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1. Inleiding
1.1 Onderzoeksonderwerp
Voor mijn bacheloreindwerkstuk heb ik als onderzoeksonderwerp gekozen voor de liederenbundel Den
minnelijkcen roosen-knop, een liedboek uit 1667 van rederijkerskamer De Roos uit Leuven.
1.2 Aanleiding
Tijdens mijn studie heb ik de cursus ‘Minnaars en feestvierders’ gevolgd, waarin we de eerste twee Musyck
boexkens van Tielman Susato (1551) hebben bestudeerd. De docente, mevrouw dr. Dieuwke van der Poel,
heeft ons gewezen op de mogelijkheden die de website van de Nederlandse Liederenbank van het
Meertens Instituut (de Liederenbank) biedt bij het bestuderen van liedteksten. Ook heeft zij verteld over
het project ‘Dutch Songs On Line’ (DSOL), een samenwerkingsverband van de Universiteit Utrecht, de
digitale bibliotheek voor de Nederlandse letteren (dbnl) en het Meertens Instituut.1 In DSOL wordt een
grote database ontwikkeld met ca. 100.000 Nederlandstalige liedteksten uit de periode tot 1900, waarbij
de gegevens van de twee al bestaande databases van de dbnl en de Liederenbank worden gecombineerd
en met transcripties van de liedteksten worden aangevuld.
Door het werken met de Liederenbank en de informatie over het DSOL-project, is mijn interesse
in historische (Middelnederlandse en vroegmoderne) liederen en liedboeken gewekt. Ik heb vervolgens
een paar maanden stage gelopen bij de dbnl, waarbij ik ook aan het DSOL-project heb gewerkt. Doordat ik
af en toe nog werkzaamheden verricht voor de dbnl (het uitvoeren van één-op-één checks van originele
teksten, die door een gespecialiseerd omzetbedrijf op de Filippijnen worden omgezet naar XMLbestanden) is de liedbundel Den minnelijkcen roosen-knop op mijn weg gekomen.
1.3 Voorbereidingen
Den minnelijkcen roosen-knop is een liedboek van de Leuvense rederijkerskamer De Roose uit 1667. Uit de
literatuur die ik over de rederijkerij in de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden heb gelezen, blijkt dat er
nog betrekkelijk weinig onderzoek is gedaan naar rederijkers en hun activiteiten in de periode na 1650.
Twee grote onderzoeksprojecten naar de rederijkerscultuur die in de periode tussen 1998 en 2001
plaatsvonden aan de Vrije Universiteit van Amsterdam en de Universiteit Gent, hebben betrekking op de
periode van 1400 tot 1650. Deze onderzoeken hebben geleid tot twee proefschriften, die in boekvorm zijn
uitgegeven: Conformisten en Rebellen, Rederijkerscultuur in de Nederlanden (1400-1650) van Bart
Ramakers uit 2003 en Om beters wille, Rederijkerskamers en de stedelijke cultuur in de Zuidelijke
Nederlanden (1400-1650) (2008) van Anne-Laure van Bruaene uit 2008. In dit laatste boek schrijft Van
Bruaene dat het jaar 1650 als chronologische afbakening van haar onderzoeksproject is gekozen, “omdat
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er een wijdverbreide opvatting heerst, dat omstreeks de Vrede van Munster (1648) een einde kwam aan
de maatschappelijke relevantie van de rederijkerscultuur in zowel Noord als Zuid-Nederland”.2
Dat de periode na 1650 nog bijna onontgonnen terrein is voor wat betreft onderzoek naar
rederijkerspoëzie, heb ik gemerkt bij mijn zoektocht naar informatie voor mijn eigen onderzoek: over de
periode na 1650 is nauwelijks iets te vinden. Ook Arjan van Dixhoorn heeft voor zijn onderzoek naar de
rederijkerij, waarvan de resultaten in 2009 in boekvorm zijn uitgegeven als Lustige geesten. Rederijkers in
de Noordelijke Nederlanden in de periode (1480 – 1650), als chronologische afbakening voor 1650 gekozen.
Studies over opkomst, bloeiperiode en teloorgang van de rederijkerij gaan ten eerste veelal over de
Noordelijke Nederlanden en dan bijna steeds over de periode tot 1650. Om die reden is een bundel uit
1667 uit de Zuidelijke Nederlanden interessant onderzoeksmateriaal en geeft wellicht een antwoord op de
vraag hoe het na die bloeitijd verder ging met de rederijkerspoëzie?
Hoe was de situatie tot 1650? Het is bekend, dat er in de zeventiende eeuw veel en vaak werd
gezongen en dat er in die Gouden Eeuw enorm veel liedboeken zijn gepubliceerd. In geen ander land zijn
er toen zoveel liedboeken gedrukt als in Nederland. 3 Het initiatief om een nieuw liedboek samen te stellen,
kon komen van een rederijkerskamer, maar ook van een gerenommeerd dichter en/of schrijver of van een
drukker en/of uitgever komen. Er waren religieuze (zowel van protestante als van katholieke signatuur)
en wereldlijke liedboeken.
In Zingend door het leven wijst Natascha Veldhorst op het verschil dat er was tussen de Noord- en
Zuid-Nederlandse liedboekenproductie. In het Noorden werden meer wereldlijke liedboeken uitgegeven,
terwijl in het Zuiden het geestelijke liedboek meer in zwang was; ‘het populaire wereldlijke repertoire
werd wel gezongen, maar tot in de jaren dertig nauwelijks uitgegeven’.4 In het Zuiden keek men wel met
bewondering en enige jaloezie naar de liedboeken uit het Noorden. Aan sommige Zuid-Nederlandse
liedboeken is aan de vormgeving en inhoud te zien dat men de liedboeken uit het Noorden probeerden te
imiteren.
De meeste wereldlijke liedboeken gaan over de liefde en bevatten vooral liefdesliederen, in
allerlei vormen: dialoogliederen tussen verliefde stelletjes, serenades van smachtende minnaars,
klaagzangen om onbeantwoorde liefdes en liederen over liefdesparen uit de klassieke mythologie. 5 De
liedboeken waren meestal bedoeld voor de jeugd, en met name voor jonge vrouwen. Een liedboek werd
gezien als een waardevol cadeau van een man aan een vrouw. In de voorwoorden werden meisjes ook
vaak direct aangesproken, zoals ‘Neerlantsche juffrouwen’ of ‘Jong-frouwen van Friesland’.6 Maar er
waren zeker ook liedboeken die juist meer voor oudere mensen bedoeld waren.7

Bruaene, A van, Om beters wille. Rederijkerskamers en de stedelijke cultuur in de Zuidelijke Nederlanden (1400-1650) (2008). 19.
Veldhorst (2009). 139.
4 Veldhorst, N., Zingend door het leven. Het Nederlandse liedboek in de Gouden Eeuw (2009). 17.
5 Veldhorst (2009). 119.
6 Veldhorst (2009). 92.
7 Veldhorst (2009). 141.
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In de zeventiende eeuw werden de meeste liederen geschreven op bestaande melodieën, de
zogenaamde contrafacten, hoewel er vooral voor religieuze liederen ook nieuwe melodieën werden
gecomponeerd.8
De liedboeken waren in eerste instantie nog betrekkelijk eenvoudig vormgegeven, maar in de
loop van de zeventiende eeuw verschenen er in het Noorden steeds meer geïllustreerde liedbundels,
waarbij vooral de wereldlijke liedboeken werden verfraaid met luxe emblemen, maar ook met ‘gewone
illustraties’.9 Voor religieuze bundels was dat minder gebruikelijk. In protestante liedboeken werden soms
wel Bijbelse voorstellingen opgenomen en katholieke bundels werden soms opgeluisterd met
afbeeldingen van beroemde heiligen.
De liedbundels waren er niet alleen om vermaak te bieden. Ze deden dienst als spreekbuis voor
politieke opvattingen of religieuze standpunten en aan liederen werden pedagogische en heilzame
eigenschappen toegeschreven.
In het Zuiden werden ook liedboeken uitgegeven, maar beduidend minder dan in het Noorden het
geval was. In 1670 werd bijvoorbeeld in Brussel Den eerlycken pluck-vogel van Livinus van der Minnen
gepubliceerd. Dit liedboek onderscheidt zich volgens Veldhorst (2009) niet zozeer van de NoordNederlandse bundels door de inhoud van de teksten, maar wel door de afwijkende wijsaanduidingen
boven de liedjes. Veel van deze Zuidelijke melodietjes waren in het Noorden onbekend.
De onderzoeken van Ramakers en Van Bruaene richtten zich voornamelijk op de
sociaalhistorische achtergronden van de rederijkerscultuur, waarbij vooral gebruik is gemaakt van
historische bronnen als bewaard gebleven ledenlijsten, rekeningen, brieven, statuten en reglementen,
processtukken en stadsrekeningen. Bij het onderzoek van Van Bruaene zijn helemaal geen literaire
teksten geanalyseerd.10 In de slotopmerkingen van het boek Conformisten en Rebellen van Bart Ramakers,
concluderen Hilde de Ridder en Marijke Spies: ‘dat naast sociaal –historisch onderzoek naar de rol en
positie van de rederijkerij in het sociale, politieke en economische verkeer, onderzoek nodig is naar de
inhoud van de rederijkersteksten’.11 Dit is voor mij mede aanleiding geweest om me in mijn onderzoek
juist wel te richten op het analyseren van de inhoud van de teksten uit de liedbundel.
Bij het lezen van secundaire literatuur als voorbereiding op mijn onderzoek ben ik geen studies
tegengekomen over Den minnelijkcen roosen-knop. In de dbnl zijn de rederijkers als een apart hoofdstuk
opgenomen en wordt verwezen naar secundaire literatuur over de rederijkerij. Maar ook in de daar
aangegeven lemmata heb ik geen informatie gevonden over activiteiten van rederijkers in de Zuidelijke
Nederlanden in het tweede deel van de zeventiende eeuw. De 116 liederen uit de bundel staan wel in de
Liederenbank, maar naar de bundel zelf, die naast liederen ook een uitgebreid voorwoord, inleidende
lofdichten en veel spreuken en volkswijsheden bevat, is voor zover ik heb kunnen nagaan geen onderzoek
gedaan. In mijn onderzoek zal ik een begin maken met het analyseren van de tekstinhoud van de bundel,
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met het accent op het zoeken naar typische lokale aspecten, ofwel hoeveel 'eigens' is er te vinden is in dit
liedboek.
Door de eeuwen heen zingen mensen over hun belevenissen, emoties, verlangens, voor- en
tegenspoedspoed; kortom alles wat een mens in het dagelijks leven kan meemaken of overkomen,
daarover wordt gezongen. Tegen deze achtergrond ben ik er van uitgegaan, dat ook de liederen uit Den
minnelijkcen roosen-knop in min of meerdere mate een afspiegeling zullen zijn geweest van het alledaagse
leven in het zeventiende-eeuwse Leuven. Titels van liederen als ‘Te Loven aenden waeter kant’ en ‘Men
siet te Loven inde Stadt’ geven daar zeker aanleiding toe. Ook de opdracht, waarin een oud-burgemeester
van Leuven wordt toegesproken en het lofdicht van een bevriende rederijkerskamer uit de regio, waarin
de stad Leuven wordt geschetst als ‘de school-rycke Stadt van Loven’, verwijzen naar een lokale identiteit.
Om de lokale identiteit van de bundel in kaart te kunnen brengen, heb ik me laten inspireren door
een onderzoek van L.P. Grijp naar de lokale dimensie van liedboeken uit de Gouden Eeuw: ‘De Rotterdamse
Faem-Bazuyn’ (2001). In dit artikel geeft hij enkele ‘kijkpunten’ aan, waar je op moet letten bij de
zoektocht naar de couleur locale van een bundel.12 Voor mijn onderzoek heb ik de volgende ‘kijkpunten’
als richtlijn gebruikt:
a) Is de productie lokaal: zijn de dichters uit de betreffende plaats afkomstig en wordt de bundel ter
plaatse uitgegeven?
b) Is de bundel gemaakt voor de eigen kring of een lokale doelgroep?
c) Staan er opdrachten in aan bijv. jongeren buiten de eigen plaats, die zouden kunnen wijzen op
onderlinge contacten in de regio?13
d) Bevat de bundel lokaal gekleurde liederen of bijv. verwijzingen naar uitstapjes?
e) Bevat de bundel verwijzingen naar lokale ambachten of historieliederen? 14
f)

