begeert.
Soo is het toegestaen by keijser, prins, factoor,
Bij 't achtb. magistraet eerst hebben moet gehoort,
Dat ick haer dan aldaer u aendagt mach toonen.
In mijn versouck, wat stont wilt mijn jonckheijt verschonen,
Soo mijn dus eer geschiet. Ick weet de troust versterct 
In mij en oock in haer daer men in Liefde Werct.
Gunt mij dit cleijn versouck, achtb. magistraet.
Weet, dat uw danckbaere ziel steets voor u open staet.
Mijdt t'vinnich stael. Suppliant Frans Goverts van der Stael.
Lager stont ende was get. Jacob de Poorter, keijser, ende Karel Pietersz. de Picker, prins der 
jongen camer In Liefde Werckende.
In margine stont geapostilleert: Die van de gerechte der stadt Leijden hebben bij desen 
geconsenteert, dat de suppliant als broeder van de jonge camere van de rethorijcquen onder 't 
woort In Liefde Werckende sal mogen aengenomen werden, omme dezelve in alle geschicktheyt 
ende zedicheyt te frequenteren, mits gehouden (...) blijckende preciselicken naer te komen 
d'ordonnantie bij die van de gerechte daerop gemaeckt. Actum den 29en augusti van den jare 
XVJc tweeëndevijftich. Mij jegenwoordich ende was geteyckent G. van Hoogheveen."

1653
- Idem, fol.241:
"Om Isaeck Teuniszoon Toornvliet.
Aen de E.E. heeren die van de gerechte der stadt Leijden.
Die ons Leyts Bataafsche maagt 
Onderstont (=ondersteunt) en onderschraecht;
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Die door 't nootlot sijt geprest,
Vaders van 't gemeen best,
Wilt aenminnich nemen aen 
Dit versouck van mij gedaen,
Want den boom die is heel swack:
Daer ombreect een pallumtack.
Het geselschap dient versterckt,
Daer men schrijft in Liefde Werckt,
Wilt mij, die verheucht van geest,
Lang liefhebber heb geweest,
Oock als broeder nemen aen,
Soo 't geselschap heeft gedaen.
Doet mij jonstich dit gerijf (=gerief);
Denct vrij, dat ick eeuwich blijf
U.E. dienaer Isaeck Teunis van Toornvliet.
Alvoorens hierop te disponeren (=beschikken) sullen die van de camere in de request gemelt die 
van de gerechte der stadt Leijden hebben te berichten, nopende het getal van de broeders, 
deselve camer frequenterende ende of hetselve onlangs is vermindert, 't zij bij afsterven van 
ijmant van selfde ofte andersints.
Actum den 19en decembris van den jaere XVJc drienvijftich. Mij jegenwoordich ende was 
geteyckent: G. van Hoogheveen.
Lager stont: Die van de gerechte der stadt Leijden hebben bij desen den suppliant geconsenteert, 
om de kamer hiernevens gemelt, te frequenteren, mits hem in alle geschicktheijt ende modestie 
gedragende in achtervolch (=overeenstemming) van de keure ende ordonnantie op de voorn. 
kamer gemaect.
Actum den 13 martij XVJc drienvijftich. Mij jegenwoordich ende was geteyckent G. v. 
Hoogheveen.

1654
- Idem, inv.nr.72 (Gerechtsdagboek DD), fol.120:
"Om Jan Molenaer.
Aen deE.E. achtb. heeren die van de gerechte der stadt Leijden.
Geven eerbiedelijck te kennen U.E.E. achtb. gansch onderdanige Jan Molenaer, Pieter Jacobsz. 
van Overoren, burgers ende innewoonders alhier, dat zij, supplianten, van jongs an zijn jongen 
geweest ende haerselven hebben continuelijcken geoefent en geëxcerceert in de poezij en het 
redenrijcken, zulcx, dat sij, supplianten, omtrent de twee jaers de geoctroijeerde camer van 
U.E.E. achtb., genaemt de Palmboom, hebben gefrequenteert en alwaer zij, supplianten, haer 
sonder omme gesproocken (=rondvragen?) so geschicktelijck ende modestelijck met goede 
ordre in 't voorstellen van heure redenen hebben gedragen gehadt, dat Carel Pietersz. ende Pieter 
Schaers, hoofden of anders genaemt keijser en prins daerover heur suppliant hebben soecken bij 
heur te houden gelijck dezelve hoofden seer gaerne, indien 't U.E. achtb. goede geliefte waer 
oock soude sien, dat sij, supplianten, alsmede broederen van de voorseijde kaamer mochte werde 
aengenomen. Ende naerdien niemant tot de voorsz. caamer wert geadmitteert sonder alvoorens 
daertoe te hebben U.E.E. achtb. consent ende toelatinge soo sijn sij, supplianten, hen keerende 
ende seer ootmoedelick en reverentelijck aen U.E.E. achtb. versoeckende of U.E.E. achtb. hen, 
supplianten, gelieven te verleenen UEE. achtb. favorable (=gunstige) consent ende admissie, 
omme als medebroeders van de gemelde kaamer te werden erkent ende alhier beneffens de 
andere broederen te compareren ende haere exercitie aldaer te mogen plegen. 't Welck doende 
etc.
In margine stont geapostilleert: Die van de gerechte der stadt Leijden ordonneren de hoofden 
van den camer sich nevens gemelt te berichten, hoe groot het getal der broederen op de kaamer 
jegenwoordich is ende hoe groot hetselfde volgens d'ordonnantie op deselve kaamer wesen 
mach, om gehoort 't selfde bericht alsdan gedisponeert te werden.
Actum den 26en maert XVJc vierendevijftich ende was geteyckent G.v.Hoogeveen.
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Lager stont: Die van de gerechte der stadt Leijden hebben de supplianten toegestaen, om voor- 
taen als broeders de kaamer, hiernevens gemelt, te mogen frequenteren, mits haer gedragende in 
alle geschicktheyt ende naerkomende de keuren ende ordonnantie op deselfde kaamer gemaeckt. 
Actum den 16en aprilis XVJc vierendevijftich. Was onderteyckent G.v.Hoogheveen."

- Idem, fol.186:
"Edelachtb. raet, veersiende wijse heeren en voetstervaders van de redensrijmerij,
Gekoestert door 't beleijt van de soete poesij,
Wilt u medogende oog van mijn versoeck niet keren.
't Welck is u hooch Parnas en 't fondament te eeren,
Daer wel de redenmaets neffens haer kennen mij.
Soo 't uwe E. belieft, dan sal verjongt en blij 
Mijn onderdaene plicht steets volgen u begeren,
't Sij om het droef beleg en Leijdens blij ontset 
Te vorderen voor u vast na 't uyterste vermogen.
Gunt dan u burger dit, dat hij na redens seet (=gewoonte)
Hem willich u ooghen moghen stemmen op 't gedogen
Voor 't vriendelick bescheijt (=oordeel), al is 't noch niet verdient.
Ey, geeft dit kleijn versouck aen u hertelicken vrient.
Symon Aelbrecht Moeiweer als keijser, met toestaen van de 
gemeene broeders daer Lieft is 't Fondament.
Salomon Malebranck als prins.
Elias Matensz.
Coenraet de Pijper.

Die van de gerechte der stadt Leijden hebben bij desen den supplianten toegelaten om als 
broeder te frequenteren de rhetoriquerskamer, waervan het woort is Liefde es Fondament alles 
tot eerlicken oefeninge ende mits hen in alle geschicktheyt gedragende naer de keuren ende 
ordonnantien, op deselfde gemaeckt ofte alsnoch te maecken. Actum den 10en september van 
den jaere XVJc vierenvijftich. Mij jegenwoordich ende was geteyckent G.v.Hoogheveen."

1659
- GA Leiden, ANHG Leiden, inv.nr.5 (Actenboek kerkeraad, d.d. 0-4-1659):
"Dewijle dese vergadering was voorgekomen, dat de naast marckt het beleg van Leiden soude 
gespeelt worden, is goet gevonden by de Achtb. Mag. te versoucken, dat sulck spelen ganselick 
mogte geweert worden, immer voorbijgegaan het openbaer misbruijcken van Godts naam ende 
woort, het spottelick vertoonen van predikanten, mans in vrouwenkleederen, etc. Ook te weren 
het guichelspelen, danserijen, etc.
Is rapport gedaan van de voorgaende commissie: ende hebben de acht. heeren burgemeesteren 
bekent gemaackt, dat in 't aanstaande spel van 't ontset die aanstotelicke ende gementioneerde 
ergernissen sullen uijtgelaten worden. Ook de guichelspelen etc. door publijcke autoriteijt 
geweert."

1664
- GA Leiden, Bibl.nr.72.400 (Map met aantekeningen betreffende de rederijkers en de 
schouwburg. De oorspronkelijke archieftekst is verloren gegaan):
De Witte Akoleyen moeten hun kamer op de Blauwe Poort ontruimen en naar de Rijnsburgse 
Poort verhuizen, waar ze in 1701 inwoning krijgen van de kunstschilders, waardoor ze enige tijd 
later genoopt zijn opnieuw uit te wijken. Nu naar de Zijlpoort.

1676
- De Vlaamse en de Oudhollandse kamer nemen deel aan een wedstrijd te Voorburg.en te 
Zegwaard. Auteurs van de Leids-Vlaamse kamer zijn Pieter Petit, ‘Al doende leert men’ en J.Z.
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Baron, ‘Aensiet het End’ en voor De Witte Acoleyen, Wynandt van den Bergh, ‘Bout aen den 
Bergh’.1603

- De Oudhollandse kamer neemt deel aan een wedstrijd te Naaldwijk. Auteur is J.Z. Bazon, 
"Aensiet het end".1604

- De Vlaamse kamer neemt deel aan een wedstrijd te Rotterdam.1605 

1679
- GA Leiden, bibl.nr.72430a.:
De Klucht van Kees Louwen, alias Den geschoren Boer, gespeeld op vastenavontsdagh 14 febr. 
1679 door de Witte Acoleyen. Auteur is J.Z.Bazon.

- GA Leiden, Secr.Arch.I, inv.nr.85 (Gerechtsdagboek RR), fol.216 verso:
"Aen de Ed. hoogh achtb. erentfeste, wij se, voorsienige heere die van de gerechte der stadt 
Leijden.
Gij, die de ouden toom van Leijden hebt in handen,
En Leijdens borgerij sijt d'alderwaertste panden.
Wij komen voor u schoot, bij duijsenden bekent.
Wij, die zijn 't broederschap daer liefd' is 't Fondament,
Versoecken kinderlijck, dat u hooge achtb. heeren 
Ons gunt een vrije plaets, om daer te rederneeren,
Van 't geen retorica in Batoos outste stadt 
Tweehonderttwintich jaer en langer heeft gehad.
Dus sijn wij dan verplicht ons stijl en stof te tonen 
Aen welck gij wilt, die wij met versen sullen croonen.
U Ed. verplicht ootmoedich onderdaen 
Verwachte U.E. gunst gelieft ons toe te staen.
In margine stont geapostilleert: Die van de gerechte der stadt Leijden hebben bij desen de 
supplianten geconsenteert ende toegekent, dat sij haer kamer van bijeenkomste sullen hebben op 
de Rijnsburgherpoort van dese stadt. Actum desen 3en augustij 1679.
Onder stont: Mij jegenwoordich was geteyckent R.Groenendijck."

1682
- GA Leiden, bibl.nr.72431 t/m 72437:
Vanaf 1682 met jaarlijkse regelmaat liederen van de Witte Acoleyen.

1687
- GA Leiden, Bibl.nr.72429 p:
"Meywensch" van de Witte Acoleyen.

- GA Leiden, Bibl.nr.72436 p:
"Bekentmaeckingh aen alle liefhebbers van de reden- ende rijmkunst deeze volgende vraegh en 
regel: Hoe heeft de Leydtsche stadt voor staet en landt getreeden? Waerom? Waerin? Heeft 't 
volck het meest verdriet geleden?
Regel: Dus streen sy voor haer eer tot op den dagh van heeden. Leiden 1687.

1688
- GA Leiden, bibl.nr.72400:

1603. Zie: Voorburg 1676 en Zegwaard 1676.
1604. Zie: Naaldwjk 1676.
1605. Zie: Rotterdam 1676.
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"Het sluiten en ontsluiten van de rederijkerskamer te Leiden in 1688: In het begin van het jaar
1688 had deze kamer te Waddinxveen een gedicht uitgegeven onder de titel "Den Sot", waarin 
veele voorname personen op een schandelijke wijze aan de kaak werden gesteld." Vandaar de 
straf. Het gedicht bevindt zich ook in nr.72400.

- GA Leiden, Arch.Gilden etc., inv.nr. 1471-2 (Zie ook: GA Leiden, Secr.Arch.II, inv.nr.89 
(Gerechtsdagboek WW), fol.241 verso:
29-12-1688
"Aen de Edele hoogh achtb. erentfesten, wijse en voorsienige heeren die van de gerechte der 
stadt Leyden.
Achtb. wijse heeren en vaderen in desen.
Wij buygen voor u schoot, versoecken 't of 't magh wesen,
Dat onse redenschool, daar Liefd' is 't fondament,
Weer open sijn gedaen, door U.E. liefd' bekendt,
Opdat in U.E. verplight met hert en mont betoonen,
Dat noyt een stip misbruyck wil in ons boesem woonen,
Maer onse hooghe macht, en achtbre maegistraet 
Met Godt en trouw gestaeft, totdat men 't leven laet 
En noyt soo sot geklap geen broeder aen te raecken 
Of iets ons achtbaerheen noyt moeyelick te maecken,
U Edle steets verschult, ootmoedigh onderdaen 
Versoecken U.E. gunst, geliefd' ons toe te staen.
Wy, de redenkamer Liefd ist fondament.

In hoop, dat broederschap met wel gesoute reden 
Bedagter als voorheen haer rijmlust sal besteden,
Soo werdt met dese les en nodigh met vermaen
De kamer van de kunst goetgunstigh opgedaen (=open gedaan);
Men spot niet dan te dwaes met doen van groote heeren;
Tot lof van heldendaet veeleer u pen gewent!
Men rijmt geen schimpdight daer de liefd' is't fondament.
Onderstont my jegenwoordich, 
geteyckent J.v.Groenendyck."

1689
- GA Leiden, bibl.nr.72438 p:
"De Sot van Leyden sprak dees Reen By de Kandelaarsbloem tot Waddingsveen.(1689)"

- GA Leiden, Secr.Arch.II, inv.nr.90 (Gerechtsdagboek WW), fol.241 verso; d.d. 1-1-1689:
Tekst identiek aan die van 29-12-1688.

1690
- GA Leiden, bibl.nr.72439 pf:
"Lijktraenen voor Samuel Wijsman, Prins van Liefd' is 't Fondament 1690."

1695
- GA Leiden, bibl.nr.72441 p:
J. Kuyl e.a., "Heylsame Zegen-wensch door de broeders der Witte Acoleye (...) op het jaer 
1695."

1698
- GA Leiden, bibl.nr.72457 pf:
J. Wz. van der Winden, "Verwelkom aen 't vernieuwde broederschap der Witte Ackoleye op den 
elfden mey-dagh 1698."
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1699
- GA leiden, Bibl.nr.72452 p:
C. Bleijswijck e.a., "Jaar-gesight, siende op de tegenwoordige tijdt, gedaen by de broeders der 
Witte Ackoleye op 't jaar ons heeren 1699, sijnde de 240ste aloude Hollandsche redenkaemer 
daer men schrijft Liefd' is 't Fondament. Leyden 1699."

1701
- De Oudhollandse en Vlaamse kamer van Leiden nemen deel aan een wedstrijd te Hazerswou- 
de. Auteur voor de Oudhollandse kamer is Johannes Fasseur.1606
(Zie ook: GA Leiden, bibl.nr.72443, Jaardicht van J.Herberdingh).

1702
- GA Leiden, bibl.nr.72453 p:
J. Passeur, C. Bleijswijck en J. Herberding, "De gevalle tempel-slangs, vercierde God-heyt (na 
de voorsegging' der Sibbille) stom (—). Door de broeders der 143 ste aloude Hollandse Reden- 
kamer der Witte Ackoleye (—). Leyden 1702."

1704
- GA Leiden, bibl.nr.72444 p:
C. Kuyl, "Mey-klank, geklonken op de Zeylepoort, door de broeders der Witte Akkoleyen. 
Leyden 1704."

1707
- Mr. Vander Wall:
"Leydze Vrage:
Zeg mij wanneer dat God een teeken heeft bevolen 
Zegd aan wie? Wat het was? dat niet en bleef verholen?
Omgezonden om tot Leijden beantwoord te werden den 1 Junij in den jaare 1707."

1708
- KB Pampflet 15718 en GA Leiden, bibl.nr.72445 p:
"Nieuwe Jaars Gedenking op het jaar 1708 Door de broeders der 250ste aloude Hollantsche 
redenkamer voerende de Witte Akoleye. Onder 't Woord Liefd' is 't Fondament."

- GA Leiden, Secr.Arch.I, inv.nr.98 (Gerechtsdagboek FFF), fol.90 verso en UB Leiden, sign. 
LTK 369:
"Aan de Ed. Groot Achtb. Heeren die van den geregte der stad Leyden.
Ghy die de goude toom van Leyden draagd in handen 
En Leijdens burgerij zijt de alderwaertse panden,
Wij komen voor U schoot, bij duijsende bekend.
Wij, die sijn broederschap, daer Liefd' is 't Fondament,
Versoeken kinderlijck, dat u hoog achtb. heeren 
Aan ons vergunnen wilt, dat wij de konste ter eeren 
Van 't geen Rethorica, in Batoos oude stad, 
tweehondertvij ftig jaar of langer heeft gehad.
Dat is of 't uw beliefde, dat wij de kamers daegen 
Om met eendragt en liefd' 't antwoorden deze vrage:

"Wanneer dat Leyden was in 't grootste hoop en nood 
Door water, vuur of stael; komt ligt mij dat eens blood."

Wie dat den sin daarvan met redens konst komt tonen,

1606.Zie: Hazerswoude 1701.
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Wij wederom daarvoor met prijsen sullen loonen.
Met wagen, trom en vaan eenijder komen sal.
Dies wij, hoogh. achtbaar heer, hier binnen dese wal 
Dit sonder u consent en buyten wil en weten 
Dit trachten niet te doen en ons plicht niet vergeten.
U.E.Edelen wij verpligt oodmoedige onderdaen 
Verwagten uwen gunst, geliefd ons toe te staan.

Onderstont:
Uyt versoeck van 't gemeen broederschap, daer Liefd is 't Fondament.
In margine stond geappostilleerd:
Die van den geregte der stad Leijden hebben het bovenstaande versoek, soo als het legt 
geconsenteert ende toegestaan, mits dat hetselve geschieden in alle modestie ende niet op een 
sondag. Actum den 5 april 1708 en geteyckent J.v.Groenendijck."1607

1713
- GA Leiden, bibl.nr.72446 p:
V. van Es e.a., "Nieuwe-jaars Gedenking. Door de broeders der 255 aloude Hollandsche Reden- 
kamer, voerende de Witte Akoleye (...) Leyden 1713."

1714
- GA Leiden, bibl.nr.72447 p:
A. Arentsz. "Op het jaar onses Heeren 1714. Door de Broeders der 256 aloude Hollandsche 
Reden-kamer, voerende de Witte Akoleye (...) Leyden 1714."

1716
- Zie 1708.

1717
- GA Leiden, Secr.Arch.I, inv.nr.100 (Gerechtsdagboek MMM), fol.74 verso.
"Aen de Ed. Agtbaar H. die van den geregte der stad Leijden.
Glansrijke agtbaaren vier vaders der stad Leijden 
En ook den gansen raad, wil ik haar lof verbreijden 
Al voor ons broederschap, hier op ons Leijts Atteen,
Versoeken hier te saam met smeeken en gebeen 
Van U dees kleijne gunst op 't fondament te speelen 
Ag, wilt met uwe gunst en liefde ons meede deelen 
Doordien wij schuldig sijn tot welvaard van het hof 
Te treeden op 't toneel tot Leijdens eer en lof 
En ons aloude regt, dat wij hierdoor betoonen,
Dat in ons Leyds' Athenen nog vlugge geesten woonen,
Gelijk wij zijn beroemt door d'universiteijt 
Soo ver de gulde som sijn straalend ligt verspreijd,
Hetgeen ons is vereerd als door dien held der helden,
Die door sijn wijs beleijd ons land in vrijheijd stelden,
Doen men het Spaans gewelt kloekmoedig weerden af.
Toen was dat deesen held ons dees vereeringh gaf,
Waarvoor wij dankbaar sijn ons agtb. wijse heeren,
Die met een vaders hert ons al saam wil regeeren.
Ag, staat het ons dogh toe dit hertelijck versoek

1607. Wijnbeek is wellicht in de war, als hij deze vraag situeert in 1716 en meldt, dat de volgende vier 
kamers deelnemers zijn: Katwijk aan de Rijn, Noordwijk binnen, Leiderdorp en Hazerswoude. De bijdragen 
van de wedstrijd zijn gepubliceerd in "Den Eerkrans etc."
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Soo blijft de redenmaagt in Leijden nog heel kloek.
Liefde es 't fondament.

In margine stont geappostilleert:
Die van den geregte der stad Leijden hebben bij desen aan den supplianten geconsenteert ende 
toegestaan, dat sij op haar camer sullen mogen speelen het ontset van Leijden, den tijd van 
veertien dagen, mits dat sij geen ander speelen sullen mogen verthonen nog ook geen geld 
daarvan eijsen. Actum desen 14e october 1717. Onderstont mij jegenwoordigh was getekent 
J. v.Groenendijck."

1720
- Feest te Leiden. Geen kamers als deelnemer, wel vijftien particulieren.1608
1721
- Liefde is 't Fondament is deelnemer aan een wedstrijd te Stompwijk.1609

1722
- Liefde is 't Fondament is deelnemer aan een wedstrijd te Voorburg en organiseert er zelf een te 
Leiden.1610

1723
- Liefde is 't Fondament is deelnemer aan een wedstrijd te Lisse.1611

- GA Leiden, Secr.Arch.II, inv.nr.107 (Gerechtsdagboek PPP), fol.198:
"Memorie van de goederen bevonden op de rederijckerskamer genaamt Lieft is Fondament op 
de Zijlepoort op den 21 augusti 1723.

Een armbosch (=kruisboog),
Een vaendel,
Een trommel,
Een schilt Lieft is fondament,
Een dito Uit lieft groeijent1612,
Een dito De Palmboom,
Een dito Uijt Lieft gespeijst1613,
Een dito De liefde accoord1614,
Een dito Wakent u lieft1615,
Een dito Uijt jonst gegrepen1616,
Een dito Met min versaemt1617,
Een dito Liefde doet veel bij dezen1618,
Een dito met het wapen van Leijden,
Een schilderij met de 9 provincien, 1 dito WG1619,
Een dito van Piro,
Een dito van Brino1620,

1608. Wijnbeek, pag.31 geeft een beschrijving van dit feest.
1609. Zie: Van der Wall z.j.
1610. Zie: Van der Wall z.j.
1611. Zie: Van der Wall z.j.
1612. Blazoen van de Leids-Vlaamse kamer.
1613. Blazoen van de Stompwijkse kamer De Afrikaan.
1614. Blazoen van De Kempenbloem uit Katwijk aan Zee.
1615. Dit blazoen hebben we niet thuis kunnen brengen.
1616. Blazoen van De Goudsbloem uit Gouda.
1617. Blazoen van de Rotterdamse kamer De Blauwe Acoleyen.
1618. Dit blazoen hebben we niet thuis kunnen brengen.
1619. Wordt hier het blazoen van de Delftse kamer De Rapenbloem bedoeld? Dit blazoen bevat een rebus: 

een W., twee rapen, en een G. (= "Wij Rapen Gheneucht").
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Een spiegel met een kas,
Een schip dat aen de solder hangt,
Een kroon,
Een harshoorn,
Een schel,
8 stoelen,
Een tafel,
Drie bancken,
Een kapstok met tien pennen,
Een kannerack met 5 haken,
Twee tinne lepels,
Een blik harnas,
Twee houten bekers,
Een kaarslaa,
Sesenveertich soo werken als gedigten leijsten1621,
Drie kandelaars met hoire voeten,
Twee blakers met ijser armen,
Een preijsstock (=??),
Een boek van Dijkbroeck1622,
Een dito opperpreijs,
Een dito prins ader (=??),
Een dito Jacobus Kas 2. deel1623,
Een bijbel,
2 de Lusthof van Retorika1624,
De spelende prologie,
Een latijns boek,
Lieft is fondament,
Een dictionaris,
Een koning David treurspel1625,
Een dito Brabantse redenrijk,
Een rederijckers stichtingh1626,
Agt schrijfboeken,
Een kussen,
Een kist,
Een ijser confoor met een tangh,
De maagt Minerva.

Wij ondergeschr. broeders van de kamer der Witte Akolije daer Liefd is fondament verklaarde 
de goederen, hierboven gespecificeert, overgenomen te hebben en belovende dezelve wel gade 
te slaan en wederom op te leveren ten allen tijde als haar ed. gr. achtb. sullen gelieven te 
ordonneren. Actum 21 augustus 1723.
Kors van Swieten;
Daniel D'Jin;

1620. Dit schilderij hebben we niet thuis kunnen brengen.
1621. Het gemeente-archief te Leiden bewaart nog ettelijke plankjes met daarop gedichten van De Witte 

Acoleyen geplakt. Worden die hier bedoeld?
1622. Dit boek is ons onbekend.
1623. Ook dit boek kennen we niet.
1624. Zie uitgave van de bijdragen aan de wedstrijd te Leiden in 1596 "Den Lusthof van Rhetorica, etc."
1625. Het is niet duidelijk welk spel hier bedoeld wordt.
1626 Bedoeld wordt "Der redenrycke Constlieihebbers Stichtelycke Recreatie, Leyden 1598. De bundels 

m.b.t. de feesten in Schiedam 1603 en Kethel 1615, resp. "Der Reden-ryckers stichtige t'Samenkomste etc." 
en "Der Reden-ryckers Stichtighe Aenwijsinghe etc." komen minder in aanmerking, omdat de Leidse 
rederijkers niet deelnamen.
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Philippus Claries.
Sie 't consent in 't notulenboek van de heeren burgemeesters fol.104 dato 21 augustus 1723."

- GA Leiden, Stadsarchief 1, inv.nr.195 (Notulenboek Burgemeesters), fol.104:
"Is by de gerechte goed gevonden aan de retorijckers of broeders van de rhetorica binnen dese 
stad wederom te verlenen het gebruijck van de kamer die sij voordesen op de Sijlepoort gehad 
hebben en hen is vergunt met alle vereijste sedicheijt te oefenen. Wijders deselve so van deselve 
kamer als daerin gestelde kachels hen sullen weder ter handt gestelt. Dat oock de alsnog 
resterende goederen volgens een gespecificeerde lijst aan hen sullen worden overgelegd. 21 aug. 
1723."

1724
- GA Leiden, bibl.nr.72454 p:
"D.D'Jin e.a., "Nieuwe-Jaars Gedencking, op het jaar onses Heeren 1724. Door de broeders der 
266ste aloude Hollandsche reden-kamer (—) Leyden 1724."

1726
- Liefde is 't fondament is deelnemer aan de wedstrijden te Oegstgeest en Zoetermeer.1627

1728
- Leiden organiseert zelf een wedstrijd op 28 april 1728.1628

1729
- GA Leiden, bibl.nr.72456 p:
"A. Wynbeek, "Heylands Geboorte aan de Weledelen Magistraat, Hooftofficier, Borgemeeste- 
ren, Schepenen en Raden der stad Leyden door de broeders der 271 jarige aloude redenkamer 
voerende de witte Akoleye (—). Leiden z.j."
Hierbij is opgenomen: G.v.Hamme, Nieuwjaarslied.

1731
- Liefde is 't Fondament is deelnemer aan een wedstrijd te Pijnacker. Auteur is Abraham Wijn- 
beek.1629

1734
- Opheffing van de kamer.1630

1736
- Mieris en Van Alphen:
De heeren Regierders der stadt Leyden besluiten de kamer op de Zylpoort tot een school voor 
armelui's kinderen te gebruiken. De rederijkers moeten de kamer ontruimen.

- GA Leiden, bibl.nr.72425 en 72400 (met inventarislijst):
Gedicht gemaakt door David van Royen, secretaris van Leiden, " doen de redenryckkamer 
wierdt te niet gedaan en een uurwerck in de school op de Zylepoort wierd gemaakt." (z.j.).
Zie ook Notulen van burgemeesteren van 10-07-1736; inventarislijst van de goederen der kamer: 
"Dit's 't slonsigh overschot van d'oude kamergoederen 
Der Leydsche Witte Acolij,
Waar Liefde van de grondslag leij,
Door taalkund' opgebouwt van redenrijke broederen

1627. Zie: Van der Wall z.j.
1628. Zie: Wynbeek z.j.
1629. Zie: Wynbeek z.j.
1630. Zie: Wijnbeek z.j.
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De tijdt die 't al verdooft, dat's eer doet glansigh schijnen,
Heeft 't vrugtbre nut dier maatschappij,
Gelijk de oude bloem der Acolij,
Door weer en windt verslenst, allenskens doen verdwijnen.

Best stierf dan d'Acolij, door die haar gaf het leeven,
En ruymt haer plaats voor beeter plant,
Wiens vrugt behoedt ons vaderlandt,
So godt de wasdom wil op mannen arbeijdt geeven.

Gij nu die dese lijst en d'oude kramerijen,
Al boertende beschouwdt denk vrij.
Dat s'weerelds wijsheijdt gaat voorbij,
En eijndigt door de tijt in zulke zotternijen.

D. van Royen 1736.

10 blasoenen,
1 spiegel,
1 trommel,
1 stoel,
2 koperen schellen,
1 root ....
23 werken, dat zijn gedichten van de broederschappen in plano gedrukt en in houten lijsten 
gezet,
1 Retoorike,
1 bort van Pallas,
1 bort van de kamer,
1 huysaltaer,
1 schilderij van Brieno
1 dito van Pieroo van Leyden, gewesen boode dezer stad en gek van de rethoryckers.
1 luit (?),
1 kar,
1 yser harnas,
1 out vaendel,
1 wapen van Leyden,
2 ysere armen, 
eenige oude boeken,
2 tinne beeckers,
1 tinnen schotbort (=??),
1 tinnen inktkoker,
1 koperen nachtblaker,
1 dito
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LEIDERDORP

DE PATIENTIE-BLOEM 
"LIEFD' BLIJFT SONDER ENDT"

INLEIDING

Het meest interessante materiaal over de kamer van Leiderdorp is te vinden in twee bronnen. 
Ten eerste is daar het blazoen uit 1563, afgebeeld in de bundel bijdragen uitgegeven in 1617 ter 
gelegenheid van een wedstrijd te Leiderdorp in 1616. Ten tweede is de vergunning voor de 
heroprichting van de kamer in 1616 bewaard gebleven. In de acta van de kerkeraad komen geen 
opmerkingen t.a.v. rederijkersactiviteiten voor. Voor het overige tonen enkele schaarse gegevens 
uit secundaire bronnen aan, dat de kamer van Leiderdorp vrij lang actief moet zijn geweest (tot 
na 1716).

GERAADPLAAGDE ARCHIEVEN
GA Leiderdorp, inv.nr.104 (Register van Leiderdorp 1597-1850).
Idem, ANHG, inv.nr.1 (Acta Kerkeraad 1643-1700).

BIBLIOGRAFIE
Helicon 1617 - Der reden-rijcke Rijnschen Helicon. Betreft in den Dorpe van Leyder-Dorp (...). 
Leiden 1617.
Klercq 1886 - W.Klercq, Leiderdorp. 's-Gravenhage 1886.

BRONNEN

1563
- Het oprichtingsjaar staat vermeld op het blazoen, zoals dat is afgedrukt in het boekje bij het 
feest van de kamer in 1616.1631

1616
- De kamer organiseert een wedstrijd "Der Reden-rijcke Rijnschen Helicon te Leyderdorp", 
1616. Leiden 1617. De toewijding aan Adr. van Swieten, baljuw van Rijnland, en aan de Leidse 
magistraat is van de hand van H.v.Berch en I.Sol.

- GA Leiden, Arch.van de Stadsheerlijkheden, inv.nr.104 (Register van Leiderdorp 1597-1850), 
fol.35 verso-36 verso):
"Octroij (=vergunning) van een nieuwe caemer van rethorica voor die van Leyderdorp.
Aen onse E. heeren burgemeesteren der stede Leyden als onse ambachtsheeren van Leijderdorp. 
Versoucken reverentelicken (=eerbiedig) ende ootmoedelicken den W.E. heeren ons, supplian
ten, te vergunnen ende toe te laeten volgens de acte bij ons, supplianten, hieraen gehecht ende 
geteyckent, mitsgaders 't request ende 't apostille (=kanttekening) gegeven in onsen dorpe van 
Leyderdorp by schout ende schepenen, ons te geven octroij ende volcoomen last (=taak), omme 
te mogen innevoeren een redenrijckeconstcaemer. Als wesende geweest een ende wel vermaerde 
camer W.E. heeren wel bekent onder haere woort "Lijefd blijft sonder endt", mitsgaders 't 
Pacientijblomken, 't welck wij, supplianten, vierechlicken en ijverich tot eer ende eendrachte- 
licken volgens 't gelijeve (=het believen) ende vergunnen by W.E. sullen onderhouden, 
versoecken wij, supplianten, verder, dat onse E. heeren hier beneffens toelaeten, te moghen 
wederomme werden gerestitueert het blasoenken, hangende op de Hollantsche caemer van Lijeft 
es 't Fondament, 't geen zij tot dese tijt van onse voornoemde oude caemer hebben bewaert

1631. Zie: Leiderdorp 1617.

604



gehadt, aen W.E. heeren, ende gelijeve ons, supplianten, op nieuwe van deesen 't selve te 
ordonneeren ende consenteeren. Dit doende etc. In margine stont:
Apostille burgemeesteren der stadt Leyden als ambachtsheeren van Leyderdorp hebben 
geconsenteert ende geoctroijeert gelyck zij consenteeren ende octroijeren by desen, dat sy, 
supplianten, in de ambachte van Leyderdorp sullen moghen oprechten ende onderhouden een 
caemer van retorica onder 't woort ende blaesoen in desen aengevoert, midts haer gedraegende 
naer zoedaenige wetten ende regelen, als men in wel gesteld (=goed geregelde) ende openbaere 
toegelaeten rethorijckcammeren gewoon is te doen. Ordonneeren in 't vorder (=voorts) onse 
camer alhier van Lijeft is 't Fondament den supplianten weer te leveren het blasoen, 't welck daer 
bewaert werdt ende de caemer van Leyderdorp eertyts toegecomen heeft. Actum in haere 
vergaderinge den 23en junij anno XVJc zestien.
Onderstondt: in kennisse van my geteyckent J.Swanenburch."

1617
- GA Leiden, Secr.Arch.II, inv.nr.2979 (Thes.rek.1617), fol.1517:
"Noch betaelt opten 2en martij anno XVJc ende seventhien aen Harman van den Berch, factoor, 
ende Johannes Sol, bouckdrucker, den somme van vijftich guldens, haerluyder toegevoucht van 
dat syluyden den antwoort op den vrage by den nijewe camer van rethorica in den dorpe van 
Leijderdorp, beroepen ende voorgestelt by den Rynlantsche dorpcameren bijeen daer stellen, 
drucken ende die van de gerechte hadden toegeëijgent (=opgedragen), blijckende by ordonnantie 
van burgermeesteren van date deze den 16en februarij anno voorsz., hier met quijtantie 
overgelevert, comt daeromme gelijcke 50 pond."1632

1651
- Jan Zaghariaz, letterzetter en factor van de Leidse kamer Liefde is 't Fondament, schrijft 
toneelspelen, die o.a. te Leiderdorp worden opgevoerd.1633

1670
- De kamer uit Leiderdorp is aanwezig bij een wedstrijd te Schipluiden.1634 

1678
- De kamer uit Leiderdorp is aanwezig te Schipluiden bij een wedstrijd. Auteur is Jan Joosten 
van Rijck.1635

1708
- Leijderdorpze Vrage den 9. September 1708.
"Wat Roomse Keijzer was een wreeden dwingeland 
En stak (als Troijen eer) zijn eyge stad in brand?"1636
Volgens het BNM (UB Leiden), afd. Handschriften, "Eenige (zeer kreupele) gedichten van de 
Rederykkamer de Patientieblom te Leiderdorp, waarschijnlijk bij het feest 
van 17o8." (Cat.J.Immerzeel 1842, hs.nr.3.).

- GA Leiden, bibl.nr.72461:
"Uytnooding aan alle vrije en onvrije redenkamers (—) te verscheijnen 
(—) tot Leijderdorp (—) om te beantwoorden dese onderstaande vraag en regel " z.j. (1708).

1716
- De kamer uit Leiderdorp is aanwezig bij een wedstrijd te Leiden.1637

1632. Zie: Bibliografie Leiderdorp.
1633. Wijnbeek z.j.
1634. Zie: Schipluiden 1670.
1635. Zie: Schipluiden 1678.
1636. Zie: Mr. van der Wall z.j.
1637. Zie: Wijnbeek z.j.

605



LEID S CHENDAM

DEN OLIJFTACK 
"LIEFD' BRENGT VREEDE"

INLEIDING

Van Leidschendam is geen archiefmateriaal bewaard gebleven, dat voor ons onderzoek in 
aanmerking komt.

GERAADPLEEGDE ARCHIEVEN 
Geen

BIBLIOGRAFIE
Van der Wall z.j. - Mr. Van der Wall, Lauwerkroon. Ms. KB 's-Gravenhage, sign. 78 H 22. 
Kluchtspel 1707 - GA Leiden, bibl.nr.85458: Kluchtspel van 't Bedroge Vals Jansje. Gespeelt 
door de liefhebbers van den Leydsendam. 1707.

BRONNEN
1684
- De Olijftak is aanwezig bij een wedstrijd te Bleiswijk. Auteur is Dirck Sterck, "Soect u ziels 
rust".1638

1685
- De Olijftak neemt deel aan een wedstrijd te Schipluiden. Auteur is P.v.Le-lyvelt, "Wandelt met
God".1639

1705
- De Olijftak neemt deel aan een wedstrijd te Schiedam.1640 

1707
- De Olijftak organiseert een eigen wedstrijd.
Vrage: Zegd mij, wat dagen zijn door de zon en maan bestraald,
Wanneer, hoe lang, waar 't staat in Neerlands digt verhaald.

Uitgegeven aan den Leijdzen-dam om beantwoord te werden op den 10en januarij 1707.
Mr. Van der Wall korrespondeert intensief met Poulus Vos uit Leidschendam, die als zinspreuk 
hanteert "Van Al door Een".1641

1638. Zie: Bleiswijk 1684.
1639. Zie: Schipluiden 1685.
1640. Zie: Schiedam 1705.
1641. Zie: Mr. Van der Wall z.j.
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DE LIER

DE HOFBLOEMKENS 
"VOLBRENGT LIEFT"1642

INLEIDING

Het beeld van De Lier wordt vooral bepaald door archiefgegevens afkomstig uit het archief van 
het Hof van Holland n.a.v. een proces uit 1606 dat tegen de rederijkers wordt gevoerd n.a.v. het 
opvoeren van het spel van sinnen "De wortel van Rethoorijka".

Uit de ambachtsrekeningen (1579-1690) blijkt slechts tweemaal steun van de overheid, nl. in
1580 en 1581 (i.v.m. het feest te Delft). In 1598 wordt door het Hof van Holland gewaarschuwd 
tegen rederijkersoptredens bij trouwpartijen.

Acties tegen de rederijkers komen goed op gang na hun turbulente terugkomst van het feest 
te Schiedam in 1603. In 1604 en 1606 vindt de rechtzaak plaats over "De wortel van 
Rethoorijka", die uiteindelijk leidt tot de veroordeling van de Lierse rederijkers door het Hof van 
Holland, dat consequent bestookt wordt door de Lierse kerkeraad en de classis van Delft en 
Delfland. Het belang van de vondst van de processtukken schuilt erin, dat een goed inzicht wordt 
verkregen in de totale procesgang; in de competentiestrijd tussen de verschillende bestuurslagen; 
in de aard van de aanklachten en de getuigenverklaringen; in de sociale achtergrond van de rede
rijkers en in het bewaard gebleven corpus delicti, de tekst van het gewraakte toneelstuk.

Een enkele maal wordt de stroom van rechterlijke teksten onderbroken door een andere 
archivalische bron. Om het overzicht van de gebeurtenissen in de tijd goed te kunnen blijven 
volgen, is het ordeningsprincipe van de chronologische presentatie van het archiefmateriaal 
gehandhaafd.

Van tijd tot tijd wordt in de kerkeraad - de notulen zijn bewaard gebleven uit 1585-1689 - 
geklaagd over het optreden van de rederijkers, 1626, 1648, 1661, 1669, 1685 en 1688), maar de 
kamer blijft actief. Met name in het laatste kwart van de 17e eeuw treedt deze nog regelmatig op.

GERAADPLEEGDE ARCHIEVEN
ANHG De Lier (GA De Lier), inv.nr.1-2 (Kerkeraadsnotulen 1581-1689).
ANHG Classicaal archief 's-Gravenhage, inv.nr.136 t/m 141 (Classicale acten van de classis 
Delft en Delfland 1576-1711).
ARA RA Zuid-Holland, De Lier, inv.nr.24 (Civiele rollen, rechtsdagboeken van Schout en 
Schepenen).
ARA Collectie Bisdom, inv.nr.129 (Extracten van de criminele Sententien van het Hof van 
Holland, juli 1585-sept. 1622).
ARA H.v.H., inv.nr.381, 385, 387 (Missiven van en aan het Hof van Holland, 1557-1565, 
1600-1613, 1620, 1621, 1623-1628.
ARA H.v.H., Grafelijkheidsrekenkamer, rekeningen, inv.nr.4500-4501 (15881589), 4513 
(1601).
ARA H.v.H., inv.nr.5207 (Criminele Papieren).
ARA RA De Lier, inv.nr.22 (Dingboek van Schout en Schepenen).
GA De Lier, inv.nr.1 (Register van notulen van Schout, welgeboren mannen en zetters van De 
Lier 1634-1760).
GA De Lier, inv.nr.49 (Rekeningen van de ambachtsbewaarders 1575-1690).
GA De Lier, ANHG, Kerkvoogdij, inv.nr.31 (De rekeningen van de kerkmeesters 1600-1625). 
Gepubliceerd in: K.F.van Dijk, Lierse bronnen I. De Lier 1982.

1642. We zijn de heren K.F.van Dijk en A.P.M.van der Sande veel dank verschuldigd. Zij zijn zeer 
behulpzaam geweest bij het identificeren van verschillende personen en hebben ons zeer gestimuleerd door 
hun levendige interesse.
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GA De Lier, inv.nr.54 (De rekeningen van de heilige Geestmeesters 1577-1624). Gepubliceerd 
in: K.F.van Dijk, Lierse bronnen II. De Lier 1982.
GA De Lier, inv.nr.53 (De rekeningen van de molenmeesters van de Oude Lier- en Hoefpolder 
1569-1625). Gepubliceerd in: K.F.van Dijk, Lierse bronnen III. De Lier 1984.
GA De Lier, inv.nr.68 (Het settersboeck 1601-1625).
GA De Lier, ANHG, Kerkvoogdij, inv.nr.31 en 32 (Rekeningen van de kerkmeesters).
GA De Lier, ANHG, Kerkeraad, inv.nr.1 (Kerkeraadsnotulen, met name de lidmatenregisters). 
GA De Lier, ANHG, Kerkeraad, inv.nr.56 (Rekeningen van de diakenen).
GA De Lier, inv.nr.61 (Verpondingenboek). Gepubliceerd in: K.F.van Dijk, Lierse bronnen IV. 
De Lier 1986.
GA De Lier, Diverse bewonersijsten 1646-1747. Gepubliceerd in: K.F.v.Dijk, Lierse Bronnen 
V, De Lier 1987.

BIBLIOGRAFIE
Van Bergen 1931 - E.van Bergen, Van de oude gemeente De Lier, historische bijzonderheden. 
Z.p. 1931.
Van Boheemen en Van der Heijden 1981 - F.C.van Boheemen en Th.C.J.van der Heijden, 
'Merct doch dit gruwelijck speectetakel van dit gespuis. Geschiedenis van de Lierse rederij
kerskamer "De Hofbloemkens"'. In: Uit het Liers verleden. Deel II. De Lier 1981, p.71-115.
Van Boheemen en Van der Heijden 1985 - F.C.van Boheemen en Th.C.J.van der Heijden, De 
Westlandse Rederijkerskamers in de 16e en 17e eeuw. Amsterdam 1985.
Brummel 1972 - L.Brummel, Twee Ballingen's lands tijdens onze opstand tegen Spanje. Den 
Haag 1972.
Hingman z.j. - J.H.Hingman, Inventaris der archieven van de gemeente De Lier. Z.p. en z.j.
Van der Marel 1956 - A.van der Marel, Historische verkenningen in De Lier en omgeving. Z.p. 
1956.
Waterschoot 1980 - W.Waterschoot, 'Oranjepropaganda te Delft in 1581'. In: De Nieuwe 
Taalgids. Jaargang 1980, p.133-142.
Van der Wall z.j. - Mr. Van der Wall, Lauwerkroon Ms. KB 's-Gravenhage, sign. 78 H 22.

BRONNEN

1567
- ARA, RA De Lier, inv.nr.22 (Dingboeken van schout en schepenen, fol.55 (30-6-1567):
"Die camerysten van De Lier hebben verwonnen bij continuacie Lenaert Lenaertszoon voor de 
somma van 16 st."

1580
- GA De Lier, inv.nr.49 (Ambochtsbouck), geen foliëring:
"Noch betaelt tot behoef van de cameristen een tonne biers over de Lijer alhier, van dien 2 pond 
7 st."

1581
- Idem:
"Noch betaelt Jan Jorisz.1643, keijser van de cameristen in de Lijer uijt guede gifte bij de buijeren 
(=inwoners) voer dese mael geconsenteert tot vordernisse mee te wercken op te vraech bij die 
van Delf uijtgegeven om prijs te haelen 7 pond."

- De Hofbloemkens nemen deel aan een wedstrijd te Delft.1644

1643. Jan Jorisz. komt voor in de Lierse archieven van 1577 (H. Geestmeesters) tot ca. 1615. Hij moet ca. 
1615 zijn overleden. Hij was schuitvoerder en grafmaker. Uit de rekeningen blijkt, hij een kleine 
ambachtsman was. Zie: Van Dijk 1982 (tweemaal) en 1984.

1644. Zie: Delft 1581.
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1589
- ARA H.v.H., Grafelijkheidsrekenkamer, Rekeningen, inv.nr.4501, fol.52-52 verso:
"Betaelt Jacob Dircxsz. van Woerden, deurwaerder van den voorschreven hove de somme van 
drie ponden, veerthyen schellingen te 40 groten ter oorsaecke, dat hy op ten 2en decembris 
lestleden deur expresse (=uitdrukkelijke) ordonnantie van den voorschreven hove hem 
specialicken gevonden heeft binnen den dorpe van de Liere ende aldaer gepubliceert zeecker 
placcaet beroerende de solemnatie (=plechtigheid) van trouwen in alle zedicheyt te moeten 
geschieden sonder voortaen gebruyct te moegen worden trommel, pijpe, rethorijckers, breder in 
't zelve geroert, blijckende by ordonnantie ende quitantie. Dus hier 3 pond 14 sch."

1603
- ARA, RA Zuid-Holland, De Lier, inv.nr.24 (Civiele rollen, rechtsdagboeken van Schout en 
Schepenen. 7 juli 1603):
"Joris Lenartsz., poorter der stede van Delft als voocht van de onmondige weeskinderen van 
Lenart Lenartsz. Janse, cleermaker in de Lier, betaling van 28 gl. tot 11 groten Vlaems den 
gulden ter cause van coop van clederen, mitsgaders van een blaisoen rhetoryck volgens den 
eyser den gerechte scriptis (=schriftelijk) overgelevert."
(De zaak wordt op 29 september 1603 herhaald)

- De Hofbloemkens zijn deelnemer aan een wedstrijd te Schiedam. Auteur van de Lierse 
bijdragen is Pieter Vranckenz. van Burghersdijck.1645

- ARA, H.v.H., inv.nr.5207 (Criminele Papieren) 1606 (verder aangeduid als Crim.Pap.Hof): 
"Aen mijn E.heeren van den provincialen raede van Hollant, Zeelant ende Westvrieslant. 
Verthoonenende geeven met groote droefenis te kennen, die kerckeraedt in den dorpe van de 
Lyer, hoe dat op te 12 julij dese loopende maents de Lyersche caemer der rethorijckers van 
Schiedam (alwaer zy neffens andere gespeelt hadde)1646 wedergekeert zynde ende met trommel 
ende vaendel het voornoemde dorp van den oosten tot den westen heen en weer passerende om 
alles te beroeren ende een toeloop des volcks te veroorsaken eyndelick een seecker geschil is 
opgeresen tussen Willem Cornelisz. Cocq1647, wesende keyser, ende Symen Arentsz. Bondt, 
zynde boode van de voorsz. caemer, omdat hy weygerde het blaysoen langer voor te draegen 
ende waerover hem, die voornoemde Willem als commanderende keyzer met eenen slach ter 
aerde gevelt heeft. Ende hy, Symon, zyne dolck ofte pongiaert uytcrijgende heeft den 
voornoemde Willem met eenen steeck gesteecken waeraen hy straxs (=terstond) en van stonde 
aen doot is gebleven, gelyck mijn E. heeren, soo 't haere E. gelieven sal haer naerder sullen op 
d'omstandicheede van 't bedreven feyt konnen informeren. Dit hetwelck oick grooter beroerte, 
onrusticheyt ende droefenis onder de gemeente van de Lyer gecauseert (=veroorzaakt) heeft. 
Ghelijc oick noch dairby deese schandaleuse saecke gebeurt is, dat een van de voornaemste 
cameristen, treckende nae Schiedam sijn huijswijf thuys laetende ende sijn jongwijf meede 
nemende, gelyck hy sulcxs meermaelen gewoon is te doen, by welck jongwijf hy nae 't geruchte, 
dat daer lange van gegaen heeft ende noch gaet, al is 't oick, dat hy oom over deselve staet, in 
overspel ende bloetschande leeft. Hyerdoor zyn huysvrouw alzo bedroeft heeft, dat zy, terwijl hy 
met syn beruchte boel (=verdachte minnares) tot Schiedam was, uyt groote mismoedicheyt haer 
huys verlatende is wechgeloopen, sonder dat sy voor jegenwoordich weeder gehoort sy. Ende

1645. Zie: Schiedam 1603. Pieter Vranckensz. van Burghersdijck, geboren De Lier 1566. Hij werd in 
1594 gekozen als ouderling, was omstreeks 1600 H. Geestmeester. In 1605 gaat hij failliet en moet aftreden 
als ouderling. Hij verhuist hierna naar Noordwijk. Hij is factor van de Lierse kamer in 1603 en schrijft onder 
de zinspreuk van zijn familie "Houdt vast in een". In 1613 blijkt hij factor te zijn van de Noordwijkse kamer 
bij een wedstrijd te Amsterdam. In 1616 vertegenwoordigt hij de Oegstgeestse kamer te Vlaardingen. Hij is 
de vader van de latere Leidse hoogleraar Franco Petri Burgersdicius en stamvader van de huidige familie 
Burgersdijk (Brummel 1974).

1646. Zie: Schiedam 1603 en Van Boheemen 1996.
1647. Willem Cornelisz. Cock komt diverse malen voor in het GA De Lier, inv.nr. 53; hij knapt karweitjes 

op voor de Lierpolder.
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nadat de princhipale (=voornaamste) van de voornoemde caemer zyn persoonen van gelycke 
stoffe levende een quaet argerlijck leven, die de jongesellen tot haer gelockt hebbende in deselve 
ongeregelheijdt vervoeren, die in haere tonneelspelen door vuyle reeden ende vertooninge van 
oncuissche manieren haerselven ende vele mensche verargeren, aldaer vyleynicheyt op eenen 
yegelijcken uytschieten; religie ende overicheyt overhaelen (=hekelen), saeden van beroerten on
der 't volck sayen, lasterenden d'opsettinge van verijsten imposten (=de verhoging van geëiste 
belastingen), vercoopinge van geestelicke landen ende diergelijck, streckende alles nijet alleen 
tot quetsinge van Gods ere ende behinderinge van de opbouwinge zijnder kercke, maer oick tot 
verwoestinge van een goedt burgerlijck leeven onder 't volck ende tot verweckinge van seditie 
(=oproer) ende ongehoorsaemheijt der gemeente tegens haer wettelicke overicheyt. Daeromme 
zy, supplianten (=verzoekenden), overlange gewenscht hebben, dat sulcke quaet van de hooge 
hooge overicheyt mit de behoorlicke remedie zo in haere alsoick in andere plaetsen mochte 
beëynt geweest zyn. Dan sulcx vooralsnoch niet geschiet sijnde, hebben zy, supplianten, tot noch 
toe met gedult hetgeene moeten verdraegen, waerinne zy saeghen geen verbeteringe te konnen 
becomen. Maer alsoo nu alsulcken dootslach ende moordt onder ende van de voorgemelde 
cameristen begaen is onder haer als noch camerwijse vergaedert zynde, ende dat van haer boode 
aen haeren keyser; van haer als in haerder alle tegenwoordicheyt daer niemant die handen 
uytgesteecken heeft om sulcx te keeren. Een moordt, waerdoor Gods toorn tegens de Lyer ende 
het geheele landt ontsteecken is. Een moordt, die om wraecke roept tot Godt ende om straffen tot 
degeenen, die sulcxs van Godsweegen bevoolen is. Een moordt, die uytschreyt (=overduidelijk 
maakt) wat d'effecten ende vruchten zyn van de vergaderinge sulcker menschen. Soo is 't, dat zy, 
supplianten, om haere conscientiën te quyten (=geweten gerust te stellen) (hebbende eenen 
seeckeren tyt tevergeefs verwacht, dat de hooge ofte laege officier van de Lyer hyerin wat soude 
by der handt nemen) haer keren tot U mijn E. heeren wel oetmoedelick biddende, dat uwe E. 
lettende op 't gundt voorseid is, als in 't byzonder op 't voorgeroerde ende afgrijsselicken feyt des 
moordts ende dootslachs by ende onder die cameristen van de Lyer gebuert ter eenre ende wat 
uwer E. officier daertegens te doen ende te oirsaecke van den dartele (=overmoedige) voorseide 
caemer der rethorycken in de Lyer casseren (=buiten werking stellen) ende afschaffen uw E. te 
eeuwigen daeghen ende voirts sulcke cassatie ende afschaffinge openbaere door een dienaer van 
de hove in 't voorseide dorp laeten afcondigen met consequentie ende aentastinge (=in 
beslagname) van vaendel, trommel, kaste, geschrifte ende alwat die voorseide camer toebehoort 
ofte anders, naedat uwe E. wysheyt nae gerechticheyt sal te behooren.
Dit doende etc."

- Idem:
"Aen Jacob de Witte, baillu van de Lier1648.
Maurits etc.
Erntfesten (=Achtbare), voorsienige, seer discrete goede vrundt,
Wij hebben verstaen, dat bij eenige personen ende innewoonderen van de Liere onderhoude wert 
een seeckere vergadering van de camer van rhetoricka, so sij die noemen onder dewelcke 
gebeurt is, dat d'selve cameristen op den 12en deser maent in 't vendel ende trommel van 
Schiedam wedergekeert wesende ende bij naest 't geheele dorp in rumoer geset hebbende, eenen 
Sijmon Arentsz. Bont, boode van de voorseijde camere, schandelijck ende gruwelijck vermoort 
heeft Willem Cornelisz. Cocq, keyser van zelve vergaderinge. Ende dat in tegenwoordicheit 
ende sonder verhinderinge van de andere cameristen. Wy verstaen mede, dat een van de 
voornaemsten van deselve camere1649 nu een tijtlang geleeft soude hebben in overspel ende 
bloetschande met sijn jongwijf, daerover hij oom is, welck jongwijf also nu met hem gevaeren 
ende geweest is te Schiedam. Heeft sijn huijsvrou daerinne sulcken hertscheer (=hartepijn) 
genomen, dat sij uijt haer huijse wech geloopen soude sijn ende noch is. Ende want d'selve feiten 
seer schandelijck ende gruwelijck, daer Gods toorne tegen een geheel dorp soude ontsteecken. 
Ende die niet en behoren geleden, maer anderen ten exempele gestraft te werden. Ende wij

1648. Jacob de Witte, baljuw en schout van De Lier. Als zodanig voor het eerst genoemd in 1586.
1649. Hiermee wordt Cornelis Willemsz. Buys van der Hoof bedoeld. Zie voor hem noot 1655.
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vastelijck houden, dat dit ten deele de vruchte van zelve lichtveerdige manieren van rijmerie 
ende speelerie is, daerinne sij met diverse onstichtinge ende oncuijse redenen veel van de 
joncheijt, ende alle andere menschen seer ergeren. Ende dat wij daerenboven oick wel weten, dat 
d'selve cameristen meestal niet anders en doen in zelve spelen ende voorstellen, dan op een 
ijegelijck uijt te schimpen, religie ende overicheyt te overhaelen, met lasteringe van personen, 
saecken, regieringe ende anders daeruijt niet dan beroerte ende ongehoirsaemheit. Ende 
verwoestinge van een goet burgerlijck leven staet te wachten. So lasten ende bevelen wij U.Ed. 
in den naeme ende van de hooge overicheit op de voorseijde leelijcke delicten terstont 
informatie te nemen ende tegens die beschuldichden te procederen naer behoiren. Voorts van 
alles bij inscriptie (=schriftelijk) te verwittigen ende dat U.E. voorts sal hebben te doen cesseren 
(=ophouden) die vergaderinge, bijeencompste ende spelinge van deselve cameristen, d'selve 
interdicerende (=verbiedende) op seeckere peinen (=boete) ende te nemen in uwe handen 
heurluijder vaendel, trommel, kisten, geschriften ende al, dat d'voorschreven camer 
toebehoirende is, ende 't selve bij u te behouden, totdat uwe inscriptie gesien anders bij den hove 
sal werden geordonneert, (—) in Den Haege, den 23en julij 1603."

- Idem:
"Copie
Comparerende voor Joris Corsz.1650 ende Gielis Pietersz.1651, welgeboren mannen der heerlick- 
heyt van de Lier, Gerrit Jansz., bode in de Lier, out ontrent 33 jaeren1652 ende Jan Balthens, out 
ontrent 32 jaeren1653, rechtelicken hiertoe gedaechvaert zijnde omme der waerheyt getuygenisse 
te geven, ten versoucke van de hooftbailliu, Jacob de Witte van de Lier ofte zijne 
gesubstitueerde, naemelick Pieter Cornelisz. van der Hooch1654, verclaerde by solemneelen eede 
heurluyder by denselve elcx respective afgenomen.
Eerst verclaerden die voorseide Gerrit Jansz. by syne manne waerheydt by de eedt hem hiertoe 
afgenomen ofte by hem in 't stuck zijns officie gedaen, hoe dat ontrent geleden 20 of 21 dagen, 
hem Gerrit Jansz. wel kennelick is, dat hy vergezelschapt was in 't marserende met alle die 
retrozynen van de Lier, comende van de stadt van Schiedam, gegaen heeft onder die syde van 
eenen Willem Cornelisz. Cock, alsdoen keyser wesende van de camer der rethorycken in den 
Lier voorsz. ende comende voor de huysinge van Cornelis Willemsz. Buys, secretaris van de 
Lier1655, alwaer geschoncken werde de voorseide retrosijnen seecker bier tot haere wellecom, 
onder welcken was eene Symen Arientsz. ende als knecht ende bode van de camer, dewelcke op 
die tijt datelijck nederleijde het advys (=het blazoen) van de voorseide camer op te wecht (=op 
de weg), waeromme die keyser hem vragende seyde: "Waerom legt ghy het bort neder?" 
"Omdat ick dat doch wil," seyde de voorseyde knecht, "Oft ghy alder nacht flueijten (=fluiten) 
ende trommelde," seyde hi. "Ick en wil 't niet doen. Nu weet ghy 't." Waerop de keyser hem voor 
zijn cop streeck ende viel hem op zyn lijf, sodat hy hem onder die voet hiel. Verclaerende voorts 
den voorseide Gerrit Jansz. ende, al doen De Kock op was oft de keyser, vragende hem ende 
seggende: "Willem oft keyser, seyt ghy gequetst?" Waerop hy seyde jeghens myn deposant 
(=getuige): "My dunckt. Jae ick". Verclaerende voorts alsdoen sy beyden overendt stonden, dat 
den voorseide Symon seyde, hebbende syn pongiaert in de hant: "Ghy hebbet al wech (= Je hebt

1650. Joris Corsz. is "buurman". Op 15-05-1588 verkoopt hij een huis met een erf in het Oosteinde waar 
hij zelf woonde (ARA, RA De Lier, inv.nr.33). Hij komt tevens voor in ARA, Index Geestelijk kantoor 
Delft, inv.nr.617, p.30 (1581).

1651. Gielis Pietersz. wordt op 12-02-1589 en 28-12-1589 genoemd als H. Geestmeester (ARA RA De 
Lier, inv.nr.33). Hij komt enkele malen voor in GA De Lier, inv.nr.68.

1652. Gerrit Jansz. Romenburch is in 1606 bode van De Lier en heeft vanaf 1608 de functie van 
substituut-schout. Hij komt in deze functie vele malen voor in het RA De Lier. Ook in GA De Lier, inv.nr.68 
(vanaf fol.37). Hij zal vanaf 1606 keizer van de rederijkerskamer zijn.

1653. Jan Balthens wordt genoemd in: Van Dijk 1592.
1654. Pieter Cornelisz van der Hooch, substituut-schout van De Lier.
1655. Cornelis Willemsz. Buys van der Hoof is in 1606 schout van De Lier. Hij komt in de Lierse 

archieven voor van 1599-1618. Hij was secretaris van De Lier van 1602-1605 (zie rekeningen van de 
ambachtsbewaarder). Bovendien was hij in 1603 H. Geestmeester (GA De Lier, inv.nr.54). Hij bewoonde 
van 1590 tot 1614 een boerderij op het Heitje aan de huidige Heulstraat.
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je verdiende loon), Cockjen, ghy hebtet al wech!" Daerop ick, deposant, seyde: "Heyt hy 't wech, 
so versiet u ofte wy vatten u by de cop." Doen ghinc hy duer, waernaer denselven Willem 
Cornelisz. Cock terstont datelicken sonder eenige reden van wetenschappe is gestorven ende 
deser werlt overleden. Nu voorts verclarende de voorseide Jan Balthens, deposant, hetzelve alsoe 
geschiet te zyn, sulcxs by den bode verclaert is, van poindt ende woort tot woort minder nochte 
meerder daervan te weten, soe waerlicx most haer Godt hierin helpen ende sijn heijlich woort. 
Meerder en wisten sy, deposanten, van dese saecke nyet te getuygen. Aldus gedaen ende 
geschiet ten huyse van Seger Engelsz.1656, waert in 't Sint Joris in den dorpe van de Lier opten 
29en julij anno sesthyen hondert ende drie ten oirconde desen by haerluder onderteyckent opten 
datum voorseid met haer daegelicx hantgescrift. Actum ut supra (=Gedaan zoals boven).
My present deur absentie van den secretaris, Romenburch. Dit is 't hantmerck van Joris Corsz. 
By my Gielis Pietersz. Naer conferentie gedaen jegens des vragende informatie, geteyckent 
alsboven ende bevonden te accorderen den 9. juli (?) 1603 by my G.J.Romenburch 1603."
- Idem:
"Eedelen, vermogenden, erntfesten, voorsichtighen, hoochgeleerden heeren,
Uwe E.M. heeren scrivens van 22en julij lestleden is my behandicht ende concernerende 
(=betreffende) het nederslach (=doodslag) daerin vervatet, sal 't hof uyte informatie by my al 
genomen den 29en daeraenvolgende daervan copie autentycq neffens desen gaet, gelieven te 
verstaen de gelegentheyt van 't selve feyt ende sal ooc 't selve de perpetrant (=dader) procederen 
(=behandelen) nae behoren.
Nopende 't overspel: verstae wel, datter een van de cameristen by namen Cornelis Willemsz. 
Buys, vendrich derselver, met zyn jonckwijf (die ick verstae eensdeelen van zyn maechschap te 
zyn) en huys houdende ende 't selve al gecontinueert heeft enige jaeren, jae al begonnen voor 
date, dat hy hem in huwelicken state andermael met syne jegenwoordige huysvrouwe heeft 
begeven ende oversulcx befaemt (=berucht) wort mette selve in overspel te leven. Nochtans my 
geïnformeert hebbende opte gelegentheyt der saecke en con alsnoch nyet bevinden, dat enig kint 
oft kinderen by den anderen sy geprocreert (=verwekt), nochte dat yemant affirmatie (=bevesti- 
ging) souden derven verclaren, datter enich overspel oft incest by hen wert gecommitteert ^ g e 
pleegd), dat ick voorts my vorder heb geïnformeert op 't gunt Uwe E.M. heeren wyders 
mentioneren (=voorts verklaren), dat 't selve joncwijf metten voorseide haren meester, metten 
rethrosijns haer tot Schiedam mede begeven, ende met hem weder thuus gekomen soude syn. 
Bevindende 't selve in dyer vougen nyet geschiet te zyn, maer wel, dat 't voorseide jonckwyf 
geduerende de dagen d'voorseide cameristen tot Schiedam voorseid waren, daer mede alleen 
verscenen es geweest. Aengaende 't vertreck van zyn huysvrouwe, is wel waer. Nochtans uyte 
selve huysvrouwe oft anderen en hebben wyders nyet connen verstaen dan dat 't selve geschiet, 
uyt valse suspicie (=argwaan) ende presumptie (=verdenking). Ende aengaende 't leste poinct, 
hebbe datelijck nae de receptie (=ontvangst) van den voorseide missive het vendel, trommel, kist 
metten goederen der cameristen concevaeren gefaiseert (=in beslag genomen) ende in 
bewaerden hant genomen sonder enige boucken van spelen, refreynen oft anderen gescriften 
bevonden te hebben ende voorts geïnterdiceert ende doen cesseren heure vergaderingen ende 
byeencompste ende spelingen op een peine van thien 's heeren ponden. Verwachtende 't gunt 't 
hof my dienaengaenden naerder sal gelieven te ordonneren. Desen eyndende bidde den 
almogenden uwer edelen, vermogenden, erntfesten, voorsichtigen, hoochgeleerde heeren te 
conserveren in langhe, salige prosperiteyt.
In den Haghe den 10en july 1603. Uwer Ed. vermogenden heeren dienstwillighen J. de Witte."

- ARA, H.v.H., inv.nr.278, (Register van notulen en ordonanties en resoluties, 11-9-1603:
"Wert gelesen een brief van den bailliu, Jacob de Witte, nopende 't verbot van de camer van de 
Liere den dootslach van den keizer, ende 't overspel van Corn. Willemsz. Buys. Wert verstaen, 
dat men aen den bailliu sal schrijven mette proceduren op den dootslach voorts te gaen, 
informatie nemen op 't overspel ende op 't gemeen (=algemeen) geruchte ende fame (=gerucht)

1656. Segher Engelsz., waard in de herberg St. Joris. Hij wordt vermeld van 1592-1620. Op 19-07-1620 
wordt hij begraven. Van 1600-1620 wordt hij als waard vermeld in: Van Dijk passim.
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van dien, ende van 't wechloopen van de vrouwe, ende die over te seinden (=zenden) ende 
sulcke ordre te stellen dat de cameristen niet weder bijeen en coomen."

- ARA H.v.H., Crim.Pap.:
"Jacobus de Witte, bailliu van de Lier.
Maurits etc.,
Eersame, voorsienige, seer discrete goede vriendt,
Wij ontfangen van vandaege U.L. schrijvens van de 10en deser mette informatie daerby 
gesonden, nopende den nederslach by Symen Arentsz. gedaen an den persoin van Willem. Wy 
oock vinden hoochnodich ende lasten daerom U.L. vanweghen de hooge overicheyt, dat ghy niet 
naer en laet alle naerstichs (=zorgvuldig) volgens de placcaeten van de landenwegen de 
perpetranten (=daders) te procederen, opdat sulcken leelijcken daet niet ongestraft en blijve.
Ende nopende Cornelis Willemsz. Buys laeten wy U.L. alle mogelijcke informatie dairop te 
nemen, ende mitsgaders oick op den gemeene saecke van sijn houwelijckxleven so aen (...) als 
by huwen is 't noot mitsgaders aen de huysvrouwe op de oirsaecke ende redenen van haer wech 
gaen ende blyven. Ende aen alle anderen daer U.L. bevinden sal yet van desen te connen 
vernemen, so op 't feit selfs als op den gemeene saecken. Ende 't geruchte vandien daeraf U.L. 
scrijft ende so voor ende naer sijn tegenwoordelicken huwelijck. Ende daerop met alle 
mogelijcke neerstiche behoirlijcke informatie (...) ghy over d'selve verstaet den hove over te 
senden, om by ons gedelibereert (=overwogen) te werden wat voorders in de saecke ter 
conservatie van recht van de hooge overicheyt sal dienen gedaen. So dan wat aengaet de camer 
van rethorica, verstaen wij ende lasten U.L. vanwegen de hooge overicheyt weten d'selve voorts 
aen te doen casseren ende geen vergaderinge van dien te laeten geschieden; gebruycke daervan 
oick publijcke interdictie is 't node, 't sy van gerechthuysen ofte kerckhove ende by u te houden 
die goederen van de cameren, totdat by ons anders sal wesen geordonneert. Lasten mede de 
U.L., dat ghy mette eerstelijc mogelijck alhier voor ons doen aende Gerrit Jansz., boode van de 
Lier, om hier te verstaen, 't geene hy vanweegen den hove sal voorgehouden ende belast worden, 
souden wy alle dien te weesen in gebreecken waer te (... ) verlaten God almachtich bidden U.L. 
te eeren in zijn heijligen ronde. In den Hage, desen XJen september 1603."

- Idem:
"Maurits etc.
Eersame, voorsienige, seer discrete goede vrundt.
Wij verstaen, dat die van de camere van rethoricka in de Lier niettegenstaende ons voorgaende 
verbot noch daegelijcks byeencomen ende heure vergaederinge houden, ende wel meynen 
souden op sondaegen naecoemende eenige speelen te doen. Dan naerdien wij niet en verstaen, 
dat sulcx contrair onse voorgaende bevelen sal toegelaeten mogen worden, so lasten wij u 
vanwegen de hooge overicheyt sulcke dadelijcke interdictie te doen, dat 't selve belet ende 
verhindert werde ofte wij souden sulcx op U.L. moeten doen verhaelen. Bovendien lasten wij u 
oick op overmorgen ofte donderdaege nucomende den 20en deser voor noen alhier by ons in 
persoin te comen opte verantwoorden op eenige pointen die wij dan u sullen doen voorhouden 
van welcken naer te comen en blijft in geen gebreecke. Ende onse heere God zij met u. Gestelt 
in den Haege desen 17en november 1603."
(Was gericht aan Jacobus de Witte, balliu van De Lier).

- 1604
- Idem:
"Mijn Heer,
Hijer hebt ghy den handel van de cameristen in de Lijer, die op morgen wederomme voorhebben 
een zeer vijleijnich ende schamper spel te speelen, tenzij dat zulcks werd geweert. Daeromme 
ick gants vriendelicke Uwe Ed. bidde, dat Uwe Ed. gelieve ter voorderinge (=bevordering) van 
Goodts wil ende stigtinghe zyner herthen, daertoe te arbeijden, dat zoo 't moogelick is, het 
versoeck des kerckenraedts mach in 't werck gestelt werden oft wat ander by de handt 
genoomen. Waerdoor zulcke moetwillige menschen moogen bedwongen ende tot
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gehoersaemheit gebracht werden. Want is 't dat zij hijerin getolereert ende oevergesien (=niet 
besproken) werden, zy zullen haer in de boesheyt verstijven, beloevende haer in alle andere 
ongeregeltheyden vryheyt. Mijn heere gelieve dit onse request, den raet geëxhibeert (=getoond) 
zijnde, te bewaren ende secreet te houden. Die brenger daervan is een broeder onser kercken. 
Indien mijn heere wat heeft ons t'ontbieden, de bootschap zal by hem an ons wel getrouwelicken 
gedaen worden. Desen te geven andren eijnde dienende. Mijn heere zijt God den almachtigen 
bevoolen, die Uwe Ed. ende die uwen in langduerigen gesondtheyt spaere te salichen. Met haest 
in de Lijer den 1en marty anno 1604.
Uwe Ed. Gedienstwillighe Martinus Nicolaides1657, Dienaar des Godes woordes in de Lyer. "

- Idem:
"Aen mijn E.E. heeren, mijn heeren van den Hove van Hollandt, Zeelant ende Westvrieslant. 
Remonstreren ende geven zeer onderdanichlick te kennen de gereformeerde kercke van Delft 
ende Delflant, hoe dat uwe E.E. rechtveerdichlick oorsaecke zyn geweest die cameristen in de 
dorpe van de Lier ter oorsacke van zekere dootslach onder hen begaen, het spelen ende alle 
andere publique acten ernstelick te verbieden. Ende daertoe oock heer Jacob de Witte, 
hooftofficier van 't voorseide dorp, te belasten, dat hij het vaendel ende de trommel des 
voorseide camere zoude aentasten ende na hem nemen (=in beslag nemen). Dat desnietteghen- 
staende de voorgemelde cameristen na dit verbot niet vragende, van elders een vaendel ende 
trom gheleent hebbende, evenwel het openbaer spelen hebben gecontinueert. Dat mede op 
vastelavont des voorleden jaers uwe E.E., willende naerder (=nader) in dezen zaken versien 
(=regelen), ghezonden hebben een duerwaerder van de hove met een patent (=open brief) 
begripende in zich een schriftelijck verbot, hetwelck bij hem met voorgaende klockengheclop 
volgens zyne last in 't voorseide dorp afghelezen zijnde, hebben die voorseide cameristen niet 
alleen den voornoemde duerwaerder met alle schamperheit ende vileinicheyt bejegent ende zyn 
met een banier ghelopen ten huyse van de predicant hem scheldende, dreighende, etc. Maer zyn 
daerenboven op denzelven dach met het speelen stoutelick (=brutaal) voortgevaren: zulcks dat 
eindelijck by uwe E.E. zodanighe moetwille ende ongehoorsaeminge der cameristen den Staten 
van Hollant ofte haeren ghecommiteerde raeden vertoocht (=getoond) zynde dezelve ghelieft 
heeft het voorghemelde verbot met haere E.E. authoriteyt te verstercken ende nochmaels die 
voorseide cameristen het speelen scherpelick te verbieden. Ende de schout ende ghezwoorens 
van de Lier, alsoock de voorgenoemde hooftofficier te belasten zulckx niet te gehengen 
(=dulden), maer in alle manieren teghenstaen.
Hetwelcke zoveele geholpen heeft, dat het spelen hierdoor tot over het jaer als tot den lesten des 
voorleden maents aprils is achtergebleven (=achterwege gebleven), op welcken dach de 
voorseide cameristen hen op een nieu wederomme hebben verstout om een tonneel aen de 
kercke van de Lier op te rechten ende daerop een spel tusschen beiden de predicatien te spelen. 
Hetwelck by den remonstranten (=degenen die de zaak aanhangig hebben gemaakt) uwe E.E., 
alsoock de E. gecommiteerde raede van Staten te kennen gegeven sijnde. Hebben uwe E.E. ende 
de voorseide E. gecommiteerde rade, om te verhinderen dat bij die cameristen niet wederomme 
op den 21en mey, zijnde de Liersche kermis (ghelijc zij voorhadden) en zoude gespeelt werden, 
haere meermaels gedaene beveele met meerder ernst ende dreigement van straffen geitereert 
(=herhaald) ende vernieut. Zulcx dat oock in de brieven van de gecommiteerde rade ghezonden 
aen de baillu, schout ende 't gerecht van de Lier expresselijck uutgedruckt staet als volght:
Soo wy verstaen by uluyden anders ghedaen ofte gehenghe te werden, zullen wij uluyden elckx 
per particulier bevel dengene, die zulckx begaen zullen hebben daervoor doen zoeken ende doen 
castenen (=straffen). Nochtans die voorseide cameristen na alle oick niet vragende hebben 
evenwel op den 22en dezer twee spelen ghespeelt, waeronder een is gheweest tot lof ende prijs 
van haere ghenaemde Rhetorica, ghevatet (=gevuld) zijnde mit veele grouwelicken 
godslasteringe, waerin zy openlijck met name de predicanten onderlinghe ende diaconie hebben 
overgehaelt, de waere religie voor den volcke smadelijck maken, ghelijck uwe E.E. dies voor

1657. Martinus Nicolaesz. Scheer, predikant te De Lier van 1596-1628 als hij overlijdt. Zie voor hem: 
Van Bergen 1931.
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zijnde naerder uut haere rollen ofte uut het ghetuyghenisse van de toehoorders zullen konnen 
vernemen. Ende also zy remonstranten wel bemercken, dat deze lichtveerdighe ende 
ongheregelde menschen hen laeten gebruycken om die eere van de allerhoochste majesteyt Gods 
te quetsen, de kercke Christi in de Lier, (daer [sic] een martelaer ende ghetuyghe der waerheyt 
eerst geplant zijnde1658) te ruïneren, d'authoriteit van de hooghe overheyt te krencken ende 
vertrecken. Zijnde ghestijft zonder twijfel van degeenen, die de kercke en de staet van dese 
regeeringh heftighe vyanden zyn. Zynde een zake van zeer quader consequentie, streckende om 
't volck te voen ende een ongehoorsaemheyt te stellen tegens haere wettelijcke overheyt. Ende 
dat des te meer nadien men zo langhen den moetwil, wederspannicheyt ende overtredinghe der 
hoochsten macht in deze menschen zonder yet daerteghens te doen ghesolveert (=in 
bescherming genomen) heeft, waeruut men alrede (ghelijck zy remonstranten verstaen hebben) 
dezen groot onder het volck zoecken te legghen (=proberen algemene bekendheid te geven) ende 
hen wijs te maken, dat d'authoriteyt van de E.E. heeren Staten ende van den Hove nul, nietig 
ende crachteloos is. Dat men hen teghens dezelve, zonder daerover eenighe zwaricheyt te ver- 
thoonen, wel vry ende onbevreest mach stellen. Soo is 't, dat zy remonstranten, ampthalven als 
dewelcke die zorghen ende opzicht der kercke bevolen is ende deshalven waer daer zy aen 't 
vaderlant gebonden zijn hen verplicht bevonden hebben, zulcke als voorgemelt staet aen uwe
E.E. te remonstreren, zeer onderdanichlyck ende wel ernstelyck, verzoeckende dat uwe E.E. 
volghens denselven opgheleiden ampt gelieven tot bescherminghe van Godes eere, tot 
vorderinghe zyner kercke, hanthoudinghe (=handhaving) van de justitie ende van uwe E.E. van 
Godt gegeven authoriteyt. Ende tot verhoedinghe van meerder quaets, zulcken middel by de hant 
nemen, wat door de moetwille ende onghehoorsaemheyt der voorseide cameristen tot een 
exempel van andere mach bedwonghen ende t'eenemale gheweert werden. Nemende billicke 
ende rechtveerdighe oorzake uut die leelicke mort onder hen begaen ende uut haere meermaels 
geïtereerde (=herhaalde) onghehoorsaemheit teghens die hooghe overheyt, om haere camere nu 
ende ten eeuwigen daghe te casseren ende af te schaffen ofte anders na dat uwe goede ende 
voorsichtighe rade ghedragen zal. Waerin uwe E.E. rade een aenghenaamen zijne kercke ende 
den lande een profitelijcke dienst doen zullen. Uut name ende by lasten van de chr. gerefor
meerde kercken des classis van Delft ende Delflant uwe E.E. onderdanighe ende ghedien- 
stwillighe Albertus van Oosterwyck1659, D.c. tot Delft; Pieter Louwijck1660, Dienaer des G.W."

- Idem:
"Alzoo tot kennisse van de hove van Hollandt gecoemen is, dat de kameristen van retorica 
binnen den dorpe van de Lier hem onderstaen ende verboeden (??) hebben op gisteren te speelen 
zeecker spel ende van meeninge te zijn, zo zij hen uyteren (=uiten), om op morghen noch een 
ander spel te spelen alles contrarie ende nietteghenstaende voorgaende jurisdictie ende verbodt 
henluyden by den officier aldaer vanweghen ende voor last van 't voorschreve hof gedaen, soo is 
't dat 'tselve hof op de zaecke gelet hebbende ende considereerende dattet is een zaecke van zeer 
quade consequentie (=gevolgen) ende streckende tot enervatie (=verzwakking) van de 
authoriteijt van de voorschrevene hove ende goede politie (=goed beleid), die eerste deurwaerder 
daertoe verzocht, geordonneert ende autoriseert (=machtigt) hem mitsdesen de kameristen den 
voorschrevene specialick te interdiceren voorts te vaeren (=voort te gaan) mettet voorschrevene 
spel, maer 't selve naer te laeten (=na te laten) op arbitrale (=rechterlijke) correctie. En desen 
oock naer voorgaende clockbeslach aldaer te publiceren, opdat niemant daer van ignorantie 
(=onwetendheid) en hebbe te pretenderen. Ende zal den voorschreven deurwaerder zijn 
wedervaren aen 't voorschreve hof relateren (=ambtelijk verklaren). Gedaen in den Hage, den 
eerste marty anno zesthijen hondert ende vier, in kennisse van mijn 
Kriep1661 (1604)."

1658. Met deze martelaar wordt Arent Vos bedoeld. Zie voor hem: Van Bergen 1931.
1659. Albertus van Oosterwijck, predikant te Delft 1602-1616. Zie voor hem: De Ned. Leeuw XXII, 268 

en XXVII, 46.
1660. Pieter Louwijck, predikant te Naaldwijk van 1586-1618.
1661. Franchois Criep, substituut-griffier en griffier van het Hof van Holland 1591-1639.
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- Idem:
"Uyt crachte van zeeckere acte van den hove van Hollandt in date den eerste marty anno 
zesthijen hondert ende vier aen de margine van dewelcke mijne relatie (=verklaring) gehecht is, 
hebbe ick, Pieter van Manezee, deurwaerder ordinaris van de hove van Hollandt, ter ordonnantie 
van de voorschrevene hove mij gevonden op ten 2en martij daeraen volgende binnen den dorpe 
van de Lier aen de kameristen van retorick, collegialiter vergadert zijnde. Ende hebben 
henluijden vanweeghen de hooge overigheyt ende graefelickheyt van Hollandt, Zeelandt ende 
Westvrielandt specialick geïnterdiceert ende verbooden mettet voorschreve spel voorts te varen, 
maer 't selve nae te laeten op arbitralicken correctie, hebbe mede d'zelve laste naer voorgaende 
clockgeslach binnen den voorseide dorpe gepubliceert voor den volcke meest vergadert 
wezende, waerop de voorschreve kameristen my ter antwoort gaven: "Wy zullen ons beraden." 
Ende alzoo ick, deurwaerder, 't zelve naer voorgaende clockgeslach ende voor den voorseide 
volcke hadde gepubliceert, werde bij eenighe van den voorschreve kameristen ende andere 
omstanders met luyder stemme geroepen: "Is dat een deurwaerder?" Met meer andere woorden: 
"Men behoort zulcken deurwaerder met vuyle eyeren te smacken!" Ende hebben daernae 
geroupen:"Jou, jou, jou! "
Edele mogende heeren alle 't selve relatere ick deswegen mijn wedervaeren. Bij mij Pieter van 
Manezee, 2en-3-1604."

- ARA H.v.H., inv.nr.278 (Register van notulen van ordonanties en resoluties) 29-3-1604:
"Den bailliu van de Liere sisteert (=verschijnt bij) twee Cameristen van degeenen, die tegen 't 
verbod van den Hove gespeelt hadden, die werden gehoort by Cromholt. Hij doet rapport. 't Hof 
verstaat, dat men se op handlastinge (=op erewoord) t'ontslaen ende d'anderen meede hoire. Sy 
werden ontslaegen. "

- ARA H.v.H., Crim.Pap.:
"Aen Jacob de Witte, bailliu van de Lier.
Maurits,
Erentfeste,voorsienige, seer discrete, behoudende, goede vrunt,
Wij sijn in 't seecker bericht dat die van de camere van rethorica van de Lier haer vervordert 
(=zich verstout) hebben mit allen contrarie de bevelen van ons U.L. gegeven ende deur u haer 
gedaen op den lesten februarij een publijckspel te speelen. Maer dat se noch so verre sijn 
getreden, dat sy op den 2en martij contrarie ende in verachtinge van onsen publijcke interdictie 
binnen de Lier gedaen iteratyeve(=bij herhaling) gespeelt hebben. Daeromme wij belasten in der 
naem ende vanwegen de hooge overicheyt, dat ghy niet naer en laet de keiser, bode ende andere 
speelders van de camere van de Lier ende voornamentlijck, die op den 2en deser maent gespeelt 
hebben, alhier in den Haege voor ons te doen comen persoonlijck op maendaege nucomende, 
wesende de 29en deser, goet tijts voor de noenen, die bij ons eenige poincten gehoirt ende naer 
behoren ondervraecht te werden met bevel dat ghy daerof in geen gebrecke en blijft ende oick op 
dien dach onder ad(...) van U.L. discretie hiernae gedaen ende hiermede (...) onsen heeren God 
op met U.L. gedaen niet sonder desen 30en marty 1604."

- Idem:
"Examen gedaen in de cleyne raetcamer (—) ter punten vanwegen Geraert Jacob Wittersz., 
bailliu van de Lier ende Phillips Clarges als adjunct (=toegevoegd beambte) opten 31en marty 
anno 1604.
Cornelis Joosten1662, woonende in de Lier, oudt ontrent 44 jaeren, zeyt, dat hij die spreect, hem 
geneert (=zijn kost verdient) met spitten ende delven ende in de winter met beesten te slachten. 
Ende dat hij ontrent acht ofte negen jaren lanck hem mede geoufent heeft mettet speelen in de 
camer van de Lier, zonder dat hij nochthans aldaer eenige andere qualiteyt heeft als een gemeen 
beminder van de camer.

1662. Cornelis Joosten, landarbeider, doet karweitjes voor de Lierpolder. Hij overlijdt ca. 1618. Zie: Van 
Dijk 1982, 1984 en 1986.

616



Gevraecht is of hem ofte sijne metgesellen ln de maent van julie ofte august by den baillu ofte 
boode gheen verbodt gedaen en is van nyet verder te speelen. Seyt hem en oock nyette weten, 
dattet eenich verbodt aen sijn metgesellen gedaen is. Verder syt wel te weten datter de 
trommelen ende vaendel van de camer by den bailliu in de maent van november wechgehaelt is. 
Gevraecht synde ofte in de maent van november 't selve verbodt aen hem ofte aen sijne 
metgesellen gedaen is. Seyt mede: "Neen." Maer dat ontrent vijf dagen voor vastelavondt 
lestleden vanweegen den bailliu door Cornelis Heyndrickxsz., boode van Wateringe, bevel 
gedaen is aen de camer, dat zy hen niet en souden verbieden eenige vergaederinge te houden ofte 
eenige speelen te speelen. Waerop sy versocht hebben dit voornoemde schriftelick acte van 
verbodt, dewelcke sy vercregen hebbende. Syn daermede gegaen by Jan Leendertsz. als 
gesubstitueert van de schoudt van de Lier. Ende hem deselfde verthoont hebbende, heeft hy 
daerop geseyt, dat de camer toegelaeten werdt te speelen sulcx als sy vuer U.L. (... ) gedaen 
hadden, op welcke consent (=toestemming) de voornoemde camer sondaechs op vastelavondt 
gespeelt heeft. Gevraecht synde ofte hy opten 2en marty nyet en heeft hooren publiceren 
seeckere ordonnantie by den deurwaerder van den hove van nyet te speelen. Dat hy de publicatie 
nyet precijs geweeten heeft, maer van anderen wel verstaen te hebben, dat de voornoemde 
publicatie gedaen was. Gevraecht sijnde waerom hy nyettegenstaende 't voorsz. verbodt van de 
raede ende ordonnantie van den hove evenwel hen vervordert hebben te speelen, seyt, dat hy die 
spreect, met noch twee anderen, de eene genaemt Cornelis Willemsz. Buys, sonder dat hy 
d'andere jegenwoordende weet te nomineren (=noemen), gegaen syn by den boven 
gesubstitueerde omme van hem consent te hebben. Dewelcke henlieden schriftelijck 
geconsenteert heeft vuer de speelen ende dat op 't selfde consent, sooals sondaechs, alsoock 
dincxsdaechs van de vastelavont de camer gespeelt heeft, sonder hebbende, hy die spreeckt, des 
sondaechs mede gespeelt, maer nyet des dincxsdaechs.
Cornelis Joosten."

"Jochem Adriaensz.1663, woonende in de Lier, oudt ontrent 20 jaeren seyt, dat hy die spreect, 
ontrent een jaer geleden hem verbonden heeft in de camer van retorica tot Lier ende hem aldaer 
geoufent heeft. Ende dat uyt oorsaecke te beter soude leeren schriven ende leesen, 't welck 
syluyden deur 't uytschryven van de rollen altemets te zulcx doen. Verder gevraecht synde ofte 
hem ende andere van de camer aldaer gheen verbodt gedaen en is in de maent van august oft 
november 1603 van nyet te speelen. Seyt dat aen hen in de voorn. maenden noch oock lange 
daernae geen verbodt en is gedaen. Dat hy oock nyet en weet noch oock nyet gehoort en heeft, 
dat aen syn medegesellen in de voornoemde maende verbodt soude gedaen wesen. Maer heeft 
hy die spreeckt wel gehoort van syn medegesellen, dat voor vastelavondt verbodt gedaen is aen 
eenige van de camer aldaer by Cornelis Heyndricksz. Appelman, boode, sonder dat hy weet uyt 
wiens naemen, dattet selve geschiet is. Ende heeft hy die spreeckt dincxsdaechs in de 
vastelavont een deurwaerder hoiren af te leesen seeckere ordonnantie, die hy nyet en conde 
verstaen. Maer werde hem geseyt 't geene te weten verbodt aen de camer van nyet te speelen, op 
welck verbodt hy die spreeckt ende d'andere van de camer naergelaeten souden hebben te 
speelen dan alste eenige van de camer seyden, dat den substituyt-schoudt geconsenteert hadde, 
dat men het 't speelen evenwel soude voortgaen. Soo hebben sy op 't voornoemde consent opten 
voornoemde dincxsdaech haer voorgenomen spel gespeelt, hebbende hy, die spreeckt, deur last 
van de andere van de camer uyte Ketel gehaelt een trommel ende vaendel. Ende gevraecht synde 
of hy nyet en heeft horen roepen ten tyde, als de deurwaerder de voornoemde ordonnantie 
publiceerde, woorden ofte diergelycken: "Wat een deurwaerder is dat; men behoert hem met 
vuyle eyeren te werpen. Jou, jou, jou." Seyt 't selve wel gehoort, maer nyet te weeten te 
nomineren wie de persoonen geweest sijn, die sulcx souden geroupen hebben, alsoo daer veel 
volcx vergadert was sonder dat hij, die spreect, selfs mede geroupen heeft.
Bij mijn Jochem Arentszoon"

1663. Jochem Adriaensz. woont in 1604 te de Lier en in 1606 te Wateringen. Hij is strodekker van beroep.
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"Opten tweden aprilis anno 1604.
Cornelis Willemsz. Buys, secretaris van de Lier, oudt ontrent 36 jaren, gevraecht sijnde of hem 
die spreect ende andere van de camer van de Lier in de maent van julie ofte auguste gedaen is 
eenige interdictie vanwegen de baillu van nyet te speelen. Seyt dat aen hem gheen interdictie ten 
voorn. tijde gedaen is, dat hy oick nyet en weet, dat aen yemandt anders van de camer eenich 
verbodt gedaen is geweest. Waer dat gebeurt is eenige dagen voor de vastelavondt sonder precijs 
te weten, hoewel by de boode, Cornelis Heyndricksz. aan eenige van de camer van Lier gelast is 
uyten naem van de baillu, dat hy hen niet en soude verbieden te speelen. Dat daer naer dincx-d- 
aechs in de vastelavondt, dat by een deurwaerder van de hove van Hollandt binnen Lier gedaen 
is publicatie van seeckere ordonnantie van den hove, daerby bevelende weder nyet te speelen. 
Ende by die van de camer versocht sijn aen de deurwaerder copie van de ordonnantie ofte dat hy 
deselve soude aenslaen ofte tenminsten henlieden doen wetene van deselve ordonnantie, heeft 't 
selve geweygert, waerop by die van de camer, gesproocken sijnde metten gesubstitueerde 
schoudt, soo was henlieden by denselven schoudt consent gegeven ende daer beneffens 
henluyden geseyt, dat de baillu Sonnenburch1664 t'anderen tyden gelijcke verbodt gedaen hadde. 
Ende daerover die van de camer geconsenteert voor die welgebooren mannen van Wateringe 
ende dat hem sijne eisch weeder ontseyt uyt oorsaecke dat den bailiu gestelt by de Vrouwe van 
Monscheau1665 hen genocht hadde met die van de camer ende gesustineert, datsulcke 
berechtinge volgende de hantvesten van de Lier niet gedaen moesten werden by den bailliu 
vanwegen de graefelickheyt gestelt, maer by den bailliu van de voorseide vrouwe. En dat 
daervan oick consent geweest is by den hove van Hollant. Ende alzo de bovengenoemde 
gesubstitueerde rade henlieden gegeven hadden schriftelick consent, soo hebben die van de op 't 
bovengenoemde consent voorts gespeelt. Seyt voorts dat hy die spreeckt de publicatie by den 
deurwaerder gedaen, de jongens wel heeft hooren roepen sonder te weeten, wadt sy geroepen 
hebben, sonder dat hy oock weet datter yemandt van de camer geroepen heeft.
Cornelis Willemsz. Buys van der Hoof 1604."

"Jan Claesz.1666, Cornelis Willemsz. ende Pieter Maertensz.1667, gevraecht sijnde alsvooren, 
seggen dat henlieden ende van gheen ander interdictie en weeten als van dengheene die gedaen 
is by den boode van den baillu eenige dagen voor 't vastelavont lestleden. Ende dat daernaer op 
dincxdach van de vastelavondt den deurwaerder gecomen is in de Lier, die aldaer afgeleesen 
heeft seeckere ordonantie van den hove, daerby verbooden werde nyet te speelen dan alsoo de 
gesubstitueerde rade van de bovengenoemde vrouwe van Monscheau henlieden consent gaf, 
verclaerende, dattie van allen ouden tijden in de Lier hadden gespeelt. Soo hebben sy op 't 
voornoemde consent voortgespeelt. Seggende voorts wel gehoort te hebben, dat naer de 
publicatie van de deurwaerder by eenige jongers geroepen werde, maer dat sy nyet en weten, 
wadt sy riepen sonder dat zy oockzelfs geroepen hebben.
By mijn Jan Claeszoon, 
by mijn Cornelis Willemszoon, 
by mijn Pieter Maertenszoon."

"Op den bevelen van den hove van Hollant op gisteren by eene missive gedaen aen den officier 
vanwegen den vrouwe van Monseau in den Lier ende aen den secretaris aldaer is op huyden 
voor den Raede gecompareert Lenaertsz. van der Wael1668, baillu ende schout vanwegen de 
voornoemde vrouwe ende den voorseide secretaris is absent gebleven, geseit als denselven baillu

1664. Sonnenburch, baljuw te Monster?
1665. Vrouwe van Moncheau, Margaretha van Culemborg, ambachtsvrouwe van De Lier van 1574-1609. 

Zie voor haar de inventaris der Archieven der Gemeente de Lier, p.4.
1666. Jan Claesz. is schipper en wordt van 1606-1625 een aantal malen in GA De Lier, inv.nr.68 

genoemd.
1667. Pieter Maertensz. komt in 1583 voor in: Van Dijk 1982 (II). Hij is armmeester.
1668. Jan Lenaertsz. van der Wael was schout van De Lier. In GA De Lier, inv.nr.68, fol. 20 (1608) wordt 

hij "stedehouder van Godefroy van Camphuyzen" (baljuw van De Lier namens de ambachtsvrouwe) 
genoemd.
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voor den heeren Cromholt1669 verclaerden ende mede, dat hij baillu lestmael uyt onthiet van de 
rentmeester van de voornoemde vrouwe dien van de Lier geconsenteert hadden speelen en dat 
hy baillu van 't hofswege geen interdictie en was gedaen. Daernaer heeft die heer Cromholt 
voornoemt de voorseide baillu van 't hofsweegen bevoolen, dat hij 't speelen der cameristen van 
de Lier niet alleen niet toestaen ofte consenteren soude, maer ter contrarie hebben te verbieden 
ende belasten. Ofte dat men 't selve op sijn persoin soude verhaelen. Ende soo hy meende, dat de 
mensche in de Lier in dat stuck eenige hadden van 't selve te mogen belasten ofte verbieden, dat 
hij die den hove binnen een maent ofte ses weecken souden mogen verdraegen (=doorgeven) 
ende verifiëren, om by 't hof daerop gedisponeert (=beschikt) te werden. Ende dat zy middelertyt 
ende totdat by den hove daerop sal wesen gedisponeert, sal doen casseren 't voorseide speelen 
der cameristen op peine alsboven. Ende dat hy hem daer naer sal hebben te reguleren. Gedaen in 
de cleyne raetcamer den 3en junij 1600 ende vier.
Duyck.1670"

"Aen de officier vanweegen den vrouwe van Monseau in den Lier, item aen de secretaris aldaer. 
Maurits etc.,
Eersame, voorsienige, seer discrete goede vrundt,
Naerdien wy van eenige saecken ten dienste van den landen nieuwlijck mit u te sprecken 
hebben, so lasten ende bevelen wij u vanwege den hooge overicheit op morgen voor den 
middach alhier inderhaest by ons te verschijnen, om te verstaen 't geene u van 's hofswege voor
gehouden sal werden. Geraeden sijt degeene almachtich in den Haege desen 2en junij 1604."

- Idem:
"Op huyden den 2en junij anno XVJc vijer hebben wij onderschreven de missive van mijn edele 
heeren ontfangen ende sullen op morgen, is 't moegelick, te compareren, althans als boeven blijft 
by almogende bevoeg. Met haest uyt de Lijer ons lant.
Pieter Aerentsz.1671,
Cornelis Willemsz. Buys van der Hoof 1604,
Jan Lenaertsz. van der Wael 1604."

1605
- ANHG, Classicaal archief 's-Gravenhage, lnv.nr.138 (Acta Classis Delft en Delfland), 
4-7-1605, fol.72-73:
"Petrus Louwijck ende Martinus Nicolai hebben te kennen gegeven, hoe dat se op haer versoeck 
aen de E.E. heeren Staten gedaen, om het weeren der rhetoryckspelen in haere plaetsen te doen 
cesseren, hebben verworven een seer goet ende gewenscht succes haeres voornemens: dat 
namelick deselve door auctoriteyt van de gecommitteerde raden sijn verboden ende afge- 
schaft.(---)"
(Voor volledige tekst zie: Kethel 1605).

1606
- ARA H.v.H., Crim.Pap.:
"Aen de baillu van de Lier Witte,
Maurits etc.
Eersame, voorsienige, seer discrete, goede vrundt,
Wij werden bericht, dat die van de camer van rhetorica van de Lier onlangs wederom opentlijck 
gespeelt hebben contrarie diversche verboden by den hove daertegen gedaen ende daeraen nocht 
voorhebbens sijn nu naer pinxteren wederom te speelen. Waerom wy u ernstelijck lasten ende 
bevelen in den naeme ende vanwegen die hooge overicheyt sulcken ordre te stellen, dat 't selve 
openlijck gehelijck mach casseren, verbiedende die van de camer voort op swaeren peinen haer

1669. Mr. Nicolaas Cromholt, raad van het Hof van Holland 1591-1641.
1670. Anthonis Duyck, griffier van het Hof van Holland 1602-1619. Zie: Ons Voorgeslacht 212, p.218.
1671. Pieter Aerentsz. komt voor in GA De Lier, inv.nr.54 (1579-1589 en 1605).
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daervan te verdraegen (=zichzelf daarvan uit te zonderen). Ende indien dan noch ter contrarie 
van desen besluit by deselven nijet wert gedaen, dat ghy u daerop uwe naerstelyck informeert, 
doende de contraventeurs (=overtreders) straffen, anderen te (...) ende ons overscryven, wat by u 
daerinne gedaen sal wesen. Waermede wij U.L. in de bescherminge Godes bevele, in den Haege 
desen 9en aprilis 1606."

- Idem:
"Heer Secretaris,
Ick hebbe op staende voet U.E. schrijvens ontfangen, beneffens de missive van de gecommit
teerde rade van de Staten, waervan die van de camere van rethorica van de Lier wederom 
verboden wort te spelen. Indien U.E. in den Hage ginge, soude geraeden vynden dat U.E. den 
secretaris Duyck eens aenspraeke uyter naeme ende vanwegen mijns vrouwe, doende d'herte- 
licke gebiedenisse (=groet) ende hem aendienen (=melden) dat mijn Vrouwe zeer verwondert is, 
dat d'heeren Staten haer genade soo het schijnt te soecken in meerder subjecte (=macht) te 
houden als eenige andere omliggende dorpen, nergens nae soo veel jurisdictie hebbende als myn 
vrouwe in de Lier heeft. Alsoo haer genade alsulcken recht heeft te water ende te lande als de 
graeflickheyt zelfs uytgesondert die poincten U.E. kennelick (=bekend). Ende aengesien alle 
andere omliggende dorpen als Maeslant, Schippeluy, 's-Gravesant, Monster, Voorburch ende 
meer andere plaatsen, ordinaris (=gebruikelijk) als hem gelieft syn agerende ende spelende, soo 
en behoort haere genade ondersaeten desen aengaende niet meer exempt te wesen als andere 
heeren maer simpel ambachtsheerlickheden hebbende. Ende dat myn vrouwe daerom hem laet 
bidden die gelegentheyt van de saecke in te sien. Ende sulcx te gedoegen ter tyt ende wyle toe 
datter een generael placaet (=algemene verordening) soude mogen worden gepubliceert. In 
welcken gevalle men zich daernae sal hebben te reguleren. Soo men doch wel achterlicken 
mercken van dat dese saecke alleen door sommige aldus gedaen wordt, niet wetende wat 
hunluyden daertoe mach moveren. Ende indien U.E. siet, dat hy daerby persisteert, soo dunct my 
best te wesen, dat zy 't spelen laeten berusten totte compste van mevrouwe, aengaende de saecke 
van de visserije. Tegens Gasthuysmeesters sal U.E. het antwoordt vervorderen (=bespoedigen) 
ende den advocaet Hamal, indien zy procederen willen daervan spreecken. U.E. weet, wat ick 
haer geschreven hebbe. Ende dat is mijn intentie ende meninge dan, indien zy de saecke in 
surgeantie (=uitstel) houden, so is niet van node Hamal1672 te spreecken. Soo sal U.E. de 
advocaet Fortyn seggen 't geene zyzelf gesien hebben. Ende soo veel aengaet het slooten 
(=sloten maken) sulcx die van de Lier tot me Vrouwe laste menen te dringen, is gansch ende 
geheel ongefundeert. U.E. sal advocaet Hamal in val van proces mede daervan spreecken ende 
de stucken leggen in een koffertgen, 't welck ick onder den advocaet Fortyn gesonden hebbe, die 
daer van een slotel heeft dan (...) sal se voor myne compste te niet gevonden hebben. De brieve 
op 't lant van Guylick sal ick toecomende maenendach t' 's avonts, geven 't God, seeckerlick 
voort bestellen van Dordrecht, alwaer ick deselve avont hoope te arriveren. Indien U.E. myn 
noch yet wes hadde te communiceren, daer verlanghe uwe maer. Mocht men aldaer conne 
vynden ende ick sal geloigeert wesen in de Toelast in de Wynstraet ofte opten Rydyck in de 
Swaen.
Hiermede de heeren (...) met groote haest de derde may 1606 stilo veteri. Wilt de saecken 
volgens myne memorialen nyet verslappen.
U.E. zeer goetwillige vrundt G.V.N.Camphuysen."1673

Op de omslag staat: Eersame Vromen ende zeer discrete Dirck Henricxsz.van Beusichem,
secretaris van de Lier.1674
Mijn goede vrundt op 't huys Oosterlee in de Lier.

1672. Willem van Hamal, graaf van Commingyes, zoon van Margaretha van Culemborg. Hij volgt in 
1609 zijn moeder op als ambachtsheer van De Lier.

1673. Govert V.N. van Camphuysen, schout en baljuw van De Lier. Hij komt voor in GA De Lier, 
inv.nr.68 (1604-1615).

1674. Dirck Henricksz. van Beusichem wordt genoemd als schout en secretaris in diverse stukken. Hij 
treedt op namens de ambachtsheer, Wilhelm, heer van Moncheau. Zie: Ons Voorgeslacht 221, p.109.
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Van bode recept (=ontvangen) den 20en mey XVIc ende ses."

- ARA H.v.H., inv.nr.5945 (Missiven van en aan het Hof etc.)
6 mei 1606:
"Aen den baillju, schout ende gerechte van de Lier. Copie.
Erntfeste, eersame, vroome, goede vrinden,
Alsoo wij verstaen, dat aldaer gereetschap (=voorbereidingen) gemaeckt wort van wederomme 
te willen doen speelen by degeene die men noempt van de camer van rethorijcque contrarie 
d'ordre U.L., noch in den voorleden jaere aengeseid ende bevolen nae te comen, hebben wij 
desen 't selve gedaen bevel nochmael willen reïnteren (=herhalen) ende U.E. wel ernstelicken 
bevelen alsnoch 't selve onse voorgaende bevel naer te comen oft, soo wij verstaen, anders 
gedaen ofte gehengt (=toegestaan) gedaen te werden. Sullen U.L. elcx in 't particulier (boven 
dengeenen, die sulcx begaen sullen hebben) daervooren doen soucken ende doen causeren 
hiermede etc. Geschr. in 's Gravenhage den 6en mey XVJc ses. Onderstont ter ordonnantie van 
de gecommitteerde raden van de Staten ende was onderteyckent A.Duyck."

