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HOEVEEL BRUIDSPAREN HEBBEN DE AFGELOPEN JAREN HUN 

HUWELIJK LATEN VOLTREKKEN IN HET VLAARDINGSE STAD

HUIS? E N HOEVEEL VAN HEN HEBBEN TOEN IETS BEMERKT VAN 

DE FRAAIE OPSCHRIFTEN DIE TE LEZEN ZIJN OP DE HOUTEN 

BLAZOENEN VAN DE REDERIJKERS, DIE IN DE TROUWZAAL EN IN 

DE STADHUISHAL HANGEN? TEKSTEN ALS: IN LiEFDb GETROU, 

SoNDER BEDROEFDE HARTEN, IN LIF.FDE BLOEYENDE, 

'T SPRUYT UYT LIEFDE. HEBBEN DE GASTEN ZICH GEREALI

SEERD DAT OP EEN VAN DE BLAZOENEN STAA'H ' M E T MINNEN 

VERSAEMT'? ER WORDEN NA ZO'N HUWELIJKSSLUITING MEEST

AL FOTO'S GEMAAKT IN DE OUDE HAL. GEEN ENKELE FOTO

GRAAF HEEFT, BIJ MIJN WETEN, OOIT GEBRUIK GEMAAKT VAN DE 

MOOIE TEKST AENSIET DE JONCHEYT' , DIE STAAT OP HET BLA

ZOEN VAN DE SCHIEDAMSE REDERIJKERSKAMER. E N WANNEER 

HET GING OM EEN JEUGDIG ECHTPAAR, ZOU DAT TOCH 

PRACHTIG VAN 'TOEPASSING ZIJN GEWEEST 

D I E HOUTEN PLANKEN, DE MEESTE GEDA'ILERD 1616, HANGEN 

SINDS EIND ACHTTIENDE EEUW IN HET STADHUIS. E E N ERFENIS 

VAN DE VLAARDINGSE REDERIJKERSKAMER D E AKERBOOM. 

H E T IS EEN ZEER WAARDEVOLLE EN ONVERVANGBARE VERZA

MELING PANELEN VAN GROTE CULTUURHISTORISCHE WAARDE; 

ZEKER WANNEER MEN BEDENKT DAT ER ELDERS IN ONS LAND 

NOG MAAR ZO'N VEERTIG ANDERE BLAZOENEN TE VINDEN ZIJN. 

WERKELIJK EEN RIJK BEZIT VOOR DE VLAARDINGSE GEMEEN-

SCHAR 



KAMI RS \ \N Ri HIORIJK} 

Weinig IS cr met zekerheid te vertellen over de ontstaansge
schiedenis van de rederijkers In de zestiende en zeventien 
de eeuw waren het gezelschappen die zich bezig hielden met 
literatuur, met het schrijven en spelen van toneelstukken en 
gedichten en met muziek maken Zeker ook hielden zi| zich 
bezig met gezelligheid, al dan niet overgoten met bier en 
andere dranken De rederi)keri| was overal in Holland, 
Brabant en Zeeland te vinden in elke plaats van enige bete
kenis was wel een rederijkerskamer In de grote steden 
waren er meestal meer Tot in de achttiende eeuw hebben 
deze rederijkerskamers een belangrijke plaats ingenomen in 
de gemeenschap 

In de zuidelijke Nederlanden en Noord Frankrijk zijn in de 
veertiende eeuw gezelschappen te vinden die als 'ghescllen 
vande spelen' toneelopvoeringen verzorgen Mogelijk zijn 
deze groepen toneelspelers een uitvloeisel van activiteiten 
als het in de kerk verduidelijken \an de bijbelse verhalen 
met een toneelspel Ook de schuttersgilden hielden zich 
bezig met het vertonen van letterkundige producten In de 
jaarlijkse processies en ommegangen, bij bezoeken van de 
vorsten, of in het kader van huwelijken, ovcrwinningsfees 
ten en bi) de patroonsfeesten van de gilden werden voorstel
lingen gegeven, toneelstukken opgevoerd 
We moeten bedenken dat de samenleving in de late middel 
eeuwen wel heel anders in elkaar stak dan nu Voor de gewo
ne man, die bepaald niet veel geld te verteren had, waren de 
feesten die georganiseerd werden, prachtige momenten van 
ontspanning Men kon zich even inleven in wat op het 
toneel vertoond werd en men vergat de eigen misere Want 
een leven zonder al te veel zorgen was alleen weggelegd voor 
de dunne bovenlaag van welgestelden de bestuurders, de 
geestelijkheid en de adel De ambachtsman, visser, boer of 
handelaar kon zich niet meer permitteren dan het dagelijks 
eten en de huisvesting in een kleine, bepaald niet comlorta 
bele woning en wat eenvoudige kleding 

De samenlev ing w as v anouds gebaseerd op de indeling in de 
drie standen de geestelijkeid, de adel en de boeren 
Duidelijk IS het dat de eerste twee de dienst uitmaakten 
Wanneer in de late middeleeuwen de burgerij opkomt ont
staat vanzelf de indeling in vier standen Bij de ontwikke
ling van de vierde stand hebben mogelijk de rederijkers een 
rol gespeelt Zoals ook zeker de gilden zo'n rol speelden Het 
lijkt er wel op dat een burger zich een hogere plaats in de 
samenleving kon verwerven door lid te worden van een 

rederijkerskamer Men was niel meer een 'boer', maar ook 
niet iemand uit de toplaag De rederijkers gingen behoren 
tot een nieuwe tussen-elitc, die zich ook ging inzetten om de 
eigen stad of het eigen dorp te promoten Hoeveel invloed 
de rederijkers hebben gehad op de maatschappelijke ont
wikkeling van de steden en dorpen is niet vast te stellen 
Zeker is het dat ze een eigen plaats hadden in de samenle 
ving Meestal werden ze ook gewaardeerd door de plaatse 
lijke overheid, wat blijkt uit de opdrachten die deze over
heid gaf aan de rederijkers om op bepaalde feesten op te tre
den De overheid moest ook toestemming geven om als rede
rijkers te gaan functioneren 

Een pagina uit Manken van Nieumeghen een rederijkers toneelstuk uit 
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In de loop van de vijftiende eeuw gingen de toneelgroepen 
zich bezighouden met de 'conste van rhetorikcn': de kunst 
van de welsprekendheid. Deze naam werd ontleend aan de 
naam van de godin van de welsprekendheid: Rhetorica. In 
1441 wordt voor het eerst van een 'Camer van Rhetorica' 
gesproken. Vanuit het zuiden ontstaan ook in de noordelijke 
Nederlanden rederi|kerskamcrs. Eerst in Vlaanderen en 
Brabant, later ook in Holland en Zeeland. 
De oudste rederijkerskamers hadden een goede band met de 
kerk. De rederijkers werkten samen met de geestelijkheid 
om vertoningen mogelijk te maken van mysteriespelen en 
uitbeeldingen van bijbelse verhalen, in en buiten de kerken. 
De motieven die de rederijkers gebruikten voor hun her
kenningsteken, het blazoen, waren meestal van bijbelse of 
kerkelijke oorsprong en niet zoals de blazoenen van de rid
ders en edelen: een herkenningsteken van (meestal) neutra
le aard. Ook de zinspreuk of het devies van de rederijkers
kamer getuigt vaak van een religieuze herkomst. 

Van de ongetwijfeld zeer vele literaire voortbrengselen van 
de rederijkers in de veertiende en vijftiende eeuw is niet 
veel bewaard gebleven. Enkele werken, zoals 'Den Spieghel 
der Saligheyt van Elckerlyc' uit 1496, en 'Mariken van 
Nieumeghen' dat in 1515 is verschenen, zijn tot op heden 
bekend en worden nog steeds opgevoerd. Weliswaar niet 
meer door rederijkers, maar nu door gerenommeerde 
toneelgezelschappen. 

Liederen en gedichten door rederijkers geschreven, werden 
in de zestiende eeuw vaak verzameld in kleine bundels. In 
1544 werd in Antwerpen het 'Schoon liedekens Boeck' uit
gegeven, waarin meer dan tweehonderd 'liedekens' staan 
afgedrukt. Het gaat om gedichten van zeer verschillende 
betekenis: romantische, verhalende, historische, maar ook 
amoureuze liederen en drink- en gildeliederen. 

Voor de rederijkers werd in 1555 door Matthi)s de Castelein 
de 'Const van Rhetoriken' vastgelegd in een handboek. 
Hierin staat waaraan een gedicht moet voldoen. De vormge
ving van de literaire producten was gebonden aan vaste 
regels: men kende het refrein, rondeel, sonnet en sinnespel. 
Ook de dichtvormen als kreeftdicht, schaakbord en het 
ABC-gedicht worden hierin behandeld. 
De rederijkers hielden zich in de vijftiende en zestiende 
eeuw niet alleen bezig met serieuze literatuur. Van hen is 
bekend dat ze graag, en dat tot vermaak van de grote massa, 
op markten en kermissen zotte-spelen vertoonden. De tek
sten van dit soort literaire werken zijn vaak platvloers en 

Op een gravure van W Swanenborg (15S1-7612J zien we hoe de zot het 
publiek vermaakt, men is in ajwachting van het optreden van de rederijkers 
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boertig Hel publiek genoot ervan, onmisbaar waren de 
scheten, boeren en de toespelingen op onkuii gedrag Pieter 
Brueghel de Oude schilderde enkele keren een boerenker-
mis, waarop te zien is hoe de redcri)kers het publiek verma
ken En vermaak was het voor de gewone man de )aarli)kse 
kermis legde alle werk in een dorp of stad stil, iedereen was 
in staat erbij te /i|n als de /ot en de andere spelers op hel 
toneel verschenen 

De rederi|kerskamers waren op dezellde wi)ze georganiseerd 
als de gilden Men kende de Kei/er en de Prins of Prince, die 
samen leiding ga\en aan de kamer Prins is hierbi) niet een 
vorstelijke titel maar het woord is algeleid van princeps, of 
eerste, voorste De hiscaal lette op het geld en de Vaandrig 
droeg het vaandel van de kamer loezicht op het literaire 
gehalte van de kamer had de 'bactor', de 'maker' ol dichter 
van het gezelschap De factor was meestal de enige betaalde 
kracht, hi] was onmisbaar als maker \ an toneelwerken en als 
regisseur en bewerker van bestaande toneelstukken De te 
spelen werken werden door de rederijkers vol vuur in uit
voering genomen Onmisbaar was ook de 'zot' of nar, die het 
boertige in de prestaties van de kamer kon uitdragen en die 
politiek gevoelige zaken naar voren kon brengen 
Ook het maken van muziek behoorde tot de activiteiten van 
de rederijkers De componist Adriaen Valerius (ca 1575 
1625) was rederijker, Jan Pieterszoon Sweelinck (1562-1621) 
mogelijk ook Mu/iek van Sweelinck zal zeker door de rede
rijkers in Amsterdam gespeeld zijn Op rederijkersteesien, 
zoals landjuwelen, werden prijken uitgeloofd, ook voor het 
zingen Bij dat zingen hoorde vast en zeker instrumentale 
begeleiding De kamers van rethonca zullen dan ook heb
ben kunnen beschikken over leden die muziek konden 
maken 

Om lid te worden van een rcderijkersgezelschap moest men 
in ieder geval kunnen lezen en schrijven Het was ook van 
belang dat men niet armlastig was Want er waren nogal wat 
kosten verbonden aan het lidmaatschap Logisch als men 
bedenkt dat boeken en attributen, kleding en -niet te verge
ten- drank moesten worden aangeschaft om de kamer opti
maal te laten functioneren Het lidmaatschap was vaak meer 
een kwestie van eer dan van literaire bekwaamheid 
Oorspronkelijk was ook de geestelijkheid actief betrokken 
bij wat de rederijkers presteerden Na de Reformatie veran
dert dat de dominees zijn bekender geworden als bestrij
ders van de rederijkerij dan als actieve leden van de kamers 

R l l O R M M U - 1 U IIlK.JVRKil OOR! 0( . 

In alle steden en in de meeste doipcn in Holland, Brabant 
en Zeeland waren in de zestiende en zeventiende eeuw 
rederijkers actiel Het lijkt er op dat de rederijkerij als 
belangrijkste vorm van gemeenschapsactiviteit is aan te 
merken Naast de kerk waren de rederijkers onmisbaar in 
de oniv\ikkcling van de toenmalige samenleving De ont 
wikkeling van een taal in ons land zal, naast beïnvloeding 
door de bijbel en de psalmen, zeker ook door de rederijkers 
positiel zijn beïnvloed Als na de Relormatie er in ons land 
weer een behoorlijke welvaart ontstaat, bloeien ook de 
rederijkerskamers In het literaire werk ontstaat een nieu
we en meer liberale lijn, men voelt zich minder gebonden 
aan alleen de godsdienstige waarheden en gaat duchtig 
gebruik maken van gedachten uit de Griekse en Romeinse 
mvthologie 

Pieter Bruegel de Oude maakte m 7560 de tekening Temperantia de matig 
held In de rechterbovenhoek zijn toneelspelers te zien Mogelijk zijn dit rede 
rijkers een tekstlint is op de achterwar)d aangebracht met de naam van de 
kamer een vaantje is waarschijnlijk het blazoen 

Aan het eind van de zestiende eeuw krijgen de rederijkers 
het moeilijk Wanneer in 1568 de Tachtigjarige Oorlog uit
breekt komen de kamers, die gezien worden als broedplaat
sen van de vrijheidsdrang in de Nederlanden, onder grote 
druk te staan van de overheid In opdiacht van Philips II 
worden vele verboden uitgevaardigd Niet zonder reden de 
rederijkers, zeker in de grote sleden, droegen de boodschap 
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van de Reformatie met overtuiging uit, en zi) protesteerden 
hevig tegen de onvrijheid Wanneer dan ook nog eens de 
oorlogshandelingen het leven in Holland ernstig beraoeili)-
ken, IS er voor de rederijkers niet veel gelegenheid om hun 
activiteiten verder te ontwikkelen In de jaren 1560 tot 1580 
is dan ook aanmerkelijk minder te merken van de rederij
kers Na 1580 ontstaat een beter klimaat de vijandelijkhe 
den nemen af, de steden kunnen zich weer verder ontwikke
len, zeker in de noordelijke Nederlanden Dan gaan ook de 
rederijkers zich weer duidelijk manifesteren Van de macht 
van het gehate Spanje is minder te merken, men durft een 
eigen weg te gaan Een bloeitijd breekt aan voor de kunst 
van de welsprekendheid Rethorica regeert Bekende namen 
van rederijkers uit die tijd zijn Valerius, Marnix van Sint 
Aldegonde, Bredero, Roemer Visscher 

Naast de gewone Hollandse kamers ontstaan aan het begin 
van de Tachtigjarige Oorlog ook kamers die door 'vreemde
lingen' worden gesticht Het zijn rederijkers die verdreven 
zijn uit Vlaanderen en Brabant en die in Holland een nieuw 
bestaan proberen op te bouwen Zo ontstaan o a in 
Haarlem, Amsterdam en Leiden kamers van Brabanders en 
Vlamingen 