Zijn er verwijzingen naar lokale gilden, schutterijen en andere rederijkerskamers?

Aansluitend aan deze ‘kijkpunten’ heb ik mijn eerste onderzoeksvraag als volgt geformuleerd:
1) Vertellen de liederen iets over de lokale identiteit van het liedboek?

Vervolgens heb ik me afgevraagd met welk doel deze liederen zijn gezongen? Werd er gezongen vanuit het
idee gedeelde smart is halve smart en gedeelde vreugd is dubbele vreugd? Natascha Veldhorst beschrijft
in haar boek Zingend door het leven (2009), dat het liedboek in de zeventiende eeuw bedoeld was voor
vermaak, plezier en troost.15 Bijna iedere groepering of gezindte had wel een eigen liedboek, dat was
afgestemd op de gewoonten, gebruiken en (geloofs-) voorkeuren van die specifieke groep. Samen zingen
onderstreepte de eigen identiteit en versterkte het groepsgevoel.

Grijp, L.P., ‘De Rotterdamse Faem-Bazuyn. De lokale dimensie van liedboeken uit de Gouden Eeuw’, in Volkskundig bulletin 18
(1992), p. 23-78. 25.
13 Grijp (1992). 36.
14 Grijp (1992). 65.
15 Veldhorst (2009). 23.
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Naast de bindende kracht van het samen zingen, werden aan het zingen van liederen ook pedagogische en
heilzame eigenschappen toegeschreven. Het liedboek diende als ‘deugdzame opvoeder’ en ‘als
melancholie- bestrijder voor de bedroefde zielen’. In mijn onderzoek wil ik nagaan of deze beweringen
van Veldhorst ook gelden voor Den minnelijkcen roosen-knop. Hiertoe heb ik de volgende
onderzoeksvragen geformuleerd:
2) Vertellen de liederen iets over de specifieke groep van de rederijkers, ofwel komen we meer te weten
van hun gewoonten, gebruiken en (geloofs-) voorkeuren?
3) Zijn er aanwijzingen dat de liederen de eigen identiteit en het groepsgevoel van de makers dan wel
van de beoogde doelgroep onderstreepten?
4) Wat was het beoogde effect van de liederen, ofwel met welk doel ze zijn gezongen? Vermaak, plezier,
troost? Zijn de liederen te herkennen als ‘deugdzame opvoeder’ en/of ‘melancholiebestrijder voor de
bedroefde zielen’?
Samengevat heb ik voor mijn onderzoek in totaal vier onderzoeksvragen geformuleerd, te weten:
I.

Vertellen de liederen iets over de lokale identiteit van het liedboek?

II. Vertellen de liederen iets over de specifieke groep van de rederijkers, ofwel komen we meer te weten
van hun gewoonten, gebruiken en (geloofs-) voorkeuren?
III. Zijn er aanwijzingen dat de liederen de eigen identiteit en het groepsgevoel van de makers dan wel
van de beoogde doelgroep onderstreepten?
IV. Wat was het beoogde effect van de liederen, ofwel met welk doel ze zijn gezongen? Vermaak, plezier,
troost? Zijn de liederen te herkennen als ‘deugdzame opvoeder’ en/of ‘melancholiebestrijder voor de
bedroefde zielen’?
1.4 Opzet/methode
Ten eerste heb ik de inleidende gedichten geanalyseerd en geprobeerd antwoorden te vinden op
bovengenoemde vragen. Vervolgens heb ik onderzoek gedaan naar de liederen zelf.
De eerste groep liederen die ik heb geanalyseerd zijn liederen die volgens de gegevens van de
Liederenbank het minst vaak in andere liedbundels voorkomen. Ik heb als eerste voor deze groep
gekozen, omdat ik aanneem dat de kans groter is om binnen deze groep ‘unieke’ en/of ‘lokale’ liederen
tegen te komen dan bij liederen die vaker in de database voorkomen. Van de onderzoeksgroep zijn in de
database van de Liederenbank dus geen andere liederen met dezelfde tekst bekend en ook geen
contrafacten: vooralsnog unieke liederen dus.
Om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van de al dan niet aanwezige ‘couleur locale’ in de
liedbundel, heb ik in tweede instantie alle liederen doorgelezen en gezocht naar specifieke aanwijzingen
als namen van personen, plaatsen, rivieren, feestelijkheden en gebruiken. In hoofdstuk 7 heb ik mijn
bevindingen samengevat en daar waar mogelijk conclusies getrokken. In dit laatste hoofdstuk heb ik
eveneens een korte evaluatie gegeven van mijn onderzoek.
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2. De rederijkerij
2.1. De ontstaansgeschiedenis
Men is er lang vanuit gegaan, dat veel rederijkersgezelschappen in de vijftiende eeuw zijn ontstaan binnen
de schuttersgilden, maar veel overtuigende bewijzen zijn daar vooralsnog niet voor gevonden.16 Wel zijn
er van de Brusselse rederijkerskamer ‘De Corenbloem’ bewijzen bewaard gebleven, waaruit blijkt dat zij
nauwe banden had met het handbooggilde en dat de leden van de kamer meetrokken naar
schutterswedstrijden van het gilde. Zeker is, dat de schuttersgilden in ieder geval een belangrijke rol
hebben gespeeld bij het ontstaan van de rederijkersgezelschappen. 17 In eerste instantie organiseerden zij
alleen schutterswedstrijden, maar geleidelijk aan werden er op hun bijeenkomsten ook andere activiteiten
georganiseerd. Die bijeenkomsten veranderden langzamerhand van karakter en breidden zich uit tot een
breed volksvermaak, dat bekend stond als ‘esbattement’. Onder een esbattement werd bijna alles verstaan
wat het publiek kon vermaken, zoals dansen, zwaardvechten, acrobatiek en toneel. Van lieverlee kreeg
het komisch/satirisch toneel de overhand.
Deze ontwikkelingen leidde er toe, dat de schuttersgilden voor al die verschillende activiteiten
steeds meer gespecialiseerde groepen wilden inzetten en zo raakten de rederijkersgezelschappen in
toenemende mate betrokken bij de festiviteiten van de schuttersgilden. Een mooi voorbeeld van deze
samenwerking is te vinden in een uitnodiging voor een schutterswedstrijd in Gent uit 1498, waarin een
verzoek wordt gedaan aan de gezelschappen van ‘rethoricqen’ om de schutters te vergezellen om aan de
bijbehorende toneelwedstrijd deel te nemen. En uit documenten van de Universiteitsbibliotheek Gent
blijkt, dat de rederijkerskamer De Roose uit Leuven zich in 1452 verplichtte het voetbooggilde op
wedstrijden bij te staan.18
In de vijftiende eeuw was het gebruikelijk dat er bij de intrede van een vorstelijk persoon grote
festiviteiten werden georganiseerd. Bij zo’n ‘blijde inkomst’ vonden ook allerlei intrederituelen plaats. Tot deze
rituelen behoorde het vertonen van ‘tableaux vivants’ en het houden van toneelwedstrijden. Hierbij speelden de
rederijkersgezelschappen een belangrijke rol. Toen Karel van Charolais in 1466 zijn intrede deed, werden er in
verschillende steden activiteiten georganiseerd. Het gezelschap De Roose uit Leuven voerde op 30 januari ter
gelegenheid van deze intrede ‘een spel...van stommen personagen’ op. 19
In het tweede deel van de vijftiende eeuw begonnen de rederijkers in de steden een steeds
grotere rol te spelen. Omdat stadsbesturen het belangrijk vonden dat de stad bij belangrijke festiviteiten
stijlvol gerepresenteerd werd, moedigden zij het oprichten van rederijkerskamers aan. Ze hadden de
rederijkerskamers nodig bij hun representatieve en propagandistische activiteiten ter meerdere eer en
glorie van de stad. Hierdoor groeide het aantal rederijkerskamers flink en werden er ook steeds meer
gezelschappen als zodanig erkend. In het begin van de zestiende eeuw waren er in veel grote steden van