- ARA H.v.H., inv.nr.278 (Register van notulen etc.), 9 mei 1606:
"Is geresolveert te schrijven aen den bailliu van de Liere om te doen cesseren op peine het 
speelen van die van de camere van rethorica aldaer."

- ARA H.v.H., inv.nr.5945, inv.nr.387 (Repertoria van de missiven van en aan het Hof van 
Holland):
"Aen den baillju van de Lier, Witte. Copia.
Maurits bijder gratie etc.
Eersame, voorsienige, seer discrete goede vrindt,
Wij werden bericht, dat die van de camere van rhetorica van de Liere onlanghs wederom 
opentlyck gespeelt hebben contrarie diversche verboden bij dezen hove daertegen gedaen. Ende 
dat noch voorhebbens sijn nu naer Pinxteren wederomme te speelen. Waeromme wij u wel 
expresselick lasten ende bevelen in den name ende vanwegen de hooge overicheit, sulcken ordre 
te stellen datte selve spelen geheelick mach cesseren. Verbiedende die van de camere vooral op 
seecker groot peynen heur daervan te verdragen. Ende indien dat noch ter contrarie van dese 
onse last bij deselve ijets wert gedaen dat gij u daer op wel neerstelicken informeert doende de 
contraventeurs (=overtreders) straffen andere ten exempel ende ons overschrijvende, wat bij U 
daerinne gedaen sal wesen. Waermede wij U.L. in de bescherminge Godes bevelen. In de Hage 
den 9en mey XVJc ende ses."

- ARA H.v.H., Crim.Pap.:
"Op den 11 en meij ontfangen by mij onderschreven uut handen van Hans Heddinck, boode, 
seeckere missive bij mijn E.heeren van den rade provinciael gedepescheert (=gestuurd) ende 
gedateerd den 9 meij 1606. Actum op den 11 meij anno 1606.
J. de Witte."

- Idem:
"Copije.
Cornelis Heindricxsz., baeluws boode tot Wateringen, ende onder die hooge jurisdictie van de 
Lier, Souteveen, sulcx vanwegen Jacop de Witte, hooch baeluw van de Lier als specijale last 
hebbende van mijn Ed. heeren van de raede provinciael van Hollant etc. transporteren (=bericht 
overbrengen) in de Lier ende aldaer verbieden den rethoresijnen van de Lier, dat hen niemant en 
vervordere (=verstout) te speelen ofte eenige openbaere insolentie (=brutaliteit) te bedrijven voor 
ende alleer henluijden bij den heeren van den hoove sulcx sal syn toegelaeten op een boete van 
vijftich goude realen bij ijder te verbeuren jegens den voorseijde officier. Ende daerenboven 
arbijtralijcke (=rechterlijk) gecorrigeert te werden tot discretie van de regte. Hiervan relateert 
(=bericht) U wedervaeren. Desen gegeven voor copije, actum desen 21en meij anno 1606, bij 
mijn geteijckent, Bij mij Cornel Heijndricksz."
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- ANHG Arch.Classis 's-Gravenhage, lnv.nr.138 (Acta Classis Delft en Delfland), 25 mei 1606, 
fol.88:
"Alsoo de rhetoryckers in de Lier niettegenstaende seer scherpe verboden van de gecommit
teerde raden der Staten, en deden hove van Hollant van niet te mogen spelen evenwel haer 
verstout hebben, een tonneel aen de kercke op te rechten ende voorleden maendach openbaerlick 
een seer schandelick spel te spelen vol blasphemien tegen Christus ende de leere der Waerheyt, 
tot lof van hare genaemde rhetorica, tot lasteringe der predicanten ende kerckelicke persoonen. 
Soo heeft Martinus Nicolai dit den classe voorstellende gevraecht, of men dese saecke sonder 
yet daerin te doen alsoo sal laten voorbij gaen. Welck de vergaderinge gansch ongeraden 
gevonden heeft ende besloten dat D. Albertus Oosterwijck ende Petrus Louwijck sullen in de 
Hage reijsen, om hiervan met eenige van de gecommitteerde raden ende eenige van de hove van 
Hollant te spreken ende deselve dese foute te kennen geven. Temeer dewijle eenige uut de 
gerechten van de Lier een protest over desen handel aen de gecommitteerde raden hebben 
overgesonden tegen het bedrijven van sulcken moetwil. "

- ARA H.v.H., lnv.nr.278 (Register van Notulen etc.), 30 mei 1606:
"Is verstaen te bescrijven den bailliu ende schout van de Liere om te hoiren op de gelegentheit 
van 't speelen van de rethorickers aldaar tegen de beveelen van de hove den lesten meij. 
Commen daer op in den Raede (= nl. het Hof van Holland) twee predicanten van de classe van 
Delflant verthoinen de enormiteit ende gruwelijkheit van 't selve speelen veel niet dan blasphe
mien wesende ende versochten daertegen ordre. Sy syn bedanckt van heur moeijte. Heur is 
geseit, dat de officiers bescreven waeren ende dat 't hof daerinne soude, soo dat de justitie ende 
de kercke contentement (=genoegdoening) soude hebben."

- Idem, 30 mei 1606:
"Aen de schout van de Liere,
Maurits, etc.
Erentfeste, voorsienige, seer discrete, goede vrundt,
Naerdemael wy met U.E. notelijck hebben te spreeken van saecke daeraen de justitie merckelick 
is gelegen, so lasten ende bevelen wy u in den naeme ende vanwegen den hoge overicheyt, dat 
ghy niet naer en laet te comen voor ons alhier in den Haege op den 2en junij, wesende 
vrijdachnucoemende, sonder daervan in gebrecke te blyven. Onse heere God sy met U.E. In den 
Haege desen naestleden maij 1606."

- Idem, 2 juni 1606:
"Werden in't lange gehoirt den bailliu van de Liere, die verclaarde de beveelen van den hove te 

hebben doen insinueeren (=verwittigen) aan de cameristen in de Liere ende heur te hebben doen 
verbieden 't speelen op een peine van 50 gouden rijalen. Die daarop antwoorden, dat se hoorden 
en saegen, ende dat se evenwel hadden gespeelt. Daaraf hij informatie genomen hadde, maar 
daarop anders niet gedaan, omdat de Vrou van de Liere sustineert (=zich op het standpunt stelt) 
haer te competeren (=rechtens toekomt) het recht van 't bieden en verbieden van spelen ende 
hem bailliu niet. So verre dat se daerom dreicht proces te sustineeren. Noch den schout van de 
Liere, die seit van 't verbot van den hove niet te weten, maer de brieven van de gecommiteerde 
raeden te hebben gelesen ende daerop geen verbot gedaan, maar die gesonden te hebben aan den 
secretaris om te seinden aan den rentmeester Camphuysen. Waarop deselve Camphuysen 
gerescribeert (=teruggeschreven) heeft. Ende heeft dienvolgende den secretaris van de Liere 't 
spelen toegelaten. Den boode verclaart vanwegen den bailliu 't verbot aan de cameristen gedaan 
te hebben. Ende dat se hem antwoorden als boven. Daarnaar wert verstaen, dat men den bailliu 
sal licentiëren (=machtigen). Ende den schout ende boode doen examineeren by den heeren 
Rosa, Coning, Rosendael, Buyes, Schoterbos, Noortwijck1675."

- ARA H.v.H., Crim.Pap.:

1675. Rosa, Coning, Rosendael, Buyes, Schoterbosch en Noortwyck zijn raden van het Hof van Holland.
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"Interogatiën (=ondervragingen) - De rethorijckers in de Lijer.
Articulen van hove van Hollant overgegeven by den procureur-generael van dezelven hove van 
daerop te hooren ende examineren Gerrit Jansz., keyzer van de rethorijckers in de Lyer; Adriaen 
Gerritsz1676., zijn soon; Cornelis Willemsz. Cock1677 in de Lier; Cornelis Joostensz. in de Lier; 
Willem Cornelisz. in de Lier; Willem Cornelisz. timmerman1678; Jochem Adriaensz. tot 
Wateringe; Adrian Cornelisz.1679 ende Elias den metselaar1680, allen rethorijckers in de Lijer.
i. De voorseide personen elcx af te vragen hoe zy genaempt zijn? Waer zy woonachtich zijn? 
Hoe out zij zijn? Ende wat haere hantieringe es?
ij. Of zij nyet tegenwoordich en zijn geweest ontrent pijncxteren voorleden, als de baillu Jacob 
de Witte gelast heeft zekere missive van de heeren gecommitteerde raeden, daerby de camere 
van rethorica ln de Lier verboden werden op zekere grote peijnen, dat se hem nijet vervorderen 
zouden te speelen eenige speelen van sinnen of andere?
iij. Of zij nijet geweten hebben, dat sodanige missiven in de Lier gecoemen is aen de camer van 
rethorica?
iiij. Of zij nijet en zijn tegenwoordich geweest op sondach na pincxsteren, wesende kermisse in 
de Lijer, alwaer Cornelis Hendricxsz. Appelman, bode van de hooftofficier van de Lijer 
opgelesen heeft een missive van 't hof, daerbij henluijden verboden werde eenige speelen te 
speelen op een peijne van vijftich gouden realen by eenyder van henluyden te verbeuren? 
v. Ende of se deselve missive nijet en hebben doen copieren?
vj. Of zijluijden nijet gehoort en verstaen hebben, dat soodaanige missive met zulcken verboth
de camere van rethorica is voorgelesen geweest?
vij. Ende of se de copie van deselve missive nijet gelesen hebben?
viij. Item of bij henluijden op manendach naer beloocken pijncxter, wesende den 2en kermis- 
dach nijet ende is gespeelt openbaer een spel van sinnen? Ende wat materie (=stof) 't selve was? 
ix. Item of zijluijden op dynsdach daernae weder nijet en hebben gespeelt op haer caemer een 
tweede spul? Ende van wat materie 't selve mede was?

"Articulen der hove van Hollant overgegeven aen den procureur-generael van denselven hove, 
van de daer op te hooren Dirck Hendricxsz. van Beusecom, secretaris in de Lyer. 
j. In den eersten denselven te vraegen hoe zynen naeme is? Hoe out hij is? Waer hij woonachtigh 
is? Ende wat zyne hantiering (=ambacht) is?
ij. Of hem die spreect vertoent pyncxteren voorleden nyet ter hande gecoomen is een missive 
van de heeren ende gecommiteerde raeden, daerby de rethoryckers van de Lyer verboden 
werden nyet te spelen eenige spelen van sinnen of anders?
iij. Van wye hy deselve missive becoemen heeft? Ende wat hy die spreect mette zelve gedaen 
heeft? Ende waer die gebleven is?
iiij. Of volght het inhouden van dezelve missive de voorseide rethorijckers verboden is het 
spelen? Ende waerom 't selve naergelaeten is?
v. Of hy die spreect de voorseide missive van de gecommitteerde raeden nyet gesonden heeft 
aen de baillu en de rentmeester van mijn vrouwe van Moncheau? Ende of deselve missive onder 
den voorseide baillu gebleven zy?
vj. Of hy volghens 't schrijven van de voorseide rentmeester aen de gecommitteerde raeden 
versocht heeft, teneijnde de voorseide rethorickers souden mogen spelen? Ende wat antwoorde 
hij becoemen heeft?

1676. Adriaen Gerritsz., zoon van Gerrit Jansz. Romenburch. Is hij identiek aan Adrlaan Gerrits., die 
herhaalde malen genoemd wordt in GA de Lier, inv.nr.68?

1677. Cornelis Willemsz. Cock, zoon van de vermoorde keizer. Hij wordt ook wel "Van Velden" 
genoemd. Komt na 1612 regelmatig in de Lierse archieven voor.

1678. Willem Cornelisz. Rodenburch, timmerman. Hij komt zesmaal voor in GA De Lier, inv.nr.68 van 
1620-1625. Hij is de zoon van Cornells Jansz. Rodenburch (ARA RA De Lier, lnv.nr.33, genoemd op 28-12
1586).

1679. Adriaen Cornelisz., knecht van de schout te Pijnacker. Geen verdere gegevens.
1680. Ellas Willemsz., metselaarsknecht te Delft. Geen verdere gegevens.
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vij. Of de voorseide rethorijckers nijet ophielden van meerder speelen te spelen openbaer dan bij 
henlieden opten 2en kermisdach gespeelt was, overmits hij die spreect geene antwoorden 
brachte van gecommiteerde raeden van te mogen speelen?
viij. Of de voorseide rethorijckers oick nijet naergelaeten zouden hebben met 't voorseide spel, 
bij hemlieden openbaerlicken gespeelt, voort te gaen, indien zylieden hadden de voornoemde 
brief van de gecommiteerde raeden, die hij die spreect onder hem behielt?"

"Interrogatiën van te horen den bode.
1. Te vraegen wye hy is ende waer hy woont?
2. Of den baillu Witte hem niet gesonden en heeft naer den Lier om van 's hofswege op seeckere 
groote peinen die van de camer van rhetorica te verbieden te speelen?
3. Op wat tijt 't selve geschiede?
4. Of hij 't verbot gedaen heeft ende op wat peine?
5. Waer, wanneer ende aen wie hij 't selve verbot gedaen heeft metten naemen van deselven?
6. Wat se hen daerop voor antwoordt gaven ende wie 't woort voerde?
7. Of deselve rethorickers niet evenwel hebben gespeelt, wanneer ende hoeveel mael?
8. Wie degeene waeren, die den speelen speelden ende de naemen van dien?
9. Oft hy bode de spelen niet heeft en gesien?
10. Of in haeren spel niet verhaelt gewerde uut lof van rethorica, dat se uyt lijden (of sijden) 
Christe was gevliet ende gebout ende gevest op den houcksteen Christe?"

"Interrogatiën om te horen de substituyt-schout van de Lier.
1. Te vraegen wie hij is ende wat officie hij in de Lier heeft?
2. Of hij voor pinxteren lestleden niet ontfangen heeft een missive van de gecommiteerden 
raeden, onder anderen aen heurlieden geaddresseert?
3. Of by deselve missive hem niet ende werde gelast ende bevel te doen ordre te stellen, dat de 
cameristen in den Lier niet en souden spelen?
4. Wat hy metten selven missive heeft gedaen?
5. Of hy de cameristen achtervolgende de voorsz. missive 't speelen heeft verboden? Ende 
waerom niet?
6. Of hy die cameristen 't speelen niet en heeft expresselijck toegelaten, contrarie 't voorseide 
scrijven? Ofte ten minsten 't selve niet heeft toegestaen, gegunt ende sien speelen?
7. Waeromme hy 't selve toegestaen heeft contrarie syn last (=opdracht)?
8. Of die baillu Witte hem niet gecommuniceert heeft den brief van verbot die hij van 't hof 
hadde ontfangen?
9. Of hy niet wel geweten en heeft, dat 't hof t'vooren spelen hadde verboden ende aen 
cameristen door den baillu doen verbieden?
10. Waeromme hij geacht heeft, dat se een spel hebben gespeelt?
11. Of de rethrorickers in 't verheffen van rhetorica niet nytmoedich (=vijandig) verhaelt en 
hebben, dat d'selve van Christo was voorts gevliet ende dat se gebant (=gebonden) ende gevest 
was op den houcksteen Christo?
12. Hoeveel malen de rethorickers dan hebben gespeelt ende op wat daegen ende van wat 
saecken?
13. Wie degeenen waeren die speelden ende hoe se hieten, te weten elcx naeme ende toenae- 
me?"

- Idem:
"Examen gedaen in de cleijne raetcamer van den hove van Hollant bij Mr.Henrick Rosa, raet 
ordinaris in denzelven hove, genomen hebbende tot adjunct Philip de Clarges, secretaris 
ordinaris in den voorschreven hove, opten 2en junij 1606.
Cornelis Willemsz. Buijs van der Houf, stedehouder van den bailliu van de Lier, oudt ontrent 38 
jaren, gehoort op 1e, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e ende 7e articulen van de interrogatoriën seijt, dat hij uijt 
handen van de baillu De Witte ontfangen heeft ontrent Pincxsteren lestleden zeeckere missive 
van de gecommitteerde raiden, waervan de superscriptie (=aanhef) onder anderen aen hem die
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spreect mede was addresseert. Ende dat by dezelfde missive belast werde den baillu, schoudt, 
gerechte ende regierders van de Lier, dat zij ordre souden stellen, dat die van den camer van 
rethorica van de Lier nijet en souden speelen. Ende dat hij die spreect dezelfde missive in 't 
bijweesen (=het bijzijn) van de voorseide De Witte datelijck behandicht heeft. Den secretaris 
aldaer bekennende hij die spreect 't speelen metterdaet nijet verbooden te hebben, maer zegt, dat 
den voorseide baillu De Witte de voorseijde missive de keijser van de rethorijckers voorgelesen 
hadde. Ende dat mitsdien hij die spreect nijet nodich en achte de voorseijde interdictie verder te 
doen, dewijle hij maer en is substituijt. Seggende voorts hij die spreect dat den voorseijde 
secretaris aennam te schrijven aen Vrouwe van Moncheau als Vrouwe van de Lier, dewelcke 
daerop heeft gerescribeert sonder dat hij die spreect eenige expresse last (=uitdrukkelijke 
opdracht) gegeven heeft omme te speelen ofte 't zelfde oock expresselijck toegestaen heeft. 
Bekennende nijtemin diesaengaende geconniveert (=oogluikend toegezien) ende 't spel soo het 
gespeelt werde gesien te hebben, seggende te meer genegen geweest te zijn in desen te connivee- 
ren zoo ten respecte van de hooge jurisdictie, die de voorseijde vrouwe aldaer is competeerende, 
alsoock ten aensien andere ambachtsheeren van de omleggende dorpen zulcx toestaen.
Op 't 8e, 9e ende 10e articule seijt, dat noch den baillu Witte ofte noch oock ijemandt van 
sijnentwegen hem die spreect oijt eenige missive van 't hof houdende verbodt van nijet te mogen 
speelen gecommuniceert en heeft. Seggende nijet te connen verclaren oijt geweten te hebben, of 
't hof 't speelen door den voorseijde baillu hadde doen verbieden dan nijet.
Op 't 11e articule seijt wel gehoortte hebben, dat de rethorickers rethorica zeer preesen in 't 
speelen, doch nijet gehoort te hebben, dat zij verhaelden, dat dezelfde van Christe was 
voortsgecommen. Veel min dat zij geboudt ofte gevest was opten houcksteen Christi, dan wel 
dat rethorica gesprooten was uijte heijlige schrift ende gelooft oock nijet, dat bij inspectie van 't 
spel bevonden sal werden zulcx gesproocken te sijn, als 't voorschreven articule is 
mentionnerende (=vermeld). Van welck spel des noot sijnde hij die spreect exhibitie (=bewijs) 
sal connen doen.
Op 't 12e ende 13e articulen seijt, dat de rethorikers lest speelende nijet meer als een spel 
gespeelt en hebben, waervan de preparatiën al gemaect waren aleer den secretaris, die alhier in 
den Hage gegaen was om consent, wederomme gecommen was. Ende dat 't zelfde was 's 
maendaechs naer beloocken pincxsteren wesende alsdoen in de Lijer de tweeden kermisdach 
sonder datter ander speelen meer zijn gespeelt nijettegenstaende die al gereet waren. Omme 
dieswille dat 't den voorseide secretaris gheen expresse last van de heeren Staten en bracht omme 
te mogen speelen. Daeromme bij hem die spreect sulcx mede verbooden werden, seggende 
voorts, dat den sin ofte stockreegel (=thema) van 't spel was den wortel van rethorica. Ende dat 
degheenen doen mede speelden waren den zoon van de keijser van rethorica, wesende den 
jongen thien ofte twaelf jaren oudt, genaempt Adriaen Gerritsz. Ende dat naer zijn beste 
wetenschap degheene die representeerde (=voorstelde) den persoon van de schriftuijre genaempt 
was Cornelis Willemsz. Cocq. Noch eenen Cornelis Joostensz., representerende den persoon van 
Lustich Dicht (=opgewekte, fraaie literatuur). Bovendien datter noch geweest zijn twee die de 
sinnekens of neefkens (=duiveltjes) waren, waervan den eenen was den voorseide Cornelis 
Joostensz. ende den anderen Willem Cornelisz., timmerman. Seggende voorts datter noch eene 
bij die Schriftuijre was, genaempt Joachem Adriaensz., mitsgaders eenen anderen genaempt 
Adriaen Cornelisz., jongman. Nijet wetende wadt persoonaegen dese twee leste hebben 
gerepresenteert, dan weet wel dat dezelfde waren de principaelsten ( =belangrijksten) van 't spel. 
Seijde noch dat de Vrouwe van Moncheau ende Camphuysen, haren baillu, 't voorseide spel in 't 
bijwesen van de secretaris hebben gevisiteert (=onderzocht) ende geconsenteert (=toegestaan) in 
't voorleden jaer. Ende dat 't zelfde nu lest is gevisiteert wederomme bij den voorseide baillu 
ende secretaris.
C.W.B.van der Hoof 1606."

"Cornelis Heijndericksz. Appelman, boode van de bailliu De Witte als hooft-officier van de Lier, 
oudt ontrent 39 jaren, woonende tot Wateringe, seijt op 't 1e ende aller d'andere articulen, dat 
den voorseide baillu Witte hem die spreect, gesonden heeft naer de Lier met seeckere opene 
missive aen die van rethorica in de Lier. Houdende deselve missive verboth van nijet te speelen
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op seeckere groote peijne, te weten sondaechs naer Pincxsteren wesende aldaer kermis. Ende dat 
hij alsdoen aen die van de camer nijet allenlijck de missive voorgeleesen, maer oock deselve 
henlieden heeft laten copieeren, verbaelende (=onder woorden brengend) henlieden op den 
peijne van 50 gouden realen bij ijder te verbeuren nijet te speelen. Ende dat onder anderen 
alsdoen aldaer present waeren eenen Joachim Adriaensz., woonende tot Wateringe. Ende dat 
daer ontbooden werde de keijser van rethorica, sonder dat hij die spreect die vordere persoonen 
die daar present waeren kende, die hem voor antwoort gaven door monde van Gerrit Jansz., 
haeren keijser, dat zij hoorden ende sagen 't welck hij die spreeckt geteijckent ende zulcx 
gerelatiert (=verklaard) heeft, seggende voorts hij die spreect dat dies nijettegenstaende die van 
rethorica voornoemt op 's maendaechs daeraen publijckelijck een spel gespeelt hebben ende 
wederomme dincxdaechs een in 't prive op haer camer. Zulcx hij 's maendaechs zelver gesien 
heeft. Ende dat degeene, die medespeelden waren den zoon van den keijser, Cornelis Joosten, 
woonende in de Lier, Cornelis Willemsz.; mede aldaer Joachim Adriaensz., woonende tot 
Wateringe. Ende dat den keijser het bouck hielt, sonder dat hij die spreect de andere die mede 
speelden kende.
Ende heeft gehoort uijt monde van Elias, de metselaer, dat hij, Elias, op 's anderendaechs in 't 
prive mede gespeelt heeft sonder nochtans dat hij die spreect 't zelfde gesien heeft, alzoo hij des 
maendaechs 's avonts vertrock. Seggende voorts dat hij nijet en soude connen verclaren of in 't 
spel dat 's maendaechs werde gespeelt verhaelt werde tot lof van rethorica. Dat se uijt de zijde 
Christi was gevliet ende geboudt opten houcksteen Christi ofte diergelijcke woorden.
Bij mij Cornelis Heijndricksz."

- ANHG Acta Classis 's-Gravenhage, lnv.nr.138 (Acta classis Delft en Delfland), 15-6-1606, 
fol.89:
"Albertus Oosterwijck heeft de vergaderinge te kennen gegeven, dat hij volgens sijne last in den 
Hage is geweest met Johannes Lenardi1681 in de plaetse van Petrus Louwyck. Ende dat syluyden 
den handel (=zaak) in de Lier den hove hebben geremonstreert ende dat hetselve belooft heeft de 
sake te sullen behertigen ende daerin ten besten te voorsien. Evenwel is goet gevonden, opdat de 
sake niet in vergeten comen, dat nogmael Albertus ende Joh. Leonardi naer den Hage sullen 
reysen, om met eenige van de hove van Hollant ende den griffier te spreken ende haer de saecke 
te ververschen. Sullen oock mede aenspreken den secretarius Duyck om met hem te beraetsla- 
gen, of niet noodich en soude sijn dese sake den gecommitteerde rade aen te dienen. "

- ARA H.v.H., Crim.Pap.:
"Andere examen gedaen in de cleijne raetcamer van den voorschreven hove opten 16en junij 
anno voorschreven, bij denzelven E. heere Rosa mit adjunctie als vooren.
Dirck Heijndricxsz. van Beusichem, secretaris in de Lier, oudt ontrent 33 jaren, gehoort opten 
inhouden van zeeckere articulen mij commissaris bij den fiscael van den hove overgelevert, seijt 
opten 2e, 3e, 6e, 7e articule, dat hem ontrent Pincxsteren voorleden ter hande gestelt is bij den 
substituijt in ordre van baillu de Witte seeckere missive van de E. heeren gecommitteerden 
raiden, dairbij de rethorijckers in de Lier verbooden werden te speelen eenige speelen van sinnen 
ofte andersints. Ende dat hij deselve missive bij advijs van de voorseide substituijt ende De 
Witte gesonden heeft aen Mevrouwe van Monscheau als Vrouwe van de Lier tot Utrecht, alwaer 
zij haer residentie is houdende ofte in haer absentie aen haer rentmeester, dewelcke de voorseide 
missive onder haer behouden heeft.
Seggende voorts dat de voorseijde Vrouwe door haren rentmeester aen hem die spreect heeft 
gerescribeert ende bij missive belast, dat hij die spreect zoude gaen bij den secretaris Duijck ofte 
eenige andere van de heeren Staten. Naer zijn best onthoudt, sich diesaengaende refererende 
totte voorseijde missive, omme te weten, of zij souden willen consent dragen tottet voorseijde 
speelen, dat hij die spreect daervolgens hem getracht heeft alhier in den Hage op sonnendach 
naer Pincxteren, wesende kermisdach bijnnen de Lier gelegen, hij 't 's avonts tevooren zeer laet 
de missive van Mevrouwe ontfangen hadde. Dat hij hem eerst gevonden heeft ten huijse van de

1681. Johannes Leonardus, predikant te Delft 1599-1609. Zie NNBW VI, p.107.
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voorseijde secretaris Duijck ende denzelven nijet thuijs vindende, voorts gegaen is naer den 
heere van Kenenburch, dewelcke hij nijet connende gespreecken mits sijn siecten. Dat hij hem 
voorts gevonden heeft bij Van Santen, gecommitteerden raet van de heeren staten, aen dewelcke 
hij die spreeckt de saecke gerecommandeert ende de missive van de voorseijde Vrouwe 
verthoont hebbende. Dat dezelve Van Santen hem die spreect voor antwoort gegeven ende 
geraden heeft, dat men voor dije tijt nijet speelen en soude. Welcke antwoort ontfangen 
hebbende dat hij die spreect met eenige van zijn vrunden alhier in den Hage woonachtig hem 
getransporteert heeft naer zijn woonstede, wesende de huij singe van Mevrouwe van de Lier, 
staende ende gelegen ontrent een half uijr van 't dorp van de Lier. Ende alzoo het dien dach 
kermis was ende den tijt van te speelen overstreecken was, zoo heeft hij die spreect de saecke 
daerbij gelaten. Verclaert voorts, dat op 't 's anderendaechs ontrent thien uren voormiddach bij 
hem gecommen is eenen Gerrit Jansz., keijser van de camer, met noch eenen van de rethrosiens, 
wiens name hem onbekendt was, omme van hem die spreect te vernemen, wadt hij voor 
antwoort gecregen hadde. Ende of zij stucken mogen speelen dan nijet. Doch dat hij die spreect 
henluijden nijet anders voor antwoort gegeven heeft dan 't gundt hij van de voorseijde Van 
Santen verstaen hadde. Ende alzoo den voorseijde Gerrit Jansz. ende dengeenen die hij bij hem 
hadde gaerne van hem die spreect consent soude gehadt hebben. Ende gesien dat hij de rolle ofte 
het spel soude hebben willen teijckenen, zoo heeft hij die spreect (sulcx nijet geraden vindende) 
't zelfde van henlieden geweijgert. Bekendt nijetemin hij die spreect verstaende dat het verbodt 
van nijet te mogen speelen bij enige van de Lier deur pijcke (=wrok) soude mogen te wege 
gebracht zijn, alsdoen geseijt te hebben zoo daar eenich proces uijt reese ende Mevrouwe alhier 
ware, dat zij die costen voor henlieden wel soude dragen. Waerop de voorseide Gerrit Jansz. 
ende die bij hem was seijden: "Wij en hebben geen verbodt van Mevrouwe ende de preparaten 
(=voorbereidingen) sijn gemaect; wij sullen dit proufstuck vandaech speelen ende daermede 
ophouden." Ende hij die spreect 's anderendaechs verstaende, dat zij wederomme speelen soude 
heeft aen de rethorikers van de Lier gesonden eenen Aelbrecht van der Meer omme henlieden 
aen te seggen, dat hij haer riet, dat zij nijet en souden speelen tegelijck zij oock gedaen hebben. 
Op 't 8e articule seijt nijet te weten, wat de rethorijckers gedaen souden hebben, zoo zijlieden 
den brief van den heeren gecommitteerden raiden gehadt hadden. Meendt nijetemin, dat 
zijlieden nijet en souden hebben durven met eenige speelen voortgaen, indien zijlieden den 
voorseijde brief gesien ofte gehadt hadden.
D.Beusichem 1606."

"Gerrit Jansz. Romenburch, boode in de Lier, gewezen keijser in 't spel van sinnen, oudt ontrent 
37 jaren, gehoort op zeeckere articulen mij commissarisse bij den fiscael van de voorschreven 
hove overgelevert. Seijt op 2e articule noch bij noch ontrent geweest te sijn daer den baillu Jacob 
de Witte gelesen soude hebben zeeckere missive van den heeren gecommitteerde raiden, daerbij 
verbooden werde op seeckere peijne dat de camer van rethorica nijet en soude speelen. Maer 
bekendt wel, dat hij die spreect sittende op zeeckeren vischbanck ofte opten rooster van 't 
kerckhof, eetende een stuck eetens, bij hem gecommen is den voorseijde De Witte hebbende 
zeeckere missive in sijn handt, dien hij in sijn selven las, seggende jegens hem die spreect: "Dit 
sal den rethrosinen wederomme aengaen; 't is van heur spelen." Vougende daerbij: "Ick verstae 
hieruijt, dat die gasten nijet weder speelen en sullen mogen." Ende vragende voorts aen hem die 
spreect naer den substituyt ofte den schoudt. Ende is soo voorts gegaen ten huijse van denzelven 
schoudt, alwaer een weijnich tijts geweest sijnde is dezelve De Witte mitten schoudt 
uijtgecommen ende vindende daerontrent den secretaris sijn t'saem wederomme in huijs gegaen 
sonder dat hij die spreect weet, wat communicatie zijlieden aldaer met den anderen gehadt 
hebben. Dan heeft gesien, dat daernaer de voorseijde De Witte weder uijt den huijse commen 
terstondt naer sijn wagen gegaen ende alzoo 't dorp uijtgereden is, sonder dat hij geleth heeft, 
waer den secretaris met den voorseijde substituijt voorts verbleven sijn.
Op 't 3e articule seijt nijet te weten datter eenige missive van verboth van nijet te speelen aen den 
camer van rethorika in de Lier gecommen is, anders dan hij hier boven verclaert heeft.
Op 't 4e, 5e, 6e, 7e articulen seijt op sonnendach naer Pincxsteren wesende in de Lier kermisse 
present geweest te sijn (als daertoe ontbooden geweest sijnde) dat Cornelis Heijndricxsz.
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Appelman, boode van den hooftofficier van de Lier, aen hem die spreect overleverde zeeckere 
insinuatie (=kennisgeving) ende verbodt vanwegen den baillu De Witte van nijet te speelen op 
een boete van vijftich goude realen bij ijder te verbeuren. Op welcke insinuatie ende verbodt hij 
die spreect zoo voor hemselven als vanwegen de andre cameristen voor antwoort gaf, dat zij 
hoorden ende sagen, sonder dat hij weet te spreecken van eenige missive van de raide die tot 
dien eijnde getendeert (=gestrekt) heeft. Dan heeft door d'een ende d'ander wel hooren seggen, 
datter een missive was van hooger handt gecommen nijet wetende waertoe, nochte oock wadt 
die selve was innehoudende. Seijt niettemin als de voorseijde insinuatie ende verbodt aen die 
van de camer van rethorijcka gedaen werde, dat hij deur last van deselve camer gegaen is 's 
anderendaechs mit copie van dezelve insinuatie bij Dirck Heijndricxsz. van Beusichem, 
secretaris die hij 's daechs te voren nijet thuijs gevonden en hadde. Hem aendienende ende 
voorlesende deselve insinuatie, die hem daerop, seijde dat zij vrijelick souden mogen speelen 
ende dezelve Dirck Heijnderixsz., secretaris, met hem die spreect gaende ter plaetse daer de 
rethorijckers heur camer houden heeft, aldaer op de camer andermael geseijt, dat zij daermede 
zouden voortsgaen. Dat Mevrouwe van Monscheau 't zelve wel soude uijtdragen (=bekend 
maken), hen gevende daerop die handt ende dit in presentie van eenen Ariaen Lambrechtsz., 
lantman, Lenert Jeroensz., timmerman, ende Jan Claesz., schipper, al 't selfden woonende in de 
Lier. Met onder andere seggende voorts hij die spreect geene missive gecopieert te hebben dan 
alleenlijck de insinuatie hier vooren geroert. Dies hij ons verthoonde ende overleverde ende van 
geen andre copien ofte missiven te weten spreecken.
Op 't 8e articule seijt dat bij de camer van rethorijcka in de Lier op maendage naer beloken 
pijncxsteren in 't openbaer gespeelt is zeecker spel, waervan den sin ende inhoudt was de wortel 
van rethorijcka, doch dat hij zelver nijet en heeft gespeelt maer 't bouck gehouden 
(=gesouffleerd).
Op 't 9e seijt dat dincxsdaechs daeraen in 't openbaer nijet gespeelt en is, maer wel in beslooten 
camer, dordien dat bij Dirck Heijndrickxsz. van Beusichem, secretaris voornoemt, henlieden 
verbodt gedaen werde van nijet te speelen in 't openbaer. Ende dat den sin van 't zelfde spel was 
beroerende de bekeringe van de mensche ende dat hij alsdoen mede 't bouck gehouden heeft. 
G.J.Romenburch 1606."

"Ariaen Gerritsz., zoon van Gerrit Jansz., keijser van de camer van rethorijcka bijnnen de Lier, 
oudt 13 jaren, seijt opten 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e articulen van den inhouden vandien gantschelijck 
nijet te weten.
Op 't 8e articule seijt dat 's maendaechs naer beloken pijncxsteren, wesende de tweeden 
kermisdach in de Lier in 't openbaer gespeelt is seecker spel van sinnen. Ende dat hij die spreect 
alsdoen zelver mede gespeelt heeft ende dat hij representeerede den persoon van Rethorijcka, 
nijet wetende de sin van 't zelve spel.
Seijt op 't 9e dat 's dincxsdaechs daeraen in 't openbaer nijet en is gespeelt geweest, deurdien het 
verbooden werde, maer dat de rethorijckers alleenen in beslooten camer gespeelt hebben 
insgelijcks nijet wetende wadt het voor een spel geweest is, hoewel nochtans dat hij alsdoen 
mede speelde ende representeerde de persoon van Quaet Beleijt (=slecht beleid) gecleedt sijnde 
in vrouwen habiten (=vrouwenkleren).
Adrijaen Gerritsz."

"Cornelis Joosten, oudt ontrent 43 jaren, lantman, woonende in de Lier, gehoort opten 2e ende 
3e articulen seijt, dat hij uijt monde van Cornelis Willemsz. Buijs, schoudt in de Lier, wel 
verstaen heeft, datter zeeckere missive gecommen was inhoudende verbodt van nijet in 't 
openbaer te speelen eenige speelen van sinnen ofte anderen. Maer dat denzelven schoudt aen die 
van de camer van rethoricka diesaengaende gheen verbodt gedaen en heeft gelijck hij oock 
seijde noch bij noch ontrent geweest te zijn, daer den baillu Witte eenich verbodt ofte 
diesaengaende eenige missive voorgelesen heeft.
Op 't 4e, 5e, 6e ende 7e articulen bekendt wel seeckere copie van insinuatie gelesen te hebben, 
daerbij die van de camer van rethoricka belast werde in 't openbaer nijet te speelen. Doch seijt 
nijet present geweest te sijn doen Cornelis Heijndericxsz. Appelman, boode van den hooftoffi-
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cier van de Lier deselve insinuatie op sondach naer Pincxsteren die van de camer voornoemt 
voorgelesen mach hebben. Alzoo hij die spreect naer dat den voorseijde Appelman aldaer op de 
camer van rethoricka de voorseijde insinuatie opgelesen hadde ende daervan by den keijser 
copie gemaeckt was eerst bij gecommen is, sonder dat hij weet te spreecken van eenige missiven 
van den hove van Hollant ofte van de gecommitteerde raiden houdende verbodt alsvooren.
Op 't 8e articule bekendt hij die spreect op maendach naer beloken pijncxsteren wesende den 
tweeden kermisdach in de Lier, dat hij mede heeft helpen speelen seecker spel van sinnen in 't 
openbaer ende dat hij representeerende de persoon van de Nijdt tot de Waerheijt (=vijand van de 
waarheid). Ende dat 't inhoudt van 't zelve spel was de wortel van rethoricka, doch dat 't zelve 
spel by de rederijckers gespeelt is geweest mit expres consent (=uitdrukkelijke toestemming) 
van Cornelis Willemsz. Buys, substituyt; mitsgaders van Dirck Heijndricxsz. van Beusichem, 
secretaris; welcken secretaris henlieden in presentie van Arent Lambrechtsz., huisman (=boer) 
ende Jan Claesz., schuijtvoerder (=schipper), beijde woonende in de Lier met meer andre die 
aldaer present waren, wiens naemen hij nijet en kendt, belast heeft mettet spel voorts te gaen, 
seggende denselven secretaris, dat hij henlieden daervan soude vrijen (=vrijwaren) ende den 
keijser daerop de handt gegeven heeft.
Op 't 9e bekendt datter op 's anderendaechs mede gespeelt is seecker spel van sinnen, doch nijet 
in 't openbaer, alleenlijck in 't prive op de camer van de rethorickers in de Lier. Zulcx hij mede 
gesien doch nijet mede gespeelt heeft ende dat den sin van 't selfde spel was, dat de Meeste 
Menichte (=de meeste mensen) hem tot de Werelt begeefde, welck spel t'anderen tijde tot 
Wateringe gespeelt sijnde bij den camer aldaer gevisiteert is geweest.
Cornelis Joosten."

"Joachem Adriaensz., woonende tot Wateringe, stroodecker van zijn ambocht, oudt ontrent 23 
jaren, seijt opten 2e ende 3e articule van gheen missive van de heeren gecommiteerde raiden, 
daerbij die van rethoricka in de Lier verbooden werde op seeckere peijne te speelen. Nijet te 
weten te spreecken, noch oock te weten dat sulcke missive aen die van de camer voornoemt 
gecommen is.
Op 't 4e, 5e, 6e ende 7e articulen bekendt tegenwoordich geweest te sijn op sondach naer 
pincxsteren, wesende kermis in de Lier, alwaer eenen Cornelis Heijndericxsz., boode van den 
hooftofficier van de Lier verthoonde seecker verbodt vanwegen den baillu Witte van nijet in 't 
openbaer te speelen. Van welck verbodt den keijser copie gemaect heeft, omme deselve te 
verthoonen zoo die spraecke verstaen heeft aen den schoudt ende secretaris van de Lier. Nijet 
wetende van eenige missive die bij den hove provintiael tot dien eijnde soude aen ijemandt in de 
Lier gesonden sijn geweest, sonder oock dat hij de copie van 't voorseijde verbodt gelesen heeft. 
Op 't 8e bekendt op maendach naer beloken pincxsteren wesende den tweeden kermis dach in de 
Lier, dat hij mede heeft helpen speelen in 't openbaer zeecker spel, waervan den sin was den 
wortel van Rethoricka. Ende dat hij representeerde de personage van Inwendich Verstandt 
(=Innerlijk verstand), welck spel hij die spreect nijet en soude hebben helpen speelen ten ware 
die van rethoricka daertoe consent gehadt hadden, zoo van den schoudt als van den secretaris 
van de Lier, die henluijden in presentie van Arent Lambrechtsz., Jan Claesz. ende Lenert 
Jeroensz. met meer andere die hij die spreect nu nijet en soude connen noemen consent gaven, 
dat zij met 't speelen souden voortsgaen met te segginge sonder eenige swaricheijt afquame. Dat 
zij henlieden vanwegen de Vrouwe van de Lier daervan souden bevrijden, daerop den secretaris 
voornoemt zoo aen den keijser als aen hem die spreect de handt gegeven heeft.
Op 't 9e articule seijt t'sanderendaechs mede gespeelt te hebben in 't privé op de camer van de 
rethorijckers deurdien den voorseijde secretaris ende schoudt 't openbaer speelen ten zelven dage 
(zoo hij verstaen heeft) verbooden. Ende dat den sin van 't zelfde spel was 't Beloop van de 
Werelt ende van 's Menschen Leven, die eerst in Welluste geleeft hadde ende daernaer tot 
bekeringe quam. In welck spel hij die spreect representeerde de personagie van de Meeste 
Menichte.
Jochem Adrijaensz."
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"Willem Cornelisz., timmerman, woonende ln de Lier, oudt 25 jaren, seijdt opten 2e ende 3e 
articulen nijet te weten, datter eenige missive van de heeren gecommitteerde raide bij den baillu 
Witte de camer van rethoricka in de Lier ontrent Pincxsteren voorgelesen is geweest houdende 
verbodt van nijet te speelen, veel min datter sulcke missive aen dezelve camer gecommen soude 
zijn geweest.
Op 't 4e, 5e, 6e ende 7e articulen seijt, dat hij eijgentlijck van de camer van rethoricka in de Lier 
nijet en is, hoewel hij bij de rethorijckers aldaer versocht is geweest omme met henlieden dese 
leste kermisse te speelen. Dat hij oock nijet en weet dat Cornelis Heijndricxsz. Appelman, boode 
van den hooftofficier van de Lier opgeleesen heeft eenige missive van 't hof daerbij het openbaer 
speelen verbooden werde, als daerbij nijet present ofte ontrent geweest zijnde. Ende mitsdien 
oock nijet te weten van 't copieeren van dezelve missive. Heeft nijetemin wel verstaen datter 
eenich schrijvens diesaengaende gecommen was sonder nochtans 't zelfde schrijvens ofte copie 
van dien gezien ofte gelesen te hebben, gelijck hij oock nijet en soude connen seggen of daervan 
lectum aen de camer gedaen is geweest dan nijet.
Op 't 8e articule seijt dat 's maendaechs naer beloocken pincxsteren, wesende in de Lier den 
tweeden kermisdach aldaer in 't openbaer bij die rethorijckers gespeelt is geweest zeecker spel 
van sinnen van de Wortel van Rethorijcka. Ende dat hij die spreect was een van de sinnekens, 
doch dat 't zelve is geschiet met expres consent van de schoudt en de secretaris van de Lier 
vanwegen de Vrouwe van Moncheau. Ende dat die van den camer voornoemt nijet en souden 
gespeelt hebben, ten ware henlieden zulcx geconsenteert ware geweest bij de voorseide schoudt 
ende secretaris, welcken secretaris in presentie van verscheijden persoonen, soo hij die spreect 
wel gehoort heeft die handt daerop gegeven heeft aen den keijser ofte eenige andere van den 
voorseijde camer, soo daer zwaricheijt af quame, dat hij henlieden vanwegen de Vrouwe soude 
verhouden (=erbuiten houden).
Seijt op 't 9e articule, dat op 's anderendaechs wederomme gespeelt werde, maer nijet in 't 
openbaer deurdien 't zelfde alsdoen verbooden werde, deur zeeckeren notaris genaemt 
Vermeeren. Nijet wetende hij die spreect van wiens wegen. Dan bekendt hij in 't prive alsdoen 
mede gespeelt te hebben, ende wederomme een van de sinnekens geweest te zijn.
Willem Cornelisz. Rodenburch."

"Opten 17en der voorschreven maent.
Den voorseijde Gerrit Jansz., keijser, andermael gevraecht, seijde alsnoch dat den voorseijde 
Dirck Heijndericxsz. van Beusichem, secretaris, geseijt heeft jegens hem die spreect ende andere 
van de camer, dat hij geen zwaricheijt daerinne en vonde, dat zij souden speelen. Ende overzulcx 
dat sij daermede zouden voorts gaen, dat de Vrouwe van Monscheau, zoo daer eenige swariche- 
ijt ofte costen omme viel, 't zelve wel soude uijtdragen (=dragen). Ende dat denzelven secretaris 
aen hem die spreect daerop de handt gegeven heeft.
G.J.Romenburch 1606."

"De voorseijde Cornelis Joosten, mede andermael gevraecht, seijt, dat Cornelis Willemsz., 
schoudt, mitsgaders Dirck Heijndericxsz. van Beusichem, secretaris in de Lier, last ende consent 
gegeven heeft met het spel voort te gaen. Ende dat denselven secretaris seijde, dat, soo daer 
eenige zwaricheijt af quame, dat hij henlieden daer soude bevrijden. Ende dat hij daerop den 
keijser de handt gegeven heeft.
Cornelis Joosten."

"De voorseide Joachim Adriaensz., insgelijcx andermael gevraecht, seijde alsnoch, dat de 
rethorijckers in de Lier sonder consent van de voorseijde schoudt ende secretaris nijet en hebben 
gespeelt. Ende dat denzelven schoudt ende secretaris daertoe consent gevende toesegginge 
deden, zoo daer eenige zwaricheijt af quame, dat zij henlieden vanwegen de Vrouwe van de Lier 
zouden vrijhouden. Ende dat den secretaris aen hem die spreect ende aen de keijser de handt 
daerop gegeven heeft.
Jochem Arentsz."
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"Den voorseijde Dirck Heijndericxsz. van Beusichem, secretaris, ln presentie van Gerrit Jansz., 
keijser, gevraecht sijnde of hij nijet den rethorijckers ln de Lier consent gegeven heeft omme op 
den lesten kermisse aldaer te mogen speelen, ontkende daertoe last ofte consent gedragen te 
hebben. Bekendt nijetemin geseijt te hebben, zoo zijlieden wilden speelen, dat hij 't aensach. 
Den voorseijde Gerrit Jansz., keijser, seijde ter contrarie alsnoch bij sijn voorgaende verclaringe 
te persisteeren. Ende dat zijlieden nijet en souden gespeelt hebben ten ware den voorseijde 
secretaris daertoe consent gedragen hadde, met toesegginge, soo daer eenige processen van 's 
hoofs wegen henlieden gevordert werde, dat hij henlieden daervan vanwegen de Vrouwe soude 
verhouden (=erbuiten houden)."

"De voorseijde Cornelis Joostensz. in presentie van de voorseijde secretaris gevraecht sijnde, of 
hij alsnoch persisteerde bij sijne verclaringe hiervooren geroert noopende 't consent, welck den 
schoudt ende secretaris gedragen souden hebben tottet speelen, verclaerde daerbij alsnoch te 
persisteeren, seggende, dat sonder 't zelve consent nijet gespeelt en soude zijn geweest. Ende dat 
den secretaris hem daerop de handt gegeven hadde, zoo daer eenige moeijten omme viel, dat den 
voorseijde secretaris vanwegen Mevrouwe henlieden daervan soude bevrijden. "

"Den voorseijde secretaris seijde gheen consent gedragen ende geen andere toesegginge gedaen 
te hebben als in sijne voorgaende verclaringe ende daerbij mede te persisteeren, nijet anders 
belooft hebbende als dan zoo daer eenige costen van processen van eenige perticuliere die deur 
pijcke (=wrok) 't verbodt van nijet te speelen te wege gebracht mochten hebben, henlieden 
daervan soude vrij houden. Maer soo ijemandt daerover gevangen ofte gehangen mochte 
werden, dat hij daervooren nijet en soude begeeren inne te staen. "

"Den voorseide Joachim Adriaensz. insgelijcken in presentie van de voorseijde secretaris 
gevraecht zijnde seijde mede te persisteeren bij sijne voorgaende verclaringe, namentlick dat zoo 
den secretaris ende den schoudt henlieden geene consent gegeven en hadde omme te speelen, dat 
zijlieden daermede nijet voorts gevaren en souden hebben. Seggende voorts den voorseijde 
Joachim Adriaensz., dat den secretaris seijde: "Wij en vinden gheen swaricheijt dat ghij speelt." 
Ende dat denselven secretaris aen hem die spreect zoo hij op den taefel sadt, daerop de handt 
gaf, zeggende zoo daer eenige costen van processen van 's hoofswegen om viel, dat hij henlieden 
daervan soude vrijden.

Den voorseijde secretaris ontkende gelijck als vooren zulck consent gedragen ofte hem die 
spreect de handt gegeven te hebben. Seggende geen andre beloften gedaen te hebben van hen te 
zullen vrijden, gelijck hij hier vooren verclaert heeft. Vougende nijetemin daerbij dat Gerrit 
Jansz., keijser (zoo hij die spreect uijten Hage mettet spel thuijsquam, 't welck hij meende bij de 
heeren Staten te laten visiteeren) hem smaedlicken seijde: "Wij hebben ijetwes (=iets) van den 
baillu Witte gecregen." Verthoonende mit eenen aen hem die spreect sekere insinuatie. "Wij 
souden evenwel met het spel gisteren voorts gevaren hebben, want wij daer gheen zwaricheijt in 
en vonden, hadde wij 't spel 't welck ghij in den Hage alhier gehadt.
G.J.Romenburch 1606
D.H.Beusechem 1606 
Jochem Arentsz.
Cornelis Joosten"

- ANHG Acta Classis 's-Gravenhage, lnv.nr.136 (Acta classis Delft en Delfland) 3-7-1606, 
fol.91:
"Albertus Oosterwijck en Joh.Leonardi hebben aengedient dat se t'samen in den Hage geweest 
sijnende aldaer den raetsheer Coninck hebben aengesproken nopende den handel (=gedrag) der 
retoryckers in de Lier. Ende dat deselve groote belofte ende versekeringe dede, dat by den hove 
voorgenomen was de sake met ernst by de hant te nemen. Daerbenevens dat hy niet geraden 
vondt, dat op dese sake eenige van de gecommitteerde raden souden aengesproken werden, 
vermits hij het hielt voor soodanich werck, dat den hove eygentlick aenginck. Ende dat hy
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daeromme oock daerby hebben laten blyven sonder yemant meer aen te spreken. De 
vergaderinge, alles wat gepasseert is opwegende, heeft goet gevonden, dewijle men noch niet en 
can mercken yet sonderlincks tegen de rhetorijckers gedaen te sijn. Ende gevreest wert, dat wel 
lichtelick hare moetwil ende mishandelinge soude werden versien, dat de voorsz. broeders sulcx 
merckende, sullen by den hove van Hollant of ander-sins daer het noodich duncken sal, 
arbeyden, dat hen minstens tot straffe van de moetwillighe overtredinge van de geboden der 
gecommitteerde raden ende des hofs van Hollant, der rhetorijckerskamer in de Lier openbaerlick 
door den E.E. heeren auctoriteyt mochte gecasseert ende teniet gedaen werden."

- Idem, 13-7-1606, fol.92:
"Albertus heeft aengedient, dat hij nopende de rhetorijckerscamer in de Lier met verscheyden 
heeren van den hove van Hollant etc. heeft gesproken. Ende van denselve verstaen, dat se 
voorgenomen hebben met deselve in alle ernst te handelen, alsoo dat se in toecomende tijden 
haer het spelen niet sullen derren onderwinden (=durven ondernemen), verclaerde oock 
gesproken te hebben met den heere van Kenenburch ende hem bedanckt, dat hij het spelen tot 
Schipluy niet en heeft toegelaten. Ende versocht op deselve wijse oock te willen handelen met 
de rhetorijckers tot Maeslant, die met haere laatste spelen genoegsame oorsaecke toe gegeven 
hadden. Ende dat hij geantwoort heeft het spelen niet te sullen gedoogen."

- ARA H.v.H., Crim.Pap.:
"Opten 26en julij anno voorschreven.
Cornelis Willemsz. Cock in de Lier, oudt ontrent 21 jaren, hem generende (=zich onderhoudend) 
met plougen ende dirgelijcke lantwerck, gehoort opte 1e, 2e articulen van zeeckere interrogatien 
seijt, dat hij de missive die den baillu De Witte ontrent Pijncxsteren voorleen ontfangen hadde 
van den Ed. heeren gecommitteerde raiden, daerbij de camer van rethorica in de Lier verbooden 
werde nijet te speelen, noijt gesien ofte hooren leezen heeft. Dan dat hij wel heeft verstaen datter 
zeeckere missive gecommen was aen dezelven Witte, daerbij 't speelen werden verbooden.
Opten 3e, 4e, 5e, 6, ende 7e articulen seijt nijet te weten dan van hooren seggen datter een 
missive gecommen soude sijn aen die van de camer van de Lier houdende verbodt als vooren. 
Dan bekendt wel, zoo den keijser van rethoricka aldaer op sondach naer Pincxsteren genomen 
hadde copie van seeckere missive, daerbij 't speelen verbooden werde, die bij Cornelis Heijnde- 
ricxsz. Appelman, boode van de hooftofficier van de Lier aldaer gebracht was, dat hij die spreect 
deselve copie gesien maer nijet gelesen en heeft.
Opten 8e ende 9e articulen bekendt dat hij op maendage naer beloocken pijncxsteren, wesende 
in de Lier den tweeden kermisdach helpen speelen heeft zeecker spel, waervan den sin was den 
wortel van Rhetorica. Ende dat hij alsdoen representeerde de persoon van Schriftuerlick Godts 
Woordt. Ende dat hij op 't 's anderendaechs daeraen wederomme een ander spel heeft helpen 
speelen, doch bijnnenshuys deurdien den secretaris Dirck Heijndericxsz. van Beusichem aen den 
camer van de Lier liet weeten, dat zijlieden hen nijet vervorderen en souden wederomme in 't 
openbaer te speelen. Nijet eijgentlijck nu wetende wadt dat 't inhouden van 't zelve spel, seggen
de dat zij oock 's daechs tevooren nijet gespeelt souden hebben, indien den voorseijde secretaris 
ende den substituijt van de baillu van de Lier henlieden sulcx alsdoen mede verboden hadde.
Bij mijn Cornelis Willemsz Cock."

"Opten 28en julij.
Adriaen Cornelisz. woonende in de Lier, oudt 21 jaren, gehoort opten 1e, 2e ende 3e articulen 
van de voorseijde interrogatoriën mij commissaris overgelevert, seijt, alzoo hij tot Pijnacker bij 
de schoudt aldaer woonachtich was, nijet jegenwoordich geweest te zijn ten tijde den baillu De 
Witte de missive in 't voorseijde 1e articule geroert die van de camer van rethorica in de Lier 
voorgelesen mach hebben. Oock nijet te weten, datter zoodanige missive daerbij het speelen 
verbooden werde alsdoen aen de camer gecommen was.
Op 't 4e, 5e, 6e ende 7e articule seijt, dat hij wel heeft hooren seggen, datter een missive van de 
baillu van de Lier bij Cornelis Heijndericxsz. Appelman, boode van denzelve camer dezelfde
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heeft gecopieert. Doch en heeft hij deselve missive nochte copie van dien nijet gesien nochte 
gelesen.
Opten 8e ende 9e articulen seijt, dat hij op maendach naer belooken pincxsteren wesende den 
tweeden kermisdach in de Lier, aldaer heeft helpen speelen seecker spel. Ende in 't openbaer. 
Ende dat hij die spreeckt representeerde de personagie van Proper Materie (=juiste, geschikte 
stof), seggende voorts dat 't 's anderendaechs bijnnenshuijs gespeelt sijnde hij 't zelfde wel 
gesien, maer nijet mede gespeelt heeft, sonder dat hij weet, wadt 't inhouden van beijde de 
voorseijde speelen geweest zijn. Seggende meede dat de rethorickers in de Lier nijet gespeelt en 
souden hebben openbaerlijcken, in gevalle den schoudt ende secretaris 't zelfde dien dach soo 
wel 't 's anderendaechs deden.
Adriaen Corneliszoon."

- Idem:
"Aen mijn E.E.heeren van den provincialen hove van Hollant, Zeelant ende Westvrieslant. 
Verthoonen ende geven onderdanichlijck te kennen de kerckeraedt in de Lijer, soodat mijn E.E. 
heeren ten versoecke van hun supplianten uut oorzaecke van zeeckeren moort ende dootslach 
onder die cameristen van de Lyer gebuert, gelieft heeft Jonckheer Jacob de Witte, hooftofficier 
van 't voorgenoemd dorp te belasten, die voorsz. camer te casseren, haer vaendel ende 
trommelen aen te slaen ende haer voorts te verbieden op groote peine het houden van haere 
caemervergaederingen ende alle publicque actien van caemerspeelen ende derzelfde. Hetwelcke 
oock anders by de voorseide officijer in die naeme van uwe E.E. gedaen is. Hoewel hij tot noch 
toe niet eenich openbaer verbot daervan in 't voorseide dorp heeft laeten doen gelijck zij 
supplianten sulcks wel hadden gewenscht. Nochtans dies niettegenstaende hebben die voorge
melde cameristen elders vandaen een vaendel ende trommel gelient hebbende, haer verstout op 
gisteren den 29sten februarij een tonneel aen die kercke van de Lyer op te richten ende daerop 
een spel op middach tusschen die beyde predicatijen te speelen, hebbende voor dergelijcks op 
morgen den 2en martij weder te doen. Voortgaende ende wel stoutelijck uutspreeckende dat se 
niet en vraegen nae 't verbot noch van jonckheer Jacob de Witte, nocht van 't hof, noch van 
Staten, maer dat zy zullen speelen ten spijte van alle diegheenen, die 't laet verbieden ende die 't 
zullen willen verbieden, waermee mijn E.E. heeren genoech connen afneemen van wat stoffe dit 
geselschap opgelegt is (=wat voor vlees de E.E. heeren in de kuip hebben). Ende die welcke die 
principaelste zijn, menschen van een boos ende vijelijcken
(=schandelijk) leven, nergens om gevende ende den meester Roervinck die van de jaermarckt 
ende dese saecke zoe hardt tegen het verbot van mijn E.E. heeren aendrijft hebben zij, suppli
anten, genoech in haer overgegeven laetst request genotiert. Naedien dan dit een feyt is van zeer 
quaede consequentije, quetsend niet alleen Goedes wet, die iustitije, reputatije ende authoriteyt 
van mijn E.E.heeren, maer zijnde oock een openbaer rebellije ende wederspanninghe tegens die 
overicheyt niet lijdende in een lant van rechten. Soo is 't dat zy, supplianten, gantsch oetmoede- 
lijck op een nieuws versoecken, dat mijn E.E. heeren, lettende op 't gundt voorseid is, alsoock op 
die reden in haer eerst overgegeeven request begrepen, gelieve tot hanthoudinge van de wet 
Goods, justitije ende haere van God gegeven authoriteyt een ander male by de handt te nemen, 
waerdoor die moetwille ende ongehoorsaemheyt van de voorseide cameristen mach geweert 
ende bedwongen worden. Beschickende zoo doende is voorts raetsaem by myn E.E. heeren 
bevonden word, dat op morgen den 2en martij in de Lijer door de dienaer van den hoove met 
voorgaende klockengeluij een ernstich verbot van die caemer van 't voorseide hof 
openbaerlicken word afgecondicht, vervaetend seeckere groote pointen tegens die contraven- 
teurs (=overtreders) vandien, waervan d'executije niet alleen die hooge ende laege officijer van 
de Lijer, maer oock die procureur-generael ende advocaet-fiscael bevoelen wordt.
Bevelend hierin tegens die overtreders van 't eerste verbot. 't Welck al te best naer ordre van hun 
supplianten helpen sal. Ofte anders naedat mijn E.E. heeren zullen geraeden vinden. Dus 
doende."

- Idem:
"Aen Bailliu Witte.
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Maurits etc.
Naerdien wij naemlijck te verhooren ende gesproocken hebben met Gerrit Jansz., keyser van de 
rethorijckers in de Lier, Adrian Gerritsz. ende sijn soin; Cornelis Willemsz. Cocq in de Lier; 
Cornelis Joostensz. mede aldaer; Willem Cornelisz., timmerman; Jochem Adriaensz. uut Wate
ringen; Adrian Cornelisz. ende Elias den metselaer, mitsgaders oick Dirck Hendricksz, van 
Beusechem in de Lier. So lasten ende bevelen wij U.L., dat ghy niet naer en laet d'selven in den 
namen ende vanwegen de hooge overicheyt te belasten op vrijdaegen toecomende alhier in 
Haege voor ons te commen ende te compareren goets uyrs (=op de juiste tijd) voor den noene 
omme te verstaen 't geene haer aldaer van 's hofs wegen afgewacht sal werden ende dairinne 
sulcken ordre te stellen, dat noch door gebreck van u nochte van heur in 't selve, maer te 
commen eenige faute valle. Onsen heere God sy met U.
Gedaen in den raden den 12en junij 1606."

- Idem:
"Aen den schout van Delf.1682 
Maurits etc.
Erntfeste, voorsienige, seer discrete goede vrundt.
Naerdien wij van eenige saecken te spreecken hebben met eenen Elias, de metselaer, woonende 
aldaer binnen Delf, wesende een persoin die hem vernoegt in eenige camers van rethorica te 
speelen. So lasten wij u in den naeme ende vanwege de hooge overicheijt, dat ghij denselven 
alhier in den Haege doet commen bij ons op morgen goets tijts voornoen ende voor den clocke 
thien uijren, sonder daeraf in gebreecken te blijven.
Hiermede.
Erntfeste etc. Onse heere God sij met U.L. Gedaen in den Haege den 25en julij 1606.
Gelijcken brief aen Witten, baillu van de Liere, om te doen commen den persoin van Cornelis 
Willemsz. Cocq, wonende in de Liere.
Noch een brief aen den schout van Pijnaecker om hier te doen commen den persoin van Adriaen 
Cornelisz., jonggeselle aldaer, beginnende den brief: Eersame, besondere goede vrundt, naerdien 
etc."

- Idem:
"Aen den baillu van de Liere Witten.
Maurits etc.
Erntfeste, voorsienige, seer discrete goede vrundt.
Naerdien wij naerder moeten spreecken ende van doene alhier hebben de personen van Cornelis 
Willemsz. Buijs; Dirck Heindericksz. van Buesichem, secretaris in de Liere; Gerrit Jansz., keiser 
van de camer aldaer; Cornelis Joostens ende Willem Cornelisz., timmerman mede aldaer; 
mitsgaders Joachim Adriaensz. tot Wateringe. So lasten ende bevelen wij u in den naeme ende 
vanwegen de hooge overicheyt, dat ghij de voorschreven personen beveelt ende op vrijdaege 
toecommende goets tijts voor den noene alhier in den Haege voor ons te doen commen, sonder 
daervan in gebreecke te blijven.
Hiermede.
Erntfeste etc. onse heere God sij met U.L. Gedaen in den Haege den 25en julij 1606."

- Idem:
"Edele hoochgeleerde wijse, zeer vermogende heeren.
Mijnen heeren den eersten ende andere raiden van den hove van Hollandt, Zelant ende Vrieslant 
in den Haege.
Ick gebiede mij zeer gedienstelijck in uwer E.M. goede gratie.
Ick hebbe op gisteren ontfangen uwer E.M. missive, daerbij mij belast wert Elias, de metselaer, 
te doen comen ln den Haege voor uwer E.M. op huijden voor thien uijren. Welcken volgende na 
den voorschreven Elias vernomen hebbende, verstae dat hij genaemt is Elias Willemsz. ende een

1682. De schout van Delft was in die tijd Gerrit Fransz.
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jonckgesel, die als knecht tegenwoordich buijten deser stede gaet wercken, sonder dat ick hebbe 
connen vernemen, waer ofte tot wat plaetse. Dan verstae dat hij gewoon is des sonnendaechs 
gelijck andere gesellen thuijs te comen ten huijse van sijn moeder, wonende alhier ln 't Rietvelt 
in den Raemstege.
Indien 't uwer E.M. daeromme soude nodich achten hem tegens seeckeren anderen dach ln de 
toecomende weecke voor uwer E.M. te doen comen, zoude hem 't zelve op sonnendach 
toecomende mogen doen weten verwitticht zijnde tot welcken daege uwer E.M. 't selve soude 
mogen begeren.
Hiermede edele hoochgeleerde, wijse, zeer vermogende heere bidde Godt den heere almachtich 
uwer Ed. Mo. te willen behouden ln sijn heijlige bescherminge, geschreven tot Delf desen 26en 
julij anno 1606.
Die alle uwer Ed.Mo. dienstwillige, de schoudt der stad Delf.
Gerard Fransz. "

- Idem:
"Aen den baillu Witte.
Maurits etc.
Erntfeste, voorsienige, seer discrete, goede vrundt.
Naerdien wij naerder te spreecken hebben met Cornelis Willemsz. Cocq, die op gisteren hier is 
geweest, mitsgaders met eenen Adriaen Cornelisz., jonggeselle, lest knecht geweest van den 
schout van Pinaker, dien wij verstaen daer nu mede in de Liere te wesen, so lasten ende bevelen 
wij u in den naeme van de hooge overicheyt sulcken bevel aen denselve te geven ende ordre te 
stellen, dat deselve personen op morgenvroech ten acht uyren voor de noene alhier voor ons 
mogen compareren ende verschijnen om te verstaen 't geene heur van 's hofs wegen 
voorgehouden sal werden. Hiermede etc.
Erntfeste etc. onse heere God sij met u. Gedaen in den Haege desen 26en julij 1606."

- Idem:
"Aen den schout van Delf.
Maurits etc.
Erntfeste, voorsienige, seer discrete, goede vrundt.
Uwe L. inscriptie (=schrijven) van huijden is bij ons gesien ende naerdien d'selve U.L. wel heeft 
vernomen, waer den persoin van Elias Willemsz. is wonende ende thuijs commende, so hadde 
d'selve oick vermogt hem thuijs te ontbieden ende bij ons te doen commen. Ende dewijl wij met 
hem nootelijck te spreecken hebben, so lasten ende bevelen wij u alsnoch in den naeme van de 
hooge overicheyt den voorschreeven Elias te doen ontbieden ende bevelen hem op morgen 
naernoen ten drij uijren voor ons te doen commen, sonder daervan in gebreecke te blijven, al 
soude U.L. eenen expressen (=spoedbrief) om hem moeten senden.
Hiermede.
Erntfeste, voorsienige vrundt onse heere God sij met u. Gedaen den 26en julij 1606."

- Idem:
"Edele hoochgeleerde, wijse ende zeer vermoegende heeren.
Uwer Ed.Mo. rescriptie van date deeser opten mijnen meede op huijden aen uwer Ed.Mo. 
gescreven, is mij bij den brenger deeses behandicht. Vermeldende dat ick Elias Willemsz. thuijs 
commende wel hadde vermoegen te ontbieden ende bij uwer Ed. Mo. te doen commen. Mij 
verder bevelende alsnoch in den naeme van de hooghe overheyt den voorschreven Elias te doen 
ontbieden ende beveelen hem op morgen naernoen ten drije uijren voor uwer Ed.Mo. te 
commen, al soude ick eenen expressen daeromme moeten senden. Waerop uwer Ed.Mo. voor 
antwoort sal believen te verstaen, dat ick Uwer Ed.Mo. eerste scrijvens van den 25en deeser des 
avonts ontrent zeeven uijren ontfing, weesende in de vergaederinge van den H. burgemeesteren 
deeser steede, vanwaer ick terstont uijtsonde omme nae den voorgenoemde Elias te vernemen 
sonder dat ick daervan ijet konde verhooren voor huijdenmorgen ontrent acht uijren. Ten 
welcken tijde ick uwer Ed.Mo. terstont voor antwoort schreef, dat hij buijten deeser steede voor
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knecht was werckende sonder te weeten, waer ofte bij wyen hij wrochte (=werkte). Ende alzoe 
mij mitsdien omme de kort-heijt des tijts ende onseeckerheijt, waer hij te vinden soude weesen 
niet moegelick en was hem uwer Ed.M. bevelen te doen weeten. Sal uwer Ed.Mo. mij believen 
daerinne geëxcuseert te houden. Sedert uwer Ed.Mo. tweede missive bij den brenger deeses 
ontfangen hebben, hebbe aen sijn moeder doen vraegen, waer ende bij wat meestermetselaer hij 
is werckende. Die anders niet en weet te zeggen, dan dat hij werckt tot Rotterdam ende niet te 
weeten bij wat meester noch in wiens werck hij is. Ende alzoe hij niet langer dan drie ofte vijer 
daegen aldaer gewrocht heeft (zoe sijn moeder seijt) ende mitsdien aldaer zeer weijnich ofte niet 
bekent is. En weete niet aen wien ick eene expressen soude adresseren omme hem te vinden 
ende de weete aen hem te moegen doen, temeer omdat ick uwer Ed.Mo. boode brenger deeses 
daertoe verzocht hebbe, die sonder naerder aenwijsinge meede meent den persoon niet vindelick 
te weesen. Welcke mijne diligentie (=ijver) in deesen gedaen ick verhoope dat mijn Ed.Mo. 
heeren in 't goede sullen nemen ende mij voorts zeer dienstelick gebiedende tot uwer Ed.M. 
dienste naer mijn vermoegen bidde Godt den heer almachtich Edele, hoochgeleerde wijse, zeer 
vermoegende heere uwer Ed.Mo. lange te sparen in goede gesontheijt ende voorspoedige 
regieringe. Gescreven tot Delf, deesen 26en julij 1606.
Die alle uwer Ed.Mo. dienstwillige, de schout der stadt Delf.
Gerard Fransz. "

- Idem:
"Seekere pointen getoegen (=genomen) uut een spel van synnen van de Wortel van Retorijca my 
gebeeden te willen uutschryven 't welck ick niet hebben connen doen om des ende meer andere 
gruwelijcke godslasteringen die daerinne vervatet stonden.
Ten eerste: Hoe is dan eenich mensche zoo stout,
Dat hy rhetorica aendoet eenich verdriet,
Daer syn groyen uyt de godtheyt schiet?
Ten 2de Hier toont men retorica staende op 
de hoochsten Crist met een swarte leely in de 
hande ende den vader aen een zijde en Crijstus 
aen d'ander zyde ende de Heyligen Geest boven hair.
Ten 3 de Cristus heeft selve retorica ontbonden, 
ontfangende sijn wonde, soe hy spreeckt:
"Consumatum est, 't is al voldaen."
Hierin was hij de volmaeckste rethorycke 
Als wortel ende componist autentycke.

- Idem:
Extract van seecker spel. Geëxtraheert. Het spel van sinnen gheïntituleert (=getiteld) Wortel van
Rethorica, gespeelt in de Lyere op den IJen kermisdach Do. 1606.
fol.2 Smeeckende loogen
Met mijn revolutie
Dat se crijgen sulcker absolutie
Als Godt den mol(=de duivel) zandt.
fol.3 verso Smeeckende loogen
Ghy spant de croone
Als 't soetste en schoone
's Heijlich Geest dochter
ydoone (=geschikt).
fol.3 verso Nydt
Woordt der Cherubynnen
Ende Seraphynnen
Conste zonder beginnen
fol.4 Uit een door Rethorica voorgedragen referein 
Dat edelste geslachte 's Heylich Geest dochter
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Brengen met machte daegelicx onsochter
meer ln lyden etc. (?)
fol.7 verso Smeeckende loogen
O konstyge artisten, ortografisten (=spellingskunstenaars),
Subtile legisten (=wetsgeleerden), ingenieuse juristen,
Leert den tyt verquisten met rethorices listen.
fol.10 Schriftuerlijck Godts Woort
Rethorica dye suyver bloome van waerden
haer wesen aenvaerden smaeckt hijer ln ’t slot leyt (=gevangen is)
sonder begin, midden in der godheyt
sonder middel ofte ende.
fol.10 verso Proper Dicht1683
Den heyligen geest doet se instrueren
Ende informeren als opperst dichter. etc.
fol 10 verso Wechdraegende reden
Den heylygen geest vol alder minnen
Is dat beginnen daer ze uyt spruyt.
fol. 10 verso Proper Dicht
Rhetorica dye in godt is gebooren
Nyet achter nyet vooren gaet heel verlooren.
fol.11 Schriftuerlijc godts woort
Cristus is de wortel om deuchts vermeeren,
daer rhetorica moest uyt wassen
dye vruchten dye tot Rhetoryca passen
Zyn alle caritatyve wercken.
fol.11 verso Inwendich verstandt
Hoe is dan een mensche soo stout,
dat hy Rhetorica aendoet verdriet,
daer zy groeyende vuyt der Godtheyt schijet.
fol.11 verso Schriftuerlijc godts woordt
Oratoren, Poeten, Sophisyge secreten (=wijsgerige geheimen)
Zijn al onder rethorica geseten.
fol.11 verso Wechdragende reden
Alle dye haer met loogens moeyen:
mendicanten (=bedelbroeders), predicanten, advocaten,
commissarissen, doerwaerders, ambassaten,
procureurs, cassebouuen (=financiers), legisten (=wetsgeleerden),
juristen altesamen sijn mercurialisten (=kooplieden).
fol.12 Schriftuerlijck Godts woordt
Door desulcke wordt Rhetorica vercleent
zynde met de Godheyt in 't aldereerste
blyvende een dochter van den Heylygen Geeste.
fol.13 verso Wechdragende reden
Alle apostelen waeren vervult met jonste
In de rechte Rethorica was elck arthiste
ende discipulen ende elck evangeliste
confessoren, maechden ende martelaren
insgelyck de vyer kerckelijcke pylaeren.
fol.13 verso Schriftuerlijck Godts woordt
Rethorica is der syecken zyelen een medecine,
Sleutel van 't woordt Godts voorwaer. 
fol.15 verso Schriftuerlijck Godts woordt

1683. "Proper Dicht" moet zijn "Schriftuer".

637



Eeuwich zonder eynde hyerboven
Die engelen met Rhetorica Godt loven.
fol.15 verso Proper Materie
Maer Rhetorica dreef lyefelick vol eeren
In Noachs arcke doe dye diluvie (=zondvloed) quam.
fol.16 Schriftuerlij ck Godts Woordt
Alle schriftuyren tot Godts eer geschreeven
Zyn ons in Rhetoryckelicke formen gegeven.
fol.16 verso Wechdragende reden
O heere 't staet alleen in u vermogen.
Laet u dochterlicke bruyt nyet heel verdroogen. 
fol.17 Schriftuerlij ck Godts woordt 
't Woordt Godts hyet daer zy was op staende 
(Den steen daer 't maechdelick schijn) 
dat zy uyter godtheyt wordt es gaende. 
fol.17 verso Schriftuerlijck Godts woordt 
Cristus heeft selver Rhetorica ontbonden, 
ontfangende zyn wonden,
Soe hy spreect saen Consumatum est.
't Is al voldaen.
Hyerin was hij de volmaeckte Rhetorycke 
als wortel ende componiste authentycke. "

- ARA 1e afdeling, Collectie Bisdom, no.129, "Extracten van de criminele sententiën van het 
Hof van Holland. Juli 1585-27 sept. 1622" (Originele sententiën zijn verloren gegaan), no.104, 
fol.140:
"Alzoo Cornelis Joosten, woonende in de Liere, ende Joachim Adriaensen, wonende tot 
Wateringe, den hove van Hollant bekent hebben, dat sij in de jare 1604, wel wetende, dat 't 
spelen der cameristen aldaar by den baillu, by ordre van heur ende by een openbaere 
vercondinge by een deurwaarder met open acte van interdictie (=openbare acte van verbod) was 
verboden, vervordert hebben in denselven dorpe eevenwel te speelen. Ende nu op den 2 
Pinxsterdag mede naerdat haar wederom bij den bailliu gelijcke interdictie by laste van den hove 
van Hollant was doen insinueren by een boode. Sy evenwel dien onaangesien heur vervordert 
hebben een publijcq (=openbaar) spel aldaer te speelen, bevonden werd vol lasterlijke en 
bespottelijke uytlegginge van Godes Heilige woort. Ende alle 't selve sijn saken van quader 
consequentie (=gevolg), strekkende tot veragtinge van publijcke authoriteijt ende misbruykinge 
van 't voorseide woord Godes, die sulx bij een Christelijke overigheyd niet behoren geleden 
(=verdragen), maar andere ten exemple (=tot voorbeeld) gestraft te werden.
Soo is 't dat 't voorseide hof doende regt in den name ende vanwegen de hoge overigheydt ende 
graafelijkheijd van Holland, Zeeland en Vriesland den voorseide Cornelis Joosten en Joachim 
Adriaensen daarover gecondemneert heeft en condemneert hemluyden 't selve hof mitsdesen elx 
in een mulcte (=boete) van dertigh ponden te 40 groten 't pond, mitsgaders in de kosten ende 
mijsen (=gerechtelijke kosten) van justitie in desen gedaan en gevallen.
Interdiceert d'selve heur leven dagen lang in de lande van Hollandt voorts aan eenige publique 
speelen meer te speelen op peijne van arbitrale correctie lastende hemluijden mede uyter Haege 
niet te vertrecken voor- ende aleer zy de voorseide mulcte en costen ende mijsen van justitie aan 
de rentmeester van exploicten (=dagvaardingen) van deser hove betaald ende denselven daar van 
gecontenteert (=tevreden gesteld) sullen hebben.
Aldus gedaan in den Hage: Franchoys de Coninck, Adriaan Junius, Pieter Couwenburch, van 
Bloijs, Hendrick Rosa, Amelis van Rosendael, Floris Schoterbos, Steve van der Does, heer van 
Noortwijck en Cattendijck, raedtsluijden van Hollandt ende gepronuncieert in den groten 
raedtkamer ter presentie van de voorseide Cornelis Joosten ende Jochim Adriaensz. en procu- 
reur-generael van deselve hove, den 28 julij 1606."
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- Idem, no.105, fol.141:
"Alzoo Cornelis Willemsz. Buys van de Houf, stedehouder van de bailliu van de Liere den hove 
van Holland bekent heeft, dat hij omtrent pinxsteren lestleden ontfangen hebbende seekere 
missive van de heeren gecommitteerde raden van Staten van Hollant, houdende onder andere 
mede aan hem ten eijnde hij mette regierders ende gerechte van de Liere ordre soude stellen, dat 
die van de camer van rethorica aldaar niet en soude speelen. Ende dat hij d'selve missive daar 
gelevert heeft aan de secretaris aldaar sonder nogtans dadelijck 't speelen te verbieden, gelijck 
hem bij deselve missive belast was. Waarop gevolgt is geweest, dat die van de camer voor- 
noemd contrarie d'selve interdictie ende verbot bij de voorseide missive gedaan op den tweeden 
pinxterdag evenwel opentlijck een spel gespeelt hebben. Welk spel by den hove gesien, bevon
den wert vol lasterlijcke ende spottelijcke uytlegginge van Godes heylige woort. Dat hy mede 
niet ontsien en heeft in den jaere 1604 ln de Liere mette cameristen te speelen contrarie 't verbod 
by den bailliu Witte deur een bode ende d'expresse ordonnantie (=de uitdrukkelijke verordening) 
van den voorseide hove ten selven eijnde aldaar deur een deurwaarder doen publiceren.
Ende alle 't selve saecken zijn van quader consequentie, strekkende tot veragtinge van de 
publique authoriteijt ende misbruijckinge van 't voorseide woort Godes, die sulx bij een 
christelijke overigheyt niet en behoeren gelden, maar andere ten exemple gestraft te worden. Soo 
is 't dat 't voorseide hof doende regt in den naemen ende vanwegen der hoge overicheyd ende 
graefelickeyd van Holland, Zeeland en Vriesland denselven Cornelis Willemsen Buys daerover 
gecondemneert heeft ende condemneert hetzelve hof mitsdesen in een mulcte van vijftich 
ponden te 40 groten 't pond, mitsgaders in de costen ende mijsen van justitie in desen gedaan 
ende gevallen, belastende denselve uyten Haeg niet te vertrecken voor- ende aleer hy de 
voorseide mulcte ende costen ende mijsen van justitie aan de rentmeester van d'exploicten 
betaelt ende denselven daarvan gecontenteert sal hebben.
Gedaen in den Hage den 28 julij 1606 presenten als in de voorgaande sententie ende voors. 
Cornelis Willemsz. Buys."

- Idem, no.106, fol.142:
"Alzoo Willem Cornelisz., Cornelis Willemsz. Cocq ende Adriaen Cornelisz., alle wonende in 
de Liere ende wesende rethorijckers van de camere aldaar den hove van Hollant bekent hebben, 
dat hij nijettegenstaende hy wel verstaen hadde, datter brieven gecommen waeren daar 't by 't 
speelen van de camere aldaar verbooden werden, heur evenwel vervordert hebbende op den 2 
pinxterdagh lestleden aldaar opentlijck een spel te speelen, 't welcke by den hove gesien wert 
bevonden vol lasterlijke en spottelijke uytlegginge van Godes Heijligh Woordt. Ende alle 't selve 
sake sijn van quader consequentie strekkende tot veragtinge van publique authoriteijt ende 
misbruijkinge van 't voorseide woord Godes, die sulcx bij een christelyke overigheijd niet en 
behooren. Soo is 't dat 't voorseide hof, doende regt in den naeme ende vanwegen de hoge 
overigheydt ende graafelijkheijd van Holland, Zeeland ende Vriesland de voornoemde Willem 
Cornelis, Cornelis Willemsz. Cocq ende Adriaen Cornelisz. daerover gecondemneert heeft ende 
condemneert hemlieden 't selve hof mitsdesen elcx in een mulcte van twaalf ponden te 40 groten 
mitsgaders in de kosten ende mijsen van justitie in desen gedaan ende gevallen.
Interdiceert d'selve heur leven daegen lanck in den lande van Holland voortaan meer te speelen 
eenige publijcque speelen op peijne van arbitrale correctie. Lastende hemluyden mede uyten 
Hage niet te vertrecken voor- en aleer hij de voorseide mulcte ende costen ende misen van 
justitie aan de rentmeester van de exploicten van desen hove betaelt ende denselven daarvan 
gecontenteert sullen hebben.
Gedaen in den Hagen den 28 julij 1606. Presenten als in voorgaende sententie ende de 
voorschreven Willem Cornelisz., Cornelis Willemsz. Cocq ende Adriaen Cornelisz. "

- Idem, no.107, fol.143:
"Alsoo Dirck Heyndrick van Buesichum, secretaris van de Liere voor de hove van Hollandt 
bekent heeft, dat hem omtrent pinxter lestleden behandigt is een missive van de heere 
gecommitteerde raden van de Staten van Hollandt houdende aan de bailliu, schoudt, gerechte 
ende regierders van de Liere ende strekkende teneijnde om ordre te stellen, dat de cameristen
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van de Liere aldaar niet opentlijck en soude speelen. Welcken missive by den bailliu ende 
stedehouder gelesen wesende hij ontfangen ende weggesonden heeft aan de Vrouwe van de 
Liere sonder d'selve mette geregte ende regeerders te communiceren (=overleggen). Waerdeur 
gevolgt is dat de ordre op 't verbot van 't speelen niet en is gedaen geweest sulcx als de voorseide 
missive was mede brengende. Maer dat de cameristen aldaar dien niettegenstaande evenwel 
opentlijck gespeelt hebben een spel 't welke, by den hove gesien, gevonden wert vol lasterlijke 
en spottelijke uytlegginge van Godes Heylige Woord. Ende alle 't selve sake sijn van quader 
consequentie streckende tot veragtinge van publijcque authoriteijt ende misbruijkinge van 't 
woort Godes, die sulcx bij een christelijke overigheyd niet en behooren geleden, maar andere ten 
exemple gestraft te worden. Soo is 't dat voorseide hof doende regt ln den naeme ende vanwegen 
de hoge overigheyt ende graefelijkheijd van Holland, Zeeland en Vriesland denselven Dirck 
Heyndrikse daeromme gecondemneert heeft ende condemneert hem 't selve hof mitsdesen in een 
mulcte van vierentwintich ponden te 40 groten 't pondt, mitsgaders in de kosten ende mijsen van 
justitie in desen gedaen en gevallen, belastende denselven uyten Haege niet te vertrecken voor- 
en aleer hij de voorseide mulcte ende costen ende misen van justitie aan de rentmeester van de 
exploicten betaald ende denselven daervan gecontenteert sal hebben gedaan.
In den Hage den 28 julij 1606 presenten als in de voorgaande sententie ende gepronunchieert 
(=voorgelezen) in den grooten raedkaemer ter presentie van de voorseide Dirck Heijndricksz. "

- Idem, no.108, fol.144:
"Alzoo Gerrit Jansz. Roomburgh, keyser van de camer van rethorikers in de Liere voor de hove 
van Holland bekent heeft, dat hy uyt de monde van de bailliu Witte omtrent pincxteren lestleden 
verstaan heeft, datter weder een schrijvens gecomen was, dat de gasten van de camere niet en 
mochten speelen. Item dat bij een boode interdictie is geweest van niet te speelen op een peijne 
van vijftich ponden ryalen, welcke interdictie den voornoemde bailliu Witte als by den hove van 
Hollandt daartoe gelast, aan hem ende d'andere van de cameristen hadden doen doen. Dog dat hy 
met sijn zoon, nog jong van jaar wesende, die niettegenstaande op den 2den pinxsterdag evenwel 
openlick heeft hulpen en speelen een spel 't welck by den hove gesien wesende, bevonden wert 
vol lasterlijke en spottelijke uytlegginge van Godes Heilige Woord. Ende al 't selve saaken zijn 
van quaader consequentie strekkende tot veragtinge van de publijcque authoriteyt ende 
misbruyckinge van 't voorseide woord Godes die zulx bij een christelijcke overigheyt niet en 
behooren geleden, maar andere ten exemple gestraft te worden. Soo is 't dat 't voorseide hof 
doende regt in den name ende vanwegen de hoge overicheydt ende graafelijkheijd van Hollandt, 
Zeeland en Vriesland denselven Gerrit Jansen Roomburch daerover gecondemneert heeft ende 
condemneert hetselven hof mitsdesen in een mulcte van vijftich ponden te 40 groten 't pondt, 
mitsgaders in de kosten ende misen van justitie in desen gedaan en gevallen. Interdiceert 
denselven sijn leven daege speelen meer te speelen op peijne van arbitrale correctie, lastende 
hem ook uyt den Hage niet te vertrecken voor- en aleer hy de voorseide mulcte ende costen ende 
mijsen van justitie aan de rentmeester van de exploicten van heur betaald ende denselven 
daarvan gecontenteert sal hebben. Gedaan in den Hage den 28 julij 1606. Presenten als in 
voorgaande sententie ende gepronuncieert in den groten raetcamer ter presentie van de voorseide 
Gerrit Jansz. Roomburch."

- ARA H.v.H., Grafelijkheidsrekenkamer, Rekeningen, inv.nr.4513, fol.14-16 verso:
"Van Cornelis Willemsz. Buys in de Lyer de somme van vijftich ponden, daerinne denzelven by 
de voorz. hove opten XXVIIJen july anno voorz. was gemulcteert ter zaecke dat denzelve hadde 
gedaen jegens 't verbot van denzelven hove, blijckende by de sententie. Dus hier de voorsz. 50 
pond. (—) Dirck Heyndricxz. Beusicum 24 pond, (—) Gerrit Janz. Romenburch 50 pond, (—) 
Jochem Andriesz. (sic) 30 pond, (—) Willem Cornelisz. 12 pond, (—) Cornelis Joosten 30 pond, 
(—) Cornelis Willemsz. Cock 12 pond, (—) Adriaen Cornelisz. 12 pond, (—) Noch van de 
voorsz. persoonen ontfangen over oncosten van een mijse justitie, de somme van 10 pond 16 
sch."
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- GA Delft, ANHG, lnv.nr.146 (Ontfang-bouck II, kamer van Charitate (16151619), fol.64:
"Den 23en maerte is ontfangen van Jacob Vrancsen van der Hoof, woonende in de Lier1684 15 
stuvers, 12 penn. van dat de redenryckers aldaer eenighe cleederen geleent zyn 15-12-0."

- GA Delft, ANHG, niet geïnventariseerde acte berustend in het archief van de kamer van 
Charitate:
"(--- ) De camer in De Lier - (koopt van de Delftse kamer De Rapenbloem) Twee gecoleurde 
jongenscleden 2 g. 19 st. (--- ) een satijn wambais, brouck ende rockie 3 g. (--- ) een grau cleet 
met goudt geboort 10 g. 1 st."

1626
- ARA H.v.H., lnv.nr.5945, sub lnv.nr.387 (Repertoria van de missiven van en aan het Hof van 
Holland), fol.304 v.v.:
"Requeste van de dienaren des goddelicken woorts ende de ouderlingen onder de classe van 
Delft ende Delflant resorterende.
Aen mijne EE.Mog.heeren.
Mijn Heeren van de hove van Hollandt etc.
Remonstreren ende geven seer onderdanichlicken te kennen de dienaren des goddelicken woorts 
ende de ouderlingen der kercken Jesu Cristi ressorterende onder den classe van Delft en 
Delftlant, hoe dat Uwe Ed.Mo. al over veler jaren die camer der cameristen of der genaemde 
rhetorikers in den dorpe van de Lier, uijt oorsaecke van een seeckere grouwelijcke dootslach 
onder henluijden begaen, hebben gecasseert. Ende alle publicque actien scherpelicken verboden 
met confiscatien van hairen vaendel, trommel ende alle andere gereetschappen tot de voorseide 
camer behoorende, dewelcke alle uwe Ed. Mo. belast hebben wijlen joncheer Jacob de Witte, in 
syn leven ter selver tyt hooftofficier van den voorseide ambacht aen te tasten ende naer hem te 
nemen. 't Welck oock mede alsoo geschiet is, dat evenwel de voorseide cameristen hierop niet 
passende ende elders vandaen een vaendel ende trommel geleent hebbende het openbaer speelen 
hebben gecontinueert. Dat Uwe Ed.Mo. hierinne willende naerder voorsien op vastelavont XVJc 
ende vijf tot weeringe van sulcx eenen deurwaerder hebben gesonden met een patent (=open 
brief), begrypende nochmaels een verboth met groote peijnen. Hetwelck bij hem met clockgeluij
- achtervolgende synen last (=overeenkomstig zijn opdracht) - openbaerlicken in den voorseide 
dorpe afgelesen. Dat d'voorseide cameristen denselven deurwaerder met alle schimpicheyt ende 
vyleynicheyt hebben bejegent ende geloopen ten huyse van den predicant, hem scheldende ende 
dreijgende. Ende syn noch daerenboven op denselven dach stoutelicken voorts gevaren. Uwe 
Ed.Mo. ter selver tyt dese groote moetwille aen de Ed. Groot Mo. de heeren Staten van Hollant 
ofte aen hare gecomm. raden vertoocht hebbende, hebben hare Groot Mo. uwe Ed.Mo. here in 
datelicken (=in feite) de handt gebooden ende bij hare aparte brief soo aen de voorseide 
hooftofficier als aen den schout ende gerechte van den voorseide ambacht geadresseert gelast. 
Dat alsulcken grooten rebellije ende moetwille in alle manieren soude geweert ende gestraft 
worden, waerdeur de voorseide cameristen ontrent een jaer als totten lesten aprilis des volgenden 
jaers van XVJc ende ses in 't speelen hebben stille gestaen. Op welcken dach, sijnde den 
christenen sabbathdach sij tusschen beyde predicatien hebbende een toneel op 't kerckhof aen die 
kercke opgerecht, haer niet ontsien en hebben wederomme een spel te speelen van meyninge 
wesende 't selve opten 21 en meye daeraen volgende als de Liersche kermis wesen soude 
wederomme te doen. Dat uwe Ed.Mo. mitsgaders de gecommitteerde raden sulcx by hen remon
stranten geremonstreert hebben hare meermaels gedane bevelen daertegens op een nieuw met 
meerder ernst ende dreijgementen van straffen gereïtereert (=herhaald), blijckende bij copien 
van de brieven hierneffens gaende. Maer dat de voorseide cameristen zulcx alles niet achtende 
ende d'authoriteyt van de Ho. Ot. vilipenderende (=minachtende) hebben des niet jegenstaende 
twee spelen opten voorseide 21. ende 22. meij gespeelt. Zulcx dat uwe Ed. Mog. tot handthou-

1618

1684. Jacob Vrancken van der Hoof is boer aan de Burgersdijkse weg (gemeente Maasland). Hij komt 
voor in Van Dijk 1986.
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dinge van uwe wettelicken ende van Godt gegevene authoriteyt jegens sulcken moetwillige ende 
ongehoorsame menschen genootdruckt syn geweest de voorschreven cameristen in persoone 
voor haer te ontbieden ende niet alleene op lyfstraffe het speelen ende alle publique actien van 
hare camer te verbieden, maer oock ln eene pecuniële straffe (=geldboete) ter oorsaecke van haer 
meermaels gepleechde ongehoorsaemheyt te comdempneren. Ende dat voorts daerop U.Ed.Mo. 
henluyden soo lange in arrest hebben gehouden, totdat die pecuniëlen boeten waerinne van 
henluyden was gecomdemneert ten vollen was betaalt, gelycke uwe Ed.Mo. sulcx nader uyt de 
notiën (=aantekeningen). Dat van dijer tijden aen die voorseide cameristen hare camervergade- 
ringen hebben verstoten haer in alles stille gehouden, dat alle droncke gelagen, alle insolentiën, 
dertelheden, moetwillicheden, vastenavont houden ende diergelijcken ongeregeltheden meer, 
sijn vruchtende (=vruchten zijnde) geweest van dese schadelicken camer, hebbende (=hebben) 
in den voorseide dorpe opgehouden. Veele van de voorseide cameristen ende veele van de jonge 
luyden aldaer hebben die predicatie seer naerstelicken gefrequenteert ende voorts haere tot 
gemeynte Jesu Cristi begeven, dewelcke de gemeente zedert die tyt door de zegeninge des 
Heeren merckelicken heeft toegenomen. Ende alsoo dit den duyvel verdriet die tot verhinderinge 
van zulcx eenige reliquien van de voorseide cameristen heeft opgereyt (=opgerakeld) ende 
gaende gemaeckt, dewelcke met haren aenhanck een camer hebben geformeert. Ende hebben 
voorgenomen opten sevenden junij naestcomende, als weder ln de Lier kermis wesen sal 
wederom het publycq spelen te beginnen ende sulcke eene comedie alsdan te ageren, waerinne 
onder andere onbehoorlickheden een persoon ingevoert sal worden, dragende den name van 
Godt. 't Welck hen remonstranten bij die kercke aldaer aengedient is versouckende tot weeringe 
van dien raet ende hulpe. Soo is 't, dat sij, remonstranten, geenen naderen raet weet. Ende goet 
gevonden hebben sulcx aen uwe Ed.mog. te remonstreren ende onderdanichlycken te 
versoucken dat uwe Ed.Mo. lettende op 't voorsz. wytloopich verhael van 't gepasseerde in desen 
mitsgaders op die tegenwoordige droevige tyden ende swaricheden, waerinne wij steecken 
(=verzeild zijn) ende waerdoor wij met verlatinge van alle lichtveerdige sonden ende in 't 
bij sonder van de grouwelycke crytende (=schreeuwende) overdadicheden tot waer berou in 
zacken ende asschen behooren gedreven te worden, gelieve sulcke ordre te stellen dat dese 
wederom beginnende verderf, camer der genaemde rethorijckers, waer uyt zulcken quaet ende 
sulcke meermaels gepleechde moetwillicheyten de wederspannicheyt tegens de machten van 
Godt ingestelt is voortgecomen, mach t'onderhouden ende in hare voorgenomen actiën van 
speelen voor in toecomende ende vooral op den aenstaenden sevenden junij verhindert worden. 
Dit doende etc. ende lager stont:
Uut aller name ondertekent
Henricus Arnoldi van der Linde1685, Ecclesia Delphensis pastor."

1648
- ANHG De Lier, inv.nr.1 (Acta kerkeraad), fol.99-100, d.d. 29-3-1648:
"Den 29 marty is kerckeraedt gehouden (--- ) ende is verstaen dat eenighe lidmaeten, vrijsters 
sijnde, op de voorgaende vastenavonddaghs hebben geweest in de herberge by de jonghluydens 
op deselver spel ende maeltijden. Ende sulcks in soodanighe geselschappen gemeijnlijck allerley 
lichtveerdicheyt ende vleeschelijcke ongebondenheden werden gepleecht tot oneer Godes ende 
schandaele onder mensen. Is goetgevonden deselve daerover te verhoren ende ernstelijck te 
waerschouwen. (--- ) Gelijck oock seecker manspersoon, lidmaet sijnde, die hem heeft laeten 
gebruijcken om de gemelde maeltijden ende vastenavondspeelders te dienen, sal betraft werden 
ende vermaent voor sulcx hem voortaen te wachten."

1661
- ANHG De Lier, inv.nr.2 (Acta kerkeraad 1659-1689), fol.21 en 22:
"Den 8en may heeft de kerckenraedt verstaen, dat de geseijde rhetorijckers van voornemen 
waeren op de aenstaende Liersche kerckmisse te spelen. Ende gesien dat sulcke spelen groote 
sonden met haer slepen, bij de generale sijnoden ende classen veroordeelt ende hier ende daer bij

1685. Henricus Arnoldus van der Linde, predikant te Delft 1605-1637.

642



den Ed. hove sijn geweijrt, is met eenparich stemmen goet gevonden, dat men den schout deser 
heerlijcheyt sal versoecken de rhetorijckspelen te weijren. Ende indien de schout daertoe niet en 
bewillighe, dat tot de weijringe derselve bij den Ed. hove sal werden aengehouden. Ende sijn om 
den schout te sprecken gecommitteert Hasius1686, Willem Leendertsz. ende Cornelis Ariensz. 
Olshoren1687. Welcke op den 10en haeren last hebben volbracht, ende de toeseggijnge tot 
weijringe geobtineert (=verkregen). Ondertusschen de schout bericht, datter niet en soude 
werden gespeelt, heeft sulx Hasio bekent gemaeckt. Dan naderhant de kerckenraedt ten vollen 
verseeckert sijnde, datter jae nimmer soude gespeelt werden, heeft op den 29 maij door de 
gecommitteerden hierboven genoemt den schout wederom versocht het spelen te weijren. 
Dewelcke nae eenige tegeversatien (=tegensprekingen) 't selve heeft belooft. Ende oock op dito 
den gerechtsbode belast uut sijnen naem hen verbodt te doen. Dan alsoo men van alle sijden 
geruchten hoorde, dat de genoemde rhetorijckers haer voornemens meijnden te volbrengen ende 
ofte van den schout daertoe consent te vercrijgen ofte aen de Maeslantsche sijde te spelen. Soo 
heeft Hasius op den 8en junij den schout wederom aengesproocken, welcke genoeghsaem te 
kennen gaf geen consent te sullen dragen, segghende, dat hij soude een man van twee woorden 
sijn, indien hij nu toeliet 't gene hij tevoren hadde verboden. Stont oock toe dat bij den Ed. hove 
werden versocht weijringe van dese insolentien oock aen de Maeslantsche sijde. Waerop dan 
Hasius uut crachte van de resolutie van de 8en mey een requeste heeft verveerdicht met Adriaen 
Abrahamsz. Swaerevelt1688, ouderlijnge, geteijckent ende op den 9en dito in den Hage is gegaen 
om 't selve over te geven. Doch hebbende het ongeluck van de vacantie ten hove is dit alles 
vruchteloos geweest. Alleen eenige leden des Ed. Hofs present sijnde in de Hage. Ende leiden in 
een vertreckkamer door den here griffier Pots1689 Hasio aenseggen, dat het Ed. hof soude een 
resolutie nemen ende de rhetorijckerspelen alomme ten plattenlande verbieden. Den 26en dito 
heeft de kerckenraedt in achtijnge genomen het ongesouten ende ghantsch schandelijck spel op 
den 13 lestleden alhier in de ambachte ende jurisdictie van de Lier op de openbaere Liersche 
wech gehouden1690, bij Hasius selve aenschout ende aengeteyckent soo vele mogelick was 't 
gene tot de hooghste ergernisse ende onere Gods streckende was. Ende is met eenparige stem
men goet gevonden door Hasius ende Arien Abrahamsz. Swaerrevelt ln de toecomende huijs- 
besoeckijnge tegen de bedienijnge des H. Avontmaels te houden op den 10en julij, den schout te 
spreecken ende uut denselven te vernemen, of hij (gelijck allesins gehoort werdt) consent tot het 
spelen in de Lier gegeven hadde. Ende indien jae, hem te vermanen om over soo een 
lichtveerdige veranderijng ende verbreckijnge sijner belofte aen de kercke gedaen in 't particulier 
sijn schult te bekennen. Ende indien hij daertoe geensins soude willen verstaen, hem van den H. 
Avontmaele af te houden, totdat hij daernae openbaere schultbekentenisse over het voorseide, 
alsoock op de wederhooricheijt der vermanijnge des kerckenraets soude gedaen hebben.
Sullen oock de gemelde gecommitteerden Jacob Paulsz.1691 ende Pieter Tuenisz. de Voix1692 ln 
de besoekijnge vermanen, dat sij in toecomenden haer wachten moeten, de eene om de 
genoemde rhetorijckers met het oprichten ende maecken van stellagien, ofte met leenen van 
hout; ende d'andere om met het schrijven ende copiëren van de speelrollen meer te dienen ende 
behulpsaem te wesen. (—) Den 3en Julij hebben de voornoemde gecommitteerden gerappor- 
teert, dat den schout niet en hadde ontkent, dat hij consent gegeven heeft tot het spelen der 
rhetorijckers. Maer was seer moeijelijck geweest, omdat men hem daerover moijelick ende

1686. W. Hasius (Hansius), predikant te De Lier 1639-1666.
1687. Cornelis Ariensz. Olsthoren, schenker van de doopvont in de Ned. Herv. Kerk van De Lier. Hij is 

ouderling. Hij wordt vermeld in: Van Dijk 1987.
1688. Adriaen Abraham Swaerrevelt wordt genoemd van 1652-1656. Hij woont in een huis van ds. 

Hasius. Hij is ouderling. Zie: Van Dijk 1987.
1689. Hendrik Pots, griffier van het Hof van Holland.
169tl. In die tijd vormde de huidige Hoofdstraat de grens tussen De Lier en Maasland, zodat men 50 meter 

ten zuiden van de kerk al op Maaslands grondgebied kon spelen. De huidige grens, die loopt over de 
Oudecampse weg en de Burgersdijkse weg werd pas op 01-05-1887 vastgesteld.

1691. Jacob Paulsz. (ook: Pouwelsz.) Reygersbergh komt voor in 1646. Hij is timmerman en kapitein van 
de schutterij. Zie: Van Dijk 1987.

1692. Pieter Thuenisz. de Voix (ook: De Voois) is waarschijnlijk schoolmeester. Hij komt voor in 1673. 
Hij is lid van de schutterij. Zie: Van Dijk 1987.
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ongerust maeckte. Ende was geensins daertoe te brengen geweest om eenige schultbekentenisse 
te doen ofte berouw te betoonen. Ende seijde, dat de rhetorijckers om voor dese reijse sijn 
consent te crijgen bij acte aen hem daertoe te versoecken in 't toecomende. Waerop sij 
gecommitteerden hem hadden toegelaten tot de taefel des heeren ende souden sijn aencomste 
houden voor satisfactie. Doch hij wilde sulx geensins toeseggen oft aennemen."
- ANHG, Arch. Classis 's-Gravenhage, lnv.nr.139 (Acta classis Delft en Delfland 1661-1688), 
fol. 20-22:
"11-7-1661: In margine: Stoutigheyt der rhetorickers te remonstreren aen 't Ed.hof.
Op vertoog dat D. Hasius den E. classi gedaen heeft van de grouwelijcke exorbitantiën (=buiten- 
sporigheden) der camerspeelders ofte rhetorickers in zijne plaetse ende vrese die die van 
Schipluyde en Nootdorp hebben, dat die ook mogen voorvallen in haere plaetse heeft de Ed. 
classis geresolveert het een of 't andere te remonstreren aen 't Ed. hof door D. Lautium, Hasius 
ende Swalmius1693, waertoe D. Hasius de naemen die het request sullen vervatten sal 
subministreren (=noteren).
- Idem, 18-7-1661:
In margine: Rapport van 't weren der rhetorikers.
"De gedeputeerde des E. classis, gecommitteert om aen Ed. hof te versoecken het weren van de 
rhetorikers op den dorpen rapporteerde, dat se op hair requeste dese volgende apostille (=brief) 
hebben vercregen.
Extract uyt de resolutiën van de hove van Hollandt in den rade genomen lun. (=maandag) den 4 
julij 1661.
In margine: Copie aan de apostille van 't hof tegen de rhetorikers.
Alsoo tot kennisse van den hove is gecomen dat in den dorpe van de Lier op de laetste 
kerckmisse, die geweest is den 13 der maent junij de rethorikers haer bevordert hebben seer 
schandaleuse, ergerlicke ende goddeloose verthoningen te doen ende vuyle spelen te spelen, 
daerinne gebruyckende vele onstichtelijcke redenen, lichtveerdige ende onkuysche propoosten 
(=voorstellen), gevende aenleijdinge tot alle ongebondenheyt, wulpscheijt ende dertelheyt, 
daeruyt drlnckerijen, vechterijen en vele onhebbelickheden sijn voortcomende, streckende tot 
onteeringe van Godes H. naem, onstichtinge en droefheyt van alle eerlijcke, vrome gemoederen 
ende dat wij onderricht werden, dat op de aenstaende kerckmisse tot Schipluyden, die wesen sal 
den 24 deser lopende maent de genaemde rethorikers mede van voornemen souden sijn omme 
hare verthoningen aldaer te doen ende spelen; soo is 't dat 't voorsz. hof omme sodanige 
onstichtelijcke wercken der duysternissen ende ongebonden ijdelheden te weren ende te 
voorkomen, haar gevonden heeft dat den heeren ende schout van de voorseide dorpe van 
Schipluyden respectivelicken sal werden aengeschreven dat sy niet en sullen hebben toe te 
laeten, dat in den name ende vanwegen de hoge overheijt te interdiceren ende verbieden 
eenigerhande spelen aldaar te speelen. Ende is yemandt contrarie desen poogden te doene 't 
selve te onderstaen ende verhinderen en sodanig te procederen ende doen procederen als tegen 
wederhorige ende overtreders van de bevelen der hoge overigheyt bevond sal te behoiren sonder 
inne versuijmich te wesen. Ende is voorts generalijcken (=met algemene stemmen) geresolveert 
en eens voor al vastgestelt, dat in alle dorpen van dese provintie op de minste aenclacht de 
voorseide spelen verboden en geweert sullen werden.
Onderstaat. Accordeert in date voorseid resolutie Adr.Pots."
1669
- ANHG De Lier, inv.nr.2 (Acta kerkeraad), fol.76:
De kerkeraad ondervraagt en vermaant Teunis Adamsz. van Dijck1694; heeft hij zijn zoon wel 
voldoende vermaand en gestraft, omdat deze zich inlaat met het "schandelijck Rethorijck 
speelen".

