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Bladzijden met de opening van Aerdigh vrymoedigh" vat en Cederboom jeughdich groen" plantsoen uit Pieter 
Lenaerts van der Goes, Druyven-Tros der Arnoureusheyt, 1602 (ex. Amsterdam, Toonkunstbibliotheek). 

Van Druyven-Tros tot Gedenck-danck 

Muzikale aspecten van de rederijkerij 

Louis Peter Grijp 

Inleiding 

Bart Ramakers gaf mij een dubbele opdracht: een muziekprogramma maken rond 
het themarederijkers, inclusief de productie van een cd, en een casestudy schrijven 
over muziek van Zeeuwse rederijkers. In deze bijdrage combineer ik beide. Ik zal 
enkele theoretische problemen aansnijden die zich bij de voorbereiding van de 
opnamen voordeden. Daarbij haal ik (ook) muziekstukken uit Zeeuwse bronnen als 
voorbeeld aan. Door een gelukkig toeval raakte de oorspronkelijke tekst van mijn 
lezing zoek, zodat ik een nieuwe moest schrijven. Die is beter dan de vorige. Niet 
alleen was de materie inmiddels meer bezonken, bovendien kon ik in het nieuwe 
stuk de inzichten verwerken die ik tijdens de voorbereiding van de cd-opname had 
opgedaan, met name wat betreft de instrumentatie en de articulatie. 1 Ten slotte kon 
ik iets meer op muziektechnische aspecten ingaan, in de wetenschap dat de lezer 
kan horen wat ik bedoel op de cd, die bij deze bundel is ingesloten. Aanvankelijk 
zou die los verschijnen. In dit stuk zijn nu muzikale realisatie en luisterervaring 
centraal komen te staan. 

Stand van het onderzoek 

Ons beeld van de rol van muziek bij de rederijkers begint enigszins vorm te krij
gen. Dat is in de eerste plaats te danken aan Dirk Coigneau, die ruim tien jaar gele
den een mooi artikel schreef in de bundel Ben lOet akkoord. 2 Het was een verkennings
vlucht, waarvan hij hoopte dat het geen oefentocht in het luchdedige zou blijken, 
maar een vlucht door een ruimte waar veel muziek in zou zitten. Die hoop bleek 
niet ijdel. Achterin dit boek vindt u de cd van Camerata Trajectina met klinkende 
muziek uit Coigneaus rederijkersuniversum. Martine de Bruin droeg er met behulp 
van het in 2001 voltooide Repertorium van het Nederlandse lied tot 1600 materiaal voor 
aan. 3 Daaruit kon ik een keuze maken. Dat er muziek in de rederijkerij zit, bewijzen 
evenzeer de artikelen die Coigneau zelf over dit onderwerp schreef, zoals in de con
text van datzelfde repertorium in de bundel Veelderhande liedekens4 (waarin men ook 
een verhandeling van Ramakers over factieliederen aantreft5) en recentelijk in Ben 
muziekgeschiedenis der Nederlanden. Daarmee heeft het onderwerp 'muziek in de rederij
kerij' een plaats gekregen in het muziekwetenschappelijk discours. 6 Aanzetten daar
toe vindt men ook in de dissertatie van Bonda over het meerstemmige Neder
landstalige lied. 7 Ten slotte bestudeert Ingeborg De Cooman in het kader van het 
Vlaams-Nederlands VNC-project Muziek op het 17e-eeuwse toneel de rol en de betekenis 
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van muziek in het Zuid- en Noord-Nederlandse rederijkerstoneel. Naar verwach
ting zal daar een fundamentele bijdrage uit voortvloeien. De muziek die de rederij
kers schreven en opvoerden is een terrein van onderzoek waar men al denodige 
rijke vondsten heeft gedaan. 

De plaats van de muziek binnen de rederijkerij 

Ik begreep nadien uit het boek van Nelleke Moser dat de 'Rethorijckers en Musijc
kers' uit het Amsterdamse nieuwjaarslied (track [3J op de cd) terugslaan op een 
begrippenpaar dat op een interessante, dynamische theorie stoelt. 8 Werd aanvanke
lijk over gemeenschappelijke wortels gesproken, later zouden de verschillen tussen 
dichtkunst en muziek worden benadrukt, althans in de theorie. In de retoricale 
praktijk was het lied eerst een genre van gering aanzien, waarmee tijdens wedstrij
den slechts weinig zilver te winnen viel - als er al in de categorie 'lied' gestreden 
kon worden - maar in de loop van de zestiende eeuw werden ref rein en lied meer 
complementair en gelijkwaardig. Coigneau heeft dit laten zien aan de hand van 
Hendrick Aerts van Bocstels bundel refreinen met bijbehorende liedekens uit 1576. 
Rond 1600 lijkt het lied zelfs het ref rein in populariteit te gaan overtreffen. Dit 
wordt mooi gelllustreerd in een Rotterdamse herdruk van Van Bocstels boek uit die 
tijd, dat omgekeerd als 'liedekens met refreinen' wordt geafficheerd. Het is in die
zelfde jaren dat Hooft zijn eerste 'zangen' aan het papier toevertrouwde die de 
ultieme emancipatie van het Nederlandse lied zouden brengen. 

Stadsmuzikanten 

Belangrijk is de vraag naar de context van de retoricale muziek. Hoewel de rederij
kers het lied slechts in beperkte mate als een kunstvoorwerp beschouwden waar
mee zij hun krachten konden meten, was muziek voor hen toch van groot belang. 
Niet alleen zong men ter verstrooiing liederen op de kamer of speelde men er tafel
muziek - zoals te zien is op het schilderij van Pieter Molijn (frontispice bijdrage 
Van Dixhoorn) 9 - zang en muziek vervulden ook een onmisbare ceremoniele func
tie tijdens ontmoetingen van de kamers. Bij welkomst- en afscheidsliederen over
steeg de rituele kracht van de muziek de plichtmatige poezie die erop gezongen 
werd. Dat mag een gratuite opmerking lijken voor wie de cd nog niet heeft opge
zet. Het intreelied van de Leidse kamer De Oranje Lelie [1 J maakt echter duidelijk 
wat ik bedoel. De eerste strofe bevestigt aile vooroordelen die tegen de rederijkerij 
bestaan: 

Doet u Intrey gy gees ten exsoelent 

by dackoeleye daer lieft 1st tfondaement 

en met genuechte dat begint 

den Koerenaer Is weI bernint 

die blaeu ackoeley genaemt 

Die komt met rninne Yoersaemt. 10 
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De muzikale dimensie van het lied wordt slechts gesuggereerd door een wijsaan
duiding, zoals 20 vaak, maar die helpt ons in eerste instantie niet veel verder: Op de 
wise alst benint. In het Repertorium is de wijs evenwel via de strofevorm getraceerd. Het 
blijkt Soet Robbertje te zijn, een melodie die rond 1585 door Engelse komedianten 
naar het continent werd gebracht. 11 Van deze melodie zijn notaties overgeleverd. 

Daarmee kunnen we het intreelied zingen. Maar hoe? We weten dat zo'n intrede 
de vorm had van een optocht, soms van indrukwekkende proporties. Daarbij werd, 
zoals in elke optocht, veel gezongen en gespeeld. Bekend is dat de stadsmuzikanten 
hieraan hun medewerking verleenden, zoals te verwachten viel van een institutie 
die sedert de veertiende eeuw stedelijke ceremonieen opluisterde. 12 Maar over het 
repertoire van deze muzikanten weten we weinig. Weliswaar zijn een enkele keer de 
titels van liederen en werken genoteerd die zij ten gehore brachten, maar partituren 
zijn niet of nauwelijks bewaard gebleven. Men zal doorgaans ook niet van blad heb
ben gespeeld, aileen bij de begeleiding van zangers in de kathedraal of bij speciale 
nieuwe composities. De kern van het repertoire moet hebben geworteld in een 
orale traditie die terug te voeren is op de hofmuziek van de dertiende eeuw. Een 
schuiftrompetter speelde daarbij in langzarne beweging een tenormelodie, waarop 
een of meer schalmeispelers virtuoze tegenmelodieen improviseerden. In de 
zestiende eeuw komt deze techniek, die niet wezenlijk verschilt van het contrapunt 
in de kerkmuzikale praktijk, onder druk te staan ten gunste van een meer gelijk
waardige verdeling van de partijen. Daarbij wordt de nadruk naar de bovenstem 
verlegd. Tenminste, dat kunnen we afleiden uit composities en arrangementen door 
stadsmuzikanten alsTilman Susato (ca. 1510/15-na 1570) uitAntwerpen en Cor
nelis Padbrue (ca. 1592-1670) uit Haarlem. Deze werken, voor vier, vijf of zes 
melodie-instrumenten, gehoorzamen volkomen aan de contrapuntregels van de 
meerstemmige vocale muziek uit deze tijd. De instrumentatie is niet gespecifi
ceerd, maar uit zowel picturale als archivalische bronnen is bekend dat het bij bui
tenoptredens om luide blaasinstrumenten ging: rietblaasinstrumenten als schal
meien, pommers en dulcianen,13 al dan niet in combinatie met koperen blaas
instrumenten als enggemensureerde trombones (die in de loop van de tijd de oude 
schuiftrompetten vervingen) 14 en zinken of cornetten. 15 

Deze uitweiding over stadsmuzikanten dient ter motivatie van onze verklanking 
van het Leidse intreelied. We zijn ervan uitgegaan dat het lied tijdens een optocht 
zal zijn gezongen, begeleid door stadsmuzikanten. Het is denkbaar dat men een 
meerstemmige zetting van de melodie heeft gezongen. Maar omdat het gaat om 
een eenvoudige melodie zonder meerstemmige connotaties hebben we de zang 
eenstemmig gehouden. We stellen ons dus voor dat de leden van de Leidse 
kamer(s) hun welkomstlied met z'n allen hebben gezongen, unisono. Daartoe for
meerden. we een mannenkoor, toevallig ook uit Leiden, en doopten dit voor de 
gelegenheid het 'Leids Rederijkerskamerkoor' . 16 Voor de instrumentale begeleiding 
werd de hulp ingeroepen van een blazers ensemble dat de klank van de stadsmuzi
kanten kon realiseren: het Ensemble Oltremontano uit Antwerpen onder leiding 
van de trombonist Wim Becu. Eerder werkten we al met Oltremontano samen bij 
de opname van de cd De Vrede van Munster, waar ze onder meer het Wilhelmus vijf
stemmig bliezen, zoals dat bij de intrede van Willem van Oranje in Brussel in 1577 
geklonken moet hebben. De bezetting van het ensemble is enigszins flexibel, even-
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als dat van de oude stadsmuzikanten. Per stad kon het aantal musici verschillen. 
maar doorgaans telde een gezelschap tussen de vier en de zes man. 

Als eerste orientatiepunt diende een schilderij van Denijs Alsloot, waarop de zes 
Brusselse stadsmuzikanten in een processie te zien zijnY Ze spelen op een zink. 
drie schalmeien, een trombone en een dulciaan. Om praktische redenen hebben 
we bij de opnamen van de rederijkers-cd met twee zinken gewerkt. Verder hebbcll 
we vijf in plaats van zes musici genomen, omdat we een vijfstemmige compositie 
uitAntwerpen wilden opnemen. Zo werd de bezetting van ons stadsmuzikantenen" 
semble twee zinken, twee trombones en een dulciaan. Deze combinatie is ook VOOl' 

het Leidse intreelied gebruikt. De vijfstemmige zetting van de melodie is een 
coproductie van Nico van der Meel en ondergetekende. Daarbij volgden we de laat
zestiende-eeuwse praktijk van de melodie in de bovenstem. Aan dit ensemble wer" 
den nog trommel en fluit toegevoegd, traditionele instrumenten ter begeleiding 
van processies en militaire marsen. 

Laten we ons arrangement van het intreelied een beredeneerde evocatie noe
men. Hoewel we qua noten alleen van de melodie redelijk zeker zijn (niet meer dan 
'redelijk', want de melodie is in verschillende versies overgeleverd) moeten dit 
toch ongeveer de klanken zijn geweest waarmee de intochten van de rederijkers 
gepaard gingen - naast het gehinnik van de paarden en het gejoel van de toe
schouwers uiteraard, die de luisteraar er zelf bij mag denken. Waar het echt om 
gaat, is dat de voor onze hUidige smaak ongenietbaar geworden poezie van De 
Oranje Lelie, eenmaal herenigd met de toentertijd voor haar functioneren onmis
bare muziek, ook nu nog een zintuiglijke sensatie teweeg kan brengen die iets van 
de oorspronkelijke geestdrift en opwinding van de zestiende-eeuwers rond rederij
kersfeesten voelbaar maakt. 