Bruaene (2008). 47.
Bruaene (2008). 47.
18Bruaene (2008). 47.
19 Bruaene (2008). 55.
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Vlaanderen minstens twee kamers actief en ook in de kleinere steden en dorpen ontstonden
rederijkersgezelschappen.20
2.2 . De Roose binnen Loven, schuylende onder den titule MINNE
In het Leuvens stadsarchief komen ‘de gesellen van der Rosen’ voor het eerst voor op rekeningen uit 1448.
Ze kregen een paar kannen wijn aangeboden door het stadsbestuur als beloning voor hun spel op het
kerkhof en hun deelname aan de Onze-Lieve-Vrouweprocessie dat jaar.21
Het is niet zeker in welk jaar precies de kamer is opgericht, maar documenten uit het stadsarchief
geven wel enkele indicaties. In 1481 bijvoorbeeld, heeft de magistraat een gildenbrief verleend aan ‘de
jongers van der geselscap der Roosen’, maar de kamer zelf beweerde dat deze regels op dat moment al
meer dan 36 jaar nageleefd werden. Als die bewering klopt, dan zou dat betekenen dat de kamer dus al
vanaf 1445 actief geweest zou zijn. Dat sluit in ieder geval aan bij een achttiende-eeuws document, dat
vermeldt dat De Roose al in 1444 door de Soevereine Raad van Brabant als hoofdkamer van Brabant is
erkend. Volgens Van Bruaene zijn hier echter geen eigentijdse aanwijzingen voor gevonden.22 Desondanks
mogen we concluderen, dat De Roose al lang met de stad verbonden was en zich in Leuven sinds het
midden van de vijftiende eeuw een plaats had verworven in het stadsleven. De kamer hield haar
bijeenkomsten in ’Het Tafelrond’, een schitterend gebouw op de Grote Markt, dat van oorsprong diende
als vergaderlokaal voor de Leuvense kamers.23
Naast De Roose, die de oudste en belangrijkste kamer van Leuven is geweest, zijn er in Leuven in
de tweede helft van de vijftiende eeuw namelijk nog vier andere kamers opgericht, nl.: ‘van der Mesueten’,
die vanaf 1479 bekend staat als De Kersouwe (madeliefje), De Lelie, De Pensee (driekleurig viooltje) en De
Peterseliepoot (suikerwortel). 24 Van de laatste drie kamers is weinig bekend. Na feestelijkheden in
verband met de intocht van Filips II in 1549 wordt niets meer van ze vernomen.25 In 1545 besloot de
Leuvense Raad De Roose en De Kersouwe als vaste kamers van Leuven te beschouwen.
De Roose was tegen het eind van de vijftiende eeuw en in de eerste helft van de zestiende eeuw
actief in het organiseren van en deelnemen aan regionale wedstrijden en grote landjuwelen. Ze nam deel
aan wedstrijden in Antwerpen (1496 en 1561), Mechelen (1493, 1515 en 1535), Diest (1521 en 1541) en
Brussel (1532 en 1562). In 1515 won De Roose het eerste landjuweel en in 1518 was zij zelf organisator.
Ze heeft aan de hele cyclus van zeven landjuwelen tot 1561 meegedaan.26 Dat De Roose tot in de 18e eeuw
actief geweest is, blijkt uit het feit dat De Roose in 1784 nog een heuse opera heeft verzorgd: La Rosière de
Salenci van F-J. Grétry. 27

Bruaene (2008). 57.
Bruaene, A., Repertorium van rederijkerskamers in de Zuidelijke Nederlanden en Luik 1400-1650 door Anne-Laure van Bruaene in de
dbnl (http://www.dbnl.org/tekst/brua002repe01_01/brua002repe01_01_0097.php, geraadpleegd 21 maart 2011.
22 Stadsarchief Leuven nr. 4661, 598r.
23 http://nl.wikipedia.org/wiki/Tafelrond, geraadpleegd 06-04-2011.
24 Bruaene (2008). 39.
25 Ramakers (2003). 250.
26 Bruaene, A., Repertorium. geraadpleegd 21 maart 2011.
27 Rombauts, L. en G. Huybens, Het Liedeken van de Lovenaars (1970), p. XXXII.
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2.3 De naam van de kamer
Er zijn verschillende spelwijzen van de naam ‘De Roose’ bekend. In de oudste bronnen (1452-1481) wordt
de kamer ‘geselscap vander Rosen’ genoemd. In stukken van latere datum komen varianten voor als 'De
Roose' (1561), 'Het Roosken' (1562) en 'Roose' (1562-1620). De meest recente naam die ik heb gevonden
is zoals de kamer wordt genoemd in de liedbundel van dit onderzoek: ‘De Roose binnen Loven, schuylende
onder den titule MINNE’ (1667). In het repertorium van Van Bruaene zijn de namen van alle bekende
rederijkerskamers gestandaardiseerd en is voor deze kamer gekozen voor De Roose. Ik zal deze naam
verder gebruiken in mijn verslag.
Een groot aantal van de rederijkerskamers, die aan het eind van de vijftiende eeuw werden
opgericht, koos voor een bloem als kamernaam (bijv. roos, lelie, violier, korenbloem, meiklokje en akelei)
vanwege hun symbolische betekenis.28 Bloemen staan vaak symbool voor een heilige of voor een bepaald
begrip als ‘liefde’, ‘reinheid’ of ‘deugd’. Volgens Van Bruane speelt er ook nog een ander aspect mee,
namelijk de zogenaamde ‘poëticale plantenmetaforiek’ in de rederijkersliteratuur.29 In deze metaforiek,
die ontleend was aan klassieke en middeleeuwse tradities, wordt de dichtkunst vergeleken met een plant
om zo de goddelijke oorsprong van de rederijkerskunst te benadrukken. In een van de oudst bekende
lofdichten op de rederijkerskunst, dat tussen 1460 en 1480 is geschreven door Anthonis de Roovere uit
Brugge, komt deze metaforiek al voor.
In het geval van de kamer De Roose staat de roos als bloem ten eerste symbool voor de
patroonheilige van de kamer, de christelijke martelares Dorothea, die de roos als attribuut heeft. De band
tussen De Roose en de heilige Dorothea is vereeuwigd door de Leuvense schilder Joost van der Baren. Hij
heeft in 1595 in opdracht van De Roose een drieluik geschilderd, dat nog steeds bestaat en in de SintPieterskerk van Leuven te bezichtigen is (heel mooi en de moeite van een bezoekje zeker waard!). 30 Op de
binnenkant van de luiken staat de legende van de martelares Dorothea uitgebeeld, met centraal op het
schilderij een jongetje met een mandje met drie inkarnaat rode rozen en drie appels. 31. De buitenzijde van
de luiken zijn beschilderd met stadsgezichten van Leuven en daarboven hangt op elk luik een zogenaamde
cartouche, een soort geschilderde sierlijst.
In deze met weelderige rozen opgesierde sierlijsten staan twee rederijkersverzen met onderaan
elke cartouche het devies van De Roos: MINNE. In deze verzen wordt een opsomming gegeven van de
bestuursleden van de kamer. Hieruit blijkt bijvoorbeeld dat de broer van de schilder, François van der
Baren in die tijd (1594-1595) de prins van de kamer was. De roos als zinnebeeld heeft hier dus een
dubbele betekenis. Ten eerste staat zij symbool voor de heilige Dorothea en ten tweede voor het begrip
‘liefde’, wat weer verwijst naar het devies van de kamer: MINNE.
Tijdens een bezoek, dat ik heb gebracht aan de Sint-Pieterskerk in Leuven, ben ik er achter
gekomen dat het altaar van de kapel van de heilige Dorothea, waar ook het drieluik hangt, tot 1681 door

Moser, N., Naam en faam. De plaatsgebonden naamgeving van rederijkerskamers als uiting van lokaal chauvinisme in: De
Zeventiende Eeuw, Jaargang 16 ( 2000), p. 29-30.
29 Bruaene (2008). 40.
30 Ramakers (2003). 247.
31 Voor de legende van Sint-Dorothea verwijs ik naar bijlage 1.
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De Roose is onderhouden en dat De Roose daarnaast ook zelf een kapel had. In de brochure van ‘de
schatkamer van Sint-Pieter’ wordt deze beschreven als de kapel van Sint-Anna, ‘de kapel van De Roose’.
Het Dorothea-triptiek is een tastbaar bewijs van de aanwezigheid van de Leuvense rederijkers in
de stad. Op de achterkant van de zijluiken staat een opsomming van de leden, die toen lid waren van de
kamer en bij sommige staat ook hun functie vermeld, als ‘prince’, ‘boet-meester’ of ‘factor’. In de
geraadpleegde literatuur ben ik geen aanwijzingen tegengekomen, die erop wijzen dat er onderzoek is
gedaan naar deze ledenlijst. Zo’n onderzoek zou interessant kunnen zijn, omdat het informatie kan
opleveren over de achtergronden van deze lieden. Bijvoorbeeld welke beroepen ze uitoefenden en uit wat
voor sociale milieus ze kwamen. Dit zou nog meer inzicht kunnen geven in de positie en status van de
kamer en haar leden.
De Roose heeft de plaatselijke kunstenaar Joost van Baren opdracht gegeven voor het schilderen
van de Dorothea-triptiek. Dit wijst op goede banden met plaatselijke kunstenaars. Uit onderzoek van
stadsrekeningen is gebleken, dat de stadsmeester-schilder Jan Willems in 1531 werd betaald omdat hij
‘geassisteert hadde den gesellen van d(en) Rosen opt spel vand(en) verrijseniss en (de) passie.32 Wat die
assistentie van de schilder precies inhield is niet duidelijk, maar waarschijnlijk betrof het decoratieve
aankleding van het decor of herstel hiervan. Kamers en kunstenaars werkten dus ook samen. Dat was
vooral het geval tijdens openbare festiviteiten en tijdens de jaarlijkse ommegang. De stadsmeesterschilder was in dienst van de stad en was verantwoordelijk voor de praalwagens die meededen aan de
ommegang. Daarmee was hij ook verantwoordelijk voor het grote toneel waarop de rederijkers
voorstellingen hielden.33 Daarvoor is natuurlijk wel goed overleg en samenwerking nodig.
We kunnen concluderen, dat de naam van de kamer ons mede op het spoor heeft gezet van de
plaats die de kamer in het Leuven van 1667 innam. Via de symboliek van de roos en de verwijzing naar de
patroonheilige Sint-Dorothea, is gebleken dat de kamer prominent aanwezig was in de stedelijke cultuur
van Leuven. De kamer was nauw betrokken bij de rooms-katholieke Sint-Pieterskerk en de roomskatholieke tradities. De opdracht aan de Leuvense schilder Van der Baren betekent dat er goede contact
was tussen de rederijkers van De Roose en de plaatselijke kunstenaar. Deze feiten benadrukken de lokale
identiteit van de liedbundel.