Dl BI \/OL\EN 

De rederijkerskamers gebruikten als herkenningsteken een 
blazoen een houten bord dat vaak fraai beschilderd is 
Mogelijk werd in de oudste tijden van de rederijkerij een 
kleine vlag ol vaandel als herkenningsteken gebruikt Op 
een prent van Pieter Brueghel zien we een toneel waarop 
toneelspelers bezig zijn Aan de achterwand van het toneel 
is een vaantje bevestigd Op de schilderijen van Brueghel 
van boerenkermissen zien we echter steeds een ruitvormig 
schild dat het onderkomen van de rederijkers aanduidt 
De oudste schilden of blazoenen waren ruitvormig een vier
kant op de punt gezet Deze oorspronkelijke vorm bleef tot 
in de zeventiende eeuw in gebruik Maar aan het eind van 
de zestiende eeuw ontstond de gewoonte om de blazoenen 
met wat meer fantasie te gaan vormgeven Niet alleen de 
ruitvorm werd toegepast, het houten paneel kon in elke 
denkbare vorm gemaakt worden Ze werden kwistig versierd 
met rolwerk (omkrullende randen) en architectonische ele
menten Wie maakten deze blazoenen' Op een enkele uit
zondering na is het niet bekend wie de kunstenaars waren 
die zich bezig hielden met de vervaardiging van de blazoe
nen In de zestiende en zeventiende eeuw kende men het 
onderscheid tussen 'kladschilders' en 'constschilders' De 

kladschilders waren de makers van b v uithangborden, 
rouwbordtn in de kerken en de panelen die in oude kerken 
te vinden zijn als gildeborden Het waren de ambachtelijke 
schilders, dic zich niet tot de 'constschilders' konden reke 
nen Men had nu eenmaal niet de technische en kunstzinni
ge vaardigheden om het zover te brengen Bij het bekijken 
van blazoenen is dat verschil goed te zien vooral de mense
lijke figuren werden door de kladschilders wat houterig 
gemaakt Een blazoen dat beschilderd werd door een const-
schilder straalde heel wat meer uit, het werd dan een echt 
kunstwerk 

Van een prachtig blazoen van de Antwerpse kamer De 
Violieren, geschilderd in 1618 en nu aanwezig in het 
Koninklijk Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen, is 
bekend dat vier kunstenaars eraan gewerkt hebben De 
bekendste is Jan Brueghel de Oude, die de fraaie bloemen-
rand aanbracht Hendrik van Balen en Frans Francke de 
Jonge schilderden de menselijke figuren, Sebastiaan Vrancx 
was verantwoordelijk voor de dieren De voorstelling is een 
rebus, ook hier lieten de rederijkers zien dat ze graag wat 
ingewikkeld deden 

Jan Steen (1626-1679) is een van de weinige Hollandse schil
ders die zich ook met de rederijkers bezig hield Hij maak
te zes schilderijen waarop de rederijkers doende zijn met 
hun kunst van de welsprekendheid Jan Steen was lid v an de 
kamer in Warmond 

Op de blazoenen werden de symbolen van de rederijkerska
mer aangebracht De meeeste kamers kozen een plant of 
bloem als naamteken anjers, rozen, lelies, olijfboom, enzo
voorts Een enkele koos voor bijvoorbeeld de fontein of de 
pelikaan Daarnaast was er altijd een godsdienstig motiel 
De gekruisigde Christus, of Maria, de heilige familie 
(Maria, Jozef en het kindje Jezus), een heilige of een 
moment uit de bijbelse verhalen De traditie om voor een 
herkenningsteken te putten uit godsdienstige bronnen 
stamde uit de vijftiende eeuw, toen de rederijkers zeer nauw 
samenwerkten met de kerkelijke autoriteiten Men heeft 
deze traditie in ere gehouden, zodat kamers die ontstonden 
na de Reformatie toch ook hun motieven ontleenden aan de 
Bijbel Bij de beeldelementen kwam een devies of zin
spreuk Op de blazoenen meestal aangebracht op een lint 
De zinspreuken hebben vaak een dubbele betekenis 
Wanneer de Kethelse kamer kiest voor de zinspreuk 'Noyt 
meerder vreucht' , dan slaat dat niet alleen op het bijbelse 
motief op het blazoen de stal in Betlehem met de heilige 
familie, maar het zegt ook dat de rederijkers van Kcthel 
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Een gravure uit het boek Redennjckbergh uit i6ij laat het blazoen zien van 

de kamer De Zonnebloem uit Kethel met het kamerdevies Noyt Meerder 

Vreucht 

nooit meer ple/ier hadden dan in hun activiteiten als kamer 
van rhetonca Hun bloemmotief was de zonnebloem, in dit 
geval geplant in een koperen ketel Op de blazoenen worden 
meestal ook wapenschilden gebruikt Het stads ^dorpswa-
pen, het wapen van Holland, van het Habsburgse ri)k, de 
ambachtshcer, enzovoorts Dankzij deze wapenschilden zijn 
de blazoenen vaak goed te dateren een particulier wapen, 
zoals dat van de ambachtsheer, is meestal redelijk goed 
thuis te brengen en we weten wanneer de ambachtsheer aan 
een landsdeel verbonden was 

Het 18 niet te achterhalen in welke periode men op een land
juweel als bezoekende kamer het blazoen ten geschenke gaf 
aan de organiserende kamer In ieder geval was die gewoon
te er wel in het begin van de zeventiende eeuw Een element 
van belang was dat men prijzen kon verdienen door met een 
mooi blazoen te komen Zou de gewoonte om de blazoenen 
weg te geven niet bestaan hebben, dan restten ons misschien 
nog minder van deze, vaak heel fraaie, planken Doordat 
men voor elk landjuweel een nieuw blazoen moest maken, 
kunnen we stellen, dat deze blazoenen feitelijk kopieën zijn 

van het oorspronkelijke blazoen Bij dat kopieren had men 
de vrijheid veranderingen aan te brengen Als de basisgege
vens van de kamer maar teiug te vinden waren Zo zijn de 
twee blazoenen die ons nog resten van de \ laardingse kamer 
De \kcrboom wel heel verschillend de ene met ccn duidc 
lijk oude vormgeving, de andere in een sierlijke barokke 
vorm Maar de basisgegevens zijn duidelijk aanwezig het 
moliel en de zinspreuk 

LWDILWI I IN 

\oortduiend studeerden de rederijkers fraaie toneelstukken 
in en werden nieuwe gedichten gemaakt Met deze kennis 
en kunde wilde men wel wat meer dan de eigen stads- of 
dorpsgemeenschap vermaken Al in de vijftiende eeuw ging 
men feesten organiseren die contacten met de andere rede
rijkers vergemakkelijkten Die ontmoetingen kennen we als 
refreinfeesten en landjuwelen Vooral de landjuwelen waren 
zeer geliefd Na de verzelfstandiging van de Nederlanden 
bloeiden deze feesten als nooit tevoren In bijna elk jaar tus
sen 1600 en 1650 werd wel ergens in Holland of Zeeland een 
landjuweel georganiseerd 

Oorspronkelijk was 'landjuweel" de benaming van de prijs 
die door de overheid werd beschikbaar gesteld bij rederij
kerswedstrijden 
Naast de landjuwelen waren er de refreinfeesten ontmoe 
tingen van rederijkers zonder een duidelijk wedstrijdele
ment 

Een kamer die een landjuweel wilde organiseren, stuurde 
aan een aantal andere kamers een uitnodiging of 'caerte' 
Daarop werd verduidelijkt waarom het feest plaats gaat vin
den, en op de uitnodiging werd ook verteld wat de vraag is 
waarop de deelnemende kamers moesten antwoorden De 
datum was vermeld en ook welke prijzen op het feest gewon
nen konden worden Door het wedstrijd-element was een 
landjuweel een hoogtepunt in het bestaan van de rederij
kerskamers Op de afgesproken datum verschenen de 
kamers die vooraf lieten weten deelnemer te willen zijn 
Elke rederijkerskamer bracht zijn blazoen mee, het herken
ningsteken de fraai vormgegeven en beschilderde plank 
Duidelijk daarop aangebracht het herkenningsteken van de 
kamer en de zinspreuk oi het devies 

Op de dag dat het landjuweel begon, kwam elke kamer in 
optocht de stad of het dorp waar het feest werd gehouden 
binnen Dit was de 'intree', een hoogtepunt van het dagen
lang durende landjuweel Men doste zich fraai uit, droeg de 
kleding die bij het belangrijkste toneelstuk behoorde dat 
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men zou gaan opvoeren. Voorop werd het blazoen gedragen, 
het herkenningsteken. Daarachter kwamen een trommelaar 
en een vaandrig met het vaandel. Elke kamer werd met veel 
eerbetoon ontvangen: in dichtvorm werd men welkom gehe
ten. De kamer die welkom geheten werd, antwoordde met 
een passend woordenspel in dichtvorm. 

Een landjuweel duurde meestal verscheidene dagen. Wij 
kunnen ons voorstellen dat zo'n feest de plaatseli)ke 
gemeenschap behoorlijk bezighield. De overheden probeer
den alles in goede banen te leiden. Men vaardigde keuren 
(verordeningen) uit, waarin precies was aangegeven hoe 
men zich te gedragen had. De gasten moesten bij de plaat
selijke overheid worden aangemeld, zodat men kon weten of 
er 'gespuis' tussen zat. Logisch dat men bang was voor over
last van duistere elementen. Honderden gasten maakten van 
de kleinere steden en van dorpen wel erg volle plaatsen. 
Onder de gasten waren ook de kwakzalvers, kiezentrekkers, 
potsenmakers en kooplui met zoetwaren en hartigheden. De 
herbergen deden uitstekende zaken. Om de kosten van zo'n 
feest te kunnen dragen konden de rederijkers meestal reke
nen op steun van de overheid, soms in de vorm van accijns
vrijdom op bier en wijn. 

In de grotere steden werden voor de vertoning van de kun
sten van de rederijkers fraaie en vaak kostbare toneelcon-
structies opgezet. Schouwburgen kende men nog niet. Zo'n 
in de open lucht opgesteld toneel bestond vaak uit verschil
lende bespeelbare vakken, elk af te sluiten met gordijnen. 
Soms was het toneel van een bovenetage voorzien, want de 
rederijkers waren zeer origineel in het bedenken van bij
zondere effecten tijdens hun optreden. Figuren die uit de 
lucht of uit de grond verschenen, of rookcffecten, men 
gebruikte vele middelen om met de gekunstelde toneelstuk
ken de toeschouwers te overdonderen. Alle feestelijkheden 
vonden plaats in de open lucht. Daarom waren de meeste 
landjuwelen in de maanden mei tot augustus. In de dorpen 
en kleine steden zullen de toneelbouwsels niet al te fraai 
zijn geweest. Mogelijk gebruikte men enkele wagens en wat 
planken om een bruikbaar podium te maken. Daarop werd 
een achterwand aangebracht, waarop het blazoen van de 
rederijkerskamer die ging optreden, werd opgehangen. 

Een eenvoudige toneelconstructie is gemaakt op de kermis in een dorp De 
rederijkers zullen er gaan optreden Hun blazoen wordt opgehangen op de 
achterwand De trommelaar roept de toeschouwers op om te komen kijken 
W Swanenborg maakte deze gravure omstreeks 1600 

V 



H l 1 I I I lRAIk l CHIAI I l VAN 1)1 L W D J U W I I F N 

Het IS moeilijk de prestaties van de redenikers wat betreft 
hun literaire gehalte goed te beoordelen, wanneer men niet 
erg vertrouwd is met de taal van die tijd l.r zijn veel teksten 
bewaard gebleven van de toneelstukken die op de vele land
juwelen werden opgevoerd Het was de gewoonte om na 
afloop van het feest de teksten in boekvorm uit te geven 
Deze boekwerken zijn voor neerlandici een rijke bron voor 
studie Voor wie niet erg thuis is in de taal van de zestiende 
en zeventiende eeuw, komen de teksten echter over als onbe 
grijpelijk en verwarrend Nu zijn er in de laatste honderd 
jaar wel zeer veel publicaties verschenen waarin de rederij-
kcrsactiviteiten zeer uitgebreid aan bod komen Wie daar 
meer over wil weten, zal in die publicaties terecht kunnen 
Vaak IS erg denigrerend gesproken over de kwaliteit van wat 
de rederijkers maakten Het is waar dat veel werkstukken 
uitmunten door langdradigheid en onjuist gebruik van de 
regels der dichtkunst Maar er werden ook zeer waardevolle 
prestaties geleverd Redenen genoeg om de uitspraak 'rede 
rijkers-kannekijkers' niet serieus te nemen Vooral de 
manier waarop de rederijkers eraan bijgedragen hebben de 
Nederlandse taal tot een eenheid te maken, wordt door des
kundigen op de juiste waarde geschat Onze Nederlandse 
taal IS, behalve door de invloed van bijvoorbeeld de 
Statenvertaling van de Bijbel en het zingen van dezelfde 
psalmteksten in alle kerken, zeker mede door de activiteiten 
en de prestaties van de rederijkers geworden tot de taal die 
we nu, nog steeds evoluerend, gebruiken 

DL MORAAL VAN DI RI DI RIJKLRS 

BIJ het doorlezen van de toneelstukken die opgevoerd wer
den, valt op dat de strekking nogal eens moralistisch kan 
worden genoemd De sinds de Relormatie toegankelijke bij 
belteksten -de Bijbel is in de volkstaal beschikbaar- geven 
veel inspiratie Nadrukkelijk komt het besef naar voren in 
de producten van de rederijkers aan het begin van de zeven 
tiende eeuw, dat men moet zoeken naar een juiste manier 
van leven Niet alleen voor jezelf opkomen, desnoods ten 
koste van de ander, maar het doen van goede werken staat 
centraal En dat dan niet om daarmee een plaatsje in de 
hemel te verdienen (die praktijk was met de Reformatie 
afgeschaft), maar om een mens te zijn die voldoet aan de 

Op een prent van 130 centimeter lang staan de Vlaardingse rederijkers af 
geheeld Zo kwamen ze tn Haarlem binnen om deel te nemen aan het land 
juweel in oktober 7606 Boven de hoofden staat wat de toneelspelers gaan 
uitbeelden Een gravure uit bet boek Const thoonende luweel dat in 1607 
gedrukt werd 

goddelijke opdracht Dat men manieren ontwikkelde om 
deze in de kerk geleerde regels te benutten in combinatie 
met denkbeelden die men vond in de Griekse en Romeinse 
mythologie, is voor ons op zijn minst verwonderlijk Maar 
hier zien we iets doorkomen van de renaissance Die invloed 
zal in de rest van de zeventiende eeuw steeds zichtbaar blij
ven 

De rederijkers waren ook goed in het spuien van kritiek op 
vermeende misstanden Men zou hen de cabaretiers van de 
zeventiende eeuw kunnen noemen Maar juist die kritiek, 
zowel op wereldlijke overheden als op de kerk, werd hen 
zeker niet in dank afgenomen Regelmatig kregen de rede
rijkers te horen dat iets niet kon, ol werd hun het spelen 
onmogelijk gemaakt 