Hetzelfde geldt volgens mij voor de twee factieliederen die op de cd door het 
rederijkerskoor en de blazers worden uitgevoerd. Facties (korte allegorische toneel
stukken) werden besloten met een danslied dat door de omstanders kon worden 
meegezongen, wellicht met behulp van liedbladen waarop de tekst stond afge
drukt. 18 Dit moeten massale gebeurtenissen zijn geweest. Of bij de facties stadsmu
zikanten betrokken waren, is mij niet uit schriftelijke bronnen bekend. Vanuit 
muzikaal oogpunt zou het zeker functioneel zijn geweest: zo'n stevige begeleiding 
kan een zingende mensenmassa redelijk in het gareel houden. Hoe zoiets kan heb
ben geklonken, wordt dUidelijk aan de hand van De Wesp int Hoot [18J van de kamer 
D'Ongeleerde uit Lier bij Antwerpen en Aerdighe gheesten, die ter feesten [19J van De Hey
bloemkens uitTurnhout. Dit zijn factieliederen die allebei voor hetAntwerpse land
juweel van 1561 werden gemaakt. In beide gevallen gaat het om helder gestructu
reerde, vermoedelijk nieuw gecomponeerde melodieen, die zich uitstekend 
vijfstemmig laten zetten. Wij hebben voor een noot-tegen-nootzetting gekozen. De 
liederen hebben alle twee opmerkelijke rusten. In De Wesp int Hoot komen de rusten 
na het merendeel van de frasen; mogelijk werden ze ritmisch opgevuld, bijvoor
beeld door handgeklap of een of andere theatrale handeling - wie weet door het 
slaan naar de wesp of naar de echtgenoot van Griet Suermuyl! 19 In Aerdighe gheesten 
valt na elke twee verzen een lang gat dat de vaart uit het lied haalt, zeker als we erop 
willen dansen. De stiltes hebben we opgevuld met koperen slaginstrumenten als 
bekkens en rinkels. Voor de continulteit in klank en ritme hebben we onder het 
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geheel een doorgaande trommel gezet. Voor mij was dat enigszins een dilemma, 
omdat bij hedendaagse interpretaties van renaissancedansmuziek naar mijn over
tuiging veel te vaak slagwerk wordt gebruikt. Muziekiconografische bronnen laten 
slechts in uitzonderingsgevallen slagwerk zien bij de begeleiding van dansen. Tij
dens burgerlijke feesten werd de dans, in elk geval op afbeeldingen, begeleid door 
een blazersensemble, zoals dat van de stadsmuzikanten, of door luiten, klavecim
bels, viool en bas in diverse combinaties. Zelden of nooit gebeurde dit door trom
mels of tamboerijnen. 20 AIleen bij zeer omvangrijke dansfeesten ziet men weI eens 
een trommel, ongetwijfeld om akoestische redenen. Zo kan ik me ook bij een fac
tielied voorstellen dat een trommel zijn nut had om de op straat rondhossende 

menigte in de pas te houden. 
Ook een vierde lied waarbij we de stadsmuzikanten hebben ingezet, komt voort 

uit het Antwerpse feest van 1561: Ghelijc den dach hem baert [17]. Het is het welkomst
lied van de organiserende kamer De Violieren. Het betreft bij wijze van hoge uit
zondering geen eenstemmig lied maar een polyfone compositie, die in vijf stem
men is overgeleverd. Wellicht ten overvloede: een eenstemmige melodie, min of 
meer homofoon gezet, dus met een gelijk ritme in alle begeleidende stemmen, is 
iets heel anders dan een meerstemmig lied in polyfone stijl, waarbij de stemmen in 
beginsel gelijkwaardig zijn en elkaar bij vrijwel elke inzet imiteren. Zoiets valt niet 
te improviseren; dit is het terrein van de geoefende componist. Wie dat in 1561 is 
geweest valt niet met zekerheid te achterhalen (de naam van Hubert Waelrant 
wordt wel genoemd) maar het moet een vakman zijn geweest, want het stuk klinkt 
als een klok. Zeker met ondersteuning van de blazers, die met de zangers colla parte 
meespelen en dus geen eigen partijen improviseren,21 is het ook nu nog een 
indrukwekkend muziekstuk, waarbij de gelegenheidstekst secundair wordt, zoals 
in onze huidige beleving bij veel oude muziek. 

Monofone en polyfone tradities 

Het welkomstlied van De Violieren is mede interessant omdat het op het kruispunt 
staat tussen een- en meerstemmige muziek. De meeste welkomstliederen zijn een
stemmig, zoals het Leidse intreelied: de liedtekst is gewoonlijk een contrafact, dus 
een nieuwe tekst op een bestaande melodie. Maar ook werd weleens een tekst op 
een nieuwe melodie gedicht, zoals voor het Antwerpse landjuweel was voorge
schreven. Eenstemmige liederen konden door een zanger worden gezongen, zon
der begeleiding. Zo sober zal de uitvoering echter lang niet altijd zijn geweest. Ten 
eerste werd veelal in groepen gezongen, hetzij met z'n allen dezelfde melodie, het
zij in een eenvoudige vorm van meerstemmigheid, bijvoorbeeld met een tweede 
stem in tertsen. Ten tweede zullen vaak muziekinstrumenten hebben meegespeeld, 
in de eerste plaats een akkoordinstrument als luit, spinet of harp, en eventueel een 
basinstrument als basviool of viola da gamba. Ook kunnen melodie-instrumenten 
hebben meegespeeld. Hoe die begeleidingen precies geklonken hebben, blijft gro
tendeels giswerk, want bijna alle melodieen van het monofone repertoire zijn een
stemmig overgeleverd - als ze al zijn overgeleverd, want van oorsprong was het lied 
een oraal genre, dat het prima buiten het schrift stenen kon. 

In de rederijkerstijd werd schriftelijke notatie belangrijk voor de productie en 

VAN DRUYVEN-TROS TOT GEDENCK-CLANCK 
275 



distributie van de liedteksten, maar de muziek bleef men grotendeels mondeling 
doorgeven. Dat blijkt ook uit de relatief schaarse muzieknotatie van melodieen, die 
steeds varianten te zien geeft die alleen vanuit een mondeling overleveringsproces 
verklaard kunnen worden. Meestal werd alleen de tekst genoteerd, veelal met een 
wijsaanduiding, maar ook die achtte men niet altijd noodzakelijk. De muzikale 
dimensie van liederen is dus in veel gevallen voor ons onzichtbaar en zelfs onken
baar geworden, omdat de orale component is weggevallen. Eenstemmige liederen 
konden in beginsel door iedereen worden gezongen, ook door mensen die geen 
muzikale scholing hadden genoten en die geen noten konden lezen, zelfs door 
mensen die in het geheel niet konden lezen. Nieuwe liederen leerden zij van ande
ren die de leeskunst wel machtig waren. Een belangrijk kenmerk van het monofone 
repertoire is ten slotte dat de liederen praktisch altijd meerdere coupletten hebben, 
die uiteraard steeds op dezelfde melodie werden gezongen. 

Tegenover deze monofone traditie staan de meerstemmige liederen. Ook daar
onder treffen we weleens contrafacten aan, maar veelal was de volgorde andersom: 
een componist koos een tekst en zette die op muziek, in een meerstemmige, door
gaans polyfoon getinte zetting voor meestal drie, vier of vijf stemmen. 22 Zeker de 
wat ingewikkelder composities vereisten van de zangers kennis van het noten
schrift. Die zangers waren ofwel professionals met een opleiding aan bijvoorbeeld 
een koorschool, ofwel amateurs die zich muzieklessen konden veroorloven. Meer
stemmige liederen tellen doorgaans maar een strofe. De ervaring leert dat herhaling 
van polyfone muziek voor een tweede of derde strofe contraproductief werkt: de 
ingewikkelde muziek gaat dan snel vervelen, terwijl een eenstemmige melodie juist 
door haar soberheid heel goed meerdere keren achter elkaar gezongen en 
beluisterd kan worden: de aandacht verschuift naar de steeds nieuwe tekst. 

Wanneer een meerstemmig lied meerdere strofen heeft, worden de tweede en 
eventueel volgende strofen van nieuwe muziek voorzien. Zo valt herhaling te voor
komen. Het meerstemmige Antwerpse welkomstlied heeft echter vier tekststrofen, 
waarvan alleen het eerste op muziek is gezet. Daarmee verraadt het zijn oorsprong 
in een eenstemmige traditie, de knappe vijfstemmigheid ten spijt. Tijdens de 
optocht zal de muziek herhaald zijn met de tekst van de volgende drie strofen, wat 
ook functioneel zal zijn geweest gezien de duur van de ceremonie. Maar voor de 
cd-opname hebben we het weloverwogen bij een strofe gelaten. 

De vraag is nu wie dergelijke meerstemmige muziek bij rederijkersfeesten heb
ben uitgevoerd. Bekend is dat de Brugse zangmeester Lupus Hellinck in 1539 met 
een aantal zangers van het kerkkoor van de Sint-Donaaskerk naar Gent werd 
gestuurd om een rederijkerswedstrijd op te luisteren. 23 Of kerkkoren vaker mede
werking verleenden weet ik niet. Het kan natuurlijk ook zijn dat de rederijkerska
mers zelf goede zangers hadden. In elk geval zal er binnenskamers meerstemmig 
zijn gezongen. Een bekende bepaling uit het reglement van De Kersauwe uit Pamele 
(stad Oudenaarde) uit 1556 luidt dat men op de kamer niet mocht zingen zoals in 
de kroeg, maar dat men dat ordentelijk moest doen, volgens de regels van het 
contrapunt, dus meerstemmig. 24 Zowel 'wilde' als 'ghesette sanghe' waren daarbij 
toegestaan, waarmee germproviseerde respectievelijk uitgeschreven (gecompo
neerde) meerstemmigheid moet zijn bedoeld. Misschien kwamen er onder de 
kamerleden ook weI beroepszangers voor, die in dienst waren van kerken. Dat was 
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zeker het geval met Aliamus de Groote, zangmeester van de Brugse Sint-Donaas en 
tevens vooraanstaand lid van de kamer De Heilige Geest. 2S Een overzicht van derge
lijke contacten tussen beroepsmusici en rederijkerskamers wordt tot nog toe node 
gemist. Dat ze er geweest moeten zijn, blijkt bijvoorbeeld ook uit een van de Hol
landsche rnadrigalen (1603) van stadsorganist Comelis Schuyt, een vijfstemmige toon
zetting van een welkomstlied voor het Leidse rederijkersfeest van 1596.26 

Ook zonder veel concrete verbindingslijnen tussen rederijkers en musici sugge
reert het meerstemmige Nederlandstalige repertoire een innige connectie. Dat 
blijkt bijvoorbeeld uit meerstemmige zettingen van eenstemmige liederen. In dit 
populaire genre kon de componist verschillende wegen bewandelen: het materiaal 
van de oorspronkelijke melodie verwerken in de nieuwe compositie of een geheel 
nieuwe, 'vrije' toonzetting van de tekst maken. Daarbij beperkte hij zich als gezegd 
doorgaans tot een of hooguit enkele strofen van de oorspronkelijke liedtekst. Wan
neer men de vrij talrijke meerstemmige zettingen van liedteksten uit het - 'een
stemmige' - Antwerps Liedboek (1544) bekijkt, blijkt dat zelden of nooit 'oude liede
kens' uit de orale overlevering zijn getoonzet, maar steeds 'nieuwe' liedteksten die 
in rederijkersstijl geschreven zijn.27 Kennelijk gaven componisten de voorkeur aan 
recente rederijkerspoezie. Maar ook in muzikaal opzicht zullen de rederijkersliede
ren hen meer hebben bekoord. De rederijkers kozen voor hun contrafacten vooral 
actuele muziek, meer dan oude melodieen zoals - laten we even uitgaan van het 
midden van de zestiende eeuw - Het daghet in den oosten of In oostlant wil ic varen, die in 
het Antwerps Liedboek als 'oude liedekens' worden aangeduid. Nieuwe melodieen 
waren minder eenstemmig dan oude, hoe vreemd dat misschien moge klinken. Ze 
zijn meer harmonisch gedacht, wat impliceert dat ze zijn geconcipieerd met een 
begeleiding in het achterhoofd, of als een meerstemmige compositie waarvan de 
bovenstem de melodie voerde. Zo'n melodie kon dan een eenstemmig leven gaan 
leiden. Bewijsbare voorbeelden leveren de vierstemmige chansons van Claudin de 
Sermisy (ca. 1490-1562), waarop onder meer in het Antwerps Liedboek en in de Souter
liedekens (1540) contrafacten worden aangetroffen. Een voorbeeld op de cd is het 
drinklied Tant que vivray zo bern ick noch niet doodt van de Brugse rederijker Eduard de 
Dene [11]: de (niet genoteerde) melodie is die van het beroemde chanson Tant que 
vivray van Clement Marot, vierstemmig getoonzet door Sermisy met de hoofdmelo
die in de sopraan. Of De Denes drinkebroers alleen die melodie zongen of wellicht 
ook de andere partijen, is niet te zeggen. Ons leek het aardig het oorspronkelijke 
Frans in de serieuze chansonstijl te zingen en het Vlaamse zottemanscommentaar 
van De Dene te laten vertolken door een 'dronken tenor', zoals hij het noemde,28 
met slechts een instrumentale begeleiding. Onze tenor overtreedt dus de eerder 
aangehaalde bepaling uit Pamele. 

Men ziet dat het verschil tussen een- en meerstemmige tradities minder zwart
wit is dan op het eerste gezicht lijkt. De verschillen zijn het duidelijkst in de geno
teerde overlevering, hetzij meerstrofig zonder muziek of met eenstemmige 
muziek, hetzij meerstemmig in verschillende stemboeken. In de uitvoeringsprak
tijk zuHen de verschillen gradueel zijn geweest. Men kan het vergelijken met de 
manier waarop tegenwoordig populaire muziek in bladmuziekuitgaven wordt 
genoteerd: in elk geval de melodie, soms aHeen met gitaarsymbolen, soms ook met 
een eenvoudige klavierbegeleiding, maar praktisch nooit het voHedige oorspronke-
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lijke arrangement dat tijdens optredens of op opnamen is te horen. Het hangt vall 
de bekwaamheid, inventiviteit en repertoirekennis van de bandleider of produC('1 
afhoe het arrangement per keer uitpakt. Zo zal het ook zijn geweest in de zestiencit. 
eeuw. De meerstemmige vocale zetting zal in veel gevaIlen als onbereikbaar idea,\I 
hebben gegolden; wat in de praktijk klonk zal er vaak slechts een afspiegeling vall 
zijn geweest, hetzij een intavolatie,29 hetzij een heel nieuwe begeleiding door tok 
kelaars, strijkers of andere instrumentalisten. Zo is het merendeel van de nummers 
van de cd ook bewerkt: de melodieen zijn afkomstig uit een eenstemmige notalie, 
de begeleiding is gemaakt of geimproviseerd door leden van Camerata Trajectina in 
het klankgemiddelde van de zestiende eeuw. 