32
33

Ramakers (2003). 252.
Ramakers (2003). 253.
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3. Het liedboek ‘Den minnelijcken roosen-knop’
Den minnelijcken roosen-knop is in 1667 gedrukt en uitgegeven door Gysbrecht Lints, een drukker uit
o

Mechelen. Het boek is gedrukt in 8 oblong-formaat. Het titelblad wordt opgeluisterd door een gravure
met de spreuk: Vivat De roose CaMer bInnen Loven, gesigneerd ‘Fr [ederik] Bouttats, sculp[ebat]’. 34
In de bundel staan 116 rederijkersliederen en lofdichten, zonder muzieknotatie. Wel staat bij elk
lied een wijsaanduiding: 57 Nederlandse en 48 Franse . De eerste 36 pagina’s van de bundel bevatten een
opdracht van de uitgever en een aantal lofbetuigingen, die onder andere gesigneerd zijn door de
rederijkerskamers van Leuven, Brussel, Mechelen en Tienen. De bundel bevat vijf deeltjes:
1. 38 minneliederen (p. 5 – 72)
2. 29 herderszangen (p. 73 – 128)
3. 8 fabelen (p. 129 – 147)
4. 20 drinkliederen (p. 148 – 185)
5. 20 boertige liederen (p. 186 – 223)

De liederen zijn opgenomen in de database van de Liederenbank.35 Naast de complete teksten van de
liederen, is daar ook per lied achtergrondinformatie te vinden over de eventuele auteur, de
wijsaanduiding, frequenties van hoe vaak een lied met dezelfde tekst of op dezelfde wijs in de
Liederenbank voorkomt enzovoort. In de dbnl is een diplomatische weergave van het liedboek
opgenomen.36 Zowel in de Koninklijke Bibliotheek van Brussel als in die van Den Haag wordt een kopie
van deze liedbundel bewaard. Voor mijn onderzoek heb ik gebruik gemaakt van een fotokopie van het
exemplaar uit Den Haag (Den Haag KB: 5 E 5).

Huybens, G., THESAURUS CANTICORUM FLANDRENSIUM. Het gedrukte Nederlandse liedboek in Vlaanderen (1508-1800), I
Bibliografie. 124.
35 te raadplegen via de link: http://www.liederenbank.nl/bronpresentatie.php?zoek=1011033&lan=nl.
36 te raadplegen via de link: http://www.dbnl.org/tekst/_min004minn01_01/colofon.php.
34
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4. Opdracht van de drukker/uitgever, Gysbrecht van Lints
Het boek begint met een opdracht van de drukker aan Franciscus de St. Victor ‘oudt Borger-Meerster ende
nu Schepen der Stadt Loven’, die, zoals uit de aanhef blijkt, ook ‘Opper-Hooft-Man’ van de ‘hooft-kamer der
rethorycke’ van Brabant en Mechelen was. Gelijk op de eerste pagina van het liedboek blijkt al, dat er dus
een nauwe band bestond tussen de kamer en het bestuur van de stad: de ‘Opper-Hooft-Man’ van de kamer
en de schepen van de stad waren immers één en dezelfde figuur. Deze link onderstreept duidelijk de
lokale identiteit van het liedboek.
De eerste alinea begint met een verwijzing naar het beeld dat de ‘oude vermaerde schryvers’
hadden van de roos, namelijk dat het de ‘allerschoonste bloem der bloemen’ is en dat, volgens de
koninklijke herder Paris, de ‘allerschoonste godin der godinnen’ Venus zich deze bloem heeft toegeëigend.
In de Griekse en Romeinse mythologie was de roos het symbool van de twee grote klassieke
liefdesgodinnen Aphrodite en Venus.37
Maar de drukker/uitgever Gysbrecht Lints uit Mechelen, distantieert zich onmiddellijk van deze
heidense uitleg. Hier wordt de lezer op onverbloemde wijze duidelijk gemaakt dat de symboliek van de
roos niet dient te worden geduid vanuit de Griekse of Romeinse mythologie, maar vanuit de christelijke
traditie!
Maer wegh! Met dese Heydensche versieringe. De ROOSE is d’Alderschoonste der Bloemen, om dat zy
uyt den Hemelschen Lust-Hoff Theophile is toegesonden, verҫiert met het Suyver wit, en het gloyende
Root der Heylighe Maeghet en Martelaresse DOROTHEA, Patronersse van onse Roy-Witte ROOSE van
Loven.

De vermelding van Dorothea als de patroonheilige van de kamer van Leuven is opnieuw een verwijzing
naar de relatie tussen de kamer en de stad Leuven en dus een link naar de lokale identiteit van de bundel.
Het feit dat de drukker/uitgever uit Mechelen afkomstig was, duidt op zakelijke contacten met die
stad. Naast deze zakelijke contacten waren er zeker ook vriendschappelijke, ‘collegiale’ banden met
Mechelen, wat blijkt uit de bijdrage van rederijkerskamer De Peoene aan deze bundel (zie § 5). De Peoene
was een van de Mechelse rederijkerskamers. Het kan goed zijn, dat de contacten met De Peoene er toe
hebben geleid, dat De Roose de Mechelse drukker Lints hebben benaderd om de bundel uit te geven, maar
ik heb daar geen bewijzen voor gevonden.

37

http://www.leerwiki.nl/Rozen:_symboliek_en_geschiedenis. geraadpleegd 08-03-2011.
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5. Inleidende gedichten
In de eerste 35 bladzijden van het liedboek passeren twaalf lofdichten de revue, waarvan er vier
ondertekend zijn door andere rederijkerskamers. In deze lofdichten wordt de loftrompet gestoken over
zowel de kamer De Roose als over haar bundel Den minnelijcken roosen-knop. Ik zal deze gedichten stuk
voor stuk bespreken.
5.1 O Roose-blom in ’t Lovens sael, Gy zegen-prael van altemael.
In de eerste regels van dit lofdicht beschrijft de dichter dat hij op een zekere dag ‘tot lust en tydt verdryff’
de poort is uitgereden naar een plaats met mooie bomen, waar ook de ‘Deyl’en ’t Voerken’ stroomden,
twee rivieren die nu nog bekend zijn als de Dijle en de Voer. De dichter werd moe en ging wat rusten in
het gras. Zijn hoofd werd zwaar en hij viel in slaap:
Mijn hooft dat wierdt heel swaer, en tot den slaep genegen,
Mijn handen vielen neer, ick als een dooden lagh

Hij kreeg een droom waarin hij wonderlijke dingen zag:
En siet, van d’ ander kant daer quam een Leli aen,
En sprack (haer buygende.) Al is ’t dat my veel prysen
Van schoonheyt, ende geur: nochtans moet ick bewysen
Eerbiedingh aende Roos, en gerne ick beken,
Dat ick met al de rest, haer onderworpen ben.

De Lelie moet bekennen dat zij, tezamen met de rest van de bloemen, ondergeschikt is aan de roos. Dan
volgt er een opsomming van een aantal bloemen dat haar steel buigt voor de roos. Het beeld dat wordt
geschetst van bloemen die zich buigen voor die speciale roos en haar eer betonen, staat symbool voor
rederijkerskamers met bloemennamen als De Lelie uit Diest, De Violieren (viooltje) uit Antwerpen, De
Peoene (pioen) uit Mechelen, De Goudsbloem uit Antwerpen en Vilvoorde, Het Kore-bloemken uit Brussel
en De Brem-bloem) uit Geel, die zich nederig ‘het hoofd’ buigen voor de hoofdkamer De Roose. Zij tonen
zich openlijk ondergeschikt en maken met hun buiging duidelijk, dat de kamer van De Roose verheven is
boven alle andere kamers. Zelfs de goudsbloem, ofwel de Antwerpse kamer De Goudsbloem, erkent met
gebogen steel in de roos, ofwel De Roose, haar meerdere.
De Gaut-blom ick daer-naer haer hooft oock uyt sagh steken,
Die met gebuyghden steel aldus begost te spreken:
Al ben ick in ’t couleur, en naem aen ’t gaut gelijck,
Een schier meer als de rest door cracht, en deughden ryck.
Nochtans verr’ aen de Roos beken ick my te wycken
En als voor Admirael voor haer de vlaggen strycken.

De droom gaat verder en de dichter vertelt uitgebreid van de bloemen die de roos roemen om haar
heilzame krachten. In de vorm van rozenwater, conserven, siroop en olie levert zij immers medicijn voor

14

alle denkbare kwalen: ‘De Roos geeft Medicyn wat sieckten datmen heeft’. Aan het slot van het gedicht
wordt de dichter wakker en vraagt zich af wat deze droom beduidt.
Wat heeft het blij getier van al dees Bloemen in?
D’Eerbiedingh aen de Roos, wat heeft den Loff te seggen?
En, met van stuck tot stuck den Droom te overleggen,
En dickwils siende om, ben ick naer Huys gegaen:
Maer gaende lanxt de Deyl, quam dit gepys my aen,
Gelijkck de Bloemen al de Roos voor Koninck groeten,
Soo leert my desen Droom dat d’ander Kaemers moeten.
Bekennen voor hun Hooft, en voor hun Overhandt,
De Kaemer van de Roos, van Mechl’en en Brabant.

Voor de dichter is de betekenis van de droom helder: de andere kamers dienen De Roose te erkennen als
de hoofdkamer van Mechelen en Brabant. Of dit ‘standsverschil’ alleen een wens was van de dichter of dat
De Roose in die tijd ook daadwerkelijk het meeste aanzien genoot, is niet duidelijk. Volgens het
Repertorium van Van Bruaene is De Roose volgens een achttiende-eeuws document al in 1445 door de
Soevereine Raad van Brabant als hoofdkamer van Brabant erkend, maar daar zijn geen eigentijdse
aanwijzingen voor gevonden .38 Er zal meer onderzoek nodig zijn om hier uitsluitsel over te kunnen geven.
Concluderend zien we in dit gedicht een geografische aanwijzing, die het lokale karakter van de
liedbundel benadrukt: de dichter gaat de poort van de stad uit en komt in het stroomgebied van de Dijle
en de Voer. De Dijle stroomde toen door Leuven en dat is nog zo. Hij loopt dwars door het ‘Het Groot
Begijnhof’, dat nu een volledig gerestaureerde historische wijk is van een tiental straten in het zuiden van
de binnenstad.39
Daarnaast kunnen we ook concluderen dat men er van uitging dat het gebruik van het liedboek
een heilzaam effect had. Er wordt een helder beeld geschetst van het effect dat men van de activiteiten van
de rederijkerskamers in het algemeen en De Roose in het bijzonder verwachtte. Deze ‘bloemen’ hadden
een heilzame werking op het publiek en dienden beschouwd te worden als medicijn. Dit beeld past
helemaal in het zeventiende-eeuwse denken over de functie van het liedboek als ’apothekerspot’.
Veldhorst schrijft hierover dat muziek vanouds werd ingezet om depressies te genezen en innerlijke rust
te verwerven.40
Het samen zingen werd dus gezien als een heel zinvol tijdverdrijf . Het was niet alleen om de
gezelligheid te doen, er lag een diepere intentie aan ten grondslag. Dit gold zowel voor de schrijver, die
zijn liederen schreef met een bepaald doel voor ogen (als troost, vermaak of ‘het verdrijven van de
melancholie)’, alsook voor de gebruikers van het liedboek, die hun behoefte aan vrolijkheid of juist troost
bevredigd wilden zien worden door te zingen.