1693. A.Swalmius, predikant te Kethel 1622-1666.
1694. Teunis Adamsz. van Dijck, zie Lierse bronnen V. De genealogie Van Dijk is gepubliceerd in Ons
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- De Lierse kamer neemt deel aan wedstrijden te Schipluiden en Honselersdijk.1695
1676
- De Lierse kamer neemt deel aan een wedstrijd te Naaldwijk.1696
1678
- De Lierse kamer neemt deel aan een wedstrijd te Schipluiden.1697
1684
- De Lierse kamer neemt deel aan een wedstrijd te Bleiswijk.1698
1685
- ANHG De Lier, inv.nr.2 (Acta kerkeraad), fol.165:
In Margine: Rhetorickers.
"(—) 2. Van de gemeene ledematen is bevonden, dat Jan van Dijck en Houbrecht van Sant, die 
onder censuur staan, haar schult verswaren. De eerste met dronckenschap, de andere oock met 
handgemeenschap. Dat Leendert Ariensz. Bruyswyck en sijn huijsvrou Ariaantje Hubrechts sich 
in 't geselschap der genaemde rhetrorickers heeft gemengt en met die tot ergernis van veele is 
weggereden na Naaldwijck en verder na Delft."
1688
- Idem, fol.179:
"4. Soodanige ledematen welckers kind'ren in het ongodlick geselschap der soogenaemde 
rhetorickers sich vermengt hadde te ondervragen of se oock deselve daarvan volgens haar pligt 
hadden afgemaant."
1705
- De Lierse kamer organiseert een wedstrijd.1699 
1708
- De Lierse kamer organiseert een wedstrijd.1700 
1710
- De Lierse kamer is deelnemer aan een wedstrijd te Naaldwijk.1701

1671

Voorgeslacht, nr. 384.
1695. Zie: Honselersdijk 1671 en Schipluiden 1671.
1696. Zie: Naaldwijk 1676.
1697. Zie: Schipluiden 1678.
1698. Zie: Bleiswijk 1684.
1699. Van der Wall z.j. Mr. Van der Wall was waarschijnlijk schoolmeester te De Lier.
1700. Zie: Van der Wall z.j.
1701. Zie: Van der Wall z.j.
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LISSE
DE LISBLOEM
"UIT LIEFT BEHOUWEN"

INLEIDING
Van Lisse zijn geen archieven bewaard gebleven, die voor ons onderzoek interessant zijn.
GERAADPLEEGDE ARCHIEVEN 
Geen.
BIBLIOGRAFIE 
Wijnbeek z.j.
A.Wijnbeek, Korte Shets (sic) etc. Ms. KB 's-Gravenhage, sign. 72 F 47.
BRONNEN
1722
- Wedstrijd georganiseerd door Lisse.1702 
"Vrage bij de Lisbloem tot Lisse:
Welk kroonjuweel is 't best en hoe word die bekomen 
Welk word als midlijk hier verkreegen of benoomen?"
1723
- Wedstrijd georganiseerd door Lisse.1703
"Wat spraakloosheid riep strief, tot een die 't kwaad mishaagden,
Zegt eens, wie antwoord gaf, als waarheid, waarheid vraagden?"
1724
- GA Leiden, Mr.J.C.Overvoorde, Catalogus van de Bibl. over Leiden en omgeving, nr. 12599 
(in pen: 85544):
"J.Gouweleeuw, Pallas Heylklaroen, uitgeblazen door de Liesbloem, daer men schrijft Uit lieft 
behouwen, aan alle vrije en onvrije redenkamers, om te komen beantwoorden deze onderstaande 
vraag en regel, op maandag van kermis, dat wezen zal den 9. october 1724. Ten huize van 
Kornelis Overgauw de jonge, herbergier in de Groene Valck tot Lisse. R'dam 1724."

1702. Zie: Wijnbeek z.j.
1703. Zie: Wijnbeek z.j.
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LOOSDUINEN
DE (GROENE) ORANJESPRUIT 
"DOOR DUYNEN BEVRIJDT"
INLEIDING
Archiefmateriaal uit Loosduinen dat van belang zou kunnen zijn voor ons onderzoek is niet 
bewaard gebleven. Interessant is natuurlijk het wandbord dat nu nog in de Loosduinse Abdijkerk 
hangt (1625).

Bronnen uit andere plaatsen m.b.t. Loosduinen zijn schaars en relatief jong. In 1619 wordt 
Loosduinen genoemd bij de afkondiging van een plakkaat. Ook in later jaren wordt het de 
Loosduinse kamer, blijkens een tweetal documenten (1663 en 1677), moeilijk gemaakt op te 
treden. Niettemin zijn de Loosduinse rederijkers toch een aantal malen aanwezig op feesten 
elders (1676, 1677 en 1708).

Een curieus stuk dateert uit 1629: een onverkwikkelijk voorval vindt plaats op de kamer!
GERAADPLEEGDE ARCHIEVEN
ARA, ANHG, Classicaal archief 's-Gravenhage, inv.nr.1-1-4 (Acta classis 1576-1711).
ARA, RA Monster, inv.nr.62, 64.
BIBLIOGRAFIE
Van Bergen 1927 - Edw.van Bergen, Geschiedenis van Loosduinen. Loosduinen 1927.
Van Boheemen en Van der Heijden 1985 - F.C.van Boheemen en Th.C.J.van der Heijden, De 
Westlandse rederijkerskamers in de 16e en 17e eeuw. Amsterdam 1985.
Driessen 1907 - A.Driessen, Loosduinen voor de Hervorming. In: BBH. Jaargang 24 (1907), 
p.321-379.
Den Hertog 1978 - W.E.den Hertog, De Legende van Hennenberg. In: Zeven en een halve eeuw 
Abdykerk. Loosduinen 1978.
De Ridder z.j. - J.G.de Ridder, Oud-Loosduinen. Loosduinen z.j.
BRONNEN
1619
- Groot Plakaatboek, Deel I, p.166:
Monster, Loosduinen en Wateringen krijgen verbod om rederijkers toe te laten.1704 
1625
- Datering van het Wandbord in de Abdijkerk.
"DOOR DUYNEN BEVRYDT
Als men schreef 1276 vlogen des giericheits voncken wis,
Over een die na der vrouwen natuer en aert
Op 't hof Hennenberch quam (dy nu als versoncken is)
Haer nood te kennen gevende daer med sy was beswaert,
Als dat sij twee kindren t'eender dracht had ghebaert.
Sulcx ons d'oude schrijvers en cronijcken bedieden.
Creech antwoort dat zij haer lichaem qualicken had bewaert.
Alsof sulcx bij eenen man niet en mocht geschieden.
Haer achter de gemeijnen (??) gelijck nu zijn veel lieden.
Sulcx hier in ons kerck de historij getuijcht van haer,
Dat sij den quaden wensch ny en mocht ontvlieden
Mits haer (=??) schoffierich (=beledigend) spreken voor Godt was openbaer.
Die ons genadich was dat deeze plaets aldaer

1704. Zie voor de gehele tekst: Algemeen 1619.
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D'orangie spruyt (=de naam van de Loosduinse kamer) is bloeyende in desen onsen tijt,
Niet en liet verzincken geheel en al te gaer,
En over ons liet coomen de felle zee-wateren wijt:
Lof sy Godt die ons heeftet door duynen bevrijt."
1629
- ARA, RA Zuid-Holland, Monster, inv.nr.62, d.d.6-4-1629:
"Hoge vierschaar gehouden den 6den aprilis anno 1629.
(...) de bailliu dese ambachts eijst contra Vranck van der Burch1705, wonende tot Loosduynen, 
gedaechde in persoon eysch doende.
Eyscher dede seggen ende es oock waer, dat de gedaechde op vastenavondt voorleden hem heeft 
vervordert te comen op de camer van de rethorijckers alhier zonder by henluyden daertoe 
versocht te sijn ende na heurl. gedane versoeck, eenige droncken biers; verscheyden onnutte 
propoosten (=voorstellen) heeft geuit ende weder comende by schoonen daege een van de 
veynsteren van de camer optrekkend in presentie van hun alle ende veel verscheyden omstanders 
beneden sijnde zoe maechden, vrouwen als mannen, sijn manlicke instrumente heeft voor den 
dach gehaelt pissende uutte voorsz. veynster over de gehele straat, soo dat apparentelijck 
geschapen was, overmits 't voorsz. insolent ende onbehoorlicken gebruyck verscheyden van de 
voorsz. omstanderen mit sijn pis zijn nat gemaect; alle welcke maniere van handelinge zijn ende 
onbehoorlicken overlast, concludeert daermede dat den voorsz. gedaechde sal werden 
gecondemneert, arbitralicken gestraft te werden, mitsgaders een sodanige amende (=boete) als 
de heren welboren mannen nae merite van de saecke sullen vinden te behoiren, mitsgaders in de 
costen.
Concludeert voorsz. gedaechde ende mitte selve present ignoreert ende ontkent de gedaene 
eysch in vougen alsoe de selve gedaen is. Gedaechde (...) een eyscher een selven eysch sal 
werden ontseyt ende verclaert te sijn genomen niet ontfanckelicken (...) den eyscher persisteert 
by sijn gedane eysch ende genomen conclusie (...) dach te naasten of by den eysch te 
verifieren."1706
1663
- ANHG, Classicaal archief 's-Gravenhage, inv.nr.3 (Classicale Acta 1636-1676), d.d.25 juni 
1663:
"Art. 11.
D.Gortzenius1707, predicant tot Loosduynen, voordraegende of een herbergier, sijnde lidmaet, 
hem verhuerende een kamer ten sijnen huyse aen de rethorijckers, soude mogen werden 
toegelaeten tot de tafel des Heeren, seght de classis, dat, soo langh de magistraet der plaetse 
daertegen niet heeft gestatueert (=verordend), het best is die zaecke in statu (=overeind) te laten."
1676
- De Loosduinse kamer neemt deel aan een wedstrijd te Naaldwijk. Auteur is H.A.V.B.H.1708, 
"Tracht na beter".
1677
- De Loosduinse kamer is aanwezig te Den Hoorn. Auteur is Maerten van Kampen1709.

1705. Vranck van der Burgh woonde te Wateringen waar zijn boerderij stond. Hij overlijdt voor 04-05
1652 (Zie: RA Wateringen, inv.nr.34, fol.107, d.d.04-05-1652).

1706. De zaak loopt nog een volgende rechtdag door en verdwijnt dan van de rol.
1707. Ds. Gorzenius, predikant te Loosduinen. Hij overlijdt in 1665 en wordt pas in 1667 opgevolgd door 

ds. Johannes Heijnsius.
1708. De initialen lijken te wijzen op Henrick Ariense van Boheemen. Zie voor de wedstrijd bij: 

Naaldwijk 1676.
1709. Zie: Den Hoorn 1677. Maerten (Fransz.) van Kampen komt voor in RA Monster, inv.nr.51, fol.222, 

d.d. 03-08-1633 bij een transport.
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- ARA, RA Monster, inv.nr.64 (Criminele vonnissen), d.d.3-9-1677:
"Rechtsdach gehouden voor welgebooren mannen van Monster op den 17den september 1677. 
Joncker Johan van de Kerckhoven, bailliuw van Monster, ratione officii eyst/eyscher in cas 
crimineel contra Philips Jansse van Leeuwen1710, herbergier tot Loosduinen; Jan1711 en Ary 
Philipsz. van Leeuwen1712, woonende in den ambachte van Monster; Maerten1713 en Cornelis 
Bastiaens van Campen1714; Antonije1715 en Maerten Fransse van Campen1716; Louweris 
Barentsz. van Rhijn1717 en Philips IJsbrantse van Rosenburch1718, woonende in Haechambacht, 
alle binnen den dorpe van Loosduijnen, gedaechden ter saecke bij Philips Jansse hem niet en 
hebben ontsien de maendach van de voorleden Loosduijnsche kermis t'sijnen huijse ende erve 
rederij ckersspeelen heeft aen laten rechten, bestaende in 't uijthangen van ("Blasoen" is 
doorgestreept ) vaendels, uytgeven van een vrage, roeren van trommel en vaendel ende 
diergelijcken exercitie meer ende de verdere gedaechden binnen de heerlickheijt van Monster de 
voorsz. vaendels hebben uijtgehangen, de voorsz. vrage hebben uijtgegeven ende de voorn. 
trommel ende vaendels hebben geroert ende doen roeren ene diergelijck exercitie meer hebben 
doen aenrechten alles contrarie de placcate van de landen, de speciale ordre van sijn hoocheyt 
des heeren prince van Orangie, mitsgaders de waerschouwinge van dato den 31sten juli 1677. 
Daerop gevolcht, soo concludeert hij, eyser, dat yder van de voorsz. gedaechden gecondemneert 
sal worden in een boeten van tien gulden, mitsgaders in costen van dese processen.
Compareerde in judicio Louweris Barentse van Rhijn, Philips Jansz. van Leeuwen, Jan Philipsz. 
van Leeuwen, Anthonie Fransse van Campen soo voort haer selven ende seggende als last te 
hebben van Maerten Fransse van Campen, Maerten Bastiaensz. van Campen, Cornelis 
Bastiaense van Campen ende Philips IJsbrantsz. van Rosenburch alle gedaechden dewelcke 
doende presentatie ende verclaerden dese saecke te submitteren ende verblijven aen de 
uijtspraeck van welgebooren mannen. De heer eijscher accepteert de voorsz. gedane presentatie, 
versoeckt daerop condemnatie. Welgebooren mannen condemneren ijder van de voorsz. 
gedaechden in gevolge van de voorsz. submissie in een boete van vijf Carolus guldens, 
mitsgaders in de costen van dese processen."
1679
- Op instigatie van de Maaslandse kerkeraad verbiedt het Hof van Holland rederijkersspelen te 
Monster, Loosduinen en Wateringen.1719
1708
- De Loosduinse kamer is aanwezig te Naaldwijk op een wedstrijd aldaar.1720

1710. Phillips Jansz. van Leeuwen, herbergier van de herberg "De Vergulde Kraen" te Loosduinen. Zie 
RA Monster, inv.nr.29, fol.27, d.d. 28-10-1671 en RA Monster, inv.nr.45, fol.9 verso. d.d. 28-10-1671 en 
RA Monster, inv.nr. 6101, d.d.16-11-1672, waar Phillips naast herbergier ook bakker wordt genoemd. Zie 
voor de wedstrijd: Den Hoorn 1677.

1711. Jan Philips van Leeuwen, zoon van Philip Jansz. van Leeuwen, zie noot 1710.
1712. Ary is eveneens een zoon van Philips Jansz. van Leeuwen; zie noot 1710.
1713. Over hem zijn geen gegevens bekend.
1714. Cornelis Bastiaensz. van Campen komt diverse malen in de archieven voor; zie RA Monster, 

inv.nr.45, fol.260, d.d.16-05-1699 en fol.294 verso, d.d. 27-01-1703.
1715. Over hem zijn geen gegevens bekend.
1716. Is hij identiek aan de in noot 1709 genoemde?
1717. Louweris Barentsze van Rhijn is niet bekend in de archieven. Wel vermeldt RA Monster, inv.nr.29, 

fol.151, d.d. 01-11-1678 Willem Louwen van Rhijn.
1718. Philips Ysbrantsz. van Rosenburch woont in 's-Gravenhage; verder is niets over hem bekend, wel 

over zijn zoon Isbrand Philipsz. Rosenburch (zie GA Monster, inv.nr.1023 en GA Monster, inv.nr.6055, 
d.d.25-10-1671.

1719. Zie: Maasland 1679.
1720. Zie: Mr. Van der Wall z.j.
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MAASLAND
DEN OLYVENBOOM 
" 'T SPRUYT UUT LIEFT "
DEN OLYVENBOOMSPRUIT
???

INLEIDING
Het archiefmateriaal van de Maaslandse rederijkerskamer De Olyfboom stamt voornamelijk uit 
de kerkeraadsnotulen van de Ned. Herv. Gemeente te Maasland en de classicale acta van de 
Classis van Delft en Delfland der Ned. Herv. Gemeente. Overig archiefmateriaal is schaars en 
draagt nauwelijks bij tot een evenwichtige beeldvorming. Het archief van de Schout en Zetters 
van Maasland start in 1653 en daarin komen de rederijkers pas in 1675 voor het eerst voor. Als 
men dit aanvult met enkele archiefgegevens uit omliggende plaatsen (met name Delft), ontstaat 
wel de indruk dat de kamer in de 17e eeuw een redelijk continu bestaan moet hebben geleid.
GERAADPLEEGDE ARCHIEVEN
GA Maasland, OA, inv.nr.1 (Register der resolutien van Schout en Zetters 1653-1745).
GA Maasland, ANHG, inv.nr.1-2 (Kerkeraadsnotulen 1640-1702).
GA Maasland, Hs. van P.M.Beelaerts, Kort overzigt of beschryving van de gemeente Maasland, 
1883.
ANHG 's-Gravenhage, inv.nr.136-140 (Classicale acta Delft en Delfland 1582-1709).
GA Delft, ANHG, inv.nr.146 (Ontfangboeck van de Kamer van Charitate 1615-1619).
ARA, Oud Synodaal Archief ANHG, inv.nr.605.
GA Delft, ANHG, Contraboelcedulle (Niet geïnventariseerde acte in het archief van de Kamer 
van Charitate).
BIBLIOGRAFIE
Van Boheemen en Van der Heijden 1985 - F.C.van Boheemen en Th.C.J.van der Heijden, De 
Westlandse rederijkerskamers in de 16e en 17e eeuw. Amsterdam 1985.
Meertens 1943 - P.J.Meertens, Letterkundig leven in Zeeland in de zestiende en de eerste helft 
der zeventiende eeuw. Amsterdam 1943.
Post 1909 - B.J.Post, Geschiedenis van Maasland van de vroegste tijden tot heden. Maasland 
1909.
Schim z.j. - J.Schim, Alderhande Aentekeningen Ms. berust bij het GA Maassluis.
Van der Wall z.j. - Mr. Van der Wall, Lauwerkroon Z.j. Ms. KB 's-Gravenhage, sign. 78 H 22.
BRONNEN
1581
- De Olyvenboom neemt deel aan een wedstrijd te Delft.1721 
1598
- De Olyvenboom neemt deel aan een wedstrijd te Rotterdam. Auteur is Gideon Loockefier.1722
1600
- ARA, Oud Synodaal Archief van de Nederlands Hervormde Kerk, inv.nr.605, fol.153-154: 
"Memorie voor de Gecommitteerde Broederen om op de Synodum te trecken.

1721. Zie: Delft 1581.
1722. Zie: Rotterdam 1598 en Delft 1615.
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Op 't eerste punt van de Gravamina.
Het is in Maeslandt geschiet laetstleden kermis dat de rethorijckers teghens het verbodt des 
schouts (volghende de belofte aen predicant in sijn aennemen gheschiet) ghespeelt hebben aen 
de kerck ontrent den predickstoel des middaghs ende so voorts gheduyrent onder de 
namiddaechsche predicatie totdat de diaken ommeghinck, hebben haer de voorn. rethorijckers 
oock niet vermydet den trommel menichmael te slaen ende eenighe schooten met roers te 
schieten tot groote confusie (soe 't goet te dencken is) so van de memorien des predicants als des 
toehoorders. Ende insonderheyt tot prophanatie des Goddel. Woorts ende Sabbaths.
Heeft oock een van de voorn. rethorijckers met furieuse woorden den schoolmeester het luyen 
willen beletten, segghende: 'Ghy sult ophouden ofte ick weet, wat ick met u te doen hebbe!'
Een van de haren heeft oock sijnen roem ghedraghen ter presentie van sekere gheloofwaer- 
dighen personen, daer sy den bailliu te vriende hebben ende dat hij, nadat er spel ghedaen was, 
met henlieden ofte hare voorstanders den wijn ghedroncken ende goede chier gemaeckt hadde, 
nietteghenstaende den voorn. bailliu teghens den predicant hem ghelieft, alsof hij 't haer dapper 
verweeren soude.
Een uut de schepenen heeft ter presentie eenigher burghemeesteren, schepenen ende andere 
raetspersonen van Delf aen eene taefel in Maeslant sittende, daer oock den predicant 
teghenwoordich was, bekent den rethorijckers bevolen te hebben teghen 't verbodt mette saecke 
voort te gaen, seggende: 'Gaetter mee deur ende laet eens sien, wie daer ijet teghens doen sal.' 
Willem Crijnsz., dienaer der kercke in Maeslandt."
- ANHG 's-Gravenhage, inv.nr.136 (Acta classis Delft en Delfland), 3-8-1600, fol.334:
"(—) Is ook Willem Crijnsz.1723, dienaer des woordts, tot Maeslant belast om d'ongeregeltheyt 
ende ongeschicktheyt der rethrozyns in 't speelen onder die predicatie, aldaer in de voerleden 
kermisse gepleecht, schriftelijcken met onderteyckeninge des kerckenraets te vervaeten (=weer 
te geven) om dies noot zijnde den synodo vertoocht (=getoond) ofte den gedeputeerde des 
synodi overgegeeven (=verstrekt) te werden."
1603
- De Olyvenboom is deelnemer aan een wedstrijd te Schiedam. Auteur is Gideon Loockefier.1724
1605
- ANHG 's-Gravenhage, inv.nr.136 (Acta Classis Delft en Delfland), 4-7-1605, fol.72-73: 
Sommige predikanten, onder wie die van Schipluiden en Maasland, worden aangespoord bij de 
diverse ambachtsheren (voor Maasland is dat de heer van de Kenenburg) te verzoeken de 
rederijkerskamers in hun plaatsen te verbieden.1725
- Idem, 28 juli 1605, fol.73:
"Alsoo tot kennisse van dese vergaderinge gecomen is, dat in den dorpe van Maeslant op de 
kermisse van de rhetorisijns een sodanich spel gespeelt is, welck niet alleene tot ontstichtinge, 
maer oock tot nadeel van de gemeene sake des lants moet geoordeelt te strecken, soo is tot 
oorsake van dien goetgevonden, aengesien de kermisse van den Ketel nu voorhanden is, den
E.E. heeren Staten de groote misbruijcken van alsulcke spelen by ordre te stellen, dat deselve in 
den Ketel ende op anderen plaetsen ernstich mochten verboden ende t'eenemael afgeschaft 
werden. Tot welcken eijnde D.Dolegius1726 ende Johannes Leonardi1727 met den eersten naer 
Den Hage sullen reijsen om het besluijt des classis in 't werck te stellen."
- Idem, 3-10-1605, fol.78:

1723. Willem Crijnsz., predikant te Maasland 1599-1605.
1724. Zie: Schiedam 1603.
1725. Zie: Kethel 1605.
1726. Daniël Dolegius (ook: Doleger of Van Dooleghem), predikant te Delft 1590-1605.
1727. Johannes Leonardi, predikant te Delft 1599-1609.
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"Alzoo men verstaet, dat de rhetoryckers tot Nootdorp souden hetselven spel gespeelt hebben, 
welck te voren in Maeslant gespeelt is geweest, soo is D.Dolegio belast, om hetselve den E.E. 
heeren Staten aen te dienen ende te versoecken, dat oock aldaer het spelen mochte verboden 
werden; gelyck oock mede tot Vlaerding, alwaer den heer bailju presenteert (=aanbiedt) mede 
tot het weeren der rhetoryckkamer te willen helpen."
1606
- Idem, 13-7-1606, fol.92:
De Heer van de Kenenburg1728 wordt verzocht de rederijkerskamers van Schipluiden en 
Maasland te verbieden "(—) ende versocht op deselve wijse oock te willen handelen (nl. een 
verbod uit te vaardigen tegen Maasland; tegen Schipluiden had hij het al gedaan) met de 
rhetoryckers tot Maeslant, die met haer laetste spelen genoechsaeme oorsaecke toegegeven 
hadden, ende dat hij geantwoort heeft het spelen niet te sullen gedoogen."
1616
- De Olyvenboom is deelnemer aan een wedstrijd te Vlaardingen. Auteur is Gideon Loockefier. 
Het bij deze gelegenheid aangeboden blazoen hangt nu in het stadhuis van Vlaardingen.1729
1617
- GA Delft, ANHG, Arch. Kamer van Charitate, inv.nr.146 (Ontfangbouck II 1615-1619), 
fol.64:
"Den 12den julyus 1617 heeft ons confraeter, Dom. Rombouts, ter caemer gebracht drye 
guldens, over dat de rederyckers van Maeslant thuys eenighe cleederen hier van de reeden- 
ryckers van Delft gebruyct hebben." En: "Den 2den augusti is ter camer gebracht (tot een 
verering) voor 't gebruyck van eenige cleederen by de rederyckers van de Maeslant d'somme van 
vyer guldens." En: "Den 3den november is ter caemer gebracht (tot een verering voor 't 
gebruyck van eenige cleederen) by den rederyckers van Maeslant d'somme van drye guldens."
1618
- GA Delft ANHG, Arch.Kamer van Charitate, niet geïnventariseerde acte:
Bij een openbare verkoping van de kleren van de Delftse rederijkerskamer De Rapenbloem 
koopt Maasland: "Een incarnaten (=vleeskleurige) rock met gout geborduert, een romeins rock, 
twee mouwen en een schortecleet." (Voor een bedrag van 21 gl. en 14 stuivers.)
1641
- De Olyvenboom neemt deel aan een wedstrijd te Vlissingen.1730 Auteur is C.J.van der Aerd, 
"Sticht of Swijght".1731
1642
- GA Maasland, ANHG Maasland, inv.nr.1 (Kerkeraadsnotulen 1640-1662), 29-5-1642, fol.22: 
"Gemerckt de eerw. visitatores des classis van Delf ende Delflandt onlanx hier ter plaetse 
hadden wesen ondersoecken nae den stand deser kercke, ende meteenen voorgestelt een acte des 
provincialen Suyd-Hollantschen synode om de comedien te keeren, mits vermanende de 
ledematen, dat se haere kinderen daervan afhouden, ofte by foute van dien, haer censurerende. 
Te meer dewijle mijn heer de prince van Orange (=Frederik Hendrik) sijne comedianten alrede 
op 't serieuze ende iteratieve (=herhaalde) versoeck der kercken hadden gelicentieert (=afge- 
dankt). Soo is Velthusio1732 in last gegeven deze lichtvaerdige oefeninge op den predicstoel als 't

1728. De Heer van de Kenenburg was in 1606 Jacob van Egmond (1545-1614).
1729. Zie: Vlaardingen 1616.
1730. Zie: Meertens 1943, p.93-95.
1731. C.J. van der Aerd "Sticht of Swijght" is auteur voor verschillende kamers geweest. In 1624 schrijft 

hij voor Vlaardingen; in 1629 voor Kethel; in 1641 voor Maasland en Schiedam. Zie voor de wedstrijd: Van 
Boheemen 1999.

1732. Henricus Veldhuysen (Velthusio), predikant te Maasland 1641-1662.
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die text lijden can, specialic te taxeren (=kritisch te beoordelen), de anderen hiervan 
publyquelick te waerschouwen, ende nae bevind van saken der ledematen kinderen, soo daer 
eenige aen vast (=sterk gehecht) syn, door private aensprake nae sijn discretie ende vermogen 
daervan af te treden (=afstand te nemen)."
1643
- Idem, fol.25 verso:
"Dieselve E.E. visitatores hebben geürgeert (=aangedrongen), dat op 't stuck van die comedien 
by de kerckenraedt gelet werde, om der ledematen kinderen soo se daeraen vast sijn, nae 
vermogen daervan te trecken. Hetwelcke de E. broederen approberen (=goedkeuren), ende 
belasten den predicant als vooren. Siet boven de acten van 't jaer 1642, mai 29 ende sijn also de 
broederen nae het danckgebet in vrede gescheyden."
1650
- Idem, 22-5-1650, fol.100 verso:
"Wat aengaet de middelen tegen danseryen en comedien, die werden bevonden sodanich, dat wij 
se hier nieten connen practiseren, overmits wy geen overheden hebben, daertoe gheautoriseert 
(=gemachtigd). Ofte oock niet en behoeven te practiseren dewijle geen ledematen der kercke 
daerover vast en zijn nochte oock na de goede gestaltenisse deser gemeente (...) der censure 
daeraen connen vastraecken. Niettemin dewijle de christelicken synodus aen de respective 
kerckenraeden recommendeert (=aanbeveelt) alle kerckelycke middelen tegen sodanighe 
vuylicheden aen te legghen, so wort geresolveert als volght:
ten 1. dat de predicant publycke predicatien gelyck als voor desen nagelegentheyt der texten, de 
onordentelyckheden taxeren sal;
ten 2. dat de predicant de gereformeerde luyden vermanen sal om niet alleen haerselven, maer 
oock haere kinderen van sulx te verbieden;
ten 3. dat de predicant uyt eendrachtige last des eerw. kerckenraedts sulcken ledematen, welcker 
kinderen aen de comediekaemer vast sijn, sal denuncieren (=aanzeggen), dat sy, so lange dat 
duert, niet stichtelicke soude connen in consideratie (=aanmerking) comen, om in den kercken- 
raedt hier ter plaetse gepromoveert (=bevorderd)te worden. Nevens desen wort Velthuisius 
versocht (opdat de kerckenraedt niet en worde bevonden in de synodale last te manqueren (=in 
gebreke te blijven)) om den hooftofficier, den bailjou van Delfland eenskens te begroeten, om de 
insolentiën (=onbeschaamdheden) der comedianten te keeren ende ten minsten de profanatiën 
(=schendingen) des sabbaths, door die ijdelheden veroorsaeckt, serieuselick te interdiceren 
(=verbieden). Daervan daer gerapporteert wort: dat hy geern aengenomen heeft hierinne te 
versien, dat tenminsten het schand-Juweel (=de schandalige rederijkersactiviteiten ?) vermijdt 
werde. Voorslaende dit middel, dat eerlange een stedehouder sal op Maeslandsluys aengestelt 
werden ende dat die oock in last sal hebben specialic op dit stuck in Maeslandt te vigileren 
(=waken)."
1651
- Idem, 30-5-1651, fol.110:
"(--- ) dat men tegen de comedien wilde vigileren. Waervan haer E.E. des kerckenraets sorge 
verstaende acquieseerden (=geruststelden)."
1658
- Idem, 3 en 7-11-1658, fol.154 verso:
"Uyt cracht van synodale ende kerckeraeds resolutiën omme gevraecht sijnde, en wiste niemant 
te seggen, dat ledematen ofte ledematen kinderen aen de danserijen ofte comedien vast sijn. 
Alleen de stiefzoon van J.J.v.d.H. daeraen hangt. Denwelcken Velthusius aenneemt daervan te 
spreken ende de kerckelijcke resolutiën te motifieeren (=motiveren)."
- Idem, fol.163:
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"Ad acta 49 van de comedien, danserijen, profanatie des sabbaths etc. hebben de respective 
classen haerselven verclaert omtrent de devoiren (=plichten), die se doen. Hebben oock de d.d. 
deputati gerapporteert, wederom sterck te hebben aengehouden tegen de roepende ende grouwe- 
lijcke sonden, insonderheyt van den sabbath, maer niet meer te hebben connen opdoen, dan 
'tgene opgedaen is. Art.53 Syn. Dord. anno 1657. Verstaen vorder de profanatie des sabbaths 
best te connen belet worden by de respective magistraten, also die best de nature van haer steden 
weten. Blijft ondertusschen de geheele sake d.d. deputatis synodi bevolen."
1663
- Idem, inv.nr.2, fol.12 verso:
Publikatie van de kerkelijke middelen tegen comedien etc., gearresteerd in Synodo Hagiensi 
anno 1663, art.23.1733
1668
- Idem, 10-6-1668, fol.26 verso:
"Alsoo men verseekeringe hadt datter by seekere persoonen in dese plaetse voornemen was om 
het kamerspelen tegen het aenstaende Bachusfeest geoufent te worden, soo is daertegens 
gevigileert ende eenpaerich beslooten dese drie dingen te doen:
1. ernstelijck daertegens te praedicken, mit aenwijsende de aenleggende (=direct ermee verband 
houdende) sonden van dien;
2.de ouders van de kinders, die daerop dencken te spelen, serieuselijck aen te spreken en voorts 
uyt last van de kerckenraet te versoecken haer kinderen daervan af te houden;
3. soo dit niet magh helpen, de baljouw en dijckgraef van Delflant daerop aen te spreken, ten 
eijnde sulck een werck des vleses tot voetsel van veele dartele menschen mocht verhindert 
werden."
- Idem, 8-7-1668, fol.26 verso:
"in margine: rhetorijckspelen verhindert.
Het kamerspelen, voor desen vermelt, is verhindert door de twe eerste middelen, welcke 
aenstonts in 't werck gestelt waeren."
1669
- Idem, 23-4-1669, fol.29 verso:
"(in margine: dijckgraef van Delflant staet toe 't versoeck van 't retorijckspel te verhinderen). 
Volgens voorgaende order ben ick met Adriaen Cornelisz. Suydervliet1734 geweest tot den heer 
dijckgraef, om te versoecken, dat het sijne geliefde te doen tot weeringe van retorijckspeelders in 
onse plaetse alhier tot Maeslandt, welck versoeck by den heer dijckgraef is ingewillicht."
1670
- Idem, 15-6-1670, fol.34 verso:
"Belangende de rhetorikers, alsoo ze niettegenstaende het verbodt van den officier deser plaetse 
met haer trommelslagh, uytstekende ende loopende met het vaendel, ende dat alles op den dagh 
des heeren, voortging, is geresolveert door den procureur Sterrevelt een request ten hoove in te 
leveren."
- Idem, 29-6-1670, fol.35:
"Request tegen de rethorijckers ten hove ingelevert.
Gerapporteert, hoe dat het request, geformeert sijnde tegen de rethorikers, door de procureur 
Sterrevelt ten hove was ingelevert."

1733. De tekst is van zeer algemene en cliché-matige aard.
1734. Adriaen Cornelisz. Suydervliet wordt in 1654 voor het eerst als zetter van Maasland genoemd. Zie: 

Post 1909, Bijlage K.
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- Idem, 13-7-1670, fol.35:
"(in margine: Geen apostil op het request tegen retoryckers.) Dat den predicant deselfde weeck 
was in Den Haegh geweest ende aldaer uyt den griffier ende raetsheer hierop verstaen, datter by 
het hof niet en was gedisponeert (=beschikt), op het request tegen de rhetorikers; dat het ook by 
gemelde persoonen niet raetsaem gevonden wier, om het te vorderen (=eisen), alsoo der in de 
groote stede vryheyt verleent wiert ende uyt diergelycke consideratie."
1671
- De Olyvenboom is deelnemer aan een wedstrijd te Honselersdijk.1735
1675
- GA Maasland, inv.nr.1 (Register der resolutiën van Schout en Zetters), 9-8-1675:
"Compareerde noch in 't collegie Willem Cornelisz. van Leeuwen, te kennen gevende, dat voor 
desen een vaendel in 't corpse met een trommel tot dienst van den rethorisins is geweest ende is 
vernietigt (het vaendel). Dewelcke versocht, dat het vaendel mette trommel tot behouf van de 
rethorisins mochten werden vernieuwt en dat seecker jongeluijden aen den comparant versocht, 
wel genegen waeren om de helft van 't vaendel te betaelen, van dat hij comparant moet hebben 
twee gl. 14 st. voer 't gene hij verstrekt heeft tot reparatie van den trommel. Zetters 't voorsz. 
versouck in deliberatie (=overweging) genomen hebbende verstaen en geresolveert, omme in 
desen niet te binnentreden, voor- en aleer sy compleet sijn , 't gundt (=hetgeen) ter naeste 
vergaederinge zal geschieden en afgehandelt werden."
- Idem, 23-8-1675:
"(--- ) Alsmede of men een vendel zoude moeten leveren tot adsistentie van de rethorisijns met 
de reparatie van een trommel, die in optoght voor 't ambocht naer den lusthoven in augustij 1673 
gebruijckt is en aldaer gebroocken. Nopende 't vaendel, dat in desen noch niet en can werden 
getreden en vooralsnoch niet en kan werden gedisponeert. Ende laetstelijc wegens den trommel, 
dat aen Willem Cornelis van Leeuwen sal werden voldaen de twee gulden veerthien stuyvers, 
dewelcke by hem tot reparatie van denselven trommel sijn betaelt en is daervan op huyden 
ordonnantie aen Gerrit Jansz. Duyvesteijn, gaarder van deselven 1674, gegeven."
1676
- Idem, 4-9-1676:
"Compareerde in 't collegie Willem Cornelisz. van Leeuwen ende Gerrit Pieters van der Graef, 
sustinerende (=op zich genomen) te hebben vergoedinge van 't gescheurde vaendel en preten
deerde (=eisten) daervoor te hebben ten behoeve van de rethorisijns van Maeslant vierentwintich 
gld. Is mede gecompareert in alsvooren Engel Pietersz. van der Valck1736, rekenen gevend dat hij 
in de optoght naer Alphen in plaetse van Cornelis IJselsteijn, als vaendrich is gegaen met het 
vaendel van de rethorisijns van Maeslant ende alsoo 't selve vaendel te grootte om in de militie te 
gebruycken is van 't selve vaendel een stroock afgescheurt, zonder dat hij weet wie dat gedaen 
heeft, maer ontrendt dat het vaendel Matthijs Gerritsz. van Dorp gescheurt heeft, als een cleer- 
maecker, en daer wederom de stucken genaeijt heeft. Is bij meerderheyt van stemmen 
geresolveert en verstaen tot reparatie van de stroock vaendel van de rethorisijns van Maeslant te 
betaelen bij 't ambacht van Maeslant eens de somme van vijfthien guldens, vijfthien stuyvers, 
zonder meer."
1677
- Ary van der Weyde, vertegenwoordiger van de Maaslandse kamer (in de laatste regels van het 
liedje is de zinspreuk van de kamer verwerkt), is aanwezig op een wedstrijd te Den Hoorn.1737

1735. Zie: Honselersdijk 1671.
1736. Engel Pietersz. van de Valck, 1646-1705, herbergier in de "Moriaen" te Maassluis.
1737. Zie: Den Hoorn 1677.
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1678
- De Olyvenboom is aanwezig op een wedstrijd te Schipluiden. Auteur is Pieter Sandersz. van 
der Boom.1738
1679
- GA Maasland, ANHG Maasland, inv.nr.2 (Kerkeraadsnotulen), 21-4-1679:
"(In margine: Rapport van commissie tegens het kaemerspeelen.)
Heeft den predikant aen het collegie van kerckenraet bekent gemaeckt, hoe dat sy naer 
voorgaende order des kerckenraets sigh gevoeght hebbende by de dolerende kerke de Ketel, 
Schipluy, De Lier en Berkel, ten eynde dat het kaemerspel en rhetoryckers uyt onse plaetse 
mochte werden geweert, sy eyndelyck een gunstig ende gewenscht apostil (=schriftelijk 
antwoord) op haer requeste te hove hebben geobtineert (=verkregen), in voeghe als hoe de 
schout of officier van Maeslant naederhandt was aengeschreven. De kerckeraedt sulx met groote 
blijtschap gehoort ende inhout daervan gelesen hebbende, heeft geoordeelt, dat het in 't 
kerckenboeck sal gestelt werde, omme tijt ende wijle sigh daervan dienen en de schout van 
Maeslant tot het executeren, als 't nodigh sal wesen aen te moedigen, gelijck oock tesijnertijt 
geschiet is (deze laatste regel is in ander schrift en met andere inkt erbij geschreven). Het apostil 
van 't hof luydt woort voor woort als volght:
(in margine: apostil van 't hof tegen de retorijckers)
Den officier van Maeslandt.
Willem Hendrik etc.
Eersame, discrete, lieve, bijsondere,
Wij senden U.L. hiernevens toe copie van 't placcaet tegens het batementspelen ende 
rhetorijckers op den 31 july XVJc negentien geëmaneert (=openbaar gemaakt), lastende ende 
beveelende U.L., vanwegen de hooge overigheydt U.L. sigh daernae punctuëlick (=stipt) te 
reguleren (=onderwerpen), waerop ons verlatende.
Eersame, discrete, lieve, bijsondere beveelen wij U.L. in de bescherminge Godes. Geschreven in 
Den Haegh den 4. maij XVJc negenenseventigh en was onderteekent Ant. van Kinschot "
"Copie
Van de resolutie geëmaneert op den 31 julij 1619.
't Hof van Hollant, lettende dat de batementspelen en andere die bij den rhetorikers gespeelt 
werden, meestal strekkende zijn tot verkortinge (=nadeel) en schimp tegen Godes woord, de 
religie en de regeeringe van de landen, last ende beveelt mitsdesen wel expresselijck den 
bailliuw van Monster, Loosduijnen ende Wateringen niet toe te laten, dat in eenige dorpen van 
sijn jurisdictie werde gespeelt bij eenige rhetorikers of andere, wat spelen het oock soude mogen 
sijn, maar alle deselve rhetorikers in den name ende vanwegen de hooge overigheijt wel 
scherpelijk te interdiceren ende verbieden eenigerhande spelen te spelen, niettegenstaende 
eenigh consent (=toestemming) daertoe verkregen. En soo iemand contrarie dese interdictie 
poogh te doen, dat hij 't selve sal wederstaen, ende verhinderen ende anders daerinne voorsien, 
als tegen overtreders van de hooge overigheijts beveelen sonder daerinne versuijmigh te wesen. 
Gedaen in de raede den laesten julij XVJc negentien." 1739
1682
- De Olyvenboom is op de wedstrijd te Kethel aanwezig. Auteur is Jan van Velden.1740 
1684
- De Olyvenboom neemt deel aan een wedstrijd te Bleiswijk. Auteur is "Strijdt om 't beste".1741

1738. Zie: Schipluiden 1678. Het jaartal 1678 staat op het blazoen van de kamer dat bewaard wordt in het 
gemeentehuis van Maasland.

1739. Vergelijk de posten in de classicale acta en kerkeraadsnotulen van De Lier en Schipluiden (1679).
1740. Zie: Kethel 1682.
1741. Zie: Bleiswijk 1684.
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- GA Maasland, ANHG Maasland, inv.nr.2 (Kerkeraadsnotulen), 2-10-1702, fol.136 verso: 
"Nopende de rethorikers daar de E. classen door de Chr. Synodus waren gerecommandeerd, om 
haar beswaarnissen aangaande (nl. de rederijkers) t'ondersoeken is getoond, hoe dat alhier ook 
twee sodanige kamers waren, een groote ende een kleijne, daar dikwils des sondags wierd 
gespeeld tot ons smerten, sijnde een ontheijliginghe van des Heeren dagh. En wenschen, dat 
daarin voorsien mogte worden. Is van de E. classis die middelen bij probitie (=te goeder trouw) 
aan de stand gegeven (=geadviseerd??), dat den respective kerckeraad met kragtige beweeg
redenen elk daartegen soude waarschouwen en die ledematen sijn haar kinderen, die noch onder 
ouders voogdij staan onder de rethorikers haar begevende, ernstigh te vermanen haar kind'ren 
daarvan af te houden met bedreijginge aan laffe of naalatige ouders van haar van 't avondmael te 
censureren. En als deselven ouders dan noch naalatigh sijn het op te nemen als een 
hardnekkigheyd en haar van 't avondmael af te houden."
1704
- Maasland organiseert een eigen wedstrijd.1742
1705
- De Olijfboomspruit neemt deel aan een wedstrijd te Schiedam (Vijgheboom). Auteur is Pieter 
de Jong.1743
1707
- De Maaslandse rederijkers nemen toneelattributen over van de kamer uit Maassluis.1744

1702

1742. Zie: Mr. Van der Wall z.j.
1743. Zie: Schiedam 1705.
1744. Zie: Maassluis 1707 en Schim z.j.
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MAASSLUIS
DE MOSTERDBLOEM 
" 't HANGT AEN GODS ZEGE"1745

INLEIDING
Van de rederijkers van Maassluis zijn weinig archiefstukken bewaard gebleven, maar het 
materiaal uit het gemeente-archief is wel interessant. Het stuk uit 1621 laat zien, dat de overheid 
van Maassluis grote moeite heeft met de pas vier jaar oude rederijkerskamer. In 1623 wenden de 
rederijkers zich tot Maurits en verkrijgen toestemming tot optreden, mits zij geen aanstoot zullen 
geven. Uit 1633 dateert een lijst van eigendommen van de kamer.

De verhouding met het dorpsbestuur is kennelijk opgeklaard in 1639, want dan wordt de 
kamer gesteund in haar voornemen gedoopt en vrijgemaakt te worden op een feest te Gouda. 
Tien jaar later wordt zij echter weer aan banden gelegd.
Van kerkelijke zijde zijn geen bronnen bewaard gebleven, zodat we niet weten, of men daar 
tegen de kamer geageerd heeft.

In het gemeentehuis van Maassluis hangt het bewaard gebleven blazoen van de kamer uit 
1639. Op het schild is de overvloedige visvangst afgebeeld (Lucas 5, 6-7). Ter weerszijden 
prijken de muzen Melpomene en Thalia. Het benedengedeelte vertoont een doek, dat vastge
houden wordt door twee engeltjes en dat als opschrift draagt "Vrijgemaect ter Goude, den 14en 
junius 1639". In het bovengedeelte prijken drie wapens, van de stadhouder 
(gekroond) en van de ambachtsheer en van het dorp. De wapens van Egmond en Maassluis 
worden gedragen door twee engelen. Onder de wapens slingert een lint met de zinspreuk van de 
kamer: "'t Hangt aen Gods zege".
GERAADPLEEGDE ARCHIEVEN
GA Maassluis, OA, inv.nr.597 (Keur op het houden van openbare bijeenkomsten door de 
rederijkers 1648).
GA Maassluis, OA, inv.nr.613 (Acte van vergunning en stukken, betreffende de vergunning van 
de stadhouder aan de plaatselijke rederijkerskamer tot het houden van rederijkersspelen tijdens 
de plaatselijke kermis, op voorwaarde dat de tekst vooraf ter goedkeuring wordt voorgelegd aan 
de ambachtsheer of diens officier ter plaatse 1621-1623). ARA, RA Maassluis, inv.nr.174-175 
(Allerhande acten 1620-1644).
Voor de schaarse personalia kon alleen geraadpleegd worden GA Maassluis OA inv.nr.269 
(Kohieren van de verponding ende schreven 1628-1668).
BIBLIOGRAFIE
Abels en Wouters 1994, P.H.A.M. Abels en A.Ph.F. Wouters, Nieuw en ongezien. Kerk en 
samenleving in de classis Delft en Delfland 1572-1621. Delft 1994.
Blom 1948 - S.Blom, Geschiedenis van Maassluis. Ontstaan en ontwikkeling der stad. Utrecht 
1948.
Blom 1952 - S.Blom, De Maassluisse rederijkerskamer "De Mosterdblom". In: Mededelingen
blad van het historisch genootschap Zuid-Holland. Jaargang 5 (1952), nr.15, p.10-11.
Bijl 1951 - A.Bijl Mz., Genealogische en heraldische gedenkwaardigheden in en uit de Grote 
Kerk te Maassluis. Assen 1951.
Keukenmeester en Blom 1937 - N.M.Keukenmeester en S.Blom, Geschiedenis van het 
Weeshuis der hervormden te Maassluis 1675-1937. Maassluis 1937.

1745. Wij zijn de heer A.van Vliet veel dank verschuldigd. Hij heeft ons gewezen op enkele interessante 
archiefgegevens.
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Schim z.j. - Jan Schim, Alderhande Aentekeningen. (Berust in manuscript bij het GA van 
Maassluis).
Van Vliet 1989 - A. van Vliet, "De Mosterdbloem" een laatbloeier. De Maassluise rederijkers
kamer (1617-1707). In: Historische schetsen van en over Maassluis 1989, afl. 11.
BRONNEN
1617
- De kamer wordt in 1617 opgericht. In een acte van 1621 (zie aldaar) staat: " (...) hoe dat ontrent 
vier jaren geleden binnen denselven dorpe een rederijckerscamer opgericht sijnde (...)."1746
1621
- GA Maassluis, OA, inv.nr.613, d.d. 24-6-1621:
"Aen de Eed.mogh. heeren den Staten van Hollant ende Westvrieslant.
Verthonen met alle behoorlicke reverancie (=eerbied) ende eerbiedicheijt, setters 
(=belastingambtenaren) ende schepenen van den dorpe van Maesluijs, hoe dat ontrent vier jaren 
geleden binnen denselven dorpe een rederijckerscamer opgericht sijnde d'selve camer tot noch 
toe tot hertseer ende tegenheijt van vele Godvruchtige personen, die niet anders en hebben dan 't 
geen sij door Gods genadigen segen telcken comen te winnen ende veroveren, dat oock waer- 
achtich is, dat op deselve camer bijsonder op hoochtijden, als jaersdagen, paesschen, pinxteren, 
kersmisse ende diergelijcken, soo bij degenen, daerin behorende, als die van buijten innecomen, 
grote ongeregeltheden werden gepleecht, streckende 't selvige tot ontstichtinge ende dienvolgens 
tot groote bederf van de jongeluijden, als door quade t'samenspreeckinge1747 goede seden 
bedorven werdende. Sulcx oock vele soo nu soo dan in deselve camer gaen, ondanck, jae 
direcktelick tegens de willen harer ouderen, ofte dergenen die over hen opsichte hebbende, die 
oock bij dergenen in de camer sijnde, dien alles niettegenstaende, geadmitteert (=toegelaten) 
ende ingelaten werden, welcken camerbroeders oock ten meestendele hare spelen, die dickmaels 
op d'een ende d'ander ofte politijcke ofte kerckelicke saecken, tot groote misgenoegen van vele 
vromen ende ergernisse van de gemeijnte geëxpliceert (=uitgelegd) ende toegepast werden op 
die voorsz. hoochtijden plegen te doen. Ende alsoo daerdoor d'selve hoochtijden (die alleenlick 
dienen ter eeren Godes ende om den almogende vader in Cristo over soo menichfuldige gaven, 
weldaden, soo der sijelen als het lichaem ende tijdelicke raeckende, te loven ende dancken) 
groffelicken ontheijligen ende onteren in plaetsen, dat men bijsonderlicken op sodanigen tijden 
ende gelegentheden d'selve in alle stillicheijt ende vrese Godes soude deurbrengen. Alle welcke 
spelen sijlieden continueert (=voortduren) hebben gedaen, buijten weten, willen ende consent 
van de supplianten; bijsonderlick in den tijt van een oft twee jaren herwaerts. Sulcx oick noch is 
gebeurt, namentlick voor kersmisse voorleden, dat de supplianten (alvorens daerop de 
substituijt-schout ontboden ende gehoort sijnde, die 't selve hadde ingewillicht ende 't spel 
gevisiteert (=onderzocht) (soo sij seijden naer ouder gewoonte) 't selve spel te spelen, den 
redenrijckers door haren bode wel expresselicken (=uitdrukkelijk) hadden doen interdiceeren 
(=verbieden) ende verbieden, niettegenstaende welcke gedane interdictie, d'selve redenrijckers 
ondanck de supplianten ende tegens hare expresse wille met het begonste spel voorts gingen 
ende 't selve speelden. Daertoe sij na de voorsz. gedane interdictie voor 't selve spel consent 
hadden versocht ende vercregen aen de here van Kenenburch1748, daer nochtans de voorsz. 
interdictie denselven here van Kenenburch niet wert onbewust alles, soo sijlieden, supplianten, 
daernae sijn bericht sulcx oock den voortganck van 't selve spel, vermits de gedane interdictie 
een groot disrespect (=minachting) van vele van de gemeente tegens hare magistraten oft 
gerechte veroorsaect heeft ende also den voorsz. dorpe gantschelicke ende geheel bestaet in de 
visvaert oft visneringe, daertoe den meesten dele van de inwoonders, henlieden ter zee begeven

1746. Zie ook bij Maassluis 1639. Abels en Wouters, Deel 2, p.468, noot 493, vermelden abusievelijk het 
jaartal 1607.

1747. Toespeling op 1 Kor. 15:33.
1748. Jonkheer Otto van Zevender, ambachtsheer van Maassluis in de jaren 1618-1628.
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ende haren goet ende bloet pericliteren (=aan gevaren blootstellen) ende d'selve aen lant 
comende, grote oorsaecken hebben omme Godt, die here, over sijn genadige bewaringe, zegen 
ende weldaden te danken. D'voorsz. spelen dickmalen grote occasie (=gelegenheid) tot het 
tegendeel ende contrarie sijn, gevende den luijden niet anders dan tot alle wereltse ijdelheden 
voedende ende daerdoor tewege brengende, dat des heren weldaden bij velen, die tot alle 
nieuwicheden ende ijdelheijt hare sinnen strecken, in de wint geslagen ende in vergetentheijt 
gebracht werden. Daer noch bij comt, dat den oorloch op 't hant sijnde, dat grote perijclien 
(=gevaren), vast verliesen ende ongevallen voor den ingesetenen van desen dorpe ter zee te 
verwachten staen ende daeromme vooral nodich is, op deselve plaetse Godt den here wel 
vierichlick te bidden, datgeen gelieve genadichlicken alsulcke ende diergelijcke onheijlen af te 
weren ende te verhoeden ende welck bidden ende een Godsalich leven daertoe behorende 
d'voorsz. spelen een groot hinder ende beletsel sijn. Waeromme sijlieden, supplianten, hen 
kerende ende uwe edele moghende gelieve den redenrijckers op desen dorpe op een grote pene 
(=boete) bij uw edele moghende daertoe te statueren (=vast te stellen), wel expresselick te 
interdiceren ende verbieden van nu voortaen geen spelen meer te doen. Mitsgaders allen 
hooftofficieren ende anderen te belasten ende bevelen den rederijckers daertoe geen consten te 
mogen geven ende van alle 't selvige henlieden, supplianten, te verlenen apostille 
(=kanttekening) op de margine van desen; ten eijnde sijlieden, supplianten, t'onhouden van den 
mogh. insinueren (=officieel bekend maken) aen dergenen ende te plaetsen daer het nodich ende 
behoren sal. Welck doende etc.
In margine: De Staeten van Hollant en Westvrieslant hebben desen gestelt in handen van zijne 
edele, den here van Kenenburch, omme hare edele, groot moghende [Staten] te dienen van zijne 
onderrechtinge (=bericht) ende advise (=raad), lasten ende resolveren ondertusschen zijne edele 
(---), dat den redenrijckers met hun spel sullen supercederen (=uitstellen), omme 't voorsz. advis 
gesien in der saecke gedisponeert (=beschikt) te werden als haere E: groot Mo: believe sullen te 
behooren. Gedaen in den Haage den 24 juni 1621. Ter ordonnantie van Staten; Van der Molst."
1623
- GA Maassluis, OA, inv.nr.613, d.d. 10-3-1623.
Request aan prins Maurits en antwoord.
Het archiefstuk is sterk door vocht aangetast en op sommige plaatsen niet meer te lezen.
"Copia
Aen zijne Vorst: Gen: den prince van Orangien.
Geven met behoorlicke reverentie te kennen de gesamentlicken rederijckers van de camer van 
rethorica in den dorpe van Maessluis, dat binnen eenige jaren herwaerts d'selve camer aldaer is 
opgericht met kennisse ende goetvinden van hare wettige overicheyt tot eerlicke oefeninghe van 
de liefhebbende jeucht omme in plaetse van droncken drincken ende andere ontucht dat 
Godtbetert besonder de vischluyden daervan 't voorsz. dorp principalick bestaet te vele regneert 
haerselven met soodanige behoorlicken ende heerlicken exercitie te oefenen, sijnde stichtelick 
ende vermaeckelicken sonder yemants preiutitie (=vooroordeel) dan (...) is hem 't voorleden jaer 
verboden geweest hare exercitie (...) ter kennisse aldaer (...) tot (...) hebben (...) kermisse nu 
haest weder verstaende (...) gaerne de conste (...) beter uytoeffenen ende op deselve kermisse (...) 
verhoopende dat hen daerinne (...) nyet minder vrijheijt sal worden toegestaen (?) als andere hare 
naebuyren tot Maeslandt, Vlaerdingen, Naeltwyck ende andere die geene contradictie in 't 
minste daerinne gheschiet, mits 't welcke zij, supplianten, by desen hen keerende aen uwe Vorst: 
Gen:, versouckende (doorgehaald: by desen hen keerende) oitmoedich dat d'selve (...) hen die 
gunste te doen ende hen te verlenen consent dat zij op de aenstaende kermisse in den voorsz. 
dorpe sullen mogen spelen ende hare redenrijckersconste exerceren (...) Op de marge stondt: Sij 
desen (...) beneffens (...) op gesien by syne op dese saecke gedisponeert te (...). Actum in (...) 
Onderteijckent Maurits (...) Verder staet sijne vorstel. Gen: hebbende 't advies van den officier, 
consenteert den supplianten, dat se haer conste van retorica opentlijck sullen mogen exerceren 
op hare naestaenstaende kermisse, mits eerst ende alvooren hare spelen in schriften laetende 
visiteren by den ambachtsheer ofte desselfs officier ter plaetsen omme gesuijvert te werden van 
't geene daerinne bevinden ofte verstaen souden mogen werden t'exorbiteren (=te ver te gaan)
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ende 't selve (...) dat se 't selve haer spel sullen ageren in aller stillicheyt ende sonder schande 
ofte opspraeck van iemanden (...) sulcx den officier van Maessluijs ende allen anderen, die dit 
aengaen (...).1749
1633
- ARA, RA Maassluis, inv.nr.174, d.d.8-5-1633:
Inventaris van de goederen, bevonden op de redenrijkerskamer van Maessluijs ende gestelt als 
volght:
1617 is de kaert van de redenrijkers gemaect, 2 blasoenen, een wageschotte kist met 2 voegen 
(of: voegelen?).
Een trommel, een vaendel.
2 steunen (?) sonder vaendelen.
De kaert by de geregte gemaeckt daer naer de retrosijnen haer moeten gedragen.
2 tinne vlessen.
2 borritges.
5 bancken.
Een taefel met 2 schragen.
Een Spaense stoel.
Een bos (=bus).
Een hout buijlge.
Een ijsere tang.
Een schel.
Een ijsere caershanger.
Een bijbel.
Een bouck van Josephus.
In de voorsz. kist zijn eenige gespelen, 2 baniertges ende andere rommelen.
Compareerde Huygh Fransz., wonende alhier dewelcke verclaerde de oorschr. goederen uyt 
handen van Jacob van Ackersdijck1750, schout, naer hem genomen te hebben, beloefd d'selve tot 
Jan Ver(...) van den voorsz. schout ofte gerechte alhier weder te voren te brengen, daer op ter 
plaetse hem 't selve sal werden geordineert onder verbant als van den (...) voor (...) schepenen 
desen 8en meij 1633.
Getekend: H.Pzn. Sliedrecht1751.
My present (...) van der Houf1752.
1639
- Het blazoen van de kamer stamt uit 1639 en hangt in het Gemeentemuseum van Maassluis.
- ARA, RA Maassluis, inv.nr.175, d.d.11-6-1639:
"Wy, schout ende schepenen van Maessluys, hier ondergeteyckent, verclaren by de eet by ons in 
't stuck van ons offitie gedaen voor waerachtich, hoe dat Jan Ackersdijck1753 als keyser, Cors 
Symonsz. Hogeveen als prins ende Jacob Ackersdijck als vaendrager van de camer van retorica, 
genaemt de broeders van de Mostertblom; onder het woort "Het hangt aen Godes zegen" ons op 
huyden te kennen hebben gegeven, dat zy waeren genegen omme binnen der stede van der 
Goude beneffens andere liefhebbers te compareeren op 't beroep 't welcke aldaer zal geschieden 
binnen eenige dagen. Ten eynde zy aldaer mogten werden gebaptiseert ende vrygemaeckt

1749. De laatste negen regels zijn door waterschade onleesbaar geworden.
1750. Jacob van Ackersdijck bewoont in 1621 een huis in de "Veerstraet te noorden". In 1646 wordt hij 

afgebeeld op een schilderij van het college van de wet; hij is dan schout.
1751. Hendrick Pietersz. Sliedrecht (ook Slierdrecht) is o.a. burgemeester van Maassluis 1645-1653.
1752. Jacob Vranckensz. van der Hoeff is burgemeester van Maassluis 1645-1651. Hij is, evenals Jacob 

Ackersdijck, afgebeeld op een schilderij, dat hangt in de Raadszaal van Maassluis.
1753. Jan Jacobsz. Ackersdijck woonde na 1632 in de Lange Bonenstraat en koopt op 10-08-1687 een 

graf in de Grote kerk.
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beneffens andere liefhebbers der bloeyende camers van retorica. Soo is 't dat wij haer 't selve 
voor soo veele ons aengaet niet en hebben willen weygeren. Verclaeren verder dat in den jare
1617 met voorgaend consent van der magistraet als 't alsdan zijnde de voorsz. camer is opgeregt 
ende kaert van orde werde gemaeckt. Mitsgaders dat in die tijt tot date deses toe d'selve camer 
geweest is ende alsnoch is, sonder dat daer ons eenige de minste oorsaeck oft occasie geweest is 
om d'selve haer exercitie te beletten, wyders niet. T'oirconde by ons geleesen. 11en junij 1639. 
Getekend:
Sliedrecht;
Willem Lambrechtsz. Bogaert1754;
Ary Pietersz. Maerlevelt1755.
Wij ondergeschreven, representeerende de rethorijcke camer ende persoonelijcken vergadert 
sijnde binnen de stede van der Goude op het generael beroep der Goudtsblomen camer der 
oorsz. stede gedaen, doen te weten dat alhier alhier (sic) beneffens ons verschenen zijn de E: 
persoonen, te weten Jan Ackersdijck, keyser; Cors Symonsz. Hoogeveen, prins; Jacob Ackers
dijck, vaendrager; Harmen Willemsz. Batenborch, trommelslager, representerende een jonge 
camer met namen De Mostertbloem onder 't woort '”t Hangt aen Godes zegen", residerende tot 
Maessluys. Voorder dat se zelve te kennen gaven , aldaer gecomen te wesen om na out gebruijck 
vrijgemaeckt te worden. Dat zy vertoont hebben schriftelijcke bescheyyt ende consent van hare 
wettige magistraet, waerin haer hetzelve wort toegelaten. Dat sij beneffens ons hebben 
opentlijck de caert na den eysch voldaen. Dat zij daerop zijn aengenomen ende vrijgemaeckt. 
Dat zij de Goudsbloem een blasoen nae out gebruyck hebben geschoncken, biddende alle 
constlievende rethorijcke cameren, daer het te pas komen sal, deselve camer de Mostertbloem te 
houden van nu af voor een vrije ende geauctoriseerde camer. In kennisse der waerheyt hebben 
wy dit op haer versouck onderteyckent. Datum den 9en junij XVJc negen ende dertich. Gedaan 
in der Goude voorsz. ten aensien van de gemeente.
Getekend:
Lieft booven al Haerlem Wijngaertranck
Liever verhuysen Benthuysen Huysloockbloom
Uyt Lieft versocht Haestrecht Galisbloem
Nooyt hooger gebooren Hoogeveen Veenbloom
Zeght waerheyt Zeghtwaert Zeghbloem
Lieft getrou Haerlem Wit Angieren
Met lieft volbrocht Jongh Haserswoude Meijbloom
Reyn geneucht Dordrecht Fonteynisten
A.van Oevel, factor ] Uyt Jonsten begreepen
A.van Roskam, keyser ] van ter Gouda 
Belange, prins ] Goudtsbloems kaemer
1648
- GA Maassluis, OA, inv.nr.597, d.d. 8-3-1648:
"Alsoo tot kennis van schout, burgemeester, schepenen van Maesluijs gecomen is, dat de 
redenrijckers alhijer ter plaetse, dat sij haer const in allen eerbaerheijt, sedigeijt (=betamelijk- 
heid) ende tot goede oefeninge behouden te gebruijcken; integendeel van dien huer begeven tot 
alle ontuchticheijt,moet- ende quaetwillicheijt, daermede niet alleen sij, maer alle andere 
jonckheijt hare tot quade ende onbehoirlicken weg begeven, sulcx dat huer daeraen eenijgelijck 
grooten ergernisse is gegeven, soo sal de rade van Maesluijs hen uut onsen naem vinden aen de 
voorsz. redenrijckers ende d'selve expresselick verbieden ende aenseggen, dat sij naer dat desen

1754. Willem Lambrechtsz. Boogert is o.a. burgemeester van Maassluis 1645-1651. Hij is afgebeeld op 
het schilderij in de Raadszaal van Maassluis.

1755. Adriaen Pietersz. Maerlevelt bewoont volgens GA Maassluis, inv.nr.269, fol.24 verso, in 1646 zijn 
eigen huis.
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haer niet en sullen vervorderen aen haer excercite voertaen openbaere meer te doen. Veel min 
des sondaechs oft op anderen dagen eenich trommelgeslach of 't slingeren van 't vaendel langers 
't straete te gebruijcken ende daer beneffens soo sij daerin voorts souden willen continueeren, dat 
jegens hare geprocedeert sal werden sulcx schout, burgemeester ende schepenen voorsz. 
bevinden zoals 't behoort. Actum den 8 maert 1648. Ter ordonnantie besegelt.
1684
- De kamer van Maassluis wordt wel uitgenodigd voor een wedstrijd te Bleiswijk, maar neemt 
niet deel.1756
1707
- "(—) dat in 't jaer 1707 alles wat tot de kamer behoorde hier op 't weeshuis besocht en 
gebruyckt is door enige liefhebers, daermede naer de Maeslantsche rederykkamer gaende. Dat 
de Maessluische kamer echter noit een grote naem onder den anderen geweest is."1757

1756. Zie: Bleiswijk 1684.
1757. Schim z.j.
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MAERLANT
Zie: Den Briel

MEDEMBLIK
INLEIDING
In het archief van Medemblik zijn geen expliciete posten over rederijkersactiviteiten 
aangetroffen.
GERAADPLEEGDE ARCHIEVEN
GA Medemblik inv.nr.652-660 (Thesauriersrekeningen, 1577, 1579-1581, 1585-1592, 
1595-1597,1599-- 1606, 1608-1609, 1612-1627, 1629-1700).
GA Medemblik, ANHG, inv.nr.1 (Kerkeraadsnotulen 1667-1697).
BIBLIOGRAFIE
Van Winter 1957 - P.J.van Winter, De Hollandse Tuin. In: Nederlands Kunsthistorisch 
Jaarboek. Deel 8. Bussum 1957, p.106-109.
BRONNEN
Ca. 1550
- Voor het bestaan van een rederijkerskamer ca. 1550 te Medemblik pleit een houtsnede, die 
bewaard wordt in het Rijksprentenkabinet.1758
1596
- De rederijkers uit Medemblik worden uitgenodigd deel te nemen aan een wedstrijd te Leiden: 
"Noch betaelt aen verscheyde persoonen van de caerte te brengen tot (—) Medemblick (—) daer 
de const geuseert werden. "1759
1679
- GA Medemblik, ANHG, inv.nr.1, fol.35-36 bevat een algemeen gestelde tirade tegen het 
fenomeen rederijkerij. Deze stereotiepe klacht, die in zeer veel kerkeraadsnotulen voorkomt, 
maakt niet duidelijk of dan in Medemblik een kamer van rederijkers actief is.

1758. Van Winter 1957, p.107.
1759. Zie: Leiden 1596.
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MIDDELHARNIS

INLEIDING
Voor Middelharnis is uit het uiterst schaars bewaard gebleven materiaal alleen een indirecte 
aanwijzing van belang. In de historische inleiding van het in 1764 begonnen resolutieboek van 
schout en schepenen wordt verwezen naar subsidie, verstrekt aan de rederijkers tussen 1627 en 
1633. In het laatste jaar zouden zij te lastig zijn geweest, vooral voor de predikant.
GERAADPLEEGDE ARCHIEVEN
GA Middelharnis, OA, inv.nr.7 (Resolutie-boek van Schout en Schepenen van Middelharnis; 
begonnen met de jaare 1764).
Idem, inv.nr. 51 (Thesauriersrekeningen 1585-1612).
BIBLIOGRAFIE
Geen
BRONNEN
1627-1633
- GA Middelharnis, OA, inv.nr.7, fol.9 recto en verso:
"Omtrent de historij ofte geschiedenis deezer plaets valt aen te merken, dat in deezen dorpe ook 
is geweest een vergaedering van die van de rhetorica, doen ook genoemt rethrosijnen, vervolg 
rhederijkers, aen wie in den jaere 1627 is verleend geweest 12 gulden uijt het rantzoen van de 
tiende verhuyring, mits dat zij op de verpagting iets rhetorijkelijks zoude speelen, dog alvoorens 
haer werk bij den officier laeten visiteeren. Dog welke gunst haer in den jaere 1633 weder is 
opgezegt en in 't jaer daeraen volgende schijnen zij lastig geworden te zijn, vermits hen alsdoen 
is aengezegt hunne vergaedering met meerder stille en niet naest het huijs van den predicant 
waer te neemen."
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MONNICKENDAM

INLEIDING
Het archief van Monnickendam bevat geen materiaal, dat voor ons onderzoek interessant is.
GERAADPLEEGDE ARCHIEVEN 
Geen.
BIBLIOGRAFIE 
Van Winter 1957
P.J. van Winter, De Hollandse Tuin. In: Nederlands Kunsthistorisch Jaarboek. Deel 8. Bussum 
1957, p.106-109.
BRONNEN
Ca.1550
- Voor het bestaan van een rederijkerskamer ca.1550 te Monnickendam pleit een houtsnede, die 
bewaard wordt in het Rijksprentenkabinet.1760
1596
- De rederijkers uit Monnickendam worden uitgenodigd deel te nemen aan een wedstrijd te 
Leiden:
"Noch betaelt aen verscheyden persoonen van de caerte te brengen tot (...) Monickendam (...) 
daar de const geuseert werden."1761

1760. Van Winter 1957, p.107.
1761. Zie: Leiden 1596.
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MONSTER
DE BLAUWE WIJNGAERTRANCKEN 
"SMAECKT 'S DRUYFS SOETHEYDT"1762

INLEIDING
Het archief van het ambacht Monster is nogal fragmentarisch overgeleverd. Het rechterlijk 
archief is daarentegen vrijwel compleet bewaard gebleven, zodat het aangetroffen 
bronnenmateriaal over de Monsterse rederijkerskamer De Blauwe Wijngaertrancken vooral 
voortkomt uit de civiel-rechtelijke en stafrechtelijke sfeer.

Het blazoen van de Monsterse kamer "De Blauwe Wijngaertrancken" hangt in de hal van het 
Monsterse Gemeentehuis. Het is een ruitvormig paneel, dat uit 1685 stamt, We zien de 
christusfiguur half geknield, half gehurkt in het graf (een wijnpers), dat in een bed van druiven 
staat. Christus gaat nog gebukt onder het kruishout. Hier wordt het motief van de mystieke 
wijnpers getoond. In deze pers wordt het bloed van Christus als ware het wijn onder de druk van 
het kruis uit zijn lichaam geperst.1763 Links en rechts van de figuur zijn druivenranken met volle 
trossen druiven afgebeeld, een duidelijke verwijzing naar de naam van de kamer. Door de 
druiventrossen heen loopt een lint met daarop de spreuk of het devies van de kamer, deels in 
rebusvorm weergegeven: "Ao Smaackt sdruyfs soetheit 1685". Onder zien we het wapen van 
Monster, boven dat van Karel de Vijfde, links dat van het graafschap Holland en rechts dat van 
Dordrecht. In de lijst staat een interessant vierregelig rijm:
" 't Iuweel daar wy mee pronken
Notabel ende Ient
Is ons Ionstich Geschonken
Tot Dordreght Excelent Anno 1548."
Met het "Iuweel" wordt het blazoen bedoeld. Nu was het gebruikelijk, dat "onvrije" kamers 
(d.w.z. die nog niet officieel erkend waren) gedoopt werden op een wedstrijd en van de 
organiserende kamer plechtig hun blazoen overhandigd kregen (een blazoen, dat ze overigens 
onofficieel al jaren konden voeren). De betekenis van de vier regels wordt dus duidelijk: in 1548 
is de Monsterse kamer op een wedstrijd te Dordrecht (waar ook o.a. de Leidse kamer aanwezig 
was) officieel toegelaten tot de rijen der erkende kamers. Rest nog een probleem: waarom staat 
de christusfiguur met zijn lijdensattributen (kruis, doornenkroon en graf) op het blazoen 
afgebeeld? Een verklaring hiervoor kan worden gevonden in het tweede devies, dat de kamer 
van tijd tot tijd voerde en dat luidde "Lijden Verwint" ofwel het lijden overwint (het kwaad). 
Hoe we het bestaan van twee deviezen moeten verklaren, is nog een vraag. Is hier sprake van 
een kamer, die voortkomt uit een geestelijke broederschap en naast haar werelds ook nog een 
geestelijk devies voerde, of zijn twee kamers samengegaan, waardoor zowel blazoen, naam als 
devies samengesmolten of naast elkaar gebruikt werden? De redelijkheid van beide verklaringen 
kan met voorbeelden uit andere plaatsen in de omgeving bewezen worden, maar meer zekerheid 
met betrekking tot Monster krijgen wij daar natuurlijk niet mee.
GERAADPLEEGDE ARCHIEVEN
ARA, RA Zuid-Holland, Monster, inv.nr.1 (Schepen dingboeken 1621-1628).
Idem, inv.nr.7 (Vonnissen van de Schout 1578-1638).
Idem, inv.nr.8 (civiele rollen 1587-1592).

1762. We zijn de heren J.G.Endhoven en A.P.van Vliet veel dank verschuldigd. Zij hebben ons herhaalde 
malen gewezen op voor ons onderzoek interessante archiefgegevens en zij waren behulpzaam bij het 
identificeren van verschillende personen.

1763. Ketters en papen 1986, p.118-119.
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Idem, inv.nr.62-64 (Criminele rollen van Schout en Schepenen 1578-1789.
Idem, inv.nr.94 (Vierschaarboeken 1563-1575).
Idem, inv.nr.96 (Vierschaarboeken 1580-1587).
Idem, inv.nr.108 (Registers van opdrachten en rentebrieven 1560-1566).
ARA, H.v.H., Grafelijkheidsrekenkamer, Rekeningen, inv.nr.4484.
GA Monster, inv.nr.8 (Resolutie- en ordonnantieboek van Schepenen 1637-1791).
Idem, inv.nr.9 (Bekendmakingen vanwege het plaatselijk bestuur 1577-1812, nagekeken tot 
1700).
Idem, inv.nr.14-100 (Ingekomen en uitgegane stukken 1575-1708).
Idem, inv.nr.206 (Ingekomen rekesten 1616-1700).
Idem, inv.nr.207 (Rekesten van Baljuw, Schout en Gerecht 1597-1706).
Idem, inv.nr.251-339 (Rekeningen van ambachtsbewaarders 1542,1588, 1609, 1612, 1614-1615, 
1620-1629, 1631-1640, 1643-1650).
Idem, inv.nr.584 (Schiltaalrekening 1579-1581).
Idem, inv.nr.1530-1533 (Kerkerekeningen 1558, 1559-1560, 1573, 1577, 1578).
Idem, inv.nr.1536 (Bijlagen bij de ambachtsrekeningen over 1589).
ANHG, Classicaal Archief 's-Gravenhage, inv.nr.1-4 (Acta Classis 1576-1711).
GA 's-Gravenhage, Not.arch., inv.nr.57.
BIBLIOGRAFIE
Van Boheemen en Van der Heijden 1985 - F.C.van Boheemen en Th.C.J.van der Heijden, De 
Westlandse rederijkerskamers in de 16e en 17e eeuw. Amsterdam 1985.
Catalogus Catharijneconvent 1986 - Ketters en papen onder Filips II. Het godsdienstig leven in 
de tweede helft van de 16de eeuw. Tentoonstellingscatalogus Rijksmuseum Het Catharijnecon
vent 1986.
Esbattement 1967 - Een Esbattement van sMenschen Sin en Verganckelijcke Schoonheit. Tekst
uitgave met inleiding en aantekeningen, verzorgd door het Nederlands Instituut der 
Rijksuniversiteit te Groningen. Zwolle 1967.
De Ridder 1966 - J.G. de Ridder, De kerkhistorie van het Westland. Zaltbommel 1966.
De Ridder 1974 - J.G.de Ridder, Uit de geschiedenis van het Westland. Den Haag 1974.
Tafel-spel 1589 - Tafel spel, Ghecelebreert tot Monster,by vier Schoolkinderen over de Tafel 
van sijn Excellentie (...). Ghemaeckt door W.Ph. du Rieu, schoolmeester tot Monster voorseyt 
(...). Rotterdam 1589.
Van Vliet 1983 - A.P.van Vliet, "Een desolaete boel" in het Westland 1573-1574. Scriptie 
afdeling Geschiedenis van de RU te Leiden 1983.
Van der Wall z.j. - Mr. Van der Wall z.j., Lauwerkroon Ms. KB 's-Gravenhage, sign. 78 H 22.
BRONNEN
1546
- Monster is van plan deel te nemen aan een wedstrijd te Gouda.1764 
1548
- De rederijkerskamer te Monster wordt in Dordrecht gedoopt, aldus de vermelding op het 
blazoen van de kamer.
1563
- ARA, RA Zuid-Holland, Monster, inv.nr.94, d.d.1-10-1563, fol.30 verso:
"Neel Gijsz. bekent de retrosijnen mit hemluyden te hoofden (=hoofdelijk) rekening ende 
betalen of 25 gulden dair voir."
- ARA, RA Zuid-Holland, Monster, inv.nr.108 C, fol.10 e.v., d.d.26-12-1563:

1764. Zie: Esbattement 1967 en Gouda 1546.
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Verklaring ten behoeve van Adriaen Cornelisz., onderschout van Monster1765, inzake 
vechtpartijen en verwondingen veroorzaakt door Gerijt Joosten1766, hier ten huize van Machuyt 
Michielsz.1767 in Heertgenshuysken te Monster. Pieter Jacobsz., alias Raeu, 27 jaar en (Henrick) 
Adamsz.1768, secretaris te Monster, getuigen als eersten. Dan volgt de herbergier Machuyt 
Michielsz., 40 jaar oud: "Verclare Machuyt Michielsz., als coninck van de rethrosijnen ende 
Gerijt Vrancken1769 mit Hubrecht Huybrechtsz.1770, timmerman, als camergesellen van de 
rethrosijnen omtrent Sint Jansmisse (=24 juni) anno tsestich lestleden naer heur beste onthoudt 
(=herinnering) de papegaij (=nagemaakte vogel, waarop geschoten werd) gescoten hadden ende 
enige van de camergesellen, comende ten huyse van Machuyt Michielsz. omme hem als 
coininck mit zijn huysvrou te halen nae heure gewoente, zoe vinden zij aldaer sitten drincken 
den voornoemde Gerijt Joosten in de camer. Ende de gesellen in de camer comende, siende dat 
Gerijt Joosten tegens hemluyden rebelleerde, zoe hebben zijluyden doen halen den voorscreven 
Gerijt Vrancken mit zijn dienaers, dewelcke alsdoen was gecoren (=gekozen) onder de gesellen 
als procureur ofte roede roe (=gerechtsbode). Ende Gerijt Vrancken mit zijn dienaers als roe 
aldaer gecomen zijnde, siende dat Gerijt Joosten een mes in de handt hadde, zijn degen 
uytgetogen hebbende, sloech hem 't mes uyter handt, dattet aen 't heft toe ofbrack (doorgehaald: 
of daeromtrent) bijnae aen 't heft."1771
1564
- ARA, H.v.H., Grafelijkheidsrekenkamer, rekeningen, inv.nr.4484, fol.128 verso:
Monster neemt deel aan een wedstrijd te Gouda. Lindanus, bisschop van Roermond en 
inquisiteur tot 1569, klaagt na afloop van het feest over de spelen van Leiden, Oudewater en 
Monster "inhoudende diversche schandaelen contrarie onsen heyligen cristen geloeve."
1570
- ARA, RA Zuid-Holland, Monster, inv.nr.94, d.d. 05-05-1570:
"Jan Philpsz. Ot1772 bekent de retrosijnen 2 pond Holl."
1571
- ARA, RA Zuid-Holland, Monster, inv.nr.94, d.d. 21-03-1571:
"Pieter Bastiaansz. in de Macht van de Craecker bekent de retrosijnen heur eijs te voldoen."

1765. Ariaen Cornelisz., substituut-schout van Monster. Zie RA Monster,
inv.nr.95, d.d. 01-10-1563. Volgens RA Monster, inv.nr.1, fol.198, d.d.22-05-1560 is op dat tijdstip 

Cornelis Cornelisz. nog substituut-schout. Het meest waarschijnlijk is dat hij identiek is aan Adriaen 
Cornelisz. Puyr (zie Arch. Abdy Rijnsburg, inv.nr.137 (Huurboek d.d. 1524) en ARA Staten van Holland, 
inv.nr.493, 10e penning Monster, en inv.nr.1753, d.d.05-09-1553.

1766. Geryt Joosten bezit als ruziezoeker en dronkenlap een fameuze staat van dienst (zie: RA Monster, 
inv.nr.94). De kwestie met de rederijkers lijkt aanleiding hem eindelijk eens goed aan te pakken.

1767. Machuyt Michielsz., herbergier in het Heertgenshuysken (vermoedelijk identiek aan de herberg Het 
Rode Hart).

1768. Hendrick Adamsz. (Verharen) wordt in 1568 al genoemd als secretaris van Monster.
1769. Geryt Vrancken (van Dijck van Adrichem) is een welvarende boer. Hij was welgeboren man en 

wordt in 1576 vermeldt als ambachtsbewaarder. In 1581 is hij schepen. Bij zijn overlijden wordt zijn boedel 
getaxeerd op vijf- a zesduizend gulden.

1770. Hubrecht Huybrechtsz. Gezien zijn naam is hij mogelijk verwant aan het boerengeslacht Van der 
Meer, dat bezittingen had in de Madepolder en Eikenduinen. Hij was timmerman van beroep. Zijn goederen 
worden in 1566 geconfisqueerd.

1771. Machuyt komt hierna de kamer in en vraagt wat er aan de hand is. Hierop wordt hij door Gerijt 
Joosten aangevallen, die hem met het halve mes wel 25 sneden in het gezicht geeft. Ook ontwringt Gerijt aan 
Machuyt een tang die deze in de hand houdt. Volgens verdere verklaringen is het ook op de derde dag van de 
schutterij mis gegaan met Gerijt. Hij valt dan met een mes de onderschout Jan Jansz. Schomaker, alias Corts 
of Coertsen aan.

1772. Jan Philpsz. Ot komt voor in ARA, RA Monster, inv.nr.108, fol.3, d.d. 11-08-1560, als hij een huis 
en erf koopt op 't "Kerckpat" te Ter Heide.
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- ARA, RA Zuid-Holland, Monster, inv.nr.7 ("Vonnissen van de schout, 4 marty 1579):
"de rhetorizijnen van Monster contra Gerrit Dumasz.1773" (verder niets meer)
- GA Monster, inv.nr.16, Ingekomen en uitgegane stukken 5 maart 1579, brief van schout 
Sybrandt Jacopsz.1774 aan Mr. Pieter, secretaris van het ambacht Monster1775:
"(--- ) Voerdts oock nae u schrivens in de Poeldijck ende tot Monster ende Loosduynen gecomen 
ben omme vorder kennisse van plonderinge te nemen, mits nemende respect (=erop lettend dat) 
ons ter causa van dien by den soudaten (=soldaten) niet beswaert te worden, mer alleenlyck hair 
vertreck te mogen geschien om redenen (=zodat) wy genoetsaeckt syn ons desertie te doen 
(=afzijdig te houden). 't Welck al niet geschreven en mach werden, opdat ghy oock moecht 
weten, dat ic die cap van retorijcka in mijnen handen hebbe ende tot Monster wesende ende tot 
Loesduynen ic (...oe nijgh) vraegende, wat hebben sy u benonomen (sic).(—).
1581
- Monster neemt deel aan een wedstrijd te Delft.1776
- GA Monster, inv.nr.584, Ambachtsrekeningen (geen fol.):
"De rhetorisinen tot een half vat biers hun opte Haichse reijse in mayo 1581 by de 
ambachtsbewaerders ende sommige bueren toegeleyt, betaelt 3 pond."
1583
- ARA, RA Zuid-Holland, Monster, inv.nr.96, Vierschaarboeken 12-1-1583:
"Adriaen Wormbrechtsz.1777, als keyser van de rhetoryckcamer alhier contra Adriaen Claesz., 
omme hem van de camers wegen te leveren alsulcke acht pers(...) van de cleden ende drie 
hellebaerden met 3 swaerden, die de camerbroeders tot zynen huysen gelaeten hebben, doen zy 
den intree binnen Monster verthoont hadden, die zy binnen Delft hadden gedaen ende noch syn 
portie te betaelen desselfs costen, die sy 't wegen gedaen zijn dit alle tot (...) van de mannen, hem 
dies ver(...) of hem te beteren mit 50 gulden."
15881778
1589
- Rederijkerswedstrijd te Monster ter gelegenheid van de inhuldiging van Prins Maurits.1779 
GA Monster, inv.nr.1536 (Bijlagen bij de kerkrekening d.d. 1589):
"Bekenne ick, Jan van Wassenberghen, boeckvercoeper tot Rotterdam, ontfangen te hebben uut 
handen van den eersamen Pieter Jelisz. als kerckmeester tot Monster met synen consorten de 
somme van ses gulden 15 stuvers ter cause seven gebonden tafelspelen met gouden letteren ende 
gelen sijden snoren ofte riemen, dewelcke gegeven zijn (ter gedachtenisse van der huldinghe tot 
Monster anno 1589 den 10e juny) synder Excellentie van Nassau, grave Maurits, ende zynder 
suster van Buyren. Item grave Wilhelm van Nassau. Item grave Philips van Hohenloe, item 
Gerardo Curvorst van Collen, item grave Georg van Solms ende den Ed. Justino van Nassau,

1579

1773. Gerrit Dumasz. (ook Dammasz.) wordt vanaf 1576 genoemd als schout van Monster tot 
waarschijnlijk 1579. In 1591 is sprake van Gerrit Dammasz., "eertijts schout van Monster" (RA Monster, 
inv.nr.140, d.d. 16-10-1591).

1774. Sybrandt Jacopsz., schout van Monster 1579-1584 en opvolger van Gerrit Dammasz.
1775. Mr. Pieter Verharen, secretaris van het ambacht Monster van 1569-1585. Mr. Pieter dichtte zelf ook, 

tijdens zijn werk. Zie: ARA, RA Monster, inv.nr.102, d.d. 02-06-1577 (achterzijde). Hij is de zoon van
Hendrick Adamsz. Verharen (zie 1563).
1776. Zie Delft 1581.
1777. Adriaen Wormbrechtsz., keizer van de kamer te Monster, is bakker van beroep. In de jaren 1582

1610 is hij schepen van Monster.
1778. Zie: Monster 1647.
1779. Zie: Van Boheemen 1999.
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welcke potentaten der kercken van Monster een euwighe gedachtenisse met taferelen tegene (??) 
(als tegenwordich blickt) hebben naegelaten. Uut welcken oorsaken my die voors. kerckmeesters 
sulcke som hebben betaelt. In kennesse der waerheyt soo heb ick dit selfs geteekent. Actum 
Rotterdam den 22 junij anno 1590.
J. van Waesberghen.
(Terzijde staat geschreven:)
Nota
Hier van coemt Pieter Jelisz. voors. 18 st. Item Arien Claesz. 18 st. dat zijlieden hierop hebben 
betaelt, ende het overschot coemt Jan Waesberghe voornoemt. Actum desen 23 junij 1590. 
Mercator anno. 4 gulden 19 st."
- ARA. RA Monster, inv.nr.8, d.d. 26-4-1589:
Jan Jansz. Craen1780, jegenwoordich gecoren keijser van de Retrosinencamer alhyer contra 
Jannes Brincks als Mr. van de excijs ter Heyde voor betalinge van 30 st.'s jaers deselve 
retrosinen uut rantsoen vande voornoemde excijs verschenen Jansmis anno '83, '84, '85, '86 ende 
87. Ofslaende 't gundt by quitantie deuchdelick blycken sal betaelt te behoren ende dat hy 
dezelfde excijs so lange nijet gehadt heeft."
1606
- Op 3-5-1606 vraagt de ambachtsvrouwe van De Lier zich af, waarom de rederijkers van o.a. 
Monster wel mogen optreden en die van De Lier niet.1781
- Kerkelyk Plakaatboek, Deel 2, p.186-187 en ARA H.v.H. Resolutie van het Hof van Holland: 
"Resolutie, verbod aan die van Wassenaar, Monster en Naaldwijk tegens de rethorijkspeelen. 
Den 15. juny 1606.
Op het vertoog by den heeren raaden, Koning en Rosa1782 gedaan, ten einde verbod mogte 
gedaan worden op den stilstand van rethoryckspeelen ten plattenlande, sonderlinge over 
plaatsen, daarvan by annotatie (=aantekening) deezen collegie het gesag heeft. Is geresolveert 
geschreeven te worden aan de bailliuws van Wassenaar, Monster en Naaldwijk etc., dat se sulke 
ordre in de dorpen en plaatsen van haare jurisdictie willen stellen, en doen oversenden dat geene 
speelen, vertooningen nog andere huichelaryen by degeenen, die men noemt van de kamere van 
rethorycke, of andere lichtveerdige persoonen aan worden gedaan, nog den volcke voorgesteld, 
op peine, dat men hetzelve haare persoonen sal imputeeren (=ten laste leggen) en de saaken 
daaraan verhaalen."
1619
- ARA, H.v.H. Groot Plakaatboek, Deel I, p.166:
Het Hof van Holland publiceert weer een plakkaat, waarbij de Baljuw van Monster, Loosduinen 
en Wateringen wordt gelast in geen dorp van hun jurisdictie spelen van rederijkers toe te laten, 
omdat "de batementspeelen en anderen die by den rethorijckere gespeelt werden, meest alle 
streckende syn tot verkortinge ende schimp tegen Godts woord, de religie en de regeringe van de 
landen."1783
1623
- ARA, RA Zuid-Holland, Monster, inv.nr.1 ( Scependingboeken), 26-3-1623:
"Papegaeij van de rethorijckers1784

1780. Jan Jansz. Craen. Mogelijk is hij familie van Jan Huygensz. Craen, die in 1581 een huis in het dorp 
Monster bezit. In RA Monster treedt een jonge Jan Jansz. Craen op als getuige in een proces inzake 
boedelscheiding en erfenis van de heer Huych Jansz. Craen.

1781. Zie: De Lier 1606.
1782. Koning en Rosa, raden van het Hof van Holland.
1783. Zie voor de volledige tekst: Algemeen 1619.
1784. Papegaeij: bont gekleurde vogel van hout of klei, waarop tijdens schuttersfeesten geschoten werd. 

Het papegaaischieten was niet alleen bij de schutterijen populair; ook andere gilden en broederschappen
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Cautie.
Op huyden den 26en martij 1623 hebben schout ende schepenen geconsenteert, dat Cornelis Hu- 
brechtsz.1785 als beminder van de rethorijckconste de prijzen aen d'ander zijde genoemt zal 
mogen lichten uut handen van Adriaen Lourisz1786. Ende heeft hij hemzelven dan vooren 
geconstitueert als borge om deselve te bewaren ende ter ordonnantie van deselven schout en 
schepenen weder over te zullen leveren, daertoe hij verbonden heeft zijn persoon ende goeden 
geen uutgesondert tot bedwang van allen rechten ende regteren. Acti ut supra."
1629
- ARA, R.A.Zuid-Holland, Monster, inv.nr.62, 6-4-1629:
Zie Loosduinen 1629.
1647
- GA 's-Gravenhage, Not.Arch. inv.nr.57, fol.94, d.d. 25-2-1647:
"Op huyden 25 february 1647 compareerde voor my A.van Drift, openbaer notaris, ende de 
getuygen naergenoempt den wel ed.(?) Nicolaes van der Valck wonende alhier in 's-Gravenhage 
out 64 jaeren, dewelcke verclaerde ende tuychde ende attesteerde by syn mannen waerheyd, 
conscientie ende siele salicheden in plaetse van eede ten versoucke van de gemeene camer- 
broederen van rethorica van den dorpe van Monster in de heerlickheyt van Polanen warachtich 
te weesen, dat hem, deposant, noch in versche memorie ende wel bekent is, dat syne deposants 
vader Jasper Jacobsz. van der Valck1787 zaliger in den jaere 1588 binnen den voorsz. dorpe is 
geweest keyser van de camer aldaer genoempt de Wynrancken ende sulcx hem wel bewust te 
sijn dat deselve caemer is een vrije caemer (in margine: ten eijnde(?) daervoor gehouden gekent 
heeft) eertijts alsoo rethorica gehandelt ende geuseert hebben. Voor iedereen van wetenschap 
wezende dat hy binnen den voorsz. dorpe geboren, opgevoet ende vele jaeren met anderen aldaer 
gewoont heeft, soedat hem, deposant, daerin (in margine: alle 't gene voorsz. is geleden) perfecte 
kennisse heeft.
Eyndigen etc. Wesenden ende etc. Actus gedaen ende gepasseert is in 's-Gravenhage ter 
presentie van Heyndrick Ysbrantsz., Maertge ende Isaeq Philipsz., metselaer, alle geenen hiertoe 
versocht heeft.
(Getekend:) Claes Valck, Isaeck Philipsz., H(eyndrick) Y(sbrandtsz.), A. van der Drift, notaris 
publycq."
1651
- ANHG Classicaal Archief, Acta classis 's-Gravenhage, inv.nr.3, 26-6-1651:
"Omgevraeght sijnde of yemandt de broeders iets wes particulier hadde, om tote den aenstaende 
synodus te brengen is verstaen, dat dit gravamen (=bezwaar), ingestelt van D.Guldemont1788, als 
particulare tot den E. synodum sal werden gevraght, namentlijck: alsoo bevonden wert, dat 't 
gansche treden (=trappen), knuppelen (=met knuppels werpen, meestal naar een dier), rhetorijck- 
spelen ende diergelijcke andere ongeregeltheden tegens 't verbot der bailliouws werde gepleeght 
ende als de bailliouwen haar daarover willen straffen, zij sig met pleydinge (=(listige) pleidooi
en) daertegens opstellen, seggende daar noch kennis noch placaten tegen sijn, vraagt de E. 
classis van 's-Gravenhage of niet nodig ware, dat van Hare Eed. Groot. Moog.1789 wierde ver-

verdreven er de tijd mee.
1785. Cornelis Hubrechtsz., clapperman (zie ARA, RA Monster, inv.nr.115, d.d. 01-02-1619; RA 

Monster, inv.nr.1, d.d. 25-01-1623).
1786. Adriaen Liurisz. van Teylingen, kleermaker, rentmeester van de armengoederen en boelceelpachter 

(ARA, RA Monster, inv.nr.51, fol.241, d.d. 04-06-1638 en vooral RA Monster, inv.nr.6100, d.d. 25-09-1664 
als een inventaris van zijn bezittingen wordt gemaakt door zijn erfgenamen en blijkt, dat hij een welgesteld 
man was met voor het dorp veel boeken in zijn bezit (een bijbel, een testament, 15 boekjes met "slegte 
koppestonen" en "andere rommeling boeckjens".

1787. Jasper Jacobsz. van der Valck, herbergier ca. 1545-1591, woont te 's-Gravenzande en is hervormd.
1788. Ds Samuel Guldemont, predikant te Monster in de jaren 1649-1657.
1789. Hier worden de Staten van Holland bedoeld.
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socht, Haare Eed. Groot. Mog. geliefde hare placaten tegen de voorsz. ongeregeltheden te 
vernieuwen."
1655
- ARA, RA Zuid-Holland, Monster, inv.nr.155, d.d. 12-5-1655:
"Alsoo Jan van Capelle, woonende tot Naeldwyk ende Jacob Jacobsz. Carel, woonende tot 
Schipluy, beyde jonggesellen, haer vervordert hebben op den thienden mey 1655 haer te 
vervougen op den camer by de retorickers van Monster ende aldaer aen te rechten vechterien, 
ook mede dat gemelte Jacob Jacobsz. Carel op 's heeren straet in arren moede een blooten 
opsteecker heeft getrocken contrarie de placcate des Ed. groot Mog. heeren Staten van Hollant, 
soo is 't dat de heer Johan Kerckhoven, balliu van Monster etc.1790, dese selve persoonen is inda
gende by edicte op clockegeslach omme te compareren voor sijne hooghe vierschaer jegens 
vrijdach toecoomende acht dagen wesende den 21en mey 1655 omme te aenhooren soodaenige 
eysch ende conclusie als de gemelte balliu ter saecke vandien sal doen vermelden ende daer 
jegens te antwoorden ende procederen als naer rechts. Actum den 12en mey 1655.
Jan van Kerckhoven.
Ick, ondergeschreven bode van Monster ende Poelaenen hebbe dese bovengeschreven 
indaeginghe met clockegeslach gedaen ende de voorschreven personen gedachvaert. Indien sij 
niet en compareeren, dat jegens haer geprocedeert sal werden als naer behooren. Actum desen 
12en meij 1655 Corn. Jansz. Valck 1655."
- ARA, RA Zuid-Holland, Monster, inv.nr.63 (Criminele Rollen Hoge Vierschaer):
"Hoge Vierschaer gehouden den 21en meij 1655.
Johan Kerckhove gesegt Poljander, bailjouw der heerelicheit Monster contra Jan Capelle, 
wonend tot Naeltwijck, gedaecht bij edicte (=besluit) ende clockegeslag eisch doen.
Den eijscher seijt ende de waerheijt is sulcx, dat den gedaegde hem vervordert heeft op den 10en 
meij 1655 hem te vervougen op de rederijckerskamer tot Monster ende aldaer te bedrijven 
groote moetwille (=baldadigheid) ende gewelt met vichten (=vechten) als anders contrarie (=in 
strijd met) de plackaete van den Ed.Groot Mogende Staten van Hollant ende Westvriselant, 
concludeert daeromme, dat den gedaegde sal werden gecondemneert (=veroordeeld) in een 
boete van 60 Carolus gulden cum expensis (=met de kosten)."
- Idem, d.d. 9-7-1655 veroordelen de welgeboren mannen Jan Capelle in de voornoemde zaak 
tot 25 gulden met de kosten.
1657
- Idem, Reghtdach gehouden den 25 meij 1657.
"Joncker Johan Poljander, Baljouw ende schout deser herelicheyt raetsione officii 
(=beroepshalve), contra Jan Pietersz.1791, camerspeelder alhier, gedaechde.
Keur als procureur van den heerlijckeyt doende eijsch concludeert, dat den gedaechde by de 
heeren welgebooren mannen sal werden gecondemneert, noijt meer op sabatsdagen in dese 
heerlicheyt te doen slingeren (nl. met het vaandel) ofte den trommel te laeten slaen, veel min 
sonder consent van den voornoemde heerlycheyt op het tonneel te speelen, als directelijck 
strijdende tegens het placcaet bij den Ed. heere van hove van Hollant op den eersten julij 1619 
geëmaneert (=uitgevaardigd). Ende daerenboven is een boete van 25 pond ter saecke hij hem 
vervordert (=zich verstout) heeft op den 13 deser lopende maent des naermiddachs onder de 
caticasatie (=katechesatie) te doen slaen den trommel ende met het vendel laten slingeren, dat 
den predicant met de ouderlingen genootsaeckt werden uijt het caticaseren te scheiden ende op 
den 14 dito sonder consent alsvooren heeft helpen maecken het tonneel ende daerop twee dagen 
publyckelicken te helpen spelen, cum expensis."

179tl. Johan Kerckhove (Poliander), baljuw van Monster en 's-Gravenzande 1654-1685.
1791. Jan Pietersz.; identiek aan Jan Pietersz. Capelle? Zie: Monster 1655.
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De anderen, die bij deze zaak betrokken zijn, worden vermeld op de volgende bladzijden; er 
staat bij de namen:
"Hem doet eijsen alsvooren; idem eijser ut supra contra Joris Leendertsz. van Santen1792, Arent 
Gerritsz. van Dijck1793, Gerrit Abrahamsz.1794, Dirck Abrahamsz.1795, Huijbrecht Isaecksz., 
Cornelis Jansz. van de Slange1796."
1671
- Monster is aanwezig te Honselersdijk. Auteur is N.N.R, "Schijn bedrieght".1797
1675
- Monster is deelnemer aan een wedstrijd te Overschgie. Auteur is ‘Schijn Bedrieght’. Monster1798wint de prijs voor het beste pronunchieren.
1676
- Monster is aanwezig te Naaldwijk. De bijdragen worden getekend door J.P.V.A.D.H., "Een 
dinck is noodich" .1799
1677
- ARA, RA Monster, inv.nr.64, d.d. 17-9-1677:
Zie Loosduinen 1677.
1679
- Op instigatie van de Maaslandse kerkeraad verbiedt het Hof van Holland rederijkersspelen te 
Monster, Loosduinen en Wateringen.1800
1678 - Monster is aanwezig te Schipluiden. Auteur is Pieter Arentse van der Valck1801.
1680
- Monster is aanwezig te Vlaardingen. Auteur is L.W. van Zalm1802, "Al doende leer ick".
1685
- Jaartal wordt vermeld op het bewaard gebleven blazoen.
1705
- Monster is aanwezig te Schiedam.1803

1792. Joris Leendertsz. van Santen komt als inwoner van Monster in diverse transportregisters voor. Hij is 
in 1660 naar 's-Gravenzande verhuisd.

1793. Arent Gerritsz. van Dijck koopt in 1670 de bouwnering en de levende have van zijn schoonouders 
(ARA, RA Monster, inv.nr.75, d.d. 28-04-1670).

1794. Gerrit Abrahamsz. en zijn broer Dirck (zie volgende noot) zijn beiden linnewevers. Hun vrijwel 
nooit gebruikte achternaam is "Molenendt".

1795. Zie vorige noot.
1796. Cornelis Jansz. van der Slange woonde in het Westeinde van Monster recht tegenover de plaats, 

waar later de buitenplaats Geerbron werd gebouwd. Hij komt regelmatig in de transportregisters voor.
1797. Zie: Honselersdijk 1671.
1798 Zie: Overschie 1675.
1799. Zie: Naaldwijk 1676.
1800. Zie: Maasland 1679.
1801. Pieter Arentse van de Valck, schipper en herbergier in Poeldijk (1650-1715; R.K.). Zie voor de 

wedstrijd: Schipluiden 1678.
1802. Leendert Willemsz. van der Zalm, schipper te Monster, komt herhaalde malen voor in ARA, RA 

Monster, inv.nr.29. Zie voor de wedstrijd: Vlaardingen 1680.
1803. Zie: Schiedam 1705.
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MUIDEN

INLEIDING
Van Muiden is geen archiefmateriaal bewaard gebleven, dat voor ons onderzoek in aanmerking 
komt.
GERAADPLEEGDE ARCHIEVEN 
Geen.
BIBLIOGRAFIE
Van Winter 1957 - P.J.van Winter, De Hollandse tuin. In: Nederlands Kunsthistorisch Jaarboek. 
Deel 8. Bussum 1957, p.106-109.
BRONNEN
Ca. 1550
- Voor het bestaan van een rederijkerskamer ca. 1550 te Muiden pleit een houtsnede die bewaard 
wordt in het Rijksprentenkabinet.1804

1804. Van Winter 1957, p.107.
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NAALDWIJK
DE JERICHOOS ROOS 
"'T SCHIET UUT LIEFT"
DE CEDERBOOM 
"UYT LIEFDE GELEEN"
DE ANDIVIEBLOEM 
"???"

INLEIDING
Het Naaldwijkse archiefmateriaal komt bijna geheel uit de kerkelijke hoek; de weinige 
vindplaatsen in de archieven van de lokale of landelijke overheid zijn bovendien weer reacties 
op klachten c.q. protesten van kerkelijke zijde, zodat bij Naaldwijk wel van een zeer eenzijdig 
beeld op de rederijkers gesproken mag worden.