Een tweede, complexer voorbeeld van deze verwevenheid van een- en meer, 
stemmigheid (die voor het eerst door Bonda werd geformuleerd) vindt men op de 
cd bij Ick weet een vrouken amoreus [6], dat als een 'gewoon' eenstemmig lied voorkomt 
in het Antwerps Liedboek, zonder muziek of wijsaanduiding. Het is een echt rederij" 
kerslied: de beminde kan op luit en harp spelen en zingt daarbij 'goede musijcke'. 
(Met 'musijcke' is gewoonlijk meerstemmige, gemensureerde muziek bedoeld.) 
Bovendien spreekt ze 'woorden van Retorijcke' en wordt ze in de slotstrofe met 
'Princersse' aangesproken. Al deze kunstzinnigheid neemt niet weg dat de dichter 
platweg zegt haar 'swaerten struyck' te begeren. De melodie, door ons genomen uit 
de eenstemmige Souterliedekens, maakt de indruk afkomstig te zijn uit een meerstem" 
mige context. Vooral cadensen als die op 'herten minne' aan het einde van het 
tweede vers, en op 'seer vele' (zesde vers) zijn muzikaal alleen te begrijpen vanuit 
een begeleiding die dissonanten introduceert op de syncopen van de melodie. 
Daarom hebben we het lied van een eenvoudige begeleiding op twee gamba's 
voorzien (op een luit had ook gekund) die deze muzikale verwachtingen vervult. 
Van de zeven strofen hebben we er vier opgenomen. Dit 'eenstemmige' lied wordt 
gevolgd door een vierstemmige zetting van aIleen het eerste couplet van de hand 
van een anonieme componist, gedrukt in G. Forsters Der anderTheil kurtsweiliger guter ffi
scher teutseher Liedlein, (Neurenberg 1540) [7]. De virtuoze stijl doet denken aan Cle
mens non Papa. Op het eerste gehoor zou men zeggen dat het een geheel nieuwe, 
vrije zetting betreft. Maar wanneer men de genoteerde muziek vergelijkt en met 
weer andere versies van de melodie in verband brengt, blijkt de sopraanstem toch 
verwant met de eenstemmige Souterliedekens-versie.30 Men kan dat bij nader toehoren 
ook auditief waarnemen bij het al genoemde zesde vers ('Men vinter niet seer 
vele'), waarvan de muziek in de twee versies praktisch gelijk is. De 'verzwegen' dis
sonanten van de eenstemmige versie blijken door de componist inderdaad te zijn 
gerealiseerd, zoals we al in onze bewerking voor gamba's hadden 'geraden'. De 
voorzichtige conclusie moet luiden dat de melodie van Iek weet een vrouken amoreus 
afkomstig is van een meerstemmig lied dat waarschijnlijk verloren is gegaan. 31 De 
melodie is in het eenstemmige repertoire overgenomen, wellicht met wijzigingen. 
Los daarvan heeft een anonieme componist - mogelijk Clemens non Papa - een 
nieuwe vierstemmige zetting van het lied gemaakt, met gebruikmaking van ele
menten uit de eerdere melodie. 

Hoe de rederijker die de tekst dichtte in deze reconstructie past, kan slechts 
voorwerp van speculatie zijn. Heeft hij zijn lied eerst op een andere melodie 
gemaakt en is de tekst vervolgens door een componist meerstemmig gezet voor 
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een compositie die populair geworden is en in het eenstemmige repertoire is opge
nomen? Ofhebben dichter en componist samengewerkt bij het maken van de eer
ste strofe en heeft de dichter of iemand anders er vervolgens meer coupletten bij 
geschreven? Of zijn dichter en componist misschien een en dezelfde persoon 
geweest? Dergelijke vragen zijn voor Ick weet een vrouken amoreus vooralsnog niet op te 
lossen. 

De optie dat dichter en componist dezelfde persoon zijn geweest, is overigens 
geen proefballonnetje. Matthijs de Castelein gaat er in zijn Const van Rhetoriken van uit 
dat de dichter zijn eigen melodie componeert,32 en hij lijkt zelf in zijn Diversehe Lie
dekins het goede voorbeeld te hebben gegeven. De meeste melodieen die daarin zijn 
afgedrukt, maken althans de indruk eigen maaksels te zijn; ze zijn niet uit eerdere 
bronnen bekend en vertonen ook een zekere uniformiteit in muzikale stijl. Opval
lend zijn daarbij de polyfone associaties die veel van deze melodieen oproepen, 
vooral in de cadensen.33 Een goed voorbeeld is Rije God hoe moet iek treuren. Om prak
tische redenen is het lied onbegeleid op de cd opgenomen [9]. Dit is een aIleszins 
acceptabele uitvoeringswijze, maar tegelijkertijd beseft men al luisterend dat er 
'achter' deze melodie meer schuilt, wellicht een baspartij of een andere lage tegen
melodie, of een begeleiding op een akkoordinstrument. Er is ook een echt polyfone 
driestemmige versie van het lied bewaard, waarin de melodie aanvankelijk in de 
sopraan wordt geciteerd. De sopraan ontwikkelt zich echter met tekstherhalingen 
en melismen,34 en raakt zo steeds verder van de eenstemmige melodie verwij
derd. 35 Het lijkt dan ook onwaarschijnlijk dat De Castelein de melodie als boven
stem van zo'n uitvoerige polyfone compositie heeft ontworpen; zijn concept moet 
eenvoudiger zijn geweest. Zeker niet polyfoon van ontwerp is het andere liedje van 
zijn hand op de cd, het luchtige Iek vrijd' een vraukin alsoo fijn [10], dat eerder een 
akkoordmatige begeleiding veronderstelt. 

Van Druyven- Tros tot Gedenck-cIanck 

Laten we nu Zeeland, zoals mijn oorspronkelijke opdracht was, in deze be schou
wing over muziek bij de rederijkers betrekken. We zijn dan voornamelijk aangewe
zen op enkele lied- en dichtbundels met een rederijkersachtergrond, zoals de Druy
ven-Tros der Amoureusheyt van Pieter Lenaerts van der Goes (1602), De Zeeusehe Naehtegael 
(1623) en de Neder-Iandtsehe Gedenek-c1anek van Adriaen Valerius (1626). Ik beperk me 
tot de eerste en laatste van deze twee boeken, die beide voorzien zijn van muziek
notatie. Het meest bijzonder is ongetwijfeldValerius' werk, hoewel het in de zeven
tiende eeuw geen enkele invloed heeft gehad. Zijn roem dateert immers pas uit de 
negentiende eeuw.36 Het is een tot het uiterste doorgedreven emulatie van het Geu
zenliedboek, waarbij het muzikale aspect de meeste aandacht heeft gekregen. Ten eer
ste heeft Valerius voor al zijn liederen verschillende melodieen gekozen en van 
muzieknotatie voorzien, een kunststukje dat sedert de Souterliedekens niet meer ver
toond was. Ten tweede voegde de nijvere factor aan aIle melodieen instrumentale 
tabulaturen toe,37 steeds een voor de luit en een voor de citer. 38 De luitstukken zijn 
zettingen van de melodieen die Valerius uit verschillende bronnen lijkt te hebben 
verzameld, wat een enorm werk moet zijn geweest. De melodieen en luitzettingen 
corresponderen echter niet goed, wat ongetwijfeld het gevolg is van de beschreven 
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werkwijze: de instrumentale zettingen (vaak afkomstig uit het buitenland) wijkcli 
nogal eens af van de in gewone muzieknoten gedrukte melodieen zoals Valerius die 
kende. Dergelijke varianten zijn alleszins verklaarbaar uit de primair orale overleY(' 
ring van populaire muziek in Valerius' tijd, maar moeten de uitvoerders ook VOOI' 

een probleem hebben gesteld: de luitbegeleiding zit de zang zo nu en dan aardig ill 
de weg, te meer daar de luit de melodie meespeelt, maar dan net even anders. Bij cit 
citermuziek is er veel minder wrijving: de zettingen volgen de genoteercle melo 
dieen. 39 Nu is het vrijwel ondenkbaar dat Valerius voor al zijn melodieen citerzel~ 
tingen heeft kunnen vinden. Er was veel minder citer- dan luitmuziek in omloop. 
De conclusie ligt voor de hand dat Valerius zelf of iemand uit zijn omgeving de 
citerzettingen heeft vervaardigd. Hoe dit ook zij, we hebben hier een unieke getui« 
genis van hoe een rederijker zijn eenstemmige liederen - contrafacten - voorzag 
van instrumentale begeleidingen. Een praktijk waarvan we het bestaan hierboven 
slechts op grond van iconografie en muzikale kenmerken van de melodieen kon· 
den vermoeden.40 

Rijm en muziek 

Enkele liederen uit de Druyven-Tros zullen we hier gebruiken als illustratie van een 
probleem waarmee elke rederijker die liederen op bestaande melodieen maakte 
werd geconfronteerd. Het gaat om de relatie tussen muziek en rijm, in het bijzon
der het overvloedige rijm waar de rederijkers zo dol op waren. De theorie laat ons 
hier volledig in de steek. Weliswaar schrijft De Castelein in zijn Const voor om eerst 
een strofe te dichten, daar vervolgens muziek bij te componeren en dan de overige 
strofen op dit eerste couplet te passen,41 maar preciezere aanwijzingen over het 
gebruik van metrum en rijm ontbreken. De Castelein verwijst slechts naar zijn lied
boek. Dit weerspiegelt de algemene ins telling dat het dichten van liedteksten vooral 
is gebaseerd op intultie, waarbij men zich laat leiden door de vorm en eigenaardig
heden van de melodie. Overigens hebben maar weinig rederijkers De Casteleins 
voorschrift om- een eigen melodie te maken gevolgd: de grote meerderheid van 
hun liederen bestaat uit contrafacten. 

Hun muzikale intultie blijkt aan enkele weI te omschrijven wetmatigheden te 
gehoorzamen. In mijn proefschrift heb ik de twee meest opvallende van deze 'rijm
wetten' gepoogd te omschrijven. Er bleken knap ingewikkelde formuleringen 
nodig om gemakkelijk navoelbare intulties vast te leggen. Een eenvoudig voorbeeld 
is echter de 'Eerste Rijmwet', die zich laat illustreren aan de hand van het begin van 
het Wilhe1rnus. Zingt u maar eens: 

Wilhelmus va-an Na-assouwe 

Ben ik van Dui-uitsen bloed. 

Als u nu verdergaat, zingt u precies dezelfde noten, maar met andere woorden: 

Den Vaderla-and ge-etrouwe 

Blijfik tot i-in den [ ... ] 
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Muzikaal gesproken zijn het derde en vierde vers dus een herhaling van het eerste 
en tweede. De 'Eerste Rijmwet' beschrijft de consequenties voor het rijm (de 'rijm
dwang') wanneer men aaneengesloten muzikale frasen herhaalt. De rijmklanken 
moe ten dan in de herhaling op dezelfde plaatsen in de melodie worden beant
woord. Het laatste woord van het vierde vers moet dientengevolge op 'bloed' rij
men: dus 'doed', zoals de meeste mensen inderdaad zingen, en niet 'dood', zoals 
alleen onmuzikale schoolmeesters doen. De rest van de rijmwetten beschrijft op 
soortgelijke wijze het rijmgedrag van contrafactendichters ten opzichte van de 
door hen gekozen melodieen, en wellicht ook het gedrag van componisten ten 
opzichte van de door hen op muziek te zetten teksten.42 

De rederijkers volgden deze algemene rijmwetten, ook wanneer ze de rijm
dichtheid opvoerden met behulp van binnen-, midden-, dubbel- en kettingrijmen. 
Een voorbeeld uit de Druyven-Tros [23]: 

Aerdigh vrymoedigh" vat, 

vroomste divyne" mijne, 

Deze twee muzikale frasen worden vervolgens herhaald (zie frontispice). Volgens 
de 'Eerste Rijmwet' moeten het dubbelrijm 'moedigh" vat' en het binnenrijm '
vyne" mijne' op dezelfde plaats in de melodie komen, en dat gebeurt dan ook: 

By u (wijnvloedigh" vat), 

Druck ten ruijne" dwijne, 

Het is echter niet zo dat het dubbel- en binnenrijm al in de eerste twee verzen door 
de melodie worden gesuggereerd. De plaats waar de dichter die aanbrengt is zijn 
eigen keuze. WeI kan hij eventuele eigenaardigheden van de melodie volgen. Dat 
gebeurt bijvoorbeeld in [25], een contrafact uit de Druyven-Tros op de Engelse melo
die Go from my window (zie frontispice) : 

Cederboom jeughdich groen" plantsoen, 

Deze muzikale frase staat in f. Zij begint op een f (op de lettergreep 'Ce-') en keert 
al voor het einde op fterug (op 'groen'). De laatste noot (-soen') is evenzo een f, 
waardoor de laatste twee noten Cplant-soen') als een soort echo werken. Althans, 
zo lijkt de dichter het te hebben ervaren. Hij onderstreept die (ongetwijfeld intuI
tieve) analyse door het binnenrijm 'groen' -'soen'. Omgekeerd geldt dat de luiste
raar dit subtiele relief in de melodie beter gewaarwordt dankzij het binnenrijm.