Bruaene, A., Repertorium. geraadpleegd 28-03-2011.
http://nl.wikipedia.org/wiki/Groot_Begijnhof_Leuven, geraadpleegd 07-04-2011.
40 Veldhorst (2009). 25.
38
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5.2 Tot den Min-hater
Dit tweede gedicht is gericht aan de ‘min-haters’. De dichter maakt zijn standpunt al vlot duidelijk: zij doen
er goed aan te zwijgen!
Hoort dan toe gy tegen-praeters
Tegen-taelders, haudt u snaeters.

De Roose met haar devies MINNE had ‘de liefde’ hoog in het vaandel en in deze liedbundel wordt de liefde
dan ook volop bezongen. Maar niet iedereen was enthousiast over de rederijkerspoëzie. Vanaf het eerste
ontstaan van de liedboeken in het begin van de zestiende eeuw tot het moment dat deze bundel in 1667
werd uitgegeven, had ‘het liedboek’ qua samenstelling, inhoud en vormgeving al een hele ontwikkeling
doorgemaakt. De eerste liedboeken bevatten voornamelijk religieuze liederen en waren vooral bedoeld
voor een gelovig publiek.
Al gauw ontstonden er naast deze ‘geestelijke’ liedboeken ook ‘wereldse’ varianten. Vanuit de
protestante hoek werd er door dichters en dominees luid geprotesteerd tegen de wereldse liedboeken, die
in hun ogen vol stonden met ijdele, onreine en onkuise liederen.41 De gereformeerde predikanten waren
bang voor de impact van deze wereldse liederen op de jeugd, die zich vermaakte met zingen, dansen,
tabak roken, uitjes naar bossen en duinen, bal- en kaartspelen en nachtelijke feesten. De predikanten
waren van mening dat de wereldse liedboeken met hun ‘geile en goddeloze liederen’ deze losbandige
levensstijl uitlokten en dat ze de jeugd afleidden van een deugdzaam en godvruchtig leven.
De reformatie is niet aan de Zuidelijke Nederlanden voorbij gegaan, want het calvinisme won ook
terrein in het zuiden. In Antwerpen, Brussel en Gent was er in de periode tussen 1577 en 1584 zelfs
sprake van een ‘calvinistische republiek’. Het gedachtegoed van de reformatie vond ook bijval bij de ZuidNederlandse rederijkers.42 De Gentse spelen van 1539 zijn bekend geworden om hun reformatorisch
karakter. Elke kamer moest antwoord geven op de vraag: ‘Welc den mensche stervende meesten troost
es’.43
Maar de zuidelijke kamers hadden het moeilijk. Na de val van Antwerpen in 1585 werd het
rooms-katholieke geloof in het zuiden de enige toegestane godsdienst. Dit was voor veel rederijkers reden
om naar het noorden te vertrekken, waar ze nieuwe rederijkerskamer oprichtten, zoals ‘Het Wit Lavendel’
in Amsterdam.44 Maar zij die in het zuiden achterbleven, kregen te maken met de Spaanse, katholieke
overheden, die de rederijkerskamers bleven zien als broeihaarden van politiek en religieus verzet. De
katholieke machtshebbers zagen hen als verspreiders van ketterse ideeën. In de tweede helft van de
zestiende eeuw werd er steeds strenger tegen de rederijkerskamers opgetreden: politieke of religieuze
discussies waren verboden.

Veldhorst (2009). 119.
Vooys, C.G.N. de en G. Stuiveling, Schets van de Nederlandse letterkunde (1966). 26.
43 W. Waterschoot, ‘De rederijkerskamers en de doorbraak van de reformatie in de Zuidelijke
Nederlanden.’ In: Jaarboek Koninklijke soevereine hoofdkamer van retorica ‘De Fonteine’ te Gent 45-46 (1995-1996), p. 141-153.
44 Smits-Veldt, M.B., ‘Het Brabantse gezicht van de Amsterdamse rederijkerskamer “Het Wit Lavendel”.’ In: De zeventiende eeuw
(1992), p. 160-166.
41
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Om zich in te dekken tegen alle kritiek van de rooms-katholieke kerk en overheid, gebeurde het dat
uitgevers zich in het voorwoord al bij voorbaat verdedigden. 45 Ook in deze bundel is dat het geval. Het
derde gedicht, onderdeel van het voorwoord, is bedoeld om tegenstanders onomwonden van repliek te
dienen. De criticasters, ze hebben er niets van begrepen. De dichter wijst op het feit dat ‘d’Opprechte MIN’
ofwel de oprechte liefde, van God komt en boven alles verheven is. De liefde is de bron waaruit
‘hauwelijcken spruyten , en vermeerdert werdt heel het Landt, en Koninck-Rycken’. Wie kan zich daar nu
tegen afzetten, wie kan dat nou ‘laecken’? De toon die de dichter tegen de tegenstanders aanslaat, is
allesbehalve beleefd:
Sluyt dan toe u Vuylen-beck
Die door nydt is op-geblaesen:
Al haudt gy soo seer den geck
Met u Tieren, met u Raesen,
En met uwen Achter-klap,
Wy nochtans van MINNE wincken
Hauden meer als van ’t Gesnap,
En van al u Droncken Drincken

Het gedicht besluit met de uitspraak, dat over en van de liefde heel wat te leren is:
Ja dat MIN is, die de menschen
Maeckt Vernuftigh, en Beleeft.
Wie sou beter konnen wenschen?
Als te leven inde MIN,
Snoert u Tongh dan Bitse-snyders
Siet haer kracht te dege in
Doet als ’t Bieken niet als Nyders
Suyght uyt haer den besten Sin

Uit de strijd tussen voor- en tegenstanders van de liedboeken blijkt hoe serieus men het samen zingen, en
de impact die dat had op mensen, nam. Beide partijen waren er van overtuigd dat het zingen van liederen
effect had op het doen en denken van de jeugd, het was geen ‘pretentieloos amusement’ of ‘alleen maar’
tijdverdrijf. Maar daar school ook juist het gevaar. Het vaak en veel zingen kon een goede uitwerking op
iemand hebben maar ook een hele verkeerde. Wat een didactisch verantwoord lied was, daarover waren
de meningen behoorlijk verdeeld.
Daar waar dichters van wereldse liedboeken het belangrijk vonden dat de jeugd uit de liedboeken
kon leren hoe het liefdesspel gespeeld moest worden, waar de jonge maagden en hopeloos verliefde jonge
mannen toch vooral bedacht op moesten zijn bij het vrijen, daar werden diezelfde liederen door kerk en
overheid afgedaan als godslasterlijk en zedeloos.
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Uit het bovenstaande kunnen we concluderen, dat dit lied een sterk voorbeeld is van een lied dat
de identiteit van de rederijkers als groep bevestigt en bijdraagt aan het groepsgevoel. Zij maken zich sterk
als groep en nemen een duidelijk standpunt in jegens de tegenstanders. Verder blijkt duidelijk, dat samen
zingen beschouwd werd als een belangrijke bezigheid, die van invloed was op de ontwikkeling en vorming
van jonge mensen. Samen zingen deed er toe!
5.3 Tot den goet-gunstigen leser
In tegenstelling tot het vorige gedicht, richt de dichter zich hier tot de goedgezinde lezer, die de inhoud
van deze nieuwe liedbundel juist wel kan waarderen er zijn voordeel mee wil doen. De dichter stelt dat
zingen en muziek maken weliswaar een tijdverdrijf is, maar het doet ook iets met mensen: vooral de jeugd
zal door het zingen van de liederen worden opgewekt, verheugd en verblijd. Zelfs van de zwaarmoedigen
van geest zal het hart worden verkwikt!
Door ‘t spelen op de Lier, heeft Orpheus self de Boomen,
De Rotsen, en ’t Gediert gelockt, en oock de stroomen
Want ’t is een tydt verdryff dat boven al de jeught
En Venus soete volck verwackert, en verheught.
Dat oock den droeven geest tot swaericheyt genegen,
Verquicken doet het hert en tot die vreught bewegen;

De lezer wordt speciaal gewezen op bijdragen van Joan Ysermans. Hij was factor van de Antwerpse kamer
‘De Olijftak’ en was een beroemd dichter.46 Uit de bijdragen van Ysermans kunnen we concluderen dat er
vriendschappelijke banden waren met de Antwerpse rederijkerskamer. Binnen de rederijkerij was het
niet ongebruikelijk om een goede dichter van een andere kamer in te huren en sommige rederijkers
waren ook lid van meer dan één kamer. Ik denk, dat het vanuit commercieel oogpunt een slimme zet was
van de uitgever om een paar liederen op te nemen van een bekende dichter, omdat dat de verkoop van het
boek zeker ten goede kon gekomen.
In het gedicht wordt ook nog ene ‘Soetemans’ als mecenas in het zonnetje gezet. Hij was
waarschijnlijk geldschieter van het project en het was een goede gewoonte dat de drukker/uitgever in het
voorwoord een dankwoord schreef aan de mecenas. Ik heb verder geen informatie over deze Soetemans
kunnen vinden.
5.4 Op den minnelycken Roosen-knop; gedicht door de Const-Minnende Lieff-Hebbers der Rethorycke
Hooft-Kaemer van Brabant genoempt DE ROOS
Dit eerbetoon aan de nieuwe liedbundel is gesigneerd met DE SUYVER CARSOUW, wat verwijst naar de
Leuvense rederijkerskamer De Kersouwe, die ‘Suyver’ als devies voerde. Hieruit kunnen we concluderen,
dat beide Leuvense rederijkerskamers vriendschappelijke betrekkingen onderhielden, want als dat niet zo