Toen in 1609 het Iwaalfjang Bestand werd afgekondigd en 
Holland te maken kreeg met ernstige godsdiensttwisten, 
raakten ook de rederijkers daarbij betrokken Zij kozen voor 
Armenius of voor Gomarus en kwamen zo, bijna ongemerkt, 
in het wespennest van de Hollandse politiek van die tijd 
terecht 

T)iVjiL Btrmft^afH I\cQe ttffL 
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INVI OED VAN DE OVERtJbID 

Niet alle kamers in Holland konden rekenen op de onmis
bare steun van de overheid. Waren er plannen om een land
juweel te organiseren, dan moest de kamer toestemming 
vragen bij de lokale bestuurders. In veel gevallen vond de 
kerkelijke overheid echter het spelen van de rederijkers niet 
van nut voor de gemeenschap. Wonderlijk eigenlijk als men 
bedenkt dat de rederijkers juist veel gedaan hebben om de 
hervormingsideeën uit te dragen in de jaren voor 1566, tot 
ergernis van de toen heersende regeerders. Maar nu was de 
kerk bang voor hun invloed, lijkt het. Vele malen protesteer
den de kerkenraden bij de burgerlijke overheid, om de rede
rijkers het spelen onmogelijk te maken. Tot aan het Hof van 
Holland, het hoogste gezag in de republiek, werden pro
testen ingebracht tegen het houden van spelen door de rede
rijkers. Wat de argumenten waren van de kerk? Enkele daar
van: de rederijkers gebruikten teksten uit de Bijbel en 
interpreteerden die op hun manier, maar de rederijkers zijn 
niet theologisch geschoold, dus daartoe niet bevoegd; de 
spelen en het erbij behorende vermaak waren niet tot nut 
van de gewone man en de gemeenschap; men wilde alle spe-

Op dit schilderij m het Frans Halsmuseum in Haarlem zien we het onderko
men van een Haarlemse rederijkerskamer in de zeventiende eeuw Blazoenen 
hangen aan de wand, in een kast naast de schouw staan gewonnen prijzen 
uitgestald Tegelijk is dit schilderij een persiflage op de godsdiensttwisten die 
zich tijdens het Twaaijjarig Bestand manifesteerden 

len verboden hebben, omdat op het toneel vrouwenrollen 
door mannen in vrouwenkleren werden gespeeld en in de 
Bijbel staat dat dit niet geoorloofd is. In Delft werd de rede
rijkerskamer zelfs helemaal opgeheven omstreeks 1600, op 
aandrang van de kerk. Deze kamer werd echter in 1614 
opnieuw opgericht. 

De Vlaardingse kamer heeft nooit veel problemen gehad 
met de kerkelijke instanties Zeker met in de bloeitijd, in de 
eerste helft van de zeventiende eeuw. 
Ondanks verzet van de kerkelijke overheden, probeerde de 
plaatselijke overheid m verschillende steden de rederijkers 
zoveel mogelijk te helpen. Het optreden van de rederijkers 
was niet alleen van economisch belang, tijdens een landju
weel kwamen heel wat vreemdelingen hun goede geld uitge
ven, maar hun optreden kon ook uitstekend van pas komen 
wanneer er een loterij georganiseerd werd, zoals die ten bate 
van de bouw van een weeshuis, een pesthuis en dergelijke. 

HUISVESTING 

Een rederijkerskamer had een eigen onderkomen, een plek 
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om samen te komen, om samen te werken aan de dichtkunst 
en om zich te oefenen voor een komend landjuweel In enke
le steden was de overheid /o goed om ccn ruimte beschik
baar te stellen, bijvoorbeeld boven een publieksruimte zoals 
een stadswaag Op schilderi|en uit het begin \an de /even
tiende eeuw IS te zien hoe dc/e werkruimten versierd waren 
met de blazoenen het eigen blazoen van de kamer /ell en de 
blazoenen die men gekregen had op de landjuwelen die de 
kamer organiseerde Ook de gewonnen prij/en kregen in 
wandkasten een plek|c tinnen en zilveren voorwerpen, 
zoals kannen en borden 

Hl I 1 IM)1 \ W Dl Rl 1)1 RlJKl RSkWlI RS 
Tot aan het einde van de zeventiende eeuw vinden we in de 
Hollandse steden en dorpen een bloeiend rederi)kersleven 
Ondanks tegenwerking bleven de rederi)kers actief en de 
overheid probeerde hun, onopvallend, voldoende ruimte te 
geven om zich te kunnen manifesteren Tot in hel begin van 
de achttiende eeuw zi)n er refreinfeesten en land)uwelen 
Niet meer zo groots als in het begin van de zeventiende 
eeuw, dat was echt de bloeiperiode van de rederi|kerij In de 
loop van de achttiende eeuw raakten de meeste kamers in 
verval en werden successieveli|k opgeheven Een enkele 
kamer overleefde In Haarlem bestaat nog alti)d de Sociëteit 
'Irou moet bli)cken', al is dit nu meer een gezelligheidssoci-
eteit en worden er geen literaire activiteiten meer georgani
seerd 

Van de kamers van rethorica resten ons nu alleen nog hun 
blazoenen en hun literaire producten in boekvorm Met wat 
moeite lukt het om nog vi)ltig rederi|kersblazoenen te vin 
den in ons land Vele honderden moeten er geweest zi|n, tel 
maar na hoe vaak er een landjuweel was, en hoe vaak een 
kamer als blijk van waardering de organiserende kamer het 
bla/oen schonk. Helaas heeft men te weinig beseft dat deze 
'planken' een grote cultuurhistorische waarde hadden Met 
ging er niet al te best mee om Wanneer de verf ging afblad
deren of de 'planken' ernstig beschadigd werden door onoor
deelkundige opslag, werden ze eenvoudigweg opgestookt in 
de open haard 

In de Sociëteit' Frou moet blijcken" in Haarlem hangen nog 
15 blazoenen, gekoesterd en met alle zorg omringd De 
meeste /ijn een herinnering aan het grootse landjuweel van 
1606 in Haarlem Hier en daar zijn nog enkele exemplaren 
te vinden in Maassluis in het Gemeentemuseum is er een. 
Maasland be/it een bla/oen in het Gemeentehuis, het 
Rotterdamse Schielandhuis heelt er twee, in Noordwijk zijn 
er zes te vinden. Beverwijk bezit vier blazoenen Dat in ons 

Stadhuis nog elf van deze Iraaie planken te vinden zijn, is 
misschien te danken aan het leit dat Vlaardingcn nooit /o'n 
rijke stad was en men echt blij was met de/e oude bcschil 
derde panelen, die nog steeds een sieiaad /ijn voor het stad
huis 

NVBIDl P 
In de achttiende en negentiende eeuw /len we opnieuw dat 
loneelge/elschappen /ich rederijkerskamers gaan noemen 
Maar we kunnen hun prestaties niet op een lijn /etten met 
dic van de oorspronkelijke rederijkerij Hun manier van 
werken was totaal anders, passend in hun tijd 

Dl Vl \\R1)I\(.S1 Rl Dl RIJklRSkWllR DL AKFRBdOVt 
Vlaardingen had ooit een bloeiende rederijkerskamer De 
Akerboom Len tweede met de naam Lindeboom heelt korte 
tijd bestaan, maar van deze kamer weten we feitelijk niets 
De Vlaardingse kamer die bekend werd onder de naam DL 
AKLRBOOM (ook wel geschreven als D'Akerboom) of 
'AENSILT LIEF'I' behoorde tot de oudste kamers van 
Holland Als stichtingsdatum wordt het jaartal aangenomen 
dat op het bla/oen voorkomt 1514 In /ijn boek over de 
rederijkers geeft G D J Schotel als stichtingsdatum het jaar 
14^^ aan Hij vertelt er niet bi) uit welke bron dit gegeven 
afkomstig is Wij houden het er dus op dat 1514 de goede 
datum is Van de Heeren Magistraten van Vlaardingen werd 
goedkeuring verkregen om een kamer te stichten De 
Akerboom werd gedoopt in Leiden in 1514, een gewoonte 
om een nieuwe kamer zelfstandig te maken Dit dopen 
wordt later ook wel aangeduid met 'vrijmaken' want een 
kamer was niet vrij om zelfstandig op te treden ten/ij men 
erkend was door de andere kamers, dus gedoopt 
Het IS erg jammer dat de archieven van De Akerboom niet 
bewaard zijn gebleven Toen de kamer in 1749 werd opgehe
ven, kwamen de bezittingen in handen van het gemeentebe
stuur, maar archiefstukken waren daar niet bij Wat we van 
deze rederijkers weten, komt uit allerlei aantekeningen in 
stadsarchieven en in de archieven van kerken en de Staten 
van Holland Vooral de gegevens die aangetroffen worden in 
verslagen van rechtszittingen bieden veel waardevolle infor
matie 

De eerste vermelding van de Vlaardingse rederijkers betreft 
een onderzoek van het Hol van Holland Het Hof verdenkt 
in 1544 enkele rederijkerskamers, waaronder De Akerboom 
van ketterij Lr werd een onderzoek ingesteld naar de 
inhoud van een kluchtig spel dat de Vlaardingers hadden 
opgevoerd 
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De kamer heeft in de loop der jaren vele refreinfeesten en 
landjuwelen bijgewoond. Het eerste dat ons bekend is, was 
een refreinfeest in Den Briel in het )aar 1558. 
In 1580 was men te gast in Heenvliet, in 1589 in Monster. 
Zandvoort werd bezocht in 1593. 
Vanaf 1594 wordt de kamer regelmatig gevraagd te spelen in 
opdracht van de burgemeebters. Voor dat opvoeren van 
toneelstukken ontvangen de rederijkers een bijdrage uit de 
stadskas. 
Dat er geen activiteiten van De Akerboom worden gemeld 
uit de jaren tussen 1558 en 1580 is te begrijpen, als we 
bezien hoe het leven in onze stad toen was. De Tachtigjarige 
Oorlog brak uit in 1568. De verzelfstandiging van Holland 
ging gepaard met veel ellende. Om van het juk van Spanje 
af te komen moest ook Vlaardingen een prijs betalen. 

H O E L E E F D E M E N IN VLA.-\RDINGh,N EIND ZESTIENDE, BEGIN 

ZEVENTIENDE EEUW? 

Vlaardingen was halverwege de zestiende eeuw een klein 
stadje met inkomsten uit vooral de visserij en de handel en 
uit de agrarische sector. Het was een stad met dorps-allure. 
Geen grootse straten en pleinen. Vlaardingen bestond uit de 
kerkheuvel, de Hoogstraat, de Haven en wat kleine straten 
die hierop uitkwamen. Op de plattegrond van Van Deventer 
uit plm.1560 is de dorpsachtige opbouw goed te herkennen. 
Er was geen omwalling of ommuring, de stad was niet ver
dedigbaar in geval van vijandelijkheden. 
Vlaardingen ging in 1572 vrij geruisloos over van katholiek 
naar protestant. De kerk werd ontdaan van de allaren en 
beelden, en kon zonder al te veel aanpassingen in gebruik 
genomen worden voor de Gereformeerde eredienst. 

Voor onze stad verliep de oorlog die in de Nederlanden 
woedde, minder geruisloos. In april 1572 werd Den Briel 
ingenomen door de Watergeuzen. Hierdoor werd het gebied 
ten noorden van de Maas oorlogsgebied. De Spanjaarden 
probeerden te voorkomen dat de Watergeuzen via Den Briel 
macht verkregen in Holland. Om Den Briel weer te herove
ren voeren de Spanjaarden in Vlaardingse schepen naar de 
overkant van de rivier. Het eiland Rozenburg bestond nog 
niet, vanuit Vlaardingen had men ruim uitzicht op 
Heenvliet en Den Briel. De Spanjaarden gingen aan land bij 
de monding van de Bernisse. Van Vlaardingen uit waren 
echter de Watergeuzen in Den Briel gewaarschuwd, de 
Spaanse troepen moesten dan ook het onderspit delven. De 
Spanjaarden konden niet meer terug, omdat de schepen die 
voor anker lagen bij de Bernisse, in brand waren gestoken. 
Waarschijnlijk door de Vlaardingers zelf, want voor de 
Spanjaarden hadden maar weinig inwoners enig respect. 
Door deze verzetsdaad verloor Vlaardingen wel bijna alle 
schepen. 

De Spanjaarden hadden de handen vol aan het in bedwang 
houden van de steden in de buurt: Delft, Rotterdam en 
Schiedam. Van groot belang was het om de sluizen in de 
Maasdijk, die zorgden voor de uitwatering van Delfland en 
Schieland, in bezit te houden. Want wie de sluizen beheer
de, kon in geval van nood de polders van Delfland en 
Schieland onder water laten lopen. Inundatie was een 
machtig wapen, uiteindelijk is Leiden ontzet doordat het 
land rond de stad onder water kwam te staan en de 
Spanjaarden wel moesten vertrekken. 

De Spanjaarden en de troepen van Prins 
Willem van Oranje, van de Staten 
Generaal dus, bestreden elkaar met 
wisselend succes. Met behulp van de 
Watergeuzen lukte het om de steden van 
Holland bijna allemaal te behouden. Bij 
de strijd langs de Maas lag Vlaardingen 
regelmatig tussen de strijdende partijen. 
Eind 1573 was de oorlogsdreiging voor 
de Vlaardingers zo groot dat de meeste 
inwoners vluchtten naar Voorne en 

Op deze handgetekende kaart van jan jansz Potter, 
gemaakt in 7590, zien we Vlaardingen als nog niet 
helemaal opgebouwde stad de kerk en de toren zijn 
nog niet hersteld De onderkant van de kaart is het 
noorden. 