43 

Zo kan men op zoek gaan naar rijmen die al dan niet muzikaal betekenisvol 
zijn. Ik zal dat hier niet verder doen. Het belangrijkste is te constateren dat het rijm 
niet aIleen de muziek kan volgen maar deze ook kan ondersteunen. De mel odie 
krijgt er als het ware een extra kleur bij, of beter: een extra resonans. Zeker de lie
deren uit de Druyven-Tros illustreren dat het verlies aan betekenis dat het extreem 
ingewikkelde rijm tot gevolg heeft, wordt gecompenseerd door een grote klank
rijkdom. Deze kan maximaal worden genoten wanneer de poezie gezongen wordt. 
Het in2iicht dat rijm bijdraagt aan het muzikale genot is bij mijn weten nieuw. Met 
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name neerlandici uit de Vondelstudie hebben weI het tegendeel beweerd; zij meen 
den dat een overdaad aan rijm de zingbaarheid nadelig zou belnvloeden.44 

Wie de drie liederen uit de Druyven-Tros op de cd beluistert, zal ervaren wat lk 
bedoel. Er komt dan bovendien een uitvoeringsaspect aan het licht. Dedrie zangers 
gaan verschillend met de binnenrijmen om, die in de tekst zoals gebruikelijk zijn 
aangegeven met dubbele komma's. Onze sopraan Suze van Grootel voIgt in Aerdi{/h 
vrymoedigh" vat [23] de interpunctie nauwkeurig. Ze zet de dubbele komma's om in 
een heldere articulatie die de rijmen prachtig laat uitkomen en die de innige melo~ 
die een onverwacht zuchtend relief geeft. Hoewel ze heel verstaanbaar zingt, doet 
de betekenis van de - onbegrijpelijke - woorden er eigenlijk niet meer toe; de taal 
is klank geworden. Countertenor Sytze Buwalda zingt de meer uitgesponnen melo
die van Poisoenich strael, Dootlick fenijn [24] vloeiender, minder gearticuleerd maar meer 
als een lijn. Des te dramatischer werkt het wanneer hij in het tweede couplet, vierde 
vers, toch articuleert na het kettingrijm 'moort' (bij tijdstip 1: 31). In het reeds 
besproken Cederboom jeughdich groen" plantsoen [25] bewandelt bariton Marcel Moester 
ten slotte de gulden middenweg, wat bij deze melodie de wiegende cadans op 
natuurlijke wijze onderstreept. 

Deze interpretaties zijn bij de opnamen geen onderwerp van discussie geweest. 
De zangers volgden zoals gebruikelijk de interpunctie, ieder op zijn of haar eigen 
wijze. Voor hen zijn de dubbele komma's namelijk articulatietekens en het muzikale 
resultaat bevestigt hun gelijk. Ik heb dan ook nooit helemaal begrepen waarom in 
gezaghebbende edities van vroegmoderne poezie de dubbele rijmkomma wordt 
getranscribeerd met twee schuine strepen,45 zodat de suggestie van articulatie 
wordt versluierd. 

Besluit 

In het bovenstaande heb ik drie voor de rederijkerij kenmerkende muzikale aspec
ten behandeld: 1) de nadruk op functionaliteit, in het bijzonder binnen de stede
lijke context, waardoor de stadsmuzikanten in beeld kwamen; 2) de verwevenheid 
van de mono- en polyfone tradities, die voortvloeiden uit de belangstelling van de 
rederijkers voor actuele kunstmuziek en wellicht ook uit persoonlijke contacten 
tussen hen en professionele componisten; 3) de betekenis van het rijm voor de 
muziek, inclusief de muzikale factoren waar de op rijm beluste rederijkers rekening 
mee te houden hadden. In alledrie gevallen bleek het de praktische omgang met 
de muziek te zijn die de inzichten uitlokten die ik hier heb willen beargumenteren. 
De wens de liederen muzikaal uit te voeren dwong ons beslissingen te nemen, 
ook wanneer er weinig of geen gegevens voor een historische reconstructie voor
handen waren. ]uist daardoor stuitten we, deels beredeneerd, deels intultief, op 
algemene principes die de keuzevrijheid van weleer weerspiegelen. Ik hoop dat 
Camerata Trajectina met deze cd een bijdrage he eft geleverd aan nieuwe weten
schappelijke inzichten in het algemeen, en aan de herwaardering van de rederijke
rij als artistieke stroming in het bijzonder. 
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Noten 

De opnamen zelfkon ik door ziekte overigens maar zeer gedeeltelijk bijwonen. Mijn IUitpar
tijen zijn overgenomen door David van Ooijen; zelfheb ik aIleen de citer bespeeld. Mijn erva
ringen betreffen dan ook voornamelijk de voorbereidingen, inclusief het maken van instru
mentaties en arrangementen, en het afluisteren van de opnamen. 

2 Coigneau 1992. 
3 Repertorium 2001. 
4 Coigneau 1997. 
5 Ramakers 1997. 
6 Coigneau 2001. 
7 Bonda 1996. 
8 Moser 2001,98 e.v. 
9 Dat Luther op dit allegorische schilderij de luit slaat, is natuurlijk ingegeven door zijn naam, 

maar dat neemt niet weg dat in rederijkerskamers ongetwijfeld de luit bespeeld werd. Met 
andere woorden, het allegorische attribuut past hier, zoals zo vaak in de beeldende kunst, 
goed in de reele context. De basviool die tegen de tafel staat geleund zal niet allegorisch 
bedoeld zijn, en ook het vioolspel van de rederijker uiterst links maakt een aIleszins natuur
lijke indruk; ze stofferen de voorstelling. 

1 0 Repertorium 2001, liedtekst Tl41 I, bron HI 77 , mel odie MilS 1. 
11 In Engeland werd de melodie 'Rowland' genoemd, later ook My LordWilloughby'sWelcome Home, 

na diens terugkeer uit de N ederlanden in 1589. 
12 Over de rol van stadsmuzikanten in de rederijkerij zie Coigneau 2001. Over de stadsmuzi

kanten in het algemeen en hun wortels in de hofmuziek zie: Polk 2001; Sleiderink 2001; 
Nuchelmans 2001; Grijp 2001 a. 

13 De pommer is de renaissance-uitvoering van de schalmei, gemaakt in verschillende grootten, 
zoals alt en tenor. De dulciaan is de voorloper van de fagot. 

14 Bij de schuiftrompet wordt er slechts met een buis geschoven, bij de trombone met twee 
parallelle buizen. 

15 De zink (in de vroegmoderne Nederlanden cornet genoemd) is weliswaar gemaakt van hout 
en heeft vingergaten zoals een blokfluit, maar wordt wegens het trompetachtige mondstuk 
tot de koperblaasinstrumenten gerekend. 

16 Het betreft mannelijke leden van het William Byrd Ensemble, een amateurkoor onder leiding 
van Nico van der Meel, de tenor van Camerata Trajectina. 

17 Grijp 2001 a, 204. 
18 Ramakers 1997. 
19 Een andere mogelijkheid is dat tijdens de rusten in de melodie een van de andere stemmen 

een voorimitatie realiseerde. 
20 Grijp 2001a, 229. 
21 Colla parte wil zeggen: de vocale partijen worden noot voor noot meegespeeld door instru

menten. Om praktische redenen worden op de cd drie van de partijen gezongen door drie 
zangers (sopraan, tenor, bas) en alle vijf stemmen door de blazers; er worden dus slechts drie 
stemmen verdubbeld. 

22 Ik gebruik de termen 'meerstemmig' en 'polyfoon' door elkaar. 'Meerstemmig' is het alge
mene woord voor muziek met meer dan een stem of partij, hetzij vocaal of instrumentaal; 
'polyfoon' is hetzelfde maar heeft tevens een associatie met contrapuntische technieken als 
cantus-firmuszetting, canons en andere vormen van imitatie. 

23 Coigneau 2001,116; Bonda 1996,128-130. 
24 'Die wilt mach singhen ghemanierlick, tzij in wilde ofte in ghesetten sanghe, contrepoijnt

sche wijse' ('Wie wil mag ordentelijk zingen, hetzij in gelmproviseerd of in gecomponeerd 
contrapunt'). Zie voor de tekst:Willems 1843,207. 
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25 Oosterman 2001,164. 
26 Bonda 1996,427. 

27 Een schijnbare uitzondering vormen de bekende driestemmige zettingen van de Souterliedckrll\ 
door Clemens non Papa. Hij zette aile Souterliedekens op muziek, ook die op de melodie V,UI 

oude 'liedekens'. Het ging Clemens echter niet om de oorspronkelijke teksten maar om (I\; 

berijmingen van de psalmen. 
28 Bij een ander lied geeft De Dene als wijsaanduiding: 'Upden den storm van Munster, ofte V.1I\ 

meester Jan van Poucke; die den vooys ghernist dat hyse zoucke binnen droncke teneur~ 
zangboucke' (Repertorium 2001, T5514). Dat dit niet al te letterlijk moet worden genomcH, 
blijkt bijvoorbeeld uit het optreden van een 'droncken tenoer' in het spel ]onstige Minne en Boct'.· 
delickWeesen (Bonda 1996,228). 

29 Een intavolatie is een arrangement voor een tokkel- of toetsinstrument, genoteerd in cen 
instrumentaal notenschrift, de tabulatuur. 

30 Bonda 1996,280-282. 

31 Mogelijk is dit de incompleet overgeleverde compositie van die naam in de drukken van Egt:
nolff en Petersz (Kamper Liedboek). Zie hierover: Bonda 1996,572, IWVA; Repertorium 2001, 
M042l. 

32 De Castelein 1555, str. 174, aangehaaldin Bonda 1996,350. 
33 Bonda 1996,284. 

34 Een melisme is een groep noten die op een lettergreep wordt gezongen. 
35 Anonieme compositie in Hs. Lauwerijn van Watervliet (Londen BL MSAdd. 35087, ca. 1505-

1507), fo1. 69v (Bonda 1996,293). 
36 Nehlsen 1998; Grijp 2001c, 536. 

37 Een tabulatuur is een stukje muziek in tabulatuurnotatie; dat is in dit geval het greepschrift 
voor de luit of de citer. 

38 De citer (of cister) was een populair luit- of eigenlijk meer banjoachtig tokkelinstrument, tc 
zien op bijvoorbeeld De Iiefdesbrief van Johannes Vermeer. 

39 Groot 200l. 

40 Enkele van Valerius' citerarrangementen zijn te beluisteren op de cd's De vrede van Munster, Globe 
GLO 6048, [20], en De MuzikaleWere!d van]an Steen, Globe GLO 6040, [33] en [34], beide van 
Camerata Trajectina. 

41 De Castelein 1555, 58, str. 174. 
42 Grijp 1991,284-289. 

43 Het zal overigens niet Lenaerts van der Goes zelf zijn geweest die het binnenrijm op deze 
plaats introduceerde. Ook in andere, wellicht vroegere Nederlandse contrafacten op Go from 
my window komt het voor, en, belangrijker, ook in Engeland: Go from my window, my love, my dove. 

44 Zie bijvoorbeeld De Bruijn en Spies 1988,63. 
45 Twee schuine strepen stellen in het gotische schrift twee komma's voor, net zo goed als een 

enkele schuine streep een enkele komma is. In romeins schrift geven rederijkers als Bredero 
en Starter (of hun drukkers) binnen- en middenrijmen met 'gewone' dubbele komma's aan. 
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Commentaar 

Karel Porteman 

Deze sessie bevatte bijzonder veel stof. Elk onderdeel- de schilderkunst, het druk
wezen en de muziek - bood meer dan genoeg materiaal voor een afzonderlijke 
sectie, ja zelfs voor een apart symposium. We lieten als het ware voor onze laatste 
oefening de teugels wat vieren. Daardoor maakten we ons los van de strakke the
matische organisatie van de sessies, die ik in dit congres overigens heel bijzonder 
en vruchtbaar yond. Dat blijkt een goede beslissing te zijn geweest. Ik stip nog even 
enkele hoogtepunten van de lezingen aan, vergezeld van enig, en overigens zeer 
bescheiden, commentaar van een niet-specialist. 

Wat wij over de relatie tussen rederijkers en schilders hebben gehoord, bevestigt 
het grote belang van gedetailleerde casestudies. Bij dit thema denken literair-histo
rici als vanzelf aan de Antwerpse Violieren of aan dubbeltalenten als Claeys van der 
Meersch in Gent (de eerste bekende prins van De Fonteine), Jan van den Dale in 
Brussel, Lucas d'Heere, Van Mander, Goltzius, Van Heemskerck, Ketel, Sebastiaen 
Vrancx in Antwerpen, enzovoort. Rederijkers en schilders worden vooral op grond 
van hun samenwerking met het oog op publieke feestelijkheden moeiteloos - en 
soms wat te gemakkelijk - bijeengebracht. Yvette Bruijnens boeiende casestudy 
over Leuven leert dat wij over deze samenwerking niet in cliches mogen denken, 
ook al zijn de voorbeelden van een creatieve samenwerking talrijk. Veel lijkt af te 
hangen van lokale constellaties. Een constructie als die van De Violieren in het kun
stencentrum Antwerpen, waar rederijkers, schilders en andere beoefenaars van 
kunstambachten in een gilde waren verenigd, is uitzonderlijk. In het kleinere Leu
yen zijn er geen dubbeltalenten en vindt men geen schilders in de kamers. Er zijn 
vanwege de rederijkerskamers weI opdrachten voor schilders met het oog op hun 
werking en verenigingsleven en hun openbare representatie: een drieluik voor de 
kerk, een blazoen en af en toe wat decoratiewerk voor de toneelstellages. Wat de 
publieke festiviteiten betreft, kregen beide groepen hun opdrachten van de stad. Als 
het niet om toneelvoorstellingen ging, rustte de uitwerking van deze fees ten in 
Leuven blijkbaar niet op de schouders van de rederijkers: de leiding van inhoude
lijk repetitieve evenementen zoals ommegangen en processies lijkt er veeleer te zijn 
toevertrouwd aan schilders. 

In verband daarmee wil ik aan de overigens zeer goed gedocumenteerde paper 
van Bruijnen nog een klein, maar relevant gegeven toevoegen. Ik heb het enkele 
jaren geleden via een Ie zing van Werner Waterschoot leren kennen. Van Jan van Ril
laer zou een protestbrief bestaan, gericht tot het Leuvense stadsbestuur, waarin hij 
zich beklaagt over de zwaarte van zijn taken en zijn lage honorering; uit de 
beschrijving van zijn opdrachten blijkt dat het er voor hem eigenlijk op neer kwam 
wat bij te verven, wat schoon te maken, wat ordelijk op te bergen, de goeie bewaar
formules toe te passen, enzovoort. Erg veel creatiefs zat daar op dat ogenblik - ik 
spreek van 1 553 - niet in. 