J.G. Frederiks en F. Jos. van den Branden, Biographisch woordenboek der Noord- en Zuidnederlandsche letterkunde. L.J. Veen,
Amsterdam 1888-1891. geraadpleegd via de DBNL op 25-03-2011.
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zou zijn geweest, dan had De Kersouwe vast geen bijdrage geleverd. Dit is een duidelijk verwijzing naar
onderlinge contacten met andere rederijkerskamers in de regio en een bevestiging van de lokale identiteit
van de bundel.
In het gedicht komen plaatsen en figuren voor uit de Griekse mythologie als Pegasus, de berg van
Helicon en de fontein van Castalis, wat het gedicht een renaissancistisch karakter geeft.
Van uwe purp’re bloos, beweeght mijn Sangh-Godinne
’t Uytschat’ ren u wen Loff: u ROOSELAER uyt MINNE
Laat schitt’ren voor ons Oogh een MINNELYCKEN KNOP,
Besproeyt met Musen sap, geput int hooghste top
Van Helicons Geberght! Al-waer u Minnaers lepten
Uyt Castalis Fonteyn, en volle Eemers schepten
Van Pegasus soet vocht. Mit bleeck nu sy uyt MIN

5.5 Aan de konst en sangh-minnende lief-hebbers van de Hooft-Rethorycke Kaemer van Brabant binnen
de School-rycke Stadt van Loven
Dit is een bijdrage van de Brusselse rederijkerskamer ‘Den Boeck’ en daarmee wijst ook dit gedicht op
vriendschappelijke contacten met een rederijkerskamer uit de regio.
In de aanhef wordt verwezen naar de ‘schoolrijke’ stad Leuven. Hiermee wordt de oude Leuvense
universiteit bedoeld, die al in 1425 werd gesticht.47 Naast de universiteit bestond er in Leuven alleen nog
een zogenaamde kapittelschool die verbonden was aan de Sint-Pieterskerk.48 De verwijzing naar de
‘school-rycke Stadt van Loven’ onderstreept de lokale identiteit van de liedbundel.
Leuven stond alom bekend als universiteitsstad en de universiteit gaf de stad aanzien en status.
Beroemde geleerden als Desiderius Erasmus, Gerardus Mercator en Johan van Oldebarnevelt hebben er
gestudeerd.49 De Leuvense universiteit was de eerste, en lange tijd de enige, in de Lage Landen. Pas in
1559 werd de eerstvolgende universiteit opgericht in Douai, een stad in het noordwesten van Frankrijk
(Frans-Vlaanderen). De oudste universiteit van Nederland werd pas in 1575 opgericht in Leiden . 50 en 51
Kijken we verder naar de tekst, dan blijkt dat het gedicht een soort inhoudsopgave geeft op rijm.
Alle onderdelen van het liedboek komen aan bod: minneliederen, herdersliederen, fabelen, drinkliederen
en boertigheden. Onderstaand citaat (regel 11-20) gaat over het samen zingen van liederen onder
begeleiding van snarenspel en wat dat met mensen doet. De dichter heeft hoge verwachtingen van de
impact van het samen zingen, want hij dichtte: ‘Het zingen heeft iets in zich, dat oog, ziel en hart tot
minnen aanzet’. Dat is een voorbeeld van de vooropgezette doelstelling van de dichter. Zingen doe je niet
alleen voor de gezelligheid, maar dient ook een ‘hoger’ doel: het moedigt aan tot ‘minnen’.

http://nl.wikipedia.org/wiki/Oude_Universiteit_Leuven, geraadpleegd 22-03-2011.
http://nl.wikipedia.org/wiki/Geschiedenis_van_Leuven, geraadpleegd 22-03-2011.
49 http://nl.wikipedia.org/wiki/Oude_Universiteit_Leuven, geraadpleegd 08-04-2011.
50 http://nl.wikipedia.org/wiki/Universiteit_van_Dowaai#Oprichting, geraadpleegd 06-04-2011.
51 http://nl.wikipedia.org/wiki/Universiteit#Geschiedenis, geraadpleegd 06-04-2011.
47
48

19

Met ’t Snaer-spel ’t saem-gevoeght, laet hooren sijnen sanck,
Dan raeckt het herte vry, ’t geen lagh in MINNEN d’wanck
Een aen-genaeme Liedt, een Maeght pordt tot het MINNEN,
Die oock de soetste Tongh, int minst niet kost verwinnen,
Tot Vrye Weder-MIN, het Singen heeft iet in,
Dat Oogh, en Ziel, en Hert, verwecken tot de MIN.
Hier hebt gy Stem en Liedt, hoe vrye Minnaers MINNEN,
In ’t eerst: het tweede deel, leert hoe de Herderinnen,
Door Herders-Sanck uyt MIN, ghetroffen, haeren Vrint,
Uyt enckel Weder-MIN, Beminnen die hun Mint.

Verderop worden naast ’t snaer-spel ook andere muziekinstrumenten genoemd: ‘moesel’, ‘tromp’, ‘fluyt’ en
de ‘velen’.52 Hieruit kunnen we concluderen, dat het niet ongebruikelijk was dat samenzang begeleid werd
door verschillende muziekinstrumenten. De liederen nodigen de mensen uit tot samen zingen en muziek
maken. Iedereen kon meedoen, want het boek biedt ‘stem en lied’, ofwel tekst en wijsaanduiding zijn
voorhanden.
Na het gedicht volgt nog een ‘liedeken’, waarin expliciet de jeugd wordt aangesproken, zoals blijkt
uit de

5e

regel van onderstaande strofe:
1. Om Beters wil uyt MIN,
Ick een nieuwt Liet begin,
Als vanden Boeck onder de Tyteloos
Tot Loff en Eer der Purper Roode ROOS,
Die in dees tyden aen ons jeught,
Gegeven heeft een Boeckxken vol van vreught
Vol Minne-Voncken, Herder Sanghen soet,
Dat onse jeught uyt MIN verblijden doet.

De kamer Den Boeck geeft aan verheugd te zijn, omdat ‘ons jeught’, ofwel de jeugd van Brussel, dit boekje
vol vreugde van De Roose heeft gekregen. Dit kan er op wijzen dat er liedboeken zijn uitgedeeld aan de
jeugd van bevriende kamers. Er vanuit gaande dat deze aanname klopt, dan zouden we daaruit ook
kunnen concluderen, dat er dus onderlinge contacten waren tussen de jeugd van verschillende kamers uit
de regio.
De liederen zetten niet alleen aan tot minnen, zoals blijkt uit onderstaande strofe: ook de droeve
geest wordt door zingen weer verblijd. Het beoogde effect was dus dat bedroefde zielen zouden worden
opgewekt.

52

Het Woordenboek der Nederlandschen Taal van A. Kluyvenen e.a. (1913) Den Haag vermeldt:
Muizel - ook muzel en moezel - zelfstandig naamwoord; in Zuid-Nederland nu nog een bekende term voor doedelzak.
Cats: Ick sal op een Fluyt, of op een moesel spelen. Meerdere keren wordt erop gewezen dat een moezel eerst volgeblazen moet
worden, voordat hij geluid geeft. Afleiding: moezelen, op een moesel spelen, ook wel op een ander boers instrument, dat een
eentonig geluid geeft.
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4. Het vierden ons sal sijn,
Verweckxsel tot den wyn,
Want eenen dronck na t'singhen ons verheught
Den wyn en sanck, sijn voor de jonge jeught
De Boerticheden vol genucht,
Besluyten 'tBoeckxken met een Boereklucht
Het is vol kluchten ende vrolijckheyt
Den droeven geest, door 't singen hem verblijt

Samengevat kunnen we het volgende concluderen:
Het lied is bedoeld voor de jeugd. Het dient meerdere doelen: het roept op tot minnen, verblijdt en wekt
bedroefde zielen op. Het vertelt iets over de manier waarop mensen met elkaar zongen en muziek
maakten en daarbij allerlei instrumenten bespeelden. De indruk wordt gewekt dat er onderlinge
contacten waren tussen de jeugd van verschillende rederijkerskamers uit de regio.
5.6 Loff-rym ter eeren den konst-vloyende boeck genaemt den Minnelycken roosen-knop haudende
veel vermaeckelijcke Nieuw-Liedekens ten thoon gestelt door de Lieff-hebbers van de Hooft
Rehtorycke Kamer van Brabant genampt de Roos:
Dit lofdicht is een bijdrage van de Mechelse rederijkerskamer De Peoene. Ook hier weer een oproep aan
de jeugd, sterker nog: de jonge jeugd! Er wordt uit de doeken gedaan, dat de jeugd van de minneliederen
kan leren hoe zij ‘deugdzaam’ kan vrijen en dat zij toch vooral geduldig moet zijn in de liefde.
Om u te toonen, hoe gy deughtsaem vryen sult
En hoe gy in ’t gevry sult nemen u gedult
Noch sal dit EDEL-KNOP door sijn verholentheden
U Leeren om altyt te blijven by de reden:
Daar by soo wort in hem oock aerdighlijck bespeurt
Een leiffelijck vermaeck als u Beminde treurt

De inleidende lofdichten geven allemaal het duidelijke signaal dat de liederen in deze bundel niet alleen
zijn om te vermaken, maar ook om van te leren, ofwel ‘ter leering ende vermaeck’.
5.7 Eer-dicht op den Minnelycken roosen-knop
Dit acrostichon is een bijdrage van de rederijkerskamer Coren-Bloetsel, genaemt der Werelts Voetsel,
waarschijnlijk afkomstig uit Brecht.53 De beginletters van de versregels vormen samen de spreuk: Roos
van minnegeur en der constefluer.
Het gedicht is vanwege de verwijzingen naar de Griekse mythologie te typeren als
renaissancistisch. De dichter wijst ‘oud en jong’ op de positieve uitwerkingen die zang, kunst en retorica
http://www.dbnl.org/tekst/brua002repe01_01/brua002repe01_01_0054.php: Het Repertorium verwijst naar een
rederijkerskamer uit Brecht in het graafschap Antwerpen. De naam van deze kamer is niet bekend, maar zij droeg als zinspreuk: 't
Coren bloetsel 's menschen voetsel', die grote overeenkomt vertoont met de zin onder dit gedicht: Op-gedragen door die jonst Lieffhebbers der Coren-Bloetsel, genaemt der Werelts Voetsel.
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kunnen hebben. Ik vind het lastig om de tekst letterlijk te vertalen, maar uit het lied is naar mijn idee wel
duidelijk op te maken dat de ‘kunsten der retorica’ goed zijn ‘voor hart en geest’. Volgens de dichter
zorgen ze er voor dat het zingen ‘floreert’ en de muzen ‘springen’
Rethorica doet roemen,
En ciersel vande Bloemen,
Versterckt ons hert en geest,
Loff hebt ghy aldermeest,
Floreren doet in ’t singen
En allen Musen springen,
Tis tot haer eer gedicht
Sulcx brenght nu vry in ’t licht,