Pulten Ook Schiedam, een ommuurde stad, /al zeker 
Vlaardingers opgenomen hebben 
In de zomer van 1574 was het weer mis de Spaniaarden 
lagen in Maaslandsluis en de troepen \an de Prins in 
Rotterdam en Schiedam Om te voorkomen dat Vlaardingen 
door de Spanjaarden gebruikt zou kunnen worden als uit
valsbasis, werd de stad door de Geuzen in brand gestoken 
De stad lag volledig in puin de kerk, het stadhuis, het 
klooster en de meeste woningen en bcdri|lspanden De 
Vlaardingers betaalden een hoge pri|s 
Hel duurde enkele )aren voordat de stad weer echt bewoon
baar was Voor de vissen] en de handel op Engeland en 
Frankrijk was toch al geen mogelijkheid op zee maakten de 
kapers en de Spanjaarden het elk schip lastig Om Leiden te 
ontzetten, de Spanjaarden hadden de stad omsingeld en 
dreigden met uithongering, werd water ingelaten in 
Delfland en Schieland Ook een deel van Rijnland werd 
onder water gezet De sluizen werden geopend en hier en 
daar werden dijken doorgegra\en Hierdoor was landbouw 
en veeteelt nagenoeg onmogelijk in het zuiden van Holland 
Het gevolg honger en armoede Na het ontzet van Leiden 
duurde het nog enkele jaren voordat het land weer droog tn 
goed bruikbaar was 

De stad lag in puin, visserij en handel stagneerden, land
bouw en veeteelt waren onmogelijk Dat was de situatie in 
Vlaardingen rond 1575 Het is bijna niet te begrijpen dat het 
herstel van Vlaardingen al zichtbaar werd in 1580 De 
Spanjaarden waren toen nauwelijks uit het Maasmond-
gebied verdwenen Veel inwoners kwamen terug, bouwden 
de huizen op en trachtten een boterham te verdienen Het 
stadhuis en de kerk werden hersteld Op veel steun van de 
overheid in Den Haag kon men niet rekenen die had de 
handen nog vol aan de strijd tegen de Spanjaarden 
Bovendien was Vlaardingen niet de enigt plaats die zo 
zwaar getroffen was 

Gelukkig v\as de strijd tegen de Spanjaarden nu vooral 
geconcentreerd in de zuidelijke Nederlanden Holland kon 
zich gaan herstellen van de oorlog Ook Vlaardingen her
stelde zich langzaam omstreeks 1600 woonden weer tussen 
de 1500 en 2000 burgers in de stad loen in 1604 de pest uit
brak, stierven velen, armen en rijken Enkele jaren later 
woedde een grote brand op de Korte Dijk Telkens weer 
werd Vlaardingen getroffen door rampen Maar de stad en 
haar inwoners kwamen er steeds weer bovenop 

Dit fraaie zilveren blazoenschildje schonken de Vlaardingers in i6oG aan de 
kamer Trou moet biijcken in Haarlem bij de inschrijving voor het landjuweel 
van dat jaar in Haarlem Hoogte 79 mm Trou moet blijcken bezit dit bla 
zoentje nog altijd 

Het IS aardig om eens te zien hoeveel men verdiende in die 
jaren Len gewone dagloner, werkzaam bij de ambachtslie
den, verdiende ongeveer 250 gulden per jaar Ook weten we 
dat een timmerman eenzelfde bedrag per jaar had in 16^0 
Welgestelden, zoals kooplieden, haalden een inkomen van 
1500 tot 3000 gulden De kosten van levensonderhoud zijn 
af te lezen aan de prijs van een brood een twaalfponds rog
gebrood kostte in 1620 zes en een halve stuiver (1 gulden = 
20 stuivers) Een kan bier koste in 1635 een halve stuiver Er 
IS berekend dat een gezin met twee kinderen per week mini
maal ^7 stuivers aan brood uitgaf Om ook de andere kosten 
van levensonderhoud te dekken, moest de kostwinner 84 
stuiv ers per week verdienen Een dagloner die 8 stuivers per 
dag krijgt zal dan ook niet royaal hebben kunnen leven hij 
heelt maar 48 stuivers per week te verteren De rijkdom is 
duidelijk niet voor iedereen weggelegd 

Hoe het de rederijkers in de oorlogsjaren is vergaan, weten 
we niet Wel dat alweer in 1580 de kamer deelnam aan het 
landjuweel in Heenvliet, daarna zien we ze in Monster, 
Zandvoort en in 1596 op het landjuweel in Leiden, een groot 
feest waaraan tien kamers deelnamen Vlaardingen won ver 
schillende prijzen de prijs voor de kamer die de langste 
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afstand moest afleggen om in Leiden te komen, de eerste 
prijs voor het refrein, de tweede prijs voor het best zingen, 
nog een tweede prijs, nu voor het acteren. Voor het blazoen 
kreeg De Akerboom een extra prijs. Dit feest werd georga
niseerd om een loterij te ondersteunen ten bate van de bouw 
van een pest-Zdolhuis. 

De Akerboom was inl598 op het landjuweel in Rotterdam, 
om met vijf andere kamers te strijden om de eer en de prij
zen. Het is duidelijk dat men in Holland snel kans zag terug 
te komen na de verschrikkingen van de oorlog. 
Als Schiedam een loterij organiseert ten bate van de bouw 
van een weeshuis in 1603, is de Akerboom er ook bij. Zeven 
kamers namen deel aan dit landjuweel. 

Een groots rederijkersfeest was het landjuweel in Haarlem 
van 1606. Twaalf kamers verschenen en boden de organise
rende kamer 'Trou moet blycken' hun blazoenen aan. Deze 
blazoenen zijn nog altijd in het bezit van 'Trou moet blyc
ken'. Het feest vond plaats van 21 tot 31 oktober, vrij laat in 
het jaar. Vlaardingen was weer de kamer die de grootste 
afstand moest afleggen. De prijs die men hiermee won, is 
een zilveren beker van 8 loot. Dit bekertje is, via vele 
omzwervingen weer teruggekomen in Haarlem, en maakt 
nu deel uit van de schatten van de Haarlemse kamer De 
Pelicaan, ofwel Trou moet Blycken. Andere gewonnen prij
zen: een eerste prijs voor het best zingen en een derde voor 
het vuurwerk. 

Bijzonder aan dit landjuweel was dat de uitnodiging of 
'caerte' die rondgebracht werd door enkele Haarlemmers, 
direct beantwoord werd. Wanneer de boodschappers terug
komen, brengen ze kleine zilveren blazoenen mee van de 
kamers die toezegden in oktober te komen. Ook deze zilve
ren blazoenen zijn nog altijd in het bezit van 'Trou moet 
blycken'. 

Het thema voor dit rederijkersfeest is 'Caritas', de naasten
liefde. 
Alle teksten die op dit rederijkersfeest werden voorgedragen 
zijn opgenomen in een fraai boekwerk, dat een jaar na het 
landjuweel verscheen. Behalve alle literaire prestaties staan 
in dit boek ook prenten waarop elke deelnemende kamer 
was afgebeeld tijdens de intrede, met alle personen die aan 
het belangrijkste toneelstuk meewerkten. Deze lange gravu
res waren opgevouwen in het bock ingebonden. Prachtig, 
om nu, na bijna 400 jaar, de Vlaardingse rederijkers te zien, 
en erbij te lezen welke personen men uitbeeldde. Men had 
gekozen voor de werken van barmhartigheid; zo zien we: de 
naakte, de hongerige, de dorstige, de barmhartige, de goede 
faam, het geruste geweten. Maar ook hun tegenspelers: de 
gierigaard, het kwade geweten, de slechte faam, de verach
ting van Gods wet. 

Na Haarlem bezocht De Akerboom in 1613 Leiden, om 
samen met 17 kamers te strijden om de eer. Weer wonnen de 
Vlaardingers de eerste prijs voor het best zingen. 
Een kortere reis werd gemaakt in 1615; op uitnodiging van 
de Kethelse kamer De Zonnebloem namen de Vlaardingers 
deel. Op dit feest kwamen 30 kamers af. Hoe is het mogelijk 
dat een kleine gemeenschap als Kethel zo'n groot feest wist 
te organiseren? 
De Akerboom zag geen kans een prijs te winnen. Was de 
concurrentie te sterk? Of was de kleine afstand een reden 
om de Vlaardingers niet op waarde te schatten? 

L.WDJUWHLKN IN Vl,/URDINGEN 

Een niet te beantwoorden vraag is of De Akerboom al in de 
zestiende eeuw een landjuweel organiseerde. Er zijn geen 
gegevens van bekend. In het stadhuis hangt het blazoen van 
de kamer uit Bergen op Zoom. Daar staat het jaartal 1556 
op. Deze datum kan slaan op een landjuweel. Is dit blazoen 

Een zilveren bekertje werd door de Vlaardingse kanjer De Akerboom gewon
nen op het landjuweel van i6o6 in Haarlem. Het was de prijs voor de kamer 
die de grootste afstand had afgelegd om in Haarlem te komen Het bekertje 
meet '8 loot', ter vergelijking, een grote beker was twintig loot of meer.' 
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het enige dat rest van een Vlaardings landjuweel in \'>')6-' 
Maar dan heeft dit blazoen ook de \erwoesting van 
Vlaardingen in 1574 overleefd Ook het )aar 1SS8 wordt 
genoemd als mogelijke datum voor een landjuweel Een van 
deze twee jaartallen kan goed zijn, maar /o kort na elkaar 
zullen er zeker geen twee landjuwelen in \ laardingen heb
ben plaatsge\onden 

In het voorwoord van het boek 'De Redenrijckbergh', ver
schenen in 1617, wordt gezegd dat de Vlaardingse kamer 
slechts twee wedstrijden had georganiseerd Misschien ont
dekken we in oude archie\en nog eens welke de juiste data 
daarvan waren 

Het grootse landjuweel dat door De Akerboom in 1616 werd 
opgezet, is wel het hoogtepunt van de rederijkerskamer De 
kamer was juist uit een probleemsituatie gekomen Want in 
1614 werd van De Akerboom verteld dat 'door verscheydene 
misbru>cken ende verscheydene abuysen' de kamer in ver
val raakte Op 11 januari 1614 meldden 'eenige liefhebbers 
der redeconste' aan de baljuw, burgemeesteren en schepe
nen dat de redenjkerskunst niet 'alleen in cleyn achtinghe 
gecomen' was, maar men was bang dat de kamer niet meer 
kon blijven bestaan De briefschrijvers verzochten de over
heid 'met hunne aucthoritevt te adsisteren' De baljuw, bur
gemeesteren en schepenen bekijken de zaak en besluiten op 
te treden br werden drie 'vaders ende opsichters' benoemd 
Adriaen d'Overschie van Adrichem, baljuw, Adriaen 
Joppenszoon van der Wael en Arysz van der Houff, beiden 
schepenen. Hun werd opgedragen toe te zien dat 'niemant 
voortaen als broeder van de kamer sal mogen worden inge-
lijft ofte aengenomen' dan met toestemming van de opzich
ters Voortaan zullen jaarlijks verkozen worden 'de hooiden 
van de voorschreven kamer als keyser, prins, vaendrager 
ende anderen' Bovendien kwam er een ordonnantie en sta
tuut waar ieder lid zich aan te houden heeft Vanaf die tijd 
bleef de rederijkerskamer onder het toezicht van de over
heid De 'vaders ende opsichters' worden ook wel de cura
tors van de camer van rethorica genoemd Later zullen o a 
Gerard Callenburg en Pieter van Ruvtenburg in die functie 
betrokken raken bij De Akerboom 

lOjLii 1616 
Het besluit om een landjuweel te gaan organiseren werd in 
1616 genomen uit dankbaarheid voor het genoegen dat de 
rederijkers elders hadden genoten Ook dat de kamer 'over 
hondert jaai' bestond was een goede reden 
De baljuw, schout en schepenen beraadden zich welke maat 
regelen genomen moesten worden om de te verwachten 

grote drukte aan te kunnen ben keur werd uitgevaardigd, 
iets wat wij nu een verordening noemen Daarin is duidelijk 
te lezen wat werd vastgesteld 

'Alzoo hooüinodig is, dat ommc te ntiin alle ongew-
geltheden, ongelucken ende andere swancheydcn die in de aensta 
ende tompantie van de cameien van letoiica, doo\ quatt helevt 
leiooisaetken soude, mogen hij gotdt kewen inde oidonnantien 
daennnt iioidt looisien Soo ist dat mijn heeren Bailiu, Schout, 
Schipcncn ende Radtn desei stede, met advuvs van de hteun 
Butgemtesteien, gekeuit, geoidonneeit ende gestatueeit hebben, 
kewen, oidonneren ende statueren mitsdesen, dat alle burgeren 
ende tnwoondeten desei stede, geen uuvtgesondeit, die eenige huv-
sen, canitien oftt anderi gedeelten van dien, atn tnige ireemde 
persoonen uuyt andere steden, ofte cameren van retorica hebben 
vcrhuyrt, om bij deselve gebryckt ofte bewoont te worden, t' sij tot 
tappen ojte andersins, gehouden zullen zijn binnen tweemael vyer 
en twinlich uuyren na de publicatie van desen, ter secretarie 
alhuyer perfectelycken bij namen ende toename aen te geven aen 
ïvven iij luvden haer huysen oftt gedeelte lan dun t'sij man ofte 
vrouw verhuyrt hebben ende tot wat eynde, op peyne van thyen 
sheeren ponden bijyder te verbeuren, die onwillich ofte ingebrec-
ken gehkeien sail sijn de voorsz aenbrenginge te doen, te applice-
ren ten behouve van den Offiever, aenhienger ende armen tlex een 
derdepaer t' 
De opgelegde boetes worden zo te zien keurig verdeeld. 

Door de overheid werd m i6i6 een 'Keur' uitgevaardigd een verordening in 
verband met het komende landjuweel 

"T 
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De uitnodigingen, de caerten, werden begin 1616 verstuurd 
De kamers die deel wilden nemen moesten dat voor 15 mei 
te kennen ge\en aan De Akerboom Op 19 |uni moesten de 
uit te voeren werken zi)n ingeleverd Op die dag werd ook 
geloot om de volgorde van de optredens vast te stellen Het 
feest ging \an start op 10]uli 1616 om 13 00 uur in "t Slaven-
borghs' Voorhof' Aan welke plek in de stad wij daarbij moe
ten denken, is niet duidelijk De Slavenburg is bekend als de 
pro\ isonsch herstelde bouwval van het zuid-transept van de 
kerk Daar werden omstreeks 1600 de slaven, die in de win
ter niet op de galei konden dienen, opgeborgen ben andere 
plek die iets met de Slavenburg te maken heeft, is niet 
bekend Maar het li)kt ook niet erg aannemeli)k dat de 
'Slavenborgh', wanneer dit het7elfde is als het zuid-transept 
van de kerk, als plaats van toneelvoorstellingen zou hebben 
gediend Want aan de zuidzijde van de kerk was de kerkhof, 
de begraafplaats Men zal toch zeker niet zo'n plaats gebrui
ken om honderden mensen op te laten samenkomen als toe
schouwers van de prestaties van de rederijkers^ Waar wer
den de voorstellingen dan wel gegeven' We weten het niet en 
misschien zullen we het nooit weten Mogelijke plaatsen 
voor het Stadhuis, onderaan de Maassluissedijk, ergens 
langs de Haven, misschien in het Emaus 

Op de uitnodiging werd een drietal vragen afgedrukt waar
op een deelnemende kamer moest antwoorden De belang 
rijkste was 
'Wat middel dal btst dient genomen bij dei handt, Die 'iGemeen 
noodichst is, en vorderltckst voor 't Landt''' 
De tweede vraag was die van het refrein 
'Die sijn kmdeten opqueeckt met wel ie doen sorghvuldich, Wat 
zijn SI] (zijnde groot) hem daer vooi weder schuldich-'' 
De vraag van het lied 
'Door eendtacht, die macht maeckt, is een Landt steick en kiath 
tich Maei dooi inlantsch onviee winnebck en onmachtich' 
Voor het maken van een kniedicht werd de/c regel gegeven 
'Dus baert onvrede vree, en vrede weer onvree' 
Kniedichten of kniewerk was de specialiteit van de rederij
kers Men kreeg papier en pen en een aantal uren de tijd Er 
moest een twaalfregelig refrein gemaakt worden, de laatste 
regel was de opgegeven regel 

ben jury werd gevormd die de spelen en gedichten zou gaan 
beoordelen Het waren neutrale personen die de Magistraat 
verkoos, te weten Adriaen Jobsz van de Wael, Pieter 
Cornelisz Dijckhuyzen, L A van der Houven, I G Bon en 
Johan Arnoldsz Dwinglo Alle vijf heren waren lid van het 
stadsbestuur 