Maar in andere steden lag dat weer geheel anders. In Mechelen zien we in 1561 
de schilder-architect Hans Vredeman de Vries de paasprocessie organiseren en er 
zelfs teksten voor schrijven. In hetzelfde jaar in Antwerpen werkt de lutheraans 
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gezinde rederijker Van Haecht met geestdrift mee aan de vernieuwing van de jaar
lijkse processie van de Besnijdenis. Alles hangt blijkbaar af van de stad en vooral van 
lokale reputaties. Het ziet er in elk geval naar uit dat de rederijkers als organisatoren 
van het publieke stedelijke feesdeven niet het monopolie hadden. Er zijn overigens 
nog nauwelijks mensen die het tegenovergestelde beweren. De bijdrage van de 
kamers lijkt zich overwegend te hebben geconcentreerd op het toneel en de togen. 
In het domein van terugkerende evenementen als processies bleek er ruimte te zijn 
voor allerlei varianten van medewerking. 

Het onderzoek van de relaties tussen rederijkers en schilders biedt beslist nog 
vele perspectieven. Ik denk hierbij aan een tot op heden nauwelijks bestudeerd 
bimediaal genre als de 'puncten' (zoals we dat uit het landjuweel van 1561 kennen) 
en aan de vraag in welke mate de nieuwe renaissancistische schilderkunst he eft bij
gedragen tot de 'modernisering' van de rederijkersproducten, bijvoorbeeld op het 
gebied van de paetria. Men noemt in dat verband vaak D'Heere en Van Mander. Maar 
er vallen daarover nog veel meer geluiden op te vangen. Ik denk aan een 'stofver
nieuwer' als Cornelis van Ghistele, die in de opdracht van Der Griecxser Princerssen ende 
Jonckvrouwen clachtige Sendtbrieven (1553) zijn vertalingen en navolgingen van Ovidius' 
Heroides legitimeert vanuit de schilderkunst, of aan een cultureel trefpunt als het huis 
en het atelier van Frans Floris in Antwerpen. Over dat aspect van de relatie zou nog 
een mooie studie zijn te schrijven. 

De bijdrage van Waterschoot bestond uit twee delen. In het eerste bracht hij 
interessant materiaal aan, waaruit een gewilde afstandelijkheid blijkt tussen de 
rederijkers en de drukpers. Daarbij speelden vanwege de drukkers economische 
bedenkingen mee over de afzetmogelijkheden van dit soort literatuur in de 
volkstaal. Vanwege de kamers ging het dUidelijk om corporatistische reflexen: het 
eigen repertoire en de ruilwaarde ervan dienden te worden beschermd. Dat een 
drukker, Jan Cauweel, deze mentaliteit aanpakt, kan dan op zijn beurt 'economisch' 
worden geduid. De door hem postuum uitgegeven Canst van Rhetoriken was een bij 
uitstek universeel nuttig en verkoopbaar boek omdat het voorschriften, regels en 
voorbeelden bood. Het tweede deel van de lezing toonde vervolgens aan hoe deze 
terughoudendheid mede onder de invloed van de politiek verdween en hoe goed 
georganiseerde politieke propaganda - en het net rond Oranje was zeer goed geor
ganiseerd - te werk ging. Maar dat is uiteraard slechts een factor. Wanneer is deze 
mentaliteit over het algemeen gaan veranderen en ging men gretig de drukpers 
opzoeken? Onder welke invloed is de corporatistische reflex van rederijkers ten 
aanzien van hun teksten weggeebd? Rond de jaren zestig ziet men Silvius uit Ant
werpen de wedstrijden bijna achterna hollen: hij publiceert in 1561 de spelen van 
Antwerpen en Rotterdam; met die van Gouda mislukte het. Anderzijds zie je dan 
ook rederijkers zelf, zoals sinjeur Houwaert, steeds weer met enorme pakken 
manuscripten naar de drukker ijlen. Welke factoren hebben die kentering teweeg
gebracht? 

Wat de lezing en het didactisch concert van Louis Grijp betreft, ben ik blij dat 
we ze na, en niet voor, het concert van gisteren hebben kunnen horen. Door eerst 
'ongeconditioneerd' te luisteren, begrijpen we nu des te beter wat we in dat con
cert hebben gemist en welke slechte luisteraars we soms zijn. Grijps commentaar 
op de liederen bevestigt de opvattingen van Dirk Coigneau over het mettertijd toe-

COMMENTAAR 287 



nemende aanzien van het lied in rederijkerskringen. Lied en referein werden lang 
zamerhand complementaire genres. Voorts heeft de lezing duidelijk aangetoond dat 
het lied een genre was waaraan het publiek in hoge mate participeerde, wat het 
historisch moeilijker grijpbaar maakt. Dat voerde de spreker uiteraard naar de 
reconstructieproblematiek en de invloed daarvan op de hedendaagse valorisatie van 
rederijkersteksten. We hebben daar zeer behartigenswaardige dingen over gehoorcl 
en een en ander sloot bovendien mooi aan bij het stimulerend betoog dat Herman 
Pleij heeft gehouden. Wat de muziek zelf aangaat, noteerde ik met enige verbazing 
de pogingen van de rederijkers om in 1561 van de contrafactuur af te geraken. 
Zeker in de Nederlandse context is dat toch weI merkwaardig, vooral als men ziet 
welke weg het Nederlandse lied in de zeventiende eeuw is opgegaan. De contacten 
met de polyfonisten dienen beslist te worden uitgespit. In dezelfde lijn ligt de ver
schijning van Matthijs de Castelein als componist. Hij die als geen ander geproda
meerd heeft dat rhetorike gelijkstaat met musijcke, blijkt ook een goede liedcomponist 
te zijn geweest. 

Reacties en gedachtewisseling 
Bruijnen gaat in op de protestbrief van Van Rillaer. Inderdaad blijkt uit die brief niet 
een grote creatieve inbreng van de schilder. Hij houdt zich blijkens zijn brief bij
voorbeeld zelfs bezig met het beschermen van de kostuums tegen mot. En met het 
wassen van die kleren, op eigen risico. Maar dat is slechts een kant van de zaak. Dat 
hij niettemin creatieve talenten heeft, blijkt uit het ontwerpen en vervaardigen van 
praalwagens, waarbij hij de hulp van knechten had. Bruijnen voegt er nog aan toe 
dat Leuven als testcase zo interessant is, omdat deze stad in vergelijking met Ant
werpen een klein kunstcentrum was en een goed beeld geeft van de doorsnee kun
stenaar.Terwijl voor de intocht van Filips II in Antwerpen tientallen schilders wer
den ingeschakeld, moestVan Rillaer het karwei in Leuven in zijn eentje opknappen. 
Hij was een ontwikkeld schilder die mooi werk vervaardigde, maar kon zich alleen 
staande houden door veelzijdig te zijn en naast schilderijen ook glasramen en gra
vures te maken. (In Antwerpen specialiseerde men zich en vervaardigde men zuIke 
producten en masse.) Die veelzijdigheid uit zich ook in de relatie met de rederijkers. 

Waterschoot is niet nader ingegaan op het verschijnen van afzonderlijke druk
ken van het werk van individuele rederijkers, en dat om twee redenen. In de eerste 
plaats bestaat er soms een grote mate van onzekerheid over zulk drukwerk. De 
Castelein zegt dat hij meer dan dertig tafelspelen gemaakt heeft, waarvan er ette
lijke in druk zouden zijn verschenen. Maar geen enkele uitgave bleefbewaard. In de 
tweede plaats kleeft er aan aIle uitgaven die we weI bezitten een 'maar'. Van de 
refreinen van Anna Bijns kennen we drie drukken, maar die zijn waarschijnlijk op 
instigatie van de minderbroeders gedrukt, als propaganda tegen Luther. Wat ook 
opvalt is dat haar eerste bundel verscheen in oblong formaat, vermoedelijk naar 
voorbeeld van liedboeken. Dat veronderstelt weer een speciale reden om ze uit te 
geven. Dan is er Silvius die zoveel haast heeft om de Antwerpse en Rotterdamse spe
len van 1561 te drukken. Maar dat was omdat er een grote markt voor bestond. 
Ook Houwaert is een geval apart. Die was schatrijk en betaalde voor zijn drukken; 
zo iemand zag Plantijn graag komen. Het pas aan het einde van de zestiende eeuw 

288 REACTIES EN GEDACHTEWISSELING 

dat Jeronimus van der Voort een echt rederijkerswerk laat drukken. En ander voor
beeld is Andries van der Meulen, van wie volgens Jan Cauweel, de drukker van De 
Const van Rhetoriken, een keer voor en een keer na 1550 een werk in druk verscheen. 
Maar daarbij ging het om een vertaling van een pauselijk traktaat, niet om traditio
neel rederijkerswerk. 

Grijp toont zich geintrigeerd door de vraag welke musici - stadsspeellieden, 
koorleden van kathedrale en collegiale kerken, zangmeesters en componisten -
tevens rederijker waren. Een eye-opener van het rederijkersprogramma van Came
rata Trajectina acht hij de talrijke meerstemmige composities uit de rederijkerssfeer 
en het feit dat zoveel liedteksten lijken te interfereren met rederijkerslyriek of dat 
gewoon zijn. Valerius was een amateur-Iuitspeler; ook De Castelein was een ama
teur. Zouden niet ook professionele componisten lid zijn geweest van een rederij
kerskamer? Bestelden de rederijkers een meerstemmig lied net zo gemakkelijk als 
schilderwerk? Een ander opvallend punt is dat de rederijkers in de zestiende eeuw 
afwilden van de contrafacten, terwijl die in de zeventiende eeuw weer volop wer
den geschreven. De Druyven-Tros en de Gedenck-clanck zijn daar voorbeelden van. 

Oosterman dringt erop aan De Castelein niet zomaar als amateur te beschouwen. 
Als dericus kan hij een muzikale opleiding hebben genoten. Eerder werd al opge
merkt dat zich onder de (schrijvende) rederijkers veel geestelijken bevonden. Er 
worden aanvullende gegevens genoemd met betrekking tot de relatie tussen rede
rijkers en muziek. Van Dixhoorn noemt namen van Haarlemse en Haagse orga
nisten die rederijker waren. In Amersfoort kreeg de rederijkerskamer na de Refor
matie het orgeltje uit het minderbroederklooster. Pleij herinnert zich uit het 
Testament Rhetoricael de vermelding door De Dene van drie oude medebroeders die 
musici waren, onder wie Pieter de la Rue. Van Bruaene wijst op gegevens over 
muzikale activiteiten binnen de Gentse kamers, onder meer binnen Jezus met der 
Balsemblomme. Meeus wijst op vermeldingen in zeventiende-eeuwse Antwerpse 
rekeningen van betalingen aan speellieden door rederijkers, voor bijdragen aan 
zowel toneelopvoeringen als misvieringen. Kenilelijk had men zelf geen muzikaal 
potentieel in huis. 

Op de vraag uit de zaal hoe het kan dat de Antwerpse en Rotterdamse spelen van 
1561 niet onder het 'secreet' vielen, antwoordt Waterschoot dat het hier om wed
strijdspelen ging, die voor een eenmalige gelegenheid geschreven waren. De Ant
werpse esbattementen werden buiten de bundel gehouden; die wilden de kamers 
voor zichzelf bewaren om ze later opnieuw te kunnen opvoeren. 
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Rethorijckers en musyckers 
Muziek van de Rederijkers 

Camerata Trajectina 

Suze van Grootel, sopraan 
Sytse Buwalda, altus 
Nico van der Meel, tenor 
Marcel Moester, bas 
Saskia Coolen, blokfluit en gamba 
Erik Beijer, gamba en trommel 
David van Ooijen, luit 
Louis Peter Grijp, either 

m.m.v. 

Ensemble Oltremontana 

Fiona Russell, zink 
Marleen Leicher, zink 
Simen Van Mechelen, alt- en tenortrombone 
Wim Becu, tenortrombone 
Wouter Verschuren, basdulciaan 

Leids Rederijkerskamerkoor 0.1. v. Nico van der Mee1 

Artistieke leiding: Louis Peter Grijp 

Met dank aan: 
Meertens Instituut, Amsterdam 
Thuiskopie Fonds, Amstelveen 
K.F. Hein Fonds 
Fentener van Vlissingen Fonds 
Carel Nengerman Fonds 
Stichting Fonds voor de Geld- en Effectenhandel 
Bart Ramakers 
Martine de Bruin 

De arrangementen zijn, indien niet anders aangegeven, van Louis Peter Grijp, en 
evenzo de toelichtingen. Enkele meerstemmige zettingen zijn van Nico van der 
Meel. De blokfluitpartijen zijn van Saskia Coolen. 