De Naaldwijkse kamer, De Jerichoos Roos, kent een ruim twee eeuwen durende geschiede
nis, met als waarschijnlijk hoogtepunt de wedstrijd, die zij in 1551, ondanks de nodige bezwaren 
van de kerkelijke en landelijke overheid, georganiseerd heeft.
GERAADPLEEGDE ARCHIEVEN
ARA Brussel, Arch. van de Audience inv.nr.1656/1 en 2 (Administrations et locales Hollande, 
Zelande, Frise, 1549-1549, 1550-1555).
ARA Abdy Rijnsburg, inv.nr.239 (Abdyrekening 1549/1550).
ARA, H.v.H., inv.nr.278 (Register van notulen en ordonnanties van en aan het Hof 1602-1608). 
Idem, inv.nr.385 (Register van missiven van en aan het Hof 1600-1613).
Idem, Grafelijkheidsrekenkamer, Rekeningen, inv.nr.4456 (=1533).
Idem, RA Naaldwijk, inv.nr.61 (Requesten, gepresenteerd aan de Ed. Heeren Schepenen van 
Naaldwijk e.a. 1653-1746).
Idem, RA Naaldwijk, inv.nr.25 (Dingboeken van de geregte van Naaldwijk 1670-1778).
ARA, RA Naaldwijk, inv.nr.5-6-7 (Protocol van Scabinale akten 1587-1595; 1595-1604; 
1605-1613), 39 (Testamenten vanaf 1585) en 44-45 (Attestaties 1654-1781).
ARA, RA Wateringen, inv.nr.39.
ARA, Arch.Nass.Domeinraad, inv.nr.96-97.
ARA, Arch.Houtvesterij van Holland en W.Friesland, inv.nr.18 (Civiele en criminele rollen 
1683-1692).
GA Naaldwijk, inv.nr.1-2 (Resolutieboeken van Baljuw en welgebooren mannen 1658-1740). 
GA Naaldwijk, Renovatie Handvesten, keuren, statuyten ende ordonnantien. z.p. en z.j.
GA Naaldwijk, ANHG, inv.nr.1-2 (Kerkeraadsnotulen 1572-1709).
ARA, ANHG, Classicaal archief Delft en Delfland, inv.nr.1-5 (Acta Classis 1572-1708).
GA Monster, inv.nr.2072(d.d. 16-1-1607; los stuk).
GA 's-Gravenhage, OA, inv.nr.47 en 49 (Resolutien van Baljuw (Schout), Burgemeesteren en 
Schepenen 1619 en 1624).
BIBLIOGRAFIE
Van Bergen 1974 - E.van Bergen, Geschiedenis van Naaldwijk van de vroegste tijden tot begin 
20e eeuw. Schiedam 1974.
Beschryvinge z.j. - Korte Beschryvinge van de gemeente Naaldwyk. Z.p. en z.j.
Van Boheemen en Van der Heijden 1985 - F.C.van Boheemen en Th.C.J. van der Heijden, De 
Westlandse rederijkerskamers in de 16e en 17e eeuw. Amsterdam 1985.
Dodt 1847 - J.J.Dodt, De school te Naaldwijk in de 16e en 17e eeuw. In: Alg. letterl. 
maandschrift 1847. Deel II, p.1.
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Driessen - A.Driessen, Hontselersdijk en Naaldwijk voor de Hervorming. In: BBH. Deel 28 
(1904), p.117.
Duifhuizen 1977 - L.C.Duifhuizen, De hervorming in het Westland. Doctoraalscriptie RU 
Leiden 1977.
Fredericq 1891 - P.Fredericq, De inquisiteur Sonnius over de rederijkers (1551). In: TNTL. 
Jaargang 10 (1891), p.32.
De Ram 1850 - P.F.X.de Ram, Francisci Sonii ad Viglium Zuichemum epistolae, ex cod. auto
grapho Bibl.Reg.Brux. Brussel 1850.
Van Vloten 1859 - J.v.Vloten, Eerste aanstalten tot vestiging der Hervormde kerk te Naaldwijk. 
In: Kerkhistorisch Archief. Deel 2 (1859), p.139-134.
Vrage 1676 - Naeldwijckse Vrage ofte Kermis vreugd (...). Delft 1676.
Van der Wall z.j. - Mr.Van der Wall, Lauwerkroon. Ms. KB 's-Gravenhage, sign. 78 H 22.
BRONNEN
1533
- ARA H.v.H., Grafelijkheidsrekenkamer, Rekeningen, inv.nr.4456 (de rubriek "Ander uijtgeven 
van booden van den voorsz. hove in de voorsz. saecke Lutheranie"), fol.69 verso:
"Philips Claesz, bode, die mit beslotene brieven van den voorsz. hove gereyst is naer de 
bailliuwen van Rotterdamme ende Naeltwyck roerende dat zy zeekere spelen, zoe tot Delft by 
hueren retrosynen gespeelt ende Naeltwyck gespeelt, overseynden (=sturen) zouen, waervooren 
hem toegetauxeert (=toegekend) zijn drie dagen tot ses stuvers, blijckende by ordonnantie hier 
overgelevert. Waeromme hier 18 st."
1546
- Naaldwijk is van plan deel te nemen aan een wedstrijd te Gouda.1805 
1549/1550
- Rijnsburgse rederijkers komen naar Naaldwijk om een spel te spelen.1806
1551
- Brief van Sonnius1807 aan Viglius1808 (Latijnse tekst gepubliceerd in Fredericq 1891).
Vertaling:
Zeereerwaarde heer, ingesloten brief heb ik gekregen van de pastoor in Naaldwijk1809, een 
baccalaurus in de theologie, een flink en wijs man. De brief stuur ik naar Uwe Hoogwaardig
heid, opdat ervoor gezorgd wordt, als het mogelijk is, dat dergelijke bijeenkomsten en wedstrij
den in de retorica niet plaatsvinden, omdat ze zich onder het mom van retorica meestal onderling 
bezighouden met zaken van het geloof, die in deze tijd betwistbaar zijn; en zodra zij geleerd 
hebben welsprekend te zijn, willen zij dienaren worden van het woord Gods, terwijl zij dwalen 
en op een dwaalspoor brengen; hiervan bestaan nogal wat voorbeelden in onze tijd. Ik zou dit 
kwaad ook vermeld hebben in de instructie die ik aan D.T.1810 gegeven heb met betrekking tot 
het weer op het juiste spoor zetten van sommigen, maar ik heb daar toentertijd niet aan gedacht. 
Niet is deze vergeetachtigheid van ons een grote fout en niet schadelijker voor de kerkelijke staat 
dan de andere dingen, waarover zij in genoemde brief zijn gecorrigeerd.
Wij hebben vergeefse moeite gedaan, mijn heer, en wij hebben geld van zijne majesteit de keizer 
verspild, terwijl wij ernaar streefden beken droog te leggen zonder eerst de bron af te sluiten, de

1805. Zie: Gouda 1546.
1806. Zie: Rijnsburg 1549/1550.
1807. Franciscus Sonnius was een van de vertegenwoordigers van de Nederlandse geestelijkheid op het 

concilie van Trente. Hij wordt door Karel V tot inquisiteur benoemd.
1808. Viglius was een Nederlands rechtsgeleerde en staatsman. Karel V benoemde hem tot voorzitter van 

de Geheime Raad te Brussel (1549).
1809. Met de Naaldwijkse pastoor wordt waarschijnlijk Martinus Gerardusz. van Montfoort bedoeld.1810 D T = ?
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tuin van het onkruid te zuiveren zonder tegelijk de wortels van de tweedracht weg te halen, 
omdat het kwaad steeds zal terugkomen, aangezien ook wilgen, zolang als zij maar geknot 
worden, de takken in veelvuldiger mate en veel rijkelijker uit zich laten voortkomen."
- ARA Brussel Arch. Audience, inv.nr.1656/2, 3-4-1551:
"De Bruxelles le 3me jour d'avril anno 1551 apres Pasques.
Lieve ende goede vrunden. Wij verstaen dat die van Naeldwijck hebben doen sommeren de 
cameren van der rethorijck van Hollant, om aldaer huere spelen te comen doen. Ende hoewel 
men versupponeert (=veronderstelt), dat zij 't selve nyet gedaen en hebben zonder uwe weten, 
nochtans aenmerckende die perykelen (=gevaren) die t'anderen tijden overmits zulcke spelen 
gebeurt zijn, alsoe eenige hem poogen huer venijn ende quade leringe daeronder te mingelen 
(=mengen), soe bevinden wij wel nootlyck zijnde, om zulcke quaet te mogen verhoeden, dat 
men hem inne goets tijt versien (=zien aankomen) ende onderstellen (=onder controle brengen), 
waeromme wij u versoucken ende van mijn den keijserlijcke Majesteijt allergenadichste heer 
ordonneren, dat ghij van stonde aen alle den cameren van rethorijck van den steden, dorpen ende 
vlecken (=gehuchten) Hollants scherpelijcken bevelt eens voer al, dat zij alle haere spelen die zij 
van nu voertan zullen willen spelen, overseijnden, om nadien d'selve bij eenige theologienen 
(=theologen) doerzien ende gevisiteert (=onderzocht) zullen worden, die toe te laten ende 
admitteren (=toe te staan) ende aanbewynden (??) zoo 't behooren sal. Ende want om zulcx te 
doene van noode ende eenige geleerde ende discrete personagien daertoe te kiesen, soe verstaen 
wij dat Franciscus Franciszoon Zonyus, canonik Maerten Herman de Goude, deken van Sinte 
Maryekerk aldaer, doctoren des godheijt, Mr. Morles de Cestro, canonick aldaer, meester 
Florent van Haerlem, pastoer t'Amsterdam, Mr. Maerten Doncke, pastoer van Wormer ende 
meester Merten van Montfert, pastoer van Naeldwijck, daertoe wel nut ende bequaem zijn 
souden. Des wij u te kennen geven om u daer naer te reguleren hier."
- Idem:
"Aen den heere Van Assendelft, pastoor in Hollant.
Datum ut supra.
Lieve ende guede vrunt, want wij verstaen, dat die van Naeldwijck hebben doen sommeren de 
cameren van retorijck van Hollant om aldaer te comen spelen, soe scrijven wij jegenwoordelijck 
aen die van den rade in Hollant, gemerct dat uyt gelijcke spelen groote perykelen ende 
inconveniënten (=narigheden) gebuert zijn, dat zij allen den voersz. cameren ordonneren ende 
bevelen alle huer spelen van nu voertaen doen van den voersz. rade van Hollant te overseijnden, 
om deselve eerst ende alvoorens gevisiteert zijnde toe te laeten ende geadmitteert of afgeslegen 
te worden, soo 't behooren sal.
Des wij u te kennen geven u edele lastende (=opdragende) ende bevelende u daerna te reguleren 
(=u daar aan te houden). Ende soe verre ghy bevint, datter yet beijgevoucht oft gemingelt ware, 
dat ghij den voerseide raidt oft den procureur in Hollant, daervan dateert (=op de hoogte stelt) 
omme daerinne te voerzien, u in alles zulcx quijtende, dat men bij gebreke van u nyet 
geoorzaeckt en worden zulcx op u te verhalen.
Hier. Aen den schout van Naeldwijck."
1581
- Naaldwijk neemt deel aan een wedstrijd te Delft.1811
1601
- ANHG Naaldwijk, inv.nr.1, Kerkeraadsnotulen 1601:
"Mitsgaders oock om hem1812 te versoecken, dat hy wil beletten, dat de rethoryckers des 
sondaechs niet en spelen, noch vergaderinghe onder de predicatie houden volgens last van myn

1811. Zie: Delft 1581.
1812. Namelijk de baljuw.
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heeren de Staaten oft ten minsten, dat zy nye en speelen voor (lees: of) na de laetste predicatie, 
opdat alzo den dienst der kercke ny (=nimmer) verhindert worde."
- ANHG Classicaal archief, Acta classis Delft en Delfland, inv.nr.136, 3-7-1601, fol.347:
"De broederen van Naeltwijck gaven te kennen, hoe dat se eenen David de Colcellis1813, sijnde 
lidmaet haerder kercke, versceyden malen hebben aengesproken ende vermaent, dat hy toch dat 
maecken der retorijckspelen soude willen achterwegen laten ende niet meer doen. Daerop hij 
henluyden ten Ien (=ten eerste) sulcken onbillicken antwoort niet heeft gegeven, alsoo dattet 
hem liet aensien, alsof hij willich soude hebben geweest 't selve naer te laten, maer en heeft 
nochtans niet gedaen 't selve, alsoo dat hij in 't componeren ende maecken der retorijckspelen is 
voortgaende ende noch dagelicx voortvaert tot argernisse van velen, ja is soo verde gecomen, dat 
hij 't selve nu wel eenichsins soude willen verdedigen ende voren staen. Oock mede soo heeft hij 
een spel gemaeckt, daerover dat men te Naeldwijck wel 3 dagen gespeelt heeft ende was de 
geheele historie van Joseph1814, welck spel oock scandaleus ende ergerlicken was geweest. By 
velen vraechden daerom de broeders raet ende advys, hoe dat men in dese saeck sal handelen? 
De broeders des classis, hierop gelet hebbende, hebben voor raetsaem gevonden, alsdat se hem 
noch eens sullen aenspreecken ende vermanen, d'welck oock de visitatores onses classis sullen 
doen ende soo hij dan noch niet af en laet van sulcx te doen, soo sal men sien, hoe dat men 
vorder met hem procederen sal."
1605
- ARA, ANHG, Classis Delft en Delfland, inv.nr.2, d.d. 4-7-1605:
Zie Kethel 1605.
1606
- ARA, ANHG, Classis Delft en Delfland, inv.nr.2, d.d. 2-1-1606:
"Petrus Louwijck heeft voorgestelt, dat bij de rhetorijckers tot Naeldwijck op nieuwjaersavont 
groote disordre gepleecht is, versoeckende aen den classe, of niet goet ende nodich sijn soude 
om ij et daertegen te doen, is goetgevonden bij sooverre die van Naeldwijck hierover eenige 
hulpe des classes van nooden hebben zullen, om diesaengaende ijet aen de Gecommitteerde 
Raden van den E.E.Heeren Staten of aen den Hove van Hollant te versoecken, dat haer daerin 
behulpich sal sijn D. ab Oosterwijck."
- ARA H.v.H., inv.nr.278, Register van notulen van ordonanties en resoluties van het Hof van 
Holland:
Op 30 mei en 3 juni gaat een bode van het Hof naar Naaldwijk vanwege de rederijkers.
In de kantlijn:
"Rethorica.
30 may 1606. Ordonnantie op stalling voor Hans Heddings van een reise naer Naeldwijck van 2 
pond 10 sch."
In de kantlijn:
"Rethorica
3 junij 1606. Ordonnantie op stalling voor Hans Hedding van te reisen naar Naeldwijck ende de 
Liere met brieven aen den Bailliu Witte ende den Schout van de Liere 3 pond."
- Kerkelyk Plakaatboek, Deel 2, p.186-187:
Verbod op rederijkersspelen van het Hof voor Wassenaar, Monster en Naaldwijk.1815

1813. David de Colcellis wordt diverse malen vermeld in het RA Naaldwijk als "schoolmeester alhijer".
1814. Gaat het hier om Hummelen 1968, 1 U 11?
1815. Zie: Monster 1606.
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1607
- GA Monster, inv.nr.2072:
Verklaring voor de schepenen van Monster afgelegd, dat de rederijkers van Ter Heide al 40 jaar 
de blauwe Lavendelbloem in hun devies voeren, alsmede dat de getuigen gehoord hebben, dat 
de kameristen van Ter Heide te Naaldwijk gebaptiseerd (gedoopt) zijn.1816
- ANHG Classicaal archief, Acta Classis Delft etc., inv.nr.137, fol.101, 4-3-1607:
"Alsoo de camerspeelders tot Naeltwyck weder doende sijn geweest met spelen, tegen het 
verbot, ende is goedt gevonden, dat Albertus ab Oosterwijck1817 ende Petrus Louwijck1818 aen 
den provincialen Raedt oft aen de Gecommitteerde Raden van de E.E. heeren Staten, dit sullen 
remonstreren (=aantonen), ende versoecken, dat ordre mochte werden gestelt tot belettinge van 
sulcke speelen."
- Idem, 2-4-1607, fol.106:
"Aengaende het rethorijckspelen tot Naeltwyck om daer wat in te doen sal Albertus met eenen 
anderen daerin handelen by den heere van den hove van Hollandt ende sal Petrus daerin 
verscoont werden om oorsaecken ende redenen."
1609
- Idem, 2-6-1609, fol.179:
"Petrus Louwijc heeft voorgesteld, hoe datter gestroyt (=het bericht verspreid) werde, dat de 
rhetoryckers te Naeltwyck voorgenomen hadden op de kermis te spelen, ende dat uyt cracht van 
seecker toelatinge van den grave van Arenburg.1819 Is by de vergaderinge goet gevonden dat den 
kerckeraet neerstelyc na deese saecke vernemen sal, en so daer yet seeckers deshalven bevonden 
wert, dat alsdan Albertus ende Martinus Nicolai1820 belast sullen sijn, aen den Hogen Rade te 
versoecken ten eynde sulcx gevoechlijken mochte geïmpedeert (=verhinderd) werden."
1610
- ARA H.v.H. inv.nr.385, Register van missiven van en aan het Hof van Holland etc., fol.205: 
"Aen den bailju van Naeltwijck W.Reynegem.
Maurits etc.
Erentfeste, voorsienige, seer discrete, lieve, besondere, goet vrundt.
Alsoo wy bericht werden, dat de inwoonderen van uwe jurisdictie voor hebbens sijn op 
sondaege toecoomende ofte de andere vastelavontsdaechs eenige battiment ofte commediespelen 
opentlick te speelen, niettegenstaende diverse interdictien in voorgaende jaers daertegen gedaen. 
Ende dat de dagelixse experientie leert, dat onder sulcke speelen gewert (=ongehinderd geuit) 
werden alderhant schimpredenen (=lasterlijke taal) tegen Godts almachtich, sijn heilich Woort 
ende de regieringe van den landen, des hebben wij niet willen naerlaten u te lasten ende bevelen 
wel expresselijck in den name ende vanwegen de hooge overicheyt, daertegens sulcke ordre te 
stellen ende interdicties te doen, publyckelyck etc. etc. Mochte in andere uwe jurisdictie geen 
gelycke spelen en werden gespeelt, maer dat 't selve geheelyck werde verhindert ofte soo verre 
bij uwe (...) ofte (...) van behoorlyck belet daertegens gedaen, eenige spelen aldaer werde gespelt 
contrarie de bevelen van desen hove, soo gedencken wy des aen uwe eygen personen ende oock 
aen alle dengeenen, die ter contrarie sullen doen, sulcx te verhalen, als wy voor den dienst ende 
ruste van de landen sullen bevinden te behooren. Ons heere God sy met U.L. Geschreven in den 
Hage dese 17 februarij 1610."
1612
- ANHG Naaldwijk, Kerkeraadsnotulen, inv.nr.1, 24-6-1612, fol.133:

816. Zie: Ter Heide 1607.
817. Albertus van Oosterwijck, predikant te Delft in de jaren 1602-1616.
818. Petrus Louwijck, predikant te Naaldwijk in de jaren 1586-1618.
819. Karel, graaf van Aremberg, heer van Naaldwijk 1597-1612.
820. Martinus Nicolaesz. Scheer, predikant te De Lier in de jaren 1595-1628.
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"Sijn gedeputeert op den classe van Delft te verschijnen Pieter Louwijck, predicant met Marten 
Willemsz., ouderlijnck, met laste den classe aen te dienen, also men bevint, dat de rethorijck- 
camers ende spelen niet geheel konnen werden afgedaan, dat goede ordre daerop mochte werden 
gestelt tot wechneminge van de ergernisse ende misbruycken, zoveel mogelick is."
1613
- ANHG Naaldwijk, inv.nr.1, Kerkeraadsnotulen 14-7-1613, fol.137:
"Ten zelven daghen is oock gehandelt met Johannis Stavereno1821, rectoor der schoole alhier, 
over zijn gegeven ergernisse zo door droncke drijncke ende lichtveerdicheyt by hem in de 
herberge gepleecht, alsoock van weghen het overstellen van een oneerlijcke comedie van 
Terentio, om die openbaerlijck door de genaemde rethorijckers tot Naeltwijck gespeelt te 
worden, ghelijc geschiet is. Daerover hij, ernstelijc vermaent sijnde, heeft verclaert zulckx hem 
leet te wesen ende voortaen alle oorsake van ergernisse belooft te vermeyden. Ook wel expresse
lick daerop belooft hem met de zake van de rethorijckxcamer niet meer te zullen bemoijen noch 
zijn penne te gebruijcken, om yet voor haer te schrijven. Heeft oock gewillicht, dat hiervan 
eenich verhael op de predickstoel voor de ghemeinte zal werden ghedaen. Doch met verzwey- 
ginge zijns naems ghelijck hetzelve van eenighe andere broederen mede geschieden zoude."
1614
- Idem, Kerkeraadsnotulen 6 en 7 juli 1614, fol.146:
"Ten zelven daghe is gehandelt met Johanni Stavereno, rectoor der schoole alhier, ende dat over 
zeker swaricheden tussen hem ende zyn huysvrouw".1822
- Idem, Kerkeraadsnotulen 23-11-1614, fol.146:
"Ten zelven daghe is gehandelt in de zake van Mr. Joannis Stavereno, rectoir, also hij onlanx 
zijn huys ende schole hadde verlaeten ende den tijt van drie dagen aeneen hem laeten vinden te 
Voorburch in de kermisse aldaer oock met de rhetorijckers, zo van Naeltwijck als van Voor- 
burch veel handels gehadt, in haer dronckegelagen geseten ende zelfs oock niet vrij van dron- 
ckenschap was geweest. Waerdoor verscheyden ergerlicke geruchten alhier over het dorp zijn 
verstroijt geworden, is goet gevonden dat hij door Mr. Jorijs Cleermaecker ende Willem Mar- 
tensz., ouderlingen, hierover sal werden aengesprocken ende hem voorgehouden zijn loose 
frasen (=holle kreten) by hem gedaen van hem niet met de rethorijckcamer van haer spelen niet 
meer te bemoeyen ende zullen op vrijdach toecomende rapoort (=verslag) doen van haer 
welvaren."
- Op 28-11-1614 (fol.147) blijkt dat Johannes van Staveren alle beschuldigingen met klem 
ontkent en zich "seer straf ende trotsich" gedraagt. Op 30-11-1614 (fol.147-148) komt dan het 
slot van de affaire:
"Ende alzo den tijt cort was, zo is by den broederen des kerckenraets geresolveert Mr. Joannis 
voornoemt dit voor te houden, dat zij tevreden waren eenige dingen te laeten blijven in haere 
waerde, dewelcke hij sterck ontkende. Maer soverre als hij, mr. Joannis, begeerde met de 
broederen te verzoenen, ende ter H. avontmaele toegelaeten te werden, dat hij zijn schult zoude 
bekennen over het onnoodich verlaeten zijne schoole ende het volgen ende gemeynschap 
houden met de ghenaemde rethoryckers ende haere speele te schryven ofte yet voor haer te 
maken, tegens zijn voorgaende belofte by hem ghedaen."1823
1618
- Idem, inv.nr.1 Kerkeraadsnotulen 10-6-1618, fol.170:

1821. Johannis Stavereno (Staveren, Staverman), schoolmeester te Naaldwijk tot 1619. Op 26-10-1619 
wordt hij tweede meester aan de Latijnse school te 's-Gravenhage.

1822. Ook op 13-07-1614 (fol.145) wordt gesproken over de huwelijksproblemen van Van Staveren; hij 
belooft beterschap, maar op 23-11-1614 zijn er wederom moeilijkheden.

1823. De rector belooft zijn taak als schoolleider niet meer te verwaarlozen en belooft wederom niet meer 
met de rederijkers in zee te gaan. Nu mag hij weer deelnemen aan het avondmaal.
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"Item ten zelven dage is deselve opgeleyt aen te spreken den bailliou ende te vermanen, dat 
aenstaende kermisse op den sondach niet zal gespeelt worden by den rethoryckers."
1622
- ANHG Classicaal archief, Classis Delft etc., Acta 28-7-1622, fol.20 verso:
"Is gevraecht by Petrum Louwijc of lidmaten der kercke hen bemoeyende met rhetorijcxspelen 
voor den rethorijckers te dichten ofte uyt te schryven niet aensprakelijk en sijn. Wert verstaen: 
Jae, doch dat men se broederlijc sal aenspreken ende haer te kennen geven het goetvinden der 
synoden."
1661
- Idem, 19-8-1661, fol.23:
In margine: Rhetorickers tot Naeldwijck
"Tot weringe van de rhetorickers te Naeltwijck ende Honsholredijck sijn nevens D.Jephta1824, 
gedeputeerde visitatores van dien ring."
1671
- Naaldwijk is deelnemer aan een wedstrijd te Honselersdijk. Auteur is A.Leeuw.1825
1676
- Naaldwijk organiseert een wedstrijd. De bijdragen zijn gebundeld in "Naeldwijckse Vrage etc." 
Bovendien neemt de kamer deel aan een wedstrijd te Zegwaard. Auteur is G.P. van Ruyven, 
‘Wapent U Wel.’1826
1677
- ANHG Naaldwijk, inv.nr.2, Kerkeraadsnotulen, fol.20-21:
"Anno 1677 is by den kerckeraet geresolveert aen syn Hoogh. den Here Prince van Orange (= 
prins Willem III) over te leveren dit naervolgende request luijdende als volght:
Aen sijn Conincklijke Hoogh. Geeft met behoorlijcke reverentie(=eerbied) ende eerbiedigheid te 
kennen de predicant en de kerckenraet tot Naeltwyck. Naedien den toorn Godts tegen ons lieve 
vaderlant door onse sonden ontsteken niet op en hout te branden, soodat U. Hoogh. tegen de 
vyanden van hetselve wederom te velde gaet ende maendelijcke bededagen om de segen der 
kercke gecontinueert moeten worden, so wenden de supplianten (=verzoekenden) voornoemt 
sigh met ootmoedige bede tot U Hoogh., versoeckende, dat het U hoechste geliefte sy den dese 
U Hoogheyts heerlijckheid te belasten, dat hy geduyrende desen gevaerlijcken oorlogs bij de 
continuatie van onsen maendelijcke bededagen belette niet alleen het comedi- en tragedispelen 
van de rhetoricers op de kermissen, maer oock het uitgeven, voorstellen en beantwoorden van 
haere rhetorische vragen, opdat alle occasies (=gelegenheden) tot dolheyt en overdadigheyt 
stridende tegen de verhooringe onser gebeden des te beter moghten geweert werden. Dit doende 
ende hierop is besloten dit apostil. Syne hoogh. verclaert en ordonnert het mede, dat by provisie 
(=als tijdelijke maatregel) vrij in of aen (??) binnen de heerlijckheid van Naeldwijck sullen 
cesseren en geweert werden de comedie- en tragedispelen, mitsgaders de voorstellen van de 
rhetorische vragen in de requeste vermelt en wat dies meer moghte wesen 't sy op kermissen ofte 
andere tijden.
Lastende den officier van deselve plaetse en allen anderen, dien dit aengaen magh dairnae den 
inhout deser preciselijck te reguleren: Gedaan in Den Haeghe den 15 maert 1677. En was 
onderteyckent: Quiliaum d'Orange.
(Lager staat : Ter ordonnantie van syn hoogheid sub. Rooseboom)."

1824. Ds. Jephta van Vlletarplus, predikant te Naaldwijk in de jaren 1645-1688.
1825. Zie: Honselersdijk 1671.
1826. Zie: Van Boheemen 1999 en Zegwaard 1676.
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1678
- Naaldwijk is deelnemer aan een wedstrijd te Schipluiden. Auteur is G.P. van Ruyven.1827
1679
- ANHG Naaldwijk, inv.nr.2, Kerkeraadsnotulen, fol.22:
"Is enige weken voor Naeldwijckse kermis bij den kerckenraet goet gevonden dit naervolgende 
request in te stellen aen syn Coninck.Hoogh.: Geeft met behoorlicken eerbiedigh. te kennen de 
predicant in de kerckenraet tot Naeltwyck, zoedat alle de kercken, dewelcke behoorende onder 
de classe van Delft en Delfland gedoleert (=zich beklaagd) hebben, beswaert te syn met 
batementspelen der rhetoricers by het Ed. hof op de 4. maij 1679 hebben geobtineert (=verkre- 
gen), dat aen alle de officieren van die plaetsen expresse last (=opdracht) vanwegen de hooge 
overicheyt gesonden is, sigh punctuelicken (=stipt) te reguleren naer seker placaet, daerwegens 
geëmaneert (=uitgevaardigd) op den 31 juli 1619, waerin de bailliuwen bevolen wort het spelen 
van enigerlicken spelen de rhetorickers scherpelicken te verbieden ende te verhinderen als meest 
alle streckende tot vercortinge ende (...) van Godes woort, de religie en de regieringe van dese 
landen. Bij dese dolerende kercke soude de kerck tot Naeltwyck sigh vervoeght hebben, alsmede 
behorende onder den classe van Delft en Delflant. Ende alsoo tot Naeltwyck een van U 
hooghheits heerlyckheden is, soo heeft het de supplianten goet gedaght sigh te wenden tot U 
Hoogheit met ootmoedigh versoeck, dat het U Hooghheyts geliefte sy diergelycke ordere tot 
Naeltwyck ende Honselaersdyck te stellen, opdat oock aldaer alle de spelen der rhetorickers 
mogen werden verhindert. Al doende etc. Dogh op dit request aen syn Hoogheit overgelevert 
synde is de gewenste vraghe niet gevolght."
1682
- Naaldwijk is deelnemer aan een wedstrijd te Kethel. Auteur L.A.V.V.1828, "Ik hoop na beter." 
1684
- ARA, Arch.Houtvesterij van Holland en West-Vriesland, inv.nr.18, fol.51 verso, d.d. december 
1684:
"Idem eyscher claeght over Arij de Leuter, tamboer van de rederijckers tot Naeltwijck, gegijseld 
ter saecke hy hem vervordert heeft op den 31en january 1684 's nachts tusschen 12 en 1 uyren 
met sijn soon een net te stellen op 't kerckhof tot Monster op de sneeuw om de conijnen die 
aldaer quamen (...) te vangen."
1687/1688
- Uit: Korte beschryvinge, Naaldwijk z.j., pag.38-39:
"Het (=raadhuis) verkeerde toen (=1688), ten opzichte van het timmer- en metselwerk, in zeer 
vervallen staat, zoodat baljuw en welgebooren mannen van Naaldwijk zich, reeds in Augustus 
1687, aan Prins Willem III richtten, ten einde de toestemming tot de herstelling te erlangen. 
Hierop werd in het volgend jaar, een goedkeurend antwoord gegeven. In dit stuk verzocht men 
voorts, dat de Rederijkers hun kamer op het stadhuis ontruimden, en de waag naar een loods bij 
de kerk verplaatst mocht worden. Een en ander werd alsmede toegestaan; het eerste echter in 
dier voege, dat men aan de rederijkers de behulpzame hand had te bieden ter bekoming van een 
andere geschikte vergaderplaats."
- ARA 's-Gravenhage, RA Naaldwijk, inv.nr.25, Vergaaderinghe van welgeboore Mannen op 
den 3en december 1687:
"Bailliouw ende welgeboore mannen vergaadert sijnde omme te delijbreeren ende te 
estamijneeren hetgeene noodigh en dienstigh was aengaende de heerlijckheijt, vonde gesament-

1827. G(elijn) P(ietersz.) van Ruyven is vermoedelijk een zoon van Jan Gleijnen van Ruyven. Zie voor 
hem ook Honselersdijk 1671. Voor de wedstrijd zie: Schipluiden 1679.

1828. L.L.A.V.V. is mogelijk Leendert Arentsz. van (der) Valck, kleermaker (1662) en vleeshouwer 
(1687). Zie voor de wedstrijd: Kethel 1682.
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lijck goet dat men soude inspecktie neemen over het ambachtshuys, alsoo hetselfe geheel 
vervallen ende ontramponneert (=gehavend) was. Soo hebbe balliouw ende welgeboore mannen 
haeren boode gesonden aen den tamboer van 't retorijka, dat hij soude hebben te koomen openen 
de deur van de retoorijckerskaamer, omme meede inspecktie te neemen, hoe het aldaer stont. 
Soo is denselve tamboer, genaempt Gerrit Willemsz. van Olsthooren, gecoomen ende heeft 
tegens den balliouw ende alle de welgeboore mannen seer impertinent ende met veele 
scheltwoorden dezelve beginnen te injurieren, seggende met deese ende veel meer andere 
woorden: "Ick en wil de kamer niet open doen en ick en sel se niet open doen en ghyluyden en 
sult er niet op koomen. Bruyt van de trappen, of ick weet wat ick doen sel. Bruyt beneeden naar 
jouw kaamer toe! Heb ghy wat te segge; ick heb hier booven sooveel te segge, als ghy beneeden 
te segge hebt." En meer andere vuijle woorden, waerop den bailliouw ende welgeboore mannen 
haeren boode sonde, omme de smith omme de deur te openen ende de smith koomende wiert 
geresijsteert ende tegengehouden van de voornoemde Gerrit Jochemse (sic?), seggende: 
"Sacrement, wat heb je hier te doen? Bruyt hier vandaen! Ghy en sult de kaamer niet opendoen! 
Sy en hebbe daer niet te segge". Waerop welgeboore mannen resolveerde ende ordonneerde den 
balliouw dat hij op staende voet daerinne soude hebben te voorsien ende den voornoemde Gerrit 
Jochemse Olsthooren de facto bij de kop te vatten ende hem te brengen op soodaenige plaetse, 
als men gewoon is sulcke luyden te doen. Op den 4en december 1687 is Gerrit Jochemse van 
Olsthooren van de dienders gevath ende op het dijfgat gebracht.
- Vergaderinge ende rechtdagh van Balliouw ende welgeboore mannen op den 10en december 
1687:
Balliouws ende welgeboore mannen vergadert sijnde, gespanne vierschaere houdenden deede 
voor haer brengen de persoonen van Gerrit Jochemse Olsthooren, gedetijneerde, op den 4en 
december 1687, ende hem geëxamijneert hebbende, confesseert dat hij Gerrit Jochemse, hem 
niet en heeft ontsien op den 3en december 1687 balliouw ende welgeboore mannen vergadert 
sijnde, seer impertinent te bejegenen ende te injurijeeren over het openen van de kamer, daer de 
retorijsijns haer sijn onthoudende. 't Welck ick hadde mooge laeten ende wel soude gedaen 
hebbe, ende behoorde niet opgestaen te hebbe tegens mijn overheijdt, maer haere ordere te 
parreeren (=gehoorzamen), die sij mij voorhielden ende niet onbejoorlijck en was, waeraen niet 
qualijck en soude gedaen hebbe, maer mijn schuldige plicht volbracht hebbe, soo beloove ick, 
Gerrit Jochemse van Olsthooren, alhier, voor de gespanne vierschaare van balliouw ende 
welgeboore mannen, sulcks noijt meer te gedencken, laet staen te doen, ende niemant van de 
gerechte, wye het soude moogen weesen, oijt qualijck aen te spreecken, nochte te injurijeeren, 
tzij hoedanigh het soude moogen weesen, ende mijn leeven lanck sal gaan draagen als een 
eerlij ck man ende een burger behoort te doen. Ende indien sulcks quaemme contrarij te doen 
meerder ende swaerder straffe waerdigh ben. Aldus onderteeckent met mij eygen hant voor de 
gespanne vierschaare in 't raethuys op den 10en december 1687. Gerrit Jochemsz. van 
Olsthooren
Welgeboore mannen den gedaghde in judijsio sijne confessie van de begaene injurie mondelingh 
gehoort ende hetgeene bij hem onderteeckent is in crymyneele dinghboeck geëxsamijneert ende 
geleth op hetgeene beletten stonde (=gelet moest worden volgens) d'oude recht uit de naem van 
sijn Hoogh. den heere Prins van Orangie ende staete van Hollant ende Westvrijeslant condem- 
neere den gedaghde in judissio alhier te verklaaren, dat de gedaene injurie hem van herten leet is 
ende dat hij godt ende de justijsie omme vergijfenisse bit met bloote hoofden, gevouwen hande 
ende gebooge knije; waermeede de justijsie voor deese maelle sal sijn voldaen. Alles op peene 
van swaerder comdenasie indien hij, gedaechde, weederomme iemant kompt te injurijeeren ende 
verders in de koste van 't sluyten ende ontsluyten ende andere kosten hierop gevallen. Actum ter 
raetkamer op den 10en december. Op hetselve mouvement heeft de voornoemde Gerrit 
Jochemse van Olsthooren in gespanne vierschaare met blooten hoofde, gevouwen hande ende 
geboogen knie Godt ende de justijsie om vergijfenisse gebeede."
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1701
- ANHG Naaldwijk, inv.nr.2, Kerkeraadsnotulen, fol.41:
"In dit jaar heeft de kerckeraad eenparig besloten aan zijne Kon. Maj. van Groot Britanje (=prins 
Willem III) op te geven dit naervolgende Request:
Aen sijne Koninglijke Majestijt van Groot Brittanje! etc. etc. etc.
Geven met het diepste respect te kennen predikant ende kerkeraad van U. Ed. Majesteijts 
heerlijckheijd van Naeldwijck en Honsholredijck, hoe dat soogenaamde rhetorikers eenigen tijd 
herwaarts, sig niet en hebben ontsien des heeren heijligen dag te schenden door het roeren der 
trommelen, het slingeren met de vaandels, het lopen in sotte clederen, etc. en dat in 't openbaer 
op de straaten van U.Ed.Majestijts heerlijkheijd. 't Welck nergens anders toe strekken kan dan 
tot bederf der jeugd, beproeving der Godzalige, in verwekkinge van Gods toorne op land en 
kerke, voornaamlijk in deze bekommerlijke tijden, nu God de staat van ons lieve vaderland (om 
desselfs steeds meer en meer aanwassende sonden) met een landen luijden (=en voor mensen) 
verderfelijken oorlog schijnd te drijgen, dewijle dese bovengenoemde buijtensporigheden niet 
alleen strijden tegen veele placcaten, van de SOUVERAINE deser landen, en speciaal de 
resolutie van haar Ed.Gr.Mo. de heeren Staaten van Holland ende West-Vriesland, in dato den 2. 
meij 1694 (in welcke rhetorische spelen en diergelijke ijdelheden op den sondag expres 
verboden worden), maar ook tegen het apostil van U. Ed. Majt. aan haar, supplianten, 
aldergenadigst verleend op den 15 maart 1677 - hier annex. Zo wenden sij, supplianten, sig tot 
U. E. Maj.t. op het alderonderdanigste biddende, dat het U.E. Maj.t. zeer genadiglyk gelieve het 
voorseide apostil te bekragtigen, aen den heere bailliuw nevens de magistraat van Naaldwijk 
opnieuws te ordonnaeren, het roeren der trommelen, het slingeren der vaandels, het loopen in 
sotsgewaad en alle andere rhetorische exercitien op des heeren hijligen dag te weeren, en 
metterdaad te doen ophouden! 't Welck doende etc.
Zijne Maj.t. heeft dese requeste genadiglijk gelieven te renvoijeren (=verwijzen) aan de Ed. 
Mo.Heeren, die van den raade aen rekeningen van zijne Maj.t. van Groot Brittanje, die daarop 
gunstiglijk hebben gelieven te geven dit appoinctement (=deze beschikking) luijdende aldus: 
Extract uijt het Register van de Notulen van die van den raade, en reekeningen van sijne 
Kon.Maj.t. van Groot Brittanje.
Woensdag den 8 Maart 1702
Die van den raade en reekeningen van sijne Kon.Maj.t. van Groot Brittanje, nader gezien ende 
geëxamineerd (=onderzocht) hebbende de requeste van den predikanten en kerkenraad van 
Naaldwijk en Honslaarsdijk, tenderende (=ernaar strevend) ten eijnde de rederijkers in 
toekomende (=in het vervolg) mogte worden belet, het roeren van trommelen, slingeren van 
vaandels en het loopen in sotsgewaad bijsonder op des heeren hijligen dag! Den Raad, aan wien 
sijne Maj.t. de dispositie (=beschikking) van dese sake heeft gelieven te renvoyeren, last ende 
ordoneere hiermede den bailliu van Goch1829 sodanige voorsieninge te doen, dat, op des heeren 
hijligen dagh, het roeren van trommelen, het slingeren met vendels, en het loopen in sotsgewaad 
sal geweerd ende belet! Accordeert met 't voorsz. Register Schuijlenburch.
In margine: N.B. dit zelve hebben de E.Gr.Mog. Heeren Staaten van Holland en Westvrieslant 
mede nadruklijk, en op zware boeten verboden, in een expres placaat ten dien eijnde, in dato 18 
maart 1711 - zie 't placaat 31 july 1619 en 4 mey 1679 in dit boek supra, p.22."
1708
- Naaldwijk is aanwezig op feesten te De Lier en Schipluiden. Eigen feest: "Naaldwijks 
Voorstel, 2 Julij 1708".1830
1710
- Eigen feest: "Naaldwijks Vrage - 30 Junij 1710" (ook De Andiviebloem doet mee).1831

1829. Henricus van Goch wordt van 1679 t/m 1716 vermeld als baljuw of hoofdbaljuw van Naaldwijk 
(Zie: RA Naaldwijk, inv.nr.25). Hij is in de periode 1692 tot 1704 tevens schout van Wateringen (Zie: RA 
Wateringen, inv.nr.39).

1830. Zie: Mr. Van der Wall z.j.
1831. Zie: Mr. Van der Wall z.j.
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- De Cederboom is aanwezig op een wedstrijd te Schipluiden.1832
1723
- GA Naaldwijk, Renovatie Handvesten, Keuren, Statuyten ende Ordonnantien. Gestatueerd, 
over de heerlijkheden van Naaldwijk, Honsholredijck en 't Hondertlant1833 . 26 september 1723, 
fol.37 recto en verso.:
"Wert mede geinterdiceert ende verbode de cameriste der rethorijckerskaameren, geene de 
voorsz. speele ofte andere versierde bedagte, ofte onbedagte insolentie, ende quaat gelaat (=zich 
voordoen) 't sij met maniere of onder dekzel van eenige haare speelen ofte trommele, vaandele, 
ofte sotskappen te gebruycken, op de kamere, ofte daarbuijten, op een boeten van tien pon- 
den."1834

1832. Zie: Mr. Van der Wall z.j.
1833. Het "Hondertland" is in de middeleeuwen een oud en klein ambacht, dat later deel uit gaat maken 

van het ambacht Naaldwijk.
1834. Als de keuren in 1742 worden vernieuwd, worden de rederijkers niet meer vermeld.
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NAARDEN

INLEIDING
In het archief van de gemeente Naarden zijn door ons geen posten over rederijkersactiviteiten 
aangetroffen.
GERAADPLEEGDE ARCHIEVEN
GA Naarden, OA, inv.nr.39-41 (Resolutieboek Vroedschap 1615-1725).
Idem, inv.nr.71 (Register van plakkaten ca. 1600-1700).
Idem, inv.nr.73 (Keurboek 1620-1646).
Idem, inv.nr.146 (Thesauriersrekeningen 1602-1614).
BIBLIOGRAFIE
Van Winter 1957 - P.J.van Winter, De Hollandse Tuin. In: Nederlands Kunsthistorisch 
Jaarboek. Deel 8. Bussum 1957, p.106-109.
BRONNEN
Ca. 1550
- Voor het bestaan van een rederijkerskamer ca. 1550 te Naarden pleit een houtsnede, die 
bewaard wordt in het Rijksprentenkabinet.1835

1835. Van Winter 1957, p.107.
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NIEUWENHOORN
DE VIOLIEREN
" 'T SPRUYT UUT JONCKHEIT"

INLEIDING
In het archief van Nieuwenhoorn zijn door ons geen archivalia aangetroffen, die posten over 
rederijkersactiviteiten zouden kunnen bevatten. We beschikken slechts over één extern gegeven, 
nl. uit Heenvliet (1580).
GERAADPLEEGDE ARCHIEVEN 
Geen.
BIBLIOGRAFIE
Geen
BRONNEN
1580
- Nieuwenhoorn is deelnemer aan een wedstrijd te Heenvliet.1836

1836. Zie: Heenvliet 1580.
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Zie: Nootdorp
NIEUWEVEEN

NIEUWPOORT
'T WILDE HEYBLOEMKEN 
"GHEBLOEYT IN WILDE"

INLEIDING
In het archief van Nieuwpoort zijn door ons geen posten over rederijkersactiviteiten aange
troffen. We beschikken slechts over één extern gegeven, nl. uit Kethel (1615).
GERAADPLEEGDE ARCHIEVEN
GA Nieuwpoort, OA, inv.nr.19 (Allerlei resoluties en andere acten 1552 t/m 1795).
Idem, inv.nr.27 (Verschillende requesten 1589-1734).
Idem, inv.nr.274-277 (Stadsrekeningen 1592-1619; 1621-1639; 1939-1654; 1655-1669).
Idem, inv.nr.407 (Register van den bieraccijns 1592-1597).
BIBLIOGRAFIE
Geen.
BRONNEN
1615
- 't Heybloemken is deelnemer aan een wedstrijd te Kethel.1837

1837. Zie: Kethel 1615.
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NOORDWIJK
DE LELIJKENS ONDER DE DOORNEN 
"UYT LIEFD' BESTAEN"
DE KERSBLOM 
"DOOR LIEFD' VOLDAAN"

INLEIDING
Het is niet bekend, wanneer de Noordwijkse rederijkers als kamer officieel werden geaccep
teerd. De historie van de oudste Noordwijkse kamer gaat in ieder geval terug tot voor 1545. In 
dat jaar treffen we in bewaard gebleven rekeningen van de gezworenen inzake de dorpsfinanciën 
voor het eerst een post aan, waarin de rederijkers 20 stuivers wordt gegeven voor hun vasten- 
avondactiviteiten. Verder is het zeer waarschijnlijk, dat in ditzelfde jaar de kamer heeft 
deelgenomen aan een wedstrijd te Rotterdam. In 1546 behoren de Noordwijkse rederijkers tot de 
grote groep kamers, die van plan is mee te dingen naar de prijzen bij een wedstrijd te Gouda. 
Vanaf 1549 krijgt de kamer jaarlijks een subsidie van de abdij Leeuwenhorst. Van 1566/67 tot
1581 verliezen wij de rederijkers uit het oog. Zij krijgen geen subsidies meer van de abdij en van 
het dorp. De godsdiensttroebelen zullen daar ongetwijfeld debet aan zijn geweest. In het gehele 
gewest Holland is er nauwelijks sprake van enige rederijkersactiviteit.

De toelage van het dorp Noordwijk start weer in 1581. Traditioneel is de gift voor hun 
vastenavondfeest. In 1581 krijgt de kamer ook een eenmalige gift van 10 pond 13 st. en 4 sch. 
om deel te nemen aan een refereinfeest te Delft. In de jaren negentig gaat het weer bergafwaarts 
met de kamer; in 1593 krijgt ze voor het laatst geld van de abdij en het dorp. In 1598 richt de 
kamer zich in een request tot de abdij om opnieuw geld te mogen ontvangen. In dit berijmde 
verzoekschrift spreekt de dichter van het "schier verdort en vergaen" zijn van 't Leliken. Het 
wordt nu opnieuw geplant en hij hoopt, dat het nu "vruchtbarich (zal) komen aen den dach" en 
dat "Rhetorica uyt haer graf (zal) verrij sen." Een soortgelijk verzoek wordt in 1600 aan de 
bestuurders van Noordwijk gericht. Daarin wordt de schuld van het wegkwijnen gegeven aan 
"Mars petulantie", het oorlogsgeweld.

De Lelikens komen we voor het laatst in de archieven tegen in 1737. Zij zullen, zoals zovele 
Noordnederlandse kamers omstreeks die tijd opgeheven zijn. Marin (1768) kan zich nog 
herinneren de Noordwijkse rederijkers op de Amsterdamse schouwburg te hebben zien vertonen 
"Alexander de Medicis" en de "Vechters"; "het treurspel deed de aanschouwers wel hartelijk 
lachen en 't kluchtspel de geeuwende aanschouwers wegdringen".

Noordwijk kende ook nog een "Jonge kamer": De Kersblom met de zinspreuk "Door Liefd' 
voldaan". Haar naam leren we kennen bij een feest te Zoetermeer in 1686. De kans is echter 
groot, dat deze kamer veel ouder is. In 1619 wordt in de rekeningen van de gezworenen van 
Noordwijk gesproken over de "Oude camer van uyt Liefde bestaen" en zo'n opmerking heeft 
alleen maar zin, als er ook een jonge kamer bestaat. Vreemd is wel, dat daarna in de rekeningen 
nooit meer over "oude camer" wordt gesproken. Volgens Kloos (1911) werd op de zolder van de 
Doelenzaal een zijden banier van de rederijkerskamer bewaard, "welk vaandel bijna geheel 
verteerd is. Verbonden aan een stuk omwonden met rood pluche en getopt met groen-geel franje, 
is de banier lang 2.10 meter en breed 2 meter en bestaat uit drie dubbele banen, wit, blauw en 
groen. Schuins in het middelpunt is afgebeeld de lelie tusschen den doorn, waarachter een lint 
zich uitstrekt met den naam (sic) der kamer in gouden letters: "Uyt liefd bestaen". Schotel (1871, 
Deel II, p.69) vult aan, dat ook nog de stoel werd bewaard waarop de zot placht te zitten.
GERAADPLEEGDE ARCHIEVEN
GA Noordwijk, OA, inv.nr.291-314 (Rekeningen van gezworenen inzake de dorpsfinanciën 
1496-1661 - met veel hiaten).
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KB 's-Gravenhage, sign. 78 C 64, Reglement en rekeningen van de Noordwijkse 
rederijkerskamer De Lely onder de doornen.
ARA 's-Gravenhage, Rijnsburg, inv.nr.975 (Rekeningen 1562).
ARA 's-Gravenhage, Abdy Leeuwenhorst, inv.nr.155-170 (Rekeningen 1546-1561).
GA Rotterdam, inv.nr.15 (Resolutiën van de Vroedschap).
GA Leiden, Secr.Arch.I, inv.nr.634 (Thes.rek. 1562) en inv.nr.835 (Vroedschapsboek); bibl.nr. 
85951 f, Archief van de Noordwijkse rederijkerskamer De Lelie onder de doornen; 
bibl.nr.85980, Lijkklacht.
GA Haarlem, Thes.rek.1549-1550 (geen inventarisnr.).
GA Haarlem, Arch.Oudemannenhuis, inv.nr.3A, lijst 85, nr.8.
GA Gouda, inv.nr.1207 (Thes.rek. 1550).
BIBLIOGRAFIE
Van Alkmade z.j. - K.van Alkmade, Hs. Noortwyck en N'houtII, p.16 verso, 131 verso en 142. 
Catalogus 1840 - Catalogus C.van Alkemade en P.v.d.Schelling (1840), p.29.
Coornhert 1955 - Coornhert, Het roerspel en de comedies van Coornhert. Uitgegeven en van 
commentaar voorzien door Dr. P.van der Meulen. Leiden 1955.
Van 't Hoff 1952 - B.van 't Hoff, Rederijkersblazoenen in de St.Joris-doelen te Noordwijk. In: 
Meededelingen Zuid-Holland. Jaargang 5 (1952), nr.15, p.12.
Kloos 1911 - J.Kloos, Een bezoek aan den St.Joris-doelen te Noordwijk. Noordwijk 1911, 
p.9-19.
Kloos 1928 - J.Kloos, Noordwijk in de loop der eeuwen. Noordwijk 1928, p.90-95, 131, 172, 
174-178.
Kruyskamp 1959 - C.Kruyskamp, De Blazoenen in de St.Joris-doelen en de oude rederijkerska
mer. In: Noordwijks volksleven Leiden 1959, p.98-110.
Ter Kuile 1944 - E.H.ter Kuile, Nederlandse monumenten van Kerk en Kunst VII - Zuid-Hol- 
land. 's-Gravenhage 1944, p.168 (over de blazoenen van de St.Joris-doelen).
Marin 1768 - P.Marin, Gr. Ned. en Fries Woordenboek. Aanteekeningen 1768.
Meertens 1943 - P.J.Meertens, Letterkundig leven in Zeeland in de zestiende en de eerste helft 
der zeventiende eeuw. Amsterdam 1943.
De Moor, Van Boheemen en Van der Heijden 1984 - G.de Moor, F.C.van Boheemen en 
Th.C.J.van der Heijden, Noordwijkse Rederijkerswedstrijden en Blazoenen. In: Holland. 
Jaargang 16 (1984), p.121-132 en p.279.
Spies 1995 - Marijke Spies, "Hier is gheen Helicon..." Het rederijker perspectief van de 
zeventiende-eeuwse literatuur. Oratie VU Amsterdam. Amsterdam 1995.
Van Wulvenhorst 1836 - Vester van Wulvenhorst, Iets over de rederijkerskamer "Uit Liefde 
Bestaen" te Noordwijk. In: Vrienden des Vaderlands. Deel X (1836), p.3-30.
Van Vloten 1881 - J.v.Vloten, Noordwijk Voorheen en Thans. In: Eigen Haard 1881, p.299 v.v.
NIET GEDATEERDE BRONNEN
Reglement van de Noordwijkse kamer "De Lely onder de doornen", Uut 
Liefde bestaen (Hs. K.B.'s-Gravenhage, sign. 78 C 64):
"Eerst sal men alle jaers op sinte Jeroensdach1838, patroen deser, feestdach houden en gelycke- 
licken mit malcanderen leeren. Ende wie afterblyft (=in gebreke blijft), sal verbeuren zes stuvers, 
noitsaicken uytgeseijt (=uitgezonderd). Ten welcken dage men versetten (=vervangen) zal die 
hooftmannen ende rethryckmeesters ende by de meeste stemmen andere in heur plaetse kiesen. 
Van gelycke sal men viermael 's iaers refereijndach houden ende t'samen teren (=een feestmaal 
houden) altijt sondaechs na de vier quatertemperen (=kerkelijk voorgeschreven vastenperiode 
per kwartaal). Ten selven dage sullen die rhetrijckmeesters rekeninge, bewys ende reliqua (=het 
overgeblevene) doen van alle heuren ontfanck ende uijtgeven, soe van speelen, refereynen ende

1838. 17 augustus.
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andere, die geregistreert ende by heml. bewaert worden uptie verbeurte van zes stuvers elcx voer 
zyn hooft.
Alle maents sal men rechtdach houden, ten welcken dage die camerbroeders elcx zijn afterwesen 
(=schuld) betalen sal, die thuijs zyn ofte binnen twee dagen daernae, uptie verbeurte van drie 
stuvers, sonnedaechs daeran up ses stuvers ende soe voirts alle weke opgaende, totdat zyluyden 
te volle betaelt sullen hebben.
Soe wie droncken drinct, den naem Godts ydelick in den mont neemt, vloect, sweert ofte enige 
oneerbaerlicheyt bedrijft, twist of kijvaegie (=gekijf) verwect ofte diergelicke ondorperheyt 
(=onbetamelijkheid) pleecht, verbeurt elcke reyse (=keer) een halve stuver.
Niemant enige partijelicke (=vijandige) materie van de heren vorsten ofte te verhaelen daer twist 
uijt rijsen mach, uptie buete van een stuver.
Nyemant die secreten der camere eenen vreemden te reveleren (=openbaren) up gelycke boeten 
ende correctie, nae gelegentheyt der saecken.
Alle sondagen (uijtgeseijt die vier hoochtyden) sal men camer houden van des achternoens te 
twee uren tot 's avonts te zeven uren toe sonder langer. Ende alsdan sal men termen (=op rijm 
formuleren) van vier uren tot vijf uren nae onder haer comen (=nadat men bijeen gekomen is?). 
Ende wie ten selven dacht voir vier uren optie camer nijet en comt (noitsaicken uijtgeseijt) 
verbeurt een deut. Ten selven dage sal een van den camerbroeders colfmeester (=gastheer op de 
feestelijke bijeenkomst) zyn by beurte die metten knecht 't geselschap verwachten zal ende 
t'savonts vore half zevenen 't gelach rekenen ende sorge dragen datter nijet meer biers gedronc- 
ken en wort dan voir elck (lagenoot (=deelgenoot aan het gelag) wesende) een mengelen (=een 
hoeveelheid van twee pinten), ende indien daer meer gaet gehaelt worden, sal die colfmeester 
betalen ende selfs gelden ende tot zynen laste wesen vuur ende kaersen bewaren. Ende wie zijn 
colf nijet waer en neemt, verbeurt drie stuvers.
Die colfmeester sal des winters betalen totter vier ende caersen een blanck (=zilveren munt a 3/4 
stuiver) ende zal by nootsaicken een ander in zyn stede mogen stellen.
Noch sal die colfmeester mette knecht alle heylige dagen gehouden wesen te verwachten die 
gesellen van twee uren tot vier uren. Ende indien daer nijemant en comt, sullen onverbeurt 
mogen thuijs gaen. Ende indien daer ijemant comt, sal gehouden wesen colf te houden in allen 
schijn of 't sondach waer.
Niemant van den camerbroeders uptie camer te comen zy en sullen 't geselschap groeten mit een 
rondeel oft twee regelen dichts up verbeurte van een deut (=1/8 stuiver).
Item, als men den prins in enige dicht noemt, sal eenijegelicken zyn bonet lichten ter eeren den 
opersten prins optie boete van een penninck.
Als ijemandt enich refereyn, rondeel ofte enich dicht sal willen seggen, mach audientie 
(=gehoor) gebieden ende wie geen audientie en gave verbeurte telcke reijsen een deut.
Soe wanneer die keijser mitten rethryckmeesters ijet gebieden van 't gene, dat tot oirbaer (=nut) 
of tot eere van de camer es ofte die gesellen dede vergaderen, zal eene ijegelick gehouden wesen 
't selve te volcomen op alsulcke boeten, dat geboden waer.
Wanneer enige twist rijst tusschen camerbroeders van 't gene, dat die camer roert ofte optie 
camer van wat saicken dat oick waer, 't selve zullen zy blijven an den keyser ende twee 
camerbroeders, neutraal synde, die den keyser daertoe kiesen zal. Ende 't gene zy daerof seggen 
zullen, sal partye dulden ende gedogen uptie verbeurte van vier stuvers. Ende hierover mach den 
keyser kiesen, soe wel twee uyt de beminders als uijt d'andere.
Die beminders van den camere zullen mogen ter camere comen, indien zij willen, gelijck andere 
camerbroeders, mits dat zy 's winters voir 't vier en de kaersen betalen zullen een deut gelijck die 
vreemde ende zullen alleenlicken gehouden wesen t'onderhouden 't vierde, 't vijfde,'t seste ende 
't seventhiende articulen van dese chaerte (=reglement) optie boete, daerinne begrepen. Sullen 
noch alle beminders gehouden wesen in de costen van den feestdach, refereijndaghen ende in 
alle costen van 't gene, dat besteet sal worden te maecken tot proufyte ende eer van de camer in 
de costen van stellagie, rolleren (=uitschrijven van de toneelrollen) ende oncosten van spelen; 't 
zy binnen oft buyten der stede sonder enige verdere last ofte cost te dragen.
Niemant sal den anderen van boeten mogen beslaen sonder reden op gelijcke boete als d'ander 
verbeuren zoude, indien hy rechtelicken van boeten beslegen (=opgelegd) waer.
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Alle boeten, daerinne zwaricheyt valt (=waartegen bezwaar gemaakt wordt), zullen geoerdeelt 
worden by twee camerbroeders, neutrael zynde, die de keyser daertoe kiesen zal verbeurt te zyn 
oft nyet.
Alle sondagen zal een yegelick camerbroeder gehouden wesen te geven tot reparatie van de 
camer een oirtgen (=1/4 van koperen munteenheid).
Soe wanneer die keyser mitten rethrijckmeesters uijtgeeft eenighe rollen om te speelen, die 
dezelfde weijgert t'ontfangen verbeurt vyf groot. Ende waer 't dat hy se accepteerde ende drie 
dagen bij hem behielt ende daernae die rollen den keyser weer brachte, verbeurte drie stuvers. 
Item, alser eenighe rollen ofte speelen hier gespeelt worden ofte enighe refereynen oft rondelen 
gesproecken, soe wie daermede schimpte ofte daerom lachte, verbeurde een halve stuver.
Als men speelen zal, sullen die camerbroeders gelyckelicken die stellagie helpen maecken ende 
wie dat nijet doen en wilde verbeurde twee stuvers, daermede hy ongehouden (=vrij) sal wesen. 
Soe wanneer enige speelen gespeelt sullen wesen, zal een ijegelick zijn rolle komen bringen 
ende leveren in handen van de rethryckmeesters up peyne (=boete) van twee stuvers.
Soe wie van 't geselschap sterft, sal 't gilde gehouden wesen te geven een half pondt was ende 
die camer vijf stuvers. Voirts zullen die camerbroeders die dode ter aerde holpen ende over de 
ziel offeren uptie verbeurte van een halve stuver. Des sal die knecht een ijegelicken die wake 
doen.
Soe wie in 't geselschap begeert te wesen, sal gehouden wesen te camer te comen drie sondagen 
aftereenvolgende (=achter elkaar) ende ingestemt wesende sal betalen voir zynen inganck 
(=intreegeld) drie stuvers. Ende voir zynen uijtganck (=uittreegeld) vijf stuvers ende noch in 
allen die costen van 't gene, datter besteet mach wesen ofte gedaen zyn ten dage van zyn 
uytganck.
Alle boeten sal men opten onwilligen mogen inwinnen, als van eeten ende drincken.
Soe wie enige speelen, esbatementen, refereynen ofte yet, dat die gemeen camer toebehoort, 
vervordert (=waagt) van de camer te dragen sonder consent van den keyser ende gemeen 
gesellen ofte diesel ve ijemant leerde, die geen camerbroeder en is, verbeurt elcke reyse zes 
stuvers ende correctie (=boete) nae gelegentheyt der saicke.
BRONNEN
1545
- Noordwijk is deelnemer aan een wedstrijd te Rotterdam.1839
- GA Noordwijk, lnv.nr.294 (Thes.rek.), fol.73:
"Noch gegeven die rethrosijnen twintich stuvers tot haer vastelavont."
1546
- Noordwijk is van plan deel te nemen aan een wedstrijd te Gouda.1840
- GA Noordwijk, lnv.nr.294 (Thes.rek.), fol.78 verso:
"Gesconcken onse retrozijnen van Noortwyck tot haere vastenavont ter somme 20 stuvers. "
1547
- Idem, fol.88 verso:
Identieke post 1546.
1548
- Idem, fol.95:
Identieke post 1546.

1839. Zie: Van Boheemen 1999.
1840. Zie: Gouda 1546.
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1549
- ARA Abdy Leeuwenhorst, inv.nr.158:
"Den rethorice broederen ende beminders tot Noortwijck tot duecht gesconcken 14 pond 4 st. 8 
den."
1550
- Blazoen stamt uit 1550. Rederijkerswedstrijd te Noordwijk.1841
1551
- GA Noordwijk, inv.nr.294, fol.102:
Identieke post 1546.
1552
- Idem, fol.109 verso:
Identieke post 1546.
1553
- Idem, fol.121 verso:
Identieke post 1546.
1554
- Idem, fol.137 verso:
"Geschoncken die retrosinen tot haer vastelavont nae ouwer gewonten een tonne bijers van 30 
st."
1555
- ARA Abdy Leeuwenhorst, inv.nr.164:
"Die rethrosijnen tot Noortich gesconcken aen gelde mit den wijn t'samen 2 pond 20 st. 4 den."
1558
- ARA Abdy Leeuwenhorst, inv.nr.167:
"Die rethrosijns tot Noortich gesconcken 22 st. 7 den."
1559
- ARA Abdy Leeuwenhorst, inv.nr.168:
"Die rederijckers van Noortich van 't nieuwe jaer te singen 26 st."
- Idem:
"Die retrosynen tot Noirtich geschoncken van dat zy ons die meije brochten 22 st."
1560
- ARA Abdy Leeuwenhorst, inv.nr.169:
"Item op meydach die retrosijnen van Noortijc geschoncken 30 st."
1561
- ARA Abdy Leeuwenhorst, inv.nr.170:
"Die retrosijnen van Noirtwijc geschoncken van dat se 't nieuwe jaer gesongen hebben ende ons 
die mei gebrocht 3 gl."
- Wedstrijd te Noordwijk?1842

1841. Zie: Van Boheemen 1999.
1842. Zie: GA Leiden, Overvoorde, Archieven van Gilden etc., inv.nr.1473, "Liedeken gesongen om prijs 

te Noortijck anno 1561". Het is de vraag of men hier niet in de war is met 1562 (zie: Van Boheemen 1999).
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- Noordwijk neemt deel aan een wedstrijd te Rotterdam. Auteurs zijn "In als thoont Liefde" en 
"Natuer moet wercken."1843
- GA Noordwijk, lnv.nr.294 (Thes.rek.), fol.156:
"Item gesconcken die retrozijnen tot haer vastenavont na ouder gewoonten 2 gulden."
- Idem, folio. 157 verso:
"Item betaelt die retrosijnen up rekeninge van 't gene haer belooft es by die gemeene buyren om 
die reys pinxter lestleden te volbrengen, als blijckt by quitancy 15 gulden."1844
1562
- Noordwijk organiseert een wedstrijd.1845 In de inventarislijsten van de Noordwijkse kamer 
komen we herhaaldelijk tegen: "Drie bewijsstucken geschildert: 1 van den intree 1562, 1 van 
den intree 1602, een van den intree 1638."
- GA Noordwijk, lnv.nr.294 (Thes.rek.), fol.173 verso:
"Item betaelt ofte gesconcken die retrosijnen tot Noordtwijck tot haer vastelavondt 2 gulden."
- Idem, fol.174 verso:
"Item betaelt die dienaers te pinxter anno LXIJ, als die retrozynen hier waeren voor haer 
moeyten ende dienen elckx 12 stuvers 's daechs ende hebben gedient die vier dienaers twee 
dagen ende drie dienaers twee dagen, facit 8 gulden 8 st. "
- "Item betaelt Lenardt Gerritsz.1846, tresaurier van die camer van de rethorijcke tot Noordtwijck 
die laeste helft van de de penningen, die haer gheseyt waren om die reyse (nl. naar Rotterdam in 
1561) te volbrengen, blyckende by quitancy 15 gulden."
- Idem, fol. 176 verso:
"Item betaelt Lenardt Gerritsz. als tresaurijer van die camer der rethorijcken tot Noordtwijck 
'tgeen haerluyder cameristen toegeseyt was ende belooft al 't gene, dat den excys (=belasting) 
meer in pacht ofte huyr was, geldende in de iaere XVc tweentsestich, dan in de iaere een ende 
tsestich daervoor gehuyrt was, zoude comen tot die cameristen om die costen in die reys (nl. 
naar Rotterdam in 1561) daermede te duen ter somme van 89 gulden, als 't blijckt by quitancy."
1567
- GA Noordwijk, lnv.nr.294 (Thes.rek.), fol.192 verso:
"Geschoncken de retorisienen van haer vastenavont een tonne biers van 2 gulden."
1570
- Idem, fol.214 verso:
Identieke post 1567.

1843. De slotverzen van het Noordwijkse spel geven de deviezen van de deelnemende kamers. Daarin 
wordt "t Groen Lauwerier, In Ieught Groeyende" uit Alkmaar vermeld. Deze kamer doet echter niet mee. 
Niet vermeld wordt Schiedam (Roo Rosen) en deze kamer doet wel mee; wellicht i.p.v. Alkmaar. In de 
uitgaven van de spelen en gedichten is het blazoen van de kamer afgedrukt.

1844. Zie ook bij 1562 voor tegemoetkomingen in de kosten voor Rotterdam 1561.
1845. Zie: Van Boheemen 1999.
1846. Lenard Gerritsz. komt voor in de Noordwijkse archieven vanaf 1545/46 (GA Noordwijk, inv.nr. 

294). Hij woonde aan de "Oostseyde" van Noordwijk en betaalde ieder jaar zijn "ommeslagh". Uit de 
betalingen blijkt dat deze kuiper een redelijk welvarend man was. Hij leverde o.a. aan de Abdij 
Leeuwenhorst.
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- Comelis Jorisz. van Noortwyck, "Haet is Quaet", is als particulier aanwezig op een wedstrijd te 
Leiden.1847
1581
- Noordwijk is deelnemer aan de refereinenwedstrijd te Delft. De auteur van de bijdragen is 
"Haet is Quaet" (= Cornelis Jorisz. van Noortwyck).1848
- GA Noordwijk, inv.nr.294, fol.306:
"Geschoncken de retrozijnen tot de reyse ende entreye van Delf 8 gulden."
- Idem, fol.308:
"Noch de retrozijnen tot haere vastelavont geschoncken 2 gulden 10 st."
1582
- Idem, fol.316 verso:
Identieke post vastenavond 1581 (fol.308)
- KB 's-Gravenhage, sign.78 C 64:
"Wij, keijser ende prins onderschreven van de camer van Uyt Liefde Bestaen, De Lelij onder 
den Dooren tot Noortwijc, bekennen ontfangen te hebben uyt handen van Adriaen Marrijnsz., 
rentmeester van den abdije van Leeuwenhorst, den somme van vier car. guldens van 40 groten 't 
stuck over betaling van 't oude ordonnaris (=gebruikelijke), dat de retrosijnen altoos alle iaers 
genoten hebben van de voorsz. abdye, te weten januarij twee gulden ende meij twee gulden en 
van 't jegenwoordig jaer tweentachtich, bedanckende hem van zijnen guede betalinge.'t 
Oorconde deser getekent op den 28 aprilis 1582. Bij mij Jan Heijnrijcx. D.Wolphertsz. - 1582."
- Editie van Coornherts "Vanden bruydt Christi". In zijn opdracht "Aen allen Rijmers etc." prijst 
hij vermoedelijk de Noordwijkse kamer, omdat deze "gereformeert" is, dus vernieuwd.1849 De 
regels 36-39 luiden:
"(...) Want ghy zijt gereformeerdt.
Wat zoudt ghy, eel geesten, u daerom vertoornen,
die onder stekeldoornen
als Lelien bloeyet, zacht, zoet en vriendelick?"
1585
- KB 's-Gravenhage, sign.78 C 64:
"Wij, onderschreven broeders van de camer van retorica tot Noortwijck, bekennen ontfangen te 
hebben uyt handen van Adriaen Mourijnsz., rentmeester van de abdye van Leeuwenhorst, de 
somme van vier car. guldens van 40 groten 't stuck vuer een jaer alimentatie (=schenking) 
gevallen in den jare vijfendetachtich 't welck de retrosijnen van outs van de voorsz. abdye 
genoten hebben. Bedancken hem van dezelfden betalinge 't oorconde deser getekent den 20en 
decembris 1585.
Meester Zellersz., Simon Willemsz., Wolphertsz. - 1585."
1587
- KB 's-Gravenhage, sign. 78 C 64:
"Wij, Symon Willemsz., Pieter Jansz. ende Dirck Wolphertsz., retrosijnen tot Noortwijck, 
bekennen ontfangen te hebben uyt hand van Adriaen Mourijnsz., rentmeester van de abdije van 
Leeuwenhorst, die somme van vier car. guldens van 40 groten 't stuck over de alimentatie ofte

1578

1847. Zie: Leiden 1578.
1848. Zie: Delft 1581.
1849. Coornhert 1955, p.223. Zie ook: Spies 1995, p.23.
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schenckagie, die de retrosijnen van Noortwijck voorsz. jairlicx van den voorsz. abdije tot noch 
toe hebben genoten. Bedancken derhalven den superintendent-rentmeester (=belangrijkste 
toezichthouder) ende allen anderen, die deselve anegaen mach van den hare gunste ende 
liberaelheyt (=onbekrompenheid) tot ons 't oorconde deser ondertekent den 11en novembris 87. 
Sijmon Willemsz., Bij mijn Pieter Jansz., D.Wolphertsz.
(In de marge: somme 4 pond)".
1588
- KB 's-Gravenhage, sign.78 C 64:
"Wij, retorices bemlnders tot Noortwijc binnen,
bekennen ontfangen te hebben by desen
Uyt handen van Adriaen Mourijnsz. (wiltet versinnen),
rentmeester van d'abdye van Leeuwenhorst gepresen,
die somme van vier guldens, so men hier mach lesen,
uyt zaecke van de jonst tot retorica vredelick
voor den jaren achtendetachtich geresen.
Bedancken hem en anderen voor dies zeedelick (=gebruikelijk) 
als lelykens onder den doorn vredelick 
den negenden novembris is 't selfde gedaen.
Symon Willemsz., Meester Zellersz., D.Wolphertsz. 1588.
(In de marge: somme 4 pond)".
1589
- Idem:
Identieke tekst als 1588. Bij de ondertekenaars is toegevoegd: Pieter Jansz.
1593
- Idem:
"Edele, erentfeste (=achtbare), vrome, voorsienige heeren.
Desen is dienende, om cundich (=bekend) te maecken 
Dat Adriaen Mourijnsz., rentmeester met eeren
Van d'abdije van Leeuwenhorst, soe men mach smaecken (=ondervinden), 
den retrosijnen van Noortwijck heeft doen genaecken (=toekomen) 
vier gulden van veertich groten 't stuck deur u junste (=gunst) 
hun toegevoecht voor 't jaer drientnegentich zonder laecken.
Bekennen daerdeur die edele guede gunste, 
dien zy dragende zijn tot die zelve cunste 
en namentlick van de camer Uyt Liefde Bestaen, 
die in 't floreren noch is op haer gunste.
Den zesten novembris is dit geteyckende gedaen.
Symon Willemsz., Wolphertsz. 1592, Bij mijn Pieter Jansz., Meester Zellertsz., Heynderick 
Reygersz."
1598
- GA Leiden, Bibl.nr.85951 f  (Identieke tekst ARA, Arch.Offem, Hs.Alkemade):
"Request aan de edele vrouwe van Leeuwenhorst, de ridderschap en de heeren edelen van 
Holland,
Aen u mijn eedele heeren,
Die hun alhier presenteeren,
Verthonen die van der camer der redenrijck,
Deur jonste van conste uyt liefde bestaen,
't Lelyken onder den doorn schier verdort en vergaen,
Weder te planten, opdat het mochte groeijen.
Om hiertoe te raecken versoucken zij, supplianten (=verzoekenden),
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Hulp en assistentie om 't lelijken te planten,
Opdat het vruchtbarich mocht komen aen den dach,
Dat's om te genieten hen possessie (=eigendom) als 't plach 
Te doen eertijts in voorleden jaren,
Gelyck de rentmeesters wel zouden connen verklaeren.
Bij verscheyden reekeningen bij hen gedaen,
Dat vier guldens 't 's jaers bij hen is ontfaen 
Van d'abdis van Leeuwenhorst tot een vereeren,
't Welck zo sij verhopen bij uwer E.Heeren 
Gecommitteerden sal worden verdubbelt met vlijt,
In sicht (=aanmerking) nemende op ten costelicken dieren tijt 
Zal rhetorica uyt haer graf verrij sen,
Ende uwen roem eeuwich lofbarich prijsen. "
- ARA 's-Gravenhage, Arch.Offem, Hs.Alkemade:
Identieke tekst als boven met volgende toevoeging:
"Apostille (=kanttekening).
De supplianten is geadmitteert (=toegestaan) de somme van vier guldens van 40 groten 't stuck 
uut de inkomsten van de abdye in desen geroert ende aen den rentmeester van deselve abdije 
belast de 11 penningen onder behoorlijke kennisse zal uut te keeren ende hem in rekeninge 
gedaen sullen werden. Aldus gedaen binnen Leyden desen 12 decembris 1598.
Ter ordonnantie van myne vrouwe van Leeuwenhorst ende ridderschap ende heeren edelen van 
Hollant. Geteykent by my S.van der Wuent.
Quitantie ontfangen uut handen van Adriaen Mourijnsz. als rentmeester van de abdije van 
Leeuwenhorst de somme van vier R. guldens te 40 grooten, ter cause van 't beneficie (=gift) der 
camer der redenrijcke van Noortwijck gegunt van de vereeringe van 't singen van den mey ende 
nieuwjaersliedekens naer ouder gewoente. Actum deser 22en decembris 1598.
Jasper Jaspersz., schaftmeester., Somma 4 pond."
1599
- KB 's-Gravenhage, sign.78 C 64:
"Van Adriaen Mourijnsz. als rentmeester ontfangen,
uyt d'abdie van Leeuwenhorst ons toegevoucht,
vier guldens voor ons meij ende nieuwejaerzangen,
van desen jaer gedaen ende houden ons vernoucht (=tevreden),
voldaen en betaelt; zo natuyre ons vroucht (=verklikt),
zullen wy rentmeester in rekeninge daervoor verponden (=schatten)
Ende bedancken mijn vrouwe ende E.G.heeren,
Die jonstich zijn ons camer van Uyt Liefde Bestaen,
Die 't leliken onder doren mede doen floreren
Ende reformeren (=hervormen), deur haer mildelicken gedaen,
en bekennen desen den 17 decembris te hebben ontfaen.
Bij mijn Frans Cornelisz. als schaftmeester.
(In de marge: somma 4 pond)".
1600
- GA Leiden, Bibl.nr.85951 f. (eveneens in ARA 's-Gravenhage, Arch.Offem, Hs.Alkemade): 
"Aen mijn Edele Heeren van Noortwyck, bailju, schout, geswooren ende republijck (=volks- 
vertegenwoordiging).
Remonstreeren (=tonen) met alder reverentie (=eerbied)
Aen uwer 's heeren benevolentie (=welwillendheid)
De gemeen broeders, die Uyt Lieft Bestaen,
Een camer op te richten tot magnificatie (=verheerlijking)
Van d'edel rhetorica, en haer inventie (=bedenksel),
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Met assistentie van u, nu voorts aen,
't Leliken dat onder den dooren zaen (=spoedig),
't Scheen heel te vergaen door Mars petulantie (=het oorlogsgeweld),
Is nu wat verquict, en staat schoon ontdaan (=mooi open)
Met jonge blaen, gezeyt zonder lactansie (=moedermelk),
Castelins fonteyne (=de bron van Matthijs de Castelein) doet assurantie (=beschermt?), 
En wil dit dorp met water perfunderen (=overgieten).
Bidden ootmoedelijk voor dees instantie (=vervolgens),
Dat gij de supplianten wilt assisteren
En met jaargelt haar komen viveeren (=in leven houden),
Om const vermeeren wilt doen onderhout.
Willen weder, 't geen gij op haar sult begeeren,
Veel meer provideren (=verschaffen), dan gij haar betrout,
Bijsonder den vendrecht (=vaandrich), die sijn jaren out,
't Vendel uytdroech rethorica zeer jonstich.
Fraaijer en vroomer als eenich crygsman stout.
't Waer wel te wenschen, waar hy alzoo constich.
Dat doende willen zij u tot alle diensten sijn jonstich.
Zijt Gode bevolen1850 - 1600
Op 't versoucken van de supplianten alhier,
Wert geconsenteert ses gulden alle jaren,
Soolang sij in redelijkheyt en guet bestier 
Redenrijckelijck en stigtelijk vergaaren,
En met gue zedigheyd (=goede beschaafdheid) haer eere bewaren,
Niet tierende als bordeelbroeken (=hoerenlopers) of stieren,
Van een ieder haren balch (=buik) vol (met beswaren)
Lopen halen, rammelen, drincken en tieren,
't Welck niet en soude strecken t'haerder verchieren (=eer).
Daerom niet heel becommert zijt voor den morgen,
Maer wilt eerlijken leven, vreesen en sorgen.
Datum (=gegeven) in den kerk den 26 januarij 
Mij jegenwoordig D.Wolpherts, 1600."
- GA Noordwijk, inv.nr.295, fol.196 recto:
"De rederijckerscamer houdende tot haer meyspel gegeven 3 gl."
- Idem, fol.197 verso:
"Gegeven de rederijckers tot haer nieuwe jaer 3 gl."
1602
- De Lelikens organiseren een wedstrijd.1851
- GA Noordwijk, inv.nr.295, fol.210 verso:
"Den redenrijckerscamer houdende tot hair nieuwe jair ende meye gegeven 6 gl."1852
1606
- De Lelikens nemen deel aan een wedstrijd te Haarlem.1853

1850. "Zijt Gode Bevolen" is de zinspreuk van Dierck Gerritsz. (Zie: Noordwijk 1612).
1851. Zie: Van Boheemen 1999. Zie ook de Noordwijkse inventarislijst uit 1642.
1852. De rederijkers zullen onafgebroken tot en met 1737 zes gulden subsidie jaarlijks van de 

"geswoorens" ontvangen.
1853. Zie: Haarlem 1606 en Hummelen 1968, 3 L 8.
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-GA Haarlem, Arch. Oudemannenhuis, inv.nr.3A lijst 85, nr.8:
"8. Uut Liefde Bestaen
De Lely onder den doornen,
die gunt den armen uut caritaten
't Gheen, dat godt geeft uutvercoren
Sal comen het oudt Mannenhuys te baten.
De camer van rethorica 
Tot Noortwijck 30.10.10."
1611
- KB 's-Gravenhage, sign. 78 C 64:
"Wij, broeders en constbeminders van de camer van rethorica binnen Noortwijc, bekennen 
ontfangen te hebben uyt handen van Adriaen Mouringsz., rentmeester van d'abdije van 
Leeuwenhorst, de somme van acht gulden ons bij den E. heeren commissarysen toegevoucht, 
verschenen meye sesthienhondert elf. Ende in versekerheyt (=garantie) vandien so hebben een 
van ons medebroeders dese quitantie onderteyckent. Actum dese 16 julije 1611.
Bij mij Claes Willemsz., prins van d'Lelij onder den dooren."
1612
- Idem:
"Ontfangen bij ons schaftmeester vrij 
ende broeders van 't leelijtgen onder den dooren, 
zeer jonstich liefelijck en blij 
van Leeuwenhorst in 't aenhooren,
Uut handen van de rentmeester van d'abdij,
Adrijen Mouritsz. als vooren,
de somme van acht gulden om niet verswooren,
In 't jaer XVJc twaelf onbelaen (=onbezwaard).
Des bedancken wij de edele heeren fris (=krachtig) 
ter eeren, die men ionstich uut liefde bestaen.
Des blijft Godt bevoolen met hert gewis.
Bij mij Dierck Gerritsz., keijser."
(In de marge: somme 8 pond)".
1613
- Noordwijk is deelnemer aan wedstrijden te Amsterdam en Leiden. Auteur is P.v. 
Burghersdijck1854, "Houdt vast in een".
1615
- Noordwijk is deelnemer aan wedstrijden te Kethel en 's-Hertogenbosch.1855
- ARA Arch.Offem, Hs.Alkemade:
"Rethorica.
Wilt Trouw oorboren,'
Uut 's-Hertogenbossche delen U mede, vanwegen den Catharinisten1856, anno 1615.
Naer alle groetenis, notabel prinsche, gaet 
Onder lieden, dekens ende medebroederen reijn,
Wij, Cathrinisten, wij leven in de vredes saet (=oorsprong)
Hier ende hiernamaels 't aardsche leven gemeijn 
(...), gunstige vrinden, ons schrijvens certeijn (=zeker)

1854. Voor Pieter van Burghersdijck zie De Lier 1603. Voorts: Amsterdam 1613 en Leiden 1613.
1855. Zie: Kethel 1615 en Van Boheemen 1999.
1856. Rederijkerskamer uit 's-Hertogenbosch.
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(... ) dese, dat bij ulieden (... ) siet
Een caerte, uut 's-Hertogenbosch, dat lustich pleijn (=vrolijk gebied)
Ter eere Rhetorica, al sonder verdriet
Die blau der blommen, ende wilt haer geensins niet
Verlaten, maer altijt gestadich (=standvastig) blijven.
Dan want voor haeren strijt, dit's ons bediet (=verklaring):
Met conste wilt den gheest naerstich daertoe drijven.
Daer, siet wel de caerte, dit is ons schrijven 
Nog zoo (...) is een zaecke geleden 
Op desen konste, daer beter mach verblijven.
Gy beminners, gebruyckt goet verstant, met reden 
Voorts, al die binnen oft buyten in den steen (=steden) 
sijn, die die Phebus1857 oyt heeft gegeven te drincken 
wat d' (...) hier in 't dal beneden 
en bekleeden met wijsheijd wilt gedincken 
en haer geven door liefde sonder krinken 
retour gesonden chaerte en copie, 
opdat Rhetorices lust claer mach blinken 
En Momus1858 verdrijven, vol van envye (=afgunst)
Komen in de soete meij met (...) blije 
Willen wij u ontfangen, gij Minervisten1859.
Nu komt vereeren ons feesten, comt aen in vrije.
Dit word u gebeden van de Catharinisten.
Devise: Kent u zelven.
Ons vrijheijd, die wij gebruijcken, goede vrienden, neevens in 't geeven als gij ons (...) van doen 
(=nodig) hebt, wij zijn ten uwen dienst, maer wilt toch soo wel doen ende verwekken alle gees
ten, die gij wat (lees: weet?) dat de konst beminnen ende geven haer u copie en desen caerte, op
dat Retorica die de onwetenden veragte weer floreren nu voor desen reijse niet meer dan weest u 
secte (=groep?) zeer gegroet ende bijzonder ulieder factoor ende u retorisienen, onse speciale 
vrienden, wiens naamen ons onbekent zijn uutte name van den prince suyver in konste."
1616
- Noordwijk is deelnemer aan een wedstrijd te Leiderdorp.1860
- KB 's-Gravenhage, sign. 78 C 64:
"Quitansij van d'abdij van Leeuwenhorst.
Heer rentermeester, wij bedancken u seer 
en bekennen ontfangen te hebben certeyn 
acht gulden van d'abdij van Leeuwen, ons heer.
Heer rentmeester, wij bedancken u seer.
Ick hoop, dat met lieft geschien sal meer
en Godt wilt u stercken, aensiet een lief gemeijn (=gezelschap).
Heer rentmeester, wij bedancken u seer 
en bekennen ontfangen te hebben certeyn.
Bij mij Cornelis Woutersz., prins van Uyt Lieft bestaen.
Anno 1616.
(In de marge: 8 pond)".

1857. Phebus is de bijnaam voor Apollo.
1858. Momus, zoon van de nacht. Personificatie van de bedilzucht en onredelijke kritiek.
1859. Minervisten, aanhangers van Minerva, godin van de wijsheid en kennis; beschermster van kunsten 

en wetenschappen en handwerken.
1860. Zie: Leiderdorp 1616.
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1617
Idem:
"Wij, keijser, prins, factoor en broeders altezamen 
van uyt liefde bestaen, by het bloemken verheven, 
dat onder doornen groyt, bedancken na 't betamen 
Mijn eedle heeren goed, voor haer mildelijck geven 
En goede betalinge van sestienhondert zeven 
en thien, daerby die som van Carolus gulden acht.
In kennis der waerheid is dit onderschreven 
Bij ons rhetorices beminders, cleyn van macht.
Mijn heeren wenschen wij hier mede goeden nagt.
Cornelis Woutersz., keyzer 8 may 1617, J.W.E., factoor.
(In de marge: 8 pond)".
1619
- In de redactie van de jaarlijkse subsidiepost van de gemeente wordt dit jaar gesproken van 
"oude camer".1861
- Het blazoen van de Noordwijkse kamer Uyt Liefd' Bestaen is opgenomen op het titelblad van 
een editie van de klucht "Een boer die in een calfsvel benaeyt was".1862
- ARA, Arch.Offem, Hs.Alkemade:
"Rhetorica.
Attestatie.
Ick Arent Gerritsz. Schaek, procureur over ontrent 40 jaeren residerende binnen de heerlijkheyd 
Noortwijk, attestere mitsdesen bij mijne onderteykeninge manne waerheijd in plaetse van eede 
ter requisitie ende versoecke van de camerbroederen Uut liefde bestaen van 't Lelijken onder de 
doornen, hoe waer is, dat zij requiranten my attesteren als procureur last ende bevel hebben 
gegeven verscheyden van hen medebroeders om Jan Achtembosch in eerste te betrecken (??) 
onder anderen mede eenen Willem Lambertsz. die ick, attestant, by conversatie (=ambtelijk 
verkeer) van schout en schepenen der heerlijkheijd voorsz. hebbe verbannen als na regts, van 
welke sententie (=vonnis) den voorsz. Willem Lambertsz. geappeleert heeft voor bailliu ende 
mannen derselver heerlijkheijd (alles onder reverentie (=eerbied) ge(...) buyten manier van 
procederen) (...) welke Pieter Dircksz. van Adrichem, bailliu der heerlijkheijd voorsz. den 
voornoemde Willem Lambertsz. gepoocht heeft te helpen stijven ende hanthaven oversulcx aen 
redens (??) de zaecke is geadviseert dat Willem voorsz. de principale somme (=hoofdsom) 
zoude betalen ende geremitteerde (=kwijtgescholden) koste, hoewel denselve dairinne was ge- 
condemneert (=veroordeeld). So is 't mede dat den voorsz. Adrichem het voorsz. proces ofte ac
cord, indien (??) eenige afgunsticheyt jegens de requiranten heeft voorgestelt, omme henluijden 
te beletten ofte verhinderen de (...) faveur bij den edelen jonckheer Steven van der Does, heer 
van Noortwijck voorsz. ofte zijn edele heer vader zaliger gedachtenis verleent ende gecon- 
senteert in 't excerseren (=beoefenen) van rhetoricaspeelen, nieuwjaer- ende meijliedekens te 
zingen, presenterende den raet ende versocht sijnde voor alle resten te abstineren in cas van 
recolement (=ter zake van een herhaalde getuigenverklaring). Actum den 28e october 1619. 
Arent Gerrits Schaek 1619.
Wij ondergetekenden, alle buerluijden ende inwoonderen der heerlijkheijd van Noortwijk, 
attesteren mitsdesen bij onsen mannen waerheijd t' onderteijckeninge in plaetse van eede, ter 
requisitie ende versoecke van de camerbroeders "Uit liefde bestaen" van 't Lelijtgen onder den 
doornen, dat waer is, dat wij, attestanten, ons kennelicken wesende de requiranten henluijden

1861. Zie: GA Noordwijk, inv.nr.296, fol.100. Zie m.b.t. 1619 ook: Hummelen 1968, 4 36.
1862. Hummelen 1968, 4 36.
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getrouwelijk zijn dragende eerlijken ende manierlijken, so in 't speelen, nieuwe jaerlied ende 
meijliederen te zingen, als andere eerlijke camerbroeders sulx dat men uut oirsaecke van dien 
geen redensfeesten (??) voorsz. requiranten eenich molest ofte hindernisse te doen, maer ter 
contrarie ende faveur van retorica, ln alles te betijen (=hun gang laten gaan), handhaven ende te 
beneficieren (=begunstigen), dat een oirkonde bij ons elx respectivelijken onderteykenen. Den 
28en october anno 1619.
Claes Jakobsz. zelfs gestelt merck;
Wouter Pietersz. zelfs gestelt merck;
Claes Gerritsz. zelfs gestelt merck;
Cornelis Jansz. zelfs gestelt merck;
Pieter Pietersz. zelfs gestelt merck;
Arien Jansz. zelfs gestelt merck.

1628
- "Spel van 't Nederlant1863, toebehoorende tot Noortwyck op de kamer daer men schrijft Uut 
Lief Bestaen; anno 1628."

- KB 's-Gravenhage 78 C 64:
"Tot eeren van de konst,
bij die heeren gheven van Leuwenhorst bequam , 
om hier uut lieft bestaen
te onderhouden, wel vrundich (=vriendelijk) mee te leven
al van acht gulden 's iaers, wij u bedancken gaen
van u betalinge goet vrij, moedich sonder stooren
in 't Noortwijcksche soeten dal, bij de lelij onder den dooren,
verscheenen op mei een 1628.
Jasper van Eijckenhooren, prins.
Dirck Fransz., keijser 
Uut Lijeft bestaen."

1630
- GA Leiden, Bibl.nr.85951 f.:
"Die broeders van Uijt Liefd bestaen,
Die gaen u seer bedancken
Van u betaling, goet, vrijmoedich, onbelaen(=onbelast),
Al van 6 gulden 's iaers al voor ons jonge rancken.
Staen u altijt ten dienste 't welck is nae 't behooren, 
alhier in 't Noortwijcks dal bij de Lelij onder den dooren.
Den jaeren 1630 Uit liefd bestaen 
Jasper van Eijckenhorn, prins."

1635
- Idem:
"Op huyden den 14en december anno XVJc vijfendertich hebben gezworens ende heijlige geest- 
meesters (=bestuurders van het gasthuis) van Noortwijck met advysen van joffrouwe Amalia 
van der Does uut den naem van de weled. heeren van Noortwyck toegestaen ende geaccordeert 
(=overeengekomen) metten prins ende broederen van camer van het Lelytgen onder de dooren, 
vererende ende representerende de camer der retrosijns Uut Liefden Bestaen tot Noortwyck, 
voorseid, datte selve broeders by provyte (=bij wijze van tijdelijke maatregel) ende tot 
wedersegginge tot haer residentie sullen hebben op 't solder ofte kaemer boven de waech ende 
datte selve broeders aldaer tot haer eygen costen sullen maecken ende onderhouden een

1863. Wordt hier het "Nederlants Treurspel" van J.S. Kolm (1616) bedoeld of "Nederlantsche Oorloghen" 
van I.I.V.N. (1632)? Zie ook: Vester van Wulvenhorst z.j., p.18-27).
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opgancktrap voor in de ganck van 't voorseide gasthuys ende aldaer oock maecken een deur oft 
portael in deselve ganck, dat het gasthuys vrij sal syn en blijven sonder eenich uutganck door 't 
gasthuys te hebben ofte moogen gebruycken; sullen oock een schoorstyn maecken op de 
voorseide caemer met een werwalst (=?) in de vloer ende voorts onder 't dackbeschoth totte 
bovensolder toe sullen oock een cost (=?) ofte watersteen (=gootsteen) leggen op de voorseide 
caemer ende 't water leyden door een looden goot tot in 't secreet (=w.c.) staende effen buyten 't 
voorseide gasthuys sonder letsel ofte hindernisse van 't selve gasthuys. Sullen oock voor in de 
gevel van de voorseide kaemer moogen maecken een ruyt cosijn met glasen ende vensters ende 
de solder wel dicht houden; alles tot haer eygen costen. Ende of 't gebeurde, datte geswoorens 
ende gasthuysmeesters die voorseide kaemer quaemen te verdecken met pannen, soe sullen de 
broederen dairtoe den arrebeyt tot haer costen moeten doen ende sullen alsdan aen de zuytoost- 
sijde van de voorseide kaemer een Vlaemsche gevel met (..) cruys cosien daerinne meede tot 
haer costen moeten stellen, alles mede buyten costen van de voorseide geswoorens ende H. 
geestmeesters, gelyck zy oock soo den trap, solder, schortyn (=schoorsteen) ende glaesen altyt in 
goede reparatie sullen moeten onderhouden ende of 't soo gebeurde, datte voorseide broeders 
eenige notable (=bijzondere) historien voornaemen te speelen ende deselve alvooren soude 
gehouden syn te doen (??) ende sonder daertoe omme te comen (??), sy nyemant admitteren 
(=binnenlaten) anders als met voorgaende communicatie van den gasthuysmeesters ende metten 
anderen resolveeren (=besluiten), dat alle degene 't selve begeerden te syen (=zien), daervoren 
soude betaelen volgende als dan die resolutie ende die profiten (=baten), daervan comende, 
sullen gaen ende gedistribueert werden het een derdendeel tot profyt van de voorseide gasthuys, 
het twede derdendeel tot profyte van 't weeshuys ende het resterende derdendeel tot profyte van 
deselve broeders alles by provisie. 't Oirconden es deese by de gezwoorens gasthuysmeesters 
ende broeders respectivelicken geteeckent ten daege ende jaere als boven.
Keyen Claessen Schipper, Pieter Cornelisz., Claes Jacobs Holst, Claes Thonisz., Jasper van 
Eyckenhorn, prins. Jonas Pieterszoon van Tarelingh, keyser. Dit merck heeft gestelt Willem 
Dirck Gerritsz. Ariaensz. My Jegenwoordich A.van der Burch - 1635."

1638
- In dit jaar organiseert De Lelie onder de Doornen een wedstrijd.1864

1640
- ARA, Arch.Offem, Hs.Alkemade, p.151:
"RETHORICA
Aan keyser, prins, factoor ende de gemeene broeders der rederijkecamer, de Lelij onder de 
Doornen, onder 't woord, Uut Liefde Bestaen, tot Noortwijk.
Seer waerde vrinden ende constlievende geesten, wy hebben met vreugde verstaen de goede 
genegentheijd van ulieden om beneffens andere camers op onse feest te verschijnen, maer zijt 
bezorgd voor eenige onwille tusschen ulieden ende de kamer van Segwaert, vanwegen hen 
voorleden nazeggen (=beschuldiging) dat ulieden kaerte uut hare chaerte zoude genomen zijn. 
De camerbroeders van Segwaert die geven voor antwoorde, dat zy van geene onwil en weeten 
ende van geen naseggen. Dat en trekken zij haer niet aen, als daervan niet wetende, maer dat het 
een zaecke is zonder fondament (=grond), zijn vorders bereijd op het allervrindelijkste goede 
correspondentie (=overeenstemming) ende gemeensaemheijd (=vriendschappelijkheid) met u te 
houden, gelijk als reden wesende (=verstandige) geesten toestaet ende zoo ulieden weijders 
(=verder) zorgen voor eenige ongunst, wij hebben desen te lievere aen u willen senden, om 
ulieden te laten weeten, dat de zaeke in 't minste heur niet aen en gaet, nog daer en sullen geene 
(... ) werken (?) geroepen (?) werden, maer dezelve die betreft ons alleen, ende alleen mitsdesen 
met een goede meeninghe, (...) meer ende wenschen ende verlangen naer u, als naer eenige 
andere camers uut oirsaecke, dat wij onse confirmatie (=bevestiging) ende baptisatie (=doop) 
van ulieden verkregen hebben, sult ons oock bereid vinden om hetzelve in alder redelijkheijd

1864. Zie de Noordwijkse inventarislijst van 1641. Voorts: Van Boheemen 1999.
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ende naer ons krank vermogen te erkennen, hiermede in den verhoringe van den alderhoochsten 
bevoolen en sullen u met verlangen verwagten.
Bij ons, keyser, prins ende de gemeen broeders der redenrijckecamer de Meerbloem1865, onder 't 
woord "Met Soetheijd Meer", ten (...) ende goedgunstige vrienden ende constlievende 
medebroeders, desen 16e martij 1640."

- GA Noordwijk, inv.nr.296, fol.321 verso:
"Noch betaelt aen de redenrijckers van Noortwyck een somme van dertich ponden, haer toege- 
voucht (=verstrekt) tot subsidie voor haer extraordinaris oncosten opten intree tot Rijnsburch 
gedaen, dus hier 30 pond."

1641
- Noordwijk neemt deel aan wedstrijden te Rijnsburg en Vlissingen. Auteurs te Rijnsburg zijn 
Van Eyckenhorn, "Neemt waer U tijdt", en "Liefd' baert vreden". Auteurs te Vlissingen zijn 
Cornelis Langevelt en Arn.van Eyckenhorn.1866

- ARA, Arch.Offem, Hs.Alkemade, fol.151-151 verso:
"21 Mey 1641 Flessinga
Constbeminners en broeders van de Lelij onder den dooren die Uut Lijefdt Bestaen.
Wij senden U.L. in dese couverte (=omslag) onse ingeslotene kaerte, tot dien eynde, gelijck wij 
vertrouwen, deselve bij U.L. als lyefhebbers van de maecht rethorijcka nae rede zal beantwoord 
worden, waerdoor ons verplichten 't selve mede nae behoren te doen, wy eyndigen en blijft Gode 
bevolen.
Joost de Jode als prince.

Noortwyck 23 sept. 1641.
Lyeve redenkonstbeminnende broeders van de Lelij onder den Doorn, hetwelck Uut Lyeft 
Bestaen is.
Alsoo U.L. aengename wercke op onse uutgesondene kaerte ons ter hand gekomen sijn, hebben 
deselve naer bequaemheyt des tijts, als met goet oordeel afgehandelt, present (=aanwezig) twee 
kerckenraden, een ouderlinck en een dyaken, alles naer 't uutwijsen onser caerte, noch d'een 
noch d'ander zijde dragende (=partij kiezen voor), maer de constreden (=kunstzinnige 
argumenten) plaets gegeven, soude aeleer geschiet, maer alzoo onze gecommytteerde 
(=afgevaardigden), daertoe gestelt geen gelegentheyt gehadt hebben, is hetzelve wat buytens tijd 
geloopen. U.L. gelyeven het in 't goede te nemen. Wij zenden U.L. alhyer derhalve over U.L. 
werck op de vrage, gemaeckt door hem die schrijft; "Souckt Vreucht", Langevelt, over de vrage 
de hoogste prijs, 3 wijnkannen, over de sin van 't lyet, voor hem die twede prijs, die schrijft 
"Neempt waer u tijt", Eijckenhorn, 1 schotel van 3 pond. Gelyeft ons te verexcuyseren aan de 
naestgelegene medebroeders aldaer en blijft Gode bevolen van U.L. mede constlyevende 
broeders der Blaeu Accoleije, onder 't woort De Geest Ondersoeckt het Al. Flessinga 
Joost de Jode, als prince.
Elias Pieters als deken.
Bartholomeus Wouterssen als deken.
Vincent Matthijsse, facktoor.1867

- Anno 1641 Flessinga
Seer waerde constlievende medebroeders der Blauwe Accoleye onder 't woort: De Geest 
Ondersouckt Al.
Wij hebben U.L. schrijven met de prijse daerbij, te weten 3 wijnkannen van de hoogste prijs van 
die vrage, met een schotel van de tweede prijs van 't liet, daer wij U.L. altesamen ten hoogste af

1865. De Meerbloem is de kamer uit Zoetermeer.
1866. Zie: Rijnsburg 1641 en Meertens 1943, p.93-95.
1867. Zie: Meertens 1943, p.93-95.
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bedancken en onze magistraet ten hoogste over verblijt is. En hopen hetselve weder met 
danckbaerheyt te vergelden, als de gelegenheyt presenteert (=zich voordoet). Wij hebben se met 
trommel en vendel van Leyden tuys gehaelt tot lof en eer der weetbaere (=bekende) redensconst. 
Ende wij verhoopen door de liefde, die gij tot de redenconst draegt daar noch eens boecken af te 
sien, om onse naecomelinghe hetselfde mede te deelen en dat gij ons dan eens in persoon sult 
comen bedancken, hiermede de Heer in genaede bevolen.1868
Van U.L. constlyevende medebroeders van de Lelij onder den doorn onder 't woort Uyt Liefd 
Bestaen tot Noortwijck.

- Request
Aen den weledele Heere van Noortwijk ende burgemeesteren aldaer.
Geven reverentelijk (=eerbiedig) te kennen uwe onderdanige de redenrijke broeders (...), hoe dat 
sy supplianten, by haer medebroederen ende confraters van Rynsburch sijn verlegen 
(=gevraagd?) omme omtrent pinxter toekomende beneffens andere te verschijnen op de intrede 
aldaer geordonneert, dat zij, supplianten, 't selve versoek niet wel en konnen weygeren vermits 
die van Rijnsburg op de leste intree alhier binnen Noortwijk haer, supplianten, ende de gantsche 
ingesetenen met haer personagien hebben vermaeckt. Zijn derhalven zij, supplianten, (...) ten 
minsten 't selve te erkennen uut gelijkheydt van zaeken ende terwijle zulcx niet eerlijken en kan 
werden geëffectueert zonder eenige extraordinaris kosten diesaengaende te doen, die sij 
supplianten niet wel uut haer eyge middelen en konnen vervallen, keren hen (=wenden zich) 
daeromme tot ulieden ende burgemeesteren voorseit, versoeckende ootmoedelicken dat deselve 
gelieven hen, supplianten, tot subsidie van dien sulcx te adsisteren aen sijn Ed. ende 
burgemeesteren in haer aengeboren wijsheijd ende discreten (...) sullen te behoren. 't Welck 
d'andere (...).
De heere ende burgemeesteren van Noortwijk hebben de supplianten ter zaeke als in date (...) 
geaccordeert ende toegestaen een somme van dertich Car. guldens, die haer betaalt zal werden 
uut des dorps middelen van Noortwijk, actum den 10e martij 1641.
Ter ordonnantie van deselve C.K.van der Burch 1641.

't Is uut liefde bestaen dees supplicatie
van ons Lelijkens onder de Dooren
aan u, mijn heeren, eedel ende generatie (=edelmoedigheid)
verhopende, dat gij ons versoek sult verhoren:
De Romeijnen hebben haer comediespelen gehouwen 
In grooter eere bij groote heeren ende vrouwen,
Gelijk wij weeten bij Marcus Scaurus1869 lofbaer,
Soo Plinius schrijft, dat hij ging opbouwen 
Een Theatrum, d'welk begrijpen moest, voorwaer,
Tachtich duijsent menschen die doch allegaer
Een gemakkelijken plaets hadden om te geven audienci).
Pompeius1870 tot Romen heeft ook daernaer 
Een theatrum gesticht vol magnificencij.
Titus Vespasianus1871 volgende deselve intencij 
Heeft ter eere de kunst een gesticht; ook desgelijken

1868. Dit boekje zal verschijnen onder de titel: "Vlissings Redens Lusthof etc. Vlissingen 1642."
1869. Marcus Scaurus liet in 58 v. Chr. als aedilis "dit grootste bouwwerk oprichten ooit door 

mensenhand gemaakt": een toneel met drie verdiepingen (de laagste van Marmer, de middelste van glas, de 
hoogste van vergulde planken), met 360 zuilen, 3000 bronzen beelden en 80.000 zitplaatsen. Het theater was 
bedoeld voor tijdelijk gebruik van een maand. Dergelijke verkwisting wordt door Plinius scherp veroordeeld. 
(Zie: Plinius, Naturalis Historia XXIV 113-115).