Verantwoording door de leden van de kamer Aensiet Liefd als voorwoord 
geplaatst in het boek Redenrijckbergh dat in i6iy verscheen met alle tek 
sten van het Landjuweel in Vlaardingen van i6i6 

Vijftien kamers schrijven zich in 
De Olyfboom uit Maasland, De Witte Angieren uit Haar
lem, De Eglentier uit Amsterdam, Het Wit Lavendel uit 
Amsterdam, De Geele Fiolettcn uit 's-Gravenzande, De 
Rapenbloem uit Delft, De Witte Meirbloem uit Zoetermeer, 
De Sonnebloem uit Kethel, De Blauwe Acolyen uit 
Rotterdam, De Goudsbloem uit Gouda, De Damastbloem 
uit Nootdorp, De Seghelbloem uit Gorinchem, De Roode 
Rosen uit Schiedam, De Fonteyn uit Dordrecht, en De 
Vijgheboom uit Schiedam 

De Akerboom wilde de deelnemende kamers niet op onno
dige kosten jagen In de uitnodiging stond "tBest is best, na 
den eysch der Personagien, zonder dat men (ghelijck men in 
Intreden ghcwoonlijck is te doen) daertoe eyghentlijck kle
deren behoeft te laten maken' Men kon met kleding komen 
die men nog had, men behoefde geen extra kosten te maken 
Er waren prijzen uitgeloofd voor de intrede, het mooiste 
blazoen, het verst komen, het beste gedicht en de fraaiste 
declamatie De prijzen zijn peerkannen, wijnkannen, 
stoopflessen wijn, bierkannen met deksel, en dergelijke Na 
het winnen van de prijzen kon men zelf thuis een feestje 
gaan bouwen Of werd de inhoud van de flessen en kannen 
al onderweg genuttigd' 

Het feest begon op 10 juli met een plechtige intrede Alle 
kamers kwamen in optocht de stad binnen Ze werden aan 
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In het Dordts Museum hangt een twee meter lang paneel waarop de Dordtse 
kamer De Fonteynisten hun intrede laten zien op het Landjuweel in 
Vlaardingen in 1616 

de stadsgrens verwelkomd door leden van De Akerboom als 
'Lictde des Vaderlants, sittende op d'Arcke Triumphael met 
Vlaerdingh', met een gezongen gedicht, waarop de gasten 
met een gedicht antwoordden 
In de dagen erna probeerden de deelnemende kamers met 
fraaie toneelstukken en gedichten de prijzen in de wacht te 
slepen Een niet onbelangrijk onderdeel van de feesten was 
de aanbieding van het blazoen Elke kamer het het bla/oen, 
gevolgd door trommelaars en de vaandeldrager, voor zich uit 
dragen bij de feestelijk intrede De aanbieding van het bla
zoen ging gepaard met het oplezen van gedichten waarin de 
betekenis van het blazoen werd omschreven De Akerboom 
bedankte de gevers met een gedicht 

Wie wil lezen wat de rederijkers in 1616 presteerden, kan 
het mooie boek ter hand nemen dat in 1617 verschenen is 
onder de titel 'Vlaerdings Redenrijck-bergh met middelen 
beplant. Die noodigh sijn 't Gemeen en voorderlijck het 
Landt' Dit boek werd gedrukt door Kornelis Fransz, 
boeckdrucker te Amsterdam Het is opgedragen aan de 
Vlaardingse Ambachtsheer Pieter van Ruytenburgh Alle 
dichtwerken zijn in dit boek terug te vinden, en ook wie de 
prijzen gewonnen had Zo beschikken we over een uitste
kende bron om een goed beeld te krijgen van het 
Landjuweel van 1616 in Vlaardingen De blazoenen werden 
als illustratie opgenomen Ook vind men er in een lofdicht 
op de Vlaardingse iactor, de maker van de dichtwerken door 

de Maardingers op het leest ten gehore gebracht Dat was 
Adriaen Job van de Wael, een gewaardeerde dichter, van wie 
regelmatig werk door andere kamers werd gebruikt 

De Amsterdamse kamer De Eglantier kreeg de prijs voor de 
intrede De prijzen voor het mooiste blazoen werden gewon
nen door 1 Het Wit Lavendel in Amsterdam, 2 De Blauwe 
Acol>en uit Rotterdam, 3 De Rapenbloem uit Delft De 
beste verklaring van het blazoen kwam van Amsterdam, een 
tweede prijs was voor Rotterdam 

Op de vraag gai Gorinchem het beste antwoord. Maasland 
was tweede, Zoctermeer won de derde prijs en de vierde was 
voor Dordrecht 
Voor het Spel van Sinnc kreeg üorinchem de eerste prijs. 
Het Wit Lavendel uit Amsterdam de tweede, de derde prijs 
was voor de Amsterdamse kamer De Eglentier, een vierde 
voor de gasten uit Haarlem Haarlem was ook de kamer die 
\an het verst kwam 
Het Wit Lavendel uu Amsterdam had de beste voordracht 
van het relrein 
Met het lied won Schiedam de eerste prijs, Zoetermeer de 
tweede. De Eglentier uit Amsterdam een derde en de vierde 
was voor Delft 
Er waren twee winnaars voor het best/ingen 1 Gorinchem, 
2 Gouda 
Het kniewerk werd gewonnen door Gorinchem, Kethel was 
tweede. Delft derde, De Eglentier uu Amsterdam haalde de 
vierde prijs Er waren twee extra prijzen voor de vraag voor 
Nootdorp en voor het kniewerk voor de rederijkers uit 's-
Gravenzande 
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Om de hoge kosten van het organiseren \an dit grootse feest 
te kunnen dragen kreeg De Akerboom van de overheid 62 
gulden uit de winst van de bier-impost (accijns) 
Ook de deelnemende kamers kregen van hun plaatselijke 
overheden bijdragen om de reis en de verdere kosten te kun
nen betalen Want het was geen kleinigheid om met paard 
en wagen, of per schip een reis te maken van bijvoorbeeld 
Amsterdam naar Vlaardingen 

Het Vlaardingse landjuweel werd door tijdgenoten hoog 
gewaardeerd Men noemde het 
'Een der memorabelste feesten in Holland, waarop vele 
proncker>en en vreugdcbetovcringc werden gezien - een 
cierl>ck en overdeftigh festeyn met schone optogten van bla
zoenen en vendels en accoutrementen naar behoren In 
langhe was 7oodanigh festeyn niet vernomen Het werck was 
loffelijck, het spel schoon om set' 

Nadat de feestelijkheden op een passende manier waren 
afgesloten, vertrokken de kamers naar huis, maar met zon-

De titelpagina van het hoek dat in 7677 verscheen als verslag van het 
Landjuweel van 7676 in Vlaardingen Vlaerdings Redennjck bergh met 
middelen beplant Die nodigh sijn t Cemeen en voorderlijck het Landt 

der dat een afscheidsgedicht door de Vlaardingers aan hen 
werd opgedragen Het feest was voorbij, de Vlaardingers 
konden terugzien op een zeer geslaagd landjuweel, en de 
blazoenen \an de deelnemende kamers hielden nog lang de 
herinnering aan dit feest levend De blazoenen werden 
opgehangen in het onderkomen van De Akerboom, een 
lokaliteit aan de oostzijde van het Zwarteveld Dit 
Zwarteveld is nu het einde van de Hoogstraat, juist voor de 
Delflandse Sluizen In dit pand was veel later de bekende 
Vlaardingse schilder Hugo Maarleveld gevestigd 

H o t C,I\G HFr \FRDFR MLl D F A K L R B O O M ' 

Nog twee keer organiseerde De Akerboom een landjuweel 
in 1680 en in 1706 Hel landjuweel van 1680 werd opge
luisterd door kamers uil Schipluiden, Monster, Katwijk aan 
Zee, Katwijk aan de Rijn, Kethel en Berkel Hier zien we 
niet meer de bekende rederijkerskamers uit de grote steden 
Op 11 juni begint het feest Ook van dit jandjuweel werd een 
boekwerk vervaardigd met daarin de teksten die door de 
deelnemers werden voorgedragen Van het landjuweel van 
1706 \alt niel veel te vertellen, we weten ook niet wie de 
deelnemende kamers waren 

Nog veertien keer trokken de Vlaardingers eropuit om el
ders deel te nemen aan een rederijkersfeest 
In 1624 won De Akerboom in Amsterdam een eerste prijs 
voor het beste lied, een eerste prijs voor het beste spelen en 
ook voor het kniewerk Voor de beste uitspraak namen zij 
eveneens de eerste prijs in ontvangst, voor het beantwoor
den van de vraag was een tweede prijs het resultaat 
Toen in Haarlem 'De Witte Angieren' in 1629 een landju
weel op touw zetten, was Vlaardingen erbij en won een twee
de prijs voor het antwoord op de vraag 
In 1632 werden de leden van De Akerboom gesignaleerd in 
Hazerswoude Van du feest weten we niet wie er nog verder 
deelnamen We weten alleen dat De Akerboom uit de stads-
kas 15 pond ontving ter bestrijding van de kosten 
In 1671 was men in Honselersdijk, in 1675 in Overschie, 
Zegwaard werd in 1675 bezocht, een jaar later Voorburg In 
1676 reisde men naar Naaldwijk, Den Hoorn zag de 
Vlaardingers in 1677, Schipluiden was in 1678 het reisdoel 
In 1682 was men op het landjuweel in Kethel en in 1684 
namen de Vlaardingse rederijkers deel aan hel feest in 
Bleiswijk 

De laatste twee rederij kersfeesten die door De Akerboom 
werden bezocht, zijn beide in 1705, in de buurstad 
Schiedam 
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Hierna vinden we De Akerboom niet meer terug als deelne
mer aan een rederijkersfeest. De kamer raakte in verval. Op 
het landjuweel van 1724 in Schiedam werd melding ge
maakt van het 'afsterven' van de Vlaardingse kamer. Kn in 
1749 was het definitief over. In de vergadering van de 
Vroedschap van 30 april 1749 werd besloten de goederen 
van de kamer van rethorica ten behoeve van de stad te ver
kopen. Wat zou het prachtig zijn wanneer een lijst van de 
goederen van De Akerboom bewaard was gebleven. Deze 
lijst had ons veel wijzer kunnen maken. 
De blazoenen hield de stad voor zichzelf. Of waren ze onver
koopbaar? 

Dl-, RKDERIJKERSBI.AZOI-NhN IN HK t ST.\nHUlS 

Van het landjuweel dat in 1616 in Vlaardingen gehouden 
werd, resten nog negen blazoenen. Vijftien kamers kwamen 
het feest opluisteren, maar van de vijftien blazoenen die De 
Akerboom ten geschenke kreeg, zijn er zes helaas verloren 
gegaan. Daarnaast bezit het stadhuis een blazoen van een 
kamer uit Bergen op Zoom (waarvan niet helemaal duide
lijk is, wanneer dat in onze stad kwam) en het blazoen van 
de eigen kamer. De Akerboom ofwel 'Aensiet Heft'. 
Deze elf blazoenen werden besproken in een publicatie in 
1952 door de toenmalige stadsarchivaris de heer M.C.Sigal. 
Voor zover bekend werd noch daarna, noch daarvoor, een 
beschrijving van deze bijzondere schilderijen gemaakt. Het 

werd dan ook tijd dat zo'n verhaal, nu voorzien van kleu
renfoto's, er zou komen. Veel is gepubliceerd over de 'const 
der retrosijncn', dus over het literaire werk van de rederij
kers, een boekenplank vol. Maar bijna niets over hun bla
zoenen. Met dit artikel in het Jaarboek van de Historische 
Vereniging Vlaardingen wordt dan ook voldaan aan de 
invulling van een tekort, in ieder geval wat betreft de 
Vlaardingse blazoenencollectie. 

Wanneer een rederijkerskamer op bezoek ging bij een ande
re kamer, nam men het blazoen mee. De houten plank, fraai 
vorm gegeven en beschilderd, werd als herkenningsteken 
gebruikt bij optochten en bij het optreden op een toneel. 
Vele jaren was het een goed gebruik om, na afloop van dat 
bezoek op een landjuweel, het blazoen te schenken aan de 
organiserende kamer. Zo kreeg Vlaardingen de mooie verza
meling in huis. Een herinnering aan het landjuweel van 
1616. 

De Akerboom had een eigen onderkomen aan het eind van de Hoogstraat, 
het Zwarte Veld genoemd, in een pand dat stond tegenover de plaats waar 
later de toren van de Joannes de Doperkerk zou worden gebouwd. Op deze 
gravure van Pronk/Philips uit T/48 ts het één van de eerste huizen aan de lin
kerkant van de Hoogstraat. 

3 ^ ^ ^ ^ 
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In het Stadsarchief hangt een kopie van het blazoen van De Akerboom, eind 
negentiende eeuw gemaakt door Johannes Weiland 

H E T BLAZObN VAN D H AKERBOOM 

Dit ruitvormige blazoen van De Akerboom is waarschijnlijk 
pas gemaakt kort voor het landjuweel van 1616. Diverse ele
menten wijzen daarop. Het wapenschild rechts midden is 
het wapen van Prins Maurits, die vanaf 1585 stadhouder van 
Holland was. Op het blazoen staan ook de wapens van de 
Ambachtsheer van Vlaardingen en Vlaardinger Ambacht, 
de Graaf van Aremberg en zijn echtgenote. Deze rechten 
werden in 1611 aan de Amsterdamse koopman Pieter van 
Ruytenburgh verkocht. Het blazoen moet dus in ieder geval 
tussen 1585 en 1611 gemaakt zijn. Te bedenken is dat De 
Akerboom het oorspronkelijke blazoen verloor tijdens de 
verwoesting van Vlaardingen in 1574, en omstreeks 1600 dit 
blazoen liet vervaardigen. 

Centraal op het blazoen zien we het kamermotief: de gekrui
sigde Christus, opgericht tegen een akerboom, of wel een 
eik. Om de voet van het kruis is op een lint het kamerdevies 
'Ansiet lieft' geschilderd, met daar nog bij de datum 1514, 
het stichtingsjaar van De Akerboom. Op een tweede lint is 
dezelfde tekst aangebracht in Latijn: 'Ecce Charitatem'. Een 
ovale rand omsluit het centrale motief waarop de tekst: 
TAKERBOOMPJE TOT VLAERDING. De apostrof voor 
de T is weggelaten, en aardig is het te zien dat de schilder 
zich vergiste bij het schilderen van de J. Deze staat omge
draaid, wat niet direct opvalt, omdat de letter ondersteboven 
is geschilderd. Het blazoen is aan de buitenrand voorzien 

van min of meer sierlijke vormen. Deze buitenrand is nu 
helemaal zwart. Voor 1957, toen dit blazoen gerestaureerd 
werd, was die rand in verschillende tinten beschilderd, ook 
figuren waren erop aangebracht.. 
Rond het centrale ovaal zijn drie figuren te zien: boven 
Inventio, de inspiratie, aan de linkerkant is Rhetorica te 
zien, de godin van de welsprekendheid. Rechts is de heilige 
Sebastiaan, met gebonden handen en enkele pijlen in het 
lichaam, te zien. De eerste twee zijn gemakkelijk thuis te 
brengen als het gaat om de activiteiten van de rederijkers. 
Het is niet duidelijk waarom Sebastiaan op het blazoen staat 
afgebeeld. Mogelijk wijst Sebastiaan op de verwantschap die 
er destijds kan zijn geweest tussen het Schuttersgilde en de 
rederijkers. De schutters vereerden vaak Sint Sebastiaan als 
hun beschermheilige. Op een klein plaatje dat hangt aan het 
zilveren blazoen van De Akerboom in de verzameling van 
'Trou moet Blycken' in Haarlem is ook Sebastiaan gegra
veerd. 