Voor nadere gegevens over de liederen en hun overlevering zie: Repertorium van het 
Nederlandse lied tot 1600. Samengesteld door Martine de Bruin en Johan Oosterman, 
m.m.v. Clara Strijbosch e.a. 2 dln. Gent/Amsterdam 2001. 
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Intreelied uit Leiden (1596) 

[1] Doet u lntrey, gy geesten exsoelent 

Een vroed liedeken 

[2] Bemuert prieel (Anna Bijns, zetting Gherardus Mes) 

Het carnaval der Amsterdamse rederijkers 

[3] Comt Rhetorijckers wilt ontdecken 

Rederijkers in het Antwerps liedboek (15#) 

[4] Hier zijn drie lichte geladen 
[5] Wy moghen welloven en dancken den tijt 
[6] Iek weet een vrouken amoreus 
[7] Ie weet een vrouken amorues (zetting uit Forster 1540) 
[8] Den winter comt aen, den mey is uut 

Matthijs de Castelein, stadsdichter van Oudenaarde (ca. 1485-1550) 

[9] Rijc God hoe moet ick treuren 
[10] Iek vrijdd' een vraukin alsoo £ljn 

De dronken tenor van Eduard de Dene (1561) en dansen uit de Druyven-Tros (1602) 

[11] Tant que vivray, zo bern ick noch niet doodt (muziek C. de Sermisy) 
[12] Brande Angloise (instr.) 
[ 13] Galiaerde brave (instr.) 
[14] Alemande Terrouan (instr.) 
[15] Weerdinneken ontsteict ons een vul vat (zetting E. Adriaenssen) 

Het Antwerpse landjuweel (1561) 

[16] Rijst uit den slape die sijt beswaert 
[17] Ghelijc den dach hem baert, diet al verclaert (W van Haecht?, muziek H. 

Waelrant?) 
[ 18] De wesp int hoot 
[19] Aerdighe gheesten, die ter feesten 

Dansen uit de Druyven-Tros (1602) 

[20] Allemande Havere, met tripla 
[21] Mocht ick geluck verwerven 
[22] Iek peyns om een persoone 
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Liederen uit de Druyven-Tros van Pieter Leenaerts van der Goes (1602) 

[23] Aerdigh vrymoedigh .. vat 
[24] Poisoenich strael, Dootlick fenijn 
[25] Cederboom jeughdich groen .. plantsoen 
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Intreelied uit Leiden (1596) 

[ 1 ] Doet u Intrey, gy geesten exsodent 
Op de wise alst begint 

Een intreelied voor de rederijkersbijeenkomst van 1596 in Leiden, georganiseerd 
door de oude Leidse kamer De Witte Acoleyen (zinspreuk 'Liefde is het fonda
mene). Op virtuoze wijze worden de tien deelnemende kamers uit Holland aan 
elkaar gerijmd, inclusief hun zinspreuken. Men verwelkomt achtereenvolgens De 
Korenbloem uit Den Haag ('Met geneuchte'), de Blauwe Acoleyen uit Rotterdam 
('Met min versaemt'), de drie Haarlemse kamers De PeIlicaen ('Trou moet blijc
ken'), De Wijngaardranken ('Liefd boven al') en De Witte Angieren ('In liefd 
getrou'), dan De Goudsbloem uit Gouda ('Uyt jonsten begrepen'), De Kempen
bloem uit Katwijk aan Zee ('In Liefd' accoort'), De Korenaren uit Katwijk aan de 
Rijn ('Lieft moet blycken') en De Akerboom uit Vlaardingen ('Aensiet Lieft'). Hele
maal aan het einde wordt de Vlaamse kamer van Leiden genoemd, De Oranje Lelie 
('In hefd groeyende'). 

De intrede vond plaats op zondag 26 mei aan de Zijlpoort, er was een optocht 
door de stad en's avonds de zotte bruiloft van Joncker Mors. Aan het slot van de 
avond trokken leden van De Oranje Lelie langs alle bezoekende kamers en zongen 
daarbij een lied. Dat zal het onderstaande Doet u Intrey zijn geweest. We laten het 
begeleiden door tromslager en stadspijpers, die op die dag blijkens de rekeningen 
inderdaad actief zijn geweest. 

Doet u Intrey, gy geesten exsoelent, 
By d' Ackoeleye, daer lieft ist tfondaement 
En met genuechte dat begint 
Den Koerenaer, Is weI bemint, 
Die Blaeu Ackoeley genaemt, 
Die komt met minne voersaemt. 

Toent goe practyken, hier in dit Leitse dal, 
Want trou moet blyken, daer lieft gaet boven al, 
Speelkoeren 1 met den Pellikaen, 
Den Wingaertranck seer weI gedaen, 
Die blyven In liefde getrou 
Met die blom van der Gou, 

Uit Ionst begreepen, die Wit Angieren soet, 
Van Godt gescheepen fier, krachtich ende goet, 
Want het is hier al In liefden ackoert 
En brenck ons Kennipblomies voert, 
Daer trou moet blyken klaer 
AI met den Koerenaer. 
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Den Ackerboem seer groen dees liefde toch aensiet, 
Steet lustich int saesoen en doet niemant voerdriet, 
Maer trecken al aen eene lyn, 
Elck toent hem als een reetroesyn, 2 

Omdat de kunst hier reyn 
Liefelick staet gemein. 

o eedele prinsesse, blomme Retoerykae, 
Elck een onthout syn lesse en dat sy doen daer nae 
En van niemant spreeken quaet, 
Soe en koemense niet inden haet; 
D'Oeranje leely hier 
In liefde groeit pensier. 3 

1 De Pellicaen werd ook weI De Speelkoren (meidoorn) genoemd, naar het blazoen; 2 rederij
ker; 3 (is het) devies 

Uit: Hs. Antonis van Butevest, Leiden, na 1594. 
Melodie (Soet Robbertje) naar Luitboek van Thysius, Leiden ca 1600. 
Vijfstemmige zetting door Louis Peter Grijp en Nico van der Meel. 

Een vroed liedeken 

[2] Bemuert pried 
Op Ick segghe adieu 

Loflied op Maria, die wordt aangesproken in bijbelse metaforen, maar later ook als 
een wereldlijke maagd met borstkens rond - mogelijk een reminiscentie aan een 
wereldlijk minnelied. De beginletters van aIle elf strofen vormen een acrostichon, 
Bonaventura Anna, dat de dichteres verraadt: Anna Bijns. AIs vrouw kan zij geen 
rederijker zijn geweest, maar ze beheerste de rederijkerstechniek uitstekend. 

Bemuert prieel, 
Daer god was in ontfanghen, 
Davids casteel 
Met schilden fijn onthanghen, 
Cruijcke daer themels broot in lach, 
Bedaut vlies dat Gedeon sach,l 
Sonder verdrach 
Naer u es mijn verlanghen. 
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Neempt mijnen lof, 
Reijn maghet, doch in dancke, 
AI bin ic stof 
Vol van sondighen stancke, 
U aenschijn keert doch niet van mij, 
In alder tijt soe staet mij bij, 
Soe bin ic vrij, 
o vruchtbaer wyngaert rancke. 

U wesen soet, 
Doet mijn hert verbijden, 
Dies ic u moet 
Dienen allen tijden, 
U minne heeft mij soe seer ghewont, 
U vrindelijc aenscouwen, uwen rooden mont, 
U borstkens ront, 
Mijnen troost in allen mijn lijden 

Adieu reijn juecht, 
Neempt mij in u ghedachte, 
Nu toent u duecht, 
Aent menschelijck gheslachte, 
Want veel verdriets heeft ons verrinct, 2 

Den helschen leer ons ooc besprinct, 
Hem toch bedwinct 
Tot u doen wij ons clachten. 

1 het bedauwde vlies wol waarmee God Gideon een teken gaf (Richteren 6:37); 2 verzwakt 

Uit: Hs. Jenneken Verelst, Brabant 1540-1550. 
Melodie en zetting naar G. Mes, Souterliedekens, Antwerpen 1561. 

Het carnavaI der Amsterdamse rederijkers 

[3] Comt Rethorijckers wilt ontdecken 
Op de wijse: Liever Heere Godt wat sullen wy gaen maken? 

Rederijkers en muzikanten worden opgeroepen een nieuwjaarsfeest luister bij te 
zetten. De tweekoppige Janus, de god van begin en einde en ook van het nieuwe 
jaar, wordt aangeroepen de vrijers bij te staan als zij aan hun liefJes' deur aanklop
pen. Het wordt een geweldig feest, met enorme hoeveelheden wijn en pannenkoe
ken. En dan komt ook nog binnenkort de vastenavond aan, met vlees en wafels. 

312 RETHORI]CKERS EN MUSYCKERS 

Comt Rethorijckers, wilt ontdecken, 
Ons (u) ghedichten spelen vry, 
En ghy Musijckers, comt ter plecken, 
Daer men wellustich quelen bly. 
Brengt Harpen, Luyten, Velen 1 by 
Om 't nieuwe Jaer met vreucht te singhen, 
Toont u ghereet in alle dinghen 
Dat doch aen u gheen scheel en zy. 2 

Janus, een Godt met twee paer ooghen, 
Die dubbelhoofdich is weI bekent, 
Heeft door 't ghebodt nu laten tooghen, 3 

Dat alle vryers hier omtrent 
Hem sullen vieren excellent, 
Op d' eerste dach, dat nieuwe Jare, 
So sullen wy gheen vreuchte spare, 
Maer zijnen dienaers zijn present. 

Dan alle deuren op te sluyten, 
Gheeft hyer ons een teecken van, 
Als wy savonts staen daer buy ten 
Om onse Lief te spreken aen, 
Sal hy ons niet versteken dan,4 
Maer laten ons by de liefste binnen, 
Dus willen wy zijn lof beginnen, 
Op dat ons niet ghebreken can. 

Hoort wat hy ons meer heeft gesonden: 
Tseventich pont ghemalen meel, 
Boter ghenoech neemt uit de tonnen, 
Eyeren laet oock halen veel, 
Den Rijnschen Wijn uit schalen eel, 
Schenkt hy ons om vreucht te orbooren, 
Maer hy bedingt oock van te hooren, 
Ghy moet het lach belaten heel. 5 

De Vastelavondt comt nu loopen, 
T' vleesch dat heeft nu goeden tijdt, 
Die willen wy houwen en gaen knoopen6 

Op datse niet en mach van hier, 
Want altijdt gaet de pan te vyer 
Soo moet men aen de Tafel leven, 
Daer men malcander een wafel gheven 
Deur ghenoechten van playsier. 
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Prinse van 't Jaer en van dees uren, 
Schickt dat mijn Lief te deghen gaet, 
En dat ick haer altijdt mach bespueren, 
Snachts als de clocke neghen slaet, 
Als men tot Liefs benoeghen praet, 
Dat sy dan sinne crijcht in 't vrijen, 
En datse my tot gheenen tijen 
In 't nieuwe Jaer verleghen laet. 

1 vedels; 2 niets ontbreekt; 3 blijken; 4 in de steek laten; 5 gelag helemaal betalen; 6 het vlees 

in stukken snijden en ophangen 

Uit: Nieu Amste1redams Liedboeck, Amsterdam 1591. 
Melodie (Brande S. Job) uit Luitboek van Thysius, Leiden ca 1600. 

Rederijkers in het Antwerps liedboek (1544) 

[4] Hier zijn drie lichte ge1aden 

Drie jonge rederijkers, lid van de kamer De Korenbloem uit leper, bijgenaamd 'de 
Lichtgelaen', hebben met veel plezier een meiboom gekapt en keren nu terug in de 
stad, al zingende. De boom wordt midden op de markt gezet om er omheen te dan
sen. Ze drag en de boom op aan de de magistraat en het volk van de stad en nodigen 
de leden van de andere leperse kamers uit mee te dans en en te drinken. 

Een nyeu liedeken 

Hier zijn drie lichte geladen,l 
Wi brenghen u den mey, 
Den mey met sinen bladen. 
Neemt danckelic ons intrey. 
Ter eeren van scoone vrouwen 
Brengen wi des meys engien,2 

So lustelijck gehouwen 
lnt dal van melodien. 3 

Wech nijders prien!4 
Ghi en moecht ghesiens 

Gheen duecht geschien. 
Wilt van ons vlien, 
Quade tongen die ons benien! 
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Ter eeren van deser stede, 
Heeren ende wet eerbaer 
Ende al het ghemeynte6 mede, 
So doen wi dit voorwaer. 
Rosiers ende Vruechdeners7 coene, 
Ghi jongers van herten £ljn, 
Trect om den mey int groene, 
Vertoont u blijde aenschijn. 
Ons werck is dijn 
Sonder fenijn 
In dit termijn. 
Schenct in den wijn 
Ende laet ons vrolijc sijn! 

1 drie leden van De Korenbloem; 2 het kunstwerk van de mei: de meiboom; 3 vreugdendal; 
4 gemene jaloerserikken; 5 jullie kunnen het niet aanzien; 6 volk; 7 leden van de twee andere 
Ieperse kamers 

Uit: Antwerps Liedboek, Antwerpen 1544. 
Melodie naar Devoot ende Profite1yck Boexcken, Antwerpen 1539. 
Driestemmige zetting door Nico van der Meel. 

[5] Wy moghen we110ven en dancken den tijt 

Zot lied van een 'Jan hen', die alle werk in huis doet, het kind voert en zijn vrouw 
toestemming moet vragen als hij er eens een middagje uit wil. Zelfs in bed blijft 
zijn beloning uit, al smeekt hij er om op zijn knieen. Zij is een echte kakmadam, 
die Frans probeert te praten. 

Een nyeu liedeken 

Wy moghen welloven en dancken den tijt, 
Die dees ghenuechte doet bedrijven: 1 

Iek hebbe consent al van mijn wijf 
Te spelen tot den vijven. 
Iek lach daer over op beyde mijn knien, 
Doen seyt si: 'De vou garde, homme de bien!'2 

Iek wassche, ick backe, ic vage den vloer, 
Iek doe dat werc al vanden huyse. 
Ie sette dat kint op mijnen schoot, 
Dan vraghe ick vanden gruse. 3 

Als ick dat doe, dan eest al goet, 
Dan segt si: 'Man van eeren, weest ghegroet!' 

RETHORl]CKERS EN MUSYCKERS 315 



Ten geeft mi geen wonder, allijde ic druc,4 
AI gae ick al siende met smallen caken: 5 

Fortune en biet mi gheen gheluck, 
Aen tvoore woonen en can ic niet geraken.6 

Iek lach daer over op beyde mijn knien, 
Doen seyt si: 'De vou gaerde, homme de bien!' 