Het gedicht, dat een lofdicht is op de retorica en haar beoefenaars, heeft een sterk samenbindend karakter.
De rederijkerij wordt bezongen, wat de identiteit van de rederijkers als groep onderstreept en bijdraagt
aan het versterken van het groepsgevoel.
5.8 Op den Minnelycken roosen-knop:
Deze bijdrage is afkomstig van de rederijkerskamer De Fonteine uit Tienen, een plaats ongeveer 25 km ten
oosten van Leuven. In de eerste regels worden de ‘minnaars van het dicht en d’Rethorycke konste’
aangespoord om het ‘aerdigh werck bereyt door Minne-gonste’ te komen aanschouwen. De rozenknop is
de schoonste bloem en de lezer mag hopen dat hij de goede geur ervan zal mogen ontvangen, als hij die
tenminste niet mishandelt.
Siet hier den ROOSEN-KNOP, siet hier die ROOSE open,
Sy is die Schoonste Bloem, daer van dat gy moeght hopen
’t Ontfanghen goeden geur als gy die niet mishandelt:
Ruckt uyt het neydigh hert, kompt recht tot haer gewandelt

De lezer wordt enthousiast gemaakt voor de inhoud van de liedbundel: ‘kompt seer spoedigh aen, om
desen geur te haelen’. De inleidende gedichten hebben een sterk ‘aanprijzend’ karakter en doen dienst als
een soort van reclame om het publiek enthousiast te maken.
De lezer wordt uitgenodigd om naar de fontein in Tienen te komen, om daar de mooie rozenknop
te komen aanschouwen: ‘Volght naer die klaer Fonteyn tot Thienen op-gesteyght’. Feit is, dat er al vanaf
het begin van de vijftiende eeuw een fontein was in Tienen, en in die zin kan de uitnodiging dus letterlijk
worden opgevat. Maar de figuurlijke betekenis is natuurlijk, dat de lezer wordt uitgenodigd om de
rederijkerskamer De Fonteine in Tienen te bezoeken en daar de liedbundel Den minnelijcken roosen-knop
te bewonderen en samen te genieten van de ‘goede geur’.
Deze oproep om elkaar op te zoeken en samen te genieten van de heerlijke geuren die uit de roos
opstijgen, duidt op onderlinge contacten tussen de rederijkersgezelschappen. Dit gedicht onderstreept de
bindende kracht van het samen zingen. Het is bedoeld om de onderlinge verbondenheid tussen de kamers
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te benadrukken en de identiteit van de rederijkers, als ‘minnaers van het dicht en d’ Rethorycke konste’ te
versterken.
5.9 Op den Minnelycken roosen-knop
Deze lofbetuiging is een acrostichon, dat is ondertekend door ene Recht van der Heyden. Ik heb geen
informatie over deze persoon kunnen vinden.
Net als de voorgaande gedichten, is ook dit gedicht een ode aan Den minnelijcken-roosen-knop. Het
gedicht staat bol van retoriek, met beeldspraak over de roos en haar ontluikende rozenknop. Na een lange
koude winter, ontspruit er nu een jonge knop aan de rozenplant. Deze beeldspraak wijst op de moeilijke
tijd die de rederijkerskamers doormaakten in de jaren voorafgaande aan de uitgave van deze liedbundel.
Door de lange periode van oorlog waar het land onder gebukt ging, de aanhoudende politieke en
kerkelijke twisten en de economische malaise als gevolg van al die onrust en chaos, had de rederijkerij een
zware periode achter de rug waarin activiteiten op een laag pitje stonden.
In 1667, een kleine twintig jaar na de Vrede van Munster, probeerden de kamers de draad weer
op te pakken. Vandaar dat de dichter wijst op een jonge groene telg die ontspruit, na een koude winter
met bulderende winden en bevroren plassen. De dichter benadrukt dat dit nog maar het begin is van nog
veel meer moois. Als een kleine rozenknop al zoveel moois in zich heeft, wat moet een volgroeide roos dan
wel niet te bieden hebben. De boodschap is helder: er is toekomst voor de rederijkerij!
Kan eenen ROOSEN-KNOP dit al in sich omvangen
Niet synd’ een rype Bloem? Hoe sal’ men noch verlangen
Om sulcken vrucht, wanneer sy groeyt een volle ROOS.
Pluckt dan een Blaetjen aff want s’ is gansch ende loos.

De dichter vertelt over de pennenvruchten van De Roose als: ‘soo deftich uyt-gewerckt’. Deze kwalificatie
geeft aan dat deze Van der Heyden de inhoud en het niveau van de liederen hoog waardeert, in
tegenstelling tot de ‘min-haters’ uit § 5.2. Het is een gedicht, dat vooral de identiteit en het groepsgevoel
van de rederijkers onderstreept. Alle politieke onrust en moeilijke economische omstandigheden hebben
ze overleefd, en nu is er een nieuw begin: er groeit weer een jong knopje aan de rozenstam!
5.10 Voor den diep-sinnighen leser
Deze bijdrage komt van de leden van De Roose zelf, ondertekend door U.L. Dienaers De Lieff-Hebbers
vande Roos. De dichter begint met het heugelijke feit, dat deze ‘knop der minnelycke roos’ uit de pen is
‘gesparteld’.
Een kille huyveringh ons Vingers dreegh te kleunen,
Nu scheenen sy vertraegth, dan wacker, weer te dreunen;
Eer onsen geur’gen KNOP der MINNELYCKE ROOS,
Die jders Oogh versaeyt met sijne purp’re bloos,
Durf spart’len uyt de Pen: mits scherp-getonghde menschen
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Het beeld van de stijve verkleumde vingers (waarmee je moeilijk een pen kunt vasthouden) staat voor de
moeite die het blijkbaar heeft gekost om deze liedbundel samen te stellen en uit te geven. De aarzeling en
moeite die uit de eerste regels spreken, hebben te maken gehad met vrees voor kritiek op een nieuwe
liedbundel. De dichter haalt namelijk uit naar ‘Momus slim gespuis’ met hun lasterpraat. Dit is een
verwijzing naar Momus, een god uit de Griekse mythologie, die de personificatie is van hoon en
ongegronde kritiek. 54 Volgens de dichter schepten de tegenstanders van De Roose er behagen in om ‘te
schrobben jders schurft, te slabben in het vuyl gelijck de drabbe vliegh suyght aende etterbuyl.’
Met de tegenstanders worden de katholieke machtshebbers van kerk en staat bedoeld, zoals ik in
§ 5.2 heb beschreven. De vrees voor tegenstand heeft de liefhebbers van De Roose uiteindelijke niet
weerhouden om toch de pen op te pakken en nieuwe liederen te schrijven, met deze ‘lieflijke rozenknop’
als resultaat.
Soo jeuckten weer ons handt, wy terghden moet te schaffen,
Niet tegenstaend‘ de vreesvoor ’t snaetringh tegen blaffen
Van Momi slim gespuys; en dachten: niemant smaet
De Sonne, schoon den VYL sijn Gulde straelen haet.
Den ROOSELAER thoont dan sijn KNOP, die noch sal groyen,
Soo gy hem met den dauw geweerdicht te besproyen
Van ’t laster loose sap, en soo gy hem bestraelt
Met u goet gunstigh Oogh, als s’op hem nederdaelt.

Het feit dat de kamer ondanks alle tegenstand toch een nieuwe bundel uitgeeft, geeft een sterk signaal
naar de buitenwereld dat men nog niet van de rederijkers af is. Het gedicht is daarmee een sterk
voorbeeld van een gedicht dat de identiteit en het groepsgevoel van de rederijkers onderstreept.
5.11 Men magh op u ô Roose roemen, Dat ghy syt de schoonst’ der Bloemen
Dit lied, dat nog tot het voorwoord behoort, is niet ondertekend en het is daarom niet duidelijk van wie
het afkomstig is. De verwachtingen van de dichter zijn in ieder geval hoog gespannen: iedereen zal het
roosje roemen boven alle andere bloemen uit de hof:
Ider een sal ’t Roosken roemen,
Boven bloemen,
Diemen inde Hoven siet

Vervolgens richt hij zich voornamelijk tot de jonge maagden die hij waarschuwt voor de mannen. De
meisjes moeten zich realiseren dat zij weliswaar mooi zijn zolang ze nog maagd zijn, maar dat het gauw
gedaan is met hun schoonheid en ‘luyster’ zodra ze zich laten meeslepen door het ‘mallen’ van de mannen:
dan ‘wordt gh’ al uwen luyster quyt’.

54

http://nl.wikipedia.org/wiki/Momus_(mythologie), geraadpleegd 22-03-2011.
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Dit zyt gy aerdige Dierkens
Minen-vierkens
Als gy noch in Maeghdom zyt:
Maaer soo haest gy comt te vallen,
Door het mallen,
Wordt gh’al uwen luyster quyt.

De waarschuwingen aan de mesjes gaan door:
Wilt geen Vryers tongh gelooven,
Die comt rooven
T ‘Roosken daer-men staegh naer wenscht;

Het beeld van de roos die geplukt wordt en daarna ‘als een dorre roosch verslenscht’, ofwel verwelkt,
gebruikt de dichter om de jonge maagden te wijzen op de gevaren van het vrijen, wat de gevolgen kunnen
zijn van het ‘mallen’ (dwaasheden uithalen) met de mannen. Als je je maagdelijkheid eenmaal kwijt bent,
dan ziet het leven er plots niet meer zo ‘rooskleurig’ uit:
Want soo haest het is bedreven,
Blijft gy leven,
Als een dorre Roose verslenscht.

We kunnen concluderen, dat dit lied een duidelijke boodschap doet uitgaan: de jeugd moet zuinig zijn op
haar maagdelijkheid!
5.12 Het Lovens roosken InCarnaet, Die DanDer Ver’te boVen gaet:
De titel boven dit gedicht is geen toonbeeld van bescheidenheid: ‘Het Leuvens roosje inkarnaat, die de
ander ver te boven gaat! (WNT: inkarnaat is een vleeskleur, ofwel een kleur tussen kersenrood en
rozerood). In dit laatste lofdicht worden alle rederijkers opgeroepen om deze rozenknop van binnen te
bezien. Een twintigtal rederijkerskamers, voornamelijk uit het gewest Brabant, wordt aangesproken;
iedereen is welkom:
Wilt dan soo te samen komen
Gy syt ons al willecom.