De wapenschilden stellen voor: boven het wapen van 
Habsburg, het keizerrijk van Karel V, waarvan Holland deel 
uitmaakte. Op de tweekoppige adelaar ontbreekt echter een 
klein hartschild, dat door Karel V werd gevoerd. Het wapen
schild rechts is van Charles, Prins de Ligne, graaf van 
Aremberg, die van 1599 tot 1611 Ambachtsheer was van 
Vlaardingen. Het wapen in het midden rechts is van Prins 
Maurits, stadhouder van Holland van 1585 tot 1615. Bij de 
restauratie van het blazoen in 1957 is er mogelijk een klein 
onderdeel van het wapen van Prins Maurits niet juist her
steld: het hartschilt mist een ruitkrans. Rechtsonder staat 
het wapen van Vlaardingen afgebeeld, met de griffioenen als 
schildhouders. Linksonder is het wapen van de echtgenote 
van de graaf van Aremberg. De ruitvorm van dit wapen wijst 
erop dat dit het schild is van een gehuwde vrouw. 
Linksmidden het wapen van Holland, vastgehouden door 
vrouwe Rhetorica. Dit is eenzelfde wapen als dat van 
Vlaardingen: een rode leeuw op een gouden schild. Het 
wapenschild linksboven is van Margaretha van Oostenrijk, 
de dochter van Keizer Maximiliaan, Margareta was 
Gouvernante-Generaal van de Nederlanden in 1514. Staat 
dit wapen op het blazoen als een herinnering aan het oor
spronkelijke blazoen? 

Het blazoen werd onderaan opnieuw voorzien van de stich
tingsdatum: 1514. 
In 'Vlaerdings Redenrijckbergh' staan de volgende regels 
die belrekking hebben op het blazoen: 
Ansiet 't beeldt Christ de Liefdt, aen 't hout des Cruyces hangen, 
Opgerecht in de Eyck, ons's kamers schildt en wapen, 
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Om door het ansien, 't welck ghedencken doet ontfangen, 
Te Mer'n tot 't wesen self dal voor ons is ontslapen ' 

Bi| het dateren van het bla/oen speelt ook de totale vormge-
vmg een rol De geschulpte rand, de cartouche, is vormge
geven op een barokachtige manier, een versieringsvorm die 
pas rond 1600 in gebruik raakt De manier waarop het een 
trale moticl is geschilderd, doet vermoeden dat men terug
greep op het oude bla7oen, stilistisch wijkt dit af van de rest 
van de beschildering De vorm van de wapenschilden is ook 
te dateren rond 1600, in de zestiende eeuw werd een wapen
schild geschilderd in een rcnaissancevorm 
Een foto van het blazoen zoals dat eruitzag in 19^7, is te vin 
den m ons Stadsarchief Goed is te zien hoe de beschildering 
was aangetast, op grote delen van de eikenhouten onder
grond IS niets meer te zien Het is duideliik dat het blazoen 
erg geleden had in de loop der laren 01 heeft dit blazoen 
geleden onder de activiteiten waarover de stadsarchivaris 
M C Sigal vertelde hi| kwam in de zomer van 1919 het stad
huis binnen waar de grote schoonmaak gaande was De ijve
rige werksters wilden )uist de blazoenen te li)f gaan met bor
stels en zeep Sigal rapporteerde dit direct aan de gemeen
tesecretaris, die de wat ruwe behandeling van de blazoenen 
door de werksters liet stoppen Zeer tot hun verwondering' 
Een dergelijk verhaal maakt duidelijk dat er met altijd zui
nig genoeg met de blazoenen werd omgegaan het was goed 
te zien aan het Vlaardingse blazoen Gelukkig was er een 
kopie van hel blazoen, gemaakt door de Vlaardingse schil
der Johannes Weiland (1856-1909) Het is niet bekend of hij 
dat op eigen initiatief deed o( er opdracht toe ontving Een 
van de redenen om een naschildering te maken, kan zijn dat 
eind 1800 er al zoveel van het blazoen beschadigd was dat 
deze kunstenaar geprobeerd heelt een vervangend blazoen 
te maken Daarmee voorkwam hij dat in een later stadium 
onvoldoende bekend zou zijn wat op het blazoen te zien was 
Dankzij deze kopie, die nu een plaats heeft in het 
Stadsarchief, kon de restauratie in 1957 plaatsvinden En we 
kunnen constateren dat Weiland de atgebeelde figuren wat 
levendiger schilderde dan op het oorspronkelijke blazoen 
Maar hij was dan ook een schilder van tweeeneenhalve eeuw 
latei 

In 1957/58 werd het oude blazoen gerestaureerd op het 
restauratie-atelier van Leo Marchand in Dordrecht Dit 
atelier is trouwens verantwoordelijk geweest voor noodzake
lijk herstel van meer van de blazoenen in het Stadhuis Het 
atelierstempel is achterop een aantal blazoenen terug te vin
den 

Het IS jammer dat het blazoen van De Akerboom nu voor 
een groot deel een opnieuw geschilderde plank is Slechts 
een deel is oorspronkelijk Maar het is toch zeker zeer de 
moeite waard op dit blazoen heel zuinig te zijn 
De maten van het blazoen zijn 106,5 cm hoog, 87,5 cm 
breed, de dikte van de eikenhouten plank is ongeveer 2,5 
cm 

Verrassend is het om het eigen Vlaardingse blazoen in het 
Stadhuis te vergelijken met het blazoen dat door De 
Akerboom in 1606 geschonken werd aan Haarlem De 
kamer Trou moet blijcken' organiseerde toen een landju 
weel Deze kamer, nu een sociëteit, bezit het blazoen nog 
altijd Duidelijk is ook hier de gekruisigde Christus te zien, 
opgericht tegen de akerboom, de eik Ook het devies 
'Aensiet Lield' is aangebracht Maar hier is een vrouw aan 
de voet van het kruis te zien Maria Magdalena zal dit moe
ten zijn Ook de gravure die in het boek over het Haarlemse 
feest werd afgedrukt, laat deze uitbeelding zien Dat de bui
tenvorm van het blazoen totaal anders is dan bij het 'eigen' 
blazoen van De Akerboom, is niet zo bijzonder Elk nieuw te 
maken blazoen kon andere elementen bevatten Maar dat er 
nu bij het kruis een figuur is toegevoegd, is verwonderlijk 
Of IS dit geen toevoeging maar werd Maria Magdalena op 
oudere blazoenen, van voor 1574, al geschilderd^ 

Het oude blazoen van De Akerboom gemaakt omstreeks i6oo u/as in 7957 
in een zeer slechte staat getuige deze foto die toen gemaakt is Een restaura 
tie in 1957/53 door L Marchand in Dordrecht maakte het blazoen weer toon 
baar 
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Op een vierkant ruitvormig paneel, dat omlijst is door een 
eenvoudige reliefliist, is ondanks het ontbreken van veel 
verl, het centrale motiel van de kamer goed te /len 
Johannes de Doper, die ten voeten uit is algebecld Johannes 
draagt het lam op de arm, het lam houdt een kruisbanier 
vast en ligt op een boek ten hand van Johannes wi]si op het 
lam, een zinnebeeld \an Christus, die als lam ter slachtbank 
werd geleid Daarbii hoort de tekst uit Johannes 1 29 'Zie 
hel lam (iods dat de zonde der wereld wegneemt' Op een 
lint lezen we het devies van deze kamer WT LILFDE \ h R -
WECK'l Het woord uil is geschreven met de w en t, een 
schri)lwi)ze die we meer tegenkomen in de zestiende eeuw 
Een tweede tekstlint is Iragmentarisch bovenaan te zien 
Rond Johannes' voeten zi)n bloemen geschilderd Op de 
ondergrond van het paneel zijn vier wapenschilden aange
bracht, die echter zo erg beschadigd zi|n dat bi)na niet na te 
gaan is van welke tamilies deze zi)n Zoals vaker werd 
gedaan bij blazoenen van voor hel einde van de zestiende 
eeuw, is op de houten lijst een Latijnse tekst aangebracht Er 
staat EGO VOX CLAMANTIS IN DESERTO DIRIGITE 
VIAM DOMINI ET RECTAS FACITE SEMITAS hlVS 
ESA 40 1556 Deze tekst is uit Jesaia 40 (ESA 40), en luidt 
in het Nederlands 'Hoor iemand roept Bereidt in de 
woestiin den weg des Heren, elfent in de wildernis een baan 
voor onze God ' Dezelfde tekst komt voor in het Evangelie 
naar Mattheus in hoofdstuk 3, vers 3, en geelt daar aan dat 
met de profetie van Jesa]a gewezen wordt op Johannes de 
Doper, de wegbereider van Jezus 

Dit oude blazoen, een van de weinige blazoenen uit de 
zestiende eeuw die bewaard zi)n gebleven, geelt nog iets 
weer van de eenvoud van die oude blazoenen Jammer dat 
de figuur van Johannes biina helemaal is overgeschilderd 
bil een vroegere restauratiepoging De verfbehandeling is 
helaas bepaald met zoals die op schilderingen uit plm 1550 
meestal te zien is Ook het wit van het tekstlinl is opnieuw 
geschilderd 

Bli|lt de vraag hoe De Akerboom aan dit blazoen is geko
men Het IS onbekend of in 1556, de datum op het blazoen, 
in Vlaardingen een landjuweel plaats vond Mogelijk in de 
jaren kort daarna' Is de datum 1556 de stichtingsdatum van 
een totaal onbekende rederijkerskamer in Bergen op Zoom' 
Het enige wapenschild dat nog voldoende herkenbaar is, 
links, IS het wapen van de Heer van Bergen op Zoom, Jan 
van Glymes, markies van 1541-1567 Ongetwijleld is dit 
wapenschild er de reden van dat het blazoen aan de stad 

Bergen op Zoom is gekoppeld Is dat gedaan door M C Sigal 
of herkende men al eerder het wapen Niet logisch was het 
dit blazoen toe te schrijven aan de kamer 'Der vreughde 
bloeme' Want die kamer voerde op al de bekende blazoenen 
een ander motiel Maria met het kind Jezus Ook had deze 
kamer een andere zinspreuk Is er misschien een andere 
plaats die ook tot het gebied van Jan van Glymes behoorde, 
waar (nu nog onbekende) rederijkers actiel waren' 
Fen bijschrift bij een getekend blazoen uit 1520, over het 
landjuweel in Bergen op Zoom in 1561, luidt 'Wv iiuechden 
Bloemkens, mil herten blye/ Dem RilhouLU umsu lol liefde lei 
ïveckl, hu waei tLndtaihtichcvl htejl hosdiappve' Siel men 
dal decn Josit lol dandei uou ge^lieckl. Henen levnen sthadt n 
schade beileiki / Beighen op Zoom ' In deze tekst wordt 
gespioken van 'Tot liefde verweckt', heeft het blazoen dan 
toch alles te maken met Bergen op Zoom' 
Archiefonderzoek zal meer duidelijkheid kunnen geven 
over achtergronden van dit interessante blazoen 
De buitenmaat van het blazoen is 60,5 x 60,5 cm, het 
binnenpaneel is 42 x 42,> cm 
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Een van de mooiste blazoenen in ons stadhuis is dit van de 
Rotterdamse kamer In een barokke vormgeving van het 
fantasievolle werkstuk is centraal in een ruitvorm het 
kamermoticf aangegeven een uitbeelding van de uitstorting 
van de Heilige Geest op het Pinksterfeest We /len de leer
lingen van Jezus, met Maria in het midden, dic zi]n samen
gekomen in een zaal Van boven schijnt een hemels licht op 
de aanwezigen In het bi)belboek Handelingen der 
Apostelen staat 'bn toen de Pinksterdag aanbrak, waren 
allen tezamen bijeen En eensklaps kwam er uit de hemel 
een geluid als van een geweldige windvlaag ( - ) en er ver
toonden zich aan hen tongen als van vuur, die zich verdeel
den, en het zette zich op ieder van hen ' Op dit tafereel 
slaat het devies van de kamer 'Met minnen versaemt,' in 
liefde samengekomen Deze zin slaat ook op het samenko
men van de rederijkers, vol liefde voor de kunst van de wel
sprekendheid komt men bij elkaar Het devies is niet erg 
duidelijk leesbaar aangebracht op de voorrand van de vloer 
waarop de leerlingen zitten Meestal wordt een zinspreuk 
duidelijker aangegeven De kamer gebruikte als bloemen-
naam 'de blaue acoleyen', de blauwe akelei De akelei geldt 
als zinnebeeld van ootmoet en liefde, maar op het blazoen is 
geen enkele akelei-bloem te vinden Alleen wat blaadjes zijn 
geschilderd op het onderste deel Onderin de ruitvorm is het 
wapen van Rotterdam in een fraaie barokvorm geschilderd 
Het geheel wordt bekroond door drie figuren, die behan
deld zijn als waren het gebeeldhouwde figuren Ze stel
len voor Rhetonca boven, links Mercunus en rechts 
Mars Studie van de teksten, die door de 
Rotterdammmers werden voorgedragen op het 
landjuweel in Vlaardingen, kan misschien verduide
lijken waarom Mars en Mercunus hier zijn afgebeeld 
Het geheel is bijzonder vakkundig geschilderd, er is helaas 
geen ondertekening te vinden Misschien dat vergelijkend 
onderzoek een naam van een kunstenaar kan verbinden aan 
dit fraaie kunstwerk 

In het Rotterdamse Schielandhuis is van deze kamer nog 
een blazoen te vinden, gedateerd 1598 In het jaar 2000 was 
dit blazoen te zien op een expositie over het leven van Jezus 
in de Kunsthal in Rotterdam Het centrale motief is ook op 
dit blazoen de uitstorting van de Heilige Geest op 
Pinksteren De uitvoering van dit twintig jaar oudere bla
zoen laat zien dat men toen gekozen heeft voor de eenvou
dige traditionele vorm een ruitvorm, zonder verdere versie 
ring Op het Rotterdamse blazoen in Vlaardingen was men 
duidelijk op zoek naar een nicuwt, wat meer barokke vorm 
Het blazoen is 101 cm hoog 