Oorlof, prince, op dit termijn, 
Wi moeten floicx van hier scheyden. 
Iek hebbe een wijf, so quaden wijf, 
Den duyvel die moet haer gheleyden! 
Segghe ic ja, mijn wijf seyt neen, 
Dan seyt si: 'Dieu vou gaerde, homme de bien!' 

1 dat ik plezier kan maken; 2 God bescherme je, man van eer; 3 meel om pap van te koken; 
4 geen wonder dat ik verdriet heb; 5 dat ik er bij loop met ingevallen wangen; 6 ik mag niet 
wonen aan de voorkant van het huis: ik mag geen gemeenschap met haar hebben 

Uit: Antwerps Liedboek 1544. 
Melodie uit J. Fruytiers, Ecclesiasticus, Antwerpen 1565. 

[6] Ick weet een vrouken amoreus 
Een nyeu liedeken 

Liefdeslied voor een beeldschoon meisje, dat gedichten kan voordragen en mooi 
kan zingen. Kon ik haar maar bezitten! 

Iek weet een vrouken amoreus, 
Die ic met herten minne. 
Haer wesen 1 is so gracieus, 
Si staet in mijnen sinne. 
Gestadich2 is si in alder stont; 
Men vinter niet seer vele, 
Want si heeft eenen rooden mont, 
Twee borstkens ront 
Ende een snee witte kele. 

Moedich ende fier is die ganc, 
Mer selden coemt si buy ten. 
Haer vingherkens spelen snaren clanck 
Op harpen ende op luyten. 
Haer tonge waer ic vruecht bi gewan, 
Spreect woorden van Retorijcke. 
Aerdigher en sach ick noyt an 
Die vruecht ghewan. 
Haer stemme singhet wel goede musijcke. 
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Van leden is si wel ghemaect, 
Het schijnt een albasteren beelde. 
Moecht icse noch aenschouwen moedernaect, 
Dat waer mijn herteken een weelde. 
Gondese mi dan haer ghebruyck, 
Het mochte haer luttel deeren. 
Want op haren witten buyc 
Eenen swaerten struyc, 
Dat waer al mijn begheeren. 

Princersse mijnder herten fijn. 
Oorlof neme ic met desen, 
Want u complexie is sanguijn;3 
Laet mi u dienaer wesen! 
Schoon lief, al hoort ghi wat, 
Quade tonghen die lief de scheeden.4 

AI hoor ic van u in die stadt 
Nu dit, nu dat, 
Ghi en moecht mi niet verleeden. 5 

1 gestalte; 2 innemend; 3 je temperament is warmbloedig; 4 scheiden de geliefden; 5 mij niet 
onaangenaam zijn 

Uit: Antwerps Liedboek, 1544. 
Melodie uit Souterliedekens, Antwerpen 1 540. 

[7] Ie weet een vrouken amorues (vierstemmig) 

Ie weet een vrouken amorues, 
Die ic van herten minne; 
Haer wesen es so gratiues, 
Si staet in mynen sinne. 
Gratiues es si te alier tit, 
Men vindter niet vele, 
Want si hat einen lachenden mont, 
Twee borsten rondt, 
End een snee wite kele. 

Tekst en muziek uit: G. Forster, Der ander Theil kurtsweiliger guter frischer teutscher Lied1ein, 
Neurenberg 1540. 
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[8J Den winter comt aen, den mer is uut 

Klaaglied van een jonge vrouw die met een rijke oude man is getrouwd, alle goede 
raad ten spijt. Het blijkt achteraf een 'slutsaert', die in bed niets klaarmaakt. Zijn gaud 
interesseert haar niet meer. Dan moet er maar een echte minnaar gezocht worden. 

'Den winter comt aen, den mey is uut, 
Die bloernkens en staen niet meer int groene, 
Die nachten zijn lanc door des winters vertuyt,l 
Nu lust mi weI wat nieus te doene. 
Mijn jonghe juecht is nu in saysoene; 
Mijn man en is niet weI mijn vrient. 
Ey out grisaert, al sliept ghi totter noene, 2 

Ghi en hebt niet dat mi dient.3 

Het was mi van te varen gheseyt, 
Dat ghi waert van slutsaerts bende;4 
U spel mi oock niet en ghereytS 

lnt beghinsel noch int eynde. 
Waer ick mi keere oft wende, 
Mijn man en is niet weI mijn vrient. 
Ey out grijsaert, dat ic u oeyt kende, 
Want ghi en hebt niet dat mi dient.' 

'En weent niet meer mijn soete lief, 
Iek hebbe genoech voar u behagen: 
Silver ende gout van als u gherief 
Daer toe bereyt u leve daghen. 
Van mi en hebdy dan niet te claghen. 
Ghi segt ic en ben niet wel u vrient?' 
'Ey out grisaert, dat beenken moetty knagen, 6 

Want ghi en hebt niet dat mi dient. 

Had ic pampier, schoon parkement, 
Penne ende inct, ick schreve daer inne 
Aen die liefste prince bekent 
Dat hi soude comen tot zijn vriendinne, 
Dien ic met goeder herten beminne, 
Want mijn man en is niet weI mijn vrient. 
Ey out grisaert, al soudi daer om ontsinnen, 7 

Ie heb een ander liefken die mi dient.' 

1 kracht; 2 tot midden op de dag; 3 bevredigt; 4 het gilde der impotenten; 5 bevalt; 6 denk 
daar maar eens goed over na; 7 gek van worden 

Uit: Antwerps Liedboek, 1544. Melodie uit J. Fruytiers, Ecclesiasticus, Antwerpen 1565. 
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Matthijs de Castelein (ca. 1485-1550) 

[9J Rijc God hoe moet ick treuren 
Liefdesklacht. Mijn geliefde heeft nu een ander, ik had beter moeten opletten. 

Rijc God hoe moet ick treuren, 
Vol drux en vol doleuren 
Om haer die ick gheerne zye. 
Nochtans weet ick te veuren, 
S' en mach my niet gebeuren, 
Nu noch te gheenen tye. 
o Venus vul envye, 
Twyl zydy my zo fell 
Ghy neemt my mijn amye, 
Maer tis mijn schult, dat weet ick weI. 

Sy die my hild bevanghen, 
Doet my mijn pijn verstranghen, 2 

Heur haer my thertkin blaecte. 
K' en ben nu gheen verlanghen, 
Een ander cust die wanghen, 
Daer ick zo zeer naer haecte;3 
Hoe dat icker naer waecte, 4 

Een ander heeft mijn spel, 
Iek bleef vul drucke, hoe ickt maecte: 
Maer tis mijn schult, dat weet ick weI. 

1 hoe; 2 benauwen; 3 waarnaar ik zo verlangde; 4 op lette 

Tekst en melodie uit: Matthijs de Castelein, Diversche liedekens, 1574. 

[1 0 J Ik vrijdd' een vraukin alsoo {ijn 

Ruzie tussen een meisje en een jongen die met elkaar gaan. Zij is spilziek, hij heeft 
al zijn geld aan haar besteed en loopt nu in lompen. Maar zij heeft ook schade gele
den bij de vrijerij: ze is zwanger geraakt, geeft ze in bedekte termen te kennen. Dan 
is aIle onmin snel vergeten: de minnaar is dolblij met hun kindje. 

Iek vrijdd' een vraukin alsoo fijn 
En droech haer goede minne, 
Die al verteerde tgoeyken mijn, 1 

Want sy was loos van zinne. 
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Sy zey: 'Comt naer, 
Schoon lief eerbaer, 
Wy willen vreucht ontsluyten.' 
Ie ghinc tot haer 
Om d' aenschijn claer; 
Maer thoerken sloot my buy ten. 2 

'Al is mijn mantel zeer gescheurt, 
Schoon lief, k' en cants beweeren;3 
Als gaick ghegaet,4 ghelapt, gheleurt, 
Ghy helpet al verteeren; 
Als was ick noyt 
Aldus beroyt, 
Als draech ick ydel borsen;5 
Als ist vertoyt, 
Verteert, verpoyt,6 
Ken ben noch niet vervorsen.'7 

'Schoon liefkin, heb ickt al verdaen, 8 

Peynst op voorleden tyden: 
By u heb ick de schade ontfaen, 
Laet my doch noch verblyden.' 
'Seght my tbediet,9 
Hoe ist gheschiet? 
Iek hield u vol van trouwen.' 
'Als heb ick niet,IO 
Alsoo ghy siet, 
Noch heb ick wat behouwen.' 

'Prince, schoon lief, seght my dat snel, 
Wat is dy over bleven?' 
'Schoon lief, dat meuchdy weten weI, 
Theeft u veel vreuchds ghegeven.' 
'Hebdy noch dat?' 
'Ja, ick schaec noch mat.' II 
'En wilt dat niet verliesen! 
Iek secht u plat, 
Voor goet oft schat!2 
Wil ick dat weder kiesen.' 

1 mijn geld; 2 liet me niet binnen; 3 niet zorgen dat hij gerepareerd wordt; 4 met gaten in de 
kleren; 5 met lege beurs; 6 opgezopen; 7 bevroren; 8 verkwist; 9 zeg mij dUidelijk; 10 niets; 
11 ik kan geen kant op; 12 boven enig bezit 

Tekst en melodie uit: Matthijs de Castelein, Diversche liedekens, Gent 1574. 
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De dronken tenor van Eduard de Dene (1561) 

[1 1] Tant que vivray, zo bern ick noch niet doodt 

Drinklied van de Brugse rederijker Eduard de Dene op een beroemde melodie van 
Claudin de Sermisy. De oneven verzen van Clement Marots oorspronkelijke tekst, 
een chanson d'amour, laat De Dene staan, maar in de even verzen geeft hij zijn 
dronkemanscommentaar, voornamelijk sexuele snoeverij: Zo lang ik leef (ben ik 
nog niet dood) , Ik zal dienen (het meisje in haar schoot), Totdat (haar buikje 
opzwelt), enzovoorts. In de volgende strofe draait De Dene de talen om: daar is het 
oorspronkelijke Frans steeds een antwoord op een nieuw Nederlands verso (Mijn 
prinses) om altijd te triomferen, (Je mooie gezichtje) doet mij volharden, (in je 
hete lief de) mevrouw, uit liefde, enzovoorts. 

Tant que vivray. Liedeken 

Tant que vivray, 
zo bern ick noch niet doodt, 
Je serviray 
tvrauken in hueren schoot 
Jusques a tant 
dat huer buucxken word groot. 
Par son playsir 
nam icxse by der handt, 
Pour mon desir 
leed icxse an eenen Cant. 
Nous feismes bonne chiere l 

wy screvent anden wandt. 
Son alyance 
was een dobbel kansse, 
Zou2 was by my 
end ick daer by, 
En rna playsance 
was ick ten dansse, 
Puys que ainsy 
doe waeren wy, 
Par bon vouloir, 
waeren wy vroylick daer, 
Gentil debvoir 
dede zou tmywaerts clear. 
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Princesse myn, 
pour tousjours tryumpher, 
Dyn claer aenschyn 
me faict perseverer 
In huwe lief de heet, 
madame, par Amours. 
Gheen ick en weet 
de qui jattens secours, 
Dan van hu ghereed 
oft anders nuyct et jours, 
Zo moest ic draeghen tcleedt 
de doeul, en nair velours. 
Son alyanche etc. 

1 bonne chere, goede sier: we zetten de bloemetjes buiten; 2 zij 

Uit: Eduard de Dene, Testament rhetoricael, Hs. Brugge 1561-1562. 
Melodie en zetting van Claudin de Sermisy, 1535. 

[15] Weerdinneken ontsteict ons een vul vat 
Drinklied 

Weerdinneken, ontsteict l ons een vul vat, 
En brynght ons goe Pottaige;2 
Dat eerste bier was veel te plat, 
Ten hadde gheen Couraidge.3 

Weerdinneken etc. 

Wy hebben een durstich keel gat, 
Ten mach gheen drooghe fouraidge, 4 

Dus drynck wy daeglicx tbuucxken zat, 
In bachus hermitaige. 
Weerdinneken etc. 

De minste tueghe een claverblat, 5 

Alsoo es ons usaige, 
Elck onser gaedert gheenen schat 
Dan tslichaems avantaige. 
Weerdinneken etc. 

Alst al ghepoyt es moe en mat, 6 

Gheworden pavers paidge, 7 

Naer thuseken metten cruce, dat 
Word dan ons pilgrimaidge. 
Weerdinneken etc. 
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Wy hebbens beter eens ghehad, 
Vraulicke personnaidge, 
Brynght ons van daer de cat up zat, 
Schoon amoureux visaige. 
Weerdinneken etc. 

Wie wast die laetst voor my bad, 
Hier an des tafels staidge? 
Ick brynght den laetsten dieder at, 
am winnen Bierbuucx gaidge. 
Weerdinneken etc. 

Weerdinneken, ontsteict ons een vul vat, 
En brynght ons goe Pottaige; 
Dat eerste bier was veel te plat, 
Ten hadde gheen Couraidge. 

1 maak open; 2 'soep': bier; 3 kracht; 4 verdraagt geen droog voedsel; 5 drie glazen achter 
elkaar; 6 al het geld verteerd is; 7 page van de Armoe 

Uit: Eduard de Dene, Testament rhetoricael, Hs. Brugge 1561-1562. 
Melodie en zetting naar E. Adriaenssen, Pratum musicum, Antwerpen 1584. 

Het Antwerpse landjuweel (1561) 

[16] Rijst uit den slape die sijt beswaert 

Smeeklied van de Antwerpse rederijkerskamer De Violieren (zinspreuk 'Uyt jonsten 
versaemt') naar aanleiding van de Vrede van Le Cateau-Cambresis tussen Frankrijk 
en Spanje (1559), die de weg vrijmaakte voor het Brabantse Landjuweel van 156l. 
In oorlogstijd konden er immers geen juwelen plaatshebben. Dit is het moment am 
de magistraat van de stad te verzoeken het juweel toe te staan. 