1870. Hij liet in 55 v. Chr. het eerste permanente theater in Rome bouwen, op de Campus Martius, voor 
40.000 toeschouwers.

1871. Gedoeld wordt ongetwijfeld op het Colosseum, dat een amphitheater is en niet diende voor 
toneelvoorstellingen.
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Heeft Augustus Marcellus1872 door const inventij 
Gemaekt, de konst ter eere ook een, niet om verrijcken.
En alsoe wij, Lelijkens, de konst mede geerne zoude doen blijken 
En de middelen bij ons zijn zeer sober ende kleijn 
En wij door liefd' desselfs niet gaerne zoude van weijcken 
Versoeken met ootmoed om een toeleg (=ondersteuning) certeijn 
Uut het convents middelen in 't Noortwijckse pleijn 
Jaerlijx om de konst mede te houden in eeren.
Versatende dan mijn E. heeren, als die te Romen gemeijn 
Ons camer jaerlijx mede sult komen assisteren.
Wij, Lelijkens, willen ons altoes gaen waerdeeren (=onze waarde bewijzen?),
Om de gave van God ontfangen mede te deelen.
Als mijn E. heeren believen is ende begeeren,
Zoo en willen wij deselve van UE. niet heelen
En hem mijn heeren zoo veel niet verspeelen (=verloren laten gaan)."

- GA Leiden bibl.nr. 85951 f.:
"Inventaris van de goederen op de redenrycke kamer tot Noortwyck onder 't woort Uyt Liefd 
Bestaen.

Eerst een schoon gheschildert blasoen in een viercante kas, wesende de besnijdenisse.
Noch twee blasoens, daerin gheschildert de Lelij onder den dooren.
Noch vijf blaesoenen aen de camer ghecomen op den intre in 't jaer 1638, een van de 
Hollantsche camer van Leijden, een van de Oegstgheest, een van Rijnsburch, een van de 
Vlaemsche camer van Haerlem, een van Wassenaer.

Eerst een silvere beecker van 30 gulden.
Noch een silvere beecker van 20 gulden.
Noch een silvere schael van 6 gulden.
Noch een silvere pen van 3 gulden.
Noch een silvere blaesoen van 't sot.
Volgens de kaert van de intree tot Rijnsburch 1641.

Het tinnewerck:
Eerst twee vaens (=inhoud van twee stopen) vlessen.
Noch twee stoops vlessen.
Noch een wijnkan.
Noch drie wijnpinten.
Noch vier boterschalen.
Noch twee Venusberghyens.
Noch drie soutvaten.
Noch twee vergulde beeckers.
Noch drie beeckers.
Noch een kandelaer als een ghewapent man.
Noch een spaerpot van een half pintgen (=1/4 stoop).
Noch een tinne kannetgen met een lepel.
Noch drie brandewynsschaeltgens.
Noch een blicke (=zilverschone) lamp.

Wapenen:
Eerst twee wapens.
Noch twee casketten (=helmen).

1872. Ca. 111 v. Chr. wordt dit gebouw voltooid door Augustus, ter ere van zijn zwager Marcellus.
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Noch drie stormhoen.

Noch twee bewijsstucken gheschildert:
Een van den intree van 't jaer 1562.
Noch een van den intree in 't jaer 1638.
Noch drie schilden gheschildert; een met Pallas1873.
Noch een met Meduysa1874.
Noch een met het wapen van Noortwyck.
Noch een caert daer 't al aen staet.
Noch 22 ghelijst of ongelijste borretjes (=bordjes).
Noch een vergulde spieghel met een borstel.
Noch een boeck van den intree van Haerlem1875.
Noch een ghesneden copere plaet met De Lelij onder den dooren.
Noch twee trommels.
Noch twee vaendels.
Noch een kap wit en swart.
Noch drie geckskleen met mutskgens.
Noch een swart satijn kleet, op en neer geboort (=gezoomd).
Noch een swart satijn cleet, ghesneen (=geborduurd).
Noch een asgraeu satijn wambus.
Noch tylge morte (=?) tabbert, met silvere en groen kant geboort.
Noch een wit satijne tabbert.
Noch twee swarte ouderlinghen (=?).
Noch een fluwelen borst.
Noch een Mercurius cleet.
Noch een paer clompen.
Noch een paer antijcke muylen.
Noch een leere tas.
Noch twalef croonen, een met paerlen met een scepter.
Noch een wit borduert wambus.
Noch een blaeuwe klapmuts (=muts met opstaande kleppen).
Noch vijf pluymen.
Noch een twee taefels met drie bancken.

Noch 7 stoelen met tang, kaerslae, kandelaers, een isere kroon, een paar hoolvoeten (=?) met een 
houten stoel met Cupidoo 's booch en koocker, Mercurius roe (=staf) met een stockbeurs 
(=afzonderlijke beursjes, bijeengehouden door een stok), twee speere.
Noch een brandiser met een iser om 't vuer.
Noch vijf deghens, drie paer laersen.
Noch drie clockgens; een groote met twee kleyne.

Op de camer aldus ghemaeckt bij staet en inventaris ten overstaen van schout en burghemeesters 
ghemaeckt twee alleens luydende, een berustende onder de magistraet en een onder de camer ten 
vertoech van de ghemeen kamerbroeders,
Uyt Liefd Bestaen.

Aldus ghedaen uyt liefd bestaen by de schout, burghemeesters als vooren tot kamer eer ent goets 
vermeer by de Lelij onder den dooren Uyt Liefd Bestaen, den 26 julij 1641.

1873. Pallas is de godin van de wijsheid, beschermt de kunsten, wetenschappen en handwerken.
1874. Meduysa was de enige sterfelijke van de Gorgonen. Zij werd bemind door Poseidon, die Pegasus bij 

haar verwekte. Perseus doodde haar. Athene plaatste het afgehakte hoofd op de Aegis.
1875. Hiermee wordt het "Constthoonende Iuweel, etc.", Haarlem 1607 bedoeld.
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Jasper van Eyckenhorn, G. van Meyburch 1641, Jan Pieterszoon van Velsen, Pieter Dirckxe, 
Arent van Eyckenhorn, Simon Willemsz. Casteleijn, Claes Pietersz. Hoorns, Joseph Symoens- 
zoon, Jacob Jacobsz den Uijl, Cornelis Langevelt. Dit is Jan Willems van Riethoven self 
gestelde merck. "

1642
- GA Leiden, Bibl.nr.85951 f.:
"Om de edele const te houden in eeren
al van retorijca uijt liefd bestaen,
soo hebben ons heeren, om const te leeren,
een goe vereering (=schenking) aen ons gedaen,
die wij bedancken met goet vermaen(=goede woorden),
van haer betaling om const t'orbooren (=te beoefenen)
van 6 gulden 's iaers uijt liefd en goet,
tot lof der redensconst bij de lelij onder den doren.
Hier binnen Noortwijck wij u dees groet 
wenschen altesamen in godts behoet (=bescherming).
1642 den 23 maert. Uijt Liefd Bestaen.
Jasper van Eijckenhorn, factor;
Jan Willems van Riethoven, keyser;
Arent van Eijckenhorn, prins.

- Idem:
"Noch aenghecomen van prijsen in 't jaer 1642:
Eerst de hoochste prijs van Vlissinghe. Op de Vraeghe drie wijnkanne.
Noch een plateel van drie pont van 2 lietgens.

Noch een blasoen van Delft.
Noch een bewijsstucken van den intre in 't jaer 1602.
Noch een boek van den intree tot Rijnsburch.
Noch een vierkante klapmuts.
Actum desen 25en julij anno 1642

Simon Willemsz. Casteleyn, Willem Barentsen, Jasper van Eyckenhorn, Dit is Jan + Willems 
merck, Arent van Eyckenhorn, Jacob van der Voort, Jan Pieterszoon van Velsen."

1644
- GA Leiden, Bibl.nr.85951 f.:
"Dese volgende goederen sijn aengecomen opte camer sedert de laetst visitatij (=onderzoek): 
Eerst een silvere becker, gecomen van Willem Huych.
Noch een wynkan, een wynpint, twee soutvaten, een vota (??) schaeltgen.
Noch een schaeltgen van Venusberch, een (....) beker.
Noch een nieut blasoen, een wijnpint, een mostertpot, een tinne pul, een kroes met een 
schaeltgen.

't Oorconden dit geteyckent den 13 junij 1644.
Daniel van Bouchorst, Jasper van Eyckenhorn, Maerten Gerrits, Huybert Meesen selfs gestelde 
merck, Cornelis Jesaiasen selfs gestelde merck, Claes Josufen (?) selfs gestelde merck, Jan 
Pieterszoon, keyser. Arent van Eijckenhorn, Joris Dirckehoge, vaendrecht, Huich Huygensen, 
Tonis Willemsz.

1646
- GA Leiden, Bibl.nr.85951 f.:
"Deese naervolgende syn aengecomen tsedert die leste visitatien:
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Een booterschael, een soutvath.
Twee cleyne beecker, een commetgen.
Een beecker, een cleyn beeckertgen.
Een beecker, een stoops (=kruik) vles.
Een plateel, een beecker, een blasoen,
vereert van Jacob Gerritsz. van Velsen1876 en drie tinne leepels.
Aldus gedaen ende geampleert (=uitgebreid) ten overstaen van schout, burgemeesteren 
vercooren Uut Lieft Bestaen. 't Is sulcx vermeert deur die broeders van de Lely onder den 
Dooren den 8en april 1646.
Jasper van Eyckenhorn, factor, Heynderick van der Plas, vaendrecht, Anthonis Wyllemsen van 
Rijethoven, keyser, Claes Jansen van der Valck, Daniel van Bouchorst, Jacob Arense Slobben, 
Claes Thonisz., Wychman Wychmansen van der Duycken. "

- De Noordwijkse kamer is deelnemer aan een wedstrijd te Haarlem.1877 

1647
- De Noordwijkse rederijkers nemen deel aan een wedstrijd te Gouda.1878

1650
- Idem:
" 't Volgende is door konst en nijet door gratie aengecomen nae lest gedaene visitatie:
Eerst een silver dolfyn van Haerlem1879 gewonnen,
By haer door reedens loon alhier de kamer gesonnen (=gezonden).
Een stoop vles van der Gouw1880, de tweede prijs haers vraech,
Tot blyck der reedens maecht noch nyet geest werd traech
Noch drie schalen van tin, alweer vandaer gecoomen
Tot teycken reedensrijck alhier noch nijdt (=niet) versloomen (=verzuimt),
En noch twee beeckers, die alweer sijn reedens loon,
Tot spijt van den Momist, die haer in haten hoon,
Dus by burgemeesters gedaen gevisiteert 
Redens inventaris, daer men geampleert,
Es onderteeckent 50 jaeren is Liefde sonder thoorn1881,
Beneffens der broeders der Lely onder den doorn 
Den negende februarij anno 1650.
Jacob Willemse van Rijn, prins, dit merck heeft gestelt Meyndert Arentsz. van Glasberg, keyser, 
Vaendrecht Anthones Willemse van Riethoven, Schaftmeester Dirck van Veen, Lietmeester Jan 
van der Los, Abram Stoffellen, Jacop Arisz.

1651
- GA Leiden, Bibl.nr.85951 f.:
"Volgende den inventaris sijn op de camer
2 silvere beeckers ende dit volgende tinnewerc
3 vaens vlessen.
4 wijnkannen.
12 schalen.
7 soutvaten.
12 beeckers, daervan 2 vergulde.
3 kandelaers, daervan een gewapent man.

876. De Moor e.a. 1984.
877. Zie: Haarlem 1646.
878. Zie: Gouda 1647.
879. Gewonnen op een wedstrijd aldaar te 1646.
880. Zie: Gouda 1647.
881. In 1600 is de kamer na strubbelingen in de voorafgaande jaren opnieuw opgericht.

4 stoops vlessen.
6 wijnpinten, ses 1/2.
2 platielen.
4 venusberch schaeltgens.
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Noch 10 soo groot als cleyne beeckertgens. 
1 cannetgen.
1 spaerpot.
2 mostertpotten.
2 kannetgens.
2 pulletgens.
59 26

3 brandewyn schaeltgens. 
1 kroes.
5 lepelen.
1 schaeltgen.

Comt in als vijfentachtich tinnen prijsen

Item 9 blasoenen:
1 vierkant van de besnijdenis.
2 van de lely onder den dooren.
1 van Leyden.
1 van Haerlem.
1 van Oegstgeest.
1 van Rijnsburch.
1 van Wassenaer.
Een van Delft.
Een van Jacob van Velsen.

Drie bewijsstucken, geschildert:
1 van den intree 1562.
1 van den intree 1602.
1 van den intree 1638.

Drie schilden:
1 met Pallas geschildert.
1 met Meduysa.
1 met 't wapen van Noortwijc.
In 't jaer 1651."

1652
- GA Leiden, Bibl.nr.85951 f.:
"Ick Heynderick Huychmanse ende Claes Tuynnisse, saeme burgemeester van beyde durpe:
Voor eerst een s(...).
Een mostert pot.
Een fijne candelaer.
Een beecker met een schuylter (=bokaal).
Uytgesoch op den 2en maert 1652.
Heynderick Huychmans, burgemeester.
By myn Claes Thonisse."

1654
- GA Leiden, Bibl.nr.85951 f.:
"In den name ons Heeren, amen.
Bij den innehouden van deser jegenwoordigen, openbaeren instrumente (=tekst) zy cundich ende 
kennelicken een iegelicken, dat in den jare van de geboorte ons heeren ende salichmaeckers, 
Jesu Christij, duijsentseshondertvierenvijftich, hebbe ick Jeroen Cornelis van Swanendrift, 
schoemaecker, woonende tot Noortwyck aengemerckt (=in aanmerking genomen) de broosheyt 
van 's menschen leven, willende daeromme van myne tijtelicken goederen disponeren 
(=beschikken) by forme van codicille (=in de vorm van bijvoegsel bij een testament) ende dat in 
deser vougen als volght:
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Te weten, dat ick maecke ende begeere, dat myne erfgenamen die abinte stato (=op de 
overlijdensdag) tot myne goederen gerechticht sullen syn, moeten uytkeeren aen de redenrycke 
camerbroederen van De Lelij onder den doorn onder woort Uijt Liefd Bestaen tot Noortwyck, 
dien ten sterfdage van my onderschreven wesen sullen sijn ofte bevonden sullen werden een 
somme van vijfentwintich Carolus guldens eens uytkeeren by myne genompde erfgenaemen 
binnen ses ofte ten uyterste acht weecken naer mijn overlijden, of dat by faulte (=bij in gebreke 
blijven) van dien deselve aen de voornoemde camerbroederen sullen uytkeeren boven de voor- 
seide somme noch thien carolus guldens weder binnen ses weeken naer de ses weecken van de 
bovenstaende verschijndach, willende ende begeerende dat alle 't gheene voorschreven staet 
volcommen plaetsgrijpen ende effect sorteren sal, het sy by forme van codicille, als die geschiet 
in presentie van ons onderschreven, by my ondergeteeckent huyden den 7en februarij anno 
voorseid.
Pieter Pietersz., Leendert Jansen Breeckhout, Jeroen Cornelisz., Jan Wolvertsz., selfs gestelde 
merck. Corn.van Delvendieck 1654.

1660
- GA Leiden, Bibl.nr.85951 f.:
"Tsedert het bovengestelde (=inventaris van 1652) is noch aengecoomen:
Tinne en vaensvles.
Twee wijnkannen.
Twee wijnpinten.
Twee schalen.
Een Venusberch schaeltgen.
Seeven tinne, cleyne ende groote beeckertgens.
Een kommetge ende leepelen.
Een tinne lier (=fluit)
Een tinne kandelaertge.
Daerjegens is door diefte verlooren 't volgende, 
den voorseide tyt genoemt in den jaer 1643:
Een silvere beecker van 22 gulden.
Een silveren schael van 6 gulden.
Een silveren pint van 3 gulden.
Noch een silveren beker soo van 't sot.
Noch ene gesneden koperen plaetgen van de Lelij onder een dooren.
Drie wynkanne.
Een silveren dolfyn van Haerlem.
Ende noch een wijnkan.
Aldus gedaen ende geinventariseert en ten oirconde getekent den 18en januarij XVJc en 
t'sestich.
G.van Meyburch, Jacob Arisse, Andries van Zuythoeck, Klaes Cornelis, Pieter Dircks 
Wassenaer, Adrijaen van Buttersloot. Dit merck heeft gestelt Pieter Willemse Riethoven."

1661
- GA Leiden, Bibl.nr.85951 f.:
"Inventaris van de goederen op de camer van rethorica binnen Noortwyc, opgeschreven op den 
twaelfden mey XVJc eenentsestich.
Eerst een out blasoen van den jaere 1550.
Een out blasoen van Delft 1547.
Een blasoen, by Swanenburch gemaect 16421882.
Een blasoen, by Velsen geschildert 164 51883.
Noch vyf blasoenen van den intree 1638:

1882. De Moor e.a. 1984.
1883. De Moor e.a. 1984.
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Een van Oegstgeest, een van Leyden, een van Reynsburch, een van Haerlem, een van 
Wassenaer.
Twee uythangborden van de Lely onder den dooren, het jongste 1634.
Drie intree booritge of bewijsstucken, een van 't jair 1562/1602/1638.
Twee schilden Venus ende Pallas.
Drie casketten ofte stormhoeden.
Negentien tafereeltgens met lijsten.
De kaert van ordre.
Een vergulde spiegel met een borstel.
Een trommel met een vaendel.
Twee silvere beeckers, een van Reijnsburch, een van Willem Huych.
Tinwerck:
Drie vaens vlessen, vier drie biersvlessen, drie wijncannen seeven wijnpinten, seven cloucke 
beekers, een krijschman candelaer, twee tinne schotelen, een blijcke lamp, elf boterschale, vier 
venus berchgens, seven soutvaten, twee (...), veertien groene croesen, een candelaer, een 
spaerpot, twee mostertpotten, ses tinne leepelen, drie tinnen cannetgens, ses brandewyn rooster, 
een half pintge, een ysere kaerskroon, een sotscap wit en swart met dat daertoe behoort, vier 
schermdegens.
Een kast, daer het tin in staen moet.
Vijf (...)stoelen, en drie (...)
Een brantijser aende haerdt met noch een brantijser.
Een tang, een asschop, een biercraen.
Een beslootskist (=kist die afgesloten kan worden) met een hangslot.
Een groote leenbanck, noch twee banckgens.
Een tafel met twee schragen, een cleyn tafeltgen, een oude eycke stoel.
Noch een deel oude kleeren om mede te speelen, niet waerdich op te schryven.
Een bortgen van 't wapen van Noortwyc 1638.
Twee tinnen mostert schotelen.

Desen inventaris is goet gevonden op den 27 maert 1662 in kennis van de resederende 
geswoorens (=zittende gezworenen) van Noortwijck binnen.

Twee wijnpinten.
Twee lepels.
Een silvere blasoentje.
Een boeck, genaempd "De hoofdleer der conscientien" in octaef.
Jan Jansen Heetkamp, schaftmeester, Willem Dirckse, vaandrager van de Lely onder den 
Dooren, Flooris van Eemmerseer, keyser, Klaes Cornelijsz., schaftmeester.
Heyndrick Janse van Langevelt ]
Abram Stoffelen ] als geswoorens
Maerten Gerritsz. ]
den 3en januarij 1664."

1663
- GA Leiden, Bibl.nr. 85951 f.:
"Op huyden den tweeden januarij anno XVJc ende drieentsestich is by die broeders van de 
redenryckerskamer alhier tot Noortwyck op haeren inventaris aengegeven ende aengeweesen, 
mitsgaders geampleert de volgende prijsen ende goederen:
Drie wijnpinten ende twee beeckers van tin, gecomen voor prijse van Benthuyzen."1884

1664
- Voor een aanvulling uit 1664 op de inventaris van de kamer, zie 1662.

1884. In 1662 moet dus te Benthuizen een wedstrijd zijn gehouden. Zie aldaar.
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- De Noordwijkse kamer neemt deel aan een wedstrijd te Voorburg. Auteur is C.van 
Langevelt.1885

1678
- GA Leiden, Bibl.nr.85951 f.:
"Inventaris van de goederen, zijnde op de reedenrijckkamer van de Lely onder den dooren tot 
Noortwyck van den jaren XVJcacht ende zeventich.
3 vaendels. 3 brandewynskroesjes.
1 trommel. 3 taeljueren (=schotels)
11 blaijsoenen. 1/2 wijnpint.
2 taefels. 2 mostert schooteltiens.
3 bancken. 8 sout vaeten.
7 stoelen.
1 tinkast. 1 spiegel.
1 kist. 1 borstel, tang ende asschop.

Het tin:
7 vlassen. 1 kraen.
3 wijnkannen.
10 wijnpinten. Silver:
4 schotelen. 2 beeckers.
14 beeckers. 1 schaeltie.
1 spaerpot. 1 blaijsoentie.
2 mostertpotten. 1 leepel.
3 kommetiens. 1 brandewijnskommeltie.
3 kandelaers. 1 boot.
2 lepels.
4 schaelen.

Dese also bevonden ende geteyckent by schout ende burgemeesteren aen eendre ende by de 
broeders van de voorstaende kamer ter andre zijde, den 30 januarij 1679.
Cornelis van Langevelt, Claes Jansz. Helders, Jacop Adriaensze Ouwehant, Ary Arysz. van 
Sonnevelt."

1679
- De Noordwijkse kamer neemt deel aan een wedstrijd te Katwijk aan de Rijn.1886 

1682
- De Noordwijkse kamer neemt deel aan een wedstrijd te Kethel. Auteurs: A. en F.van Gyzen, 
Pieter de Groe en Jan Arentsz. Glasburgh.1887

1684
- De Noordwijkse kamer neemt deel aan een wedstrijd te Bleiswijk. Auteur is Gerrit Dircksz. de 
Ruiter, "Strijdt en mijdt".1888

1685
- De Noordwijkse kamer neemt deel aan een wedstrijd te Schipluiden. Auteur is V.L.B.1889

1676

885. Zie: Voorburg 1676.
886. Zie: Katwijk aan de Rijn 1679.
887. Zie: Kethel 1682.
888. Zie: Bleiswijk 1684.
889. Zie: Schipluiden 1685.
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- Zowel de oude als de jonge kamer van Noordwijk nemen deel aan een wedstrijd te Zoetermeer. 
Auteurs zijn: voor De Lelikens Jan van Leeuwen, "Mijdt Judas Leeuw"; voor de Kersblom 
"Dirck Boon, "Eerst de Kroon"; als particulier uit Noordwijk neemt deel Martinus van 
Teylingen, "Liefd' is 't al".1890

1695
- GA Leiden, Bibl.nr.72440 plano:
"Nieuwe-Jaars Besnijding, Van de broeders der lely onder den Doorn, onder 't woort Uyt Liefd' 
Bestaan, op 't jaar onses Heeren Jesu Christi 1695. Leiden 1695."

1701
- De Noordwijkse kamer neemt deel aan een wedstrijd te Hazerswoude. Auteur is "Bemind den 
Bevrijder".1891

1709
- De Noordwijkse kamer organiseert een wedstrijd: "Den Eerkrans voor Rhetorica". Auteurs 
voor Noordwijk zijn "Bemind de bevrijder" en "Wyckt nogh helt".1892

1716
- De Noordwijkse kamer neemt deel aan een wedstrijd te Leiden.1893 

1718
- Mr. J.C.Overvoorde, Catalogus van de Bibl. over Leiden en omgeving, nr. 12619 (In pen 
geschreven nr.85980).: P.Wijdervelt, "Lijk-Reden, Uytgesproken door de broeders der Lely 
onder den Doorn, daer men schrijft Uyt Liefd' Bestaen tot Noortwyck op het overlijden van de 
Godsalige ende Hoogh-Eedele Mevrouwe Louise Tailifer de Morjacq, Mevrouwe van beyde de 
Noortwycken, Langevelt ende Offem, etc. In de Heere Ontslapen den 27 maart 1718.

1722
- De Noordwijkse kamer neemt deel aan een wedstrijd te Voorburg.1894

1737
- Laatste bijdrage van zes gulden door de gemeente.

1738
- De Noordwijkse kamer organiseert een wedstrijd te Noordwijk.1895

1686

890. Zie: Zoetermeer 1686.
891. Zie: Hazerswoude 1701.
892. Zie: Van Boheemen 1999.
893. Zie: Wijnbeek z.j.
894. Zie: Wijnbeek z.j.
895. Zie: Van Wulvenhorst 1836.
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NOOTDORP

DE DAMASTBLOEM 
"LIEFDE VERWINT"

HOOGEVEEN/NIEUWEVEEN

DE VEENBLOEM 
"NOYT HOOGER GEBOREN"

INLEIDING

Het archief van de ambachten Nootdorp, Hoogeveen en Nieuweveen (drie aan elkaar grenzende 
ambachten, die kerkelijk een eenheid vormden) bevat weinig 16e en 17e eeuws materiaal. 
Vrijwel alle gegevens van de Nootdorpse rederijkerskamer De Damastbloem en de Hoogeveen- 
se/Nieuweveense kamer De Veenbloem komen uit het classicaal archiefvan de Ned. Herv. 
Gemeente (Classis Delft en Delfland).

Het blazoen van de Nootdorpse kamer stelt Koning Ahasveros voor, die op zijn troon zit. 
Voor hem knielt Koningin Esther. Esther overwon door haar liefde Hamans "wraeckgierigh 
preecken".1896 Tussen beiden in staat een damastbloem (ook wel damascusbloem genoemd) met 
erboven een vogel, die de H.Geest als inspiratiebron van de rederijkers voorstelt. De spreuk is 
"Liefde Verwint", zodat men zou kunnen concluderen, dat de kamer zich vereenzelvigt met 
Koningin Esther. (Zou het te ver gaan in het "wraeckgierich preecken" een parallel te zien met 
de voortdurende aanvallen van de hervormde predikanten op deze rederijkerskamer?).

GERAADPLEEGDE ARCHIEVEN
ARA, 3e afd. ANHG Delft en Delfland, inv.nr.1-7 (Acta Classis Delft en Delfland 1582-1702). 
ANHG Nootdorp, Acta kerkeraad (in bewaring bij de Ned. Herv. Gem.), Deel I (1651-1734).

BIBLIOGRAFIE
Duijnisveld 1938 - A.N.Duijnisveld, Geschiedenis der parochie van St.Bartholomeus te 
Nootdorp. Z.p. 1938.
Meeus 1983 - H.Meeus, Repertorium van het ernstige drama in de Nederlanden 1600-1650. 
Leuven 1983.
Spoor 1966 - G.Spoor, Kroniek van Nootdorp. Nootdorp z.j. (1966).

BRONNEN

1605
- ANHG Classicaal Archief 's-Gravenhage, inv.nr.137 (Classicale acta Delft en Delfland), 
fol.78, 3-10-1605:
"Alsoo men verstaet, dat de rhetoryckers tot Nootdorp souden hetselven spel gespeelt hebben, 
welck tevoren in Maeslant gespeelt is geweest, soo is D.Dolegio1897 belast, om hetselve den E.E. 
heeren Staten aen te dienen ende te versoecken, dat oock aldaer het spelen mochte verboden 
werden, gelyck oock mede tot Vlaerding, alwaer den heere bailju presenteert (=voorstelt) mede 
tot het weeren der rhetoryckkamer te willen helpen."

1606
- Idem, fol.87, 18-5-1606:

1896. Zie referein op het blazoen in Vlaardingen 1616.
1897. Daniel Dolegius (Doleger of Van Dooleghem), predikant te Delft in de jaren 1590-1605.
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"Alsoo tot Nieuweveen, resorterende onder de parochie van Nootdorp, nu onlancks van de 
rhetoryckers wederomme is gespeelt, ende dat des sondaechs onder de predicatie, niettegen- 
staende de bailiuwen van Delflant ende 's-Gravenhage hetselve niet sullen toelaten belooft 
hadden, soo is goetgevonden dat A.Oosterwijck1898 ende A.Oosterharen1899 hierover de voorsz. 
bailliuwen sullen aenspreken, om te sien of by deselve soude connen werden vercregen, dat in 
toecomende tijde door hare auctoriteijt het spelen geheelick in de parochie van Nootdorp mochte 
verhindert werden. Doch by sooverre de voorsz. broeders bevinden sullen, dat noch voorder 
hierin ijet dient gedaen bij den E.E. heeren Staten of den hove van Hollant. Dat se alsdan alsoo 
daerin sullen handelen, als by haer raedsaemst sal gevonden werden."

- Idem, fol.90, 3-7-1606:
"(-) Gelyck oock mede belast blijven in deselve van de retoryckers tot Nootdorp, om daerin naer 
gelegentheyt ende vereyscht te handelen de broeders, die het in de vorigen classe opgeleyt was."

1607
- Idem, fol.126, 20-9-1607:
"Albertus1900 heeft aengedient dat hy (dewyl de synodus tot Delft wiert gehouden) op de 
begaerte (=wens) Arnoldi Oosterharen, met Isaaco Narano1901 in Den Hage geweest is, om 
aldaer den bailliu aen te spreken, opdat belettet mochte worden, welck scheen voorgenomen te 
sijn, het spelen der rhetorijckers tot Nootdorp, temeer dewijle geseijt wiert, dat sij consent van 
den bailliu in Den Hage becomen hadden. Ende dat se aldaer niet alleene met den bailliu, maer 
oock meteen van de burgemeesteren daervan hebben gesproken, ende ernstig begeert, dat doch 
het speelen tot Nootdorp door hare autoriteyt mochte voorgecomen worden. Ende dat beijde 
bailiu ende burgemeester hebben belooft het spelen niet meer te sullen gedoogen, maer ernstich 
verbieden, gelyck dat oock bevonden is het verbodt daerop gevolcht te wesen."

1615
- Nootdorp neemt deel aan een wedstrijd te Kethel en wordt bij die gelegenheid gedoopt.1902

1616
- Nootdorp neemt deel aan een wedstrijd te Vlaardingen. Het blazoen wordt in de tekstuitgave 
gepubliceerd. Auteur van de Nootdorpse bijdragen is Govert van der Eembd, "Oefningh leer
U" 1903

1639
- Hoogeveen neemt deel aan een wedstrijd te Gouda.1904

1653
- ANHG, Classicaal Archief, inv.nr.138 (Classicaal archief Delft en Delfland), fol.523, 
4-9-1653:
"Van de rethorijckers, die selfs op den biddach tot Nootdorp hadden gespeelt, sullen de 
visitatores (=controleurs), nevens den predikant aldaer ende van Pijnaker, 't selve remonstreren 
(=hierover hun beklag doen) aen den dijckgraef van Delflant."

1898. Albertus Oosterwijck, predikant te Delft in de jaren 1602-1616.
1899. Arnoldus Nicolaas Oosterharen, predikant te Nootdorp in de jaren 1596-1619.
1900. Zie 1606.
1901. Isaacksz. Navaro (ook wel: Nevaro, Nevarius of Narano genoemd), predikant te Vlaardingen in de 

jaren 1603-1619.
1902. Zie: Kethel 1615.
1903. Govert van Eembd, auteur van "Den Getrouwen Herder uyt Arcadiën" (Meeus 1983, nr.82), 

gespeeld door de Haagse kamer De Korenbloemen (1618); "Haerlems Belegherings" (Meeus 1983, nr.83), 
gespeeld door de Haarlemse kamer De Wijngaardranken (1619), en "Sophonisba" (Meeus 1983, nr.84), 
gespeeld door de Amsterdamse kamer In Liefde Bloeiende (1620). Zie voor de wedstrijd: Vlaardingen 1616.

1904. Zie: Maassluis 1639.
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1660
- Idem, fol.647, 9-8-1660:
Onder verwijzing naar de escapades van de Kethelse rederijkers besluit deze acte als volgt: 
"Gelijck oock deselve mede belast gelijcke remedie ende op denselven voer (=manier) te 
versoecken tegen de violatie (=ontering) des sabbaths in Nootdorp."

- Idem, fol.648, 6-9-1660:
"De broeders van Soetermeer hebben versocht de assistencie der E.classe aen den Ed.hove tot 
weijringe der rhetorijckersspelen tegen haer kermisse (---), soodat het welgemelde hof (--- ) de 
rhetoryckspelen geweijrt hadden. D.D. deputatis (=de afgevaardigde dienaren des Heren) hebben 
by dese gelegentheyt oock vertoont, hoe dat haer E.E. in 't college der welgeboren mannen 
hadden versocht remedie tegens de profanatien (=ontheiligingen) des sabbaths door de 
rhetorijckers tot Nootdorp, dewelcke alle goede devuoiren (=plichten) daertoe hadden belooft. 
(—) D.Loockemans1905 maeckt daerby bekent, hoe dat de rhetorijckers op de leste kermisse van 
sondaeghs tot woensdaeghs inclusive (=incluis) gespeelt ende geraest (=uit de band gesprongen) 
hadden, immers soo erch als vooren. De E.classis siende, dat dit quaet bij de subalterne (=lagere 
overheid) ende dergelijc niet en werde geweijrt nae behooren, oordeelt, dat hetselve door de 
deputatores oft visitatores ordinarios (=afgevaardigden of reguliere visitatoren) van de respective 
rijnge (=ring) aen het Ed.Hof sal werden geremonstreert ende vooreerst en specialijck weijringe 
sal werden versocht tot Soetermeer ende daernae allenskens verder op andere plaetsen onder den 
E.classis."

- Idem, fol.651, 1-11-1660:
"Van de rhetorijckersspelenverstaet men, dat deselve by ordre van den Ed. hove tot Soetermeer 
geweijrt sijn. Sullen derhalven die van den Ketel ende Nootdorp in gelycke inge(...)icht, gelycke 
remedie versoecken."

1661
- Idem, inv.nr.139, fol.20, 11-7-1661:
"Op het vertoog dat D.Hansius1906 den E.classi gedaen heeft van de grouwelijcke exorbitantiën 
(=buitensporigheden) der camerspeelders ofte rhetorikers in sijne plaetse1907 en de vrese die die 
van Schipluyde en Nootdorp hebben, dat die ook mogen voorvallen in haere plaetse, heeft de 
Ed.classis geresolveert het een of 't andere te remonstreren aen 't Ed. Hof door D.Lautium, 
Hansius en Swalmius1908, daertoe D.Hansius de naemen, die het request sullen vervatten sal 
subministreren (=verschaffen)."

1671
- Hoogeveen en Nootdorp nemen delen aan een wedstrijd te Honselersdijk. Voor Nootdorp 
schrijft Louweris Cornelisz. Sonnevelt.1909

1676
- Hoogeveen neemt deel aan een wedstrijd te Rotterdam.1910 

1684
- Hoogeveen neemt deel aan een wedstrijd te Bleiswijk.1911

1905. Tobias Lokeman, predikant te Nootdorp in de jaren 1651-1663.
1906. W.Hansius (ook: Hasius), predikant van De Lier in de jaren 1639-1666.
1907. Namelijk De Lier.
1908. A.Swalmius, predikant te Kethel in de jaren 1622-1666.
1909. Zie: Honselersdijk 1671.
1910. Zie: Rotterdam 1676.
1911. Zie: Bleiswijk 1684.
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OEGSTGEEST

DE OOGENTROOSTBLOEM 
"OEGSTGEESTS VREUCHT"

INLEIDING

Over de Oegstgeestse kamer "De Oogentroostbloem" zijn slechts enkele feiten bekend: het 
Oegstgeestse archiefmateriaal uit de 17e eeuw is schaars bewaard gebleven. In 1615 wordt de 
kamer tijdens een wedstrijd te Kethel gedoopt en in de 17e eeuw zal de kamer slechts viermaal 
op een rederijkersbijeenkomst acte de présence geven. Op het tamelijk obscure bestaan wordt 
slechts af en toe licht geworpen door vermeldingen in archieven van omliggende plaatsen. Zelfs 
de rekeningen van de ambachtsbewaarders, die een belangrijk deel van de 17e eeuw beslaan, 
geven geen posten, waaruit enige subsidiëring van rederijkersactiviteiten blijkt.

GERAADPLEEGDE ARCHIEVEN 
GA Leiden, Arch. stadsheerlijkheid Oegstgeest:
Inv.nr.811, Gedrukte ordonnantie van Oegstgeest 1643.
Inv.nr.819, Keuren op de zondagsviering 1624.
Inv.nr.824, Keuren op de zondagsviering 1630.
Inv.nr.846, Rekeningen van de ambachtsbewaarders van Oegstgeest 1615-1673, 1675-1681, 
1683, 1686-1694.
ARA, RA Wassenaar, inv.nr.36.

BIBLIOGRAFIE
Heppner 1939-1940 - A.Heppner, The popular theatre of the rederijkers in the work of Jan 
Steen. In: Journal o f the Warburg and CourtauldInstitutes. Vol.III (1939-1940), p.33.

BRONNEN

1615
- De Oegstgeestse kamer wordt te Kethel gedoopt. Factor van de kamer is dan P.v.Burghers- 
dijck.1912

1616
- De Oegstgeestse kamer neemt deel aan een wedstrijd te Leiderdorp. Auteur is P.Burgersdijck, 
"Houdt vast in een".1913

1617
- GA Leiden, Secr.Arch.II, inv.nr.2979 (Thes.rek.), fol.1528:
"Noch opten eersten augusti anno XVJc ende seventhien betaelt aen Jan Symonsz. Haerdecamp 
een somme van drieëntwintich gulden, acht stuvers in voldoeninge van 't geene by hem es 
verdient ofte aen stoffen gelevert in 't maecken ende repareren van het vendel der rethorijckers 
tot Oegstgeest ende daerinne gestelt 't wapen van dese stede Leijden, d'welcke d'heerlickheijt 
van Oegstgeest es toecomende. Blyckende by ordonnantie van burgemeesteren van date den 
25en july anno 1617 hier met quitantie overgelevert. Comt daeromme hier gelycke 23 gl. 8 st."

1638
- Oegstgeest neemt deel aan een wedstrijd te Noordwijk.1914

1912. Voor P.van Burghersdijck, zie: De Lier 1603. Voorts: Kethel 1615.
1913. Zie: Leiderdorp 1616.
1914. Zie: Noordwijk 1638.
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- GA Leiden, Bibl.nr.86520:
"Mey's Eer-wensch, Mey-Ghesangh, ghesonghen by de broeders der Ooghen-Troost-Blom. 
Onder 't woordt Oest-Gheest-Vreucht. Leyden 1638." Auteur is Claes Jansz. van Harne, "'t Goet 
komt van boven."

1641
- De Oegstgeestse kamer neemt deel aan een wedstrijd te Rijnsburg.1915

1643
- ARA, RA Wassenaar, inv.nr.36, d.d.24-2-1643:
"Compareerde voor my, Johan van Hees, secretaris der heerlijkheid van Wassenaar ende 
Suytwyck, ende de getuygen hyernaer genoempt Willem Machels, vleyshouwer, woonende in 
's-Gravenhage, ten versoecke van de edele Charles Lozier, bailliu der heeren van Wassenaar 
alhier denwelcken verclaerde, dat op de Wassenaarse kermisse Bamis (=op het feest van 
St.Bavo, 1 october) lestleden 1642, wesende den maendachs of dynsdachs sonder den perfecten 
dach onthouden te hebben, hy, comparant, met een carre is comen ryden van Harman Huych van 
Brederode naer den Deyl voor ofte ontrent de huijsing, daer jegenwoordich in woont Willem 
Jacobsz., alwaer getuyge ontmoet is seecker wagen, waerop sittende waren de retorikers van 
Oegstgeest, waertegens hy, comparant, was roepende: "Mannen, ick en can nyet wijken." 
Waervan een van henluijden is getreden van de wagen, wesende een lanck jonckmens in 't swart 
gecleet, seggende: "Com, cammeraet, ick sal u helpen. Dewelcke t'samen doende wesende om 
de karre uijt het slach (=de kuil) te setten. Soo riep den vaendrager ende seyde: "Gij hontsvot, 
waerom en slaet gij niet aen?" Reede den voerman daerop voort door last van de voorsz. 
vaendrager ende andere alsdan noch op den wagen sittende, rijdende de karre (...) onder 't stede 
(=in plaats van) boven. Waerop den comparant met sijn sweep naer haer heeft geslagen. Waerop 
sy met haer twee ofte drije van de wagen sijn getreden, elck met den blooten opsteeker 
(=ontbloot mes) in de hant, roepende: "Gij schelm, gij hontsvot! Nu moet gij daer aen!" Waerop 
den voorn. jongman, die doende was om de karre uijt het slach te helpen, riep: "Wat wilt gij 
doen? Den man heeft groot gelijck." Ende 't en ware, dat den voorsz. jongman, die hem den 
karre hielp wech setten, hadde beschut, souden hem naer alle apparentie (=waarschijnlijkheid) 
van leven ter doot gebracht hebben, also hij, comparant, nyet en hadde, waermede hem te 
defenderen (=verdedigen). Wyders nyet meer presenteerden 't gene boven geschreven stuck des 
noot ende versocht sijnde met eede te bevestigen. Ter oirconde by hem, comparant, beneffens 
myselfs ionckheer Adolf van Laan ende ionckheer Willem van Symont van der Nieuwburch als 
getuygen hyertoe versocht. Onderschreven op den 24en februari 1643.
Getekend: Wilm Merselissen, Adolf van der Laen, Quil.van Symont van der Nieuburg, J.van 
Hees 1643."

1684
- De Oogentroostloem wordt wel genoemd bij de uitgenodigde kamers op het feest te Bleiswijk, 
maar ze verschijnt niet.1916

1726
De Oogentroostbloem organiseert een wedstrijd te Oegstgeest.
"Vrage tot Oegstgeest - Oogentroostbloem (in herberg De Roode leeu).
Zegt redenaars wat vorst wierd van 't gezigt ontbloot,
Die eerst zijn zoons moest voor zijn ogen zien gedood?"1917

1915. Zie: Rijnsburg 1641.
1916. Zie: Bleiswijk 1684.
1917. Zie: Mr. Van der Wall z.j.
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OOLTGENSPLAAT

DE POLDERBLOEMEN 
" 'T IS SONDER ARCH"

INLEIDING

Over rederijkers te Ooltgensplaat zijn nauwelijks gegevens bewaard gebleven, noch van 
kerkelijke noch van wereldlijke zijde. Slechts een document is overgeleverd, maar dat bevat wel 
interessante informatie. In 1598 richt de rederijkerskamer - inactief als gevolg van oorlogs
omstandigheden - zich opnieuw op. Vermoedelijk bestaat de kamer al voor 1568. De 
heroprichting gaat gepaard met een verzoek in rondeelvorm aan het dorpsbestuur de gemaakte 
kosten mee te helpen vergoeden. Immers, op de jaarmarkt wordt een spel gespeeld en dat kost 
geld: vooral het maken van de toneelopbouw en het inhuren van een "compenist" uit Dirksland, 
die teksten moet helpen maken en instuderen. In het archiefstuk worden de onkostenposten 
afzonderlijk vermeld.

GERAADPLEEGDE ARCHIEVEN
GA Ooltgensplaat, OA, inv.nr.207 (Staten houdende opgave van de inkomsten en uitgaven van 
het dorp 1600-1601).
Idem, inv.nr.253 (Request, gedeeltelijk in de vorm van een rondeel van de rederijkerskamer " 't 
Polderblomken" onder de zinspreuk " 't Is sonder arch" aan Schout en schepenen (--- ) ).

BIBLIOGRAFIE
Boers 1843 - B.Boers, Beschrijving van het eiland Goedereede en Overflakkee. Sommelsdijk 
1843, p.341.

BRONNEN

1598
- GA Ooltgensplaat, OA, inv.nr.253:
"Rondeel 
Weest gegroet 
Met ootmoet
Schout, schepenen, regierders al t'samen.
Neme 't ten beste 
Ons requeste,
Die wij broeders u presenteren.
Godt wil u sparen nu
In goeden voorspoet, al naar 't betamen.

Weest gegroet 
Met ootmoet
Schout, schepenen, regierders al t'samen.
't En zoude u nyet deeren 
Ons vriendelijck begeren,
Dattet mijne heren ten beste namen.
Ons meenichte is cleijn
Van 't Bolderblomken (sic) reijn,
Dus hebt met haer nu deeren.

Weest gegroet 
Met ootmoet
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Schout, schepenen ende regierders al tesamen.
Neempt ten beste 
Ons requeste,
Dat wij broeders u presenteren.

Aen mijn Ed. vermogende heeren, schout, schepenen ende 
regierders van Sinct Adolphslandt.

Verthoonen met behoorlijcke eerbiedinge ende reverentie uwe onderdanighe dienaeren der 
retoresijnnen, hoe dat zedert 't beginsel der troubelen van oirloge de kunste geheel vergaen ende 
te ruvine (=tot verval) gecomen is, d'welck zij, supplianten, wederomme met een cleijn 
meenichte van getalle gaerne in 't openbaer ende van nyeuws in 't licht aanvaerden ende 
oprichten zoude tot stichtinge ende onderwijsinge van veele jonge schoelieren ende veele andere 
ingesetenen, die de kunste sonder arch zijn beminnende, tenderende tot profijt ende prosperiteyt 
(=welvaart) des lants voorseyt, gelijck men dagelijcx in andere dorpen in desen eylande ziet 
useren (=in praktijk brengen) ende geschien. Oversulcx dat deur de cleijne meenichte van de 
broeders jegenwoirdich voor 't eerste groote costen gedaen ende gevallen zijn, als blijct bij 
zeeker specificatie hieraen geannecxceert (=aangehecht), behalven veel costen voor datum deser 
gevallen uuyt heurluyder beurse boven desen betaelt. Soo keeren zij, supplianten, aen u mijn Ed. 
vermogende heeren, in aensieninge van haerluyder diligentie (=inspanning) ende tot 
opbouwinge van de konste der retorique voornoemt, de costen ter oorsaecke vandyen voir 't 
eerste gevallen hemluyden daervan te solageren (=verlichten) ofte ten minsten zoo veele als mijn 
Ed. vermogende heeren in alle redelyckheyt ende equiteyte (=billijkheid) zullen bevinden te 
behooren. Ende den tresorier te ordonneren deselve te betaelen aen de gecommitteerde ten name 
bij provisie (=voorlopig).
Verhoepende 't selve wederomme jegens mijn Ed. vermogende heeren te erkennen etc.

Rondeel
Den platte beurse al zonder gelt,
Die maect ons t'samen cleynen moet,
Waermede wij al zijn gequelt.
Den platte beurse zonder gelt,
Aldus is 't nu met ons gestelt,
Dat clagen wij met ootmoet.
Den platte beurse zonder gelt,
Die maect ons t'samen cleynen moet (=stemt treurig).

" 't Is sonder arch".
Lesten september 1598.

Declaratie van costen bij den gecommitteerden prince verschoten (=voorgeschoten), gevallen op 
de camer van retoriqua in anno 1598.

Betaelt Jan Lauwers. in Diericxslant van de poorten te maecken met de pilaren te leveren ende 
bij hem alhyer gebracht ende met zijn verteerde costen, t'samen betaelt 16 s. 8 gr.
Betaelt Henrick Jacobsz. schilder van de poorten, pilaren ende hamers te schilderen, t'samen 16 
s. 8 gr.
Noch van twee rabatten (=koven, lijsten aan de bovenrand van een gordijn) te maecken ende 
schilderen, t'samen 6 s. gr.( bij de groten geen bedrag vermeld)
Betaelt Pieter Govertsz., compenist (=dichter), woonende in Diericxslant, van dat hij diversche 
reysen alhyer bij den broeders is geweest. Ende oock van eenige prologen ende anders te 
maecken tot 't spel dienende ende alsoo hij in den herberge is geweest tot costen van den camer, 
t'samen hem betaelt voor zijn moeyte ende teercosten (=kosten van verteringen) ter somme van
2 pond 13 s. 4 gr.
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Op de vergaderinge gedroncken drie tonnen phare (=zoetachtig zwaar Brussels bier), de tonne 
20 s. Compt 3 pond.
Noch van den Staten impost 26 s. Van de vyer stuvers op de tonne 2 s. Van dorpsachijs 12 gr. 
Van dragen 2 s. Somma t'samen 4 pond 11 s. gr. (Bij groten geen bedrag vermeld)
Noch op 't spel gehadt zoo aen 't bancket als wijn, t'samen 9 s. 8 gr.
Noch van 't rechten van tonneel zoo aen spickers, sackebant (=touw om zakken mee dicht te 
binden) ende aen andere persoonen, die 't selve helpen rechten ende ter neergeleijt hebben, 
t'samen ter somme van 7 s. 2 gr.
Item de maeltijt heeft t'samen gecost met twee ontbijten bij de broeders gedaen, t'samen ter 
somme van 2 pond 3 s. 4 gr. Vlaems.
Noch aen trompetter, den schermenstrecker (=iemand die de gordijnen bedient?) ende Willem 
Trom, speelluyden, t'samen 11 s. 3 gr.
Voor belleciere (=feestmaal) 6 s. gr. (Bij groten geen bedrag vermeld)
Noch betaelt van turf ende hout ende kaersen, t'samen 5 s. 4 gr.
Somma t'samen 16 pond 5 s. 10 gr. Vlaems.
Schouth,schepenen in St. Adolphslandt, dat men noempt Oeltgensplate, ordonneren bij desen 
Jan van Droesbeke, tresorier, te betalen in handen mr. Heyndrick Adriaens, chirurgijn, prince 
van de camer van Polderbloemen retorickers alhyer ten behouve van deselven camer de somme 
van 8 ponden 6 s. 8 gr. Vlaems ten regarde (=rekening houdend met) ende tot solagie (=verlich- 
ting) van heurluyden gesupporteerde(=gedragen) costen in 't oprechten van de voors. camer die 
geheel door de voorleden troubelen was vervallen ende nu tot vereeringhe ende verbeteringhe 
van de jaremarct publyckelijk hebben gespeelt ende tot heure costen taneel opgerecht. Sal 
hetselfde passieren in reeck(ening) midts overbrenghende desen geteeckent met onse name. 
Actum op den vyerden octobris anno vijfthienhondert achtentnegentich.
Somma 8 pond 6 s. 8 gr. Vlaems.
(w.g.) Adriaen de la Haye.
1599"
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Zie: Den Briel

OUDENHOORN

OUDE TONGE

INLEIDING

Er is slechts één gegeven bekend uit de acta van de Brielse classis.

GERAADPLEEGDE ARCHIEVEN
ARA ANHG, Acta classis Brielle (1574-1594; 1600-1700).

BIBLIOGRAFIE.
B. Boers, Beschrijving van het eiland Goedereede en Overflakkee. Sommelsdijk 1843, pag. 201.

BRONNEN

1607
- ANHG, Classicale acta, 16 oktober 1607:
Te Oude Tonge werd "een retorijckspel gespeelt, waerin een is geweest den persoon onses 
salichmakers J.C., die oock van een ander, voerende den persoon Jo. des doopers gedoopt 
wert."1918

1918. Wordt hier het toneelstuk van Adriaen Jacopsz. over "De Ghepredestineerde Blinde" bedoeld? 
(Hummelen 1968, 1 D 6).
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OUDEWATER

INLEIDING

Over de rederijkers uit Oudewater zijn uitsluitend enkele externe gegevens beschikbaar. 

GERAADPLEEGDE ARCHIEVEN
ANHG Oudewater (in bewaring bij de Ned. Herv. Gemeente), 1586-1643, 1668-1700.
GA Oudewater, OA, inv.nr.100 (Thes.rek. 1576-1585, 1592, 1594, 1622, 1640, 1668-1700).
GA Gouda, OA, inv.nr.2812 (Inventarislijst van De Goudsbloem).
ARA H.v.H., Grafelijkheidsrekenkamer, Rekeningen inv.nr.4460 en 4484.

BIBLIOGRAFIE
Van Aelst 1893 - A.C.van Aelst, Schets der Staatkundige en kerkelijke geschiedenis der stad 
Oudewater. Gouda 1893.

BRONNEN

In een niet gedateerde acte uit GA Gouda, OA, inv.nr.2812 (Inventarislijst van de Goudsbloem) 
lezen we:
"Hyernae volgen die prysen der voorseide cameristen:
Van Oudewater: een beecker. (... )
Noch van 't bier, dat zy tot Oudewater in de sottefeest 
gedroncken hebben, 't welck zy tot Willem den brouwer, noch 
schuldich zyn 3 gl. 10 st."11.1919

1540
- ARA, H.v.H., Grafelijkheidsrekenkamer, Rekeningen, inv.nr.4460, fol.152 verso (rubriek: 
"Andere uytgeven van vacatien ende reysen, gedaen by boden van de voorsz. hove in de zaecke 
van de Lutherianen"):
"Willem Adriaensz., bode, die mit brieven van denzelven hove gereyst is aen de schout van 
Oudewater, roerende hy hier te coemen met een spel aldaer gespeelt, waervooren hem by den 
voorsz. hove toegetauxeert (=toegekend) zijn vier daghen tot ses stuvers daechs, blyckende by 
d'ordonnantie hier overgelevert. Waeromme hier 24 st."

1564
- ARA, H.v.H., Grafelijkheidsrekenkamer, Rekeningen, inv.nr.4484, fol.128 verso:
Rederijkers uit Oudewater hebben in 1564 een spel opgevoerd, dat ketters van inhoud zou zijn. 
Zij namen deel aan een wedstrijd te Gouda in 1564. Lindanus, bisschop van Roermond en 
inquisiteur tot 1569, klaagt over de inhoud, die "diversche schandaelen contrarie onsen heyligen 
cristen geloeve" zou bevatten.

1596
- De rederijkers uit Oudewater worden uitgenodigd deel te nemen aan een wedstrijd te Leiden. 
Zij nemen de uitnodiging niet aan.1920

1620
- GA Gouda, Not.arch. inv.nr.64 (Notaris Van der Houf), fol.240.:
Zie voor de tekst Haastrecht 1620)

1919. Zie: Gouda, niet gedateerde bronnen.
1920. Zie: Leiden 1596.
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OVERSCHIE

DE NEGEN ROODE ROZENKNOPPEN 
" 'T SCHIET UYT VREUGD"

INLEIDING

Over de kamer van Overschie zijn uitsluitend enkele externe gegevens beschikbaar, waaruit 
blijkt dat de kamer de laatste dertig jaar van de 17e en in het begin van de 18e eeuw een actief 
deelnemer was aan de rederijkerswedstrijden. In een lied van de Vlaardingse kamer op de 
Overschiese wedstrijd in 1675 wordt gesproken van “Jeughdigh Roose-knoppen.”

GERAADPLEEGDE ARCHIEVEN 
Geen.

BIBLIOGRAFIE
Geen.

BRONNEN 
Vóór 1620:
Piero uit Leiden schrijft een gedicht ter gelegenheid van een wedstrijd van de kamer van Over- 
schie.1921

1670
- De Rozeknoppen nemen deel aan een wedstrijd te Schipluiden.1922

1671
- De Rozeknoppen nemen deel aan een wedstrijd te Honselersdijk.1923

1675
- De kamer van Overschie organiseert een wedstrijd: “Overschiesche Vrage, ofte vreughd- 
bazuyn/uytgegalmt, ende gepronuncieert tot lof van de konstbroeders van de negen Roo- 
Roosknoppen (...). Delft 1675.1924

1676
- De Rozeknoppen nemen deel aan een wedstrijd te Voorburg.1925

- De Rozeknoppen nemen deel aan een wedstrijd te Rotterdam.1926 

1682
- De Rozeknoppen nemen deel aan een wedstrijd te Kethel. Auteur is J.Lier.1927 

1684
- De Rozeknoppen nemen deel aan een wedstrijd te Bleiswijk.1928
1701

1921. Wijnbeek z.j., p.70-71.
1922. Zie: Schipluiden 1670.
1923. Zie: Honselersdijk 1671
1924 Zie Overschie 1675.
1925. Zie: Voorburg 1676.
1926. Zie: Rotterdam 1676.
1927. Zie: Kethel 1682.
1928. Zie: Bleiswijk 1684.
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- De Rozeknoppen nemen deel aan een wedstrijd te Hazerswoude. Auteurs zijn J.van Leeuwen 
en "Wie leeft volmaeckt".1929

1702
- Dit jaartal wordt vermeld op een lidmaatschapspenning van de kamer van Overschie. Deze 
penning wordt bewaard in het Rijkspenningkabinet van het Rijksmuseum te Amsterdam.

1723
- Matijs Hofland, herbergier in De Roode Leeuw te Overschie, organiseert een wedstrijd voor 
alle "partykuliere liefhebbers van de digtkonst".1930

1929. Zie: Hazerswoude 1701.
1930. GA Schiedam, afd. Handschriften, inv.nr.143.
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PIJNACKER1931

DE PIJNAPPELBOOM 
"UUT (MET) LIEFD'GEPIJNT"

INLEIDING

Het archief van de ambachtsheerlijkheid Pijnacker begint pas in 1725; vandaar dat de schaarse 
archiefgegevens over de Pijnackerse rederijkerskamer De Pijnappelboom voornamelijk stammen 
uit een ander archief, nl. het Classicaal archief van de classis van Delft en Delfland. Vanaf 1627 
zien we de plaatselijke predikant Proelius zijn uiterste best doen om de oprichting van een 
rederijkerskamer te verhinderen. In 1629 heeft hij in zoverre succes, dat het Hof van Holland de 
schout van Pijnacker verzoekt te tonen of er officieel toestemming is verleend een kamer op te 
richten. De schout blijkt, volgens de notulen van de classicale vergadering, wel enige moeite te 
willen doen om zo'n toestemming los te krijgen; dus wordt twee predikanten opgedragen stappen 
te ondernemen om dit streven te verhinderen. Curieus is overigens, dat de Classis in 1627 van 
mening was, dat tot dat tijdstip in Pijnacker geen kamer actief was geweest, terwijl de 
Pijnappelboom al in 1615 bij een wedstrijd te Kethel werd gedoopt. In 1629 heeft iemand de 
classis kennelijk van een vroeger bestaan van de kamer op de hoogte gesteld, want dan spreekt 
men van "vernieuwen van den rhetorijckcamer". Het Hof van Holland spreekt overigens in een 
missive aan de schout van Pijnacker enkele maanden later nog steeds over "Pijnaecker, alwaer 
tot nog toe geen caemer van rhetorica en es geweest."

De Pijnappelboom kent vanaf 1670 tot ver in de 18e eeuw een relatief dynamisch bestaan.

GERAADPLEEGDE ARCHIEVEN
ARA, ANHG, Classicaal archief Delft en Delfland, inv.nr.1-5 (Acta Classis 1572-1709).
ARA, H.v.H., inv.nr.388 (Missiven van en aan het Hof van Holland).

BIBLIOGRAFIE
Van Aalst 1964 - G.van Aalst, Sprokkelingen uit de archieven van de Ned.Herv. Gemeente te 
Pijnacker. Pijnacker 1964.
Kops 1774 - W.Kops, Schets eener geschiedenisse der Rederijkeren. Werken van de Maat
schappij der Nederlandsche Letterkunde. Deel II. Leiden 1774, p.212-351.
Laurierkroon 1675 - Laurierkroon opgehangen aen den Pijnappelboom (...). Delft 1675.
Van der Wall z.j. - Mr.Van der Wall, Lauwerkroon Z.j. Ms. KB 's-Gravenhage, sign. 78 H 22. 
Wijnbeek z.j. - Wijnbeek, Korte Shets (sic) (...) van de aloude rederijkerskamer De Witte 
Acoleyen te Leiden. Z.j. Ms. KB 's-Gravenhage, sign. 72 F 47.

BRONNEN

1615
- De Pijnappelboom neemt deel aan een wedstrijd te Kethel en wordt aldaar gedoopt.1932

1627
- ARA, ANHG, Classikaal archief 's-Gravenhage, classis Delft en Delfland, inv.nr.138, 
2-8-1627, fol.87:
"D.Proelius1933 heeft de hulpe des classis versocht, also tot noch toe de rhetorijckers tot 
Pijnacker niet geweest en waren ende in vreese stonden, dat se die nu wilden invoeren. Dat dit

1931. Wij danken Mr.J.J.F.Lots te Pijnacker voor zijn hulp bij het achterhalen van enkele persoonsgege
vens.

1932. Zie: Kethel 1615.
1933. Henricus Proelius, predikant te Pijnacker in de jaren 1603-1640.
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mochte werde voorgecomen. Is tot antwoort gegeven, dat nomine classis (=uit naam van de 
classis) een requeste sal gegeven worden aen 't hof ofte aen de camer van rekeninge, dat sulcx 
moghte geweert werden."

1629
- Idem, acta 2-4-1629, fol.119:
"D.Proelius heeft geclaecht, dat men wederomme doende was mettet vernieuwen van den 
rhetorijckcamer tot Pijnaker, die eenige jaren herwaerts aldair in traintment (=actief) geweest 
was; versoeckende hulpe des classis om 't selve tijdelijck (=bijtijds) te weren. Is goetgevonden, 
dat men voor ierst dese zaecke met de E. here Pau sal communiceren omme te sien wat middel 
zijn E. soude konnen voorslaen (=voorstellen) omme 't selve best te beletten."

- ARA, H.v.H., inv.nr.388 (Missiven van en aan het Hof), 28-5-1629, fol.203 verso:
"Aen den schout van Frederik etc.
Pijnaecker.
Eersame, voorsienige, discrete, lieve, bijsondere,
Alsoo uyt onse kennisse gecomen is, dat tot Pijnaecker, alwaer tot nog toe geen caemer van 
rhetorica en es geweest, eenigen besich souden zijn omme sulcken camer aldaer op te rechten, 
soo hebben wy noodich geacht desen U.L. toe te zeynden. Siet daeromme niet naer te laeten 
eerstdaechs u alhier voor ons te laten vinden, omme ons onderrechtinge te doen wat van de 
saecke, of eenich consente (=toestemming) daertoe gegeven is ende bij wie. Omme daer meer 
voorts te werken 't gunt behooren zal. Siet niettemin sorge draegen ende ordre stellen aldaer; en 
werde gespeelt voor en aleer wy uwe onderrechtinge gehoort, ghy onsen meeninge naerder 
daerop zult hebben verstaen, hiermede (...) geschreven in Den Hage den 28en mey anno 1629."

- ANHG, Classikaal archief 's-Gravenhage, classis Delft en Delfland, inv.nr.
138, 31-6-1629, fol.120 verso en 121:
"Is mede den classis bekent gemaeckt, dat de heeren van den hove geschreven hadden aen den 
schout van Pijnaker, dat hij niet gedoogen soude, dat de rhetorijckers aldaer metten spelen 
souden voortvaren dan al voorent (=alvorens) gethoont hebbende nader acte van consent. Ende 
alsoe men verstond, dat den schout van Pijnaker willicht hem soude addresseren (=richten) aen 
de heren voornoemt om nader acte van consent t'obtineren (=verkrijgen), so is goetgevonden, dat 
men dit soude soucken te praevenieren (=voorkomen) ende, so wel doenlyk was, by den voorsz. 
hove procureren (=bepleiten), dat alzulcke ongodlijcke zaecke behoorlijck soude mogen 
belethende ende tegengestaen werden. Waertoe gecommiteert zijn D.Hen.Arnoldi1934 en
D.Henr.Proelius."

1641
- De kamer uit Pijnacker is aanwezig te Rijnsburg. Auteur is J.C.Vermeer.1935

1670
- De kamer uit Pijnacker is aanwezig te Schipluiden. Auteur is P.G.van Ruyven.1936

1675
- De Pijnappelboom organiseert een wedstrijd. Dit blijkt uit "Laurierkroon etc.". Dit boekje is 
niet meer te achterhalen. Kops heeft het nog onder ogen gehad en meldt, dat zeven kamers aan 
de wedstrijd hebben deelgenomen. Bovendien neemt Pijnacker deel aan een wedstrijd te 
Overschie en wint de tweede prijs bij de vraag. Auteur is G.C. Braeck.1937

1934. Henricus Arnoldi van der Linde, predikant te Delft in de jaren 1605-1637.
1935. J.C. Vermeer, waarschijnlijk identiek aan Jacob Claesz. Vermeer, timmerman. Hij woont in 1631 te 

Rotterdam en is zoon van Claes Pietersz. Vermeer. Voor de wedstrijd zie: Rijnsburg 1641.
1936. P.G. van Ruyven? Wel bekend is Pieter Jacobsz. van Ruyven, bakker te Pijnacker in 1680. Zie 

voorts: Schipluiden 1670.
1937. Zie: Kops 1774, p.309 en Overschie 1675.
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1676
- De Pijnappelboom neemt deel aan een wedstrijd te 's-Gravenhage. Auteur is Mr.Gillis 
Hoppers. en aan een wedstrijd te Zegwaard. Auteur is G.C. Braeck.1938

1678
- De Pijnappelboom neemt deel aan een wedstrijd te Schipluiden.1939 

1684
- Voor Pijnacker neemt Gerrit Cornelisz. Braeck als particulier deel aan een wedstrijd te 
Bleiswijk.1940
1704
- Pijnacker organiseert een wedstrijd:
"Wat vrou wert door 't gerecht tot straffer dood verwezen 
en weer regtveerdiger dan den regter gepreesen?
Beantwoord tot Pijnaker den 23 sept. 1704."1941

1705
- De Pijnappelboom is aanwezig te Schiedam. Auteur is Cornelis Boot.1942

- Pijnacker organiseert eigen wedstrijd:
"Vrage tot Pijnacker voorgestelt of uytgegeven, om te 
beantwoorden op den tweden Pinxterdagh, zijnde den 1. 
junij anno 1705.
Wat vrou heeft door ontrouw haar trouwigheid bewezen,
Alzo dat haar geslagt is 't hoogste opgeresen?"1943

1707
- Pijnacker organiseert een wedstrijd:
"Vrage
Wie van de kudde kwam en nog daar na Gods volk 
geleijde, die haar wierd tot koning, en tot tolk?
Uytgegeven tot Pijnaker om beantwoordt te werden den 
tweden paasdag, den 25 april 1707."1944

1708
- Pijnacker organiseert eigen wedstrijd:
"Pijnakers vrage:
Zeghd mij, wat heijr wierd door de Jooden gantsch vernield 
Daar 't vlugtend leger hoofd is door een vrouw ontzield?
Beantwoord den 1 en pinxterdag den 28 may 1708."

"Pijnakers vrage den 17 september 1708:
Wie vader, moeder, en ook 't vaderland afwende 
en uyttrok tot een volk, die deze niet en kende?"1945

193S. Mr. Gillis Hoppers is chirurgijn en wordt als zodanig vermeld in 1680. Zie voor de wedstrijden: 's- 
Gravenhage 1676 en Zegwaard 1676.

1939. Zie: Schipluiden 1678.
1940. Gerrit Cornelisz. Braeck is landbouwer en tamelijk gegoed. Hij is de zoon van Cornelis Adriaensz. 

Braeck, buurman van Pijnacker. Zie voor de wedstrijd: Bleiswijk 1684.
1941. Zie: Mr. Van der Wall z.j.
1942. Zie: Schiedam 1705.
1943. Zie: Mr. Van der Wall z.j.
1944. Zie: Mr. Van der Wall z.j.
1945. Zie: Mr. Van der Wall z.j.
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1712
- Pijnacker organiseert een wedstrijd:
"Pijnakkers vrage. 28 maart 1712:
Wat Leijder van Gods volk zag bij een stad op 't land 
een man staan, die hij vraagd, zijt g'ons of ons vijand?"1946

1721
- De Pijnappelboom is aanwezig bij een wedstrijd te Stompwijk.1947 

1731
- Pijnacker organiseert een wedstrijd:
"Vrage tot Pijnakker:
Wie sloeg, wie kreeg de slag, wat sloeg den slaager af?
Wie 't afgeslaagene herstelde en weeder gaf?"1948

1946. Zie: Van der Wall z.j.
1947. Zie: Wijnbeek z.j.
1948. Zie: Wijnbeek z.j.
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POELDIJK

DE TERWEBLOEM 
"DOOR LIEFDE BLOEYENDE"

INLEIDING

Van Poeldijk zijn geen archieven bewaard gebleven, die voor ons onderzoek interessant zijn. 

GERAADPLEEGDE ARCHIEVEN
ARA, H.v.H., Grafelijkheidsrekenkamer, Rekeningen, inv.nr.4484 (1564).

BIBLIOGRAFIE
Van Boheemen en Van der Heijden 1985 - F.C.van Boheemen en Th.C.J.van der Heyden, De 
Westlandse rederijkerskamers in de 16e en 17e eeuw. Amsterdam 1985.
Van der Wall z.j. - Mr. Van der Wall, Lauwerkroon Ms. KB 's-Gravenhage, sign. 78 H 22.

BRONNEN

1564
- In dit jaar is er te Poeldijk een toneelstuk opgevoerd, dat het ongenoegen van Lindanus1949 
heeft opgewekt. Getuigen worden gehoord. ARA H.v.H., Grafelijkheidsrekenkamer, 
Rekeningen, inv.nr.4484, fol.128:
"Audivit testes de ludis Goudanis et de Poeldijck domi een dach."

1676
- De Poeldijkse kamer is deelnemer aan een wedstrijd te Den Haag. De auteur van de bijdragen 
is Jacob Jansz. van der Valck.1950

1677
- Poeldijk neemt deel aan een wedstrijd te Den Hoorn. Auteur is wederom Jacob Jansz. van der 
Valck, "Al doende leer ick".1951

1705
- Poeldijk neemt deel aan een wedstrijd te Schiedam. Auteur is Cornelis van der Valck.1952

1707
- Poeldijk organiseert eigen feest:
"Poeldijkze vrage, beantwoord 30 aug. 1707.
Aanspraack.
Toen dat op gisteren, in brave cierlijkheden 
Gants praalrijk uytgedost, drie kamers door de Lier 
na dit zoet Helicon op Poeldijk vrolijk reden 
Om, aan Rethorica, te ofren op alhier 
Hun aangenamen dienst, zo noopten ons de zinnen

1949. W.Lindanus, bisschop van Roermond; was tot 1569 inquisiteur.
1950. Jacob Jansz. van der Valck was tuinman en leefde te Poeldijk in de jaren 1647-1724. Hij beleed de 

rooms-katholieke godsdienst. Zie: Den Haag 1676.
1951. Zie: Den Hoorn 1677.
1952. Cornelis Pietersz. van der Valck, zoon van de Monsterse rederijker Pieter Arentsz. van der Valck, 

was tuinier en herbergier. Hij was zeer vermogend en behoorde tot de rijksten van Monster en Poeldijk. Hij 
bezat het buiten "Torenzicht", de boerderij "Arkelsteyn" en zestig morgen land. Hij was kerkmeester van de 
rooms-katholieke kerk. Voor de wedstrijd zie: Schiedam 1705.
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Om ook ter liefde van die roemenswaarde maagd 
Te komen in den sleep van die haar trouwlijk minnen 
En dit te brengen toe op 't geen men hier dus vraagd.
Vrage

Wie wierde van een beest gespijsd in hongersnood 
En namaals van een vrouw wiens zoon dat stierf de dood?"1953

1953. Zie: Mr. Van der Wall z.j.
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RIJNSBURG

DE ROODE ANGIEREN 
" 'T WOORT IS CRACHTICH"

INLEIDING

Het archiefmateriaal over de rederijkers van Rijnsburg, al actief in 1546, is zeer beperkt. We 
beschikken slechts over enkele externe gegevens en de rekeningen van de Rijnsburgse abdij. 
Van de kant van de Rijnsburgse overheid en uit gereformeerde hoek zijn geen gegevens bewaard 
gebleven.

GERAADPLEEGDE ARCHIEVEN
ARA, Abdij Rijnsburg, inv.nr.236-254 (Rekeningen abdij Rijnsburg 1546/47-1569/70).
ARA, Ridderschap van Holland, inv.nr.1492-1545 (Rekeningen abdij Rijnsburg 1572-1643).
GA Gouda, OA, inv.nr.2812.
GA Leiden, Bibl.nr. 85951 f.

BIBLIOGRAFIE
Angier-hoff 1641 - Reijnsburchs Angier-hoff, beplant met alle de wercken ende liedekens die op 
't selve Rethorices Beroep verhandelt zijn (...). Leyden 1641.
Coigneau 1977 - D.Coigneau, Drie Rijnsburgse refreinen te Rotterdam 1561 en hun Franse bron. 
In: VMKA 1977, p.239-290.
Degroote 1962 - G.Degroote, In Erasmus Lichtkring. In: Handelingen van de Zuidned. Mij voor 
Taal- en Letterkunde 1962, p.83-184; speciaal 120-122.
Glasbergen z.j. - J.B.Glasbergen, DuizendjaarRijnsburg. Z.p. en z.j.
Glasbergen 1976 - J.B.Glasbergen, Rijnsburgse regenten, 15731811. Hardegarijp 1976.
Huffer 1922 - Maria Huffer, De adellijke vrouwenabdij van Rijnsburg 11331574. Nijmegen 
1922.
Huffer 1951 - Maria Huffer, Bronnen voor de geschiedenis der abdij Rijnsburg. In: RGP. Kleine 
serie, deel XXXI en XXXII. 's-Gravenhage 1951.
Hüsken 1987 - W.N.M.Hüsken, Noyt meerder vreucht. Compositie en structuur van het komi
sche toneel in de Nederlanden voor de Renaissance. Deventer 1987.
Kuiper en Leendertz jr. 1924 - E.T.Kuiper en P.Leendertz jr., Het Geuzenliedboek. Deel I. 
Zutphen 1924.
Meyer 1909 - W.Meyer, Reinsburch. In: Jaarboekje voor de geschiedenis en oudheidkunde van 
Leiden en omstreken. Jaargang 6 (1909), p.156-188.
Pars en Van Schelling z.j. - Pars en Van Schelling, Katwijksche Oudheden Z.p. en z.j., p.220. 
Ruelens 1880 - K.Ruelens, Refereynen en andere gedichten uit de XVIe eeuw, verzameld en 
afgeschreven door Jan de Bruyne. Deel II. Antwerpen 1880, p.71-74.
Schelling 1697 -  Mr. P. van der Schelling, Katwyksche, Rynsburgsche, en andere Nederlantsche 
Oudheden (...). Leyden/Amsterdam 1745 (eerste druk 1697.
Scheurleer 1898 - D.F.Scheurleer, Ecclesiasticus. Amsterdam 1898.
De Vooys 1926 - C.G.N. de Vooys, Rederijkersspelen in het archief van Trou Moet Blycken. In: 
TNTL. Jaargang 45 (1926), p.281.
Wijnbeek z.j. - A.Wijnbeek, Korte Shets (sic) (...) van de aloude rederijkerskamer De Witte 
Acoleyen te Leiden. Z.j. Ms. KB 's-Gravenhage sign. 72 F 47.
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ONGEDATEERDE BRONNEN

Door (of voor?) de Rijnsburgse kamer vervaardigd esbattement van "Reyn Geneucht en Menich 
Vileyn".1954

BRONNEN

1546
- De Rijnsburgse kamer is van plan deel te nemen aan een wedstrijd te Gouda.1955

1549
- ARA, Abdy Rijnsburg, inv.nr.239, fol.93 verso (1549/1550):
"Item gegeven die retrorikers, als zy reisden tot Naeldwijc, drie gulden door bevel van mijn 
vrouw1956 3 gl."

1561
- Rijnsburg is aanwezig te Rotterdam. Auteur is Jan Fruytiers.1957

- ARA, Abdy Rijnsburg, inv.nr.249, fol.66 verso (1560/1561):
"Noch by ordonnantie van mijn eerw. vrouwe de retrozyns alhyer voer mijne eerw. vrouwe ende 
den convente opten 12en in meije anno eenendetzestich een spel gespeelt hebbende, gesconcken 
een Engelsche croon, doende 2 pond 2 sc."

- Idem, fol.66 verso:
"Noch by ordonnantie van myne eerw. vrouwe gegeven Johan Fruytiers, als factoer van de 
camer alhyer tot Rijnsburch, tot behouf denzelfden camer totte coste by dezelfde binnen der 
stede van Rotterdam in de maent van julio anno eenendzestich gedaen, ten welcken tijde veele 
camers van Hollandt aldaer om prijs te haelen mede gecommen waeren. Ende zulcxs de camer 
van Rijnsburch mede eenighe prijse verdyent ende ghenoten hadden, staende almede tot goede 
kennisse van mijne eerw. vrouwe ende daeromme hier als boven de somme van 18 pond."

1562
- Rijnsburg is deelnemer aan wedstrijd te Noordwijk.1958

- ARA, Abdy Rijnsburg, inv.nr.250, fol.65 (1561/1562):
"Noch betaelt by ordonnantie als vooren aen handen Johan Fruytiers, als factoor van de camer 
alhier, totte costen by dezelfde ghedaen in den dorpe van Noortich in de heylighe dagen van 
pyncxsteren anno LXIJ, staende wel tot kennisse myns eerw. vrouwe 12 pond."

- Rijnsburg neemt deel aan wedstrijd te Brussel (De Corenbloeme). Zie: Refereynen ende 
liedekens (—) ghelesen (—) opde de Corenbloeme camere binnen Bruessele (—) 1562, Brussel 
1563. Auteur is Jan Fruytiers. De kamer heet daar "De Genoffelbloem".

1564
- Rijnsburg is aanwezig op een wedstrijd te Antwerpen. Auteur is Jan Fruytiers.1959

1954. Hüsken 1987, p.99. Zie ook: Hummelen 1968, 1 OG 19. Het spel bevindt zich in Boek G van Trou 
Moet Blijcken, dat dateert uit 1600.

1955. Zie: Gouda 1546.
1956. Abdis van Rijnsburg is dan Vrouwe Elberg van Boetselaar.
1957. Zie voor Jan Fruytiers: Scheurleer 1898, Degroote 1962 en Kuiper-Leendertz. 1924, Nrs.30 en 65. 

Voor de wedstrijd: Rotterdam 1561.
1958. Zie: Noordwijk 1562.
1959. Zie: Ruelens 1880.
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Vóór 1564
- Vóór 1564 is er te Rijnsburg een wedstrijd gehouden. Zie: OA Gouda, inv.nr.2812, lijst van 
prijzen door de Goudsbloem by feesten gewonnen:
"Rijnsburch: Twee schaelen, met een verheven cop (=opgewerkte beker)."1960 

1568
- Onmiddelijk van na de slag bij Heilgerlee dateert een lied van Jan Fruytiers, afgedrukt in het 
Geuzenliedboek: "Hier beginnen de geusen haer hert wederom te halen, ende openbaren hen met 
Graef Lodewijck in Groeningerlant, daer sy eenen victorieusen slach erworven hebben, tusschen 
Heyligherlee ende Winschoten." Fruytiers gebruikt het devies: "Weest die ghy zijt".1961

1573
- Tijdens de belegering van Alkmaar, na de bestorming van 18 september 1573, schrijft Jan 
Fruytiers onder zijn zinspreuk, "Weest die ghy zijt", een geuzenlied: "Hier worden verhaelt die 
voornaemste Feyten die Ducdalve bedreven heeft." In de voorlaatste strofe mogelijk verwijzing 
naar de spreuk van de Rijnsburgse kamer:
"Dat sy dijn Woort inlaten 
En valsche Leere haten."1962

1604
- Vanaf dit jaar zullen de rederijkers jaarlijks een toelage krijgen van zes pond. van de 
rentmeester van de Ridderschap van Holland, die als beheerder optreedt voor de abdij van 
Rijnsburg (Zie bij 1607/1608). Vanaf inv.nr.1530 (1608/1609) zal deze post jaarlijks terugkeren 
tot inv.nr.1545 (1642/1643). Daarna wordt de toelage stopgezet. (Zie voor voorbeeld bij 1616)

1607/1608
- ARA,Ridderschap van Holland, inv.nr.1529, fol.97verso-fol.98:
"Werden mede in uytgeven gebragt de oncosten, dye den heere rendant (=rentmeester) genoot- 
saeckt is geweest te doen uyt zake dat de rhetorisijns van Rhynsburch zedert drye ofte vyer jaren 
herwaerts aengewent hebben zijn ed. in de qualite (=hoedanigheid) als raedt ende rentmeester 
met een meije jaerlijcx te comen vereeren 21 pond."

1610
- Rijnsburg is een intentionele deelnemer aan een wedstrijd te Katwijk aan Zee.1963

1613
- Rijnsburg neemt (buiten mededinging) deel aan een wedstrijd te Leiden.1964

1616
- ARA, Ridderschap van Holland, inv.nr.1538, fol.91 verso:
"Die oncosten die den heere rendant is geweest te doen uyt saecke, dat de rhetorisijns van 
Rhynsburch sijn Ed. in de qualite als raedt ende rentmeester voor desen jaere met een meije 
hebben vereert 6 pond."

1629
- Rijnsburg is deelnemer aan de wedstrijd te Haarlem. Auteurs zijn: Sim. Pieterszoon Damme; 
"Ick haeck naer troost"(=M.van Damme); Dan.(iel) (Iansen) van Ophoven.1965

1960. Zie: Gouda, Niet gedateerde bronnen, en Van Boheemen 1999.
1961. Kuiper en Leendertz. jr. 1924, Nr.30.
1962. Kuiper en Leendertz. jr. 1924, Nr.65.
1963. Zie: Katwijk aan Zee 1610.
1964. Zie: Leiden 1613.
1965. Zie: Haarlem 1629.
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1638
- Deelnemer aan wedstrijd te Noordwijk.1966

1641
- De Rijnsburgse rederijkers organiseren een wedstrijd. De bijdragen worden gepubliceerd in 
"Reynsburchs Angier-hoff (...)". De auteur van de caerte is Daniel Iansen van Ophoven. Ook 
aanwezig voor Rijnsburg is "'t Komt uyt den Geest".1967

1651
- Jan Zaghariaz, factor van de Leidse Witte Akoleyen schrijft toneelstukken, die o.a. te Rijnsburg 
worden opgevoerd.1968

1676
- Rijnsburg neemt deel aan een wedstrijd te Voorburg.1969

1966. Zie: Noordwijk 1638.
1967. Zie: Van Boheemen 1999.
1968. Wijnbeek z.j.
1969. Zie: Voorburg 1676.
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DE RIJP

DE WITTE ROOSE 
"UIT LIEFD BEGONNEN"

INLEIDING

Voorzover na te gaan is, dateren de eerste activiteiten van de rederijkerskamer De Witte Rose 
met het devies "Uyt Liefd beghonnen" van 1630. Uit dat jaar (en uit 1632) dateren enkele met de 
hand geschreven aantekeningen en teksten van de Rijper kamer, die te vinden zijn in Hooft 1628 
en Kolm 1633. Twee drama's, twee korte kluchten en wat gelegenheidswerk zijn bewaard geble
ven. 1970 Er zijn aanwijzingen dat De Witte Rose deels uit een jongerenkring "Jonghe (of Groene) 
Spruyten" is voortgekomen. Dat is af te leiden uit een briefwisseling (1633) tussen de kamer en 
Jan Gerritsz. Rips of Ripes (=van De Rijp).1971 Rips begroet de kameristen o.a. met "Ghy 
spruijtjes weelderich hout" en hij prijst in hen dat zij in "zo luttel tijts die soo gheringe Jaeren // 
de kunste hebt gepleeght en sijt al so ervaren". De kamer zal waarschijnlijk haar einde gekend 
hebben in 1647, als zij onderwerp van bespreking (en bestrijding) is blijkens de 
kerkeraadsnotulen van de gereformeerde kerkeraad, die alles in het werk stelt toneelopvoeringen 
in het weeshuis te voorkomen.

GERAADPLEEGDE ARCHIEVEN
RA Alkmaar, ANHG De Rijp, inv.nr.246-247 (Handelingen van de kerkeraad 1622-1710). 

BIBLIOGRAFIE
Hooft 1628 - P.C.Hooft, Theseus en Ariadne. Vertoont op de oude Camer In Liefd' Bloeyende. 
Den 5 November. Anno 1628. In Amsterdam. Amsterdam 1628. Ex. KB 's-Gravenhage, sign. 
760 E 80.
Kolm 1633 - J.S.Kolm, Malle Jan Tots boerdige vryeri. Ghespeelt op d'Amsterdamsche Camer 
op Nieu-Iaersdach 1633. Amsterdam z.j. Ex. KB 's-Gravenhage, sign. 760 E 43.
Visser 1988 - P.Visser, Broeders in de geest. De doopsgezinde bijdragen van Dierick en Jan 
Philipsz. Schabaelje tot de Nederlandse stichtelijke literatuur in de zeventiende eeuw. Deventer 
1988.
Visser 1989 - P. Visser, "Siet den Oogst is Ryp". Het fonds van de Waterlands- doopsgezinde 
boekverkoper Claes Jacobsz. te De Rijp. In: Geschiedenis godsdienst letterkunde. Opstellen 
aangeboden aan dr. S.BJ. Zilverberg ter gelegenheid van zijn afscheid van de Universiteit van 
Amsterdam. Onder redactie van E.K. Grootes en J. den Haan. Nehalennia/Roden 1989.
Visser 1992 - P.Visser, "Dat Rijp is moet eens door eygen Rijpheydt vallen". Doopsgezinden en 
de Gouden Eeuw van De Rijp. Wormerveer 1992.

BRONNEN

1630
- Kolm [1633] bevat een aantekening in handschrift boven de lijst met personages en een 
rolverdeling:
"Gespeelt in de Rijp den XIII in Loumaent MDCXXX.
Malle Ian Tot - Kornelisz. Vechtersz. Klomp
Duyt Ioosten, sijn moer - Loutien Kees Lauwes 
Hans de Kleermaker - Bruijntien Dircxz. Buyses
Grauwe Gerritje - Sijmon Pietersz. Smit

1970. KB 's-Gravenhage, sign.78 H 12-14. Volgens Visser 1988, Deel 2, p.42, noot 337 moet "Pack" 
gelezen worden i.p.v. "Park" bij repertorium onder 5 A (Verzameling Park).

1971. Visser 1988, Deel 2, p.108, noot 172.

738



Machtelt Meynders - Vechter Klaasz. Opdam
Teeusje, een Ionghen - Pieter Steventsz. Bos."

1632
- Het spel van Hooft is "op karstijt" 1632 in De Rijp opgevoerd, blijkens een met de hand 
geschreven rolverdeling bij de lijst met personages. Aan het eind van de editie staat op de lege 
bladzijden, ook in handschrift, een poëtische pennestrijd over de rolverdeling en een inhouds
opgave in verzen van H.A.Schoenmaker.
Rolverdeling:
"Theseus 
Minos 
Deucalion 
Bacchus 
Cupido 
Ariadne
Corcine, voester 
Aegle, nymphe 
Alecto 
Venus 
Choor 
't Gherucht

Polemiek:
"Heynderick aen Bruijn en Arent.
Aenhoort doch mijn onschult, Prince der Comedianten!
Brengt dit rolletje doch een ander van u quanten.
U spel dat zal daerdoor te beter toonen dan 
Indien gij het een geeft die 't lustig zingen kan.
Vervoucht en vrij niet (??), dat ick het u weer bringen.
Certeyn, Arent Janszoon 't wel wist ick niet kon zingen.
Het schijnt 't spotte met mijn u lust en vreugde was.
Ter gelegender tijt kan 't weer komen te pas.
Sellefs wilt gij niet sijn, wat gij 't best zoudt bedienen.
Om voor Bacchus te speelen, wilt gij u niet verlienen.
Omdat gij heet een Prins, laet gij 't daerom, voorwaer.
Nu doet het vrij; wij zijn doch gecken met mekaer.
Prinse, zo gij mijn te ent met reden overtuijgen,
Gehoorzaem zal ick mijn onder u hoocheyt buijgen 
En wederspreken niet u wijsheits bevel.
Oorlof hier nu tezaem; blijft gesondt en vaert wel.

Bruyn en Arent aen Heijnderick.
Henderick, mijn goede vrient, in 't maecken van u pasquille 
Gij gaet er al wat grofjes in; 't gaet altijt niet nae wille.
Daerom wel op u stucken let; men schiet niet al te hert (??),
Want ijdereen kan 't niet verstaen, so moet het vallen smert.
Ick meen, dat gij verstandich waert in 't geven van de rollen, siet,
Want gij hebt veel geleesen, is 't quaet te pas (=op de juiste wijze) te dienen.
Wilt gij wat dichten, brengt soeter aerdt; daerom en breeckt u zinnen niet,
Want ick kan 't zo niet weesen (??) en wil mijn sulcx niet meer verlienen,
Want ghij seijdt, het kan komen te pas Albertszoon tot prijs en lof.
Dat kan ick soo niet verstane; ick bid u neemt ter eeren.
Die 't niet en dient en comt niet weer; ick beloof u te maecken soeter stof 
En blijfter oock vandane en blijft voort by den Heere.

- Jakob Dircxz. Heynes
- Sijmon Sijmonsz. Silt
- Sijmon Pietersz. Smit
- Klaas Jansz. Swaen
- Pieter Steventsz. Bos
- Dirck Symonsz. Oomklut
- Pieter Jakobsz. Pack
- Vechter Jansz.
- Jan Klaasz. Poon
- Sijger Jakobsz. Kitser
- Jakob Sijmonsz. Sloof
- Vechter Klaasz. Opdam."
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Altijt ten Besten.

Heijnderick aen Bruijn en Arent.
Waerom, mijn vriende, noemt gij mijn schrijven een pasquil? 
Waerom gae ick te grof? Ick dit wel weten wil.
Waerom schiet ick te hert? Wilt het mijn onderwijsen.
Zo mach ick 't voortaen laeten en u goe leering prijsen.
Is 't zaecke dat ick u te onverstandich ben,
Zo denckt, dat ick mijn zelfs niet wij ser maecken ken. 
Daerom neemt het in 't goet, heb ick wat misgeslaegen.
Want zo gij wijzer zijt, zo hoort gij 't te verdraegen.
Kent gij 't niet verstaen, het kan weer komen te pas.
Mijn meeninge daermee niet anders is noch was,
Als dat ick mijn voor zulcx wilde wachten,
Dat gij mijn niet meer een verkeerden rol en brachte.
Dat gij de rollen niet en deelt nae elcx zin,
Dat geloof ick zeer wel, want ick het wel bevin!
Maer ick denck, dat gij niet onwetend hierin miste.
Dat mijn die rol niet diend', meen ick, dat gij wel wiste.
En zo u dunckt, dat gij met mijn niet zijt gedient,
Zo laet mijn loopen, maer laet ons blijven goet vrient 
En wilt mijn dan terstont de rollen weder geven 
Van het spel van Theseus, al die ick heb geschreven.
Oorlof, Prinse, hiermee is dat gij zijt gezint,
Om wat zoetter te dichten, dunckt het u goet, begint.
Eij, laet u zoet gedicht niet lang blijven verschoolen.
Ick sal u volgen nae; blijft voorts den Heer bevoolen!"

Inhoudsopgave:
"D'inhout van 't Spel door H.A.Schoenmaker.
Aenhoort doch altezaem, jonck, oudt, arrem en rijck!
Men zal u nu alhier vertoonen klaerelijck,
Hoe Thesus, 's princen zoon, van 't wijs, beroemd Athenen, 
Ziende den droeven staet, het kermen en het weenen 
Van zijnen burgerij, omdat zij alle jaer 
Minos, der Creten koning, gaeven een schatting zwaer.
Want zeven dochteren en zeven jonggezellen 
Mosten zij 's jaerelijcx tot onderhoudt bestellen 
Van 't monster, dat zijn vrou Pasipha hadd' gebaert.
Half mens en hallef stier, hetwelck wert bewaert 
In eenen doolhof groot, vol van verwerde paeden,
Daer men het daegelijx met menschevleesch verzaeden. 
Daerom den jongen prins met een prinselijck gemoet 
De liefd' zijns vaderlandt blijcken doet.
Want hij na Creten treckt, zijnde alzo beraeden 
't Monster te dooden en zo zijn gemeent t'ontlaeden 
Van desen schatting zwaer of door getrouheijt groot 
Door 't wreede monster daer zelver te blijven doot.
Maer zo haest als hij was in 's konings hof gekomen,
Heeft Ariadne, 's konings dochter, hem vernoomen,
Die met liefde tot hem terstondt ontsteken werdt 
En schreef hem eenen brief ontdeckende haer smert.
Sij zorghden oock, of hij 't dier dooden zonder faelen;
Dat hij door d'omwegen in 't doolhof zoud' verdwaelen.
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Daerom zonde s'hem een koord; door desen goeden raet 
Hij geluckelijck in en uijt den doolhof gaet.
En tot vergeldinge belooft hij haer zijn trouwe,
Maer zijn princelijck woort heeft hij niet wel gehouwe.
Want reijsende na huijs, met haer, hij haer ontliep 
In het eijlandt Naxos, terwijl zij lach en sliep.
Des zij ontwaeckende van dit bedroch niet wiste,
Verschrickte zeer (helaes!), zo haest als zij hem miste.
Mistroostich ginck zij hem stracx zoecken overal 
Door bosschen, beemden ruijch, over berghen, over dal 
Met jammerlijck geklagh en met betraende oogen,
Zodat zij vrou Venus beweeghden tot medoogen,
Die doen van stonden aen haer Cupido gebiet,
Dat hij Bacchus met een onzichtbaer pijl doorschiet.
Alzo dat Bacchus wert beweecht tot medelijen,
Komt Ariadne in haer zwaere druck verblijen.
Verzoet haer bittere smart, verdrijft haer grooten rouw,
Verkiest haer tot zijn lief, maeckt haer zijn echte vrouw.
Sij die verlaeten was, daerdoor bedroeft van zinne,
Wert een vroolijcke bruijdt, een hemelsche godinne.
Want zij met Bacchus gaet blijgeestigh en verheught 
Uijt d'aertse droefheijt in de hemelsche geneught,
In vreught, die nimmermeer in droefheijt kan verkeeren.
Daeruijt eenijder dan terecht zal moogen leeren.
Eerst hoe een trouwen prins met ijever en met vlijt 
Sijn onderzaeten van haer zwaere last bevrijdt 
En daerna zult gij zien, hoe van liefde komt lijden,
En wederom hoe dat nae 't lijden komt verblijden.
Daerom gedenckt altijt, als u iet quaets ontmoet,
Dat het de goede Godt altijt om 't beste doet.
Staet stil, zwijgt, ziet en hoort, het beste wilt verkiezen;
Zoo 'n zult g'u gelt noch tijt onnutt'lijck verliezen."

1633
- "Een jong getrout paar", geschreven door H.A. Schoenmaker en gespeeld op vastelavont 
1633". Het spel is afgeschreven door Pieter Jakobsz. Pack "den 21 in wiedemaant 1636".1972

- P.C.van Damme, "Treur-blij-eijndend-spel van Iustus en Trugona. Geespeelt (sic) op de Rijper 
Kamer De Witte Rose onder het woordt Uyt liefd' begonnen. In 't jaer 1633, den 29 meij."1973

1634
- "Een droncken man ende sijn wijf', gespeeld op de kamer Uijt Liefd begonnen "den 22 october 
1634, geschreven door mij Pieter Jakobsz. Pack den 24 junij 1636. Niet door mij gedight."1974

- De Rijper kamer neemt deel aan een wedstrijd te Haarlem. Zowel de "Caerte" als de Rijper 
inzending komen voor in P.I.Pack, "Floribus en Marcebilla".1975

1972. Hummelen 1968, 5 A 1.
1973. KB 's-Gravenhage, sign.78 H 13.
1974. Hummelen 1968, 5 A 2; paralleltekst: 3 H 1.
1975. Visser 1988, Deel 2, p.107, noot 170.
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- P.I.Pack, "Floribus en Marcebilla, treur-eyndend spel op zijn spreuck: Liefde moet wercken. 
Geespeelt (sic) op kermis in 't jaar 1634 op de Rijper Kaamer De Witte Roose onder het woordt 
Uyt liefd begonnen. Gheschreven van Heinderick Albertszoon Schoenmaacker."1976

1635
- Nieuwjaarsliedje van P.C. van Damme namens de kamer De Witte Rose. Gepubliceerd in het 
"Ryper Liedt-boecxken" (zie onder 1637) en in handschrift in de verzameling Pack.1977

1637
- Tweede editie - de eerste is van 1624 - van het "Ryper Liedt-boecxken". In deze herdruk 
komen vooral - en nu voor het eerst - bijdragen voor van de Rijper rederijkers Hendrick 
Albertsz. Schoenmaacker, alias Hoejewilt, en de dichter P.C. van Damme met de zinspreuk "'t Is 
niet soo 't hoort".1978

1647
- RAA, ANHG De Rijp, inv.nr.247 (Kerkeraadsnotulen), 12-03-1647:
"Alsoo vernomen wort dat men weder arbeijt in het weeshuijs comedi-speelen te verhandelen, 
die niet en connen dienen dan tot beteringe der grootster ligtvardigheden, verderfelijcke 
ijdelheden, verleijdinge der jeugd, en ophooping aller ondeugden" werd aan de schepenen 
dringend verzocht, of zij het "ditmael willen beletten" en in de toekomst "altijd weeren".

- Idem, 23-03-1647:
(... ) "over het weeren der toneelspelen hebben schepenen geantwoord dat ditmael alles staende in 
volle toerusting hetselve swaerlijck soude connen geweert werden, doch soude deselve naer 
desen noijt meer toegelaten werden."

- Idem, 16-09-1647:
Men hoort weer dat opnieuw "comedispelen" opgevoerd zullen worden, ondanks de eerdere 
resolutie. Men zal de schepenen aan hun toezeggingen herinneren.

1976. Hs. KB 's-Gravenhage, sign.78 H 12. Zie: Visser 1988, Deel 2, p.409-412 (GK, GK2) en p.417 (RL, 
RL2 en RL3).

1977. KB 's-Gravenhage, sign.78 H 12.
1978. Visser 1988, Deel 1, p.75 en 234; idem, Deel 2, p.417.
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RIJSWIJK

DE WILLIGHE RIJSEN 
"WIJ RIJSEN GHENEUCHT"

DE ANEMYBLOEM 
"NEEMT AEN DE VREUCHT"

INLEIDING

Over het reilen en zeilen van de Rijswijkse rederijkerskamer "De Willighe Rijsen" in de 16e 
eeuw komen we uit de archieven weinig te weten. Dit is grotendeels terug te voeren op het 
ontbreken van ambachtsrekeningen voor 1570. Wel is een bijzonder aardig blazoen uit 1566 
bewaard gebleven. Het hangt nu in het Museum Rijswijk. Op het bijna ruitvormige paneel is 
Maria afgebeeld met het dode lichaam van Christus op haar schoot. Zij bevindt zich in een ronde 
omheinde tuin. Tegen een rode achtergrond staan wilgetakken. Links van de tuin staat een W en 
rechts ervan een G, zodat in rebusvorm de spreuk van de kamer herkenbaar is: (Wij) Rijsen 
G(heneucht).

In de eerste helft van de 17e eeuw komen we voornamelijk gegevens over de kamer tegen in 
de gerechtelijke archieven. De keur uit 1611 verbiedt het optreden van de Rijswijkse rederijkers 
als zij niet van tevoren hun stukken hebben laten onderzoeken en goedkeuren. In 1614 wordt een 
keur met ongeveer dezelfde strekking gepubliceerd. Deze keur zal met regelmaat herhaald 
worden. In 1630 blijkt de kamer een speelbal te zijn in de machtstrijd tussen de baljuw en de 
schout van Rijswijk. Het fiatteren van een optreden van de rederijkers wordt de practische casus, 
waarmee de principiële machtstrijd over de jurisdictie tussen baljuw en schout wordt 
uitgevochten. De schout (en daarmee de rederijkers) trekt uiteindelijk aan het kortste eind. Toch 
blijft de kamer - met onderbrekingen - tot in de 18e eeuw actief; er is vanaf 1676 zelfs sprake 
van een tweede kamer "De Anemybloem".
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BRONNEN

1546
- De Willighe Rijsen is van plan deel te nemen aan een wedstrijd te Gouda.1979

1555
- In 1682 blijkt uit de inventaris van de kamer een blazoen aanwezig te zijn uit 15 5 5.1980 

1566
- Datering op het blazoen van de "Willighe Rijsen".

1570
- GA Rijswijk, OA, inv.nr.177 (Ambachtsrekeningen), geen fol.:
"Gegeven die retrosijnen tot behoef van haer caemer 30 st."

1571
- Idem:
"Gegeven die camer van de retrosijnen 1 pond 10 st."

1611
- ARA H.v.H., inv.nr.385 (Missiven), fol.212:
"Aen den bailju van Rijswijck
Maurits etc.
Eersame, discrete, lieve, besondere,
Naerdien wij bericht werden dat sijn Ed.Hoogm.1981 aen den rethorijckers van Rijswijck 
geconsenteert soude hebben dese aenstaende kermisse aldaer eenige speelen te spelen ende men 
deurgaens bevindt, dat veele van sulcke spellen soo gestelt werden, dat se strecken tot 
bespottinge van de religie ofte den staet ende regeringe van den landen ofte oock tot injurien 
(=beledigingen) van eenige particulieren, soo lasten wy u wel expresselick (=uitdrukkelijk) in 
den naeme ende vanwegen den hooge overicheyt de voorsz. rethoryckers te belasten ende 
bevelen, dat sy hunluyden onthouden van yet te speelen, dat strecken soude mogen tot 
bespottinge ofte naedeel van den staet ende regieringe van den landen van den religie ofte 
particulieren. Ende dat se daertoe heuren speelen eerst ende alvooren doen visiteren (=onderzoe- 
ken) by u ende eenige van den gerechte aldaer. Ende ooc heur onthouden van yet anders te 
speelen als 't geene 't welcke als vooren gevisiteert sal wesen alles ende op peyne (=boete) van 
vyftich gulden by elcx van henlieden ter contrarie (=in het tegengestelde geval) doen te 
verbeuren. Lasten mede u sulcke sorge te draegen ende voorsieninge te doen, dat dit mach 
werden achtervolcht ende datelijck 't speelen verhindert, indien de speelen niet gevisiteert en syn 
ende degeenen, die daertegen sullen doen, gestraft naer behooren sonder daeraf in gebrecken te 
blyven. Ons heeren Godt sy met u. Geschreven in den Hage dese 15en july 1611."

1614
- GA Delft, Hoge Heerlijkheid Rijswijk, inv.nr.1531, (Keuren), d.d. 15 juli 1614. Herhaald op 9 
mei 1620 (fol.87, artikel 21) en wederom herhaald in 1628:
"Ende alsoo mede dagelics soo langs, soo meer is inwortelende de groote ontucht, moetwille 
ende ongeregeltheyt van de rederijckers of camerspeelders in 't maecken ende spelen van hare 
heymelicke ende openbare camerspelen. Deselve maeckende ende spelende sonder yemant te 
kennen of aen te spreecken ofte hare spelen te laten visiteren.'t Welck streckt tot groote 
cleynachting ende smaet van de justitie ende het voorn. balliuampt, soo hebben balliu ende 
welgebooren mannen voorn. willende daerinne versien, gekeurt, geordonneert ende verboden,

1979. Zie: Gouda 1546.
1980. Zie: Rijswijk 1682.
1981. Prins Maurits.
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sulcx syluyden keuren, ordonneren ende verbieden by dese, dat nyemant, wie hij zy, van nu 
voortaen hem en sal vervorderen (=verstouten), hetzy in 't heymelick of in 't openbaer, eenige 
camerspelen te beginnen of voleijnden, sonder voorgaende consent van den bailliu op peyne 
ende verbeurte van hunne gereetschap ende cledinge, dije zij daertoe gebruycken ende 
daerenboven een boete van thyen ponden ten prijse als vooren, te verbeuren by dengeenen ende 
soo menich bevonden sal werden contrarie desen gedaen te hebben.
Geordonneert, gekeurt, geresumeert ende gestatueert door Cornelis Bloteling, balliuy van 
Rijswijck1982, etc."

1615
- De Rijswijkse kamer neemt deel aan een wedstrijd te Kethel. Auteur is I.T. van Velzen.1983 

1620
- De keur uit 1614 wordt herhaald.

1621
- Volgens ARA H.v.H., inv.nr.701 (Civiele Sententiën), nr.124 wordt een "camerspel" 
opgevoerd.1984

1624
- GA Rijswijk, OA, inv.nr.178 (Ambachtsrekeningen), fol.14:
"Noch betaelt vuer den coop van een nieuwen trommel ten behouven van de redenrijckers 
gecocht, overmits den trommel van heure camer op den waternoot ende het ijsbijten 
(=openbreken van het ijs) in den voorgaenden jaren in 't vergaderen van de ingesetenen sulcx 
was getracteert (=gebruikt), dat se niet waardich en was te repareren, de somme van 12 pond."

1628
- Volgens ARA H.v.H., inv.nr.701 (Civiele Sententiën), nr.124 wordt een "camerspel" 
opgevoerd.1985

- De keur van 1614 wordt herhaald.