Het blazoen van de Rotierdammers was m 1561 sober getuige deze houtsne 
de in een boek uit 7564 Wel staat centraal de uitbeelding van de uitstorting 
van de Heilige Ceest op Pinksteren en de tekst Met minnen versaemt 
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De rederijkers uit Kethel kwamen naar Vlaardingen met 
een bescheiden blazoen Men mag ook niet anders verwach 
ten van een kleine plaats als Kethcl toen was Maar toch had 
de/e kamer in 1615, een jaar eerder, een groots landjuweel 
georganiseerd, waar dertig kamers op af kwamen Kethel 
was zeker niet de minste van de Hollandse kamers De 
Zonnebloem werd gedoopt in 1602 te Haastrecht Hun bla 
zoen, duidelijk vervaardigd door een 'kladschildcr' een 
'constschilder zal te kostbaar zijn geweest is toeh wel mooi 
te noemen Het centrale motief is de Heilige familie Maria, 
kindje Jezus, Jozef, daarbij een engel en de os Door de 
openstaande deur zien we de velden bij Bethlehem Uit de 
fel oplichtende lucht daalt een duif neer het teken van de 
Heilige Geest Het devies van de kamer 'NOYTMlhRDLR 
VREVGHT' slaat op dit tafereel, maar ook op het samenko 
men van de rederijkers Uit een koperen ketel op de voor 
grond, een verwijzing naar de naam van het dorp, rijst een 
zonnebloem op, de bloem van de Ketheise kamer De zon 
nebloem is het zinnebeeld van het goddelijke licht dat straalt 
op de mensheid Ook kan de zonnebloem wijzen op 
Christus, het Licht der wereld 

Om het ovale middendeel is een aardige cartouche geschil
derd, waarop het wapen van Holland aan de linkerkant en 
aan de rechterzijde het wapen van Adriaen Rutgers van 
IJlen, de Ambachtsheer van Kethel 
Het formaat van dit blazoen is 78 cm hoog en 62 cm breed, 
de plankdikte (eikenhout) is 2,3 cm 

Van de Ketheise kamer is nog een blazoen bekend Dat werd 
in 1606 geschonken aan de kamer 'Trou moet blijcken' in 
Haarlem en is daar nog te zien Ze lijken veel op elkaar, er 
IS geen groot verschil in detaillering of andere toevoegingen 

De gravure van het blazoen van Kethel in Redennjckbergh van iGiy is vnj 
wel gelijk aan het geschilderde blazoen Alleen is nu behalve het rund ook 
een ander dier afgebeeld is dit een ezeP 
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Een goed en gaaf bewaard gebleven blazoen brachten de 
rederijkers uit Maasland mee in 1616 Een zeer fraai vorm 
gegeven paneel in een lantasicrijke cartouche Een heel 
mooi voorbeeld van de barok, waarin renaissancevormen 
zijn verwerkt In de ruitvorm binnenin is de olijfboom 
geschilderd, een forse boum, waarin de heilige Elisabeth van 
Hongarije zit, ccn gouden kroontje op het hoofd Zi) was de 
dochter van koning Andreas II van Hongarije, leefde van 
1207 tot 1231, en stierf in Marburg Ze wordt vereerd als 
beschermheilige van de armen en zieken De verwoestende 
vloed die op 19 november 1421 over het zuidwesten van ons 
land spoelde, werd Sint Elisabethsvloed genoemd, want 19 
november was haar feestdag Elisabeth is de beschermheili 
ge van de Duitse Orde, waar de Maaslandse Commandeur 
ridder van was Om de boomstam een tekstlint met daarop 
het kamerdevies T SPRUYl WI LIEFDE Onderaan de 
ruitvorm het wapen van Diderik Blois van Treslong, ridder 
van de Duitse Orde, Landcommandeur van de Balijc van 
Utrecht, hij was Commandeur van Maasland Bovenaan hel 
blazoen is het wapen van Maasland afgebeeld Daaronder de 
naam Maes lant Tussen het sierlijke rolwerk van de cartou
che zijn takken met olijfbladeren aangebracht In die tak
ken veel olijven 

Dit blazoen zal zeker niet door een 'klad-schilder' zijn ver
vaardigd Het is van hoge kwaliteit Men zal voor het laten 
maken van dit blazoen diep in de beurs hebben moeten 
tasten 
In Redenrijckbcrgh staat over het blazoen 
'Stel hier den OhjJ-boom, die wij te sijn beweren 
Het teecken van den vree Ontvangt dan 't befdich wenk 
Ontvangt den Olijfboom, wiens telgren de Gesanten 
Voor hel bewijs van vreed' hebben gehouden sterck, 
Als die Wl Liefden sprayt altoos an allen kanten 
De Liefde door den Vreed' men in het hart siert planten 
blysabel gekroont, die naar des Liefts viriuyt 
Wl Liefden heeft gesien, en van des Liefds' kalanien 
Selver oock is gheweest Liefd' baart dan sondei muyt 
Vreede tot aldei tiji, en need' uvt Liifden spruvt 

Bijzonder is het dal dit blazoen nog volkomen gaaf en origi
neel IS Er zijn geen overschilderingen te vinden die door 
restaurateurs zouden zijn aangebracht 
Eormaat 112,3 cm hoog, 108 cm breed De eikenhouten 
plank IS 2 cm dik 

In het Gemeentehuis van Maasland hangt een blazoen van 
d'Olijfboom waarop als datum staat 1678 In dat jaar 
bezocht de Maaslandse kamer het rederijkersfeest in 
Schipluiden Waarschijnlijk werd dit blazoen toen gemaakt 
De gewoonte om het blazoen te schenken aan de organise
rende kamer bestond mogelijk niet meer Dus bleef het bla 
zoen in Maaslands bezit 

De vorm is een eenvoudige ruit, men grijpt terug op de oude 
vorm Een profiellijst is om het paneel gezet Bekijken we 
het blazoen, dan blijkt dat van de virtuositeit waarmee het 
blazoen van 1616 was beschilderd, niets over is Hier zien we 
een saaie en slechte uitbeelding van de olijfboom met daar
in de Heilige Elisabeth Aan dit blazoen is te zien dat we 
zijn aangeland in een periode van verval, de rederijkerij is 
op haar retour 

Een blazoen van de Maaslandse redenjl^erskamer De Olijfboom met de 
datum i6j8 is van veel mindere kwaliteit dan het blazoen van T6I6 Dit 
beschilderde paneel hangt in het Gemeentehuis van Maasland 
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Op welke manier de Dordtse rederi)kers m Vlaardingcn hun 
intocht hielden in 1616 kunnen we prachtig /len op een 
twee meter lang paneel in het Dordrechts Museum Dit door 
een anonieme schilder vervaardigde schilden) laat zien hoe 
men, fraai uitgedost, van plan is in Vlaardingen te gaan 
toneelspelen Voorop lopen twee kinderen die het bla/ocn 
dragen Dan volgt een trommelaar en de vaandrig met het 
vaandel Van de drie personen daarachter is de middelste de 
factor of mogelijk de prins van de kamer Dan zien we men
sen uit de verschillende maatschappelijke standen de boer, 
ambachtsman, kanunnik, monnik, een zeeman en een sol
daat Symbolische figuren volgen de tirannie, de gods
dienst, de gerechtigheid, de overvloed De stoet wordt afge
sloten door drie mannen die de leefti)den verbeelden de 
jeugd, de middelbare leeftijd en de ouderdom 
Het blazoen dat door de twee kinderen wordt gedragen, is 
een bescheiden paneel Het centrale deel vertoont het her
kenningsteken van de Fonteynisten een in een waterbekken 
staande fontein Deze wordt bekroond door een schaal waar
boven Christus staat afgebeeld Uit Christus stroomt bloed, 
dat opgevangen wordt in de schaal en waaruit het in ver
scheidene stralen verdeeld, in het bekken stroomt 
Uitgebeeld wordt hier Christus als de bron van het levende 
water, de bron van eeuwig leven In het refrein op het bla
zoen in 'Redenrijckbergh' lezen we 
'LofChnst eeuwich Fonteyn, uyt dy spruyl ons heyl voorwaer ' 

Op het tekstlint staat het devies, de zinspreuk van de kamer 
RLYN GHtNLUGHT, het zuivere genot of genieten Deze 
tekst is weer van toepassing zowel op de afbeelding op het 
blazoen, het zuivere genieten voor wie zich wil laven aan de 
levensbron, als op de bezigheden van de rederijkers zelf zij 
willen op een zuivere manier genieten van de letterkunde 
Om de fontein is een omtuining aangebracht, waarin voor
aan een hekje De twee wapens zijn links dat van Holland, 
rechts het Dordtse wapenschild De buitenrand is voorzien 
van enkele kinderen, vruchten en bloemen 
Formaat van het blazoen 70,3 x 58,6 cm Tie plankdikte is 
ongeveer 1,3 cm 

Tijdens de intrede van De Fonteynisten uit Dordrecht in Vlaardingen in 1616 
werd het blazoen vooraan in de stoet meegedragen De personen die uitge 
beeld zijn spelen een rol in de voorstellingen van de Dordtse kamer ook zijn 
de Vaandrig de Factor Keyser en Prins afgebeeld 
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HI 1 HiA/oiN \\N Dl Gi 111 FioihniN uii 'S-GRAVI-N 
/ANDl 
Ook het bla/oen van de rederijkers uit 's-Graven/ande is 
bescheiden van formaat Het is vakkundig beschilderd en 
voor/ien van een fraaie ajourrand Het herkenningsteken is 
Maria met het Kind in een stralenkrans gevat Zi) staat op 
de maansikkel Daarboven twee engelen die Maria kronen 
en een duif als uitbeelding van de Heilige Geest, helemaal 
bovenin God de Vader De uitbeelding van Maria kan een 
verwi)/ing /i)n naar het miraculeu/e beeld van de Maagd 
Maria dat ooit in 's-Graven/ande te vinden was Onder 
Maria /i|n de gele violetten geschilderd, omgeven door een 
tekstlint Daarop is niet zonder meer te ie/en wat het devies 
van de kamer is Hier is een rebus te /len Van links naar 
rechts de zon, de letter D, de B, een druiventros, de letter D 
en twee harten Lezen we die gegevens door dan ontstaat de 
/in SONDL BLDRUIFDE HARTLN, /onder bedroefde 
harten Onder het lint is de naam van Rhetonca te Ie/en, bi| 
een afbeelding van de godin van de welsprekendheid De 
twee wapens links het wapen van het Habsburgse Ri|k, 
rechts dat van Holland 
In 'Redenri)ckbergh' le/en we 
Hierdoor seggen Sonder Bedroefde herten, 
Want WIJ zijn hierdoor hevrtjt van 's vijants handen quaet, 
Nu dees Magel schoon Gods Soon haerden sondu smarun, 
En ter werelt gebracht ons zalighevl delicaet 

Het bla/oen is over het midden gebarsten, een poging om 
du te herstellen is niet al te fraai gelukt 
Het formaat is 60 x 60 cm, de plankdikte is plm 8 mm 

SGRAVESANDE. 

DE CJLLLL blOLLTIEN. 

\ 

\r\ het boek Redennjckbergh werd het blazoen van de kamer uit 
s Gravenzande goed gelijkend op het geschilderde blazoen afgebeeld 
Ook de zinspreuk is als een rebus op het lint gezet 
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t en lors ruitvormig bla/oen schenken dc rederijkers uit 
Gouda in 1616 aan de Vlaardingse kamer Dc Akerboom 
Len fraai voorbeeld van wat in het begin van dc zeventien
de eeuw werd gepresteerd wanneer men ccn blazoen ging 
beschilderen Een eenvoudige profielli]si, die helaas een 
keer matzwart, in plaats van glanzend zwart, is geschilderd, 
omgeeft het paneel waarop in een ovaal te zien is het motief 
van de Goudse kamer de heilige Catharina op een troonze-
tel Op de voorgrond een klein bos]e goudsbloemen, de 
bloem waarnaar dc kamer vernoemd is Ter weerszijden van 
Catharina twee vrouwspersonen 

De heilige Catharina was een prinses die omstreeks het )aar 
^00 leefde in Alexandrie In het ]aar ^07 wilde de heidense 
keizer Maxcntius haar trouwen Maar Catharina was 
christin en weigerde De keizer 
was woedend en veroordeelde 
Catharina tot dc dood met de 
raderen Met houten wielen, aan 
de buitenkant voorzien van scher
pe messen, zou zi) vermorzeld 
worden Een vreselijke manier om 
het leven te beëindigen Toen het 
vonnis voltrokken zou worden, 
brak een hevig onweer los De 
bliksem vernietigde de raderen, 
Catharina werd gered van de mar
teldood Helaas volgde wel haar 
onthoofding met het zwaard Op 
het blazoen is Catharina, een 
kroontje op het hoofd, voorzien 
van de attributen het zwaard in 
de linkerhand, aan haar rechter
kant een restant van een van mes
sen voorzien rad Maar ook onder 
haar voeten het hoofd van keizer 
Maxentius, het kwaad zal niet 
kunnen doorleven' Van Catharina 
wordt ook verteld dat zij vijftig 
geleerden die bij haar kwamen om haar het christelijk 
geloof te laten afzweren, bekeerde tot het christendom, door 
haar welsprekendheid Daarom wordt Catharina ook wel de 
beschermheilige van de rederijkers genoemd 
De twee andere vrouwen zijn de personificaties van de wijs
heid en van de ijver Links zit de wijsheid, in de hand een 
boek, de kennis, om de arm een slang, het teken van voor
zichtigheid Aan haar voeten een leeuw, als uitbeelding van 
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de waakzaamheid De ijver zit rechts, zij heet ook wel de 
naarstigheid Bij haar zien we een ooievaar, symbool voor de 
bestrijding van de duivelse machten, en paardensporen Het 
paardenhoofd onder haar is het teken van kracht en vita
liteit Boven het hoofd van Catharina een tekstlint waarop 
het devies van de kamer WT lONSTEN BEGREPEN, uit 
gunsten (of genegenheid) begrepen Boven het ovaal is 
Rhetonca geportretteerd In de ene hand goudsbloemen, in 
de andere hand een mercunusstaf of caduceus Mercunus is 
ook bekend als beschermer van de welsprekendheid Op dit 
blazoen zijn ook nog vele muziekinstrumenten te zien en 
(mu7iek)boeken De wapens links Holland en rechts 
Gouda Onderaan is de naam Gouda geschilderd in een fraaie 
cartouche Het geheel is een zeer kundig geschilderd bla
zoen, alleen de leeuw aan de voeten van de wijsheid is niet 

bepaald levensecht Misschien wel 
logisch, de schilder had nog nooit 
een echte leeuw gezien, en moest 
van afbeeldingen van leeuwen 
gebruik maken voor dit portret 
Paarden kende hij wel, dus schil
derde hij een prachtig paarden
hoofd Het blazoen deed de 
Goudse kamer de eer aan die de 
kamer verdiende het was een van 
de oudste kamers van Holland en 
had een uitstekende reputatie 
Er IS in de loop der jaren wel wat 
gerestaureerd aan het blazoen, 
maar het oorspronkelijke karakter 
IS bewaard gebleven Eenzelfde 
blazoen is in Haarlem te vinden, 
gemaakt in 1606, en deze lijkt 
heel veel op het hierboven bespro
ken blazoen In Haarlem ont
breekt echter het paardenhoofd 
aan de voeten van de ijver Ook 
het devies is anders Uit Jonsten 
Bestaen 