Rijst uit den slape die sijt beswaert, 
Verblijt u in desen gulden tijt. 
Mars is verjaecht met sinen standaert, 
Verstroyt is nu strijt, twist, haet en nijt. 
Lof God int hoocHs.te ghebenedijt 
Tot elcken keere, 
Den Peys plaisant l is nu int Lant, 
Loeft GOD den Heere. 
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Ghy Heere en Wet der Stadt eerbaer, 
AIle Cooplieden en Schutters me, 2 

Wilt Triumpheren en Vieren claer, 
Voor twist ist nu al Peys en Vree. 
Wilt locht op springhen en rueren u le3 

Gheeft GOD de eere. 
Den Peys plaisant is nu int Lant, 
Loeft GOD den Heere. 

Ghy Gulden4 der Rhetorijcken soet, 
Met blyden schijn" wilt vrolijck sijn. 
Druck van u doet" maeckt eenen moet, 
Doer Gods ghenade twordt noch al fijn. 
Wilt fray hoveerens en drincken den wijn 
Vrij van verseere. 6 

Den Peys plaisant is nu int Lant, 
Loeft GOD den Heere. 

Wilt danckelijck nemen, alsoot betaemt, 
Ghy Edel Heeren, ons slecht voortsteF 
Van Tviolierken Uit jonsten versaemt, 
Die tuwen dienst niet en sijn rebel. 
Verjaecht u nu snel, , Doorloghe fel, 
Dies vruecht vermeere. 
Den Peys plaisant is nu int Lant, 
Loeft GOD den Heere. 

1 aangename vrede; 2 mee: ook; 3 uw leden; 4 gilden; 5 feesten; 6 verdriet; 7 nederige voor
stel 

Tekst en melodie van een liedblad, gedrukt Antwerpen 1559. 

[1 7] Ghelijc den dach hem haert, diet al verclaert 

Lied van de Antwerpse kamer De Violieren, wellicht ter gelegenheid van de opening 
van het beroemde landjuweel van 1561, waarvoor 1393 rederijkers te paard naar 
Antwerpen kwamen. De beschaafde kunst is als de dag tegenover de onbehouwen 
plompheid van de nacht. De rederijkers die zich klaarmaken voor de dichterlijke 
strijd wordt dan ook bescheidenheid aangeraden. De tekst, vermoedelijk van factor 
Willem van Haecht, is op kundige wijze vijfstemmig getoonzet, mogelijk door 
Hubert Waelrant. Van Haecht gebruikte het lied ook in een spel van zinne, Oordeel van 
Tmolus (1562), waarmee het landjuweel opende: Apollo zingt het tijdens een 
muziekwedstrijd met Pan, dus in een vergelijkbare situatie als tijdens het juweel. 
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Ghelijc den dach hem baert, I 
Diet al verclaert, 2 

Verdrijft die duysterheden, 
So passeert der consten aert, 
Reyn onbeswaert, 
Die ruytheyt onbesneden3

; 

Dus u met reden spijst, 
Eer ghij int vonnis rijst, 4 

En tberoemen wilt vermijen, 
Want die hem selven prijst, 
Hij bewijst 
In hem een sot verblijen. 

1 zoals de dag aanbreekt; 2 verlicht; 3 onbeschaafde plompheid; 4 voordat u zich onderwerpt 
aan het oordeel van de wedstrijdjury 

Tekst en muziek van een los blad, gedrukt Antwerpen 1561. 

[18] De wesp int hoot 

Danslied van de kamer De Jannettebloem (De koekoeksbloem) alias D'ongeleerde 
uit het stadje Lier bij Antwerpen voor het haagspel, dat volgde op het landjuweel 
van 1561. Het betreft het slot van een klucht over Griet Suermuyl, die haar man Jan 
Goedbloed verschrikkelijk op de huid zit. Ze heeft een wesp in haar hoofd, zoals de 
uitdrukking zegt. Moraal voor de vrouwen: niet kijven, aardig zijn voor elkaar. 
Moraal voor de mannen: als je vrouw de wesp in het hoofd heeft, laat haar dan met 
rust. Te zingen op een vermoedelijk speciaal voor dit lied gecomponeerde melodie. 

Weest al verblijt" tot vre u paert 
Eel Gheestkens int ghemeene, 
Want ons den tijt" vreucht openbaert 
Deur Tviolierken reene, 
Dat nu ontdoet 
Uut ionsten vroet 
Rhetorices banieren. 
AI waer hier bloot l 

De wesp int hoot, 
Si en mach hier niet 10gieren.2 

Ghy vroukens fier" wildy sijn vry 
AI vander wespen steken, 
Schoudt3 quaet ghetier" dat raedick dy, 
En wilt vriendelijck spreken, 
Want een soet woort 
Gramschap versmoort, 
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U mans suldy verwinnen,4 

Maer kijfdy bloot, 
De wesp int hoot 
Suldy seer saen bekinnen. 5 

Aenhoort ghy mans" op dit termijn: 
Veel wijfs hebben oick wespen. 
Aen suleken dans" ist qualijck sijn, 6 

AIs sy haer mou ontghespen. 
Schoudy verdriet 
En roerse niet/ 
Maer laetse in haer wesen. 
Ick seght u bloot: 
Sulek wesp int hoot 
Is seer quaet om ghenesen. 

Leeft sonder haet" in dit ghespan, 8 

Laet int hoot gheen wesp vernachten. 
Griet Suermuyl quaet" doet inden ban, 
Laet haer plattijnen9 wachten. 
Want soeckt ghy haer, 
De wesp voIght naer; 
Wy hebbent weI bevonden.1O 
Dus vliedy bloot 
De wesp int hoot, 
Sijt minlick tallen stonden. 

Prince eerbaer" in danck ontfaetll 

Dit liedt van Dongheleerden, 
Die lief de claer" wou vroech en laet, 
Dat wy den hoop vermeerden. 
Dus over al 
Schoudt quaet gheschal. 
En wilt vrelijck hoveren. 12 

Crijght iemant bloot 
De wesp int hoot 
Laetse niet domineren. 

1 al was hier klaarblijkelijk; 2 ze mag hier niet blijven; 3 houd u verre van; 4 daarmee kunnen jul
lie je mannen inpalmen; 5 spoedig kennis mee maken; 6 dit is een nare 'dans' om aan deel te 
nemen, als zij de mouwen opstropen; 7 als je geen narigheid wilt, blijf dan van ze af; 8 huwelijk; 
9 muilen (pantoffels); 10 dat hebben we goed gemerkt; 11 ontvangt; 1 2 vredig met elkaar omgaan 

Uit: Spelen van sinnen, Antwerpen 1562. 
Melodie van het liedblad tCaetspeI der Franchoysen, 1583. 
Vijfstemmige zetting door Nico van der Meel. 
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[ 1 9] Aerdighe gheesten, die ter feesten 

Factielied, danslied tot besluit van een komisch toneelstuk van de kamer De Hei
bloem uit Turnhout, op een vermoedelijk nieuwe melodie. Oproep om in Antwer
pen, nu het vrede is, een groots en meeslepend rederijkersfeest te vieren, ter ere van 
De Violieren, de gastheren. 

Aerdighe gheesten, die ter feesten, 
hier sijt comen triumphant, 
Minst metten meesten, wilt volleesten I 
alle vreucht seer abundant. 
Fray Rhetorijcke menighertieren, 
baert hier nu vrij onbeswaert. 
Ter eeren der soeter Violieren, 
sijn wij Heybloemkens hier vergaert. 

AI die beminnen met herten, met sinnen 
die eer en welvaert deser stadt, 
Wilt buy ten en binnen, om drucx verwinnen, 
tot vreuchden maken eenen padt. 
Helpt ons Rhetoricam heerlijck vieren, 
binnen Andwerpen hooch vermaert. 
Ter eeren der soeter Violieren, 
sijn wij Heybloemkens hier vergaert. 

Doirloochs. gherucht is nu ghevlucht, 
hetwelck ons vreughde rapen doet. 
Dies bIen wij vrucht, al sonder ducht, 
seer vrolijck met blijschapen soet. 
am dat Peys is wij u versieren, 
ouboll' ghen2 crijgh, tSij u verclaert: 
Ter eeren der soeter Violieren, 
sijn wij Heybloemkens hier vergaert. 

Princelijck graen, 3 dit is ghedaen, 
ter eeren van u seer excellent, 
Orlof seer saen, 4 wij moeten gaen 
vertrekken naer ons logiment, 
Den wijn gaen drincken en vrolijck bieren, 
Dlijf gaen stercken onghespaert; 
Ter eeren der soeter Violieren, 
sijn wij Heybloernkens hier vergaert. 

1 volbrengen; 2 dwaze; 3 uitstekende prins (van de Antwerpse kamer); 4 spoedig 

Tekst en melodie van het liedblad Factionael liedeken der Heybloemkens (Joris de Hose), 
1561. Vijfstemmige zetting door Louis Peter Grijp. 
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Liederen uit de Druyven- Tros van Pieter Leenaerts van der Goes (1602) 

[23] Aerdigh vrymoedigh" vat 
Op de wijse: Cupido Heere fel, Oft AImande Spiers, Op den naem Cornelia. 

Traditionele liefdesverklaring in uiterst ingewikkelde rijmvorm: liefste, verlos mij, 
arme martelaar, van mijn verdriet, veeg mijn tranen weg, geefmij je ja-woord. 

Aerdigh vrymoedigh" vat, 1 

Vroomste divyne" mijne, 
By u (wijnvloedigh" vat), 
Druck ten ruijne" dwijne. 2 

U doctrijne" schijne" claer, 
Daer" ick u te voete" groete, 
Soete" boete" waer, troostbaer, 
My u arme martelaer. 

Lieffste! Wiens seden" net 
Soo hooghe gepresen" resen, 
Dat ghy nu heden" met 
U uutgelesen" wesen 
Cont genesen" desen" smaet, 
Dwaet,,3 dan af" met eenen" t'weenen, 
Geenen" cleenen" staet" seer quaet 
Hout mijn herte desolaet. 

Coemt dan Princesse" voort, 
Spijt die ons namen" blamen, 
Spreeckt dat expresse" woort, 
Daer wy om tsamen" quamen; 
Naer betamen" vramen,,4 sal 
AI" dat boven crachte" wrachte: s 

Clachte" sachte" t'smal" getal 
Van soo menigh ongeval. 

1 mens als 'vat' van de ziel, hier: meisje; 2 doe de ellende die mij verwoest verdwijnen; 3 was; 
4 baten; 5 voortbracht 

Tekst en muziek uit Pieter Leenaerts van der Goes, Druyven-Tros der Amoureusheyt, 1602. 
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[24-] Poisoenich strael, Dootlick fenijn 

Minnaars klaaglied. De afwezigheid van mijn geliefde is als een dodelijk gif dat 
door mijn lichaam trekt. Jalouzie verteert mij en doet me haar van kwaad betichten. 
Dat de duivel mij hale. 

Poisoenich 1 strael, Dootlick fenijn, , 
Gepijn, deur siele lijf en leden 
Aldus mijns liefs Verbannen t'zijn" 
Hout mijn" mistroostich hert t' onvreden. 
Ten helpt by reden, 2 

Gesmeect, gebeden, 
Ick ligge vast int leet" bedwelmt, 
Sy heeft my heden" 
So overstreden, 
En staet noch even wreet" gehelmt. 

Jalours gepeyns, ontseght my voort 
Een woort" troostbaer t'mijnen vermake: 
Verclaert haer oogen t'zijn gestoort,3 
Tot moort" en onghehoorde wrake, 
Ben ick d' oorsake, 
Ten gelt voorsprake, 4 

Blijct waerheyt van mijn slecht" bestaen, 
Dat my de Drakes 
Voetstaens6 ontschake, 
My werde meer dan recht" gedaen. 

1 giftige; 2 redeneren helpt niet; 3 verstoord; 4 dan helpt geen voorspraak; 5 duivel; 6 meteen 

Tekst en muziek uit Pieter Leenaerts van der Goes, Druyven-Tros der Amoureusheyt, 1602. 

[25] Cederboom jeughdich groen" plantsoen 
op de wijse: Go fro my window, Op den naem Catharina 

Loflied op de geliefde. Ze is trouw in de lief de als een cederboom, intelligent als 
Pallas Athene, ze geeft me troost, ze neemt het voor me op als men mij belastert. Ze 
aanvaardt mijn trouwe dienst en ik hoop op een beloning. 

Cederboom, jeughdich groen" plantsoen,l 
Deurluchtigh paragoen" 2 u doen, 
Is soo betrout" 
Waer ick ter doot ben out , , 
Ghy sout" zijn mijn rantsoen.3 
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AbeI,4 en magnifijck, gelijck 
Pallas, die gans aertrijck, publijck 
Sticht int gemeen, 
Zijt ghy beelde alleen, 
Want geen" so autentijck. 

Troostbaer5 in tegenspoet" onsoet 
Sydy, als t' quaet gebroet" my doet 
Suchten vervaert; 
By dien vreught openbaert 
T'beswaert" treurich gemoet. 

Nu ghy my diligent" bekent, 
In dienst, 6 geen tijt absent" gewent, 
Schinckt my ( voor loon) 
Uut uwen hoogen troon 
Een schoon" coronnement. 7 

Prince 
Aengenaem edel kint" gesint, 
Naer dien ghy u dus vint", bemint, 
Jont8 uwen knecht 
Bystant, dat hy met recht, 
T' gevecht" eens overwint. 

1 stek; 2 uitstekende vrouw; 3 lijfsbehoud; 4 scherpzinnig; 5 troostaanbrengend; 6 rnijn ijve
rige dienst accepteert; 7 bekroning; 8 gun 

Tekst en muziek uit Pieter Leenaerts van der Goes, Druyven-Tros der Amoureusheyt, 1 602. 
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