1629
- De Willighe Rijsen nemen deel aan een wedstrijd te Haarlem. Auteur is W.V.B., "Hoop om 
Beter".1986

1630
- ARA H.v.H., inv.nr.701 (Civiele Sententiën), fol.124 e.v.:
"In der saecke hangende voor den hove van Hollant tusschen Cornelis Adriaensz. Bloteling, 
bailliu tot Rijswijck, imp[etrant] in cas d'appel (=eiser in geval van beroep) ende gedaegd by 
amandement penael (=op straffe van boete) ende attestate (=schriftelijke verklaring) ter eenre 
ende Wynant Jansz. van Elst1987, schout aldaer, gedaegde ende impt. in 't voorsz. cas (=genoem- 
de geval) respective ter andere sijden.
Allegerende (=Naar voren brengend) den voorsz. impt. in cas d'appel dat den bailliu ende welge- 
booren mannen der voorsz. heerlicheyt van Rijswijck van alle andere tijden in possessie (=in 
rechte) waren geweest ende alsnoch waren van te maecken keuren ende ordonnantien over de 
voorsz. heerlicheyt ende d'ingesetenen van dien. Ende alsoo de Groot Mo. heeren der staten van 
Hollant ende Westvrieslant clachtich waren geweest over verscheyden ongeregeltheden ende

982. Cornelis (Adriaensz.) Bloteling, vanaf 01-01-1620 baljuw van Rijswijk.
983. Zie: Kethel 1615.
984. Zie: Rijswijk 1630.
985. Zie: Rijswijk 1630.
986. Zie: Haarlem 1629.
987. Wynand Jansz. van der Elst, schout van Rijswijk van 1616-1649(?).
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misusen (=misbruiken). Ende onder anderen mede over de rethorosijnen ende batementspeelders 
(=toneelspelers) hebbende tot dien eynde aen alle magistraten, hooftofficieren ende bailliuwen 
geschreven, omme den placcaten ende ordonnnatien daerjegens gemaeckt te stellen ter executie 
(=ter uitvoering). Ende jegens de excessen, daerop geen placcaten geëmaneert (=uitgevaardigd) 
ofte gemaickt waeren by heuren ordonnantie ende statuyten penael (=strafmaatregelen), naer 
gelegentheyt van elck stuck sulcx te voorsien, ende deselve soo precijselijck te executeren, als 
tot goede christelijcke ordre ende policije (=beleid) noodich soude sijn.
Soo hadden den baiiliu ende welgebooren mannen van Rijswijck onder anderen by hare keure 
geordonneert ende gestatueert (=vastgesteld), dat niemant hem soude vervorderen op 
nieuwe-iaersavont, drieconingen ofte op andere tijden voor de goede luijden haer deuren ofte in 
de huysen te singen, oft eenige speelen te maecken ofte met trommelen ofte andere instrumenten 
te loopen ofte geraes te maecken op een boete van thien ponden te veertigh grooten 't pondt. 
Ende alsoo altoos in oude observantie (=verplichting) was geweest, soo in de voorsz. 
heerlicheydt als in verscheyden andere plaetsen, dat geen rethorosijnen eenige camerspeelen 
hadden moeten speelen sonder dat deselve alsvooren by de respective bailliu noch consent 
vercregen te hebben. Soo hadden de voorsz. bailliu ende welgebooren mannen mede gestatueert 
ende geinterdiceert, dat niemant hem soude vervorderen, het ware in 't heymelijcke ofte in 't 
openbaer eenige camerspeelen te beginnen ofte te voleynden sonder voorgaende consent wat 
hem impt. in desen op peyne ende verbeurte van hunne gereetschap ende cledinge, die sy 
daertoe gebruyckten ende daerenboven een boete van thien ponden ten prijse als vooren. Gelijck 
alle 't selve breder te sien was by de respectieve keuren, daervan sijnde, welcke keuren niet 
alleen by burgemeesteren ende regierders der stede Delft waren geapprobeert (=goedgekeurd) 
geweest, maer deselve keuren waren mede binnen den dorpe van Rijswijck voorsz. naer 
voorgaende clockgeslach gepubliceert. Ende alsoo eene Vranck Pietersz., Pieter Cornelisz. 
Broer1988 ende Arris Cornelisz.1989, alle camerspeelders in den jare XVJc een ende twintich haer 
vervordert hadden binnen den voorsz. dorpe sonder consent van impt. in cas d'appel, te speelen 
seecker camerspel, soo hadde hij, impt., uijt crachte van voorsz. keuren ende ordonnantiën de 
voorsz. persoonen doen dachvaerden voor syne vierschaer1990.
Ende waren deselve eyntelyck by vonnisse van de voorsz. welgebooren mannen gecondemneert 
elcx in een boete van thien ponden te veertich grooten 't pondt sonder dat den voorsz. ged. 
(=gedaagde) in cas d'appel ofte yemant anders hem daerjegens hadde geopposeert. Ende was 
mede sulcx dat eenen Dirck Cornelisz. Outshoorn in den jare XVJc acht ende twintich hem 
vervordert hadde op nieuwejaersavont ende jaersdach beneffens andere rethorijckers met vanen 
ende trommelen ten huyse van verscheyden persoonen het nieuwe jaer te singen ende speelen, 
sonder van het impt. consent versocht veel min vercregen te hebben, mitswelcken hij, impt., den 
voorsz. Outshoorn ter saecke van dien meede hebbende doen citeren voor sijne vierschaer1991. 
Soo hadde den voorsz. ged. (=de schout) dieselve eedt van getrouwicheyt in handen van hem 
impt. (=de baljuw) gedaen hadde. Ende namentlijck mede, dat hij hem, impt., te kennen soude 
geven alle civiele saecken, daervan hem in kennisse toequaeme (=die bij hem zouden worden 
aangebracht), mitsgaders alle criminele saecken ende delicten in sijne schoutampt, vallende hem 
(=zich verzettend) tegens sijn impts. (=de schout) citatie (=verklaring) ende de rechtelijcke 
proceduyren, daerop gevolcht, geopposeert ende gesustineert (=staande gehouden), dat hem de 
kennisse van de voorsz. saecke soude competeren (=rechtens toekomen). Ende ter saecke van 
dien proces in cas van oppositie mede ontstaen sijnde voor de voorsz. welbooren mannen 
hadden eyntelijck deselve welbooren mannen haerluyder abusive (=verkeerde) vonnisse in date 
den 15en july XVJx acht ende twintich in desen in questie den voornoemde ged. in cas d'appel 
verclaert goet opposant ende hem impt. (=de baljuw) gecondemneert de voorsz. causatie 
(=kwestie) af te doen met compensatie van costen. By welcke abusive vonnisse hij impt. hem 
ten hoochsten bevindende gegraveert (=bezwaard) ende in sijne jurisdictie geprejudiceert (=op

1988. Pieter Cornelisz. Broer; zie: Rijswijk Trouwen 4, p.43 d.d. 17-01-1626.
1989. Arris Cornelisz. (Calckmeter); zie: Rijswijk Trouwen 4, p.72, d.d. 24-09-1634.
1990. In GA Rijswijk, RA, inv.nr.85, is niets hiervan terug te vinden.
1991. Deze zaak komt niet voor in GA Rijswijk, RA, inv.nr.85.
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een oordeel vooruitgelopen) sijn, soo hadde hij daervan binnen behoorlijcken tijde geappeleert 
(=beroep aangetekend) aen dese hove ende op sijn wel gefundeert (=gebaseerd) te kennen geven 
geïmpeteert (=geëist) hebbende mandament (=bevelschrift) in cas d'appel mette gewoonlijcke 
clausule van inhibitie (=verbod) den voorn. ged. uyt crachte van dien gedaen dachvaerden tot 
seeckeren dage voor den voorsz. hove.
Concluderende ten selven dage dienende in appel tot mulcte (=boete) ofte correctie van 't voorsz. 
vonnisse in questie ende doende 'tgundt (=hetgeen) rechters ter eerster instantie behoorden 
gedaen te hebben. Dat den ged. verclaert soude werden quaet opposant ende hem ontseyt sijnen 
eysch ende conclusie in cas van oppositie gedaen ofte tot anderen fijnen (=doeleinden) ende 
conclusie hem impt. oirbaerlick sijnde. Allegerende werde den voorsz. impt in cas d'appel. 
Alsoo den voornoemde Dirck Cornelisz. Outshoorn mitsgaders Jan Cornelisz., molenaersknecht, 
Dirck Syvertsz. ende Hendrick (....)1992 cleermaekersgesel, haer ondertusschen mede vervordert 
hadden te speelen in 't openbaer seecker camerspel sonder 't selve camerspel hem impt. in cas 
d'appel alsvooren te hebben laten visiteren, ofte sijn consent versocht te hebben, soo hadde hij 
impt. denselve camerspeelders daerover mede doen dachvaerden voor sijne vierschaer.(—)
Item ten hove gedaechd werden seeckere persoonen, inwoonders van Rijswijck, van dat sij als 
rhetorijcquers op nieuwejaersdach ten huyse van hem ged. gesongen ofte gespeelt hadden ter 
eeren van degene, die aldaer was [en die] wegens den heere van de plaetse was collecterende de 
chijnsen ende thijnsen (=belastinggelden)1993."

1632
- ARA H.v.H., lnv.nr.712 (Civiele Sententiën), nr.20 31994:
"(—) Ende by het 20en articule tegens den rethorijckers of camerspeelders diein 't heijmelijck 
ofte openbaer eenige camerspeelen begonnen ofte voleynden buyten consent van den bailliu opte 
verbeurte van de cleedinge ende gereetschap, 't welck zijluyden daertoe gebruycken, boven een 
boete van thien ponden (—)1995."

Uitspraak van het Hof:
(—) Item voor soo welck aengaet het 20en articule mentionerende van de rederijckers ofte 
camerspeelders noch ten regarde (=lettend op) van het 22en articule soude mogen verstaen 
werden van getuygen die, by den bailliu in civiele zaecken voor sijn vierschaer vallende, moeten 
beleyt (=in rechte erkend) werden."

1636
- GA Delft, Hoge Heerlijkheid Rijswijk, lnv.nr.1533 (5-11-1636). Identieke tekst ARA H.v.H., 
lnv.nr.712, nr.205.1996 (Zie Rijswijk, bronnen 1632).

1643
- "Redenkrans gevlochten van Willighe Rysen en geciert met Verscheyden vragen, uytgegeven 
by die van Segelblom"; dat is "Verscheyden vragen, uytgegeven by die van Rijswijk, en

1992. In het manuscript staat hier een streep.
1993. De competentiestrijd tussen baljuw en schout (zie de inleiding bij Rijswijk) wordt veroorzaakt door 

het feit, dat de baljuw Bloteling weigert een derde deel van de criminele boetes uit te keren aan de 
ambachtsheer, die derhalve de schout inschakelt. De schout, Van Elst, vindt dat de baljuw veel te veel zaken 
naar zich toetrekt en ook recht spreekt over zaken die dienen te ressorteren onder de ambachtsheer en dus 
onder de schout. Zo beweert de schout, dat zaken als "kermissen, jaermaerckten, vastelavonden, cramers en 
taefelspeelders" onder schout, schepenen en secretaris van het ambacht vallen. De baljuw is het daar niet mee 
eens. De schout treedt provocerend op door rederijkers in zijn herberg te ontvangen.

1994. Het vervolg van de zaak uit 1630. Nu worden de bevoegdheden van de baljuw en de schout exact 
geregeld.

1995. Hierna volgt een versie van de gebeurtenissen van 1630. Het hof beslist tenslotte dat de schout er is 
voor de lagere civiele zaken; rederijkersactiviteiten vallen onder de hogere civiele zaken en daarmee dus 
onder de jurisdictie van de baljuw.

1996. Zie: Rijswijk 1632.
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beantwoord by die van Gorinchem, Anno 1643", Gorinchem 1643. De auteur voor Rijswijk is 
dan Gideon Lookefier1997.

- Streekarchief Land van Heusden en Altena, ANHG, Acta Classis Heusden (voorheen 
Gorinchem)), inv.nr.4 (13-4-1643):
"De ronder geruchten gaen datter een generael camerspel tot Rijswijc bij den Haghe soude 
werden gehouden. Soo heeft de vergaderingh goet gevonden, dat men den gedeputeerden des 
synodi sulx sal bekent maken ten eynde haer E., nadat se daervan genoechsame verseeckertheit 
becomen hebben, sulx aen de E.E. Grootmog. Heeren Staten sullen remonstreren tot weeringe 
ende voorcomingh van dien, conform voorgenoemde synodale resolutiën."

- GA Gorkum, Resolutiën van de Vroedschap, 15-4-1643, fol.307:
"Tot verval van eenige ordinaire oncosten te doen op 't speelen tot Rijswijk f. 150,-."

1671
- De Willighe Rijsen nemen deel aan een wedstrijd te Honselersdijk. Auteur is Cornelis Hens- 
broeck, "Lust versoet den Arbeydt".1998

1676
- De Anemybloem is deelnemer aan een wedstrijd te 's-Gravenhage.1999 Auteurs zijn Poulus van 
der Marel, "Ic soeck te leeren", keizer van de Anemybloem; Pieter Coenraetsz. van der Beeck, 
"God komt de glory", prins van de Anemybloem2000; en Klaes van der Meer, "Naer konst ick 
tracht", lid van de Anemybloem.2001

1677
- De Willighe Rijsen nemen deel aan een wedstrijd te Den Hoorn.2002 Auteurs zijn Cornelis 
Hensbroek, "Tuyght naer den Geest"; Ary Jansz. van Schoten, "'k Hoop te leeren"; Poulus van 
der Marel, "Wy Rysen Gheneucht"2003.

1682
- GA Rijswijk, RA, inv.nr.107 (Register van insolvente boedels), fol.9 en 9 verso:
"Inventaris van de goederen dependerende aen de redenrijckerscamer van Rijswijck, bevonden 
ten huijse van Jan Milder, herbergier in de drie ruijtjens, sodanigh als deselve van daer door 
ordre van Maerten van den Hool, schout van Rijswijk, in zijn E. huijs ende bewaringe zijn 
overgebracht, omme 't selve te dienen daer ende sodanigh sulcx behooren sal.

Eerstelick een oudt vaendel.
Den trommel met 2 trommelstocken.
Twee blasoenen, een oudt van den jare 1555, ende het ander van de nieuwe kamer.
3 geschreven kaerten of ordrens, namentlick twee ouwen ende een nieuwe op papier.
4 borden met gedichten daer op geplackt.
10 tinne beeckers, ende noch een kleynter.
3 bierflessen van tin.

. Zie voor hem: Delft 1615.
1998. Cornelis Hensbroek komt voor in GA Rijswijk, Geboorte R.I, p.98. Hij blijkt twee zinspreuken te 

hanteren: in 1671 "Lust versoet den arbeydt" en in 1677 "Tuyght naer den Geest". Zie voor de wedstrijd: 
Honselersdijk 1671.

1999. Zie: 's-Gravenhage 1676.
2000. Pieter Coenraetsz. van der Beeck komt voor in GA Rijswijk, NA, inv.nr.3, d.d.02-08-1681 en 

inv.nr. 9, d.d.12-01-1707. Ook in Rijswijk, Begraven R 10-I, p.92, d.d.15-08-1731.
2001 Klaes(z) van der Meer komt voor in GA Rijswijk, Geboorte (van zijn dochter) R 22, pag. 68, d.d. 

29-09-1689.
2002.
2003

Zie: Den Hoorn 1677.
Van der Marel is dus overgestapt van de Anemy-bloem naar De Willighe Rijsen.
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1 tinne wijnkan ende 1 pint.
Een ouwe kist met eenige ouwe lompen.
Een sotskap, met de stock daerbij gehoorende.
Aldus genoteert ende opgeschreven, ter presentie van de voorseide Maerten van den Hool, 
schout, Abraham van Dijck, bode ende de gemelde Jan Milder met zijn huijsvrouw. Op den 
17en september 1682.
N.B. Volgens zeeckere memorije gehad bij Claes van der Meer, welcke de laeste keijser van de 
voors. camer is geweest, soo heefter noch onlangs ter voorsz. camer geweest, 't welck opgesocht 
moet werden:
Twee tinne beeckers.
Eene silvere lepel.
Een tinne tuijtje.
Een fles van vier d'half bier.
2 commitjens.
Een bel."

1684
- De Willighe Rijsen en de Anemybloem worden uitgenodigd voor een wedstrijd te Bleiswijk, 
maar geven geen gehoor aan de uitnodiging.2004

1701
- De Willighe Rijsen nemen deel aan een wedstrijd te Hazerswoude.2005 

1705
- De Willighe Rijsen nemen deel aan de twee wedstrijden te Schiedam. Auteur bij de wedstrijd 
van de Vijgheboom is voor Rijswijk Jan van Haster.2006

2004. Zie: Bleiswijk 1684.
2005. Zie: Hazerswoude 1701.
2006. Zie: Schiedam 1705.
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ROTTERDAM

DE BLAUWE ACOLEYEN 
"MET MINNEN VERSAEMT"

INLEIDING

De Rotterdamse rederijkerskamer "De Blauwe Acoleyen" met de zinspreuk "Met Minnen 
Versaemt" is een van de oudste in Holland (althans volgens de aangetroffen bronnen) en heeft 
van het einde der 15e eeuw tot het begin van de 18e eeuw een actief bestaan geleid.

Dat we over relatief weinig bronnenmateriaal beschikken is geheel terug te voeren op het 
ontbreken van veel essentieel archief. Stadsrekeningen zijn mondjesmaat bewaard gebleven. 
Wat er over is aan stadsrekeningen is gepubliceerd in Unger en Bezemer 1895 en 1899. Het voor 
ons zeer interessante archief van het Weeshuis is bij het bombardement van Rotterdam in 1940 
geheel verloren gegaan. Het wel gevonden archiefmateriaal is zeer divers van aard.

GERAADPLEEGDE ARCHIEVEN
GA Rotterdam, Arch. Classis Schieland inv.nr.1-5 (Acta classis) 1580-1656.
GA Rotterdam, ANHG Rotterdam, inv.nr.1-2 (Resolutiën kerkeraad 1639-1643 en 1644-1647). 
GA Rotterdam, ONA, inv.nr.32, p.192 en p.194-195.
GA Rotterdam, ONA, inv.nr.95, d.d.20-7-1640.
GA Rotterdam, ONA, inv.nr.344, d.d.26-3-1640.
GA Rotterdam, OSA, inv.nr.14-42 (Resolutiën van de vroedschap 1495-1715).
GA Rotterdam, OSA, inv.nr.690 (Oud memoriael van schepenen).
GA Rotterdam OSA, inv.nr.440-443 (Missivenboeck 1646-1672).
GA Rotterdam, Handschriften, inv.nr.3905 (Aantekeningen van F.D.O.Obreen, betreffende 
officiële gebeurtenissen en vorstelijke bezoeken aan Rotterdam uit de periode 1497-1736, 19e 
eeuw).
GA Rotterdam, Handschriften, inv.nr.1591, Register van alderhande zaken rakende de stad 
Rotterdam, te zamen gesteld door P.van der Schelling (N.B.: Gedeeltelijk geschreven door
C.v.Alkemade).
ARA H.v.H., Grafelijkheidsrekenkamer, Rekeningen, inv.nr.4452, 4456, 4464, 4465. 
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Degroote 1962 - G.Degroote, In Erasmus Lichtkring. In: Handelingen van de Zuidnederlandse 
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Geschiedenis z.j. - Geschiedenis van de Letterkunde der Nederlanden. Deel III. Onder redactie 
van F.Baur e.a. Den Bosch z.j.
Ter Gouw z.j. - J.ter Gouw, Rederijkers-optogt te R'dam in 1642. In: Nederlands geschiedenis 
en volksleven door J.v.Lennep, W.Moll en J.ter Gouw. Deel 2, p.134-137.
Haverkorn van Rijsewijk 1882 - P.Haverkorn van Rijsewijk, De oude Rotterdamsche 
Schouwburg. Rotterdam 1882.
Haverkorn van Rijsewijk 1892 - P.Haverkorn van Rijsewijk, De rederijkerskamers te Rotterdam 
in de eerste helft van de zeventiende eeuw. In: Rotterdams Jaarboekje. Eerste reeks. Jaargang 2 
(1892), p.151-157 en jaargang 3 (1893), p.135-139.
Kossmann 1940 - F.K.H.Kossmann, Een lied uit den strengen winter van 1608. In: Rotterdams 
Jaarboekje. Vierde reeks. Jaargang 8 (1940), p.208-215.
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Kuiper en Leendertz jr. 1925 - E.T.Kuiper en P.Leendertz jr., Het Geuzenliedboek. Tweede deel. 
Zutphen 1925.
Meeus 1983 - H.Meeus, Repertorium van het ernstig drama in de Nederlanden 1600-1650. 
Leuven 1983.
Recreatie 1599 - Der Redenrijcke Const-liefhebbers stichtelicke Recreatie. Vervatende tsestich 
soo geestelicke als politique refereynen, met negenthien liedekens gepronuncieert ende 
gesongen by diversche cameren ende particuliere lie f hebbers der rethoricken binnen der stede 
Rotterdam, den achtthienden/neghen-thienden ende twintichsten augustij 1598. Leiden 1599. 
Schulz-Jacobi - J.C.Schulz-Jacobi, De Rederijkers te Rotterdam. In: Geschiedkundige stukken. 
Rotterdam 1876, p.475 v.v.
Simons 1926 - L.Simons, Rotterdam en het toneel. In: Rotterdams Jaarboekje. Derde reeks. 
Jaargang 4 (1926), p.63-74.
Smits-Veldt 1992 - 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. 
Jaargang 21 (1992), p.83-100.
Spelen van Sinne 1564 - Spelen van Sinne vol schoone allegatiën, loñijcke leeringhen ende 
schriftuerlijcke onderwijsinghen (...). Tot Antwerpen anno 1564.
Unger en Bezemer 1895 en 1899 - J.H.W.Unger en Mr. W.Bezemer, Bronnen voor de 
geschiedenis van Rotterdam. Deel II en III. Rotterdam 1895 en 1899.
Vreugd-toneel 1676 - Swaens halsche Vreugd toneel (...). Delft 1676.
Van Wassenburgh 1613? - I.I.van Wassenburgh, Historiaalspel van koningh Reynier van 
Norwegen ende de schoone Langerta.(—). Z.p.(Rotterdam), z.j.(1613?).
Van der Weele 1940 - J.P.van der Weele, De Schouwburg der rederijkers in 1631. In: 
Rotterdams Jaarboekje. Vierde reeks. Jaargang 8 (1940), p.62-75.
Willems 1909 - L.Willems, Een pamflet vol raadsels. In: Tijdschrift voor Boek- en Bibliotheek
wezen. Jaargang 7 (1909), p.278-283.
Worp 1903 - J.A.Worp, Geschiedenis van het drama en van het tooneel in Nederland. 
Rotterdam 1903.

NIET GEDATEERDE BRONNEN

- Uit "Kroniek van Jan Gerritsz. van Waerschut" (1623):
"Alsnog een (=kerk) in de nieuwe stad in de Jufferstraat agter de rederijkersacademie, dat men 
het Engels kerkhof noemt, omdat de Engelse, zynde van een ander gevoelen als die in de 
Engelse kerk prediken tot Rotterdam woonden."2007

- GA Rotterdam, Handschriften, inv.nr.1591 (Register van alderhande zaken rakende de stad 
Rotterdam, te zamen gesteld door P. van der Schelling), p.25:
(In margine:) "De rederijkers bevorderen mede de reformatie ook te Rotterdam, alwaar hunne 
kamer in een kerk, thans de Zuiderkerk, veranderd is; hun werk; bestraffen de geestelijken en 
prediken op 't schouwburg."
"Omme te keeren tot de verderen voortgang der reformatie, van welk verhael ons de Rotterdam- 
sche strenge regte betoveringen hadden afgetrocken, soo moeten wij op de rethorijckers, als een 
voorname oorsaeck der goede voortgangh vandien, haer verdiende lof geven. Dese sijn van 
aeloude tijden in de Nederlanden bekent ende in groote achtinge geweest, gelijk t'sijner plaetse 
ter gelegentheijt van de (...) of de verwisselinge van in den camer in een kerk die als in 't suijden 
van de stad staande van dien wind de naam creegh, in 't brede werd gesprooken. Dese camer- 
speelders, segge ik, hebbende van outs de vrijheijt gehad om ter verquickinge van de sinnen der 
lantsheeren en der gemeenten, soo in jock als in ernst, allerhande eerlijcke speelen en vertoon- 
ingen op te voeren, sonder eenige bepalinge, begonnen sigh tot sekeren speelen, die se der 
sinnen noemden, te bequamen en in plaets van daertoe clugten, statige en deftige verhandelingen 
op 't schoutoneel te brengen. De fouten der geestelijken wierden in den beginne eerst bedektelijk

2007. Unger en Bezemer 1899, p.369.
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aengewesen, daernae opentlijck en volmondig bestraft. De stoffe haerer dagelijcse besigheden 
bestond in vragen en antwoorden raeckende de godsdienst en dit ging soo verre, dat se 
bestonden op de schouburg selfs opentlijk te predicken."

BRONNEN

1484
- GA Leiden, Secr.Arch.I, inv.nr.557, fol.127:
"Item opten 8en dach in novembri gescheijnct die van der retoriken van Rotterdam by bevel van 
den burgemeesteren 6 stede cannen wijns, die stoop 8 groot, die gehaelt worden tot Paidze 
Hugensz., facit 3 pond 4 st."

1497
- GA Rotterdam, OSA, inv.nr.690, fol.312 verso (geciteerd in afschrift van F.D.O. Obreen, GA 
Rotterdam, Handschriften, inv.nr.3905, omdat het origineel op cruciale plaatsen niet te lezen is): 
"Van hertoech Phillips2008 huldinge ende hoe hy in Hollant quam.
Item hertoge Phillips (—) quam binnen Rotterdam opte 14en dach in junio anno XCVII. Ende 
worde eerlicke (=luisterrijk) ingehaelt. En 't gerechte (=stadsbestuur) mit den scutten 
(=schutterijen) stonden op 't hooft (=havenhoofd) ende verwachtende syn coempste aldaer. Ende 
die van Dordt brochte hertoge Phillips van Dort hier tot Rotterdam met veel scepen ende 
baerdsen (=schuiten) ende quam 't hooft an ende daer stont gerecht ende ontfinge hem ende 
presenteerde hem die slotelen. Hy nam se in syn hant ende hij gaf se terstont weder. Ende de 
stede hadde geordonneert omtrent 100 en 20 toerssen (=fakkels), te weten elke gilde geset op 
toerssen na dat de gilde waren sommige 1, sommige 2, sommige 3, sommige 4, ende sommige 6 
toerssen. Ende 't gerecht elcs een toers, ende sommige personen van de rycste elcs een toerse. 
Ende die toersen brochte sy elcx binnen der stedehuyse. Ende die toersen worden gegeven elke 
scutte een, voetboech ende hantboech, de retoriekers ende sinte Haloys2009 gilde elcx een. (—)."

1529
- ARA, H.v.H. Grafelijkheidsrekenkamer, Rekeningen, inv.nr.4452, fol.58 verso:
Het spelen van toneelstukken met een religieus onderwerp wordt o.a. te Rotterdam verboden.2010

1532/1533
- ARA,H.v.H. Grafelijkheidsrekenkamer, Rekeningen, inv.nr.4456, fol.69 verso:
"Philips Claesz., bode, die mit beslotene brieven van den voorsz. hove gereyst is an den 
bailliuwen van Rotterdamme ende Naeltwijck, roerende dat zy zeeckere spelen zoe tot Delft by 
hueren retrosijnen gespeelt ende Naeltwijck gespeelt overseynden zouen, waervooren hem 
toegetauxeert (=toegekend) zijn drie dagen tot ses stuvers, blijckende by d'ordonnantie hier 
overgelevert, waeromme hijer 18 st."
(Deze post staat onder het hoofd: "Ander uijtgeven van booden van den voorsz. hove in de 
voorsz. saecke Lutheranie").

1544
- ARA, H.v.H., Grafelijkheidsrekenkamer, Rekeningen, inv.nr.4464, fol.85 (23-7-1544):
"(—) van Malsen, secretaris van den voersz. hove de somme van vijf ponden thien scell. van 40 
gr.'t pondt, die hem by den voernoemde hove toegetauxeert zijn ter cause van dat hy vijf daegen 
gevaceert heeft (=op dienstreis geweest) duer ordonnantie van die voersz. hove, omme twee 
verscheyden informacie te doen binnen Rotterdam ende d'ander tot Vlaerdinge, beyde roerende 
seeckere spel ofte batement, aldaer gespeelt van vier personaege, toegemaeckt in 't sotte, ende 
noch seeckere extraordinarys oncosten daerinne begrepen, beloept t'same ter somme toe van vijf

2008. Philips de Schone.
2009. St.-Eloy, patroon van de goud- en zilversmeden.
2010. Voor de tekst zie: Brielle 1529.
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ponden thien schellingen van 40 gr. 't pondt. Blyckende by de ordonnantie hier overgelevert in 
date den 23en july anno vier ende veertich, waeromme hier 5 pond 10 sc."

1545
- Wedstrijd te Rotterdam.
"Om tot Rotterdam te comen, wilt u rassen (=spoeden),
Want men sal daer nu op veel sotten passen,
Die daer in sestien jaren niet en hebben gheweest."2011

- ARA H.v.H., Grafelijkheidsrekenkamer, Rekeningen, inv.nr.4465, fol.70 (15-1-1545):
"Jorijs Ottezoen, eerste deurwaerder van den voorscreven hove, die uyten Haege gereyst is met 
een mandement (=bevelschrift) van denselven hove tot versouck van den procureur-generael 
(=openbare aanklager) tot binnen der stede van Rotterdam ende Vlaerdinge ende aldaer 
gedachveerdt in persoene op zeeckere peyne pecunieuse (=geldboete) voer dese hove Cuvyn 
Corneliszoen Ahasveris, Mathys Kerstenszoen, Reyer Janszoen, Cornelis Janszoen, alle 
rethoresynen tot Rotterdam ende aen Florijs Janszoen, Wijnant Symonszoen, Adriaen 
Huygszoen, Pieter Aertszoen Pols, alle rhetorisijns tot Vlaerdingen2012, waervoren hem by den 
voorsz. hove toegetauxeert zijn vier daegen tot acht stuvers 's daechs, blyckende by de 
ordonnantie hier overgelevert in date den 15en january anno XVc vier ende veertich, stilo curie 
Hollandie. Waeromme hier 32 st."

1546
- Rotterdamse rederijkers zijn van plan deel te nemen aan een wedstrijd te Gouda.2013

1547
- GA Rotterdam, OSA, inv.nr.15, fol.255 (Resolutiën van de Vroedschap van Rotterdam): 
"Gestemmet, dat men die rethrozijnen geven sal tot eene reijse tot Dordt vijf ponden groot 
Vlaems."

1549
- GA Rotterdam, idem, fol.280 (29 april):
"Gestemmet met de meeste stemmen dat men die rethrozijnen jaerlicx toeleggen sal een pondt 
groot Vlaems tot huijr van een camer ter tijd toe, dat zij heur oude camer mogen gebruijcken oft 
anders bij mijn heeren daerinne versien wert."

1550
- GA Rotterdam, Idem, fol.299 (21-3-1550):
"Gestemmet met die meeste stemmen, dat men die rethrozijnen geven sal tot de Noordwijcksche 
reijse eerstcomende om eere van den stadt, alsoe die van Noortwijck hier geweest hebben, 
vijftien Rins gls."

1556
- GA Rotterdam,inv.nr.3087 (Stadsrekeningen), fol.6 verso2014:
"Betaelt de rethrosijnnen van den 11 martie tot den 26 augusti van hairen excijs (=belasting) van 
een kinnetgen (=kannetje) biers ter weecke ende beloopt 24 weecken ende es hair 2e vierendeel 
elck weecke 2 1/2 st., compt 3 Car.gl."

- Idem, fol 82015:

2011. Lied van de zot uit Leiden bij de wedstrijd te Rotterdam. Zie: Van Boheemen 1999.
2012. Zie: Vlaardingen 1545.
2013. Zie: Gouda 1564.
2014. Zie ook: Unger en Bezemer 1899, p.174.
2015. Zie ook: Unger en Bezemer 1899, p.177.
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"Upten 6 februari betaelt de rethorozijnen van hair derde vierendel jairs excijs vry, te weeten vijf 
groot ter weecke, compt 35 st."

- Idem, fol.732016:
"Upten 9. meye betaelt de rethrosijnen tot den incompste van Schiedamme ende anderen, dye 
hyer speelen zullen ende dat by consent van de vroetschappe 10 Car.gl."

1561
- De Blauwe Acoleyen organiseren een wedstrijd. De bijdragen zijn gepubliceerd in "Spelen van 
Sinne etc."2017

1562
- De Blauwe Acoleyen zijn deelnemer te Noordwijk.2018

1580
- De Blauwe Acoleyen zijn aanwezig op het particuliere feest van Pieter Steerlincx. Bron: 
Diversche Refereynen ende Liedekens etc.Mechelen 1582. Auteurs voor Rotterdam zijn 
W.I.Yselveer, "Liefde baert vrede"2019, "Hope troost mij" per Wael, en "Daet sonder roem".2020

1581
- De Blauwe Acoleyen zijn aanwezig te Delft. Auteur is W.I.Yselveer "Liefde baert vrede".2021 

1586
- Vóór 6 sept. 1586 is er een bijeenkomst te Rotterdam geweest.2022 

1592
- Acta Synoden der Herv. Gemeente: "Batementspeelen te Delft, Dordt ende Rotterdam geces- 
seert".2023

1596
- Rotterdam neemt deel aan een wedstrijd te Leiden. Auteur is W.I.Yselveer.2024 

1598
- Wedstrijd te Rotterdam.2025 De bijdragen zijn gepubliceerd in "Der Redenrijcke Const- 
liefhebbers etc.". Auteur van de proloog is W.I.Yselveer, factor van de kamer. Als juryleden 
treden op I.G. van Hall2026, I.Simonzen2027, G.M.Visch2028. Als particulier deelnemer uit 
Rotterdam levert D.A.Heemste2029 bijdragen in.

2016. Zie ook: Unger en Bezemer 1899, p.232.
2017. Zie: Van Boheemen 1999.
2018. Zie: Noordwijk 1562.
2019 Willem Jansz. Yselveer; zie voor hem Willems 1909. Als pamfletschrijver was hij vooral werkzaam 

in de jaren 1603-1609. Het laatste gegeven over hem stamt uit 1609. Zijn spreuk "Liefde baert Peys" staat 
onderaan een "Epitaphium" in "Elegia, ofte Christelijcke klaghreden over de doodt (...) D. Joannis Bernardi 
van Voorburch binnen Delft ontslapen 3. juli anno 1609. Tot Schiedam, Adriaen Cornelisz. van Delft 1609."

2020. Zie: Heenvliet 1580.
2021. Zie: Delft 1581.
2022. Zie: Van Boheemen 1999.
2023. Zie: Delft 1592.
2024. Zie: Leiden 1596.
2025. Zie: Van Boheemen 1999.
2026. Jan Gillisz. van Hal, korenkoper en controleur van de convoyen en licenten. Hij is lid van de 

vroedschap 1580-1616. Hij bekleedde vele andere officiële functies. Zie: Bronnen V, nr.43, p.55.
2027. In deze periode komen veschillende personen met de naam Ian of Iacob Simonszen voor. Het meest 

vooor de hand ligt Jacob Simonszen, notaris van 1585 tot 1620 te Rotterdam.
2028. Gerrit Meeusz. Visch was heer van Beloys. Schepen in de periode 1611-1628; brandmeester 1601,
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1605
- "Een onbekend lid der Rotterdamsche rederijkerskamer De Acoleye bewerkte een aantal van 
Ovidius' Heroidum Epistolae voor het princesse-Lietboec (1605). Als vervolg op het 
princesse-Lietboec verscheen het Tweede Nieu Amoureus Liedtboeck (1605)".2030

1606
- Zilveren blazoen van de Rotterdamse kamer wordt aan de rederijkers van Haarlem gegeven.2031

1607
- W.J.Yselveer, "Liefd' baert pays", schrijft "Victory Liedt, op den Scheep-strijdt, tusschen de 
Armade des Coninghs van Spangjen, ende de Schepen van Oorloge der E.M. Heeren Staten der 
Vereenichde Nederlantsche Provintiën etc."2032

1608
- Lied van Van der Woude, "In Lyden Gheduldich", op de ijsgang in de Maas.2033 

1609
- GA Rotterdam, ONA, nr.32, p.192, aktenr.137:
"Op huyden den 1en february 1609 compareerden etc. Gillis Martensz., garentwijnder, out 47 
jaren, ende Michiel Jansz., aerdewercker, out 32 jaren, ende Barent de Keyser, spiesmaker, out 
42 jaren, ofte elcx daeromtrent, wonende alle in de Westwagenstraet binnen deser stat Rotter
dam ontrent de Raembrugge. Ende hebben ten verzoeke van Cornelis Cornelisz. Elsenwael, Bas- 
tiaen Huygensz. ende Evert Florisz. Verhaven, alle borgeren deser stat Rotterdam, bij hunne 
mannewaerheyt getuycht ende gedeposeert, dat zijlieden, deposanten, alle te zamen zijn naeste 
gebuyren van een Belytgen, waerdinne in de Gulde Leeu in de Westwagenstraet alhier. Ende dat 
zijlieden opten 19en january 1609 lestleden vermits zeecker gerucht dat ontrent middernacht 
voor ofte ontrent de duere van de voorsz. Belyken geviel, ontwaeckten ende respectivelijck 
uytsagen ende zaghen alsdoen, dat vijf slepers ofte schuytvoerders, als namentlijck eenen Speck, 
eenen Ijsbrant ende Cornelis, zijnen broeder, beyde slepers ende eenen Cornelis Maertensz. 
Vlas, ende noch eenen Arien Jansz. Part, tzamen met stocken als andersins op twee borgeren, 
zoo't scheen aen desselfs habieten zeer vehimentelijck sloegen, roepende als: "Slaet, slaet, dit 
zijn de musyckers, de camerspeelders; nu hebben wij se". En riepen onder andere oock: "Snij 
slechts, merckt se, maer en steeckt niet." Verclaren mede gezien te hebben, dat een van de 
borgers ofte van die, die geslagen werden, zijnde tusschen twee van de voorsz. vijve, ter aerden 
viel, doch dat d'voorsz. slepers ofte schuytvoerders desniettemin op hem sloegen. Verclarende 
mede, dat zijlieden, deposanten, voor 't gerucht van de vechtinge gheen cloppinghe op de duere 
van de voorsz. Belitgen gehoort hebben, maer verclaerde Gillis Maertensz. ende Barent, 
deposanten voornoemt, dat zij van hunne huysvrouwen verstaen hebben, dat aleer 't gerucht 
aenginck, d'zelve vijf ofte zes malen hadden hooren cloppen. Compareerden mede Cornelis 
Jacobsz., kleyschieter, out 54 jaren, ende verclaerde ten verzoeke als boven, dat hij recht 
jegensover de doere van de voorn. Beliken woont ende nochtans van al 't voorsz. geruchte niets 
gehoort heeft. Eyndende hiermede haerluyder depositie. Bereyt zijnde desen met eede te 
stercken des noot ende versocht zijnde. Ghedaen ter presente etc."

- GA Rotterdam, ONA nr.32, p.194, aktenr.138:
"Op huyden den 1en february 1609 compareerden etc. mr. Yeman Jochimsz., chirurgijn, out 30 
jaren, ende Adriaen Claesz. Winter, out 28 jaren, ofte elcx daerontrent, beyde borgeren deser stat 
Rotterdam, ende hebben ten versoecke van Cornelis Cornelisz. Elsenwael, Bastiaen Huygen

regent van het weeshuis 1608 en penningmeester van de Grote Visserij (1610-1616, 1625).
2029. Dirck Anthonisz. van Haemstede is glaesmaecker; zie: ONA Rt 184/465.
2030. Zie: Geschiedenis Letterkunde III, p.259.
2031. Zie: Haarlem 1606, Boek R Trou Moet Blycken.
2032. Het Geuzenliedboek 1925, lied nr.177.
2033. Kossmann 1940.
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ende Evert Florisz. Verhaven, borgheren der zelver stede bij hunne mannewaerheyt getuycht 
ende gedeposeert, dat zijlieden, deposanten, op date deses zijn geweest ten huyse van eene 
Belyken, waerdinne wonende in de Gulde Leeu in de Westwagenstraet binnen deser stede, 
drinckende aldaer een kanne biers. Ende dat onder ander redenen zijlieden, deposanten, aen 
voorn. Beliken vraechden, hoe de questie die opten 19en january 1609 lestleden des nachts voor 
haer duere was begost. Ende of die van buyten [haer] op haere doere ghewelt deeden. Daerop de 
voors. Beliken antwoorde, dat die van buyten haer geen gewelt gedaen en hadden, maer 
verscheyden reysen geclopt hadden ende bier voor gelt versochten getapt te hebben. Dan dat zij 
Beliken vermits het laet was ende zij geen kaersen in huys en had, niet wilde opdoen. Ende dat 
oversulcx enyghe slepers die in huys zaten, haer het cloppens aentrocken ende wilden uytlopen. 
Maer dat zij om alle questie te verhoeden, de slepers de zijduyr uytliet. Zeggende zij, Beliken, 
noch daerbij: "'t Is mij leet, dat ick de gasten (denoterende die voor de door stonden en clopten) 
niet in en liet, terwijl de slepers ter zijen uytgingen, zo had alle questie verhoet gheweest." 
Eyndende hiermede hunne depositie. Bereyt sijnde desen met eede etc."

- GA Rotterdam, ONA, nr.32, p.195, aktenr.139:
"Op huyden den 1en february 1609 compareerden etc. Adriaen Leendertsz. Verburch, out 32 
jaren, ende Barent de Keyser, spiesmaker, out 42 jaren, ofte elcx daerontrent, borgeren deser stat 
Rotterdam ende hebben ter versoecke van Cornelis Cornelisz. Elsenwael, Bastiaen Huygen ende 
Evert Florisz. Verhaven, burgeren derzelver stede by hunne mannewaerheyt getuycht ende 
gedeposeert, eerstelijck Adriaen Leendertsz., deposant voorn., dat de requiranten opten 19en 
january 1609 lestleden des avonts zijn gheweest ten huyse van hem, deposant, drinckende 
gebrande wijn, alwaer ten zelven tijde Elsenwael voorn. twistwoorden gecreech jegens eenen 
mr. Jasper, stichtmeester, wonende in de St.Jacobstraet alhier. Waerover d'voorsz. Elsenwael 
ende zijn partije malcanderen uytdaechden, doch dat mr. Jasper ende zijn compange eerst 
uytginck ende dat daernaer Bastiaen Huygen, mede requirant in desen, oock uytgaende, terstont 
wederom inquam, zeggende jegens Elsenwael, dat mr. Jasper voorn. met noch vier of vijf tot 
hem op de hoeck van de Hoochstraet hem stonden ende wachten. Ende dat se hem Bastiaen ten 
deele aengerant hadden, als meynende dat hij Elsenwael geweest waer. Ende dat oversulcx als 
zijlieden, requiranten, uytgingen, zijlieden (zonder zijns deposanten weten) een poingaert ende 
een vorcxken mede namen. Verclaren vorder als wesende den 20e january lestleden, 's morgens 
ten huyse van hem, Verburch, van eenen Speck, Ijsbrant ende zijn broeder Cornelis Vlas ende 
Arien Part, alle schuytvoerders ende slepers alhier, gehoort hebben, dat d'zelve hun beroemden, 
dat se dien nacht de rederijckers geslagen hadden ende dat se Bastiaen, requirant in desen, 
gesneden hadden. Zeggende, dat se wilden dat d'ander ooc zoveel hadden ende zeyden oock tot 
hem, Verborch: "Hadt ghij derbij geweest, ghij zout van 't zelve gehadt hebben." Haer oock 
beroemende, dat zij met den opsteecker in de mont ende met een bart (=plank?) ofte stock in de 
hant (uyter herberge genaemt de Gulde Leeu) uytsprongen. Bij alle 't welcke beroeminghe 
Elsenwael voorn. present zat, dien zijlieden schuytvoerder voorn. oock scholden voor een 
schelm. Hem verwijtende, dat hij des nachts geloopen hadde. Hem uyteysschende (=uitdagend) 
tot verscheyden malen met veel injurieuse woorden, zeggende: "Laet ons been aen been binden 
en steecken zo lang, als wij staen mogen." Ende zeyde Speck noch daerbij: "Wij gheven u een 
steeck te voor, of ons twee ende twee in een camer gaen ende bezien wien se zal inhouden (=wie 
er niet meer uitkomt?)." Vertoonende de voorsz. vorcke met veel injurieuse woorden meer. 
Waerover Elsenwael eyntelijck wech ginck. Eyndende hiermede haerluyder depositie. Bereyt 
zijnde desen met eede te stercken, desnoot ende versocht zijnde. Gedaen ter presentie etc."

1611
- GA Rotterdam OSA, inv.nr.18, fol.76:
"Op het versouck van gast- ende pesthuijsemeesters deeser steede is bij meerderheijt van stem
men goetgevonden, dat men ten dienste ende tot vorderinge van loterije der voorsz. huijsen 
tegens de aenstaende Rotterdamse kermisse op het uijtgaen (=afkondigen) van denselfde loterije 
sal oprechten (=tot stand brengen) een intreede van caemers van rhetorijcquen op alsulcke ordre 
(=volgorde) ende vraegen, als bij de caemeristen alhier, met advise van eenigen uijt de vroet-

756



schappe daertoe te deputeren, sal werden goet gevonden. Ende sijn tot dien eijnde gecommitteert 
van met de voorsz. cameristen daerop te besoigneren (=werk van te maken) Fop Pietersz. van 
Meyde2034, Willem Jansz. ende Jan Gillisz. van Hall, mitsgaders Hendrick Nobel2035."

- Idem, fol.77:
"Eyntelick is meede in naeder deliberatie (=overleg) geleijt, of het niet geraetsaemer en waere tot 
sublevement (=verheffing) van de arme gemeynte binnen deeser stede, de voorgenomen intreede 
van caemers van rhetorijcken ten versoucke van den meesters van den goodtshuysen alhier in de 
laetste vergaederinge geconsenteert, af te schaffen ende te laten vaeren. Ende is by meerderheyt 
van stemmen verstaen ende goetgevonden, dat men de voorseide intreede om verscheyden 
consideratien (=overwegingen) sal achterweege laeten."

1613
- Rotterdam is aanwezig op het feest van de Brabantse kamer te Amsterdam. Auteur is 
I.I.Wassenburgh.2036

- Rotterdam is aanwezig te Leiden. Auteur is I.I.Wassenburgh.2037

1615
- Rotterdam is aanwezig op het feest te Kethel.2038

1616
- Rotterdam is aanwezig bij een wedstrijd te Vlaardingen. Auteur is I.I.Wassenburgh.2039 

1624-1630
- Er moet door de rederijkers voor het weeshuis zijn opgetreden tijdens de kermis. Bron: Archief 
Weeshuis, inv.nr.604 en 605. Helaas zijn de archieven van het weeshuis bij het bombardement 
in 1940 verbrand. We moeten afgaan op de publicatie van Van der Weele 1940:
"1628: Ongeacht de plannen, die er bestaan, treden de rederijkers in de kermisweek van dit jaar 
in het Weeshuis op. Hun regisseur is Cornelis Leendertsz. Keyser, een energiek jong koopman. 
Het succes is groot: vier voorstellingen van Aeneas en Dido brengen niet minder dan f. 534,- 
op.2040 (22 jan. 1631:) "Zes voorstellingen brengen 975 op."

1630
- GA Rotterdam, Arch. Classis Schieland, inv.nr.5, (Acta classis), 12-7-1630:
"7. Van 't weeren der rethorijckers ende haer camerspelen blijven in allen ernst belast D. 
Gruteris2041, Steurodius, Berckelius2042 ende Pelanen."

1631
- Idem, 28-4-1631:

2034. Fop Pietersz. van Meyde, koopman in kaas en wijn. Later is hij taander en haringreder. Hij is lid van 
de vroedschap 1580-1616. Hij bekleedde vele andere officiële functies. Zie: Bronnen V, nr.43, p.55.

2035. Hendrick (Willemsz.) Nobel, zeilmaker, later haringkoper en reder. Hij was lid van de vroedschap 
in de jaren 1610-1649. Hij bekleedde een keur van andere functies.

2036. I.I. Wassenburgh. Tussen 1610-1617 schrijft hij het "Historiaelspel van Koningh Reynier van 
Norwegen." Het vignet van de uitgave draagt het devies "Met Minnen Versaemt" en laat op het titelblad de 
nederdaling van de H. Geest zien (Blazoen van de Blauwe Acoleyen). Worp 1903 dateert het spel op 1613; 
zie ook: Meeus 1983, p.197/198. Zie voor de wedstrijd: Amsterdam 1613.

2037. Zie: Leiden 1613.
2038. Zie: Kethel 1615.
2039. Zie: Vlaardingen 1616.
2040. Hier wordt mee bedoeld het spel van Cornelis de Ghistele (Hummelen 1968, 1 D). Dezelfde tekst 

wordt in een druk van 1621 op naam gesteld van Johan Baptist Houwaert (Hummelen 1968, 3 S 1).
2041. Samuel Gru(i)terus, predikant te Delfshaven in de jaren 1605-1634.
2042. Reynerus Bercke (Berckelius), predikant te Rotterdam in de jaren 1634-1655.
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"Syn gelesen acta classis ordinairie, gehouden in Charlois den 8en july anno 163 02043. By 
occasie van den 7. articule is mentie gemaeckt van den academie binnen Rotterdam, van welcke 
lasterlicke dinghen syn verhaelt. Om seecker te gaen is noodich geoordeelt informatie te nemen 
ende nae bevind van saecken aen de E.heeren van Rotterdam te remonstreren. Waertoe 
gecommitteert syn Gruterius, Berckelius, Beeckmannius2044."

- Idem, 16-6-1631:
"IV. Of men alle de oude gravamina (=bezwaren), nopende de profanatien des sabbaths, dansen, 
rethorijckersspelen, doodslagers, verbrekingen van houwelickse ordonnantien, misbruycken van 
den name Gods, licentie der papisten etc. wederomme in consideratie behooren genomen te 
worden ende ernstich aengehouden, daer die dingen, diewelcke noch ongedaen syn eenmael ten 
effecte mogen comen."

- "Er komt een verbod op de toneelspelen in het weeshuis: de overheid zoekt en vindt een andere 
locatie. De opbrengsten zijn in 1631 f.1109,-."2045

1640
- GA Rotterdam, Not.Arch. A.Huysman, inv.nr.344, 6-3-1640:
"Op huyden den 6en maert 1640 compareerden voor my Not.Publ. ende onder genoemde 
getuygen Pr. Moyses, houtcooper, binnen deser stede, ter eenre ende Lourens Cornelisz. van 
Duyvendyck ende Claes Rocusz. Vosburch ter andere syde, welcke verclaerden te accordeeren 
(=overeen te komen) als volcht, te weten, alsoo der eenige schulden by de lyefhebbers van 
rethorica resideerende (=wonende) alhyer, syn gemaect, daer de voorn. Moyses voor 
aengesproken wert, alsoo hy hem mette camer bemoeyt heeft gehadt, ende dat denselven 
Moyses eenige deelen ende houtwerck tot het toestellen (=gereed maken) van het toneel ende de 
platen ende voorts al 't hout, dat in de bou is, heeft gelevert, soo beloofde hy, Moyses, by desen 
hetselve hout hem Duyvendyck ende Vosburch te schenken, mits dat sylieden hem, Moyses, de 
schulden sullen afhouwen ende hem oock syn verschote (=voorgeschoten) gelt betaelen, die tot 
dese dage sijn gemaeckt. Daervoor sy sullen moeten sorge dragen dat van het speelgelt betaelt 
sal moeten werden, maer niet uyt haer beurs. In conditie, dat soo 't geviel, dat het spelen van de
E. heeren verboden wierde ofte de lyefhebbers uytscheyde, dat in dyen gevalle hy, Duyvendyck, 
ende Vosburch ontslagen sullen syn ende dat alsdan oock hy, Moyses, syn deelen ende hout 
weder naer hem sal nemen ende weder syn, of desen niet en ware gemaeckt geweest.
Geteekend: Pieter M. Vroloo, Louris Cornelissen van Duyvendyck, Niclaes Rochusse Vosburch; 
als getuigen: Cornelis Jasperse Bolleman, Jan Willemsen Balckenende."

- GA Rotterdam, Not.Arch., inv.nr.95, 20 juli 1640:
"Op huyden den 20en julij anno XVI veertich compareerden voor myn Jan van Aller Andriesz., 
Notaris publ. etc., de E. Jacob de Mars, mede notaris publ., alhier, denwelcke gerechtelicken 
wesende geciteert, omme der waerheyt getuijgenis te geven, ter requisitie (=op eis) ende 
instantie (=aandrang) van Pieter Moyses Vrolo, houtcooper, mede woonende alhier.
Attesteerde (=getuigde) by waarheyt in plaetse van rechtseede waerachtich te wesen alle 't gene 
in margine van ijder van de naervolgende vraechstucken aengeteyckend staet.
Eerstelicken te vragen of hy, deposant (=getuige), geen kennisse heeft, dat eenen Willem Tybout 
ende Jacob Cooning in den jare 1638 met den requirant hebben aengestaen (=aangedrongen bij) 
de kamer van rethorica voor dese en een Pieter Jansse Vogelesang2046 gederigeert (=benaderd). 
Verclaert jae.

2043. Bedoeld wordt 12 juli 1630.
2044. Levinus Beekman (Beeckmannius), predikant te Rotterdam in de jaren 1630-1633.
2045. Van der Weele 1940. Bron: Arch. Weeshuis, inv.nr.605, fol.8, 26 februari en 7 mei. In 1631 wordt 

een nieuw gebouw in gebruik genomen (Arch. Weeshuis, idem, fol.57 verso, 61 en 62).
2046. Zie voor hem: 's-Gravenhage 1638.
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Vorder, of de voornoemde Willem Tybout den geheelen ontfangh niet heeft gehadt van 't eerste 
spel, synde Amstels treurspel2047, waerin Jacob Cooning selfs speelde. Verclaert jae, ende 
gevende voor redenen van wetenschap, dat hij ten tijde van 't spelen van 't spel in textu (=in deze 
tekst) geroert (gespeelt naer sijn beste onthouden in desember 1638 in de Goutsche Wagestraet) 
't selve gesien heeft.
Oock mede, of de voornoemde Jacob Cooninck alles niet door de voornoemde Willem Tybout 
liet beschaften (=bezorgen) ende besorgen 't gunt tot het spel behoorde. Verclaert ut supra 
(=zoals boven) ende gevende deselve redenen van wel wetenschap.
Of mede naerdat er vele gelden ontfangen waren den voornoemde Tybout aen de voornoemde 
Cooning ende de requirant geen reeckeninge gedaen heeft van sijnen ontfang ende uijtgeef van 
alle 't gunt (='t gene) by hem, Tybout, verschaft ende uytgegeven was. Verclaert conform. 
Vorders of de voornoemde Willem Tybout voorts niet continueerde in den ontfang ende of 
zijluijden namentlicken de voornoemde Coninck ende Tybout alle de clederen, die Pieter 
Vogelesang toequamen, hem niet afcoften (=afkochten) ende hem daervooren betalinge gedaen 
ende gecontenteert hebben ende van hem alles hebben overgenomen. Verclaert dese alle 
t'enemael conform.
Voorts, of hem deposant niet volcomentlicken bekent is, dat de voornoemde Cooning ende 
Tybout haerluyder in de directie van de voorseide kamer altyt soodanich hebben gedragen, of 
haer de saecke t'eenemael aenging ende de gelden die by haerluyden ontfangen wierden hebben 
verder gedistribueert aen alle costen ende ongelden (=onkosten) die daer waren gevallen. 
Verclaert jae ende dat hij 't gunt in textu is geroert verscheijden maelen gesien heeft.
Ten laesten noch of denselven Cooning ende Tybout de voornoemde Pieter Vogelesang niet van 
alles hebben ontslagen ende aen hem Vogelesanck geseijt, dat het nu haerlieden met hen drien 
aenginck, namentlicken den voornoemde requirant, Jacob Coning, ende Tybout. Ende sulcx, dat 
hij, Vogelesang, daermede niet meerder hadde te bemoeyen, ten ware hij mede woude inleggen 
vyftig gulden tot verval van eenige oncosten, die sy voornamen te doen. In welcken gevalle hij 
neffens haer soude participeeren.
Verclaert jae, gevende voor redene van wel wetenschap dat hy in januari 1639 sijnde ten huyse 
van Tibout in textu geroert neffens Coningh, Vogelesanck ende de requirant deselve woorden 
heeft hooren passeren. Wyders (=Verder) niet attesterende, etc."

1642
- Optocht van de rederijkers bij de intocht te Rotterdam van de koningin van Engeland. Prent 
naar J.Spoel door C.L.van Kesteren.2048

1676
- Robartus van der Wilt, kastelein van de herberg Het Swaenshals buyten Rotterdam, houdt een 
wedstrijd. De bijdragen zijn gepubliceerd in "Swaens-hals Vreugd-toneel".2049

1684
- Rotterdam is aanwezig te Bleiswijk.2050

1705
- Rotterdam is aanwezig te Schiedam. Auteur is Cornelis Alphyn.2051

1708
- GA Rotterdam, OSA, inv.nr.39 (Resolutiën van de vroedschap), 3-12-1708, fol. 212:
"Sijn gerapporteert drie adviesen ter vergaderinge van haer Ed. Groot Mog. op den 30. 
november laestleden uytgebragt, tenderende (=strekkend) tot het emaneren (=uitvaardigen) van

2047. Wordt hier Vondels Gysbrecht bedoeld?
2048. Gepubliceerd in: Ned.Gesch. en Volksl., nr.21A, Rijksprentenkabinet, inv. Muller 1986C.
2049. Zie: Van Boheemen 1999.
2050. Zie: Bleiswijk 1684.
2051. Zie: Schiedam 1705.
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placcaten, raekende het onderhouden van des heeren dag, het vloeken en sweeren, en het speelen 
van rethorijckers op sondagen. Waerop gedelibereert zijnde, is goetgevonden ende verstaen, dat 
de gemelte advisen door de heeren burgemeesteren en gedeputeerden ter dagvaart (=verga- 
dering) geëxamineert (=onderzocht) en dese vergaderinge van advise gedient sal werden."

1709
- Idem, 7-1-1709, fol.231 verso-fol.233:
"Is gehoort het rapport van de heeren burgemeesteren, ende verder commissarissen hebbende in 
gevolge ende tot voldoeninge van de resolutie commissariael (=besluit der commissarissen) van 
den 3en december laestleden geëxamineert het advis ter vergaderinge van haer Ed. Groot Mog. 
op den 30 november laestleden uytgebragt, houdende drie concepte (=ontwerp) placcaten tegen 
het vloeken en sweeren, tegen de profanatie (=ontheiliging) van des heeren dag, en bijsonderlijk 
door de retoryquers. Waerop gedelibereert zijnde, is goetgevonden ende verstaen, dat 
geconsenteert sal werden in het emaneren van het concepte plaecaet tegen het vloeken en 
sweeren, dog ten aensien van de concepte placcaten tegen de profanatie van den dag des heeren, 
bededagen ende bedestonden, en specialyk door de rhetoriquers, is geconsidereert 
(=overwogen), dat in de placcaet, dat op het subject van het onderhouden van den dag des 
heeren by haer Ed. Groot Mog. soude sijn geëmaneert, hetgeen apparentelyk (=klaarblijkelijk) is 
veroorsaekt door het onderscheijt van de constitutie (=verordening) van verscheyde steden en 
districten en omdat sodanige generael placcaat tot vermijdinge van te grooten rigeur 
(=strengheid) op het zaghste wesende geconcipieert, daerdoor indirectelyk veel anleijdinge 
soude werden gegeven om niet te observeren verscheyde veel stricter ordres, in eenige steden en 
districten by keuren, ordonnantien en locale statuyten gestelt, en geobserveert werdende. Immers 
deselve merckelijk souden werden verswackt door een generael placcaet, waarby veele van die 
verbodene saeken indirectelyk soude werden toegelaten. Dat dese incongniteyt (=tegenstrijdig- 
heid) niet kan werden gemijd door generale expressen (=algemeen geldende uitspraken), 
wanneer (=aangezien) de profanatien by (=genoemd in) placcaten vereyschen pertinente 
(=nauwkeurige) uytdruckinge van hetgeen positivelijk werd verboden. En waerover de calange 
(=scherpe vermaning) aen de officieren werd aenbevolen, dat apparentelyk om die en diergelijke 
redenen voor desen by missive, ende niet by placcaet, ordres gestelt en bevelen afgegaen zijn, 
gelyk nadruckelijk geordonneert is op den 10en maert des jaars 1653, als wanneer op dit subject 
een seer ernstige missive aen alle de magistraten van de steden en leenen (=heerlijkheden) hooge 
jurisdictie hebbende, mitsgaders officieren van justitie, is geschreven, dat het concepte placcaet 
in verscheydene opsigten sig soo verre niet extendeert (=uitstrekt) als veele perticuliere 
(=bijzondere) keuren en ordonnantien. En daardoor aenleydinge soude konnen werden gegeven 
tot groote licentie (=soepelheid) buyten het oogmerck van den staat. En so veel bijsonderlijk 
aengaet het concepte placcaet tegen de profanatie die ten desen aenzien door de spelen van de 
rhetoryquers souden mogen werden gepleegt, is geconsidereert, dat het verboth van sodanige 
speelen op seekere tijden, die speelen genoegsaem authoriseert buijten die tijden, en dat deselve 
veele occasie (=gelegenheid) geven tot ongebondenheijt en verquistinge. En is derhalve 
goetgevonden ende verstaen, dat de heeren gedeputeerden ten dagvaert (=vergadering) op de 
twee laetstgemelde concepte placcaten adviserende dese raissonement (=redenering) ter 
vergaderinge van haar Ed. Groot Mog. sullen voordragen op die fondamenten (=gronden) het 
emaneren van deselve placcaten declineren (=afwijzen) en adviseren, dat op het exempel van 
vorige tijden, een serieuse en kragtige missive mogte werden geschreven aen de respective 
magistraten ende officieren, met last en ordre om de profanatie van des Heeren dag, van de 
bededagen ende bedestonden metterdaet te weeren en te beletten. En in die missive specialyk 
mogte werden gemelt en als voornaeme pointen aenbevolen, alle hetgene, hetwelke mede in de 
voorschr. twee concepte placcaten is gecomprehendeert (=begrepen) en soo veel specialyk 
aengaet de speelen van de rhetoriquers, dat de gedeputeerden ter dagvaert bevindende by de 
andere leden eenige dispositie (=gezindheid) tot een absoluyt verbod, daarmede wegens dese 
stad sullen concurreren (=overeenstemmen)."
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1710
- Idem, 30-9-1710, fol.189 verso:
"Is gerapporteert, dat op het scheijden van de vergaderinge van haar Ed.Groot Mog. op reces 
(=in het besluitprotocol) de heeren gedeputeerden deser stad waren versogt sig nader te 
bequamen (=voor te bereiden) op het advis ter hoogstgemelte vergaderinge op den 30 november 
des jaars 1708 uytgebracht, rakende het onderhouden van de dag des heeren, mitsgaders het 
werk van de retorijkers, waarvan onder de notulen van dese vergaderinge van den 3 december 
daeranvolgende en den 7en january 1709 breeder is gemelt. Waerop gedelibereert sijnde, is 
goetgevonden ende verstaen, dat dese saeck door de heeren burgemeesteren en gedeputeerden 
ter dagvaart geëxamineert en dese vergaderinge van advise gedient sal werden."

1711
- Idem, 16-3-1711, fol.254 verso:
"(--- ) Is daer benevens gerapporteert, dat de heeren gedeputeerden ter dagvaert, genoegsaam 
versekert waren, dat alleenlijk soude werden geïnsisteert op hetgene de rhetorikers concerneert 
(=betreft). Waerop gedelibereert sijnde, is goetgevonden ende verstaen, dat in het arresteren 
(=vaststellen) van het conceptplaccaet de rhetorikers concernerende wegens dese stad sal mogen 
werden geconsenteert."

761



SASSENHEIM

DE BOTERBLOEM
???

INLEIDING

Van Sassenheim zijn geen archieven bewaard gebleven, die voor ons onderzoek interessant zijn.

GERAADPLEEGDE ARCHIEVEN 
Geen.

BIBLIOGRAFIE
Van der Wall z.j. - Mr. Van der Wall, Lauwerkroon. Ms. KB 's-Gravenhage, sign. 78 H 22.

BRONNEN

1684
- De Boterbloem wordt uitgenodigd deel te nemen aan een wedstrijd te Bleiswijk. Zij neemt de
uitnodiging niet aan.2052

1707
- De Boterbloem neemt, buiten mededinging, deel aan een wedstrijd te Noordwijk. Auteur is
D.Boon.2053

2052. Zie: Bleiswijk 1684.
2053. Zie: Mr. Van der Wall z.j.
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S C H E V E N IN G E N

Zie: 's-Gravenhage

S C H IE D A M

DE ROO ROOSEN 
"AENSIET DE JONCKHEYT"

DE VYGHEBOOM 
" 'T SOET VERGAREN"

INLEIDING

Schiedam moet een actief rederijkersleven gekend hebben. Dit blijkt niet zozeer uit archief
materiaal, maar uit de aanwezigheid van een of beide kamers uit Schiedam op bijna alle bekende 
wedstrijden in Holland in de 16e en 17e eeuw (behalve Leiden 1596). Dat we met name uit de 
16e eeuw weinig gegevens hebben aangetroffen, vindt o.a. zijn oorzaak in de grote brand in het 
stadhuis van Schiedam in 1604, waarbij veel archiefmateriaal van voor 1600 verloren is gegaan, 
maar ook in de 17e en 18e eeuw is veel zoek geraakt of vernietigd. Dat we nog wel iets uit de 
16e eeuw hebben kunnen vinden, is te danken aan enkele uittreksels van de theauriersreke- 
ningen, die door o.a. Mr. Arend Vinck gemaakt zijn van opmerkelijke posten.

De gemeentelijke overheid is de rederijkers relatief gunstig gezind geweest en heeft de 
kamers (voorzover na te gaan) financieel gesteund bij hun deelname aan wedstrijden, maar ook 
betreffende de huur van hun kamer. De kerkeraadsnotulen van de Hervormde kerk zijn pas vanaf
1669 bewaard gebleven en kunnen dus over de voor ons interessante periode geen informatie 
geven.

GERAADPLEEGDE ARCHIEVEN
GA Schiedam, OAA, inv.nr.1-4 (Vroedschapsresoluties 1581-1667).
Idem, OAA, inv.nr.31 (Register van afschriften van de vroedschapsresoluties).
Idem, OAA, inv.nr.248-261 (Resoluties baljuw, burgemeesteren en schepenen (1598-1701). 
Idem, OAA, inv.nr.341-342 (Besogneboeken burgemeesteren 1642-1659). 
idem, OAA, inv.nr.474-514 (Stadsrekeningen 1599-1650; met hiaten: 1603-1608, 1628-1630). 
Idem, OAA, inv.nr.3772.
Idem, Handschriften 32 (Uittreksels uit de rekeningen der ordinaris thesauriers 1560-1774). Zie 
ook: Idem, Handschriften inv.nr.90: Mr.Arend Vinck, Beschrijving der stad Schiedam, derde 
boek, hfdst. 10, p.14.)
Idem, Handschriften 143-146 (Uitnodigingskaarten 18e eeuw).
Idem, RA, inv.nr.179 (Rol van civiele zaken 1583-1587).
Idem, RA, inv.nr.190-191 (Rol van civiele zaken 1616-1620).
Idem, Arch. Weeshuis, inv.nr.55 (Octrooi Staten van Hollant 1602 betr. de loterij, etc.).
GA 's-Gravenhage, inv.nr.1188 (Thes.rek. 1590).
GA Rotterdam, inv.nr.3087 (Thes.rek. 1556).
GA Haarlem, Arch. Oudemannenhuis, inv.nr.3A, lijst 85, nr.3.
ARA, H.v.H., Grafelijkheidsrekenkamer, Rekeningen, inv.nr.4452 (1529).
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NIET GEDATEERDE BRONNEN

- V.d.Poest Clement 1969:
"In het begin van de zeventiende eeuw werd een lid van de Roo Roosen in een proces 
gewikkeld, omdat hij verzuimd had toen hij ging trouwen zijn mederederijkers te trakteren. Hij 
verloor het proces en moest zijn verzuim alsnog goed maken en de proceskosten betalen."2054

2054. De bron hebben wij niet kunnen achterhalen.
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- Soetens 1783, p.92:
"Het heugdt nog oude lieden onder ons, dat men hier gespeeld hebbe; zelfs vind men hier van 
nog overblyfzels in de stad, die bewaard worden aan het huis van Pieter Engewerden, wiens oom 
Dirck Pieterse van Lieveschilt, gestorven in den jaare 1770, geweest is vaandrager in de gemelde 
kamer."
(Dirck is waarschijnlijk een zoon van van Pieter van Leeuweschilt, de organisator van een 
rederijkerswedstrijd te Schiedam in 1705.)

- Vinck Ms. Derde boek, hfdst. 10, p.14:
"Wanner (sic) de Vlaardingsche rederijkers speelden waaren zij gewoon somtijds te Schiedam te 
leenen eene Oly Gerritszoon, die een aardig en blijgeestig litmaat op de kamer van rhetorica 
aldaar was, om zijn koddige en wel uitgedachte boerterijen de personagie van een zot zeer wel 
konde verbeelden en daarom van de naaburige kamer te Vlaardinge verzogt wierd, om aldaar ter 
plaatse zijn aardige en geneuchelijke quinckslagen te vertoonen, zoo hij ook met veel lof en 
toejuijchinge gedaan heeft en daar uyt is gesprooten, dat men Vlaardinge de wijste stad van 
Holland noomden omdat zij daar geen zotten hebbende, er een tot Schiedam hadden moeten 
leenen."

BRONNEN

1529
- ARA, H.v.H., Grafelijkheidsrekenkamer, Rekeningen, inv.nr.4454, fol.58 verso:
"Jan Claesz., bode, die gereyst is geweest met zeeckere besloten brieven van de voorsz. hove an 
den steden van den Brielle, Delf, Schiedam, Rotterdamme ende den Haghe, werende (=tot 
waarborg dienende), dat zy van nu voertan nyet gedogen eenige spelen gespelt te worden mentie 
(=gewag) maeckende van de heylige stoffen etc. Voor welcke reyse hem toegetauxeert 
(=toegekend) is drie dagen tot 6 stuvers 's daechs, blyckende by d'ordonnantie hier overgelevert. 
Waeromme hyer 18 st."

1546
- Schiedam had het plan deel te nemen aan een wedstrijd te Gouda.2055 

Ca. 1550
- Houtsnede met daarop afgebeeld Retorica tegen de achtergrond van het blazoen van de Dordtse 
kamer De Fonteyne en o.a. het wapen van Schiedam.2056

1556
- Schiedam neemt deel aan een wedstrijd te Rotterdam.2057 

1560/61
- GA Schiedam, Handschriften 32 (ook: inv.nr.3772):
"Die van de rhetorica voor een gaande spul (=wagenspel) te speelen, langs der straeten op den 
omgangsdag en een spul op Valentijnsdag2058 van Joncker Frans2059 12 pond."

2055. Zie: Gouda 1546.
2056. Van Winter 1957, p.107.
2057. Zie: Rotterdam 1556.
2058. 14 februari.
2059. "Joncker Franssen Oorloch" (Hummelen 1968, 2 11). De ondertitel van het spel luidt: "Een 

commedi van die groote genade die Godt almachtich bewesen heeft aen de stadt van Schiedam op Valentinis 
avont anno XlIIJc XC." Aan het eind staat een arabesk, waarin te herkennen is: "1 sept. 1591, A.V.B." (Zie 
ook: Mak 1967).
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- Idem:
"Geschoncken die rhetorijckers om haar eere mede te bewaeren by de gemeene kamers 
vergadert te Rotterdam 22 pond."

- Idem:
"Denzelven als zijlieden met de hoogste prijs inquame 2 pond."

- Idem:
"Die heeren van rhetorica van zeeker tafelspelen verswoore maandag2060, Valentijn- en meydag
1 pond 16 st."

- Idem:
"Diever Klaas voor de huer van de kamer van rhetorica 3 pond."

- Schiedam neemt deel aan een wedstrijd te Rotterdam.2061

1578
- GA Schiedam, OAA, inv.nr.31, 20-6-1578:
"Den 20 juny 1578 gezien by myn heeren de 24 (=de raad) de requeste en om redenen daerinne 
genoemt hebben de rhetoricijnen, supplianten, toegeleydt tot kamerhuyr des jaars 9 gulden en 
bovendien hunlieden gegunt ende geaccordeert vrij accijs van 4 vaten bier 's jaars van der stede 
bieraccijs, mits dat 't zelve bier gehouden zullen zijn te drinken op heure kamer, alles tot 
wedersegging (=opzegging) van mijn heeren de 24 voornoemt. Ook dat zijlieden gehouden 
zullen zijn alle heure gespeelen eerst ende alvooren aan den officier en magistraaten te laaten 
visiteren (=onderzoeken) ende consent (=toestemming) van dezelve tot het speelen van dien 
zullen moeten hebben, aleer zijlieden dien zullen mogen speelen."

1580
- Schiedam neemt deel aan de door Pieter Steerlincx georganiseerde wedstrijd te Heenvliet.2062

1581
- Schiedam neemt deel aan een wedstrijd te Delft.2063 

1583
- Schiedam organiseert zelf een wedstrijd.2064

- GA Schiedam, RA, inv.nr.179, d.d.26-11-1583:
"De retrosijns deser stede, impetranten, contra Arien Maertensz. de Neve, gedaechde, omme te 
betalen 25 st. van verteerde costen."
In margine: "Default ende wordt de gedaechde gecondemneert (=veroordeeld) te namptiseeren 
(=borg geven voor het eigenlijke vonnis is uitgesproken) een somme in de presentatie geroert, 
dien d'impetranten sullen mogen lichten onder cautie (=borgtocht) de restituendo (=in 
terugbetaling) indien naemaels bevonden wordende sulcx te behoren. Actum ut supra."

1589/90
- Haagse rederijkers bezoeken Schiedam.2065

2060. De maandag na Driekoningen.
2061. Zie: Rotterdam 1561 en Hummelen 1968, 3 D 8.
2062. Zie: Heenvliet 1580.
2063. Zie: Delft 1581.
2064. Zie: Haarlem 1583.
2065. Zie: 's-Gravenhage 1589/1590.
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- Schiedam neemt deel aan een wedstrijd te Zandvoort.2066
1593

1596
- De Schiedamse rederijkers worden uitgenodigd voor een wedstrijd te Leiden. Zij nemen de 
uitnodiging niet aan.2067

1597
- GA Schiedam, Handschriften 32 (zie ook: inv.nr.3772):
"De retorosynen voor haer kamerhuur 9 gl."

- Idem:
"De rhetoryckers tot vervallen van de oncosten op 't antwoorde op de vraeg tot Sandvoort 15 gl."

1598
- Schiedam neemt deel aan een wedstrijd te Rotterdam. De auteurs van de bijdragen zijn Nieuw- 
poort de Jonghe2068 en "Wie ducht ick hope".2069

- GA Schiedam, Handschriften 32 (zie ook: inv.nr.3772):
"De rhetorisijnen deser stede van Aensiet de Ionckheyd om te trekken tot Rotterdam, alwaar 
eenige vraagen uijtgegeven waaren 10 gl."

- Idem:
"Voor het zetten en afbreeken van het toneel van de retorijsijnen 11 gl."

1599
- GA Schiedam, OAA, inv.nr.474, fol.30 verso:
"De retrosijnen voor haer camerhuyr ingaende ultima novembris, verschijnende op twee half 
jaers 9 pond."2070

1603
- Wedstrijd te Schiedam. De bijdragen zijn gepubliceerd in "Der Geholpen Weesen etc."2071 
Auteur W.Nieuwpoort, "Niemant zonder Vyandt"2072 en I.Dwinglo2073. Als particulier uit 
Schiedam neemt deel "Niets haastich, niets lichtvaerdich".

- GA Schiedam, Handschriften 32 (Zie ook: inv.nr.3772):
"Voor 't drucken en binden van het bouxsken, genaamt "de Rhetorijckers Stigtige 
t'Zaemenkomste" 32.8.8."2074

1604
- "Der Gheholpen Weesen schuldige dancksegginghe,ghespeelt binnen Schiedam opten eerst 
january 1604", Schiedam z.j.2075.

2066. Zie: Leiden 1593.
2067. Zie: Leiden 1596.
2068. Nieuwpoort de Jonge, zoon van Willem Nieuwpoort?
2069. Zie: Rotterdam 1598.
2070. Deze post keert jaarlijks in vrijwel ongewijzigde redactie terug.
2071. Zie: Van Boheemen 1999.
2072. Mr. Willem Nieuwpoort was schout van Kethel in de jaren 1612-1647. Hij was tevens tot zijn dood 

in 1647 notaris te Schiedam.
2073. Ioan Arnoldsz. Dwinglo, "Dwingt U zelven" of "Compesce te ipsum", is stadssecretaris van 

Schiedam geweest van 1621 tot 1647.
2074. Bedoeld wordt de editie van de wedstrijdbundel te Schiedam in 1603 (Van Boheemen 1996).
2075. I. Dwinglo, "Der gheholpen weesen dancksegginge. Schiedam z.j." en "De ghetrouwe handelinge 

der treckers. Schiedam z.j." Achterin staat nog een bijdrage van Nieupoort de Ionge. (Hummelen 1968, 6 B 1
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- Schiedam neemt deel aan een wedstrijd te Haarlem. Auteur is I. Dwinglo, "Dwingt U
zelven".2076

- GA Haarlem, Arch. Oudemannenhuis, inv.nr.3A, lijst 85, nr.3:
"3. Aensiet de Joncheyt
Omdat den Pellicaen zijn Trouwe heeft 
Laeten Blycken, dus siet de Joncheyd aen 
D'oude te vergelycken.
De camer van rhetorica 
Tot Schiedam 160.0.0."

- Er wordt melding gemaakt van een inbraak door bewoners ontdekt "doen sij van het 
besichtigen binnen deser stede van het rethorickersspel gecomen waeren. "2077

1609
- KB 's-Gravenhage, pamflet nr.1611:
"Refereyn ende liedt op de Triumphe van 't Bestant2078, by den rhetrosinen tot Schiedam 
ghepronunchieert ende ghesongen op den vijfden may 1609. z.p. en z.j. (1609)." Ondertekend 
door W.N.2079.

- KB 's-Gravenhage, pamflet nr.1615:
"Liedt ende Refereyn opt Bestandt, anno 1609." Ondertekend.J.D.2080.

1613
- Schiedam neemt deel aan een wedstrijd te Haarlem.2081

1614
- Bredero schrijft een brief aan Jacob Barthout2082, een Schiedams rederijker. Uit deze brief 
blijkt, dat de kamer De Vijgheboom al bestaat.2083

1615
- Schiedam neemt deel aan een wedstrijd te Kethel.2084

1616
- GA Schiedam, OAA, lnv.nr.481 (Thes.rek.), fol.55 verso:
"Den 8en july aen de rethoryckers volgens d'ordonnantie van de heeren burgemeesteren 25.0.0."

- Idem, inv.nr.2 (Resoluties Vroedschap) d.d. 14-5-1616, fol.282:
"De camerhuyr van de rhetorisijnen gecontinueert."

- De Roo Roosen zijn aanwezigbij de wedstrijd te Vlaardingen.2085 Auteur is Zacharias
Heyns2086.

1606

en 2).
2076. Zie: Haarlem 1606 en Hummelen 1968, 3 L 3.
2077. Van der Poest Clement 1969.
2078. In 1609 gaat het Twaalfjarig Bestand in.
2079. Willem Nieuwpoort, zie 1598.
2080. Ioan Dwinglo, zie 1603.
2081. Zie: Haarlem 1613.
2082. Zie voor Jacob Barthout, "huystimmerman", Bredero 1986, p.43-44.
2083. Zie voor de tekst Bredero 1986, p. 113-116. Voor de datering: Bijlage V. Voorts: Stuiveling 1970, 

p.119.
2084. Zie: Kethel 1615.
2085. Zie: Vlaardingen 1616.
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De Vijgheboom wordt op dit feest gedoopt. Auteurs voor de Vijgheboom zijn: Hans 
Roelandt2087, "Mijn en dijn, sijns rusts fenijn", "Non omnia possimus omnes"; "'t Buycht en 't 
breeckt niet"; G.M. (=Gerard Martens), "'k Betrou in een"2088.

1617
- GA Schiedam, OAA, lnv.nr.2 (Resoluties Vroedschap), 23-1-1617, fol.287:
"De camerhuyr van de rhetrosijnen afgeschaft."

- GA Schiedam, OAA, lnv.nr.483 (Thes.rek.), geen fol.:
"Uytgeef extraordlnaris:
Betaelt de bouckdrucker van Amsterdam2089 voer een vereeringe van boucken van de spelen tot 
Vlaerdlng wegens de ordonnantie 25 pond."2090

- Idem:
"Betaelt de camerbroederen van Aensiet de Jonckeyt tot een vereeringe ofte vervallinge van de 
oncosten gehadt op 't speelen van de historie van Joncker Franssen oorloge2091, volgens d'ordon- 
nantie 30 pond."

- Idem:
"Willem Cruijer met sijn wagen gedaen tot het maecken van 't tonneel voor de rethrosijns 5 pond
2 sc."

1618
- Schiedam (Roo Roosen) neemt deel aan een wedstrijd te Bleiswijk.2092

- GA Schiedam, RA, inv.nr.190, fol.362 verso, d.d.3-2-1618:
"De gemeene camerbroeders van de Vijgenboom deser stede, eysschers contra Pieter Jansz. 
Koucketer, gedaechde.
D'eyschers seggen de waerheyt is sulcx, dat de gedaechde in 't Soet Vergaeren van haerluyder 
weege hem tot d'selve regelen (?) ende doen inteyckenen hebbende, dienvolgende oick mede in 
de costen ende lasten; soo van 't rethoryckelyck feest nu lest binnen Vlaerding gehouden als 
anderssints bewillicht heeft; dies hy, gedaechde, volgende de repartitie (=omslag) ende den 
omslag van de verscheyden lasten gemaeckt voor syn contingent (=deel) aen de voorsz. camer 
schuldich is de somme van 18 gulden 10 stuvers ende alsoo de voorsz. gedaechde, hem nu van 
de voorsz. camer absenterende, weygerich is de voorsz. schult te betalen sonder eerst ende 
alvoren behoorlyc oorlof ende afscheyt volgens haerluyder ordonnantie gedaen te hebben. Soo 
concluderen de eyschers, dat de gedaechde by uwe E. vonnisse sal werden gecondemneert 
omme met alle de voorsz. 18-10-0 te betaelen provisionelick (=volgens de getroffen regeling) te

2086. Zacharias Heyns, dichter en prozaschrijver. Hij werd ca. 1566 te Antwerpen geboren en overleed ca. 
1638 te Zwolle. In 1592 vestigde hij zich als drukker en boekverkoper te Amsterdam. Van 1602-1629 was 
hij drukker van de Staten van Overijssel te Zwolle. Hij is waarschijnlijk een van de oprichters van de 
Brabantse kamer "Het Wit Lavendel" te Amsterdam, waarvan hij enkele jaren factor was. Het lijkt 
waarschijnlijk dat hij speciaal voor de wedstrijd te Vlaardingen door De Roo Rosen is uitgenodigd de 
Schiedamse bijdragen te schrijven.

2087. Hans Roelandt, "Mijn en Dijn, sijn Rusts Fenijn" of "Non omnia possumus omnes". Hij onderhield 
kennelijk goede kontakten met de Brabantse kamer Het Wit Lavendel te Amsterdam. Hij schreef een lofdicht 
bij J.S. Kolms "Nederlants Treurspel" en Abraham de Konings "Laet meest elck een door Liefd' bewegen", 
twee vooraanstaande leden van het Wit Lavendel. Zie voor hem Smits-Veldt 1989, p.193 e.v.

2088. Gerard Martensz onderhield evenals Hans Roelandt goede kontakten met Het Wit lavendel. Hij 
schreef een eerdicht voor Abraham de Konings "Achab" en Kolms "Nederlants Treurspel". Hij schreef 
eveneens een lofdicht voor Bredero's "Rodderick ende Alphonsus".

2089. Bedoeld wordt Kornelis Fransz., "wonende by de Zuyder kerck."
2090. Bedoeld wordt "Vlaerdings Redenrijckbergh, Amsterdam 1617."
2091. Hummelen 1968, 2 11.
2092. Zie: KB 's-Gravenhage, sign.74 G 12, verzameling A. de Koning, p.45-47, en Van Boheemen 1999.
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namptiseren, maer oock syn contingent van alle verder costen ende lasten d'welcke noch staen 
mogen gedaen ende geleden worden soo lange als hij sijn behoorlick oorlof ende afscheyt 
volgende de voorsz. ordonnantie niet en sal genomen hebben. Cum expensis (=met de kosten 
van het proces)."

1619
- De Roo Roosen nemen deel aan een wedstrijd te Haastrecht.2093 Job van der Wael2094 schrijft 
voor de Roode Roosjes een spel van David ende Goliath voor deze wedstrijd.

1620
- GA Schiedam, OAA, lnv.nr.487 (Thes.rek.), fol.95:
"Betaelt den 11 januarij aen de rethorikers van burgemeesteren toegeleydt 12 pond.

1621
- Schiedam (de kamer De Roo Roosen) neemt deel aan een wedstrijd te Beverwijk.2095 

1622
- GA Schiedam, RA, lnv.nr.192 (Rol van Civiele zaken), fol.322:
"Abraham Maertensz. als keyzer van de camer van retorica alhier ter stede gedaecht voer 
betalinge van de somme van drye guldens ter saecke van vleesch by de voorsz. gehaelt."2096

1623
- GA Schiedam, OAA, inv.nr.2 (Resoluties Vroedschap), 10-7-1623, fol.341:
"'t Versouck van de cameristen wert afgeslagen."

1630
- GA Schiedam, OAA, inv.nr.494c (Thes.rek.), fol.38:
"Opten 22en april ontfangen van Pieter Symonsz. Schodt over eenige vercochte goederen van de 
camer de Roode Roosen 7 pond 6 sch."

- De Roo Roosen nemen deel aan een door Vondel uitgeschreven prijsvraag.2097

1641
- De Roo Roosen zijn aanwezig te Rijnsburg bij een wedstrijd aldaar. Auteurs zijn G.van Breda, 
"Vervreucht in deucht" en C.J.van der Aerd2098.

1643
- GA Schiedam, OAA, lnv.nr.3421 (Besogneboek burgemeesteren) 28-6-1643, fol.5:
"Jan Vriesz. vanwegen de camer van rhetorique versoucken consent om in 't pesthuis te mogen 
spelen; 't welck hen toegestaen wert. "

1652
- GA Schiedam, OAA, lnv.nr.342 (Besogneboek burgemeesteren) 24-6-1652, fol.88 verso: 
"Burgemeesteren hebben geconsenteert aen de rethroryckers te mogen ageren een tragedie van 
Porphyre2099 met kennisse ende toestaen van de heeren regenten van het weeshuys."2100

2093. Zie: Haastrecht 1619.
2094. Zie voor hem Bromberg 1967, p.10. Voorts: Meeus 1983, p.197.
2095. Zie: Beverwijk 1621.
2096. De rechtbank veroordeelt hem tot het betalen van de schuld.
2097. Zie: Amsterdam 1630.
2098. C.J. van der Aerd, "Sticht of Swijght", is auteur voor verschillende kamers. In 1624 schrijft hij voor 

Vlaardingen; in 1629 voor Kethel; in 1641 voor Maasland en Schiedam. Zie ook: Rijnsburg 1641.
2099. Wordt hier het treurspel "Porphyre en Cyprine" van Jan Thieullier bedoeld? Dit spel werd gespeeld 

op een wedstrijd te Mechelen 1620. (Hummelen 1968, 3 R 2 en Meeuws 1983, p.169)
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1705
- Wedstrijd te Schiedam, georganiseerd door Pieter van Leeuwenschilt. De bijdragen zijn 
gepubliceerd in "Hertgrondige uytnoding etc." Zowel De Roo Rosen als De Vijgheboom doen 
mee. Auteurs: Jacobus van der My2101, Hooywagen2102 en Jan Cornelis van der Burgh2103, keizer 
van De Roo Roosen.

- Wedstrijd te Schiedam, georganiseerd door De Vijgheboom. De bijdragen zijn gepubliceerd in 
"Pallas-Vreugd etc." Veel Schiedammers nemen deel: Johannes van Lugtigheid2104, Johannes 
Hooywagen, Frans van Hermelen2105, Leendert van der Spit2106, Jacobus van der My.

1708
- "Schiedamse Vrage, beantwoord op paasmaandag den 9 den april 1708."2107

1709
- De Vijgheboom is deelnemer aan een wedstrijd te Noordwijk. Auteurs zijn I.Hooywagen en 
I.v.Leeuwen, "Mind Juda's leeuw".2108

1723,1724, 1728 en 1730
- Op het GA te Schiedam in de verzameling handschriften, berusten onder de nummers 143 - 
146 drie kaarten en een bundeltje gedichten m.b.t. tot rethoricale activiteiten in de 18e eeuw.

1724
- De Roo Roosen organiseert een wedstrijd ten huize van Kornelis van der Gaag, herbergier te 
Schiedam.2109

1728
- De Roo Roosen organiseert een wedstrijd ten huize van Kornelis de Bruin, herbergier te Schie-

2100. De boekhouding van het Pest- en Weeshuis uit deze periode is helaas niet bewaard gebleven.
2101. Jacobus Ottensz. van der My trouwt in 1710 en overlijdt in 1729. Hij komt voor in GA Schiedam 

ONA, inv.nr.786, p.149, inv.nr.787, p.169 en 225 en inv.nr.817, p.217.
2102. Johannes Maertensz. Hooiwagen wordt genoemd in GA Schiedam, ONA, inv.nr.801, p.760 en 

inv.nr.803, p.273.
2103. Jan Cornelisz. van der Burgh wordt genoemd in GA Schiedam, ONA, inv.nr.786, p.61 en 

inv.nr.805, p.377. Hij overlijdt op 29-04-1752.
2104. Johannes van Lugtigheid wordt genoemd in GA Schiedam, ONA, inv.nr.787, p.545 en inv.nr.803, 

p.273.
2105. Frans van Hermelen of Harmelen wordt in de Electieboeken genoemd als luitenant van 1749-1757.
2106. Leendert Jacobsz. van der Spit trouwt in 1714 en overlijdt op 01-12-1729.
2107. Zie: Mr. Van der Wall z.j.
2108. Zie: Noordwijk 1709.
2109. GA Schiedam, Handschriften, inv.nr.144.
2110. GA Schiedam, afd. Handschriften, inv.nr.145.

771



S C H IP L U ID E N 2111

'T ROSMAREYN
"DOOR 'S WOORDS KRACHT"

INLEIDING

Het archiefmateriaal over de rederijkerskamer uit Schipluiden is schaars, doordat het vrijwel 
gehele archief van Schipluiden in de vorige eeuw is vernietigd.

De kamer wordt in 1562 te Noordwijk gedoopt. Dat we over de activiteiten van de kamer zo 
weinig geïnformeerd zijn, kan - behalve aan het schaarse archiefmateriaal - ook liggen aan de 
actieve bestrijding door de hervormde gemeente. Schotel 1862 heeft het reglement van de kamer 
nog onder ogen gehad2112. Helaas hebben wij dit reglement niet meer kunnen achterhalen. Ook 
het blazoen van de kamer is niet bewaard gebleven.

Rond de jaren zestig van de zeventiende eeuw bloeit de kamer op; aanvankelijk nog fel 
bestreden door de kerkeraad der hervormde gemeente. Vanaf 1670 is sprake van een zekere 
bloeiperiode, die duurt tot in het begin van de achttiende eeuw. De Schipluidse rederijkers 
organiseren in deze periode zelf acht wedstrijden en bezoeken twaalf andere, voornamelijk in de 
eigen omgeving2113.

GERAADPLEEGDE ARCHIEVEN
ARA. 3e afdeling, ANHG, Classis Delft en Delflant, inv.nr.1-5 (Acta Classis 1572-1708).
ANHG Schipluiden, inv.nr.1-3 (Kerkeraadsnotulen 1594-1718).

BIBLIOGRAFIE
Van Boheemen en Van der Heijden 1985 - F.C.van Boheemen en Th.C.J.van der Heijden, De 
Westlandse rederijkerskamers in de 16e en 17e eeuw. Amsterdam 1985.
Duijnisveld en Holtkamp 1940 - A.N.Duijnisveld en C.P.M.Holtkamp, Geschiedenis der 
Parochie van den H.Jacobus den Meerdere te Schipluiden. Uitgeest 1940.
Helicon 1685 - Apollus Helicon ofte Beroep gedaen tot Schipluyde. Delft 1685.
Kermis-Bancket 1678 - SchipluyscheKermisBancket Delft 1678.
Liefde 1676 - Schipluytsche Liefde. (...). Delft 1676.
De Ridder 1974 - J.G.de Ridder, Uit de geschiedenis van het Westland. Den Haag 1974. 
Rijmdichten 1671 - Rijmdichten en Liedekens gepronunchieert ende gesongen tot Schipluy by 
den Roosmareyn op 't Jaer 1671. Delft 1671.
Moerman 1981 - J.W.Moerman, Otto van Egmond, Heer van Keenenburg (1533-1586). In: 
Nieuws uit het verleden. Graven in archief en bodem. Uitgave van de Historische Vereniging 
Oud-Schipluiden. Schipluiden 1981.
Spex 1735 - J.Spex, Het leven van H.K.Poot. In: Gedichten van Hubert Kornelisz. Poot. Delft 
1735.

BRONNEN

1562
- In 1562 wordt de kamer van Schipluiden gedoopt te Noordwijk. In de bijdrage voor het feest 
van 1709 te Noordwijk zeggen de Schipluiders in hun aankomstlied:
"'t Is hondert seeven veertig jaaren

2111. Wij danken de heer drs. J.W.Moerman voor zijn hulp bij het achterhalen van persoonlijke gegevens 
en het geven van algemene achtergrondinformatie met betrekking tot het Westland in het algemeen en 
Schipluiden in het bijzonder.

2112. Schotel 1871, Deel I, p.118.
2113. Spex 1735, Deel I, p.11-13.
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Geleden, dat de eerste maal 
De kamerbroeders bij uw waeren 
Die ghy met een beleefd onthaal 
Als hare peters baptiseerde 
Naar liefdens aard."2114

1598
- ANHG, Arch. Classis 's-Gravenhage, inv.nr.136, Acta classis Delft en Delfland, 6-7-1598, 
fol.279:
"Om het rethorijckspelen tot Schipluyden, daer 't noch niet en is geweest, maer nu bestaet te 
comen, te verhinderen, sullen een van de dienaren van Delf ende de dienaer tot Pijnaken haer 
eerstdaechs laten vinden (=zich bevinden) bij de heere van Keynenburch2115, ambachtsheer van 
Schipluyde, ende aen hem van dese vergaderinge wege versoecken, dat hij doch hetselve niet en 
late geschieden. Ende soo enige kercken in sulcke materie derselven broederen hulpe van doen 
hebben, sal haer deselve niet geweygert worden."2116

- Idem, dezelfde datum:
"Jan Lourisz.2117 sal arbeyden te maken, dat die oude vrouw (die lidmaet der gemeente is), die de 
rethorijckspeelders haer huys soude doen, hetselve niet en doe."

1605
- Idem, inv. nr 3, 4 -7-1605, fol.72-73:
Men maakt melding van een uniforme benadering bij het weren van de rederijkers. Martinus 
Nicolai wordt tezamen met de predikanten van Schipluiden en Maasland naar de heer van 
Kenenburg2118 gestuurd.

1606
- Idem, 13-7-1606, fol.92:
"Albertus2119 heeft aengedient, dat hij nopende de rhetoryckerscamer in de Lier met verscheyden 
heeren van den hove van Hollandt etc., heeft gesproken ende van denselve verstaen, dat se 
voorgenomen hebben met deselve in alle ernst te handelen, alsoo dat se in toecomende tijden 
haer het spelen niet sullen derren onderwinden (=durven te ondernemen). Verclaerde oock 
gesproken te hebben met den heere van Kenenburch ende hem bedanckt, dat hij het spelen tot 
Schipluij niet en heeft toegelaten, ende versocht op deselve wijse oock te willen handelen met de 
rhetoryckers tot Maeslant, die met haer laatste spelen genoegsame oorsaecke toe gegeven 
hadden, ende dat hij geantwoort heeft het spelen niet te sullen gedoogen. "

- Op 3-5-1606 vraagt de ambachtsvrouwe van De Lier zich af, waarom de rederijkers uit 
Schipluiden wel mogen optreden en die uit De Lier niet.2120

1607
- ANHG Schipluiden, inv.nr.1 (Kerkeraadsnotulen), 24-6-1607, p.119:
"Willem Claesz.2121, schout, is uijt den naem van de redenrijckers tot Schipluij tot tweemael toe 
in Den Haech geweest bij de heer van Kenenburch om te versoecken, dat het denselven geliefde

2114. Zie: "Den Eerkrans voor Rhetorica, Leyden 1709."
2115. De ambachtsheer van Schipluiden was in 1598 Jacob van Egmond (1545-1618).
2116. De opmerking "tot Schipluiden daer 't noch niet en is geweest, maer nu bestaet te comen" wekt de 

indruk, dat de kamer enige tijd niet heeft gefunctioneerd. Dat is waarschijnlijk de reden geweest, dat het er in 
1598 op lijkt, dat een rederijkerskamer in Schipluiden een nieuw fenomeen is.

2117. Jan Lourisz. (Johannes Laurentius van Velsen), predikant te Schipluiden in de jaren 1591-1603.
2118. Zie: Kethel 1605.
2119. Albertus van Oosterwijck, predikant te Delft van 1602 tot 1616.
2120. Zie: De Lier 1606.
2121. Willem Claesz. van Diepen, schout te Schipluiden van 1603 tot 1627. Hij was lidmaat van de
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toe te laten, dat sij op de kermis mochten spelen. Het eerste is geschiet in tegenwoordicheijt van 
de secretaris Heijndrick Cornelisz.2122 ende Geraert Crijnsz.2123 in 't beginsel (=begin) van julie 
ofte daerontrent anno 1606. Het tweede ontrent deselve tijt, gelijc mij de heer selfs geseijt heeft 
anno 1607, maer mijn heer heeft hem in beijde reijsen (=keren) afgeslagen."

- Idem, 15-7-1607, p.120:
"Willem Claesz., schout, is geweest bij den bailliu om te versoecken, dat de rethorijckers souden 
mogen spelen, niettegenstaende hij bij de edele heer van Kenenburg geweest ende afgeslagen 
was, waerom hij vast (=bijna) selve heftig is bestraft in tegenwoordicheijt van Heijnrick 
Cornelisz., secretaris, hem geseijt sij souden soo doende geen goede vrienden blijven."

1609
- Idem, 22-3-1609, p.129-130:
Willem Claesz. krijgt er flink van langs. Hij wordt door de kerkeraad aangevallen op 10 punten. 
Punt 7 : "tot 2 mael toe geweest voor de rethorijckers by den heer van Kenenburch. Daerna by 
den bailliu." Bij het hierop volgende huisbezoek blijkt, dat hij op dit punt schuld bekent: "Van de 
rethorijckers hij bekentet en wil zijn schult bekennen."

1619
- Idem, 28-4-1619:
"De dochter van schout Jan van Hodenpijl, omdat sy hair hadde laten vinden in 
retoryckersspeelen, 't welc geen litmaten betaemt, is dairme bestraft, ende heeft voor my2124 ende 
Jacob Cornelisz.2125 bekent, dat sy qualyck hadde gedragen ende belooft sulx niet meer te doen."

1629
- Het Rosmareyn neemt deel aan een wedstrijd te Haarlem.2126

1659
- ANHG Schipluiden, inv.nr.3 (Kerkeraadsnotulen), 29-6 en 11-7-1659, p.5:
"Aengaende br. Cornelis Willemsz. van den Bosch2127 wierde verhaelt, dat deselve voor sijne 
belooninghe de speelghesellen van de rhetorikerskamer met sijne waghen en peerden herwaerts 
en derwaerts omgereden hadde. Sulx wierde als een bedenklijke, jae aenstootlijke saeck 
inghebracht, waerover door mij beneffens br. Pieter Pietersz.2128 deselver vanweghen sijne 
onvoorsichticheydt desen aengaende is aenghesproken in alle minlijkheyd en sachtmoe- 
dicheyden, met versoeck, dat hij sich gewillich verklaerde, waerop wij deselve vriendelijken 
genoodight hebben, gelijk anderen toen aen de geestlijke spijse ende drank van de taefel des 
Heeren, 't gheen hij als toen in danck aennam om onder d'anderen medegenooten nae gewoonte 
te verschijnen. Dies nietteghenstaende, so is bevonden, dat evenwel sich geabsenteert heeft, 
waerover van mij aengesproken zijnde, en reden, waerom hem afvraeghende volghens 
kerckelijken last mij hiertoe gegeven, so konde ick gheen direct bescheyden (=oordeel) uut hem 
vernemen, welcke ick aen de br. des kerckenraeds mochte rapporteren, en is sulx hierbij 
gebleven toen naerder (=nadere) aenspraeck ende ondersoeck ter ghelegenertijd des aenstaende

Nederlands Hervormde kerk te Schipluiden.
2122. Heijndrick Cornelisz. Bredervelt, secretaris van Schipluiden van 1604 tot 1631. Hij was lidmaat van 

de Nederlands Hervormde kerk te Schipluiden.
2123. Geraert Crijnsz., zoon van Leenaert Crijnsz., lidmaat van de Nederlands Hervormde kerk te 

Schipluiden.
2124. Dit is ds. Henricus Swalmius, predikant te Delft in de jaren 1617-1625.
2125. Jacob Cornelisz., ouderling van de Nederlands Hervormde kerk te Schipluiden. Hij woonde in 't 

Rietvelt.
2126. Zie: Haarlem 1629.
2127. Cornelis Willemsz. van den Bosch is jarenlang ouderling geweest van de Nederlands Hervormde 

kerk te Schipluiden.
2128. Pieter Pietersz. Corpershoock, ouderling der Nederlands Hervormde kerk te Schipluiden, is in 1657 

schepen van Schipluiden.
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avontsmael inghebracht, hoe dat br. Arijen Jorisz.van der Gaage2129 op de rhetorikerskamer der 
speelgesellen haere rhetorycksche rolle of boeck soude naergesien ende haere opgeseide redens 
verhoort hebben en in desen so eenigerwijse gemeenschap houdende met dat wereldsche 
gheselschap en onstichtelijk ijdel bedrijf, hoorende ende lesende tot haeren vermaeck die 
onghesondene t'saemenspraeck. Is dese moetwillighen faalgreep (=misgreep) door mij en br. 
Pieter Pietersz. denselve teghemoet ghevoert en ernstelijk ghewaerschout, dat hij sich ghelieve 
sulcken gheselschap niet meer bij te voeghen, om immers in sulke aenstootlijke faalgreep sich 
niet meer te misgrijpen, 't gheen een waerachtighe lidtmaet, belijder des gheloofs, immers niet en 
betaemt; deselve bekentenisse doende van sijne onbedachtsaemheijden, heeft belooft sich voor 
sulx te verhoeden. En bij God met leetwesen te bekennen, waerop hij mede onder anderen 
medegenooten aen 't avontmael des Heeren verscheenen is op onsen broederlijken noodinghen."

- Idem, 21 en 25-9-1659, p.6:
"Cornelis Willemsz. van den Bosch nae volgens aentekeninge der voorgaende acten is van last 
des E. kerckenraedts door mij en br. Klaes Abrahamse2130 voor ditmael weder op 't vriendelijkste 
versocht om aen de taefel des Heeren te verschijnen, welks onse beleeftheyt en vriendelijken 
noodinghe onbeleefdelijk afsloeg en verklaerde jegenwoordigh geresolveert te wesen niet aen de 
taefel des Heeren te sullen verschijnen. Mede hierom ghebruyckte by desen: immers alle sijne 
reden deselve ghenoechsaem te kennen gaven 1. dat hij niet en konde sien hy sich eenichsins 
vergrepen hadde in 't bedrijf van de rhetorikers te rijden en daerom omrechtveerdichlijk daerover 
aengesproken wierdt. 2. Dat hij door sulcks doch ergernisse soude aen eenighe gegeven hebben, 
gelyk als wy daervan ghetuyghden, alhoewel noyt een en 't ander tegens sijn 
sustinuen(=aanhoudend) oordeel bevestighden (??) sonder ijts krachtigers daertegens in te 
brengen. So verbleef deselve hardneckighlijck tegens recht ende reden bij sijn onredelijck 
voornemen om niet ter taefel des Heeren te verschijnen 't gheen wy aldus aen de leden des E. 
kerckenraeds rapporteerden, waerop geresolveert is, dat men deselve (so hij niet van resolutie 
wilde veranderen en deselve so verblyven) soude aendienen sich niet tot de taefel des Heeren te 
sullen begeven, tenzy van saecke (=in geval dat) hy sulx eerst aen de E. kerckenraedt bekent sal 
ghemaeckt hebben, ghelyck oock sulx door ons ghedeputeerden geschied is."

1660
- Idem, 27-6-1660, p.8:
"Volgens de classicale resolutie tot Vlaerdingen 1659 so is 't dat ick2131 uut last in onderlingh 
goetvinden, des kerckenraedts hebbe wesen begroeten den E. heer van Kenenburgh2132 met een 
vriendelijck versoeck, dat sijn E. doch ghelieve op versoeck des E. classis een ernstich ende 
heusch begheeren, ordre te gheven, dat de rhetorickers in haere reukelooschen rhetorikersspel 
mochten geweert werden. Waerop sijn E. aen mij belofte dede van in desen so den E. classis 
ende E. kerckenraedt wel satisfactie te sullen doen en dat selfs eerstdaechs door een gheschrift, 
daerin ordre soude stellen om naementlijck gheweert te worden, waerop wij gheen ghevolge 
gesien hebben, also de voorgemelde deselve onghebondenheydt en rhetrorikersbedrijve een 
wijle op kermistijd weder ghepleecht hebben als voorgenomen, so blijft in volgende tijden de E. 
kerckenraedt belast om daerin te vigileren en sijn E. tot deser voorgaende belofte vriendelijck ter 
ghelegent tijd weder te versoecken."

1661
- ANHG Classikaal archief 's-Gravenhage, Acta classis Delft en Delfland, inv.nr.139, fol.20:

2129. Arijen Jorisz. van der Gaage, ex-schoolmeester van Schipluiden; ontslagen op 08-09-1657. Hij 
blijkt in 1659 nog in Schipluiden te wonen.