Formaat van het blazoen lijst 96,5 x 96,S cm , binnenpaneel 
7^ X 73 cm De lijstdikte is 8 cm 

Een iTij nauwkeurige afbeelding van het geschilderde blazoen dat door de 
rederijkers uit Cauda werd geschonken aan Trou moet blijcken in Haarlem 
in i6o6 Ook is deze afbeelding bijna helemaal gelijk aan het Goudse bla 
zoen dat in Vlaardingen in het Stadhuis hangt Alleen het paardehoofd aan 
de voeten van de ijver ontbreekt hier 
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De rederi|kerskamer 'De Witte Angieren' is ccn zogenaam
de Vlaamse kamer, in 1592 opgericht In de jaren 1572 tot 
1580 vluchtten vele Vlamingen en Brabanders naar de noor 
deli|ke Nederlanden In het /uiden was voor protestanten 
geen plaats meer, de repressie van de Spaanse heerser Filips 
II was te sterk geworden De vluchtelingen vonden een 
onderdak in het noorden, steden als Leiden, Amsterdam en 
Haarlem namen velen op Deze vluchtelingen behielden 
veel van hun eigenheid, ze kregen ook niet veel ruimte om 
deel te nemen een het sociale leven in hun nieuwe woonom
geving Het IS dan ook niet zo verwonderli)k, dat men eigen 
rederijkerskamers stichtte Natuurlijk met de toestemming 
van de plaatseli)ke overheid 

De Wit Angieren werd een actieve en erg gewaardeerde 
kamer, die heel vaak op landjuwelen deelnam aan de rede-
rijkersfeesten Zij kwamen ook naar het landjuweel in 
Vlaardingen in 1616 en schonken hun blazoen aan De 
Akerboom, de organiserende kamer 
Van dat blazoen is helaas niet veel meer over 
Oorspronkelijk zal de ruitvormige plank een formaat van 
ruim 100 X 100 cm hebben gehad Nu rest nog een plank van 
101,3 X 38,5 cm Links en rechts zijn flinke stukken van het 
blazoen verdwenen Op het restant is gelukkig nog veel te 
zien, ondanks het feit dat veel verf van de plank is verdwe
nen In het centrale deel, een ovaal, zien we de witte angie
ren witte anjers, de bloem die deze kamer als kenteken 
voerde Om de plant een lint met het kamerdevics IN 
LIEFDL GETROU Links zijn twee figuren afgebeeld, een 
mansfiguur en waarschijnlijk een in het wit geklede vrouw 
Aan de rechterkant zijn enkele dieren te herkennen Om te 
weten te komen welke betekenis deze afbeeldingen hebben, 
kon gelukkig een blazoen van deze kamer geraadpleegd 
worden dat zich in Beverwijk bevindt Nu blijkt dat de twee 
mensen een symbolische uitbeelding zijn van Christus en 
Zijn bruid, de kerk Op het blazoen in Beverwijk zijn ze met 
witte koorden met elkaar verbonden In liefde getrouw De 
dieren rechts zijn een wolf die een schaap probeert te grij
pen De herder die de wolf verjaagt, is niet te zien, maar zal 
er zeker zijn geweest Een tweede toepassing van het devies 
in liefde getrouw In de bijbel is de goede herder de herder 
die voor de schapen opkomt, en met gevaar voor eigen leven 
de vijand (de wolf) verjaagt Op de rand van het ovaal 
bovenaan het wapen van Holland, waarvoor dat van 
Haarlem, onderaan het wapenschild van Vlaanderen, daar
mee aangevend dat De Wit Angieren van Vlaamse afkomst 
is Boven het ovaal zijn nog resten te zien van twee erg 

mooie portretten links zien we koning David, rechts Judith 
Beiden hebben een zwaard in de hand, dat gericht is op het 
brandende hart dat bovenin geschilderd is Onder het hart 
twee rechterhanden die ineen geslagen zijn Het zijn alle
maal symbolen van de oprechte liefde 

T>E VVITT ANGIEREN, 

In Redennjckbergh komt ook het blazoen van de Wit Angieren waar Het bla 
zoen van de Vlaamse kamer De Wit Angieren uit Haarlem is hier wat anders 
afgebeeld dan het geschilderde blazoen Op deze afbeelding ontbreken de 
man en vrouw geheel die op het geschilderde blazoen links staan Wel is dui 
delijk de herder de kudde en de wolf te zien achter de vaas met de witte 
anjers 
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Eén van de beroemdste rederijkerskamers in Holland was 
De Eglantier. Het is ook één van de oudste kamers in ons 
land. Beroemd werd de kamer door de grote namen die aan 
de kamer verbonden waren. Schrijvers/dichters als 
Brederodc, Roemer Visscher, Vondel, Hooft, mensen die 
voor de Nederlandse letterkunde van grote waarde zi)n, 
waren lid van D'Eglantier. 

In 1616 ontving De Akerboom dit blazoen van de 
Amsterdammers. Een plank met de vaste elementen van de 
kamer: de gekruisigde Christus, daarachter een bloeiende 
rozenstruik: een egelantier-roos. Het devies staat op een 
teksthnt onderaan: IN LIEFD' BLOEYENDE, een engelen-
kopje houdt het lint vast. Met fantasie is het ovaal ingepast 
in een cartouche waarop het wapen van Amsterdam is 
geplaatst, geflankeerd door twee leeuwen. 
Het is toch wel heel bijzonder dat er maar twee blazoenen 
over zijn van De Eglantier Door hun grote bekendheid zijn 

er voor deze kamer zeker veel blazoenen gemaakt, die helaas 
allemaal verloren zijn gegaan. Behalve dit blazoen in 
Vlaardingen is alleen in Beverwijk een ander te vinden. 
Een ]aar na het landjuweel in Vlaardingen raakt De 
Eglantier in de problemen. Er is onderlinge twist en de 
kamer dreigt opgeheven te worden. Gelukkig komt het niet 
zo ver, er wordt een nieuwe start gemaakt en d'oude kamer 
'In Liefde Bloeyende' zal nog langer blijven bestaan. 
Dit blazoen meet 114,7 x 75 cm., de eikenhouten plank is 1,2 
cm. dik. 

In 7609 wordt de Tachtigiange Oorlog onderbroken door het Bestand Tijdens 
de feesten rond deze voorlopige vrede speelde De Eglantier, hier genoemd 
d'oude kamer 'In liefd bloeyende', op een schitterende toneelconstructie ver 
schillende spelen Het toneel was opgesteld op de Dam Op de kleine afbeel
dingen zijn verschillende toneelstukken terug te vinden Datum den 5 Mey 
1609 
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Uit onze buurstad Schiedam komen trots de rederijkers van 
'Aensiet de Jonckhcyl' met een prachtig blazoen. Het werd 
gemaakt door een vakman en het zal de Schiedammers veel 
geld hebben gekost. Het is het enige blazoen waarvan 
bekend is welke schilder het maakte. Op de sierrand rechts 
onder staat zijn naam: Adriaen van Nieulant. Deze schil
der/graficus uit Amsterdam is bekend geworden door zijn 
afbeeldingen van stadsgezichten, al dan niet gestoffeerd met 
mensen. Hij leefde van 1587 tot 1658 en was een geboren 
Antwerpenaar. Werk van hem is te vinden in de grote musea 
in ons land. 

Ook hier weer een ovaal, waarbinnen zich de kenmerkende 
herkenningstekens te vinden zijn. Uit een rozenstruik, met 
rode rozen, stijgt een kleine jongen op, met een losse lap stof 
als enige kleding. Hij houdt een tak van de rode roos in zijn 
linkerhand. De rode roos is het symbool van de hemelse lief
de. Op de achtergrond is een aantal gebouwen te zien, een 
stad. Wat vage figuren lopen op de besneeuwde grond. 
Onderaan het blazoen is een lint met het kamerdevies: 
AENSIET DE JONCKHEYT. 

Door het gedicht te lezen dat de Schiedammers maakten om 
bij de aanbieding van het blazoen voor te dragen en dat staat 
afgedrukt in Redenrijckbergh, komen we achter de beteke
nis van de stad op hel blazoen. Het gaat om een uitbeelding 
van de kindermoord te Bethlehem. In Mattheüs 2 : 16-18 
wordt beschreven hoe koning Herodes alle jongens van twee 
jaar en jonger liet doden. Want dan zal ook Jezus gedood 
worden, die in Bethlehem geboren was en die de door de 
profeten voorspelde nieuwe Koning der Joden zou zijn, de 
concurrent van Herodes en zijn opvolger. Jezus is echter al 
door zijn ouders, Jozef en Maria, meegenomen naar Egypte, 
waar hij zal blijven tot na de dood van Herodes. 
Het lijkt er op dat Adriaen van Nieulant deze afschuwelijke 
kindermoord niet al te realistisch heeft willen schilderen. 
Hij was daartoe zeker in staat. Bekijken we het blazoen dat 
door de Schiedammers in 1606 in Haarlem werd achtergela
ten, dan zien we dat de maker van dat blazoen deze kinder
moord wel erg realistisch weergaf. Soldaten met zwaarden, 
moeders die hun kinderen proberen te beschermen, vluch
tende mensen, een afspiegeling van de afschuwelijke dingen 
die in de Nederlanden in de jaren daarvoor ook plaats von
den. 

Van Nieulant maakte van de omlijsting van het blazoen ook 
een echt kunstwerk. Twee blote jongens houden een lint vast 
waaraan rozen hangen, ze gebruiken de andere hand om de 
wapens van Schiedam te tonen. Rechts is dat het vroegere 

stadswapen, links het wapen dat in die tijd in gebruik 
kwam. 
Het is wat verwonderlijk dat de Schiedammers met dit 
prachtige blazoen op het landjuweel van 1616 niet de prijs 
kregen voor hel mooiste blazoen. Ook niet de tweede of 
derde prijs. 
De zware eikenhouten plank is 115,5 cm x 85 cm en 2,2 cm 
dik. 

In het boek dat gemaakt werd over het landjuweel van i6o6 in Haarlem 
staat deze afbeelding van het blazoen van de Schiedamse kamer Deze is 
vrijwel gelijk aan het geschilderde blazoen dat in Haarlem te vinden is. De 
uitbeelding van de kindermoord in Bethlehem is veel realistischer dan op het 
blazoen in Vlaardingen. 
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De Vlaardingse blazoenenverzameiing is in de Nederlandse 
kunstwereld niet onopgemerkt gebleven Meer dan eens 
werden bld/ocncn uitgeleend ten behoeve van exposities 
elders in het land In 1883 hingen /e in het )uist geopende 
Rijksmuseum in Amsterdam op een tentoonstelling over 
oud-Ncderlandse kunst Van het ministerie van Binnen
landse Zaken in Den Haag kreeg het toenmalige gemeente
bestuur het verzoek om de blazoenencollectie af te staan aan 
het Rijksmuseum In de raadsvergadering van 24 oktober 
1883 stemde echter de meerderheid van de gemeenteraads
leden tegen dit voorstel 

Het Amsterdamse Historisch Museum kreeg enkele keren 
het blazoen van De Eglantier te leen De bla/oenen van 
Maasland en van Gouda waren te /len op exposities in dic 
plaatsen 

In 1987 werd in de oude hal van het Stadhuis een beschei
den expositie ingericht die aandacht besteedde aan de rede-
ri)kersbld/oenen Behalve de elf Vlaardingse blazoenen hin
gen er drie blazoenen van 'Trou moet Blycken' uil Haarlem, 
een uit Maassluis en een uit Maasland Deze expositie vond 
plaats in het kader van een landjuweel -nieuwe stijl-, een 
aardig initiatief om verschillende culturele activiteiten in 
de binnenstad te brengen, zoals muziek, beeldende kunst en 
literatuur 

In het voorjaar van 2001 werden de bla/oenen in het 
Stadhuis bestudeerd door een groepje deskundigen uit de 
wereld van de literatuur en de beeldende kunst Dat was in 
het kader van een studie over de rederijkers, opgezet door de 
Universiteiten van Nijmegen en Amsterdam Als gevolg van 
deze studie hoopt men te komen tot de uitgave van een 
boekwerk, waarin het landjuweel van Vlaardingen van 1616 
centraal staat De teksten uit de 'Redenryckbergh' zullen 
door taalkundigen worden geanaliseerd, de bla/oenen door 
andere deskundigen beoordeeld Juist de rederijkers van 
Vlaardingen /ijn voor dit project uitgekozen, omdat hier, 
naast de prachtige tekstuitgave de 'Redenryckbergh', ook 
negen bla/oenen van het feest in 1616 beschikbaar zijn 
Bovendien werden deze teksten tot nu toe niet erg uitput
tend behandeld Als verschijningsdatum wordt gedacht aan 
2004 of nog iets later 

Ons restten de vragen hoe de rederijkersblazoenen optimaal 
kunnen worden beschermd, en hoe ervoor kan worden 
gezorgd dat ze, ook in de verre toekomst, nog bekeken kun
nen worden Hoewel ze mooi hangen in de hal en de trouw

zaal van het Stadhuis, is dit niet de ideale plaats voor de/e 
onvervangbare kunstwerken De klimatologische omstan
digheden waar deze panelen om vragen, kunnen niet gerea
liseerd worden in het Stadhuis Ze hangen ook nogal hoog, 
voor een deel om /e te beschermen, maar dat maakt de 
bestudering ervan niet eenvoudig Ook de belichting is niet 
ideaal 

ben heel goede oplossing voor dc/e problemen /ou gevon
den kunnen worden in plaatsing van de bla/oenen in een 
nieuw te ontwikkelen plaatselijk museum Er /ijn plannen 
in de maak, samenvoeging van enkele musea /ou voor de 
rederijkersbla/ocnen een weldaad kunnen /ijn De 
Vlaardingse bla/oenencollectc zal dan in een echt openbare 
collectie te zien /ijn Iedereen /al dan de elf Vlaardingse 
bla/oenen onder goede condities kunnen komen bekijken, 
en de Vlaardingse bestuurders /ouden een goede beurt 
maken 

Veel dank ben ik bij het schrijven van dit artikel vcrschul 
digd aan de redactie van het Jaarboek van de Historische 
Vereniging Vlaardingen, aan de mensen van het Stads-
archiet en de medewerkers op het Stadhuis Veel dank ook 
aan de schrijvers van twee boeken die vrij recent uitkwa
men het boek 'Met Minnen Versaemt' van FC van 
Boheemen en Th C J van der Heijden en het boek over 'De 
Schatten der Pellicanisten' door A de Bruin Door deze boe
ken te lezen werd ik heel veel wijzer, denk ik 

Joop van Dorp, mei 2001 

Crmures pagina 53 
Op de bovenste afbeelding van het blazoen van De Akerboom in 
Redenrijckbergh ;s bij het kruis Maria Magdalena te zien Op het oude bla 
zoen van de Vlaardingse kamer is zij niet geschilderd 

Daaronder staat een afbeelding van het blazoen van De Akerboom geschon 
ken in i6o6 aan Trou moet blijcken in Haarlem Net als op het geschilderde 
blazoen is op deze afbeelding ook Maria Magdalena aan de voet van het 
kruis geschilderd 
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