2130. Klaes Abrahamsz., ouderling der Nederlands Hervormde kerk te Schipluiden, was "bouman" in 't 
Rietvelt.

2131. Dit is W. Hasius (Hansius), predikant te De Lier in de jaren 1639-1666.
2132. De Heer van Keenenburch was toen Otto Frederik van Zevender (overleden 29-12-1662).
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"In margine: Stoutigheyt der rhetorickers te remonstreren aen 't Ed. hof. Op het vertoog dat D. 
Hansius2133 den E. classis gedaen heeft van de grouwelijcke exorbitantiën der camerspeelders 
ofte rhetorikers in sijne plaetse2134 en de vrese die die van Schipluyde en Nootdorp hebben, dat 
die ook mogen voorvallen in haere plaetse, heeft de Ed. classis geresolveert het een of 't andere 
te remonstreren aen 't Ed. hof door D. Lautium, Hansius en Swalmius2135, waertoe D. Hansius de 
namen die het request sullen vervatten sal subministreren."

- Idem, 18-7-1661, fol.21:
Zie De Lier 1661 aangevuld met de volgende marginale opmerking:
"De E.classis resolutie over de rethorikers tot Schipluy.
De E.classis met vreugde verstaen hebben dese bovengenoemde resolutie heeft goet gevonden 
door haere gedeputeerden Tegularium2136 ende Vol.ab Oosterwijck2137 en Lokeman2138 het Ed. 
hof mondeling te bedancken. Ende also niettegenstaende de gemelde resolutie van 't Ed.hof de
E.classe aengedient wierdt, dat den Wel Ed. heere van Keenenburch niettemin deselve rhetori
kers soude laten spelen, waer 't niet op het dorp in sijn huys, heeft de E. classis goet gevonden 
door de gemelde gecommitteerden te vernemen, wat daervan sy, daer in cas (=in het geval) van 
jae hetselve aen 't Ed. hof te remonstreeren ende remedie (=maatregelen) daerteghen 
verso ecken."

1662
- ANHG, Synodaal archief, Synodale acta Den Briel 1662, art.33:
"(--- ) Over 't vloeken, sweeren, dansen, comedien en rhetorijcken niet mogelick te syn in dese 
tijdt een placcaat hiertegens te verkrijgen, alsoo haere Ed. gr. mog. (=van de Staten van Holland) 
blyven inhaereeren (=aanhangen) haere resolutie, desen aengaende genomen den 31 en julij 
1656. Bij desen gelegentheydt wort van den classe van Delft ook bericht gegeven tegens de 
rhetorijckers, een aenschrijvinghe van 't hof van Hollandt aen die van Schipluy en Vlaerdingen 
gedaen te sijn, den 4en julij 1661 ende den 21 en junij 1662, respective by welcke blijckt 
generalick geresolveert ende eens voor al vast gestelt te sijn, dat in alle dorpen van desen 
provincie op de minste aenclachte de voorsz. spelen verboden ende geweert sullen werden."2139

1663
- ANHG Schipluiden, inv.nr.3 (Kerkeraadsnotulen), p.16:
"Also 't afgodisch kermisfeest weder aenstaende was ende wy tegemoet saeghen, dat de 
rhetorijckers villicht (=wellicht) weder haere godlosheit en comediantenbedrijf soude pleghen, 
so is 't, dat wy gelijck in de voorgaende jaeren aen sijn E. den heer van Kenenburgh was 
gheschiet, weder versocht hebben aen haer Ed. de vrouwe van Kenenburg2140, douariere van etc., 
dat doch gheliefde door 't weeren van dese ongheregelde luyden haer comediantsbedrijf haere 
persoonlijke ongherechticheit sooveel als mogelijck is te steuten (=stuiten) ofte verhinderen, 
waerop haer Ed. verklaerde haeren wensch te wesen, dat se sulx onderlaeten (=staken) wilden. 
Waerop wij haer voorstelden, dat sulx maer dependeert (=afhangt van) aen haer Ed. authoriteyt 
en aen haer commande hangt ende hebben aldus haer Ed. dien saecke gerecommandeert 
(=aanbevolen). Soo is 't nochtans dat die ongeregelde rhetorijkersspeelders in haer comedianten- 
bedrijf en in haer gewoonlijke godloosheit als vooren henen weder zijn voortgegaen. "

2133. Zie bij 1660.
2134. De Lier.
2135. A. Swalmius, predikant te Kethel (1622-1666).
2136. H.Tegularius, predikant te Delft (1638-1666).
2137. Vol. van Oosterwijck, predikant te Delft (1640-1671).
2138. Tobias Lokeman, predikant te Nootdorp (1651-1663).
2139. Rutgers 1880.
2140. De vrouwe van Kenenburch was Anna Ermgardt van Raesvelt, echtgenote van Otto Frederik van 

Zevender.
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1670
- Het Rosmareyn organiseert een wedstrijd. De bijdragen worden zes jaar later gedrukt onder de 
titel "Schipluytsche Liefde". Er nemen vijf kamers deel aan deze wedstrijd.2141

1671
- Het Rosmareyn organiseert wederom een wedstrijd. Ook de bijdragen aan deze wedstrijd 
worden gepubliceerd in "Rijmdichten en liedekens, ghepronunchieert ende gesongen van de vijf 
naervolgende kameren van rhetorica (...), verscheenen tot Schipluy. Delf 1671."2142

- Het Rosmareyn neemt deel aan een wedstrijd te Honselersdijk. Auteur van de Schipluidse 
bijdragen is Jan Claesz. van Rijswijk, "Kiest leering boven gout".2143

1675
Schipluiden neemt deel aan een wedstrijd te Overschie en wint de prijs van het beste zingen.2144

1676
- Het Rosmareyn neemt deel aan een wedstrijd te Voorburg en aan een wedstrijd te
Zegwaard.2145

1677
- Het Rosmareyn neemt deel aan een wedstrijd te Den Hoorn.2146 Voor Schipluiden worden de 
bijdragen getekend door Pieter Korpershoek2147; Jan Daniels van Lis2148; Jan Ariensz. 
Delfgaue2149, "Tracht na vreede"; Wiggert C.Hodenpijl2150.

1678
- Het Rosmareyn organiseert een wedstrijd. De bijdragen worden uitgegeven in het boekje 
"Schipluysche Kermis-Bancket etc.". Voor Schipluiden schrijven Wiggert C.Hodenpijl, keizer; 
Cornelis Haeuwaert2151, prins; Jan Delfgaeuw, vaandrager; Pieter Persoon, hooftman; Mees 
Hodenpijl, schaftmeester.2152

1679
- Het Rosmareyn neemt deel aan een wedstrijd te Katwijk aan de Rijn.2153

1680
- Het Rosmareyn neemt deel aan een wedstrijd te Vlaardingen.2154

2141. Zie: Van Boheemen 1999.
2142. Zie: Van Boheemen 1999.
2143. Zie: Honselersdijk 1671.
2144 Zie:Overschie 1675.
2145. Zie: Voorburg 1676 en Zegwaard 1676.
2146. Zie: Den Hoorn 1677.
2147. Pieter Korpershoek; mogelijk de zoon van Pieter Pietersz. Corpershoeck, die in 1659 de rederijkers 

berispt (zie bij 1659).
2148. Jan Daniels van Lis was in 1690 lidmaat van de Nederlands Hervormde kerk; in 1691 was hij 

schout en secretaris van het ambacht en provisioneel secretaris van Schipluiden en St.Maartensregt. Tevens 
was hij herbergier. In 1705 was hij nog steeds schout van Schipluiden. Zijn zoon Daniel van Lis schrijft in 
1702 een boekje, op rijm: "West-Delfland verheerlijkt" (ex. GA Delft).

2149. Jan Ariensz. Delfgaeuw, "Tracht na Vrede", is lid van de boumansfamilie onder Hodenpijl.
2150. Wiggert Cornelisz. Hodenpijl, zoon van Cornelis Wiggersz. Hij was ca. 1660 lidmaat van de 

Nederlands Hervormde kerk te Schipluiden. Hij stamt uit een boumansfamilie onder Hodenpijl.
2151. Cornelis Hauewaert kan degene zijn die op 26-01-1659 als zoon van Pieter Pietersz. Houwaert in de 

Nederlands Hervormde kerk te Schipluiden gedoopt wordt. In 1680 is echter ook sprake van een Cornelis 
Abrahamsz. Houwaert, genoemd als bouman onder Hodenpijl.

2152. Zie: Van Boheemen 1999.
2153. Zie: Katwijk aan de Rijn 1679.
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1684
- Het Rosmareyn neemt deel aan een wedstrijd te Bleiswijk.2155

1685
- Het Rosmareyn organiseert een wedstrijd. De bijdragen worden gedrukt onder de titel "Apollos 
Helicon ofte beroep gedaen tot Schipluyde." Voor Schipluiden schrijven Wiggert Hodenpijl, 
keizer; Heyndrick Ariensz. Overgaegh2156, prins; Cornelis van Swieten2157, vaandrig. Als 
particulier uit Schipluiden doet mee A.P.Droogh.2158

- ANHG Schipluiden, inv.nr.3 (Kerkeraadsnotulen), p.86 (16, 23 en 28 september):
"Overmits geremarqueert (=opgemerkt) is geweest, dat Dirck van den Bosch2159, litmaet der 
gemeinte, de rhetoryckers deser plaetse ergens na den kermis hadde met den wage gereden, soo 
is hem hetselvige voorgheleyt als een onbetaemelycke saecke, is hij gewaerschout, hy voortaen 
tot sulcke dinghen niet te laten gebruycken 't welck dan oock bij sijn E. is aengenomen en 
belooft geworden."

1686
- Het Rosmareyn neemt deel aan een wedstrijd te Zoetermeer. Auteurs zijn W.Hodenpijl en
C.V.S (=Cornelis van Swieten).2160

1701
- Het Rosmareyn neemt deel aan een wedstrijd te Hazerswoude. Auteur is P.Sijdenbosch.2161 

1705
- Het Rosmareyn neemt deel aan twee wedstrijden te Schiedam.2162

1708
- Het Rosmareyn organiseert een wedstrijd: "Rosemarijns Vrage. Schipluyde 23 julij 1708."2163

1709
- Het Rosmareyn organiseert een wedstrijd "Schipluyze Vrage. Nov. 1709."2164

- Het Rosmareyn neemt deel aan een wedstrijd te Noordwijk.2165

2154. Zie: Vlaardingen 1680.
2155. Zie: Bleiswijk 1684.
2156. Heijndrick Ariensz. Overgaegh, zoon van Arien Hendricks Overgaech, die in 1680 bouman onder 

Hodenpijl was. Heijndrick was vanaf 1698 een aantal malen schepen van Hodenpijl; als katholiek verkeerde 
hij in een uitzonderingspositie en kon slechts schepen worden, omdat in Hodenpijl weinig hervormden 
woonden.

2157. Cornelis van Swieten, zoon van Dirck van Swieten, schout en secretaris van Schipluiden, o.a. in 
1680. Cornelis was in 1691 secretaris van Schipluiden.

2158. Zie: Van Boheemen 1999.
2159. Dirck van den Bosch, zoon van Cornelis Willemsz. Bosch, die in 1685 voor hetzelfde vergrijp 

aangesproken wordt door de kerkeraad. Hij komt in 1681 voor als Dirck Cornelisz. van den Bosch in het 
lidmatenregister van de Nederlands Hervormde kerk. In 1691 was hij schepen van Schipluiden.

2160. Zie: Zoetermeer 1686.
2161. Zie: Hazerswoude 1701. Pleun Ariensz. Sijdenbosch, metselaar in 1680 (en in 1747 metselaarsbaas) 

of Pieter Pleune Zijderbos, die in 1723 zetter was?
2162. Zie: Schiedam 1705.
2163. Zie: Mr. Van der Wall z.j.
2164. Zie: Mr. Van der Wall z.j.
2165. Zie: Noordwijk 1709.
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- Het Rosmareyn organiseert twee wedstrijden. "Schipluydens Vragen, den 23 julij 1710." en 
"Vrage tot Schipluy. 1. nov. 1710."2166

1722
-Het Rosmareyn neemt deel aan een wedstrijd te Voorburg.

1710

2166. Zie: Mr. Van der Wall z.j.
2167. Zie: Mr. Van der Wall z.j.
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S C H O O N H O V E N

DE PENSEBLOEM 
"WIJ PEYNSEN DEUCHT"

INLEIDING

Uit enkele externe gegevens blijkt, dat in Schoonhoven al vóór 1546 een kamer bestond, die 
omstreeks 1596 moet zijn opgeheven. De twee bewaard gebleven gegevens uit de kerkeraads- 
notulen zijn interessant. In 1619 protesteert de kerkeraad tegen heroprichting. Kennelijk 
tevergeefs, want een jaar later staan de rederijkers een deel van de recette af voor de armenzorg! 
In de archieven van de wereldlijke overheid hebben we geen nadere gegevens aangetroffen.

GERAADPLEEGDE ARCHIEVEN 
Streekarchief Krimpenerwaard:
Schoonhoven, inv.nr.5, Generale registers op resoluties van burgemeesters etc. 1629-1643 
Schoonhoven, inv.nr.43, Resoluties van de vroedschap 1628-1634.
Schoonhoven, inv.nr.52, Resoluties van de vroedschap 1537-1540.
Schoonhoven, inv.nr.53, Resoluties van de vroedschap 1598-1640.
ANHG Schoonhoven, inv.nr.1, Kerkeraadsnotulen 1619-1660.
ARA, Grafelijkheidsrekenkamer, Rekeningen, inv.nr.3991-4030 en 4232 (Criminele zaken 
Schoonhoven 1461-1568), uitgegeven in de reeks rechtelijke- en weeskamer archieven van de 
Krimpenerwaard, bewerkt door C.C.J.Lans. Den Haag 1987.

BIBLIOGRAFIE
Van Berkum 1624 - Henricus van Berkum, Beschryving der stad Schoonhoven. Gouda 1762. 
Lust-Prieelken 1624 - Schoonhoofs Lust-Prieelken. Utrecht 1624.
Van Winter 1957 - P.J.van Winter, De Hollandse Tuin. In: Nederlands Kunsthistorisch 
Jaarboek. Deel 8. Bussum 1957, p.106-109.

BRONNEN

1546
- Schoonhoven is van plan deel te nemen aan een wedstrijd te Gouda.2168 

1550
- Dat een rederijkerskamer uit Schoonhoven heeft deegenomen aan een wedstrijd te Dordrecht 
blijkt wellicht uit een houtsnede uit het Rijksprentenkabinet.2169

1562
- Schoonhoven neemt deel aan een wedstrijd te Noordwijk.2170 

Vóór 1564
- Vóór 1564 hebben de Schoonhovense rederijkers een wedstrijd georganiseerd. In een lijst met 
behaalde prijzen van de Goudse kamer De Goudsbloem wordt vermeld: "Schoonhoven: Een 
gepickeerde (=gedecoreerde?) schael."2171

2168. Zie: Gouda 1546.
2169. Zie: Van Winter 1957, p.107.
2170. Zie: Noordwijk 1562.
2171. Zie: Van Boheemen 1999.
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1596
- De rederijkers uit Schoonhoven worden uitgenodigd deel te nemen aan een wedstrijd te 
Leiden. Zij nemen de uitnodiging niet aan.2172

1619
- ANHG Schoonhoven, inv.nr.1 (Kerkeraadsnotulen), 1-10-1619, p.9:
"Also men verstaet, dat de rethoriquers haere camer wederom souden oprechten, is 
goetgevonden, dat men met reverentie (=eerbied) aen den heeren magistraten versoucken sal, dat 
het geweert oft geschurceert (=geschorst) soude mogen werden. Sijn gecommiteert 
(=opgedragen) beyde predicanten."

1620
- Idem, 1-9-1620, p.17:
"Naer aenropinghe van den naeme des heeren is van een der diaconien voorgestelt, als dat de 
rethorijckers van haere schouspeelen voor den armen deser gemeynte bereyt waeren te 
contribueren; vragende of men dese penninghe soude ontfanghen en hoe men met deselve soude 
handelen. Is geresolveert, alsoo het een werc der E. magistraten is: op 't consent (=toestemming) 
van de schouspelen der rethorikers te letten en oic vuer de penninghe die ter armen hulpe dienen 
en daervan coomen te disponeeren (=beschikken), dat men deselve penninghe onder de E. 
magistraet of burgemeesteren sal laten berusten ende als men seeckerlic sal vernoomen hebben 
haer E. achtb. consent, dan met de penninghen te doen, als men sal raetsaem en oirbaer vinden."

Vóór 1624
- De Schoonhovense rederijkers zijn aanwezig geweest op wedstrijden in Gouda en Haastrecht, 
getuige twee afscheidsliedjes, die gepubliceerd zijn in "Schoonhoofs Lust-Prieelken".2173

1629
- De Pensebloem neemt deel aan een wedstrijd te Haarlem. De auteur van de bijdragen is "Liefd' 
stilt toorn", I.C.W. (eerder vermeld als G.C.W.).2174

2172. Zie: Leiden 1596.
2173. Zie: Van Boheemen 1999.
2174. Zie: Haarlem 1629.
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S O M M E L S D IJK

??
"HOE LANGHER HOE LIEVER" 

??
"MET HERTEN MINNENDE"

INLEIDING

In de statuten van de Sommelsdijkse kamer (bronnen 1515) staat ten onrechte vermeld 
"Sommelsdijck in Zeelant". Sommelsdijk ligt op Goeree-Overflakkee, dat immers het zuide
lijkste deel van Holland is. Daarom kan de kamer van Sommelsdijk van plan zijn aanwezig te 
zijn op een wedstrijd te Gouda (1546), waarop de "Hollandse" kamers uitgenodigd waren.

De bovengenoemde statuten berustten bij de penningmeester van de sociëteit "Den Doele" te 
Sommelsdijk en bevinden zich nu in het Streekmuseum te Middelharnis. Het handschrift is 
papier, folioformaat. De eerste letter I en de beginletters van de approbatien P, K, I, K zijn 
pronkstukken van pennekunst. Het stuk ligt in een omslag waarop staat:
"Statuijten ende Ordonnantien, waerna hebben te reguleren die hen begeven in de camer der 
rhetorijken "Hoe langher hoe liever" tot Sommelsdijc."
Hieronder staat in 't blauw getekend een vrouwenfiguur met zwaard en boek, waarbij 
"Rhetorica". Onderaan: "Anno Domini 1624". De sociëteit te Sommelsdijk is erfgenaam van de 
rederijkerskamer "Hoe langher hoe liever". Deze kamer schijnt een paar jaar na 1624 in verval te 
zijn geraakt en werd in 1632 vervangen door een schutterij. Dit nieuwe gilde nam het gebouw, 
de stukken en brieven van de kamer over, en heeft gedurende de 17e en 18e eeuw een bloeiend 
bestaan geleid. In 1768 werd een nieuw en flink gebouw gesticht "Den Doele" genaamd (staande 
aan de St.Jorisdoelstraat), dat na de opheffing der schutterij (1803) in 1804 naar de sociëteit is 
overgegaan, die daar nu geregeld vergadert. De societeit is nu ook in het bezit van alles wat van 
de rederijkerskamer en de schutterij is overgebleven; behalve het genoemde statuut, bewaart hij
o.a. een zijden vaandel en een zilveren halsketen met papegaai, waarschijnlijk alleen van het St.- 
Joris- of St.-Sebastiaansgilde. In de muur der vergaderzaal zijn twee langwerpige stenen 
ingemetseld; op de een leest men in vergulde letters: "Hoe langher hoe liever.", op de andere: 
"Met herten minnende". Tot voor korte tijd bewaarde men op de zolder van het gebouw nog een 
wagentje, een reuzenkop en een rond schild, welke voorwerpen eenmaal dienst deden bij de 
"ommeganck" of optocht. Thans nog levert de molenaar elk jaar een zak tarwe, die op 
koppermaandag2175, in de vorm van brood aan de armen wordt uitgedeeld.

GERAADPLEEGDE ARCHIEVEN
GA Middelharnis, OA Sommelsdijk, inv.nr.54 (Ordonnantieboeken van Sommelsdijk 
1595-1644).
Idem, inv.nr.56 (Ordinaire rekeningen van de Thesaurius 1624-1634).
Streekmuseum Middelharnis, Statuyten, ende ordonnantien, waerna hebben te reguleren, die hen 
begeven in de Camer der Rethorijken hoe langer hoe liever tot Sommelsdijc. Anno Domini 
1624.

BIBLIOGRAFIE
Boers 1843 - B.Boers, Beschrijving van het eiland Goedereede en Overflakkee. Sommelsdijk 
1843, p.239 v.v.
Braber 1975 - J.L.Braber, Sommelsdijk in vertellingen. Deel 1 en 2. Zaltbommel 1975.

2175. Koppermaandag is de maandag na Driekoningen, een feestdag van ambachtslieden, het langst nog 
gevierd door de boedrukkers(gezellen). Het feest hangt waarschijnlijk samen met het afsluiten van 
jaarcontracten.
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Ter Gouw 1885 - J.ter Gouw, Sommelsdijks voormalige rederijkerskamer. In: De Navorscher. 
Jaargang 35 (1885), p.474-483.
Koert z.j. - J.L.Koert, De geschiedenis van de Sociëteit Rhetorica te Sommelsdijk. In: 
Middelharnis - toen en nu. Z.j., p.24-32.
Kruider 1975 - A.J.Kruider, De kamer der rethorijken "Hoe Langer Hoe Liever". De Kamer der 
Schutterij "Getrouw Tot Der Doot" in den Doele, binnen Sommelsdijck.In: Nederlandsche 
Historiën. Jaargang 9 (1975), nr.3, p.109-116.
De Navorscher. Deel 6 (1856), p.257.

BRONNEN

1515
- Statuyten, etc. anno 1624:
"In den naem der H.Drievoudicheijt, daer alle wijsheden der herten uytvloyende is. Amen. By 
desen iegenwoordigen instrumente (=akte), sij kont (=bekend) ende kenlyck (=duidelijk) 
eenyegelijck, dat in 't iaer ons Heeren duysent vijfhondert ende vijfthiene in d'derde indictie 
(=cyclus van 15 jaar) opten 26en dagh van novembri ten 11 uren of daerontrent, in den Pausdom 
onser alderheijlichsten vaders des heeren Leo den thiensten, paus in synen derden jaere in de 
iegenwoordigheijt mijns, openbaer notarius ende der tuijghen hier onderscreven daertoe 
geroepen ende gebeden.
Soo sijn gestelt in properen (=eigen) persoonen d'eerbaren ende voorsienighen mannen Hr. Witte 
Gillisz., Hr. Cornelis Symonsz., Hr. Jan Wittesz., Hr. Renaert Wittesz., Cornelis Cornelissen 
Wellen, Martijn Mathijsz., Claes Heijndricksz., Renaert Thomsz., Heyndrick Matheeusz., 
Danckert Jacobsz.2176 en meer andere van der gheselschap der gildebroeders, die men noempt 
retrosynen der cameren van den rethorica van de bloeme "Hoe Langher Hoe Liever", binnen 
Sommelsdijck in Zeelant, des bisdoms van Utrecht, heerlicheyt des eedelen Heere, Heer Philips 
van Bourgoein, admirael van der zee; wel rypelyck bedacht, ongedwongen alsoo sij beleden ter 
eeren Gods almachtich ende Maria, sijn gebenedijde moeder, ende alle dat hemelsche geselschap 
bijsonder tot lof ende eerwaerdich der alderheijlichste der jonckvrouwe Sint Annen2177, moeder 
des moeders ons Heeren Jhesu Christi, welcke sylieden tot haerder patronessen ende 
voorspraecster haerder zielen uytvercooren hebben om te vermeerderen Godts diensten met 
missen ende andere deughelicke wercken, dien sij ter eeren Godts ende der heijligen moeder St. 
Annen binnen der prochie van Sommelsdijck laten doen sullen. Ende oock mede, om te 
exceleren ende te verheffene die edele conste, een van de seven vrye consten, genaempt 
rethorica. Welcke conste alle redelijcke menschen nut ende profijt is om melancolie te 
verdrijven, solaes (=genoegen) ende vreucht te vermeeren, hebben geordineert, ende ordineren 
mitsdesen ende sijn geaccordeert (=overeengekomen) eendrachtelijcken by prinsche ende 
regeerders nu ter tijt ghecoren van de gemeene kamere en by ordinantie van den gemeenen 
(=gehele) geselschap voornoemt met desen openbaren instrumente, op 't verbeuren altoos van 
haer ende voor haer nacomelinghen van woorde tot woorde hierna volghende.

1.Item, soo wat persoonen, die onder dese ordinantie willighlijck (=vrijwillig) komen, die sullen 
geven drie grooten Vlaems van incomen, ten waer of den prinsch een weijnigh toeven wilde, 
ende die bode 1 grooten.
2.Item, soo wie begeert in dit geselschap te comen, die zal den prinsche bidden, ende die 
prinsche sal een ommevrage (=rondvraag) doen, onder die gemeene gesellen, ende die minste 
stemmen sullen altijd die meeste volgen.
3.Item, daer en sal niemant ontfangen worden in 't geselschap, men sal hem eerst overlesen dese 
ordonnantie, ende die daer ontfangen wort, sal sweeren ten heylighen, ofte geloven (=beloven) 
op trouwe, op eere, alle puncten, hierin verclaert, vast ende gestadigh te onderhouden.

2176. Braber 1975, Deel 2: "Als oprichters worden dan ook allereerst vier priesters vermeld, altijd 
aangeduid met heer. (...) De overige oprichters, overwegend vooruitstrevende jongelui uit de burgerij (...)."

2177. 26 juli.
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4.Item, die begeert uijt dit geselschap te scheyden ende van dese subiectie (=verplichting) 
ontbonden (=vrijgemaakt) te sijne, die sal daer uijt mogen gaen op Sint Annen, onse 
patronissedagh ende dan betalen alle oncosten, die tot den daghe toe te geven staen ende 
daerenboven voor sijn uijtganck (=uittrede) de camer geven 7 grooten, ende den bode 1 groote. 
5.Item, men sal alle dincxdagen ter eeren Gods ende onse H.Patronesse Sinte Anna laten singen 
of lesen, nadat men 't vervallen (=opbrengen) mach een misse tot saligheid van alle gilde- 
broeders ende susters ende men sal loonen gelyckerwijs als anderen gilden den priesters loonen 
ende de priester sal gehouden wesen alle dincxdage de misse te singen. Als men geen misse en 
singet, ofte hij sal se doen singen.
6.Item, men sal alle jare op Sint Annendagh, ofte avondt als 't best pas geeft, doen jaerghetijden 
voor alle broeders en zusters, die gestorven sijn uijt 't gilde van die H.Drievuldigheid; Sinte 
Anne, patronesse van de camer der rethoriken; St.Job, propheet; Maria Magdaleena; Sint 
Oncommer2178 ende oock voor broeders ende susters, die noch sijn in levende lijve in 't gilde 
voornoemt. Ende men sal alsdan was bernen (=branden) ende ermen deelen; den pastoor, 
priesteren haer distributie (=aandeel) geven als in ander gilden de manier is.
7.Item, die gemeene gesellen sullen alle jare sondaeghs, voor Sinte Annendach kiesen bij den 
stemmen eenen prinsch ende die de meeste stemmen heeft, die zal dat jaer prinsche wesen ende 
dese electie (=verkiezing) sal soo eerlyck ende rypelyck (=ernstig) geschien als 't behoort. Ende 
als den prins gecoren (=gekozen) is, soo zal hij kiezen eenen stedehouder (=plaatsvervanger), die 
in sijn absentie regeeren sal, ende doen in allen puncten d'welck den prinsch toebehoort. Ende 
voorts sal den prinsche met den stedehouder kiesen drije regierders, te weten: den ouden prin- 
sche, die deecken wesen sal, ende noch een van den geselschap van de camer ende een van den 
gemeenen broeders, die van der bloeme niet en is2179. Ende dese drie sullen tsamen 't gilde regie
ren. Ende voorts sal den prinsche stedehouder met dees twee regierders kiesen noch twee regier- 
ders, die met den prinsch, stedehouder ende regierders voort de camer sullen regieren ende 
berechten.
8.Item, alle jaren op Sinte Annendach sullen die gemeene gesellen gehouden wesen te camer te 
comen's morgens voor acht uyeren met haren peloire (=uniform), om met haren prinsche 
stadelick (=plechtig) ter hoochmisse te gaen offeren eerlijck, devotelijck met haren prins, ende 
na der missen weder met den prinsch thuijs gaen. Die hierin gebreeckelijck is, sal verbeuren een 
pont was t'gilden behoef.
9.Item, alle die in 't geselschap sijn, sullen verbonden ende schuldig sijn te betalen tot 's camers 
behoef een oortken (=1/4 stuiver) tot maentgelt, ende die prinsch sal schuldigh sijn alle maenden 
dit maentgelt van eenijegelicken te manen, op een boet van twaelf grooten te verbeuren tot des 
kamers behoef, ende soo wie tot prinsche vermane sijn maentgelt niet en betaelt, alsoo veel 
maenden als hij 't over laet loopen, soo dicwils sal 't ghedubbeleert worden.
10.Item, men sal alle Bamisse2180 tot Paeschen toe, alle sondage colve houden (=(feestelijke 
bijeenkomst houden), sonder verdragh (=vrijstelling) ende de colve sal ommegaen bij A, B, C,
D, E. Ende daer de colve valt, sal gehouden wesen den gemeene gesellen minlick te ontfangen in 
sijn huis, of die geen huijs ende heeft in een eerlycke (=fatsoenlijke) plaetse op een boete van ses 
groote te verbeuren t'kamers behoef, en soo wie sondaegs niet te camer en compt (te weten) in 
die colve, sal verbeuren een oortken, een deuyt (=1/8 stuiver) tot des camers behoef ende een 
deuijt tot den gesellen behoef, die in de colve comen.
(Hieronder volgt een toevoeging uit 1579, die aldaer is terug te vinden).
Philips van Bourgogne, Heere van Sommelsdyck, van Blacon Soubburch, admirael van der zee 
etc. doen cont, dat wij ter bede ende neerstigen versoucken vande persoonen, hierboven geseid, 
de statuijten, ordonnantien hiervoren in dit iegenwoorich instrument verclaert, confirmeert 
(=bekrachtigd) ende geapprobeert (=goedgekeurd) hebben, confirmeren ende approberen in 
forme (=in de vorm) ende manieren hierboven verclaert, gunnen mitsdesen de rethoriken

2178. St.-On(t)commer is dezelfde als St.-Wilgefortis. De naam betekent "Sterke maagd". Haar feest 
wordt gevierd op 20 juli. Zij gold als troosteres van bedroefden.

2179. Wordt hier "beminder" bedoeld i.p.v. "camerist"?
2180. Het feest van St.-Bavo, 1 oktober.
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alsulcken vrijheit om 't gescil in de camer te bereghten, als wij voortijts de schutterijen gegunnen 
hebben ende noch gunnen, dat men den rethorycken niet en sal mogen dwingen om te commen 
in eenige van de schutten (=schutterijen). Oirconden onsen name hieronder gestelt op den 26en 
dach van novembri anno XVcXV.Onder stont geschreven:
PHS de Bourgne."

1528
- Idem, addendum:
"Kaerle van Bourgogne, Heere van Breedamme, van Sommelsdijck, Anthonis van der Hert, als 
gemachtigd uijt den naem van mijn heer van Phalais, Heere van St.Annelant ende Sommels- 
dijck.
Doen kont, dat wij ter bede ende ernstiger begeerten van de persoonen ende gildebroeders, 
hierboven verclaert, de statuijten ende ordonnantie hiervoren in dit iegenwoordige instrument 
verclaert staet, geconfirmeert ende geapprobeert hebben ende bij desen confirmeren ende 
approberen informe ende manieren, hierboven verclaert, gunnen mitsdesende rethorijcken 
alsulcke vrijheid om 't geschil in de camer te berechten, als wij voortijts de schutterijen 
gegonnen hebben ende noch gonnen, dat men de rethoricken niet en sal mogen dwingen uyt te 
comen in eenige van de schutterijen.
Orconden onsen namen, hier onderaen gestelt opten 4en dach in julio anno XVcXXVIIJ. Onder 
stont geschreven Charles de Bourgogne ende A.van der Hert."

1545
- Idem, addendum:
"Kaerle van Bourgogne, Heere van Sommelsdijck etc. confirmeert ende accordeert den 
rethrosijnen hare previlegien als sijne voorvaders gedaen hebben na forme ende inhouden 
(=inhoud) van dese tegenwoordigen instrumente. In oorconden heeft mijn edele hoochgeboren 
Heere sijnen name in spacie (=op de lege ruimte van het papier) geschreven den 24 juni anno 
XVcXXXXV.
Onder stont geschreven Charles de Bourgogne."

1546
- Sommelsdijk is van plan deel te nemen aan een wedstrijd te Gouda.2181

1579
- Bron idem 1515 (addendum bij artikel 10):
"Den 19en decembris anno XVc LXXIX is gewesen ende geordineert bij prinsche ende 
regierders beroerende dit 10de articule van d'absenten, die wete gehat hebben in de colve te 
comen ende niet en compareren, zal verbeuren, soo dicwils als dit 't selfde geschiet d'een helft 
tot 's camers behouf ende d'ander helft tot de gemeene broederen. Ende die prinsche ofte 
stedehouder in der prinsen absentie, sal gehouden wesen voor de absenten te verleggen (=voor te 
schieten), ende den eersten dach van rechte dat weder inwinnen (=innen) ende soo wie dan 't 
verlegh (=voorschot) niet weder en geeft van stonden aen, die sal verbeuren twee groote (=1/2 
stuiver), blijven tot prinsen behouf, ten ware (=tenzij) of die prinsche een weynich wilde beyden 
(=wachten).
11.Item, men sal alle jare, drijeconingendage of daerontrent met loten kiesen eenen coninck. Die 
dan coninck es, sal gehouden wesen eenijegelicken van der bloemen te geven een avijs spellende 
sonder letteren op syne cost, ende sal sijn maeltijt kiesen voor vastelavont ende de coninc sal in 
der maeltijt schencken een coppel conijnen ofte capoenen ende daermede sal hij van dier 
maeltijd vrij wesen.

1580
- Idem, addendum bij artikel 11:

2181. Zie: Gouda 1546.
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"Op den 4en januari 1580 is entelijck geresolveert gewesen bij regierders ende geaccordeert 
beroerende om den coninck halen of met hem te zamen ende dat op den boete. Wie in desen 
wete ontfangen hebben ende in gebreke is, sal verbeuren een groote ende syn advijs op 
denselven dach geset en heeft op de boete voorsz.
12.Item, 't geselschap hebbende eenen bode, die haer trouwelycken dienen sal, dewelcke van de 
gemeene camer alle jare op S. Annedach, of daerontrent, sal hebben voor synen arbeijt acht 
groote Vlaems, ende teijnden (=na verloop van) twee jaren een nieuwe peloire ende noch van 
alle degeene, die in 't geselschap comen sullen ofte uijtgaen een groote, dies sal den bode 
sweeren ten heyligen ofte mede op trouwe, op eere, 't geselschap trouwelicken te dienen ende 
dese previlegie mede t'onderhouden als d'ander van der bloemen.
13.Item, die bode sal alle heijligedage voor den prinsche ofte stedehouder vragen, of hij ijet 
gedaen wil hebben, ende is 't dat den prinsch ofte stedehouder yet gedaen wil hebben, dat sal hij 
trouwelijck ende scherpelick de wete doen (=mededelen), gelijck hem den prinse bevelen sal. 
Ende die gesellen sullen gehouden wesen, die wete in waerden te houden. Ende hebben sij 
eenige nootsaecke, waerdeur sij te camer ofte te colve niet en soude mogen comen, dat zullen sij 
den bode te kennen geven ende die bode sal gelooft wesen op trouwe, op eere oft op zijnen eedt, 
dat in de camer te verclaren ende de prinsche met den regierders sal uyt des bodes woorden in 
sulcken saken de camer mogen berichten. Ende waer 't, dat men conde betuygen met twee ofte 
drye van de camer, dat de bode den prinsche valschen aenbroghte, soo sal den bode verbeuren 
12 groote tot camers behoef ende eenen bevaert doen tot prinsch vermanen tot het heijlich cruijs 
op Hellevoete.2182 14.Item, soo wie den prinsche met syn regierders een rolle sal geven om te 
leeren ende te spelen, die sal gehouden wesen die rolle t'ontfangen op een boete van 2 groote 
Vlaems,ende waer 't dat yemande sijn rolle verlore, die sal verbonden wesen de rolle te laten 
verschrijven (=overschrijven) op sijnen cost, ende zoo wie nootsaecke heeft, waerbij hij de rolle 
niet leeren en mach, die sal 't den prinsche drije weken te voren seggen, opdat den prinsche 
daerinne voorsichtich (=vooruitziend) mach sijn. Ende waer 't dat yemant sijn rolle, die hij van 
den prinsche ontfangen heeft, niet en leerde uijt versmaethen (=geringschatting) ofte cleynachti- 
gen ende dat bij sijnder gebreck 't spil (=spel) niet en zoude mogen ghespeelt werden op den 
dagh van den prinsche en regierders daertoe geordonneert, die sal verbeuren twee grooten 
Vlaems t'scamers behoef.
15.Item, op den dagh als de prinse met den regierders een spil uijtgeven, soo sullen sij den dach 
ordonneeren om te speelen ende segget den gesellen, opdat sij haerselven daerop moghen 
reguleren (=instellen) en leeren.
16.Item, als de bode die wete doet, eenige van der bloemen, die rollen hebben om over te spelen, 
op een seker uijre, die dan op die camer niet en is, eer die clocke slaet, sal verbeuren eene groote 
tot 's camers behoef.
17.Item, als de prinse den bode beveelt, die gemeene gesellen ofte de sommige de wete te doen 
op een sekere uijre ter camer te comen op de hoogste boete, die dan voor die uijre in de camer 
niet en is, sal verbueren acht groote t'scamers behoef.
18.Item, daer en sal niemant seggen buijten de camer tot eenige, die van der bloeme niet en sijn, 
wat daer in de camer geschiet is of wanneer men of wie spelen zal of ijet anders, op een boete te 
verbeuren van vier groote tot des camers behoef.
19.Item, als men spelen sal, soo sal den bode die wete doen den gemeenen gesellen op een seker 
uijre, om die stellagie te maken. Die niet en compareert op die uijre, als hem den bode de wete 
gedaen heeft, zal verbeuren eenen groote, een oortken tot camers behoef ende een oortken tot 
den gesellen behoef, die de stellagie maken, ende na den spele sullen alle die gemeene gesellen 
gehouden wesen eer sij van der stellagie gaen, de stellagie te breken (=af te breken), ende de 
reeschap (=benodigdheden) thuijs te dragen, daer se behoort, op een boete te verbeuren als 
vooren in dit artikel verclaert.
20.Item, daer en sal niemant binnen de camer ofte colve onnutte, oneerlijcke ofte schofierlijcke 
(=beledigende) woorden van vrouwen spreken ofte vloecken ofte sweeren bij God ofte bij

2182. Het Heilig Kruis te Hellevoetssluis.
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eenige heijlige ofte niemant en sal den man noemen die achter Sint-Anthonis loopt2183 ofte 
niemant en sal 't den anderen in de camer ofte colve moghen bringen (=toedrinken) ofte van 
anderen wachten (=uitgebrachte dronk beantwoorden) een biers, half bier ofte heel bier ofte 
diergelijcke op een boete van eene deuijt te verbeuren tot des camers behoef, ten ware of hem 
den prins oorlof gave eenen diepe tooch d'een den anderen vriendelijcken te brengen.
21.Item, daer en sal niemant van den geselschappe comen in den camer van 't advijs "Met herten 
minnende", hij en sal ionstelijck (=goedgunstig) groeten blootshoofts den prinse met den 
gemeenen geselschap op een deuijt te verbeuren tot des camers behoef.
22.Item, eenijgelick van 't geselschap zal weten te seggen, als 't hem den prins ofte stedehouder 
vermaent, de geleerden refereijn van buijten ende d'ongeleerden rondeel ende dan t'elcken reijse 
verscheen (=verschillend) op een boete te verbeuren t'scamers behoef.
23.Item, soo wanneer een priester singet ofte een bruydegom trout van den gheselschap, wil hij 
een present op sijn feeste gespeelt hebben, dat sal hij laten weten den prins goetstijt (=vroeg 
genoeg) te vooren, opdat men wel leeren magh. En daervoor sal hij 't geselschap schencken een 
eerlij ck gerechte, ende twee stoop wijns, hetzij Rijnsche of Petau (=uit Poitou), nadat hij sijn 
eere wil bewaren, ende die sal hij schencken des anderen daeghs na sijn feeste ofte 't 's 
heylighdaeghs daerna, alsoo 't den prins met 't geselschap gelieven sal. Des zal een ijegelick van 
't geselschap commen tot sijn feeste, is 't dat hij daertoe gebeden wort op een boete van acht 
groote t'scamers behoef. Des sal den priester ofte bruydegom den prins bidden, dat hij een 
ijegelick van 't geselschap bij de camers bode doet bidden op sijnder feest. Ende den priester sal 
den bode geven een nieuwe bonnette (=muts) ofte een stoop wijns daervoor, ende den 
bruydegom sal den bode geven een paer messen ofte twee stuvers daervoor.
24.Item, waer 't dat de retrosynen van der bloemen "Hoe Langher Hoe Liever" hiernamaels 
eenighe prijsen wonnen met spelen ofte met digthen, die sullen comen d'eene helft tot Sinte 
Annen, onse patronesse behoef ende de ander helft tot 's camers profijt.
25.Item, niemant en sal spelen, juweelen (=gewonnen prijzen?) van de camer uijt mogen leenen 
sonder prinschen ende regierders en sullen geen spelen uyt mogen leenen dan regel om regel, 
ofte zekere panden ofte juweelen in stede ontfangen. En quame hier de camer eenige schade ofte 
verlies af, dat sal den prinsch, regierders ofte andere die de spelen, juweelen wegh geleent heeft, 
die camer betalen ende de waerde daervoor geven, en zoo wie hierjegens doet zal verbeuren 2 
groten Vlaems 's camers behoef.
26.Item, den prinsch ende de regierders sullen alle vierendeel jaers rekeninge doen voor den 
gemeene gezellen van den ontfanck ende uijtgevinge ende maecken de camer claer van schulden 
op een boete van ses groote t'scamers behoef.
27.Item, den prins met den regierders en sullen den gemeenen gesellen niet hoogher mogen 
belasten in 't coopen ofte vercoopen buijten haerluijder consent dan tot twaelf groote toe. Die 
contrarie doet sal verbeuren een pont was tot Sint Annen profijt en 't overschot selve gelden 
(=betalen).
28.Item, waer ijmant soo boos, die den ontfangers ofte regierders betalinghe overseggen 
(=opzeggen) wilden van breucken (=boete), maentgelt ofte anders ende dat niet waermaken en 
conde met twee of drie van 't geselschap voornoemt, die sal verbeuren acht gulden t'scamers 
behoef ende een half pont was Sint Annen profijt. Ende is 't dat den prins ofte regierders 
betaelinghe missaeckt (=ontkent), ende dat over hem getuijcht wordt als voren, die daer 
gebreeckelijck in bevonden wort, die sal dat gelt betalen ende daerboven verbeuren een pont was 
't gilde profijt.
29.Item, wanneer den prinsch met den regierders hebben eenige saecken te berechten, so sullen 
sij eenen dach daertoe ordineren en die gemeene gesellen op den dach van rechte ontbieden met 
den bode op een seecker uijre ter camer te commen, die alsdan, eer de clocke slaet, in de camer 
niet en is, sal verbeuren een groote t'scamers behoef, ende als den prinsch met den regierders 
recht houden sullen, soo sullen sij berechten, al dat in de camer te berechten is en niet verleggen 
(=uitstellen), ten ware ofte groote nootsaecke waren.

2183. Bedoeld wordt de duivel.
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30.Item, als die prinsche den regierders eenigh vonnis vermaent, sullen sij verbonden wesen 
rechtvaerdigh vonnis te wijsen na 't inhouden van dese previlegie en niet helden (=afwijken) van 
de justitie door gonste, gifte, haet ofte vrientschap. Ende is 't dat den prinse vint (=rechtspreekt), 
die anders een vonnis wijst dan dit instrument inhout, die sal verbeuren acht groote t'scamers 
behoef ende een half pont was t'gilden profijt, ende als men recht hout ende den prins gebiet 
ijmant te swijgen en dan niet en swijgt, sal verbeuren een halve groote so dickwils als 't gebeurt. 
Ende die daer spot ofte schimpt met het reght ofte eenich vonnis ofte met den regierders, sal 
verbeuren ses groote 's camers profijt.
31.Item, waer 't dat eenige van 't geselschap ongenoeghte maeckte binnen de camer ofte veghte, 
dat salden prinse, stedehouder ofte ijemandt van de regierders mogen vreden (=vrede stichten), 
ende waer 't dat ijmandt vrede weijgerde, die sal verbeuren 2 groote Vlaems 's camers behoef 
ende twee pont was t'gilde profijt ende een bevaert (=bedevaert) t'heylich cruijse ter Goeree en 
hierboven geroijeert ende afgesneden (=uitgestoten) te wesen van 't geselschap ende 
nimmermeer daer weder in te comen, ten waer of die gemeene gesellen geliefde. Ende hij sal 
geven een boete de camer na gelegentheit der saecken, als den prinsche met den regierders 
ordonneren sullen ende daermede zal hij vrij wesen van den Heere oft saecke, dat mijnen Edelen 
Hoochgeboren Heer, Heer Phillipus van Bourgogne van Blacon Westersouburgh van Sommels- 
dijck, etc. sulcke preveleetgie (=privilege) gunt de camer, maer is 't dat ijemant d'ander dreicht in 
de camer ende opter straten ofte buijten de camer, van dier saecken malcanderen te bevechten, 
die sullen verbeuren, als in dit punt verclaert staet; ende daerboven de heere sijn boete, na den 
rechte in den lande.
32.Item, als daer yemand van 't geselschap den schult der natueren betaelt (=overlijdt), so sal den 
bode eenijgelijck van 't geselschap die wete doen, dat sij te lijcke (=naar het lijk) sullen comen. 
Die alsdan te lijcke niet ende comt en niet offert over de ziele van sijnen medebroeder (alsoo 
verder als hij t'huijs is) sal verbeuren een pont was 't gilde profijt, ende die bode sal hebben voor 
sijnen arbeijt van de erfgenamen ofte van de camer 2 stuvers.
33.Item, waer daer ymandt, die 't recht van de camer versmade ende niet en wilde betalen de 
boete, daer hij in verwonnen (=veroordeeld) ware in de camer, die sal den prins ofte stedehouder 
moghen aenspreken met rechte; 't sij geestelicken of waerlyck sulcx den prins gelieven sal. 
34.Item, quamen eenige retrosijnen van buyten in de camer, die d'advijs "Met Herten Minnende" 
[voert], die sal den prins ofte stedehouder eerlyck ontfangen ende sal mogen verteeren op 
t'scamers cost om de gesellen te feestineren (=fetêren), als haer geschiet in anderen cameren 7 
groten Vlaems. Des sal de prins de gemeene gesellen ontbieden, die weette (=bericht) crijgen, 
dat sij bij hen comen.
35.Item, 't eijnden elcke twee jaren sal men ordonneeren een nieuwe peloer ende die te hebben 
op eenen sekeren dagh op een boete te verbeuren van 1 groten t'scamers behoef ende die te 
dragen met een bloeme daerop gebordueert, als men feest hout van de camer ofte ter geliefte van 
den prins, op de boete voorseid.
36.Item, waer 't dat den prins ende regeerders met de gemeene gesellen namaels ordonneren 
eenige ordonnantien ofte cieragie (=feestversiering) tot eere (=een) profijt van de camer als 't 
geconsenteert is, so zal 't soo sterck ende van goeder waerden wesen ende 't geselschap zoo seer 
verbinden alsof 't in de prevelegie geschreven ware.
37.Item, men sal niet meer camer leggen (=openstellen) dan t'enden veerthien dagen eens, ten 
ware of 't meer van groote noot ware ende niemant en sal van de camer gaen, tensij bij oorlove 
(=met toestemming) van den prins, ende men sal alsdan tracteren saecken, daer men om 
vergadert is en geenen cost doen van eten of drincken dan als 't gedaen is; wilder yemandt dan 
drincken, hij mogen 't doen. Die niet en wil drincken, die mogen gaen sonder schade ofte cost. 
Ende alle dese puncten in al der manieren, als sij voorschreven staen, hebben die prinse, 
regierders en gemeene gesellen der rhetorijcken "Hoe Langher Hoe Liever" voornoemt 
eendrachtelijcke overgegeven voor haerselven, haren anderen gildebroederen ende 
nacomelingen. Ende omdat den prinse ende gemeene gesellen wille dese voorseide articulen 
vast, gestadich ende van goeder weerden blijven sullen, so hebben sij gesamenderhant ende elc 
bijsonder in handen van mij, notarius, hieronder geseid, gelooft, dat wettelijcke stipulerende 
(=bepalende) in de stadt van eede (=in plaats van een eed) sonder wederseggen te houden
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getrouwelicken ende vastelick, als een gestadich man te volbringen ende nimmermeer 
daertegens te doene ofte te doen doene bij hemzelven ofte ijemant anders van sijnentweege alle 
nieuwe subtijle (=scherpzinnige) vonden (=bedenksels), exceptie (=met uitzondering) van 
rechte, 't sij geestelijck of weertlijck (=wereldlijk) uijtgesteken, (=uitgezonderd) ende tot 
meerder sekerheit ende vasticheijt. Soo hebben wij alt'samen ende sal voortaen eenijegelick, die 
in dit geselschap ontfangen sal worden, hemselven verbinden te verwillekeuren (=een belofte af 
te leggen) ende overgeven (=ter beschikking stellen), gelijcke hiernaer volgen zal, te weten: 
38.Ick N.(=volgt de naam van degene die zweert) verwillekuere, verbinde en overgeve mijn 
selver ende swere ten H. (=Heiligste?) dese punten, die in dit tegenwoordige instrument geroert 
ende verclaert staen, te onderhouden, te volbrengen op 't verbant ende 't verbeuren, als die 
puncten begrepen hebben. Alsoo helpe mij God ende alle sijne heijligen.
39.Dit geschiede ende wert geconsenteert binnen den huijse van Claes Heyndricksz., binnen der 
prochie ende dorp van Sommelsdijck, in den jare indictie ende maent op den dagh, uijre en 
pausdom voorszeid, daerbij ende overgeroepen waren d'eerbare mannen Huijge Huijgesz., 
Heijnrick Heynricksz. en Pieter Bettes.
40.Item, es noch geordonneert, soo wie verwonnen woort (=verplicht wordt) met camers rechten 
niet en wilde betalen binnen veerthien dagen, als 't gewesen is, soo sal den prins oft sijnen 
stedehouder met twee of drije regeerders gaen ten huijse van hem ende halen daer uijt sijn 
lieflicxste ende gereetste (=aangenaamste en voortreffelijkste) goet dat hij daer vint ende 
vercoopen dat tot profijte ende behoef van de camer.
41.Item, wie daarjegens rebelleteerde ende contrarie (=in opstand zou komen tegen) dede, die sal 
verbeuren een boete van 20 st. ende staen tot correxie van onsen genadigen Heere ofte sijnen 
dienaer.
42.Item, noch soo begeeren wij van onsen genadigen Heere te hebben 's iaerlicx tot reparatie 
ende ciericheit (=verfraaiing) van den ommeganck uijt te brengen ende dat te gaen uijt den excijs 
9 Carolus gulden. Ende noch jairlicx een sack terwe van den molenaer alle Sint Annendaghe, als 
wij ons feeste houden sullen."

1593
- Idem, addendum:
"Jacob van Bourgogne, Heere van Phallais, van Bredamme, van Sommelsdijck, sinte 
Odulphuslant, etc. doen cont, dat wij ter ernstiger beden en begeerten van den persoonen, 
hierboven geschreven de statuyten en ordonnantien der rethoriken van Sommelsdijck geconfir- 
meert en geapprobeert hebben, confirmeren en approberen den inhoude van dien. In oirconden 
onse name hier ondergestelt den 17 junij anno 93.
Onder stont gestelt Jacques de Bourgogne."

1595
- Idem, addendum:
"Kaerle van Bourgogne, Heere van Sommelsdijck, etc. confirmeert ende accordeert den 
retrosijnen hare previlegien als sijne voorvaders gedaen hebben na forme ende inhouden van 
desen tegenwoordige instrumente. In oirconden heeft mijn edele hoochgeboren Heere sijnen 
name in spacie geschreven. Den 24 junij anno XVcXXXXV. Onder stont geschreven Charles de 
Bourgogne.
Gecollacioneert uijt ende iegens (=overgenomen uit en vergeleken met) d'orginael prevelegie 
ende is bevonden van woorde tot woorde alleens luijden. Actum den 19en in j anuario anno 
1595. Bij mij als scriba (=secretaris) Daniel de Jong 1624.2184"

2184. Uit dit jaar dateert het afschrift van de statuten.
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De Navorscher - De Navorscher. Jaargang 6 (1856), p.257 en jaargang 8 (1858), p.257.
Van der Wall z.j. - Mr. Van der Wall, Lauwerkroon Z.p. en z.j. Hs. KB 's-Gravenhage, sign. 78 
H 22.
Wijnbeek z.j. - A.Wijnbeek, Korte Shets (sic) (...) van de aloude rederijkerskamer De Witte 
Acoleyen Ms. KB 's-Gravenhage, sign. 72 F 47.

BRONNEN

1682
- De Afrikaan neemt deel aan een wedstrijd te Kethel.2185

1708
- De Afrikaan organiseert een wedstrijd.2186

1721
- De Afrikaan organiseert een wedstrijd.2187

1723
- In Leiden behoort een blazoen van De Afrikaan tot de inventaris van Liefde is 't 
Fondament.2188

2185. Zie: Kethel 1682.
2186. Zie: Mr. Van der Wall z.j.
2187. Zie: Wijnbeek z.j. en z.p.
2188. Zie: Leiden 1723.
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V IA N E N

INLEIDING

Het archief van de gemeente Vianen beschikt niet over archiefmateriaal dat voor ons onderzoek 
in aanmerking komt.

GERAADPLEEGDE ARCHIEVEN 
Geen.

BIBLIOGRAFIE
Van Winter 1957 - P.J.van Winter, De Hollandse Tuin. In: Nederlands Kunsthistorisch 
Jaarboek. Deel 8. Bussum 1957, p.106-109.

BRONNEN

1546
- De rederijkerskamer van Vianen geeft te Gouda haar intrede.2189 

Ca. 1550
- Voor het bestaan van een rederijkerskamer ca. 1550 te Vianen pleit mede een houtsnede, die 
bewaard wordt in het Rijksprentenkabinet.2190

2189. Zie: Gouda 1546.
2190. Van Winter 1957, p.107.
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V L A A R D IN G E N

DE AKERBOOM 
"AENSIET LIEFT"

DE LINDENBOOM 
"WIJ SOECKEN KONST"

INLEIDING

Het jaartal 1514, dat vermeld wordt op het blazoen van de Vlaardingse rederijkerskamer, lijkt 
een goede indicatie voor de stichtingsdatum van De Akerboom met de zinspreuk "Aensiet 
Liefd". In de voorrede van de kamerleden bij de uitgave van "Vlaerdings Redenrijck-bergh", de 
verzamelde bijdragen aan de wedstrijd te Vlaardingen in 1616, staat te lezen "Alzo 't octroy by 
de E. heeren magistraten deser stede Vlaerdingen in voortyden verleent tot het oprechten over de 
hondert jaren was out gheworden (...)."

Ook een zinsnede uit een niet ondertekend gedicht in het voorwerk vermeldt die meer dan 
honderdjarige ouderdom in 1616:
"Mijn Rede-rijck dat ick langh over d'hondert jaren 
in weedom heb ghebaert, in misval en ghevaren."

Het jaartal 1514 is in ieder geval heel wat geloofwaardiger dan de opgave zonder bronver
melding van Kops (door Schotel en Van Elslander overgenomen2191) van het jaar 1433. Vanaf 
1544, als enkele Vlaardingse rederijkers (allen behorend tot de magistratuur) in conflict komen 
met het Hof van Holland over ketterse tendenzen in hun toneelstukken, komen we De Aker
boom met regelmaat in de bronnen tegen. De kamer heeft een actief bestaan geleid en aan vrij 
veel wedstrijden deelgenomen. Zelf heeft ze - voorzover na te gaan - in de 16e en 17e eeuw vier 
wedstrijden georganiseerd. Dat gebeurde mogelijk tweemaal vóór 1616 (waarschijnlijk in 1556 
en 15 5 8/592192).

Het organiseren van de wedstrijd in 1616 is wellicht het hoogtepunt in het bestaan van de 
kamer geweest. Na enige moeilijkheden binnenskamers (1614) wordt de organisatie van de 
kamer verbeterd en krijgt men "opsienders" uit het stadsbestuur. Dit blijkt tactisch een goede zet, 
want in 1616 werd de organisatie van een wedstrijd door de plaatselijke overheid mogelijk 
gemaakt. Het werd "een der memorabelste feesten in Holland, waarop vele pronckeryen en 
vreugdebetooningen werden gesien (...); een sierlyck en overdeftigh festeyn met schoone 
optogten van blazoenen en vendels en accoutrementen naar behooren. Het werck was loffelyck, 
het spel schoon omset."2193 Daar de blazoenen achterbleven in Vlaardingen en sindsdien 
zorgvuldig bewaard zijn, beschikt de gemeente nu over een prachtige verzameling. Van het 
Vlaardingse blazoen is in de vorige eeuw een copie gemaakt, daar het origineel in slechte 
conditie raakte.2194

In 1680 zal de kamer nogmaals een wedstrijd organiseren en in de 18e eeuw komen we 
Vlaardingen wederom tegen als organisator. In 1632 proberen enkele jongeren een tweede 
kamer van retorica op te richten. Dit wordt door de overheid verhinderd, maar in het begin van 
de 18e eeuw blijkt Vlaardingen toch een tweede kamer te hebben: De Lindenboom met de 
zinspreuk "Wij soecken konst". Erg lang zullen de activiteiten van de rederijkers in Vlaardingen 
dan niet meer duren: In een uitnodigingskaart voor een wedstrijd te Schiedam in 1724 lezen we, 
dat te Vlaardingen geen rederijkersactiviteiten meer zijn en men dus maar naar Schiedam moet

2191. Kops 1774, p.329.
2192. Zie: Vlaardingen 1616 en Van Boheemen 1999.
2193. Gérard z.j. en z.p.
2194. Sigal 1952, p.67-69.
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komen.2195 In 1749 worden de goederen van de kamer(s?) verkocht; de opbrengst van 107 g. 11 
st. 8 p. komt in de stadskas terecht.

GERAADPLEEGDE ARCHIEVEN
GA Vlaardingen, OA, inv.nr.1 (Register van Verhuering van stadsaccijnsen en andere goederen, 
mitsgaders resolutien van baljuw, schout,burgemeesteren, schepenen en vroedschappen, enz.). 
Idem, inv.nr.5 (Notulen van de vergadering van de vroedschap).
Idem, inv.nr.44-45 (Register van dagelijksche resolutiën en appointementen van baljuw, schout 
en schepenen 1604-1703).
Idem, inv.nr.52-53 (Keurboek 1582-1698).
Idem, Inv.nr.105-109 (Thesauriersrekeningen 1573-1575, 1577-1582, 1585-1592, 
1593-1657).
Idem, inv.nr.116 (Stadsrekening 1749).
Idem, RA, inv.nr.150 (Certificatie en Attestatieboek 1619-1643).
Idem, RA, inv.nr.148-149 (Procuratieboeken van de Vierschaar 1615-1677).
Idem, ANHG, inv.nr.1 (Resolutiën van de kerkeraad 1669-1745).
ARA, H.v.H., inv.nr.278 (Register van notulen van ordonnanties etc. 1608-1617).
ARA, H.v.H., inv.nr.4464-4465 (Grafelijkheidsrekenkamer, Rekeningen 1544-1545).
ANHG Oud Synodael Archief, inv.nr.34.
ANHG, Acta Provinciale Synode Briel 1662.

Voor persoonlijke gegevens werden o.a. geraadpleegd de indices op RA Vlaardingen, inv.nr. 
148-149 en GA Vlaardingen, Not.arch., inv.nr.1-4.

BIBLIOGRAFIE
Beroep 1967 - VlaerdingsBeroep ofte schriftuerlicke uytnodinge (...). Delft 1680.
Bromberg 1967 - R.L.J.Bromberg, Job A.van de Wael's Wellekoomspel voor de 
Rederijkersintrede te Vlaardingen in 1616. Zwolle 1967.
Esbattement 1967 - Een Esbattement van sMenschen Sin en Verganckelijcke Schoonheit. Tekst
uitgave met inleiding en aantekeningen, verzorgd door het Nederlands Instituut der 
Rijksuniversiteit te Groningen. Zwolle 1967.
Gérard z.j. - Gérard, Descriptions des Sept Fêtes de Rhétorique en Flandre, en Brabant et en 
Hollande depuis 1539jusqu'en 1620. Z.p en z.j.
Hummelen 1967 - W.M.H.Hummelen, Bespreking van het werk van Bromberg. In: De Nieuwe 
Taalgids. Jaargang 60 (1967), p.419-420.
Hummelen 1968 - W.M.H.Hummelen, Repertorium van het rederijkersdrama 1500- ca.1620. 
Assen 1968.
Kalff 1885 - G.Kalff, Wouter Verhee. In: TNTL. Jaargang 5 (1885), p.137-187.
Van Linden van den Heuvel en Hoogendijk Kzn. 1911 - J.H.van Linden van den Heuvel en 
J.Hoogendijk Kzn., De regeering van Vlaardingen. CBGH (Centraal Bureauvoor Genealogie en 
Heraldiek). 's-Gravenhage 1911.
Pikhaus 1988-1989 - P.Pikhaus, Het tafelspel bij de rederijkers. Gent 1988-1989. 
Redenrijck-bergh 1617 - Vlaerdings Redenrijck-bergh, met middelen beplant die noodigh sijn 't 
gemeen, en voorderlijck het landt. t'Amsterdam (...) Anno 1617.
Rederijkersblazoenen 1957 - Rederijkersblazoenen: Trots van Vlaardingen. Plaatsbeschrijving. 
Uit: Alg. Handelsblad19-1-1957.
Sigal 1952 - M.C.Sigal, De rederijkerskamer d'Akerboom te Vlaardingen en haar verzameling 
blazoenen ten stadhuize aldaar. In: Zuid Hollandse Studiën. Deel 2 (1952), p.52-76.
Sprenger van Eyck 1831 - Mr.P.G.Q.Sprenger van Eyck, Geschiedenis en merkwaardigheden 
der stad Vlaardingen. Deel I. Rotterdam 1831.

2195. Zie: Schiedam 1724.
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Vlaardingen 1986 -  Vlaardingen in zyne opkomst, aanwas, geschiedenissen, voorrechten(...) 
beschreeven van wegen de Raad der Stede, en opgeschildert met Oudheid- en geschiedkundige 
aantekeningen. Amsterdam 1807 (reprint: Schiedam 1986).
Van Winter 1957 - P.J.van Winter, De Hollandse Tuin. In: Nederlands Kunsthistisch Jaarboek. 
Deel 8. Bussum 1957, p.106-109.
Van der Wall z.j. - Mr. Van der Wall, Lauwerkroon. Ms. KB 's-Gravenhage, sign. 78 H 22. 
Wijnbeek z.j. - A.Wijnbeek, Korte Shets (sic) van de Aloude rederijkerskamer De Witte 
Acoleyen te Leiden. Z.j. Ms. KB 's-Gravenhage, sign. 72 F 47.

NIET GEDATEERDE BRONNEN

Kalff 1885, p.166 geeft in de laatste regels van een tafelspel "Van de Letter en de Geest":
"Welck den wech der salicheyt voorsegelt 
Aensiet de Liefde, al syn wy ongeregelt."
De laatste regel verwijst waarschijnlijk naar de spreuk van De Akerboom.2196

BRONNEN

1514
- Het jaar, waarin de kamer octrooi werd verleend? Dit jaartal komt voor op het blazoen van de 
kamer. In de voorrede tot keizer en andere leden van De Akerboom in Vlaerdings 
Redenrijckbergh (1616) staat: "Alzo 't Octroy by de E.Heeren Magistraten deser Stede 
Vlaerdingen in voortyden verleent tot het oprechten over de hondert jaren was out gheworden". 
De baptisatie moet volgens Wijnbeek te Leiden bij de Witte Akoleyen hebben plaatsgevonden.

1544
- ARA H.v.H., Grafelijkheidsrekenkamer, Rekeningen, inv.nr.4464, fol.85 (23-7-1544):
"(—) van Malsen, secretaris van den voersz. hove de somme van vijf ponden thien scell. van 40 
gr. 't pondt, die hem by den voernoemde hove toegetauxeert (=toegekend) zijn ter cause van dat 
hy vijf daegen gevaceert heeft (=op dienstreis was) duer ordonnantie van de voorsz. hove, omme 
twee verscheyden informacie te doen binnen Rotterdam ende d'ander tot Vlaerdinge, beyde roe
rende (=aangaande) seeckere spel ofte batement, aldaer gespeelt van vier personaege toege- 
maeckt in 't sotte ende noch seeckere extraordinarys oncosten daerinne begrepen. Beloept t'same 
ter somme toe van vijf ponden thien schellingen van 40 gr. 't pondt. Blyckende by de ordonnan
tie hier overgelevert in date den 23en july anno vier ende veertich. Waeromme hier 5 pond 10 
sc."

1545
- ARA H.v.H., Grafelijkheidsrekenkamer, Rekeningen, inv.nr.4465, fol.70 (15-1-1545):
"Jorijs Ottezoen, eerste deurwaerder van den voorscreven hove, die uyten Haege gereyst is met 
een mandement (=bevelschrift) van denselven hove tot versouck van den procureur-generael tot 
binnen der stede van Rotterdam ende Vlaerdinge ende aldaer gedachvaerdt in persoene op 
zeeckere peyne pecunieuse (=geldelijke boete) voer dese hove Cuvyn Corneliszoen Ahasverus, 
Mathys Kerstenszoen, Reyer Janszoen, Cornelis Jorijszoen, alle rethoresynen tot Rotterdam 
ende aen Florijs Janszoen, Wijnant Symonszoen2197, Adriaen Huygszoen2198, Pieter Aertszoen 
Pols2199, alle rethorisijns tot Vlaerdingen, waervoeren hem by den voorsz. hove toegetauxeert 
zijn vier daegen tot acht stuvers 's daechs. Blyckende by de ordonnantie hier overgelevert in date 
den 15en january anno XVc vier ende veertich stilo curie Hollandie. Waeromme hier 32 st."

2196. Hummelen 1968, 1 R 1; Pikhaus 1988, Deel 1, p.50.
2197. Wijnant Symonsz. was in 1548-1549 schepen van Vlaardingen.
2198. Adriaen Huygsz. was in 1542 en 1553-1556 schepen van Vlaardingen.
2199. Pieter Aertsz. Pols was van 1545-1571 burgemeester en schepen van Vlaardingen.
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- De Akerboom is van plan deel te nemen aan een wedstrijd te Gouda.2200 

1550
- Houtsnede van Retorica tegen de achtergrond van het blazoen van de Dortse kamer met 
wapens van diverse plaatsen, waaronder die van Vlaardingen.2201

1556
- Eigen feest (?). In de blazoenverzameling van het gemeentehuis te Vlaardingen bevindt zich 
een blazoen van de kamer van Bergen op Zoom met het jaartal 1556. Bergen op Zoom was niet 
aanwezig in 1616 op de wedstrijd. Een voorzichtige conclusie zou kunnen zijn, dat in 1556 te 
Vlaardingen een feest is georganiseerd, waarbij dit blazoen is achtergebleven. De kamer van 
Bergen op Zoom deed mee aan het Antwerpse landjuweel van 1496 en bestond dus toen al.2202

1558/59
- De 's-Gravenzandse rederijkers krijgen geld om naar hun kunstbroeders te Vlaardingen te 
reizen.2203

- Vlaardingse rederijkers zijn op bezoek in Brielle.2204

1580
- De Akerboom is aanwezig op een wedstrijd te Heenvliet.2205 

1586
- GA Vlaardingen, OA, inv.nr.1, fol.188 (1586). Zie ook: GA Vlaardingen, Arch. 
Ambachtsheerlijkheid Vlaardingen, inv.nr.33, fol.117:
"Op den lesten dach junij XVc LXXXVJ soe hebben Abraham Dircxsz.2206 ende Jacop 
Cornelisz. Bieman2207, burgemeesteren, in 't openbaer verpacht voor de drie eerstcomende 
maenden de stede wijn ende bieraccijse, innegaende den eersten julij metten sonnen opganck 
ende eyndende den eersten julij naestcomende metten sonnen opganck. Hierinne sal vrij heersen 
(=vrijdom van accijns genieten?) de predikant in 't geheel, en de camer van retorica met een 
tonne biers, voorts nae de oude voerwaerden ende op zulcke conditien pachter gebleven Marten 
Marcusz. Snijder, voer hondert twee en twintich gulden. Borgen Yeman Zijvertsz. en Lodewijck 
Fransz."

- GA Vlaardingen, OA, inv.nr.105, fol.104:
"Noch betaelt Pieter Thonisz. Retorica2208 over 17 dachgelden van arbeytsloon van de stoof by 
de coornmoelen te helpen steken, de platinge op de Wael ende den steen over te cruijen van de 
haven op de Wael te weeten 10 dachgelden van acht st. en 7 dachgelden van zeven st. daechs. 
Compt t'samen 6 pond 9 st."

1546

2200. Zie: Gouda 1546.
2201. Van Winter 1957, p.107.
2202. Zie: Van Boheemen 1999.
2203. Zie: 's-Gravenzande 1558/1559.
2204. Zie: Brielle 1558/1559.
2205. Zie: Heenvliet 1580.
2206. Abraham Dircksz. was burgemeester en schepen van 1574 tot 1613. Hij vervulde diverse andere 

functies als H. Geestmeester en weesmeester. In 1614 overlijdt hij.
2207. Jacop Cornelisz. Bieman was burgemeester en schepen van 1562 tot 1602, als hij overlijdt. Hij 

vervulde een keur van andere functies, zoals H. Geestmeester en weesmeester.
2208. Pieter Thonisz. Retorica, ook wel Pieter Anthonisz. zal met grote regelmaat klusjes voor 

Vlaardingen blijven opknappen, totdat er in 1621 gesproken wordt over de weduwe van Pieter Thonisz. 
Retorica. Enige relatie met de rederijkers is niet gebleken, maar zijn achternaam blijft intussen wel curieus.
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1589
- Idem, fol.136:
"Noch betaelt de retrozynen 't welck henluijden bij supplicatie (=verzoek) gegunt is, om te 
vereeren de huldinge van Graef Maurits van Nassouwen binnen Monster de somme van 12 
pond."2209

1590
- Idem, fol.145 verso:
"Noch betaelt by ordonnantie van den burgemeesteren de retrosynen tot een nijeuwe jaer 2 
pond."

1591
- Idem, fol.153 verso:
"Noch betaelt de retrozynen tot heure nijeuwe jaer 2 pond."

1592
- Idem, fol.166:
"Noch betaelt de retrorikers tot een vereeringe van den nijeuwe jaer 30 st."

1593
- Idem, inv.nr.106, fol.8:
"Noch betaelt den 9 januarij de retorikers van heure reys tot Santvoort mit heure nijeuwe jaer 10
pond."2210

1594
- Idem, fol.18:
"Noch betaelt de retorisijns voer de vereeringe gedaen op 't stedemael 4 pond 6 st."

- Idem, fol.23 verso:
"Noch betaelt retorica tot een nyeuwe jaer 3 pond 6 st."

1595
- Idem, fol.30 verso:
"Noch betaelt de retorikers voer heure nyeuwe jaer de somme van 3 guld. 8 st."

1596
- De Akerboom is deelnemer aan de wedstrijd te Leiden. Auteur tekent met "Hout maet in daet". 
Tevens is De Akerboom deelnemer aan het zottenfeest te Leiden.2211

1597
- GA Vlaardingen, OA, inv.nr.106, fol.58:
"Betaelt retorica voor een half vat biers met zijn accijns tot een vereering van 't nieuwe jaer 3 
pond 11 st.4 pen."

1598
- Idem, fol.68:
"Noch gegeven rethorica tot een vereerinck 4 pond."

- De Akerboom neemt deel aan een wedstrijd te Rotterdam. De auteur tekent met "Troost 
maeckt jolijt".2212

2209. Zie: Monster 1589 en Van Boheemen 1999.
2210. Zie: Zandvoort 1593 en Van Boheemen 1999.
2211. Zie: Leiden 1596.
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1599
- GA Vlaardingen, OA, inv.nr.106, fol.83:
"Noch betaelt dye broeders van rhetorica 3 pond 10 st."

1600
- Idem, fol.94:
Identieke tekst 1599.

- Mogelijk dateert van dit jaar het tafelspel "Ceres, Neptunus, Aeolus" van de Vlaardingse 
kamer.2213

1601
- Idem, fol.107:
"Noch betaelt de rhetorisijnen tot een vereeringe 3 pond 10 st."

1602
- Idem, fol.137 verso:
Identieke tekst 1601.

1603
- Idem, fol.161:
"Noch betaelt den rhetoricienen voor een vereeringhe van op de stederekeninghe te spelen tot 
een half vat biers 3 pond 15 st."

- Idem, fol.170 verso:
"Noch betaelt aen den rhetoricienen tot vervallinge van de oncosten op den tocht van Schiedam 
hen by mijn heeren toegeleyt de somme van 15 pond." De Akerboom neemt dus deel aan de 
wedstrijd te Schiedam. Geen ondertekening.2214

1604
- GA Vlaardingen, OA, inv.nr.106, fol.194 verso:
"Betaelt den rhetoricijnen deser steede tot een vereeringe voor het spelen op der stede 
reeckeninge voor last van burgemeesteren 7 pond 15 st."

1605
- Idem, fol.235:
Identieke tekst 1604.

- ANHG Classicaal archief 's-Gravenhage, inv.nr.136, fol.73:
(Er wordt afgesproken dat alle predikanten van de classis zullen proberen de rederijkersspelen 
verboden te krijgen).
"Waerop goet gevonden is, dat alle dienaeren, die in haere plaetsen gebreck (=ongemak) van 
alsulcke lichtveerdige spelen hebben oock denselven wech sullen ingaen. Ende overmits 
verstaen wert, dat de kermisse van Vlaerding voor de hant (=aanstaande) is, soo sal den dienaer 
van dien plaetse, alsoock die van den Ketel met den eersten aen de gecommitteerde raden 
aenhouden, om oock in haere plaetsen te vercrijgen, welck alreede anderen plaetsen vergunt is.
( ) "2215

- Idem, 3-10-1605, fol.78:

2212. Zie: Rotterdam 1598.
2213. Pikhaus 1988/1989, p.462, nr.102; Hummelen 1968, 6 A 3.
2214. Zie: Schiedam 1603 en Van Boheemen 1999.
2215. Zie voor de volledige tekst Kethel 1605.
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"Alsoo men verstaet, dat de rhetoryckers tot Nootdorp souden hetselven spel gespeelt hebben, 
welck te voren in Maeslant gespeelt is geweest, soo is D.Dolegio2216 belast, om hetselve den
E.E. heeren Staten aen te dienen ende te versoecken, dat oock aldaer het spelen mochte verboden 
werden, gelyck oock mede tot Vlaerding, alwaer den heere bailju presenteert mede tot het 
weeren der rhetoryckkamer te willen helpen."

- Idem, 27-10-1605, fol.79:
"Is voor de vergaderinge verschenen den heere bailjuw van Vlaerding ende heeft derselve te 
kennen gegeven, dewijle hij siet ende merckt, wat groote schade ende afbreuck de kercke tot 
Vlaerding lijdt door de rhetorijckers aldaer ende haere spelen, dat hij gelijck oock de 
tegenwoordige burgemeesters wel geerne sien souden ende daerom oock ernstelick versochten, 
dat vanwegen dese vergaderinge, bij den E.E. heeren Staten mochte werden aengehouden, dat 
door hare E.E. auctoriteijt (gelijck alreede op sommige plaetsen geschiet is) de 
rhetorijckersspelen geheel werden afgeschaft ende haere camer te niet gedaen. Ende bovendien 
dat denselven oock de camer van het stedehuijs (die schandelick van haer misbruijckt werdt) 
mochte verboden werden. Presenterende (=aanbiedende) tot dien eijnde om te beter hetselve te 
mogen vercrijgen sijne ende der burgemeesters hulpe in dese saecke. De vergaderinge op het 
voorstellen des heeren bailjuws gelet hebbend, heeft goet gevonden met de eerste gelegentheijt 
het voorseijde versoeck in 't werck te stellen ende uut den name des classis des bailliuws ende 
der burgemeesteren tot Vlaerding' by requeste aen de E.E. heeren staten hetgeene voorseid is te 
versoecken ende sal hetselve vanwegen dese vergaderinge gedaen werden door D.Dolegium, die 
te voren daertoe gedeputeert is."

1606
- De Akerboom is aanwezig te Haarlem. De auteur is Gideon Loockefier.2217 Blazoen en intrede 
zijn in Constthoonende Iuweel 1607 afgedrukt.2218

- GA Haarlem, Arch.Oudemannenhuis, inv.nr.3A, lijst 85, nr.6:
"6.Aensiet Lieft.
Aensiet lieft soo 't is gebrieft, sonder beswijcken soet,
D'armen gerieft weest niet begieft (=vervloekt), en u trou blycken doet.
De camer van rethorica tot Vlaerdinghe 52.7.0."

- ANHG Classis 's-Gravenhage, inv.nr.136, 18-5-1606, fol.86:
"Isaacks2219 heeft voorgestelt, alsoo niettegenstaende het spelen der rhetoryckers tot Vlaerding 
verboden is, evenwel by deselve haere caemer ende vergaderinge op het stedehuys wert 
gehouden, of niet goed en ware, dat eenige uut dese vergaderinge gedeputeert werden om by den 
bailliu, burgemeesteren ende schepenen tot Vlaerding aen te houden, dat sulcx mochte werden 
geremedieert (=verholpen). Is goet gevonden, dat D.Albertus2220 ende Cornelis Jansz.2221 
derwaerts sullen trecken, om aldaer met den kerckenraet hiervan te sprecken ende naer bevindt 
der sake ten besten daerin te handelen."

- Idem, 2-10-1606, fol.95-96:
"(—) Ende alsoo hij doen oock van den dijckgraef verstaen hadde,uut oorsaecke dat se met 
malcandren spraecken van het t'samencomen der rhetorijckers tot Haerlem, dat hij voorgenomen 
hadde in de plaetsen sijner jurisdictie den rhetorijckkameren verbodt te doen van niet te mogen 
uuttrecken, dewijle hij verstondt sulcx te sijn in de macht van de overheden der plaetsen, daer de

2216. Daniel Doleglus (ook: Doleger of Van Dooleghem), predikant te Delft in de jaren 1590-1605.
2217. Zie: Delft 1615.
2218. Zie: Haarlem 1606.
2219. Isaacksz. Nerano (ook: Nevaro, Nevarlus, Naeranus), predikant te Vlaardingen in de jaren 1603

1619.
2220. Albertus van Oosterwijck, predikant te Delft in de jaren 1602-1616.
2221. Cornells Jansz., predikant te Kethel in de jaren 1592-1622.
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camers waren. Soo heeft Albertus daerover gevraecht, of niet goet en soude sijn van classe 
wegen so aen de dijckgraef van Delflant, alsoock aen de overicheyt tot Vlaerdingen aen te 
houden en te versoecken, dat se het uuttrecken van haere cameren sooveel mogelick willen 
verhinderen. Ende heeft de vergaderinge hetselve geraden vindende Albertus ab Oosterwijck 
hierin belast het beste te doen, om te besien, wat hij tot belettinge der rhetorijckspelen sal connen 
te wege brengen."

- Idem, 28-11-1606, fol.98:
"Albertus ab Oosterwijck heeft gerapporteert, dat hij met den dijckgraef van Delflant heeft 
gesproken, nopende het beletten van het uyttrecken van de retoryckkamers onder sijne 
iurisdictie, ende dat hij voor antwoorde heeft gegeven, dat hij alrede een acte van interdictie 
verdaen (= een acte van verbod uitgegeven) hadde, dienende tot weeringe van hetselve. Van 
gelijcke stelde Albertus voor, dat hij hadde met de magistraet tot Vlaerdingen gesproken ten 
selven eijnde als vooren, maer dat baliu ende burgemeesters voor antwoordt hadden gegeven, 
niet op haer te derven (=durven) nemen het verbieden van het uijttrecken van hare kamer na 
Haerlem."

1607
- Idem, 8-1-1607, fol.99:
"D.Albertus brengt in, dat hij de sake van Vlaerdingen, vanwegen de retorijckers gevordert 
heeft, soo bij de burgemeesters van de steede, als bij de Staten, tot welcke hij hem begeven heeft 
door het begeren van de burgemeesters aldaer. Ende die selve hebben geseijt, dat sij haer beste 
doen souden. Ende vaten de ongehoorsame bij de cop. Ende dat sij alsdan wisten, wat sij te doen 
hadden."

1610
- ARA H.v.H., inv.nr.278, 8-7-1610:
"Twee predicanten van de classe van Delfland versoucken by requeste verbot van de 
commediespeelen tot Vlaerdingen, maar dewijle haer spel in de voorleden vacantie gevisiteert 
(=onderzocht), bevonden is goed en buyten schandale. Ende daerom bij de heeren van de Raad 
toegelaten wert haer 't selve consent gestadet (=bekrachtigd). Ende den predicanten 't selve 
aangeseit met verclaringe, dat men aan den officier sal scrijven toe te sien, dat dat eige spel en 
geen ander en werde gespeelt en dat daarin niet en werde verandert. Present Prese Coning, 
Cromholt, Couwens, Rosa, Buyes, Schoterbos2222. Den brief wert eodem (=in dezelfde zin) aan 
den bailliu geschreven." (In margine: "Rhetorica")

1612
- GA Vlaardingen, OA, inv.nr.107, fol.13:
"Betaelt de retrosynen tot adsistentie (=hulp) volgens de appostille (=kanttekening) by hare regte 
18 pond."

1613
- De Akerboom is aanwezig bij een wedstrijd te Leiden.2223

1614
- GA Vlaardingen, OA, inv.nr.107, fol.20:
"Betaelt de retrocinen tot vereeringe voor 't spel op 't mael van de stadts-reeckeninge verthoont 
de somme van 15 pond."

- Idem, inv.nr.44, 11-1-1614, fol.18 verso en 19:
(In margine: Reformatie van de redencamer).

2222. Leden van de Raad van het Hof van Holland.
2223. Zie: Leiden 1613.
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"Op het schriftelijck versouck ende te kennen gegeven van Vranck Jacobsz. van Velden2224, 
Lambregt Lambregtsz. van der Brake2225, Barent Baltessen Haesman, Jacob Foppen van 
Dijck2226, Willem Joostsz. van Bon2227, Jacob Pouwelsz. Broeck ende Jacob Jacobsz. 
Branthuysen, liefhebbers der redeconst binnen deser stede, remonstreerden (=lieten zien), hoe 
dat de redencamer "Aensiet Lieft", door verscheyden misbruycken ende veelerlye abuysen 
(=afschuwelijkheden) tot groote hertleed van hen, remonstranten, was vervallen, daerdoor 
deselve redenconste niet alleen in cleyn achtinge gecomen ware, maer te beduchten stonde, dat 
deselve te dien oorsaecke lichtelijck soude comen te ruymen (=verdwijnen). Omme alle 
hetwelcke te voorcomen, versochten sij, remonstranten, dat mijn E. sulx van de gerechte soude 
gelieven henluyden met hunne authoriteyt te adsisteren ende de voorsz. redencamer van alle hare 
voorige abuysen te reformeren (=hervormen). 't Welck in communicatie geleyt (=in overleg 
gebracht) ende daerop gedelibereert (=overlegd) synde, is geresolveert, dat men de voorsz. 
remonstranten in haer versouck sal bewilligen, ende syn tot dien eynde gecommitteert Adriaen 
d'Overschie van Adrichem, bailliu2228; Adriaan Joppens van der Wael2229 ende Louris Arysz. 
van der Houf2230, schepenen, met expresse last (=uitdrukkelijke opdracht), dat de voorsz. 
gecommitteerden sullen sijn als vaders ende opsienders van de voorsz. redencamer ende dat 
niemant voortaen als broeder van de kamer sal mogen worden ingelijft ofte aenghenomen, 
anders dan met consent, believen ende goetvinden van de gecomitteerden voornoemt, dat oock 
deselve gecommitteerden voortaen jaerlicx sullen verkiesen ende eligeren (=kiezen) de hoofden 
van de voorsz. kamer als keyser, prins, vaendrager ende andere, sonder eenich seggen ofte 
contradictie van yemandt. Mitsgaders dat de voorn. gecommitteerden sullen mogen beramen 
ende maecken behoorlijcke ordonnantie ende statuten, daernaer eenyegelyck broeder des 
voorzegde kamers gehouden sal wesen hem te reguleren. Ende dat voorts alle verschillen ende 
oneenicheden, die tusschen de kamerbroederen op de redencamer naer desen sullen comen te 
ontstaen by de voorsz. gecommitteerden beslecht ende teneergeleyt (=uit de weg geruimd) sullen 
werden, mits dat deselve gecommitteerden in alles (??) voorvallende saecken ende daerinne sy 
haer beswaert vinden, hen sullen mogen adresseren aen de heren magistraten deser stede. Des 
resolveren ende behouden mijn heeren van den gerechte aen henluyden het herstellen van (??) de 
voorsz. gecommitteerden de cassatie (=vernietiging), ampliatie (=uitbreiding) ende 
veranderingen van de voorsz. hare last om in tijden en dewijlen daerinne te mogen disponeren 
(=beschikken), sulcx henl. den edelen geraetsaem duncken sal. Lasten ende bevelen wel sulcx. 
Mitsdesen alle kamerbroeders soo wel, die tegenwoordich sijn ofte die noch naemaels ingelijft 
sullen werden henluyden naer desen te reguleren ende alle bevelen van de voorsz. 
gecommitteerden te achtervolgen sonder yet ter contrarie (=in tegengestelde zin) te attesteren 
(=verklaren) op peyne van by deselve gecommitteerden entelyck uyt de voorsz. kamer gedepor- 
teert ende by schepenen gecorrigeert te worden nae gelegentheyt van de saecken. Actum by den 
bailliu, beyde de burgemeesters ende alle de supplianten (=verzoekenden)."

1615
- GA Vlaardingen, OA, inv.nr.107, fol.28 verso:
"Betaelt de retrosijns deser stede hen by den burgemeesteren toegeleyt voor de vertoninge van 't 
spel op 't mael van de reeckeninge de somme van 15 pond."

2224. Vranck Jacobsz. van Velden is in 1616-1617 schepen van Vlaardingen. Hij wordt door Prins 
Maurits ontslagen. In 1618-1620 is hij regent van de weeskamer. In 1621 overlijdt hij.

2225. Lambregt Lambregtsz. van der Brake is in 1614 lid van de vroedschap. Hij is in 1625 weesmeester 
en overlijdt in hetzelfde jaar. Hij was bootsgezel van beroep.

2226. Jacob Foppen van Dijck wordt genoemd in GA Vlaardingen, inv.nr.148.
2227. Willem Joostsz. van Bon wordt genoemd in GA Vlaardingen inv.nr.148. Hij is glasmaker van 

beroep. Bon schrijft een lofdicht in "Vlaerdings Redenrijckbergh" onder de zinspreuk "Bien ou Rien?"
2228. Adriaen d'Overschie van Adrichem, baljuw en schout van Vlaardingen in de jaren 1612-1617.
2229. Adriaen Joppen van der Wael, schepen in de jaren 1611-1615. Zie voor hem: Bromberg 1967, p.10.
2230. Louris Arysz. van der Houf, schepen en thesaurier in de jaren 1614-1628; weesmeester in 1631, het 

jaar waarin hij overlijdt.
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- De Akerboom is aanwezig te Kethel.2231

1616
- De Vlaardingse kamer organiseert een wedstrijd.2232 Auteur van het wellekommspel is Job A. 
van de Wael2233; verder staan in de bundel "Vlaerdings Redenrijckbergh" bijdragen en 
eerdichten van de Vlaardingers A.J.van de Wael2234, "Bien ou rien"2235, J.P.Broock2236 en
I.C.Branthuysen2237.

- GA Vlaardingen OA, lnv.nr.53, fol.36 verso:
"Alzoo hoochnoodich is, dat omme te weren alle ongereltheden, onghelucken ende andere 
swaricheyden, die in de aenstaende comparitie (=verschijning) van de cameren van retorica, 
door quaet beleyt veroorsaecken soude, mogen by goede keuren ende ordonnantien daerinne 
worde voorzien. Soo is 't dat mijn heeren bailliu, schout, schepenen ende raden deser stede, met 
advuys (=advies) van de heeren burgemeesteren, gekeurt, geordonneert ende gestatueert hebben; 
keuren, ordonneren ende statueren mitsdesen, dat allen burgeren ende inwoonderen deser stede, 
geen uytgesondert, die eenige huysen, cameren ofte andere gedeelten vandien, aen eenige 
vreemde personen uyt andere steden ofte cameren van retorica hebben verhuyrt, om by deselve 
gebruyckt ofte bewoont te worden, 't sij tot tappen ofte andersins, gehouden zullen zijn binnen 
tweemael vyerentwintich uyren na de publicatie van desen ter secretarie alhyer perfectelycken 
(=op volmaakte wijze) bij name ende toename aen te geven, aen wyen sijluyden haer huysen 
ofte gedeelte van dien, 't sij man ofte vrouw, verhuyrt hebben ende tot wat eynde op peyne van 
thyen 's heeren ponden by yder te verbeuren, die onwillich ofte in gebreecken gebleeven sal sijn 
de voorsz. aenbrenginge te doen, te appliceren (=aan te wenden) ten behouve van den officyer, 
aenbrenger ende arme elcx derde paert."

- GA Vlaardingen, OA, lnv.nr.107, niet gefolieerd:
"Betaelt Maerten Cornelisz., keyser; ende Pieter Aerentsz., speelman voor het toneel te bewaren, 
geduyrende de verthoningh van de beroepen (=uitgenodigde) camers tot nege dagen elcx thyn 
stuvers daechs, de somme van 9 pond."

- Idem:
"Betaelt Adrian d'Overschie van Adrichem, bailliu, ten aensien hy in de kermis door de 
beroepinge van de intrede van rethorica meer dienders verlangd heeft moeten houden met een 
vacatie 14 pond."

- In de jury die de bijdragen aan de wedstrijd moest beoordelen hadden zitting: Adriaen Jobsz. 
van de Wael, Pieter Cornsz. Dijckhuysen2238, L.A.van der Houve2239, I.G.van Bon en Johan 
Arnoldsz. Dwinglo2240.

2231. Zie: Kethel 1615.
2232. Zie: Van Boheemen 1999.
2233. Zie voor hem Bromberg: 1967, p.10.
2234. Zie bij 1614.
2235. Zie bij 1614.
2236. Jacob Pouwelsz. Broock (Broeck), "Niet sonder Arbeyt". Hij was van 1626 tot 1637 schepen en in 

de jaren 1638-1639 burgemeester van Vlaardingen. In 1640, het jaar waarin hij overleed, was hij thesaurier. 
Zie ook Vlaardingen 1615.

2237. Zie bij 1615.
2238. Pieter Cornsz. Dijckhuysen, burgemeester, schepen en thesaurier in de jaren 1589-1606.
2239. Louris Ariensz. van der Houve, schepen en thesaurier in de jaren 1614-1628.
2240. Johan Arnoldsz. Dwinglo, stadssecretaris in de jaren 1621-1647. Zie voor hem: Bromberg 1967, 

p.27, noot 3. Hij is een vooraanstaand lid van de Schiedamse rederijkerskamer De Roo Rosen. In 1621 zal hij 
benoemd worden als opzichter van de Vlaardingse kamer namens de Gemeente. In 1639 blijkt hij deze 
functie nog steeds te bezitten.
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1617
- Idem:
"Betaelt Cornells Fransz.2241, bouckdrucker tot Amsterdam, (...) ende vergoedinge van eenige 
boucken nopende de intreede van de camere van rethorica, alhyer gehouden de stede vereert. De 
somme van 20 pond."

- Idem:
"(--- ) noch de somme van tweeëntsestich guldens over de winsten gevallen aen de 
steeds-bijerimpost (=stadsbierbelasting) by de retrosynen haer toegeseyt ende ln de reeckeninge 
onder de pacht verantwoort. "

1618
- Idem:
"Betaelt de retrosinen tot een vereerlng voir het spelen op 't mael van de reeckeninge tot 
ordonnantie van de burgemeesteren 15 pond."

- GA Delft, ANHG, Arch.Charitatekamer, niet gecatalogiseerde acte:
"De camer van Vlaerding een deel turcxe mutsen, een brouckie ende armosie (=zijden) 
wambais, een perpetuaen (=duurzame, driedradige wollen stof) cleet 13 g. 14 st."

1619
- GA Vlaardingen, OA, lnv.nr.107 (niet gefolieerd):
"Tot een vereeringe aen de retoryckers van het speelen op des stadsreeckeninge 15 pond."

1621
- GA Vlaardingen OA, lnv.nr.44, fol.33 verso:
"Opte requeste overgelevert by ofte vanwegen de liefhebbers van de redenrycxconste alhijer, 
daerby sij versochten dat gecommitteert soude werden neffens Louris van der Houve, twee 
opsienders ende besorgers van hare redencamer, genoemt "Aensiet Lieft", in plaetse van Adriaen 
Overschie ende Arien Joppen van der Wael, beyde overledenen. Zyn daertoe gecommitteert 
Pieter van Hogenhouck2242, baliu, ende Jan Dwinglo, secretaris, mits haer regulerende volgende 
de ordonnantie opte voorsz. redencamer gemaeckt of noch te maecken. Actum by alle de heeren 
van de weth den 15en february anno XVJc eenentwintich. "

1624
- De Akerboom neemt deel aan een wedstrijd te Amsterdam.2243 Auteurs zijn I. van Wael en 
C.I.van Aerd2244, "Sticht of Swijght". Volgens GA Leiden, Arch.Gilden etc., lnv.nr.1477 is dan 
Pieter van Elslant de factor van De Akerboom.

1629
- De Akerboom neemt deel aan een wedstrijd te Haarlem. Auteur is Job van der Wael en
F.P.Corpershoek.2245

- GA Vlaardingen OA, inv.nr.108, (niet gefolieerd):
"De retrozijnen deser stede betaelt tot adsistentie in de costen bij deselven gehadt in de uittochte 
naer Haerlem op 't beantwoorden wegens vrage aldaer uitgegeven in junio 1629, de somma van 
12 pond."

2241. Cornells Fransz., drukker van "Vlaerdings Redenrijckbergh", Amsterdam 1617.
2242. Pieter van Hogenhouck, baljuw in de jaren 1619-1636. Van 1628 tot 1636 was hij tevens schout te 

Vlaardingen.
2243. Zie: Amsterdam 1624.
2244. C.I. van Aerd is auteur voor verschillende kamers geweest. In 1624 schrijft hij voor Vlaardingen; in 

1629 voor Kethel; in 1641 voor Maasland en Schiedam.
2245. Zie: Haarlem 1629.
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1632
- Idem:
"De redenbroeders van "Aensiet Liefd'" tot haer uijttochte tot Hazerswoude op 't beantwoorden 
van eenige vragen aldaer in desen jare uijtgegeven, vereert met de somme van 15 pond."

- GA Vlaardingen OA, lnv.nr.44, fol.66:
"Alsoo bevonden wert dat eenige jongeluyde niet bejaert (=meerderjarig) nochte gequalificeert, 
omme in de camer van rethorica binnen deser stede ingenomen (=opgenomen) te werden, hen 
hebben onderwonden op haerselven eenich geselschap ende vergaderinge op te werpen, sonder 
daertoe eenich consent becomen nochte van de opsienders der voornoemde camer eenige ordre 
ontfangen te hebben, daerdoor alrede eenige abuysen waeren veroirsaect, soo hebben mijn 
heeren van de weth goet ende dienstich gevonden 't voornoemde geselschap te doen dissolveren 
(=ontbinden) ende te interdiceren naer desen geene byeencompste nochte vergaderinge meer te 
houden, veel minder eenich teecken van wapen, vaendel ofte andersints te moogen uytsteecke, 
sonder van mijn heere voorens (??) daertoe alvoor (=van te voren) en speciael consent becomen 
te hebben op peyne (=straffe) van arbitrale (=gerechtelijke) correctie. "

1637
- GA Vlaardingen RA, lnv.nr.150, fol.104:
"Ten versoecke van Gerrit Dircxsz. van der Houve2246, vaendrigh van de redencamer van 
Aensiet Liefd" hebben Adriaen Jansz. Pijnas ende Pieter Ariensz. Bisdomme verclaert ende 
getuijgt waerachtich te sijn, dat sij op woonsdach den 16den der maent september, de clocken 
tusschen 7 ende 8 uijren hebben sien comen innerijden op een behoorlicken draf Arien Huij- 
brechtsz. d'Haes, op sijn wagen hebbende de rethrosijnen deser camer, dewelcke reedt naer de 
omringh (=rondweg) van de kercke. Actum coram (=gedaan in tegenwoordigheid van) 
Assendelf den 1en october 1637."

1639
- GA Vlaardingen OA, lnv.nr.44, fol.74:
"Ende tot curatoren of regenten van de camer van rethorica beneffens Johan Dwinglo, secretaris, 
Adriaen van der Dussen2247, bailliu en schout, ende Ary Pouwels Broeck2248, borgemeester."

1662
- ANHG Oud Synodaal Archief, lnv.nr.34, p.30 e.v.:
"d'Aenschryvinghe, Pieter Reael2249, bailliou van Vlaerdinghe.
De praesident en raden over Hollant, Zeelant ende Westvrieslant.
Eersame, voorsienighe, discrete, lieve, bijsondere,
Alsoo wy verstaen, dat de rhetoryckers wel van meyning souden zyn, jegens d'aenstaende 
paerdemarkt of kermis binnen Vlaerdingen te speelen en haare vertooningen te doen, 't welck 
groote ergernisse ende ontstichtinge geeft aen eenvoudighe ende vroome luijden, waerdoor 
aenleijdinghe wert gegeven tot vele ongebondenheden ende de jeught seer wort verwildert, 
waeromme wy oock generalicken geresolveert (=in het algemeen besloten) ende vastgestelt 
hebben, dat op de minste aenklachte alomme in dese provincie de voorsz. speelen sullen worden 
geweert. Derhalven hebben wy niet konnen ledigh staen U.L. by desen te ordonneren, dat ghy de 
voorsz. speelen aldaer sult hebben te weren. Ende de rethorikers in den naem ende vanwegen de 
hoghe overheit te interdiceren ende verbieden eenighe verthoninge aldaer te doen ofte spelen te 
spelen ofte andersins, dat ghy teghens diegene, dewelcke contrarie haer souden onderstaen te 
doen, sult hebben te procederen als tegens wederhorighe (=ongehoorzamen) ende overtreders 
van de bevelen der hoghe overheit bevonden sal worden te behooren, sonder daervan in

2246. Gerrit Dirckxsz. van der Houve komt voor in GA Vlaardingen, lnv.nr.148, fol.314 (d.d.29-04- 
1623).

2247. Adriaen van der Dussen, baljuw en schout van Vlaardingen in de jaren 1639-1650.
2248. Ary Pouwels Broeck is niet als burgemeester in de bronnen terug te vinden.
2249. Pieter Reael was baljuw in de jaren 1650-1701. Van 1650-1662 vervulde hij ook het schoutambt.
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gebreecke te blyven. Waerop ons verlatende etc. bevelen wy u in de fraterie (=broederschap) van 
Gode Almachtigh. Gescreven in Den Haghe den 21 Juny 1662 ende was geteeckent Adr.Pots."

- Acta van de provinciale synode Brielle 1662, artikel 33:
"(...)Bij dese gelegentheyt wort van den classe van Delft ook bericht gegeven tegens de 
rhetorijckers, een aenschrijvinge van 't Hof van Hollandt aen die van Schipluy en Vlaerdingen 
gedaen te sijn, den 4en julii 1661 ende den 21en junii 1662 respective by welcke blijckt 
generalick geresolveert ende voor eens voor al vastgestelt te sijn, dat in alle dorpen van dese 
provincie op de minste aanclachte de voorsz. spelen verboden ende geweert sullen werden."

1675
- De Akerboom neemt deel aan een wedstrijd te Overschie. De Akerboom wint een zilveren bel

2250
en een zoete koek voor de beste zot en de derde prijs bij het slingeren.

1671
- De Akerboom neemt deel aan een wedstrijd te Schipluiden en te Honselersdijk.2251

1676
- De Akerboom neemt deel aan wedstrijden te Naaldwijk, Voorburg en Zegwaard.2252

1677
- Van der Tock, "Konst groeyt aen"; Jan Klaesz. van Krimpen, "Smeet 't yser, terwyl 't heet is"; 
Klaas van der Meer, "Sticht in leer, in konst vermeer" nemen voor Vlaardingen deel aan een 
wedstrijd te Den Hoorn.2253

1678
- De Akerboom neemt deel aan een wedstrijd te Schipluiden. Auteur is "Sticht in leer, in konst 
vermeer" (=Klaas van der Meer).2254

1680
- De Vlaardingse kamer organiseert een wedstrijd. De bijdragen worden gepubliceerd in "Vlaer- 
dings-Beroep etc."2255

1682
- De Akerboom neemt deel aan een wedstrijd te Kethel.2256 

1684
- De Vlaardingse auteur "Sticht in leer, in konst vermeer" (=Klaas van der Meer) is te Bleiswijk 
deelnemer aan een wedstrijd aldaar.2257

1705
- Zowel De Akerboom als De Lindenboom neemt deel aan een wedstrijd te Schiedam (Pieter 
van Leeuwenschilt). Auteurs zijn Gerrit van Schie en G.van Noort.2258

2250 Zie:Overschie 1675.
2251. Zie: Schipluiden 1671 en Honselersdijk 1671.
2252. Zie: Naaldwijk 1676, Voorburg 1676 en Zegwaard 1676.
2253. Zie: Den Hoorn 1677.
2254. Zie: Schipluiden 1678.
2255. Zie: Van Boheemen 1999.
2256. Zie: Kethel 1682.
2257. Zie: Bleiswijk 1684.
2258. Zie: Schiedam 1705.
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- Zowel De Akerboom als De Lindenboom neemt deel aan een wedstrijd van de Schiedamse 
kamer De Vijgheboom. Auteur is Gerrit van Schie.2259

1706
- De Vlaardingse kamer organiseert een wedstrijd:
"24 may 1706
Vrage: Wie eerbaar was en schoon na d'oneer wert getragt 
Van wie hoe en waerom en oft wel is volbragt."2260

1724
- Een uitnodigingskaart van de Schiedamse kamer de Roo Rosen vermeldt, dat de 
rederijkersactiviteiten in Vlaardingen zijn "afgestorven".2261

1732
- ANHG Vlaardingen, inv.nr.1, Resolutiën van de Kerkeraad 1669-1745, 6-4-1732:
De baljuw had toestemming gegeven "(—) een soort rhetorijckersspel te houden in Emous, doch 
sonder trom en vaandel en dat daertoe selfs eenige gereformeerde jongelieden haere namen 
mede gegeven hadden, om daerin haer deel te hebben", waarop besloten wordt met de baljuw te 
gaan spreken en "met alle mogelijke instantien aen te houden, opdat sulcken consent mogt 
worden ingetrokken."

1749
- GA Vlaardingen OA, inv.nr.5, 30-4-1749:
"Is nogh ter vergadering goed gevonden de heeren van de weth te versoeken de goederen van de 
camer van retorica te verkopen ten behoeve van de stad."

- GA Vlaardingen OA, inv.nr.116 (Thesauriersrekeningen 15 mei 1748- 15 mei 1749): 
"Ontfangen van de verkogte goederen, gehoort hebbende aen de camer van rhetorica, een 
somme van F.107.11.8."

2259. Zie: Schiedam 1705.
2260. Zie: Mr. Van der Wall z.j.
2261. Zie: Schiedam 1724.

805



VOORBURG

DE JEZUS-OOGEN
"NIETS VOORBORGEN VOOR JEZUS OOGEN"

INLEIDING

Het archief van Voorburg voor de 17e eeuw is zeer incompleet. De schaarse gegevens over De 
Jesus-oogen uit Voorburg komen dan ook uit archieven van andere plaatsen.

Van 1629-1676 beschikken we zelfs over geen enkel gegeven. Dit hoeft niet veroorzaakt te 
worden door gebrek aan archief alleen; het lijkt waarschijnlijker, dat de kamer in die periode een 
obscuur bestaan heeft geleid. Jacobus de Roy, drukker van Voorburg 1676, schrijft in zijn 
lofdicht ter ere van de Voorburgse kamer: "So raeckt de kamer-vreugd (die lang was wegh 
gedoken, en als verstorven was) we'er levend uyt het graf."

GERAADPLEEGDE ARCHIEVEN 
GA Voorburg, OA, inv.nr.148 (Familiegeld 1674).

BIBLIOGRAFIE
Parnas 1676 - Apolloos Parnas, Vreugdigh vertoont by de kamer van Jesus-üogen tot 
Voorburgh (...). Delft 1676.
Voorhoeve z.j. - C.H.Voorhoeve, Lusthoven en oude huizen langs de Vliet. Den Haag z.j.
Van der Wall z.j. - Mr. Van der Wall, Lauwerkroon Z.j. Ms. KB 's-Gravenhage, sign. 78 H 22.

BRONNEN

1593
- De Voorburgse kamer neemt deel aan een wedstrijd te Zandvoort.2262 

1606
- Op 3-5-1606 vraagt de ambachtsvrouwe van De Lier zich af waarom o.a. de rederijkers uit 
Voorburg wel mogen optreden en die van De Lier niet.2263

1614
- De Naaldwijkse rederijkers zijn drie dagen lang op bezoek bij de Voorburgse rederijkers.2264

1615
- De Voorburgse kamer neemt deel aan een wedstrijd te Kethel.2265 

1629
- De Voorburgse kamer neemt deel aan een wedstrijd te Haarlem. Auteur is I.C.L.H., "Een is
noodigh".2266

1676
- L.Boonenburg2267; Cornelis Palesteyn Spits2268, "'k Hoop te vinde"; en P.Teydingerbroek2269 
zijn de Voorburgse deelnemers aan een wedstrijd, georganiseerd door Jacobus de Roy.2270

2262. Zie: Zandvoort 1593.
2263. Zie: De Lier 1606.
2264. Zie: Naaldwijk 1614.
2265. Zie: Kethel 1615.
2266. Zie: Haarlem 1629.
2267. Lenaert Boonenburg is kleermaker en woont in 1674 met vrouw en twee kinderen te Voorburg (GA 

Voorburg, OA, inv.nr.148).
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- Voorburg organiseert op 27, 28 en 29 juli zelf een wedstrijd. De bijdragen zijn gepubliceerd in 
"Apolloos Parnas etc.". Dertien kamers uit de omtrek zijn aanwezig. Boonenburg is dan keizer 
van de kamer. A.Peys schrijft een voorwoord en N.van Malderghem2271 schrijft een "Aanspraak 
tot de regters".2272

- Voorburg neemt tevens deel aan een wedstrijd te Zegwaard. Auteur is Leendert 
Boonenburg.2273

1677
- Vertegenwoordigers van de Jesus-Oogen zijn aanwezig bij een wedstrijd te Den Hoorn: 
Cornelis Palesteyn, "Stier recht"; Pouwels Tydingerbrouck, "Liefd baert sorgh"; en Pieter Jansz. 
Schooneman, "Ken u zelve".2274

1722
- Voorburg organiseert een wedstrijd in "De Lichte Turf'.2275 
Vrage: "Wat waapens moet voor al een kristen mensch 
versterken om tegens vyands magt een zalig uur te werken."2276

2268. Cornelis Jacobus Palesteyn Spits is timmerman en woont in 1674 met vrouw en twee kinderen te 
Voorburg (GA Voorburg, OA, inv.nr.148).

2269. Pouwels Te(y)dingerbroek is lid van een oud Voorburgs geslacht (zie Voorhoeve z.j., p.14 en 20).
2270. Zie: 's-Gravenhage 1676.
2271. N.van Malderghem treedt in 1677 op voor de Haagse kamer tijdens een wedstrijd te Den Hoorn.
2272. Zie: Van Boheemen 1999.
2273. Zie: Zegwaard 1676.
2274. Zie: Den Hoorn 1677.
2275. De Lichte Turf was een herberg in Voorburg.
2276. Zie: Mr. Van der Wall z.j.
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VOORSCHOTEN

DE WITTE VIOLEN
"MET LIEFD' EENDRACHTIG"

DE VIOLE-SPRUYT 
"DE JONCKHEYT LEERT"

INLEIDING

In de ambachtsrekeningen zijn geen posten door ons gevonden over rederijkers. De resolutie van 
de Staten van Holland is interessant, omdat deze iets zegt over de ouderdom van de 
Voorschotense kamer. Of het optreden van de kerkeraad tegen Philips de Bree in 1615 
exemplarisch is, weten we niet bij gebrek aan verdere gegevens. Van belang is uiteraard het 
reglement van de kamer uit 1639, dat we jammer genoeg nergens hebben kunnen terugvinden. 
De nabloei van de kamer blijkt uit enkele externe gegevens.

GERAADPLEEGDE ARCHIEVEN
GA Voorschoten, inv.nr.57-59, Ambachtsrekeningen 1584, 1587-1628, 1646-1649, 1656, 1659, 
1667, 1677.
GA Voorschoten, inv.nr.257, Placaten van hogerhand 1658-1678.
GA Voorschoten, ANHG, inv.nr.1, Kerkeraadsnotulen 1615-1781.

BIBLIOGRAFIE
Delforterie 1974 - C.W.Delforterie, Voorschoten. RA, inv.nr.1-2. In: Rijnland, Tijdschrift voor 
sociale genealogie en streekgeschiedenis voor Leiden en omstreken. Jaargang 11 (1974), 
p.66-100.
Ter Gouw 1948 - J.L. ter Gouw, Voorschoten tijdens het twaalfjarig bestand. In: Med. Zuid-Hol- 
land. Jaargang 1, nr.2 (1948), p.4-8.
Ter Gouw 1956 - J.L.ter Gouw, Het ambacht Voorschoten. Voorburg 1956.
Regt 1974 - W.M.C.Regt, Predikanten in Rijnland. In: Rijnland. Jaargang 11 (1974), p.58-65.

BRONNEN

1603
- ARA, Staten van Holland, Resolutiën van de heeren Ridderschap, Edelen ende gedeputeerden 
van de steden van Hollandt ende West-Vrieslandt, 18-8-1603:
"Verstaen zynde door het aengeven van den heere Van Wyngaerden, dat eenige jonge 
huysluyden (=boeren) ende andere de gemeene saecke quaedtwillige persoonen voorgenomen 
hadde in den dorpe van Voorschoten van nieuws (als noyt daer geweest zynde) op te rechten 
seeckere rethoryckkamer, daer nochtans in veel steden daer gelycke kameren te wesen plachten, 
deselve afgeschaft ende hare exercitie verboden is geworden. Ende dat daerdoor niet dan 
schandale ende ergernisse ware te verwachten. Is goet gevonden ende den bailliuw van 
Wassenaer ontboden ende aengeseydt, dat hy de oprechtinge van de voorschreve rethorijck- 
kamer soude hebben te verbieden ende beletten niet gedaen te worden op peyne van de hooghste 
boeten by dengenen, die contrarie (=in strijd met) sijn bevel souden doen te verbeuren. Ende 
voorts acte verleent aen de heeren van Wyngaerden, dat hy de goede handt wil houden, dat den 
bailliuw syne last (=opdracht) dienthalven mach executeren."

1615
- GA Voorschoten, ANHG, inv.nr.1 (Kerkeraadsnotulen) (niet gefolieerd):
"Acta ende handelinge die den kerckenraet ghehadt heeft met Phlips de Bree anno 1615.
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Eerst in de mishandelinge over de lichtveerdige opstellinge der prijsen op de rethorijckcamer en 
sijn voorgestelde vrage: "Heer, trect ons, opdat wij looten."
Ten tweeden in syn conversatie op de rethorijckcamer ende bijsonder de moeyten (=last) ende 
ergernisse die uyt sijn voorgestelde vrage ende opgestelde prijsen rees tusschen de rethorijckers 
ende hem tot smytens (=vechtens) toe, omdat sy haer qualijck gedraeghden, dat hy haer met syn 
prysen ende vragen tot grote costen gebracht hadden tegen sijn beroep.
Ten derden, dat hy in 't jaer 1616 [sic] van Rijnsburch comende ende aenginck om te drincken, 
ijdel met de waert in woorden gevallen is, sulcx dat Phlips voorn. den waert geslagen heeft.
Over welcke alle onbehoorlicken handelingen den gemelden Phlips in de kerckenraet 
ontboden,aengesproken ende vermaent is geweest, geen schult heeft willen bekennen, seggende 
dat hij niet conde verstaen, dat hy qualick gedaen hadde ende dat hem oock niet leet was, dat hy 
den waert geslagen hadde, omdat hy geen litmaet en was. Waerop hem de tafel des Heeren 
ontseyt is ende aengeseyt, dat hy hem met de kercke sal moeten versoenen ofte dat hem in 
toecomende tijt geen attestatie (=getuigschrift) sal werden gegeven, waerop hij tot antwoort gaf: 
"Ik hebbe met uwe attestatie niet te doen; ick kenne ulieden niet goet genoech my attestatie te 
geven."2277 Over 't welcke hy noch, van Voorschoten verhuisende, blijvende de goede luyden 
schuldich, buyten weten ende onsen danck aen de tafel des Heeren gecomen is. Waer uyt last 
van de kerckenraet van de predicstoel vercondicht, dat alle die sonder attestatie van ons 
gescheyden waren, hun wachten souden aen de tafel des Heeren te comen. Jeghens welcke den 
voorsz. Phlips hemwegen meende aen de tafel te voegen, nadien (=omdat) hy niet en hadde door 
een ouderlinck, die daertoe gelast was, van de tafel gehouden geweest."

1639
- Reglement (Geciteerd bij Schotel 1862, Deel II, p.149-1532278):
"Dese caert, ofte ordonnantie, des camers der Witte Fiolen,
Is eenyder broeder verbonden (=verplicht) soo hij is machtich,
Dit in alles te onderhouden; het wert hem bevolen,
't Welck is onderteyckent met liefd eendrachtich.

Alle broeders
Van verbont ende oock van minnen,
Sullen 's morgens vroech, soo wy dat sullen stichten (=organiseren),
Op speeldagen haerselven laten vinden,
Om alle dinck tot het stallaets (=stellage) te helpen verlichten,
En wat den keyser elk beveelt te beslichten (=uit te voeren),
Dat zal hy moeten doen; het wert u vertelt,
Of geven daervoor sonder kyven 5 stuyvers aen gelt.

Den keyser
Met vier de meeste sullen ordineeren (=regelen),
Wie dat bequaeme is om een rol te speelen.
Die een rol ontfangt sal ze moeten leeren,
En watter in geschreven staet, sal hy moeten heelen (=geheimhouden).
Wye het niet en doet die moette een ander beveelen 
Op syne costen ende stellen hem tevreeden,
Want de broeders vanouts also deden.

2277. De eventuele weerslag van dit geval in ARA, RA Voorschoten, inv.nr.33 (Dingboeken en Vier
schaarboeken in Civiele Zaken 1604-1605, 1607-1610, 1611-1617, 1617-1639) is niet te achterhalen, daar 
deze papieren in zeer slechte staat zijn en niet ingezien mogen worden.

2278. Dit reglement was ten tijde van G.D.J. Schotel in bezit van Mr. B.T.Baron van Heemstra van Frama 
en Eisenburgen, o.a. honorair lid van de rederijkerskamer "Tot nut en genoegen" te Ysselstein. Schotel 
spreekt van een perkamenten blad, "doch door turfwalm en tabaksrook bijna onleesbaar."
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Wanneer wy
Eenyge feesten sullen beginnen,
Op wat tyt dattet mach syn ongeraemt,
Soo sal hem eenygelick wel versinnen,
De keyser gehoorsaem te wesen, als 't betaemt,
Soo verre hy gebiet, dat in de caert is versaemt,
Of is 't een goe ordening dat de gemeen broeders con behagen,
Of de onwillige sullen op den rechtdach in de beurs werden geslagen (=worden beboet). 

De clocke ses
Slaenden daer sal de knecht naa hooren,
En sal dat de schaftmeester (=beheerder) laten weeten.
Dan sal de schaftmeester, daertoe vercooren,
Van eenygelick gelt ontfangen die daer syn geseten.
Dan mogen sy gaen, maer alle sekreten,
Die men binnen de camer sluit moeten sy sweygen,
Op de boete van 5 stuy. de (...)..

Alle sondaghs
Sal men naer seeven houden regt.
Wanneer de keyser laet weeten binnen camers lymyten (=grenzen),
Dan salder ons twist ende crackeel werden geslecht.
Die misdaen heeft, sal men in de beurse snyten (=pijnlijk treffen),
En op denselven dach betaelen sonder raesen of kryten (=woede of geschreeuw),
En alle dat hem van de meeste stemmen(... ) dan werden bewesen 
Of stelle een ander die voor hem (...)

Wy broeders al
't Saem met eendrachtigher sinnen,
Maecken dees kaert den keyser machtich in syn handen,
Dat hy al dees voorschreeven boeten sal moogen inwinnen,
Sonder daertegen te verweeren in dees waranden (=lusthof).
By faute stellen wy al ons goed hieronder te pand,
Wat wy hebben ofte noch mogen verkrygen,
Sonder arch of list sal elck hierna swygen.

Alle sondaghe
Sal men kolfdach houden elck syn beurt,
Of geven daervoor 3 stuyvers aen gelt.
Wye vloeckt of sweert sal worden gecouteleurt (=gesneden, nl.in de beurs),
Wie vyleyn (=gemeen) spreeckt ofte een anders leempte (=gebrek) vertelt,
Wye den anderen met heele of halve bieren quelt,
Sal een oortgen (=1/4 stuivers) (...) scharp hierop u verstant en gesicht,
Desgelyk die incomt sonder dicht.

Wye dat een
Broeder van 't geselschap wil syn gepresen,
Sal drie sondagen, hoort mijn vermonden (=mededeling),
Den derden dach sal men hem ontfangende wesen,
Indien hy niet ende bequaem sal werden bevonden,
Mits gevende 10 stuyvers aen gelt ten selven stonden.
En op den camerdach sal nyemant van de camer dwalen,
Wat hy verteert heeft sal hy eerst moeten betaelen.
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Eenygelick
Sal hem wachten (=zich onthouden) met goede intentie (=bedoeling),
Van quade betalingen in des camers ponden,
Want wye nyet en betaelt in ons presentie 
Van dat hy schuldich sal werden bevonden,
Binnen een maent tijts, verstaet mijn orconden (=verklaring),
Soo sal den keyser syn schult uyt (...) betaalen,
En 6 weken daerna sal hy de helft meer uyt syn beurs halen.

Die termen (=rijmopdracht)
Sal men na ouder ordonnantye
Op elcken camerdach uytgeven voor die daer syn geseten,
Den colfheer (=fungerend gastheer op de bijeenkomst) sal de eerst 5 op weten sonder lynancye 
(=licentie?),
Of wye dien uytgeeft ofte doet weeten,
De boetmeester sal toesien sonder vergeeten,
En vragen den keyser ofte factoor of hy goet is na ouder costumen (=ge-woonte)
En waer hy begeert te sitten, sal men hem een plaetse ruymen.

Voor ses uren
Sal hem eenygelick met spoen,
Uyt de camer te wesen of hy heeft van den keyser consent,
Ende als daer yet sindelickx (=verstandigs) sal wesen te doen,
Sal den keyser den knecht omstieren (=rondsturen) tot de broeders bekent,
En wie daer niet en comt in present,
Op den tyt die hem van den knecht sal werden geseyt,
Sonder wettelick exempel (=verontschuldiging) (...) 6 stuyvers aen boeten toegeleyt.

Die broeder
Van minnen wert verclaert
Sullen voor haer inganck (=intree) (...) 5 stuyvers of een tinnen pot,
Anders syn se nergens mede beswaert,
Dan om colf te houden, als 't valt haer lot.
Sy moeten schouwen vloeken, sweeren of eenych spot,
Ende de costen voldoen sonder arguatie (=ruzie).
Comen sy niet op speeldagen dat is tot haerder gratye (=verlof).

Wanneer men
Te camer compt om vreucht te verpachten,
Of om te proven (=oefenen) het spel dat men sal speelen,
Soo sal hem een ygelick moeten wachten (=zich moeten onthouden)
Vreemden boven te brengen; het is ons beveelen,
Uutgeseyt de wet ofte eenyge eelen (=personen van aanzienlijke afkomst),
Die (...) personeeren (=acteren) ofte personagien toemaken (=aankleden);
Die het suyr beproeft behoeft het soet te smaken.

Ende soo wye
Het geselschap oock verlaeten wil,
Mach hetselfde doen naer syn behagen,
Mits eerst gevende 10 stuyvers sonder verschil,
Ende alle oncosten na syn portye (=naar zijn deel) te ... dragen.
En van als betaelen of men sal hem beclagen.
Heeft hy een rol die sal hy eerst helpen speelen sonder vermyen (=nalatigheid);
Dan mach hy gaen dat hem Godt wil gebenedyen (=zegenen).
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Hier en mach
Niemant zonder oorlof (=verlof) gaen,
Of hy moet eerst syn camerdach betalen soo dat behoort.
De colfheer en sal de camer niet mogen versmaen (=schaden),
En als men overspeelt sal elck comen voort,
Eer syn personage uytcomt op de boete van 2 stuyvers hierna spoort.
En wat de meeste wysen moet men doen, 't sy knecht ofte mannen,
Of men sal se met 't waerliche (=het wereldlijk) recht mogen bespannen (=aanslaan).

Dat de keyser
Met de meeste sullen oordineeren,
Sullen die gemeen broeders doen weeten die daer syn.
Vier de meeste (=de belangrijkste vier) sullen mogen een saak consenteeren (=toestaan),
Sonder ander broeders dat te vragen op dat termyn.
Of syn se met haer geseten fyn,
Soo sal men haer de stem of vragen, soo dat behoort,
Maer een ygelick moet hem wachten te spreeken in een anders woort.

Alle die hieronder 
Stellen haer merk ofte hant,
Beloven al dit voorschreeven niet te contraryeeren (=tegen te werken),
Maer te voldoen en oock een yder quant (=gezel),
Nadat hy verbuyrt ten campensteeren (=compenseren?),
Soo heb (...) leeren.

Ende onderteyckent (...)
Anno 1639 den XXV (...)
Van Mierop 1639,
Cornelis Pieterssoon Ham, etc."

1671
- De Voorschotense rederijkers nemen deel aan een wedstrijd te Schipluiden.2279 

1682
- De Voorschotense rederijkers nemen deel aan een wedstrijd te Kethel.2280 

1684
- De kamer uit Voorschoten wordt uitgenodigd voor een wedstrijd te Bleiswijk. Zij neemt de
uitnodiging niet aan.2281

1701
- De Voorschotense rederijkers nemen deel aan een wedstrijd te Hazerswoude. Auteur van de 
bijdragen is J.Havenberg, "Deugt baert vreugt". Bij deze wedstrijd is ook De Violespruyt
aanwezig.2282

2279. Zie: Schipluiden 1671.
2280. Zie: Kethel 1682.
2281. Zie: Bleiswijk 1684.
2282. Zie: Hazerswoude 1701.
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W A D D IN X V E E N

DE KANDELAARSBLOEM 
"ALTIJD VREED"

INLEIDING

Van Waddinxveen zijn geen archieven bewaard, die interessant zijn voor ons onderzoek.

GERAADPLEEGDE ARCHIEVEN 
Geen.

BIBLIOGRAFIE
Knuttel 1908-1916 - W.P.C.Knuttel, Acta van particuliere synoden van 1621-1700. Uitgegeven 
in: RGP, Kleine serie, nr. 3, 5, 8, 11, 15, 16. 's-Gravenhage 1908-1916.

BRONNEN

1684
- De Kandelaarsbloem wordt genoemd bij de opsomming van bestaande kamers in het 
voorwoord van "Appollus Lusthof ofte Beroep tot Bleiswijck". De kamer neemt niet deel aan de
wedstrijd.2283

1689
- Synode Leiden, artikel 18 (Knuttel):
"D.van Zurck, predicant te Waddinghveen, klaegde, dat de rhetorijckers in die plaetse op den 
dagh des Heeren speelden, en wenscht van herten, dat sulcks geremedieert (=verholpen) worden. 
De Christelicke synodus laet dese saecke de respective classen aenbevolen wesen, om verder 
daertegen te vigileren (=waken)."2284

2283. Zie: Bleiswijk 1684.
2284. Ook in 1690, 1691 en 1692 blijft ds.Zurck aandacht vragen voor de rederijkerij, al heeft hij geen 

specifieke klachten.
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W A R M O N D

HET ROODE MADELIEFJE (ook: MAAGDELIEFJE) 
"IN LIEFDE VERWARMT"

INLEIDING

Uit het ontvangstbewijs uit 1612 blijkt, dat de Warmondse rederijkers voor dat jaar al enige tijd 
actief moeten zijn geweest en gesteund werden door de ambachtsheer met een subsidie, die 
doorloopt tot en met 1620. De kamer heeft - voorzover na te gaan - op een korte periode van 
bloei na (1609-1620) een sluimerend bestaan geleid.

GERAADPLEEGDE ARCHIEVEN 
GA Leiden, Arch. Heerlijkheid van Warmond:
inv.nr.77, Reeckenboeck van de edele vrouwe van Warmond 1612-1622. 
inv.nr.107, Verzameling van keuren en ordonnantiën 1587-1600. 
inv.nr.108, Idem 1623-1756. 
inv.nr.109, Index op het keurboek.
inv.nr.184, Keuren tegen verschillende ongeregeldheden 1630-1769.
inv.nr.226, Ontvangbewijs voor de door den heer aan de rederijkerskamer vermaakte jaarlijksche 
uitkeeringe 1612.
inv.nr.227, Blazoen der kamer (gedrukt) 1620.

BIBLIOGRAFIE
Heppner 1939-1940 - A.Heppner, The populair theatre of the rederijkers in the work of Jan 
Steen and his contemporaries. In: Journal of the Warburg and Courtauld Institutes. Vol.III 
(1939-1940), p.22 v.v.
Machen 1924 - A.M.A.Machen, Jan Steen te Warmond. In: Oudheidkundig Jaarboek. Deel IV 
(1924), p.279.
Machen z.j. - Wm.C.H.Machen, Warmond voorheen en thans. Z.p. en z.j.
Ekkart 1974 - R.E.O.Ekkart, Een Leidse loterijkaart uit de zestiende eeuw. In: Leidsch 
Jaarboekje 1974, p.122, noot 34.

BRONNEN

1609
- KB 's-Gravenhage, Pamflet 1614:
"Mey-Liedeken der Roode Mateliefkens binnen Warmondt 1609." Ondertekend door "In 
Liefden Verwarmt", Yselveer2285.

1610
- De Warmondse kamer is een intentionele deelnemer aan een wedstrijd te Katwijk aan Zee.2286

1612
- GA Leiden, Arch.Warmond, inv.nr.226:
Ontvangstbewijs voor de door de heer2287 aan de kamer vermaakte jaarlijkse uitkering d.d.1612 
(zeer beschadigd stuk).
"Wy onderschreven keyser ende prins van de (...) Roode Matelieven 'In Liefden Verwarmt', 
residerende (...) bekennen mitsdesen ontvangen te hebben uut handen van (...) Willemsz., bailliu

2285. Identiek aan Willem Jansz. Yselveer, die vanaf 1596 bij de Rotterdamse rederijkerskamer actief is?
2286. Zie: Katwijk aan Zee 1610.
2287. De heer van Warmond was in 1612 Jacob van Wassenaar (1592-1658).
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ende schout tot Warmont (...) ambochtsbewaerders verschoten (=voorgeschoten) heeft, de 
somme van (...) gulden te 40 groten 't stuck. ter cause van een jaer (...) ons toegeleijde ende 
toegevoechde penningen, die de E.E. heere van Warmont za.ged. (=zaliger gedachtenis) gegeven 
worden uut het ambocht tot profijt van 't onderhouden van de camer voorsz. Verschenen 
wesende dese voorsz. twaelf gulden in de jare XVJc elf voorleden. Quijteren (=schelden kwijt) 
daeromme den voorsz. bailliu in den name van ambochtsbewaerders van dit jaer ende alle 
voorgaende jaren ende bedancken hem dies van goeden betalinge de eersten penning metten 
leste. In oirconde der waerheyt desen by ons geteyckent opte XXVen january anno XVJc ende 
twaelf by Joris Secheriasz. van Entepoel, keyser van de Roode Matelieven.
Ondertekend: J.van Leenssen."

- GA Leiden, Arch.Warmond, inv.nr.77, d.d. 1612 (geen fol.):
"Gegeven de rethrosijns voor een tonne biers by quitantie 6 gl."

1613
- De Warmondse kamer neemt deel aan een wedstrijd te Amsterdam. Auteur is P.van 
Leeuwen2288.

- De Warmondse kamer neemt deel aan een wedstrijd te Leiden. Auteur is P.van Leeuwen, 
"Leeft in Vreede". Ook neemt de Warmondse zot deel aan het zottenfeest in dezelfde stad. Een 
auteur met de zinspreuk "Niet sonder arbeyt" neemt ook deel.2289

- GA Leiden, Arch.Warmond, inv.nr.77, d.d. 1613 (geen fol.):
"Gegeven die retrosijnen voor horen drinckgelt door die vrouwe van Warmont aen gelt 6-0-0."

1614
- Idem:
Toelage van 6 gulden. Identieke tekst 1613.

1615
- Warmond neemt deel aan een wedstrijd te Kethel.2290

- GA Leiden, Arch.Warmond, inv.nr.77, d.d. 1615 (geen fol.):
"Gegeven Jan van Leeuwen vanweegen de retrosijns by quitantie 6-0-0."

1616
- Warmond neemt deel aan een wedstrijd te Leiderdorp. Auteur is J.Blansaert, "Beproeft den
Geest".2291

1617
- GA Leiden, Arch.Warmond, inv.nr.77, d.d. 1617 (geen fol.):
"Gegeven de retrosijnen door myn vrouwe haer meede vereert 6-0-0."

1618
- GA Leiden, Arch.Warmond, inv.nr.77, d.d. 1618 (geen fol.):
"Gegeven de retrosijnen, dat myn vrouw haer schenckt tot een nieuwe jaer by quitantie 6-0-0."

2288. P. van Leeuwen. Deze auteur zal in 1616 de Zegwaardse kamer vertegenwoordigen. Zie voor de 
wedstrijd: Amsterdam 1613.

2289. Deze spreuk wordt gebruikt door Jacob Pouwelsz. Broeck, die van 1614-1616 actief is voor de 
Vlaardingse kamer. Zie voor de wedstrijd: Leiden 1613.

2290. Zie: Kethel 1615.
2291. Zie: Leiderdorp 1616.
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1619
- Idem:
Identieke tekst 1618.

1620
- Datering van het blazoen. Atlas van Stolk, inv.nr. 1063: "Warmondt-afbeelding van het 
blazoen van Het Rode Mateliefken met de zinspreuk In Liefde verwarmdt. Anno 1620."

- GA Leiden, Arch.Warmond, lnv.nr.77, d.d. 1620 (geen fol.):
"Gegeven de retrosijnen vanwegen de E. vrouwe van Warmont by quitantie 6-0-0."

1622
- De Warmondse kamer organiseert een wedstrijd.2292

1676
- De Warmondse kamer neemt deel aan een wedstrijd te Zegwaard. Auteur is Dirck Florisz. van 
Deventer, ‘Stilstaen is te rugg’ gegaen. 2293

1679
- De Warmondse kamer neemt deel aan een wedstrijd te Katwijk aan de Rijn. De auteur is Dirck 
Florisse van Deventer, "Stilstaen is teruggaen".2294

2292. Zie: Van Boheemen 1999.
2293 Zie:Zegwaard 1676.
2294. Zie: Katwijk aan de Rijn 1679.
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W A S S E N A A R 2295

DE WITTE ROOSEN 
"IN LIEFDE WAST"

INLEIDING

De ambachtsarchieven van Wassenaar geven slechts met mondjesmaat berichten over de 17e 
eeuw. De rechterlijke archieven daarentegen zijn redelijk compleet. In dat rechterlijk materiaal 
zijn de nodige posten aangetroffen, waarin de rederijkers een niet altijd even fraaie rol spelen. 
Het beeld van wanbetalers wordt dus sterk gedicteerd door de overgeleverde bronnen.

GERAADPLEEGDE ARCHIEVEN
GA Wassenaar, OA, inv.nr.23 (Publikaties en keuren 1551, 1582, 1639-1700).
GA Wassenaar, OA, inv.nr.28 (Publikaties van hogerhand 1580, 1581, 1608, 1623-1673).
GA Wassenaar, OA, inv.nr.88 (Rekeningen dorpsomslag 1678-1700).
GA Wassenaar, ANHG, inv.nr.1813 (Handelingen van de kerkeraad der hervormde gemeente te 
Wassenaar sedert den jare 1661-1798).
ARA, RA Wassenaar, inv.nr.36 (Protocol van scabinale attestaties en verklaringen 1593-1692). 
ARA, RA Wassenaar, inv.nr.50 (Registers van baljuwsdingboeken, criminele zaken 1619-1626). 
ARA, RA Wassenaar, inv.nr.57-58 (Schoutsdingboeken 1621-1626, 1637-1648).
Tafels op de resolutieboeken van Wassenaar 1631-1811, 4 delen met index. Historisch 
Seminarium van de Universiteit van Amsterdam 1977.
Kerkelyk Placaatboek, Deel 2.
GA Leiden, bibl.nr.90.000.

BIBLIOGRAFIE
Beelaerts van Blokland 1930-1931 - A.A.Beelaerts van Blokland, Wassenaar in de Geuzentijd. 
In: Jaarboekje voor de geschiedenis en oudheidkunde van Leiden en omstreken. Jaargang 23 
(1930/31), p.67-97.
Wijnbeek z.j. - A.Wijnbeek, Korte Shets (sic) van de aloude rederijkerskamer De Witte 
Acoleyen te Leiden. Z.j. Ms. KB 's-Gravenhage, sign. 72 F 47.

BRONNEN

1606
- Kerkelyk Placaatboek, Deel 2, p.186-187:
Verbod op rederijkersspelen van het Hof voor Wassenaar, Monster en Naaldwijk.2296

1619
- ARA, RA Wassenaar, inv.nr.50, fol.13, d.d. 18-4-1619:
"Idem eijscher contra de retrosijnen van "In Liefde Wast" van Wassenaar eijsch doen[de].
Eijser seijt alsoe die van rethorica hem vervordert hebben (=zich verstout hebben) binnen den 
dorpe van Wassenaar in der voorleden ommeganck opte kermisse openbaer te speelen alhoewel 
heurluyder rechtelijcken verbooden was haerselfe nae te laten op een peene van 25 gouden 
realen. Concludeert en eijst ratione officij (=ambsthalve) dat welgebooren mannen van 
Wassenaar gaen in de boete. Condemneren mette costen."

2295. We zijn de heer J.G.Endhoven veel dank verschuldigd. Hij heeft ons herhaalde malen gewezen op 
voor ons onderzoek interessante archiefgegevens en was behulpzaam bij het identificeren van verschillende 
personen.

2296. Zie: Monster 1606.
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- Idem:
"Nota voor den gedaechden presenteert requeste (=doet verzoek) omme mit permittimus (=toe- 
stemming) van de hooge overighijt bij den gedaechden geimpetreert (=verkregen) addreserende 
an den gerechte alhijer. Concludeert tot interminente (=nadere bevestiging) van deselfde als in 
forme van den inhouden ende dat het versouck in de requeste geroert, gehoort den gedaechden, 
bij mannen sal (??) werden geadjudiceert (=toegewezen)."

1621
- ARA, RA Wassenaar, inv.nr.57, fol.15 (3-11-1621):
"Jacob Cornelisz. Reyne, eyser contra de oude camerbroeders der Witte Rose tot Wassenaer, 
gedaegden, om betalinge te hebben de somme van ses gld., ses st. uyt coop van twee halve vaten 
bier. Concludeert: betalinge van schult mitte costen vandien."

1638
- De Wassenaarse kamer neemt deel aan een wedstrijd te Noordwijk.2297

- GA Leiden, Bibl.nr.90.000:
"Mey-Liedt, Ghesongen binnen Zuydtwijck onder den Ban van Wassenaer by de broeders In 
Liefde Wast op 't jaer ons Heeren 1638." Auteur is C.J.v.H. met de zinspreuk "T.C.V.B."2298

- ARA, RA Wassenaar, inv.nr.58, fol.23 (4-7-1638):
"Symon Coddens, gemachticht van Job Cornelisz. van Oisterong2299, eijscher contra Jan 
Jacobsz., Jan Gorisz.2300, Gerbrant Jacobsz.2301, Corn. Bouman2302, Hendrick Gerritsz. Tol2303 
ende Daniel Abramsz., alle camergebroeders van de camer alhyer tot Wassenaer, ghedaechden. 
Omme betalinge te hebben van de somme van sestich guldens, 14 st. salvo jiusto calcule 
(=behoudens juiste berekening) ter saecke van geleverde bieren, blijckende by des eijsschers 
registre daervan gehouden. Presenterende de deuchdelickheit van 't geëijste desnoots mit eede te 
stercken. Concludeert tot condemnatie vandien mette costen.
Benninck voor de gedaechdens versoeckt copij autentijcq uijt des eijsschers registre ende voorts 
noch om te antwoorden. Coddens fiat.
Coddens versoeckt, dat de gedaechdens sullen antwoorden of dat tegens haer sal gaen default 
(=zij in gebreke worden gesteld), tot alsulcken profijt als naer rechten. Actum den 4en julij 1638. 
Coddens voor de gedaechdens versoeckt, dat de saecke sal blijven in state (=opgeschort) tot den 
naesten (=de volgende zitting) door absentie van de procureur. Coddens fiat voor alle langer 
delaij (=uitstel) ende sonder nijeuw citatie (=dagvaarding). Benninck wegen de gedaechdens 
seijt met des eijsschers dochter in presentie van des eijschers soon alles afgereeckent te hebben 
totten negenden augustus 1637. Van alle de bieren die de gedaechdens ten huyse van eijscher 
hebben gehaelt uijtgesondert ses guldens, vijf stuyvers die sijluijden daerop schuldich bleeven. 
Ende nopende de voorder gehaelde bieren van achten october 1637 totten 17 april 1638 syn sy

2297. Zie: Noordwijk 1638.
2298. De tekst komt opvallend overeen met een meilied van Oegstgeest 1638, gemaakt door Cornelis 

Janse van Harne, "'t Goet comt van Boven". Het zal hier gezien de initialen waarschijnlijk gaan om een en 
dezelfde persoon.

2299. Job Cornelis van Oisterong, alias Slop, wordt in de Wassenaarse archieven regelmatig als biersteker 
vermeld.

2300. Jan Gorisz. (de Vlaminck, alias den Dubbelden). In 1653 verkoopt hij zijn tuin in het dorp aan 
Jonckheer A. van Honchorst. Volgens het verpondingskohier bezit hij in het dorp nog een huis en een 
"tuchthuys".

2301. Gerbrant Jacobsz. (Haesbrouck), bakker. Hij bezit een aantal huizen in het dorp. In 1625 is hij 
H.Geestmeester.

2302. Cornelis Bouman is de zoon van Huych Cornelisz. Bouman, welgeboren man en herbergier te 
Wassenaar. Cornelis is bode van de Weeskamer en overlijdt voor 25-11-1642. Hij is de oom van Hendrick 
Gerritsz. van Tol (zie noot 9).

2303. Hendrick Gerritsz. Tol is weesmeester, rentmeester en welgeboren man van Wassenaar. In de jaren 
1659-1669 was hij schout. Hij overlijdt in 1669.

818



gedaechdens tevredens te betalen, sustinerende (=staande houdende) met deselve presentatie 
(=aanbod) te mogen volstaen. Ende by refuys (=weigering) van sulcke presentatie concludeert 
voorders tot nyet ontfanckelijck ende tot ontseggende (nl. van de vordering) ende absolutie 
(=kwijtschelding) van eys ende conclusie (=besluit) mette costen. Coddens versoeckt copij van 't 
gedicteerde om 't selve sijn meester te communiceren (=ter hand te stellen) ende tijt te naesten 
om te repliceren (=antwoorden). Benninck fiat.
Coddens replicerende ontkent wel expresselijck (=uitdrukkelijk) het gedicteerde restant waren 
verg. (=?) als wesende onwaerachtich ende presenteerende den eijser de deuchdelickheyt van 't 
geeyste mitsgaders het reguard (=respect) daervan gehouden met solemnele (=plechtige) ede te 
stercken. Afslaende oversulcx alle 't selve (nl. wat de gedaagde heeft beweerd) by generale 
denegatie (=afwijzing), persisteert voor replijck by synen gedaene eysch ende conclusie. 
Benninck persisteert voor duplyck. Vide fol.31."2304

1639
- ARA, RA Wassenaar, inv.nr.58, fol.39 (4-8-1639):
"Mathijs Benninck in syn privé-naem, eijscher ende declarant, contra Jan Jacobsz. ende 
Gerrebrant Jacobsz. cum socijs (=met medestanders), camerbroeders tot Wassenaer, gedaechden 
ende gedeclareerders omme declaratie ofte specificatie van costen te nemen te diminueren 
(=verminderen) ofte sien taxeren. Schepenen houden dese saecke in state tot den naesten. 
Benninck versoeckt alsoo de gedaechde nijet en compareren dat tegens haer sal werden verleent 
default (=zij in gebreke worden gesteld) ten voorder profijt vandien; versoeck van diminutie 
ende taxatie van costen. Schepenen houden de saecke alsnoch in state tot den naesten op hoope 
van voldoeninge van 't geëijste op pene, dat alsdan recht sullen doen soo ende gelijck sij 
bevinden sullen te behooren. Actum desen 7 julij 1639. Alsoo bij partijen tot noch toe nyet en is 
voldaen versoeckt den eijsscher alsnoch taxatie ende dat regaerd mach werden genomen op den 
lesten termijn. Schepenen ordonneren Gerrit Jansz. Dijcxheul ende Corn. Tonissen Sasz. 
beneffens den secretaris omme de taxatie in desen te doen. Actum den 4 augustij 1639."
(In de kantlijn:) "Benninck voor de gedaegde versoeckt dat de saecke sal blijven in de naesten. 
Benninck sustineert dat het versoeck sal werden ontseyt, dat sy sullen staende vuer hare 
antwoorden op pene van default ende voor het profijt vandien versteck (=onthouding) van 
diminuitie ende taxatie. Benninck voor de gedaechdens persisteert by syn voorgaende versoeck."

1642
- ARA, RA Wassenaar, inv.nr.58, fol.128 verso (13-11-1642):
"(In de kantlijn) Eijsch ende costen. Oosthorn gesustineert van Moije versoeckt mits de 
noncomparitie (=het niet verschijnen) van de gedaegde het eerste default als naer rechten. 
Schepenen verleenen het eerste default, actum deses 9 november 1642. Claes Claesz. Moij, 
gemachticht van de Ed. Aelbert Claesz. Moij, brouwer in den Eenhoren tot Leijden, eijser, 
contra Gerbrant Jacobsz., backer, woonende tot Wassenaer, als belooft ende voor sijn eygen 
schult aengenomen hebbende de bieren by den voornoemde brouwer ten behoeve van de 
rethorijckerskamer aldaer gelevert, te betalen. Gedaegde Coddens purgerende (=zuiverend) het 
default ontkent wel expresselijck voor het geheele geëijste gerespondeert te hebben, doende over 
sulcx presentatie, is tevreden promptelijck syn gerechte gedeelte daeraen te betalen, sustinerende 
met deselve presentatie te mogen volstaen. By refus (=weigering) concluderende tot verder 
nochte anders niet ontfanckelijck tot onsegging van der verder eijsch ende conclusie mette 
costen. Berendrecht als gesubstitueert van Nicolaes Mooij refuserende de presentatie als captu- 
rus (=misleidend) ende insufficant (=onvoldoende); persisteert voor replijck. Coddens persisteert 
insgelijckx voor duplijck. Berendrecht leyt over tot justificatie van synen eysch ende conclusie, 
extract autentijcq uut des eijschers register in date den (niets genoteerd) mitsgaders seker 
verclaringhe onder de hant van Cornelis Florisz. Crooser2305, schipper, wonende tot Wassenaer

2304. De afloop van deze zaak is verder niet door ons gevonden.
2305. Cornelis Florisz. Crooser is identiek aan Cornelis (van) Binckhorst, schipper van Wassenaar op 

onder meer Leiden.
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ende Mr. Pieter Lantsheer, bierstekere tot Leijderdorp in date den 2 may 1642, die hij tevreden is 
desnoots te laten recoleren (=herhalen). Coddens renunchierende van productie (=afstand 
doende van het overleggen van de stukken) versoeckt copije van des eijschers geproduceerde. 
Berendrecht fiat. Coddens voor de gedaegde doende bekentenisse van 't geëyste versoeckt ad 
terminatie (=ten slotte) om 't selve te mogen betalen op peine eerstcomende achtereenvolgende 
half jare met egale portie (=gelijk aandeel). Verweij versoeckt volgens de bekentenisse 
condemnatie ende sustineert datter geen atterminatie (=begrenzing) en behoort te vallen."

1644
- ARA, RA Wassenaar, inv.nr.58, fol.160 verso ( 3-3-1644):
"Coddens, declarant van costen, ende eyscher contra de retorosijns tot Wassenaer, gedecla- 
reerden (=gedaagden) ende gedaechdens, omme bij deselfde te fine (=tot besluit) dienen van 
costen ende taxatie derselver te fine versoecken mette verdere costen.
(In de kantlijn:) Coddens mits de noncomparitie van den gedaechdens versocht default tot 
alsulcken profijt als naer recht ende versteck van deminuitie ende dat schepenen sullen 
procederen tot taxatie.
Schepenen condemneren in 't versochte default ende wat belangt de taxatie ordonneren partijen 
metten eijser te accorderen ofte anders dat sijluijden sullen procederen tot taxatie. Actum desen 
8. maert 1644."

1676
- De Wassenaarse kamer is aanwezig bij een wedstrijd te 's-Gravenhage. Auteur is C(ornelis) 
H(uygen) van Brederoe, "Godt en niet meer".2306

- De kamer neemt eveneens deel aan een wedstrijd te Voorburg.2307

1677
- De Wassenaarse kamer neemt deel aan een wedstrijd te Den Hoorn. Auteurs zijn Jan Cornelis 
Duynstee, "Tracht tot Liefde", en Corn. Huygen van Bredero, "God en niet meer".2308

1678
- De Wassenaarse kamer neemt deel aan een wedstrijd te Schipluiden. Auteur is B.C.2309

1679
- De Wassenaarse kamer neemt deel aan een wedstrijd te Katwijk aan de Rijn.2310

1705
- De Wassenaarse kamer neemt deel aan een wedstrijd te Schiedam.2311

1709
- De Wassenaarse kamer neemt deel aan een westrijd te Noordwijk.2312 

1721
- De Wassenaarse kamer is aanwezig te Stompwijk bij een wedstrijd aldaar.2313

2306. Zie: 's-Gravenhage 1676.
2307. Zie: Voorburg 1676.
2308. Zie: Den Hoorn 1677.
2309. Zie: Schipluiden 1678.
2310. Zie: Katwijk aan de Rijn 1679.
2311. Zie: Schiedam 1705.
2312. Zie: Noordwijk 1709.
2313. Zie: Wijnbeek z.j.
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W A T E R IN G E N

DE GEELE MEERBLOEM 
"DOOR 'T WATER LEEVEN"

INLEIDING

In de daarvoor in aanmerking komende archieven van Wateringen zijn geen voor ons onderzoek 
interessante posten aangetroffen. Uit de overige bronnen wordt niet duidelijk of in het begin van 
de 17de eeuw in Wateringen rederijkers actief waren of dat de kamers uit omliggende plaatsen 
daar optraden. Vanaf 1670 kent Wateringen wel een actief rederijkersleven.

GERAADPLEEGDE ARCHIEVEN
ARA, H.v.H., inv.nr.278 (Resoluties van notulen van ordonnanties en resoluties 1602-1608). 
ARA, ANHG, Classicaal archief 's-Gravenhage, inv.nr.4 (Acta classis 1676-1711).
ANHG, Acta Synode, Leiden 1689, art.18, ad. art.22.
GA Wateringen, OA, inv.nr.1 (Resolutieboek 1632-1646).
GA Wateringen, inv.nr.5 (Bijlagen van de resoluties).
GA Wateringen, inv.nr.21 (Publikaties en bekendmakingen 1664-1696).

BIBLIOGRAFIE
Van Bergen 1899 - E.van Bergen, Wateringen voor de Hervorming. In: BBH. Deel 24 (1899), 
p.435-437.
Van Boheemen en Van der Heijden 1985 - F.C.van Boheemen en Th.C.J.van der Heijden, De 
Westlandse rederijkerskamers in de 16e en 17e eeuw. Amsterdam 1985.
Driessen 1899 - A.Driessen, Wateringen voor de Hervorming. In: BBH. Deel 24 (1899), 
p.243-266 en Deel 25 (1900), p.141-143.
Van der Loos 1930 - J.C.v.d.Loos, Wateringen na de Hervorming. In: BBH. Deel 55 (1930), 
p.1-22.
Van der Marel 1949 - A.v.d.Marel, "De Vergulde Roscam" in Wateringen. In: Med. Zuid- 
Holland. Jaargang 2, nr.7 (1949), p.2-9.
Van der Wall z.j. - Mr. Van der Wall, Lauwerkroon Z.j. Ms. KB 's-Gravenhage, sign.78 H 22. 

BRONNEN

1606
- Het spel "Hoe dat de meeste menichte hem tot de werelt begeefde", dat in 1606 te De Lier 
werd opgevoerd, blijkt daarvoor te Wateringen gespeeld te zijn. Bovendien speelt de Wateringer 
Jochem Adriaensz. een rol in het toneelstuk.2314

1619
- ARA H.v.H., inv.nr.278 (Register van notulen van ordonnanties en resoluties), d.d. 28-6-1619: 
"Den procureurs-generael voordraegdende, dat wegens het classis van Den Hage was versogt 
den rade te willen remonstreren, hoe dat tot Wateringh de rethorycquers meenden te gaan spelen 
en dat sulcx bij het hof moghte werden belet, waarop gedelibereert wesende is goet gevonden 
den fiscaal (=rechterlijk ambtenaar) aan te seggen, dat in 't toekomende sigh sal hebben te 
onthouden diergelyke propositien (=voorstellen) meer te doen en dat de predicanten daertoe een 
requeste souden kunnen presenteren."

- ARA H.v.H., Groot Plakaatboek, Deel I, p.166:

2314. Het hier genoemde spel is niet bewaard gebleven. Zie: De Lier 1606.
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Het Hof van Holland publiceert weer een plakkaat, waarbij de baljuw van Monster, Loosduinen 
en Wateringen wordt gelast in geen dorp van zijn jurisdictie spelen van rederijkers toe te laten, 
omdat "de batementspeelen en anderen die by den rethorijckers gespeelt werden, meest alle 
streckende syn tot verkortinge ende schimp tegen Godts woord, de religie en de regeringe van de 
landen."2315

1670
- P.Cornelisz. Timmer2316 uit Wateringen neemt deel aan een wedstrijd te Schipluiden. Hij 
gebruikt de zinspreuk "'k Hoop te leeren".2317

1671
- De Meerbloem doet mee aan een wedstrijd te Schipluiden. De bijdragen worden ondertekend 
door auteurs met de volgende zinspreuken: "Hierna beter" en "Niemant volmaeckt".2318

1676
- De Meerbloem neemt deel aan een wedstrijd te Naaldwijk. Auteur is 
P.C.Timmer.2319

- De Meerbloem is ook actief op een wedstrijd te Voorburg.2320

1678
- De Meerbloem neemt deel aan een wedstrijd te Schipluiden. Auteur is P.C.Timmer.2321

1679
- Op instigatie van de Maaslandse kerkeraad verbiedt het Hof van Holland rederijkersspelen te 
Monster, Loosduinen en Wateringen.2322

1689
- ANHG, Acta synode Leiden 1689, art.18, ad. art.22:
"Rakende de comediën en rhetorijckers, rapporteerden de E.E. classen, dat daertegen mede 
neerstighlijck waecken. Sommige classen seyden, dat daervan niets hadden. Alleenlick verhael- 
den de E. broederen van de E. classis van 's-Gravenhage, dat de rhetorijckers te Wateringen 
onlanghs gespeelt hadden, ende seer schockante (=schokkende) bejegeningen, die D.Brand2323, 
predicant aldaer, over sijne ernstige predicatie tegen deselve van de bailju Knol in presentie van 
twe paepsche getuygen in sijn huys ontmoet waren, en dat de E. classis door deputatos 
(=afgevaardigden) den heer fiscaal van 't edele hof begroet hadde, die aengenomen hadde, op die 
saecke na behoren acht te geven."

- ANHG, Classicaal archief, acta classis Hagiensis, inv.nr.4, 26-6-1689:
"Ad art.22 heeft D.Brand voornoemt bekend gemaeckt, dat op sijn plaetse de rhetorijckers 
openbaer sijn toegelaten bij den officier Knol, die oock tot gelijcke toelatinge sijn E. was komen 
te versoecken."

2315. Voor de gehele tekst zie bij: Algemeen 1619.
2316. Pleter Cornelisz. Timmers, grutter te Wateringen. Hij komt in diverse archieven voor (NA Delft, nr.

2235, fol. 417, d.d. 21-12-1690 en fol. 419, dezelfde datum; RA Wateringen inv.nr. 39, fol. 15 verso, d.d. 06
05-1693 en NA 's-Gravenhage, inv.nr. 928, fol. 473, d.d. 28-10-1715. Uit de laatste acte blijkt, dat hij sinds 
kort is overleden).

2317. Zie: Schipluiden 1670.
2318. Zie: Schipluiden 1671.
2319. Zie: Naaldwijk 1676.
2320. Zie: Voorburg 1676.
2321. Zie: Schipluiden 1678.
2322. Zie: Maasland 1679.
2323. Johannis Brandt, predikant te Wateringen in de jaren 1669-1692.
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- Idem, 26-6-1689, art.4:
"D.Jon.Brandt, predicant tot Wateringen, heeft geklaeght over eenige seer lasterlicke 
bejegeningen ontrent sijn E. en sijn huysvrouwe ende verdere bedreijginge in en buyten sijn 
huys door den baljouw Knol verselt met twe papisten, ontstaende uyt sijne ijverige predicatie 
tegen de rhetorijckers en heuren spelen op sijne plaetse. De classis heeft goetgevonden dit 
aenstondts per deputatos aen den heer fiscael Ruysch2324 bekent te maecken en met sijn Ed. te 
overleggen, wat in desen sal dienen gedaen te werden."

- Idem, 1-8-1689:
"Ad art.4 classis praecedentis (=voorafgaande) hebben d.d. deputati ad causam (=betreffende de 
zaak) gerapporteert wat in desen hadden gedaen. Niet alleen by den heer fiscael, maer oock per 
request by 't edele hof, by welck den bailjouw Knol belest is het spelen van den rhetorijckers tot 
Wateringen te verbieden, heeft D. Brand hierop bekent gemaeckt, dat den bailjouw Knol de 
voornoemde last van het edele hof niet hadde opgevolght. Daerby voegende, dat de rhetorijckers 
noch yeder dagh des Heeren haer verstouten onder de catechizatie de trommel te roeren en het 
vaendel te slingeren. Waerop de vergaedringe de gedeputeerden bedanckt heeft en versocht heeft 
het een en ander aen den heer fiscael Ruysch bekent te maecken met versoeck dat sodanige 
stoutigheden mogen tegengegaen en geweert werden."

1701
- De Meerbloem is deelnemer aan een wedstrijd te Hazerswoude. Auteurs zijn J.P.Timmers2325, 
"Met vreugde immers", en P.P.Tetteroo.2326

1705
- De Meerbloem neemt deel aan een wedstrijd te Schiedam. Auteurs zijn Simon van der 
Valck2327 en P.Vos.2328

1706
- Wateringen organiseert een wedstrijd.2329

2324. Coenraad Ruysch was burgemeester van Leiden en bewoner van de hofstede Madesteyn. Ruysch 
wordt in de Monsterse archieven o.a. aangeduid met de functie "pensionaris", "fiscael" en "griffier".

2325. Jacob Pietersz. Timmers is de zoon van de in noot 2 vermelde Pieter Cornelisz. Timmers. Jacob 
wordt vermeld in RA Wateringen, inv.nr.39, fol.165 verso, d.d. 27-05-1702, als hij een deel van de erfenis 
van zijn broer Cornelis Pietersz. Timmers transporteert.

2326. Zie: Hazerswoude 1701.
2327. Simon van der Valck, korenkoper ca. 1682-1727. Hij was R.K.
2328. Zie: Schiedam 1705.
2329. Zie: Mr. Van der Wall z.j.
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WEESP

INLEIDING

Het archief van Weesp beschikt niet over archiefmateriaal dat voor ons onderzoek in 
aanmerking komt.

GERAADPLEEGDE ARCHIEVEN 
Geen.

BIBLIOGRAFIE
Van Winter 1957 - P.J.van Winter, De Hollandse Tuin. In: Nederlands Kunsthistorisch 
Jaarboek. Deel 8. Bussum 1957, p.106-109.

BRONNEN

Ca. 1550
- Voor het bestaan van een rederijkerskamer ca. 1550 te Weesp pleit een houtsnede, die bewaard 
wordt in het Rijksprentenkabinet.2330

2330. Van Winter 1957, p.107.
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WOERDEN

DE CAWOERDEN
?

INLEIDING

De Woerdense rederijkers zijn, voorzover na te gaan, alleen actief geweest in het derde kwart 
van de 16e eeuw. Zij hebben aan geen van de bekende wedstrijden deelgenomen.

GERAADPLEEGDE ARCHIEVEN
ARA, H.v.H., inv.nr.5654 (Criminele sententiën 1538-1572).
GA Woerden, Kast I, inv.nr.4,5 en 6 (Keuren, handvesten en privilegiën tot 1800).
GA Woerden, Kast I, inv.nr.10 (Resoluties van de Vroedschap 1456-1666).
GA Woerden, Kast VI, inv.nr.1-11 (Stadsrekeningen Woerden 1456- 1650; met hiaten. 
Aanwezig zijn: 1456/57-1465/66, 1467/68- 1470/1471, 1477/78, 1481/82-1483/84, 1486/87, 
1489/90, 1492/93, 1495/96, 1497/98-1498/99, 1500/01,1502/03, 1505/06-1509-10, 1512/13
1514/15, 1518/19-1522/23, 1524/25-1529/30, 1531/32-1532/33, 1534/35-1547/48, 1549/50
1551/52, 1554/55, 1557/58, 1559/60-1560/61, 1562/63, 1564/65, 1566/67-1569/70, 1572/73
1589/90, 1593/94, 1595/96-1597/98, 1600/01-1632/33, 1634/35-1644/45, 1646/47-1649/50).

BIBLIOGRAFIE
Plomp 1972 - N.Plomp, Woerden 600jaar stad. Woerden 1972.
Plomp 1980 - N.Plomp, Ziekenzorg in Woerden. Woerden 1980.

BRONNEN

1550/51
- GA Woerden, Kast VI, inv.nr.4 (Stadsrekeningen), fol.21 verso:
"Item noch gegeven de retrorijckers 1 gulden."

1551/52
- Idem, fol.9 verso:
"Item die retorijckers geschoncken tot haer nijeuwe jaer aen wijn, die zij tot die schout gehaelt 
hebben 1 gulden."

1554/55
- Idem, fol.10:
"Item geschoncken die clercken van Utrecht, die op kermisdach het spul speelden van den 
rijcken man ende Lazarus 1 g. 1 st."2331

- Idem, fol.20 verso:
"Item geschoncken die retrorijckers, omdat zij dit jaer gespeelt ende die statie gestelt hebben 
Sint Jan ende kermis 3 gulden."

1557/58
- Idem, fol.21:
"Item die retorijckers gescheynct van der stede wegen 3 gulden."

1559/60
- Idem, fol.23:

2331. In Hummelen 1968 komen de volgende spelen voor, die dezelfde stof behandelen: 1 OC 4 (gespeeld 
in 1606); 1 ON 2 (gecomponeerd in 1597); 4 16 (gedrukt in 1582) en 4 30 (gespeeld in 1615).
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1560/61
- Idem, fol.25:
"Item die retorijckers geschoncken tot haer nijeuwe jaer bij consent van de gerechte 6 gulden."

1562/63
- Idem, fol.21:
"Item die rethorisinen geschoncken van dat zijluijden doer 't jaer gespeelt hebben by consent van 
de gerechte 3 gulden."

1564/65-1567/682332

1571
- ARA. H.v.H., inv.nr.5654 (Criminele sententiën 1538-1572):
Govert Willemsz. wordt in 1571 aangeklaagd wegens plichtsverzuim bij het bewaken van 
gevangenen. Hij verdedigt zich door o.a. op het volgende te wijzen:
"Der weerder (=aangeklaagde) weesende een schaemel ambochtsman, gebooren tot Appeldoorn 
in den lande van Geldre, die niet en heeft dan hy met sijn selve arbeyt en windt, hem begeven 
hadde binnen der stede van Woerden, alwaer hij gewoent hadde den tijt van 25 oft 26 jaeren, 
doende in zyn joncheyt 't ambocht van mesmaecker ende naederhant dienende den goede luyden 
in dragen van brieven ende bootscappen, den rhetoryckers binnen der voorsz. speelen als heur- 
luyder in 't bier ende wijn haelen ende in de speelen ofte batementen aentreckende 't habijt van 
den sot, hadde mede die stadt gedient als waecker ende alle andere bequame middelen gesocht 
omme mit selcke simple ende slechte diensten eerlicken deur die werelt te geraecken. (—). "2333

1581/82
- GA Woerden, Kast VI, inv.nr.6 (Stadsrekeningen), fol.15:
"Item betaelt den deurwaerder van den hove voer copie van 't placcaet, inhoudende dat men geen 
nyeuwe boecken ofte liedekens, refereynen moste drucken, sonder voorgaend consent ofte oick 
geen scholen houden sonder admissie van de magistraten, op een boete van hondert gulden 12 
stuivers."

1596
- De rederijkers uit Woerden worden uitgenodigd deel te nemen aan een wedstrijd te Leiden. Zij 
nemen de uitnodiging niet aan.2334

1616
- GA Woerden, Kast I, inv.nr.4, fol.162 verso:
Keur met verbod op "rijffelspelen, ofte andere goochelspellen, koordendansen, battementspellen 
ofte andere diergelijcke dingen", zonder dat rederijkers genoemd worden.

1624
- GA Woerden, Kast I, inv.nr.10, fol.85:
"Op het versoeck van Dammes Jans, wielmaecker, ende andere burgers, om binnen deser stede 
een retoryckerscamer op te rechten ende in de cersheylige daghen by henluyden een spel 
gespeelt te werden, is 'tselve by de vroetschap voor desen tijt afgeslagen in consideratie van 
verscheyde swaricheden, daermede dese geünieerde provintie door Godt almachtich besocht 
werden."2335

"Item betaelt die retorijckers voer haer speelen doer 't jaer, in als 3 gulden."

2332. De stadsrekeningen vermelden wel "spelen" uitgevoerd door studenten: 1564/65, fol.9 verso en 
fol.14 verso; 1567/68, fol.17 verso en fol.20.

2333. Govert Willemsz. van Apeldoorn wordt vrijgesproken.
2334. Zie: Leiden 1596.
2335. Mogelijk hangt de beslissing samen met een pestepidemie, die Woerden trof (Plomp 1980, p.17).
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ZANDVOORT

DE WILDE APPELBOOM 
"AENSIET DE KINTSHEIT"

???
KINTSCHEN JEUCHT

INLEIDING

In het archief van Zandvoort zijn door ons geen posten over rederijkersactiviteiten aangetroffen. 
We beschikken slechts over zes externe gegevens over de periode 1593-1684, waaruit mag 
blijken, dat de Zandvoortse rederijkers een zekere activiteit ontwikkelen, zowel in Zandvoort als 
daarbuiten.

GERAADPLEEGDE ARCHIEVEN 
Geen.

BIBLIOGRAFIE
Huisman en Koppenol 1991 - Anneke Huisman en Johan Koppenol, Daer compt de Lotery met 
trommels en trompetten! Loterijen in de Nederlanden tot 1726. Hilversum 1991.

BRONNEN

1593
- De Zandvoortse rederijkers organiseren een wedstrijd op 10-8-15 93.2336

1597
- De Zandvoortse rederijkers organiseren een wedstrijd. Wedstrijd en loterij vonden niet plaats in 
het totaal verarmde Zandvoort, maar te Haarlem.2337

1615
- De Zandvoortse rederijkers nemen deel aan een wedstrijd te Kethel.2338

1616
- De Zandvoortse rederijkers organiseren een wedstrijd.2339 

1624
- Zandvoortse rederijkers nemen deel aan een wedstrijd te Amsterdam. De auteur van de 
bijdragen is "Hout U Matigh".2340

1684
- De Wilde Appelboom wordt opgenoemd bij de lijst van bestaande rederijkerskamers, ter 
gelegenheid van een wedstrijd te Bleiswijk. Zandvoort neemt niet deel aan deze wedstrijd.2341

2336. Zie: Lelden 1593, 's-Gravenhage 1593, Gouda 1593, Haarlem 1593.
2337. Zie: Lelden 1597, Gouda 1597, Schiedam 1597; Hummelen 1968, 3 P 3, 1 OC 3, 1 OC 4, 1 OC 6, 1 

OE 13; Hulsman en Koppenol 1991, p.61; Van Boheemen 1999.
2338. Zie: Kethel 1615.
2339. Zie: Haarlem 1616 en Van Boheemen 1999.
2340. Zie: Amsterdam 1624.
2341. Zie: Bleiswijk 1684.
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ZEGWAARD

DE SEGHBLOM 
"SECHT WAERHEYT"

INLEIDING

In het archief van Zegwaard zijn geen voor ons onderzoek interessante posten aangetroffen. 
Volgens de overige bronnen zijn vanaf 1600 rederijkers actief in Zegwaard, maar het zal tot
1615 duren alvorens de Zegwaardse kamer te Kethel gedoopt wordt en daardoor officieel wordt 
toegelaten tot de rijen der Hollandse kamers. De kamer geeft vanaf 1615 regelmatig acte de 
présence op Hollandse rederijkerswedstrijden en heeft voorzover na te gaan in de 17de eeuw 
eenmaal zelf een wedstrijd georganiseerd (tussen 1616 en 1620).

GERAADPLEEGDE ARCHIEVEN 
ARA, Resoluties Staten van Holland.
GA Zoetermeer, Arch.Zegwaard, inv.nr.1044, 1045, 1045a (Afrekening van Zegwaard met 
Zoetermeer, betreffende de kosten der beide dorpen en ambachten 1587, 1599 en 1608).
GA Zoetermeer, Arch.Zegwaard, inv.nr.1046-1232 (Gaardersrekeningen 15701701).
GA Zoetermeer, Arch.Zegwaard, inv.nr.4627 (Rekening van den schout Wouter Cornelisz. Bijl, 
betreffende de ontvangsten en de uitgaven, nopende de huldeblijken aan den ambachtsheer, 
jonkheer Johan van Bourgogne. 1594).
ANHG, Classicaal archief, Acta classis Delft en Delfland, inv.nr.136-140 (1582-1709). 

BIBLIOGRAFIE
Hoefnagel 1969 - P.G.Hoefnagel, Zoetermeer, een Hollands tweelingdorp. Z.p. 1969.
Meertens 1943 - P.J.Meertens, Letterkundig leven in Zeeland in de zestiende en de eerste helft 
der zeventiende eeuw. Amsterdam 1943.
Mak 1957 - J.J.Mak, Uyt Ionsten Versaemt. Zwolle 1957.
Van der Wall z.j. - Mr. Van der Wall, Lauwerkroon Z.j. Ms. KB 's-Gravenhage, sign. 78 H 22. 

BRONNEN 

1600
- ARA, Resoluties Staten van Holland, 8-7-1600, p.236:
"Is gheordonneert te schryven aen den schout van Seghwaert, by de meeste stemmen, dat alsoo 
geduyrende den oorloge tot Seghwaert de kamer van de rethoricinen niet en is ghebruyckt; 
hebben wy u daeromme by desen wel willen belasten, ende oock alleen dengenen die gesint 
souden zyn deselve kamer op te rechten, ofte hen daertoe te laten gebruycken, hetselve naer te 
laten, ende daervan afstant te doen, sonder eenighsints tot oprechtinghe van de voorsz. kamer te 
procederen, tot andere daerinne vanwegen het gemeene landt sal wesen voorsien, sulcx 
bevonden sal worden te strecken tot Godes eere en dienst van de kercke."

- ARA, ANHG, Classicaal archief, classis Delft en Delflant, inv.nr.2, d.d.3-8-1600, fol.334: 
"Arnoldus Cornelii2342 ende Winandus Beeck2343 hebben die vergaderinge te kennen gegeeven, 
hoe dat sij bij die Edele gecommitteerde raeden van de Staeten van Hollant ende West-Vrieslant 
hadden vercregen zeecker missive aen die schout van Segwaert, waerin aldaer den nieuwen 
opgerechten caemer der rethorisijns het openbaer speelen voor dees tijt was verboeden ende is 
die copye van de voorschreeven missive in dese vergaederinge meede voorgeleesen geworden."

2342. Arnoldus Cornelis Croese (Crusius), predikant te Delft in de jaren 1574-1605.
2343. Winandus Beeck, predikant te Zoetermeer in de jaren 1575-1605.
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1607
- ARA, H.v.H., inv.nr.278 (Register van notulen van ordonanties en resoluties), 19-9-1607: 
"Ordonnantie op Halling voor G.Hoflandt van te publiceren de interdictie (=verbod) van niet te 
speelen binnen Soetermeer ende Segwaert ende daer van insinuatie aan den schout ende bailliu 
van Rijnlant binnen Leiden te doen."

1608
- ARA, H.v.H., inv.nr.385 (Register van missieven van en aan het Hof aan en van verschillende 
overheden), fol.176:
"Aen den bailju van Rynlandt,
Maurits etc.
Edele, erentfeste, voorsienige, besundere, goede vrundt.
Daer ons een bericht werde, dat die van Segwaert voirhebbens sijn aldaer tegen de aenstaende 
vastelavont eenige batementspeelen by retoorijckers ofte anders te speelen. Ende dat sy daertoe 
eenige preparaten (=voorbereidingen) souden maecken. Ende sulcke speelen meest gedirigeert 
(=ingericht) werden tot een misbruycke van Godes woort ofte opspraecke op de regeringe van 
den landen, soo lasten ende bevelen wij U.E. in den naeme ende vanwegen de hooge overicheyt 
sulcke ordre te stellen ende sulcken verbot aldaer ende tot Soetermeer te doen, dat geenderhande 
batementspeelen aldaer en werden gespeelt, maer sulcx geheel verhindert, sonder daerinne 
versuimich te wesen ende ons daertoe verlaten.
Sy onse heere Godt met U.E. Geschreven in den Hage, dese 15 january 1608."

1613
- ARA, H.v.H., inv.nr.278 (Register van notulen van ordonanties en resoluties), 9-9-1613:
"In margine: Rethorica.
Ordonnantie op Halling voor Jan van Loenen van een reise naar Soetermeer ende Segwaert van 
3 pond."

1615
- Zegwaard is aanwezig bij een wedstrijd te Kethel en wordt daar met vijf andere kamers 
gedoopt.2344

1616
- Zegwaard is aanwezig bij een wedstrijd te Leiderdorp. Auteur is P.van Leeuwen, "Leeft in
Vreede".2345

1620
- GA Gouda, Not.arch., inv.nr.64 (Notaris Van der Houf), fol.226 en 240.2346

- Tussen 1616 en 1620 moet Zegwaard zelf een wedstrijd hebben georganiseerd.2347 

1624
- Zegwaard is aanwezig bij een wedstrijd te Amsterdam.2348

1639
- Zegwaard neemt deel aan een wedstrijd te Gouda.2349

2344. Zie: Kethel 1615.
2345. P.van Leeuwen vertegenwoordigt in 1613 nog de Warmondse kamer. Zie voor de wedstrijd: 

Leiderdorp 1616.
2346. Zie: Haastrecht 1620.
2347. Zie "Het Leydsch-Vlaemsch Orangien Lelyhof", waarin een lied van J. Celosse wordt gepubliceerd 

"Liedeken, waermede opperprijs gewonnen werde binnen Segwaert". (Mak 1957, p.244).
2348. Zie: Amsterdam 1624.
2349. Zie: Maassluis 1639.
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1640
- Ruzie tussen de rederijkers van Noordwijk en Zegwaard.2350

1641
- Zegwaard neemt (schriftelijk) deel aan een wedstrijd te Vlissingen. Auteur is
C.A.Palesteyn.2351

1656
- ARA, H.v.H., inv.nr.390 (Register van missiven aan en van het Hof van Holland, fol.255

1670
- Zegwaard is deelnemer aan een wedstrijd te Schipluiden. De bijdragen worden ondertekend 
door Joris Klaesz. van der Does, met de zinspreuk " 'K Hoop te Vinden".2353

- GA Leiden, Bibl.nr.87675: "Mey-gedichten ende gesangen, gecomponeert ende gesongen by 
de broeders der rederijcke kamer van de Seghblom op Seghwaert onder 't woort "Segh 
Waerheyt" op het jaer onzes Heeren anno 1670".

1675
Zegwaard is deelnemer aan een wedstrijd te Overschie.2354

1676
- Zegwaard organiseert zelf een wedstrijd “Olijf-krans/ of Vreed’ en vryheydt (...). Tot Delft 
1676. Het voorwoord wordt ondertekend door ‘ ‘k Haat de leugen.’ Zegwaard is deelnemer aan 
twee wedstrijden: te Rotterdam en te Voorburg.2355

1677
- Zegwaard is deelnemer aan een wedstrijd te Den Hoorn. De auteur van de bijdragen is Pieter
Palesteyn.2356

1684
- Voor Zegwaard is bij de wedstrijd te Bleiswijk als particulier aanwezig Willem Pietersz. Bel,
"Tracht naer Boven".2357 

1686
- Zegwaard is deelnemer aan een wedstrijd te Zoetermeer. Auteur is "Tracht naer boven" 
(=Willem Pietersz. Bel).2358

1701
- Zegwaard is deelnemer aan een wedstrijd te Hazerswoude.2359

2350. Zie: Noordwijk 1640.
2351. Zie: Meertens 1943, p.93-95.
2352. Zie voor de tekst: Zoetermeer 1656.
2353. Zie: Schipluiden 1670.
2354. Zie: Overschie 1675.
2355. Zie: Zegwaard 1676, Rotterdam 1676 en Voorburg 1676.
2356. Zie: Den Hoorn 1677.
2357. Zie: Bleiswijk 1684. Volgens Hoefnagel 1969 organiseert de Zegwaardse kamer in 1684 een eigen 

wedstrijd. Wij hebben geen enkele aanwijzing voor de juistheid van deze bewering gevonden.
2358. Zie: Zoetermeer 1686.
2359. Zie: Hazerswoude 1701.
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- Zegwaard is deelnemer aan een wedstrijd te Schiedam.2360

1707
- Zegwaard organiseert een wedstrijd (september 1707).2361

1708
- Zegwaard organiseert twee wedstrijden: namelijk op tweede pinksterdag, 29-5-1708, en op
18-9-1708.2362

1705

2360. Zie: Schiedam 1705.
2361. Zie: Mr. Van der Wall z.j.
2362. Zie: Mr. Van der Wall z.j.
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ZEVENHUIZEN

DE NARCISSENBLOEM
???

INLEIDING

Er is weinig archiefmateriaal over Zevenhuizen bewaard gebleven. Maar wat over is van de 
kerkeraadsnotulen biedt een boeiende casus! Het gaat hier om een conflict tussen Joosgen 
Pietersz. en de kerkeraad over het verhuren van een ruimte aan de rederijkers. Deze ruzie speelt 
zich af in de jaren 1628-1632. Interessant is het feit dat in 1628 kinderen actief betrokken waren 
bij het spelen van de rederijkers.

GERAADPLEEGDE ARCHIEVEN
GA Zevenhuizen, OA, inv.nr.A1 (Register der resolutien 17-10-1653 - 13-4-1732 van Schout, 
ambachtsbewaarders en gezworenen van Zevenhuizen).
Idem, inv.nr.C. 154-155 (Rekeningen vd streek binnen Zevenhuizen 1619/1620 - 1669/1670). 
Archief Hervormde Gemeente Zevenhuizen, Archief Kerkeraad inv.nr.1 (Notulen van de 
Kerkeraad 1603-1647).
Archief Hervormde Gemeente Zevenhuizen, Archief Kerkeraad inv.nr.22 (Afschriften notulen 
Kerkeraad der Hervormde gemeente te Zevenhuizen uit de jaren 1603 tot 1710, met reg. van 
lidmaten, verkiezing ouderlingen enz.).

BIBLIOGRAFIE
Geen.

BRONNEN

1622
- ANHG Zevenhuizen, inv.nr.1, Acta kerkeraad 21-8-1622:
"(---). Is oock geresolveert aen den dijkgraaf te versoecken, dat dewijl de retoryckers weeder 
gemeenschap maecken om te speelen, dat sulcks haer verboden mach worden."

1628
- Idem, 30-1-1628:
"(—). Alsoo Joosgien Pietersz. het loopende jaer haer camer aen de retorijckers verhuert hadde 
ende daerover in de voorgaende huysbesoeckinge aengesproocken sijnde, dat sij sulcxs niet 
behoorde te doen. Of, soo sij in het toecomende jaer 't selve wederom deede, dat men 
genootsaeckt soude weesen haer van het gebruyck van het Avontmael te suspendeeren 
(=schorsen). Sulcks belooft hadde niet te sullen doen, soo is 't nochtans, dat men verstaet, dat sij 
wederom van meeninge is haer camer daertoe te verhueren, waerom geresolveert wort haer noch 
eenmael met de eerste gelegentheyt daerover te vermaenen."

- Idem, 9-4-1628:
"Van Joosgen Pietersz. is gerapporteert, dat men haer bevonden heeft genegen te sijn om haer 
camer weder aen de retoryckers te verhueren. Ende is derhalven geresolveert haer, soo sij met de 
verhueringe wil voortgaen, voor desen mael van de Tafel Christie te suspendeeren. Wort oock 
meteenen geresolveert, dat Maertgen Symons, haer dochter, als dewelcke meest aengeraden 
heeft tot het houden van de retoryckers, soo sij alsnoch daerin aenraet, op gelijckelijcke 
gesuspendeert sal blijven. Alsoo Joosgen Pietersz. met haer dochters, Maertgen Symons en 
Clara Symons, openbaerlijck met een ander vrouwpersoon op de straet hebben gekeeven, soo 
datter grootte buerengerucht oprees, soo wort geresolveert haer te vermaenen om met die 
vrouwpersoon, soo mogelijck is, te versoenen ende haer te doen bekennen haer fouten daerin 
begaen, mitsgaeders te belooven hiervan volgende tijt daervoor te wachten. (---).
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- Idem, 24-9-1628:
"Alsoo Joosgen Pietersz. met haer dochter, Maertgen Symons, voor deesen van het Avontmael 
waeren gesuspendeert uyt oorsaecke van het houden van de retorijckers camere, waervan sij 
door geen inductie (=aansporing), van tijt tot tijt gedaen, waeren af te houden, soo wort 
geresolveert haer noch te vermaenen om de retorijckerscamere te laeten vaeren. Ende in gevalle 
sij belooven willen om met het expireren (=de afloop) van het loopende jaer de camer te laeten 
vaeren, dat sy sulcks wilde, nu aenstonts toegelaeten worden aen den tijt ende dach. Indien sij 
hartneckelijck (=hardnekkig) de camer willen voortaen aenhouden, dat sij wederom 
gesuspendeert sullen blijven. (---).
Nadien de kinderen van Catelijntgen Gillis ende Claertgen Maertensz. meede met de retoryckers 
publyckelijck hebben gespeelt, soo is geresolveert haer daerover aen te spreecken, of sulcks met 
haer consent (=toestemming) geschiet is. "

1629
- Idem, 13-4-1629:
"(—). Van Joosgen Pietersen is gerapporteert, dat sij met haer dochter niet alleen met het hueren 
van de retoryckerscamer tegen alle vermaeningen voortaen willen continueeren, maer oock in de 
aenspraecken haer niet seer behoorlyck en dragen. Ende alsoo nu vervolgens gebleecken heeft, 
dat geene aenspraecken, van tijt tot tijt gedaen, yets hebben te weege gebracht, maer dat zy 
hertneckelijck de retorijckerscamer willen aenhouden, oock somwijlen diegene die de 
aenspraecke doen, seer qualic worden bejegent. So vint de kerckenraet goet nu voortaen een wijl 
tijts in de aenspraecke haer voorbij te gaen en betere gelegentheyt te verbeyden, te meer dewyl 
de kerckenraet haer (alsoo sij pretendeerde (=voorgaf) van noots wegen de camer aen de 
retorijckers te verhueren) gepresenteert heeft de huer van de camer te geven, om dan den armen 
Wouter daerin te laeten woonen, 'twelck sij niet wilde inwilligen. Ende daerenboven haer 
gepresenteert is, tien ofte twaalf guldens iaerlijcks, mits dat sij noch haer profijt mit haer camer 
souden moghen doen, 'twelck oock niet aengenomen is, maer is begeerd, dat men haer soude 
geven achtien guldens, welcke somme grooter is, als sij van de retorijckers ontfangt. Van welcke 
somme sij oock schrift begeerde met welcke de kerckenraet tot het jaerlijckse opbrengen van 
soodaniche somme voor eenige jaeren soude verbinden."

1630
- Idem, 27-3-1630:
"Alsoo Joosgen Pietersz. in het aenhouden van de retoryckerscamer continueert, soo sal de 
aenspraecke aen haer ende haere dochter vooralsnoch gecontinueert worden. "

- Idem, 13-10-1630:
"(—). Van Joosgen Pietersz., welcker aenspraecke voor deesen wert naegelaeten, is goet 
gevonden haer op een nieuw wederom te vermaenen om van het ophouden der retorijckers haer 
te onthouden. Ende alsoo Maertgen Symonsz., haer dochter, naer Leyden vertrocken sijnde, 
attestatie heeft versocht, soo is 't dat de kerckeraet, in acht neemende hoe dat se tevooren om 
reedenen bovengenoemt van het Avontmael was afgehouden, geresolveert heeft, dat haer geen 
attestatie can worden gegeven, tensij sij haer fouten satisfactie heeft gegeven. (—)."

1632
- "(---). Pieter Jansen ende sijn huysvrou sullen oock om haere nalaeticheyt in 't gehoor 
gesuspendeert blijven. Van gelijcken Maertgen Poelen ende Joosgen Pietersen om redenen in de 
voorgaende acten begrepen. (---)."

1684
- De rederijkerskamer uit Zevenhuizen wordt uitgenodigd deel te nemen aan een wedstrijd te 
Bleiswijk. Zij neemt de uitnodiging niet aan.2363

2363. Zie: Bleiswijk 1684.
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ZOETERMEER

DE WITTE MEERBLOEM 
"MET SOETICHEYT MEER"

INLEIDING

Van Zoetermeer zijn geen archieven bewaard gebleven, die voor ons onderzoek interessant zijn.
Te Zoetermeer heeft in 1640 een intrede plaats gehad. De Noordwijkse kamer heeft enige 

problemen deel te nemen daar onenigheid bestond tussen hen en de rederijkerskamer van 
Zegwaard. De Zoetermeerse rederijkers verzekeren hun Noordwijkse kunstbroeders dat bij de 
Zegwaardse kamer niet de minste wrok bestaat. Zij willen hen opnieuw uitnodigen het feest bij 
te wonen. De Zoetermeerders zouden de Noordwijkse aanwezigheid niet graag willen missen, 
daar zij van hen "hunne baptisatie en confirmatie hadden verkregen."2364 Dit roept de vraag op, 
wanneer Zoetermeer dan is gedoopt en als officiële kamer is erkend.

Er zijn vier grote wedstrijden te Noordwijk gehouden voor 1640; namelijk in 1550, 1562, 
1602 en 1638. De eerste vermelding van het bestaan van rederijkers in Zoetermeer stamt uit 
1607. Echter, in de Classicale acta van 1608 wordt melding gemaakt van het feit, dat er in 
Zoetermeer in 36 jaar geen "cameroefeningen" meer zijn geweest. Dat zou betekenen, dat voor 
1572 al een kamer in Zoetermeer bestond, en dan komt 1562 het meest in aanmerking als 
doopdatum. Temeer daar we weten, dat op dit feest ook een andere kamer gedoopt werd, nl. die 
van Schipluiden.

In 1616 zouden te Zoetermeer twee kamers zijn geweest2365 en in 1656 is zelfs sprake van
drie kamers2366.

GERAADPLEEGDE ARCHIEVEN
ARA, ANHG, Arch.Classis Delft en Delfland, in.nr.1-4 (Classicale acta 1572-1709).
ARA, H.v.H., inv.nr.278 (Register van notulen van ordonanties en resoluties 1602-1608).
ARA, H.v.H., inv.nr.385-390 (Missiven van en aan het Hof).
ARA, H.v.H., Grafelijkheidsrekenkamer, Rekeningen, inv.nr.4514.

BIBLIOGRAFIE
Hoefnagel 1969 - P.G.Hoefnagel, Zoetermeer, een Hollands tweelingdorp. Z.p. 1969.
Knuttel 1908-1916 - W.P.C.Knuttel, Acta van particuliere synoden van 1621-1700. Uitgegeven 
in: RGP, Kleine serie, nr. 3, 5, 8, 11, 15, 16. 's-Gravenhage 1908-1916.
De Neijn 1681 - P.de Neijn, Vrolijke uuren, bestaande uit verscheide soorten van Mengel-dig- 
ten Amsterdam 1681.
Vrage 1686 - Soetermeersche Vrage ofte Kermisvreugd (...). Delft 1686.
Wouters en Abels 1994 -  A.Ph.F. Wouters en P.H.A.M. Abels, Nieuw en ongezien. Kerk en 
samenleving in de classis Delft en Delfland 1672-1621. Delft 1994.
Wijnbeek z.j. - A.Wijnbeek, Korte Shets (sic) van de aloude Leidsche rederijkerskamer De Witte 
Acoleye. Ms. KB 's-Gravenhage, sign. 72 F 47.

NIET GEDATEERDE BRONNEN
- P.de Neijn 1681, p.53:
"Nodingh-brief aan de andere omleggende kamers van Vrouw Rhetorica, gemaackt ten versoeke 
van de Reden-Rijckers van Soetermeer, sijnde der sel ver Blasoen een Meerbloem en Devijs: 
Met Soetheit meer.

2364. Zie: Noordwijk 1640.
2365. Zie: Leiden 1616. Worden hier de Zoetermeerse en de Zegwaardse kamer bedoeld?
2366. Zie: Zoetermeer 1656.
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Liefhebbers van Apol, en Vrienden van de Muisen,
Afkomstigh van Parnas, wij senden tot u huisen,
Niet van den hoogen throon een Gooden bode neer;
Maar dus papiere post, MET ALLE SOETHEIT MEER.
Versoeckende daarmee, dat ghij ons bij wilt komen,
Op onse kermisfeest, daar men dan sonder schroomen 
De kuische Philida sal stellen tot een leer,
En Cloris trouwigheit, MET NOCH VEEL SOETHEIT MEER.
Komt dan met Trom en Vaan heel lustelijck aanrijden,
En brenght u gasten mee, sij sullen ons verblijden,
Wanneer September ses en thien sal komen weer,
En op een ander jaar wacht dan MET SOETHEIT MEER."

BRONNEN

1562
- De Meerbloem wordt gedoopt te Noordwijk?2367

1572
- De activiteiten van de kamer moeten onder druk van de hervormde gemeente worden opge- 
schort.2368

1607
- ANHG Classicaal archief, classis Delft en Delfland, Acta, inv.nr.137, 20-9-1607, fol.127: 
"Heeft oock mede Albertus2369 de vergaderinge te kennen gegeven, dat hy verstaen hebende, dat 
tot Soetermeer (daer men tot noch toe van geen rhetorijckspelen en heeft geweten) de 
rhetorijckers op de kermisse voorgenomen hadden te spelen, daerdoor bewogen is geworden, om 
aen den hove van Hollandt te versoecken, dat sulck spelen mochte belettet werden. Ende dat hy 
aldaer soo veel heeft vercregen, dat door eenen deurwaerder met clockgeslach, het spelen die 
van Soetermeer geheelick is verboden."

- ARA H.v.H., inv.nr.278 (Register van notulen van ordonanties en resoluties) 19-9-1607: 
Verbod op rederijkersspelen.2370

- ARA H.v.H., Grafelijkheidsrekenkamer, Rekeningen, inv.nr.4514, fol.62 :
"Denselven betaelt de somme van vijf ponden van dat hij deur last van den hove heeft gelesen 
seecker placcaet van rederijckers tot Soetermeer volgens sijne ordonnantie ende quitantie, dus 
hier 5 pond."

1608
- ARA, ANHG Classicaal Archief, Classis Delft en Delfland, inv.nr.2 (Acta Classis), 
d.d.3-1-1608, fol.140-141:
"Petrus Pauludanus2371 predicant tot Soetermeer, versocht aen de broeders, also eenige haer 
vervorderen (=zich verstouten) de rhetoryccamer aldaer wederom op te rechten, bedrijvende te 
dien eynde verscheyden onordentelycheden, dat men de hant soude bieden, om sulx, so wel 
mogelijc ware, te verhinderen ende te beletten, des te meer overmits bevonden wert binnen 36 
jaren aldaer geen cameroefeninge geweest te zijn. Hierover is goet gevonden dese saecke over 
het Hof van Hollant te remonstreren teneynde dat alsodanige cameroefeninge mochten

2367. Zie: Noordwijk 1562.
2368. Zie: Zoetermeer 1608.
2369. Albertus van Oosterwijck, predikant van 1602 tot 1616.
2370. Zie: Zegwaard 1607.
2371. Petrus Pauludanus, predikant te Zoetermeer in de jaren 1605-1614. Hij sterft in 1631.
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verhindert ende geweert worden. Ende sijn met 't selfde belast de visitatores classis ^onder
zoekers van de classis)."

- ARA H.v.H., inv.nr.385 (Register van Missiven), 15-1-1608:
Verbod op rederijkersspelen.2372

- ARA, ANHG, Classicaal Archief, Classis Delft en Delfland, inv.nr.2, d.d. 7-2-1608, fol.144: 
"Voorder heeft Albertus ingebracht dat hy met Henrico Proelio2373 by den heer president Inniosa 
geobtineert (=verkregen) heeft expres (=uitdrukkelijk) verboth tot weeringe van de rhetorijckers 
tot Soetermeer."

1613
- Idem, 15-8-1613, fol.273:
"Petrus Pauludanus stelde voor, dat de rhetoryckers tot Soetermeer voornemens te spelen. Jae, 
tot dien eynde al bijeencompste houden, om hare rollen, die sy gereet ende onder malcanderen 
uytgedeylt hebben, van buyten te leeren. Vraecht daeromme, of niet yetwes tot weringe 
dergenen doet ende behoort gedaen. Temeer dewijle van alle oude tijden noyt aldaer eenige 
camer is geweest. Dit is voor desen tijdt om redenen uytgestelt."

- Idem, 29-8-1613, fol.278:
"Roerende de rhetoryckers van Soetermeer, om die te weeren kan 't geschieden, 't zy den heren 
van den Hove van Hollant te remonstreren (=tonen), biddende dat het haren gelieft sulcx te 
verhinderen. Indien niet generalyck (=in 't algemeen), bysonderlijck in de voorsz. plaets, temeer 
also noyt aldaer is gespeelt. Ende wat meer van node zoude mogen zijn tot het beletten van 't 
voorseyde, dat sullen doen Martinus Nicolai2374 ende Joh. Taurinius2375, dienaeren des Godes 
woorts in den Lier ende tot Delft."

- ARA H.v.H., inv.nr.278 (Register van notulen en ordonanties), 9-9-1613:
"Ordonnantie op Halling voor Jan van Loenen van een reise naar Soetermeer ende Segwaert van 
3 pond." (In de kantlijn: "Rethorica")

- ARA, ANHG, Classicaal Archief, Classis Delft en Delfland, inv.nr.2, d.d.12-9-1613, fol.285: 
"Martinus Nicolai ende Joh.Taurinus hebben den classis haer wedervaren aen den hove van 
Hollant gerapporteert, hoe dat se achtervolgens hare commissie (=opdracht) in den Hage zijn 
geweest haer addresserende an de heeren als aen den heer president ende anders aen den heer 
griffier, mitsgaders noch vijf andere heeren. Ditwelck sy haere saecken hebben voorgestelt, die 
de voorsz. heeren wel gefondeert (=gefundeerd) hebben gevonden. Ende daerom oock belooft 
dat se sullen arbeyden om zulcx te weren. Want dattet gemeenlijck met schieten ende schocken 
(=schimpen en schelden) te doen is ende datter alle andere ongebondenheyt gepleecht wort. 
Temeer alsoo daer noijt te vooren is gespeelt. Ondertusschen blyven deselve broeders belast 
eerstdaechs te vernemen watter in de saecke is gedaen."

- Zoetermeer is deelnemer aan een wedstrijd te Haarlem.2376

- Zoetermeer is deelnemer aan de wedstrijd te Leiden.2377

2372. Zie: Zegwaard 1608.
2373. Henricus Proelius, predikant te Pijnacker in de jaren 1603-1640.
2374. Martinus Nicolai (Scheer), predikant te De Lier in de jaren 1595-1628.
2375. Joh. Taurinius, predikant te Delft in de jaren 1609-1618 en na een jaar 's-Gravenhage van 1619 tot 

1628 te Maasland.
2376. Zie: Haarlem 1613.
2377. Zie: Leiden 1613.
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- In drie preken behandelt ds. Paludanus enkele regels uit de Psalmteksten. Van deze drie preken 
is door een onbekende een verslag gemaakt. Het manuscript in in bezit van de kerkhistoricus
Ton Wouters.2378

“Memorie van de predicatien die Pieter van Brouck tot Soetermeer opten 16en januarij ende 2en 
ende 9en feb. 1614 gedaen heeft, over dese woorden psalm 15 vs. 1-2. D'eerste predicatie over 
dese woorden: Heer wie zal wonen in dijner hutten? Wie zal blijven op dijnen heiligen berge? 
De 2e predicatie: Die sonder vlecke daerhenen gaet. Over de derde: Ende recht doet. Sonder 
telcken meer woorden des text gebruijckt oft voorgelesen te hebben.
Annotatie
(...)
Item (nl. de derde predikatie) dat van God niet alleen geeijscht en werdt de wetenschap van ‘t 
goede, maer het doen niet alleen den uuterlijck gelaet der godsalicheijdt, maer een dadelijcke 
betrachtinge ende oefeninge. Ende dat zulcx (als beclaecht) bij veelen heel contrarie werdt 
bevonden onder zeer veele menschen, jae selfs oock onder diegeene die litmaeten der kercken 
Christij zijn ende de voornaemste in der gemeijnte willen geacht zijn, gelijck blijckt uut de 
jegenwoordige gezeltschap der retorijckspelers, daeronder de kinderen zijn ende toegelaten 
werden bij den ouderen ende diegeene die niet alleen professie doen van de gereformeerde 
religie, maer die oock hoofden principale voorstanders ende pilaren der kercke souden zijn. Dat 
derhalven bij sodanige ouderen grootelicken gesondicht werdt ende haer straffen niet en zullen 
ontgaen, dewijle sodanig retorijckspelen niet van God maer een inventie der heijdenen, 
ongelovigen ende godlosen is, in ‘t welcke niet dan ijdelheijdt, lichtvaerdicheijdt ende een 
lasteringe Gods, jae schandelijck misbruijck zijn heijligen naems ende woordts is. Dat men 
daerom de retorijckspelen moet houden als godslastelijck, dewijle deselve gevonden ende 
harcomstich zijn van de heijdenen, dat men oock alletgeene bij den heijdenen gevonden ende 
voorgestelt is, moet schuwen ende mijden als verdoemelijck ende godslastelijck, overmits zij 
niet uut God zijn, noch geen waere kennisse Gods en hebben gehadt, jae dat men van alle 
heijdensche leringe eenen gruwel moet hebben, al waer ‘t dat die goed waere, omdat zulcx van 
de heijdenen gecomen is, ‘t welc de christenen geensins en moeten volgen.
Vougende daerbij
T'is wel waer dat de gereformeerde ouders hiertegen voor een uutvlucht ende verantwoordinge 
bijbrengen, dat haer kinderen op geen cussen en conden binden, dat zij deselve soe nau niet en 
connen houden, noch dwingen, zij en moeten oock hebben enige recreatije, vermaeckelicheijdt. 
Item dat zij doer lust ende liefde tot de retorijkconste tot verstandt connen comen ende in goede 
leringe geoefent werden, dat zij deselve doer dat middel uut de herbergen ende dansspelen 
houden, daer alderleij ongeschictheijdt bedreven wordt. Jae, dat doer die const voortijden onder 
den pausdom 't licht des evangelij is aen de dach gecomen; veel duijsenden christenen tot de 
suverheijdt des evangelij zijn gebracht ende diergelijcke. Voorwaer alle ‘t selve wel overwogen 
zijnde, zijn ‘t selve niet dan blauwe ende ongerijmde uutvluchten. Want ick segge dat de 
herbergen ende dansspelen lijdelijcker zijn ende beter toegelaten dan de retorijckspelen, dewijle 
in de herbergen ende dansspelen niet gesondicht en werdt, dan in den vleesche, maer dat in de 
retorijcke spelen gesondicht werdt in den geest ende tot verdoemenisse van lijf ende ziele 
doordien den name Godes aldaer ijdelijck gebruijckt, jae speelwijs als voor een goochelspel, jae 
voor een blasphemie des godlijcken naems voergestelt werdt, min noch meer dan of Gods 
woordt, niet dan als een schouspel, een fabel ende ijdel gedicht en waere, om in de batamenten 
daermede te spelen.
De retorijckers en gebruijcken haere const niet anders als voor den ijdelheijdt om bij den luijden 
aengesien ende voor constenaers gehouden te werden, uut enckel howaerdicheijdt of om des 
profijts wille, gelijck nujaersdach wel gesien is dat men deselve gegeven heeft daelders, croonen,

1614

2378 Wouters en Abels 1994 p.96-98, 163-164, 454-456 en 483-484 gaan al verkennend in op de 
perikelen rond Paludanus. Ton Wouters zal binnen afzienbare tijd elders nader de ‘kwestie Paludanus’ 
behandelen. Wij danken hem voor het ter beschikking stellen van het manuscript.
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drie vergulden hele hammen stucken vleijs, daer men ter contrarie soe vreck ende karich is voor 
den armen, dat men dicwijls voor deselven naulijcx een halve stuver vermach ontberen, gelijck 
in 't ommegaen voor den armen wel bevonden werdt.
De retorijckers onder den pausdom en hebben geensins haer ogemerck gehadt om de suivere lere 
aen de dach te brengen, maer alleen op haere ijdele const, die God evenwel wonderlijck tot 
zijnder eeren heeft weten te trecken ende leijden. Daerom en moet men geen quaet doen opdat 
daer goedt uut come, soe Paulus leert.
Segge daeromme noch, jae segge 't vastelijck dat de retorijckers om haere ijdelheijdt ende 
godslasteringe wille van God sullen gestraft werden in de ewigheijdt, want God zal die niet 
ongestraft laeten die zijnen name tevergeefs oft luchtvaerdelick gebruijckt.
De ouders zullen gestraft werden omdat zij haeren kinderen sodanich gruwelen toelaeten; de 
overheijdt zullen oock haere straffe dragen, omdat zij daertoe haer consent geven (In margine: 
jae dat alle de rethorijckers ende die zulcx consenteren behoren uut den lande gebannen).
Somma, zij zullen niet ongestraft blijven alle die deselve retorijckspelen aenhooren ende 
daerinne een behagen hebben. Dus behoordt eenijder, wie hij zij, deselve te mijden als verdo- 
melick ende verfoeijelick. Dit segge ick u ende en hebbe conscientijs halven niet connen nalaten 
zulcx te seggen ende vermaenen, al souden mij daeromme sommige haeten, ick ben ‘s getroost.”

1615
- Zoetermeer is deelnemer aan een wedstrijd te Kethel.2379

1616
- Zoetermeer is deelnemer aan een wedstrijd te Vlaardingen. De bijdragen worden getekend door 
H.v.A. (H.van Adrichem), "Weldoen verblijt".2380

- Op 7-4-1616 verzoekt de Leidse kamer De Palmboom om toelating bij de heren 
burgemeesteren en het gerecht. Zij verwijst naar andere steden, waar ook meer kamers naast 
elkaar functioneren: "(--- ) gelyc vooren tot Haerlem drie cameren, tot Soetermeer ende in andre 
plaetsen twee cameren sijn toegelaten ende geauthoriseert.(—)."2381

1639
- ARA, ANHG, Classicaal Archief, Classis Delft en Delfland, inv.nr.3, d.d. 4-4-1639, fol.292: 
"D.Joannis2382 van Soetermeer heeft voorgestelt, dat de rhetorijckers van Soetermeer hadden 
uytgeschreven sulcke vrage heel profaan ende vremt (?)luydende, is geresolveert dat hy deselve 
de E.deputatis synodi (=de afgevaardigden van de synode) soude bekent maacken, die sulx in 
last hadden de E. Mog. Staeten te verthoonen."

- Idem, 27-6-1639, fol.296:
"De deputati ad synodum gaende sullen ad novum (=opnieuw) noemen de vraege, by de 
rhetoryckers tot Soetermeer uytgeschreven, om deselve op de E. synodo ter bequaemer tijt voor 
te stellen. Ende D.Joannis van Soetermeer sal de deputatos daervan instrueren."

- Synodale Acta Leiden 1639, artikel 49:
"Is mede van de E.E.broederen van Delft gerapporteert, hoe dat op den 11en april voorleden van 
de rhetorijckers tot Soetermeer voorgestelt ende beantwoort sijn seeckere lasterlijcke vragen, 
daerin Godt daer genoech van meyneedicheyt ende bontbraecke (=woordbreuk) beschuldigt 
werdt. Gelet op de advysen in de respective classen genomen, is geordineert(...). Sullen oock de 
E.E. broederen des classis van Delft de gedeputeerde des synodi aenspreken, om tegen de 
rethorijckers en schandelijcken abusen (=misvattingen) derselver remedie te vercrijgen."2383

2379. Zie: Kethel 1615.
2380. Zie: Vlaardingen 1616.
2381. Zie: Lelden 1616.
2382. Joannis Georgius, predikant te Zoetermeer van 1616 tot 1643.
2383. Knuttel 1908-1916.
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- De Zoetermeerse kamer organiseert een wedstrijd.2384 

1656
- ARA H.v.H., inv.nr.390 Register van Missiven, 4-9-1656:
(In Margine: "Rhetorickers tot Segwaert ende Soetermeer")
"De praesident ende raden over Hollandt, Zeelandt ende Vrieslant; kennisse becomen hebbende, 
dat seeckere jonge lieden, die men gemeenlijck rhetorijckers noemt, binnen de dorpen van 
Soetermeer ende Segwaert haer tot verscheyde reijsen vervordert hebben op sondaegen geduy- 
rende de exercitie van den godsdienst op het kerckenplein met trommelen ende andersints groot 
rumoer te maecken, alsmede op kermissen ende diergelijcke dagen haere spelen ende oefeningen 
op haere wij se te plegen, ende dat deselve mede van meijninge soude sijn op de aenstaende 
kermisse, die wesen sal den 10en deser maent september een toneel opte richten, omme aldaer te 
verwachten ende te ontfangen antwoorde van een groot getal rhetorijckerscamers (die sij tot dien 
eijnde ontboden hebben) op de vragen bij haer geconcipieert. 't Welcke in desen tijt, daer de 
voornoemde dorpen noch zuchten onder de slaende handt Godts, die deselve soo lange met de 
pestilentiale sieckte heeft besocht, gantsch ondienstich is. Ende sulcx daerinne willende voorsien 
hebben gelast ende lasten mitsdesen de schouten ende gerechte van de voorsz. dorpen daerinne 
soodanige ordre te stellen, dat deselve speelen noijt op eenige sondagen meer gepleecht ofte 
eenigh geraes ontrent de kercke gemaeckt werden. Alsmede dat de t'saemencompste van andere 
camers voor de aenstaende kermis in dese gelegentheijt van tijden binnen de voornoemde 
dorpen werde geweert. Ende dat dese, onse resolutie de voornoemde rethorijckers van den drie 
camers binnen de voornoemde dorpe terstont werde bekent gemaeckt, lastende (=opdragende) 
haer daerna te reguleren. Ende oock noijt in haere speelen ijet voort te brengen, 't geene soude 
kunnen strecken tot blasme (=blaam) van de waren gereformeerden godtsdienst, ofte sal bij 
faulte (=gebreke) vandien daerinne nader sal werden voorsien als na behoiren.
Gedaen in den rade den 4en september anno 1656."

1660
- ARA, ANHG, Classicaal Archief, Classis Delft en Delfland, inv.nr.3, d.d. 6-9-1660, fol.648: 
"De broeders van Soetermeer hebben versocht de assistencie der E.classe aen den Ed. hove tot 
weijringe der rhetorijckersspelen tegen haer kermisse vertoont. Hoe dat het welgemelde hof tot 
(...) op 't aenhooren des e.classe van Rhijnlandt de rhetoryckspelen geweijrt hadden.
D.D.(=dienaren des Heren) deputatis hebben by dese gelegentheyt oock vertoont, hoe dat haer
E.E. in 't college der welgeboren mannen hadden versocht remedie tegens de profanatien 
(=ontheiliging) des sabbats door de rhetorijckers tot Nootdorp, dewelcke alle goede devoiren 
(=verplichtingen) daertoe hadden belooft. D.Loockemans2385 maeckt daerby bekent, hoe dat de 
rhetoryckers op de leste kermisse van sondaeghs tot woensdaeghs inclusive (=tot en met 
woensdag) gespeelt ende geraest (=te keer gegaan ) hadden, immers soo erch als vooren. De 
E.classis siende, dat dit quaet bij de subalterne (=ondergeschikte) ende dergelijc niet en werde 
geweijrt nae behooren, oordeelt, dat hetselve door de deputatores of visitatores ordinarios van de 
respective rijnge (=kring van gemeentes) aen het Ed.hof sal werden geremonstreert ende 
vooreerst en specialijck weijringe (=verbod) sal werden versocht tot Soetermeer ende daernae 
allenkens (=langzamerhand) verder op ander plaetsen onder de E.classis. "

- Idem, 1-11-1660, fol.651:
"Van de rhetorijcksspelen verstaet men, dat deselve by ordre van den Ed. hove tot Soetermeer 
geweijrt sijn. Sullen derhalven die van de Ketel ende Nootdorp in gelycke ingelicht, gelycke 
remedie versoecken."

1640

2384. Zie: Noordwijk 1640.
2385. Tobias Lokeman, predikant te Nootdorp in de jaren 1651-1663.
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- Zoetermeer neemt deel aan wedstrijd te Kethel. Auteurs zijn Ary Abrahamsz. Kruyningh en 
Louweris Adriaensze van den Bos.2386

1686
- Zoetermeer organiseert een eigen feest. De bijdragen zijn gepubliceerd in "Soetermeersche 
Vrage etc." De keizer van de Zoetermeerse kamer is Jacob Dircksz. van den Bosch,"Tracht te 
leeren"; lid is Leendert Ariisz. van der Vliet, "d'Ervarentheydt leert", en de auteur die schuilgaat 
onder de spreuk "'t Is altijdt geen kermis".2387

1701
- Zoetermeer neemt deel aan een wedstrijd te Hazerswoude. Zij wordt vertegenwoordigd door
Edenburgh.2388

1726
- Zoetermeer organiseert eigen wedstrijd: 18-9-1726.2389

1682

2386. Zie: Kethel 1682.
2387. Zie: Mr. Van der Wall z.j.
2388. Zie: Hazerswoude 1701.
2389. Zie: Wijnbeek z.j.
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Z O U T E V E E N

Zie: Capelle a/d IJssel

Z U ID L A N D

INLEIDING

Slechts enkele externe gegevens staan tot onze beschikking.

GERAADPLEEGDE ARCHIEVEN
ARA AHNG, Acta Classis Brielle (1574-1594; 1600-1700).
GA Brielle, ANHG inv.nr.A, A4 (Acta boeken [=kerkeraadsnotulen] 1578, 1596-1602, 1606
1667.

BIBLIOGRAFIE
De Jager - H.de Jager, Bijzonderheden uit het 2e notulenboek der voormalige Classe van 
Voorne, Putten en Overflakkee. In: De Navorscher. Deel 7 (1857), p.95.

BRONNEN

1599
- De sabbat werd in Zuidland "grootelijx geprophaneert"; niet alleen door kramers en 
kwakzalvers, maar ook door de rederijkers.2390

1605
- GA Brielle, ANHG, Actaboek kerkeraad, mei 1605:
Er werd gespeeld te Zuidland "De bekeeringe Pauli". De "retorykers [hadden] daerin die persoon 
Pauli presenteerende gedoopt ende andere dingen tot oneere Godes gebruyct. "2391

- Idem, juli 1605:
De baljuw van Putte wordt er door de classis op aangesproken, dat "dergelycke speelen niet en 
behooren gespeelt te worden en dat hij er voor diende te zorgen, dat "geen schriftuerelycke 
spelen meer bij zijn believen gespeelt zouden worden."

1607
- ANHG, Classicale Acta, 16 oktober 1607:
Te Zuidland werd een spel gespeeld van "den rijcke man, die tot zijn ziele seyde: Rust, eet ende 
drinct, ende weest vrolijck etc., waerin oock een was, sustineerende (=de rol vervullende van) 
den persoon Gods onses Hemelschen Vaders, die tot hem seijde: 'Ghij dwaes in dezen nacht,

2390. De Jager z.j., p.370-371. De oorspronkelijke bron hebben we niet kunnen achterhalen.
2391. Het spel wordt genoemd in: Hummelen 1968, 1 K 2.
2392. Uit welk toneelstuk de geciteerde regels afkomstig zijn, hebben we niet kunnen vaststellen.
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ZWARTEWAAL

DE NARDUSBLOEM 
"TOT VREUCHT GERESEN"

INLEIDING

Van Zwartewaal is geen archiefmateriaal bewaard gebleven, waaruit gegevens over de 
plaatselijke rederijkerskamer geput zouden kunnen worden, zodat we het moeten stellen met 
twee vermeldingen uit externe bronnen.

GERAADPLEEGDE ARCHIEVEN 
Geen.

BIBLIOGRAFIE
Geen.

BRONNEN

1558/59
- Zwartewaalse rederijkers zijn aanwezig te Brielle.2393 

1580
- Zwartewaal is deelnemer aan de wedstrijd, georganiseerd door Pieter Sterlincx te Heenvliet.2394

2393. Zie: Brielle 1558/1559.
2394. Zie: Heenvliet 1580.
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