De opdracht aan alle rederijkerskamers is opnieuw een sterke verwijzing naar onderlinge contacten
tussen de rederijkers. Het grote aantal kamers dat wordt aangesproken, is opmerkelijk en roept vragen
op. Zou je bijvoorbeeld uit deze opsomming van kamers kunnen concluderen, dat al deze kamers in de
periode waarin het liedboek is uitgegeven, nog volop actief waren? En onderhield De Roose met allemaal
contacten? Is Den minnelijcken roosen-knop bij al deze kamers bekend geweest? Hebben de kamers het
liedboek, bij wijze van ‘reclame’ voor De Roose, aan de bevriende kamers uitgedeeld?
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Uit analyse van de inleidende gedichten is gebleken, dat De Roose in ieder geval met enkele kamers
contacten onderhield. Uit een liedje van de kamer Den Boeck uit Brussel kunnen we opmaken, dat het
liedboek aan de jeugd is gegeven:
Om Beters wil uyt MIN
Ick een nieuwt Liet begin,
Als vanden Boeck onder Tyteloos
Tot Loff en Eer der Purper Roode ROOS,
Die in dees tyden aen ons jeught,
Gegeven heeft een Boeckxken vol van vreught

Ik ben er niet achter gekomen hoe vaak er contact was tussen de kamers onderling en wat die contacten
precies inhielden. In de geraadpleegde literatuur ben ik wel studies tegengekomen over andere kamers,
als Den Boeck en De Peoene, maar niet over De Roose.

Lijst van de rederijkerskamers die in het gedicht worden genoemd:
De Kersauwe
Het Mariacransken
Kore-Bloemken
Den Boeck
Gaud’ Blomme
Gaud’ Blom
De Olijftak
Mozes Doorn
De Couwoerde
De Violieren
Hey-Bloem
Peoene
Groyende Boomken
De Heilige Geest
Vreught-Bloem
Jonghen-Lauwerier
Brem-Bloem
Wyn-gaert
Angier
Vlas-Bloem
Balsem-blom
Genetjen
De Lelie
De Christusogen
Terven-bloetsel
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Leuven, Brabant
Brussel Brabant
Brussel, Brabant
Brussel, Brabant
Vilvoorde, Brabant
Antwerpen, Brabant
Antwerpen, Brabant
‘s -Hertogenbosch, Brabant
Herentals, Brabant
Antwerpen, Brabant
Turnhout, Land van Turnhout, Brabant
Mechelen, Brabant
Lier, Brabant
Brugge, Oudenburg, Diksmuide, of Ieper
Bergen op Zoom, Land van Bergen op Zoom, Brabant
’s-Hertogenbosch, Brabant55
Geel, Land van Geel, Brabant
Haarlem?
Leiden?
Helmond, Meierij ‘s-Hertogenbosch
Gent, Vlaanderen
Lier, Brabant
Diest, Land van Diest, Brabant
Diest, Land van Diest, Brabant
Aarschot, Land van Aarschot, Brabant

http://www.dbnl.org/tekst/_pro005proe01_01/_pro005proe01_01_0070.php, Geschiedenis der rederijkkamers der hoofdstad en

meyerye van 's Hertogen-bosch. In: anonieme proeve van oudheid-, taal- en dichtkunde uit 1775. geraadpleegd 28-03-2011.
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6. Analyse liedteksten
6.1 ‘Minne-liedekens’
Van de achtendertig minneliederen zijn er vijf die behoren tot de groep die ik heb geanalyseerd, namelijk
die liederen die in de Liederenbank maar één keer voorkomen. Het eerste lied ‘Philis mijn goddin’ (p. 5) is
een liefdesklacht met petrarkistische motieven. De dichter lijdt zwaar onder een onbereikbare liefde. Hij
houdt zielsveel van een vrouw, maar de liefde is niet wederzijds. De dichter vindt de vrouw in kwestie
wreed, omdat zij zijn liefde niet beantwoordt. Zij lijkt wel versteend:
Gy schynt versteent
Die my geen troost verleent,

Hij zoekt troost in de natuur en vraagt zelfs de lindebomen om met hem mee te huilen. Hij is moe van het
lange wachten en probeert nog één keer zijn geliefde te vermurwen. Het lied eindigt met de prince-strofe:
een smeekbede aan zijn geliefde om hem toch in haar hart te sluiten. Hij belooft, dat hij haar zedigheid zal
belonen met zijn trouwe liefde!
Princelijcke Maeght
Die my alleen behaeght,
Wilt u Dienaer wat ontfermen
Die u Minne draeght,
En u soo daenigh claeght,
Wilt hem in u gunst erbermen;
Die comt tot u
Vermoeyt wilt hem nu
In u herte laeten woonen,
En die alteyt
Uwe zeedbaerheyt
Met getrouwe Min sal loonen

Dit type gedicht, de liefdesklacht, kwam veel voor in zeventiende-eeuwse liedboeken.56 Behalve dat het
genre in de mode was en daardoor kon bijdragen aan goede verkoopcijfers, diende het een hoger doel,
namelijk het bieden van troost. De liefde, in al haar verschijningsvormen en de daarbij horende ups en
downs, is van alle tijden. Mensen worden verliefd, maar niet altijd wordt die liefde beantwoord. Over het
verdriet dat voortvloeit uit een onbeantwoorde liefde wordt tot op de dag van vandaag geschreven,
gedicht en gezongen, omdat dat troostend kan werken en soms opluchting kan geven. We kunnen
concluderen dat dit een voorbeeld is van een lied, dat diende als ‘melancholiebestrijder voor de bedroefde
zielen’.
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Het lied A Dieu ghy Werelt boos’ loos (p. 16) is een zelfde soort gedicht. Ook hier is Philis de onbereikbare
liefde van de dichter. Maar hier waarschuwt de dichter andere mannen voor Philis en bindt ze op het hart
om hun ‘gyle MINNE lust’ te blussen: ‘Ider hoort te dwingen Syn natuer ‘. Een oproep aan de heren om
opkomende gevoelens van begeerte en opborrelende seksuele lustgevoelens te negeren, want er komt
slechts droefheid en ellende van:
En Wie van onsuyverheyt’ ,, meyt,
En hem kan ontlommeren,
Leeft in vre
Sulcke en bekommeren
Hun nivers mè:
Maar die ’t hem onderwint
Speuren connen in ’t besonderen
D’Endt’ vol droeffheyt en ellendt.

Naast de functie van ‘melancholiebestrijder voor de bedroefde zielen’, hebben we hier ook te maken met
het lied als ‘deugdzame opvoeder’.
De andere drie liederen ‘Geen meerder vreught natuer en baert’ (p. 30), ‘Al hebt ghy my menigen
keer’ (p. 37) en ‘Lucinda mijn Beminde’ (p. 62) vertonen dezelfde thema’s: de man is hopeloos verliefd,
reist en trekt door stad en land om zijn geliefde te vergeten en een andere vrouw te zoeken, in de hoop dat
die zijn liefde wel kan beantwoorden. Tevergeefs!
K ‘Heb nu door-ryst soo menigh Ryck
Veel Steden en haer wyck
Maer geen aen haer gelijck
Gevonden in de heele ront,
Die my soo thert door-wont
En dan weer maeckt gesont

Hij kan haar niet vergeten, er is op aarde geen vrouw zo mooi als zij, als Laura de onbereikbare geliefde
van Petrarca, met haar fonkelende gitzwarte ogen, tanden wit als sneeuw, koraalrode lippen, ronde
borstjes en schone witte handen.
Uit de analyse van deze vijf minneliederen kunnen we, in het kader van de gestelde
onderzoeksvragen, de volgende conclusies trekken:
a) De liederen geven geen informatie over de lokale identiteit van de bundel. De jeugd wordt
bijvoorbeeld niet per se als Leuvense jeugd aangesproken.
b) De liederen geven duidelijk een doelgroep aan: de jeugd, zowel jongens als meisjes. De
liefdesklachten zijn weliswaar vanuit de belevingswereld van de man geschreven, maar ook
meisjes kunnen het zich aantrekken en er een les uit leren. Aan de ene kant moeten mannen zich
goed realiseren waar ze aan beginnen en wat de gevolgen kunnen zijn als ze hun hartstochtelijke
verlangens en lustgevoelens onvoldoende de baas zijn. De liefde blijft immers maar al te vaak
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onbeantwoord. Aan de andere kant kunnen jonge maageden zich dit enorme liefdesverdriet, dat
zij de jongens berokken, aantrekken en zich in het vervolg wat ‘gewilliger’ en liefdevoller
opstellen jegens de verliefde jongemannen.
c) Het beoogde effect van deze liederen is drieërlei: ter lering, vermaak en troost.

Verder valt op, dat de liederen door de petrarkische motieven en de verwijzingen naar de Griekse en
Romeinse mythologie een sterk renaissancistisch karakter hebben. Dit had alles te maken met de opkomst
in de zeventiende eeuw van de ideeën van De Verlichting en de daarmee samenhangende interesse voor
de klassieke oudheid.
Onder invloed van De Verlichting vertoonden liedboeken in de loop van de zeventiende eeuw
steeds meer kenmerken van het verlichte denken. Dat heeft onder meer tot gevolg gehad, dat veel
liedboeken niet langer anoniem waren, zoals in de zestiende eeuw wel meestal het geval was. Schrijvers
en dichters gingen zelf boeken publiceren en het werd steeds meer gebruikelijk om boeken, gedichten en
liederen te voorzien van de naam van de schrijver. Er ontstond een duidelijke verschuiving van anonieme
poëzie naar meer individuele.
Met de petrarkische liederen en de verwijzingen naar de Griekse en Romeinse mythologie
vertoont Den Minnelijcken Roosen-knop dus ook duidelijke kenmerken van het nieuwe denken en sluit
daarmee aan bij de mode van die tijd. Van de tendens tot individualisering is in deze bundel nog niet veel
te merken. Alhoewel er in de inleiding verwezen wordt naar bijdragen van de dichter Ysermans, is in de
bundel zelf niet duidelijk welke dat zijn; de liederen zijn anoniem.
6.2 ‘Het tweede deel bestaende in herders sanghen’ s
Van de negenentwintig herderszangen uit de bundel zijn er vier die tot mijn onderzoeksgroep horen.
Herdersliederen waren in de zeventiende eeuw een nieuw verschijnsel in de Nederlandse letterkunde,
maar werden al snel populair. Eerst zal ik een aantal kenmerken noemen, die typisch zijn voor het
herderslied.
De hoofdpersonen in een herderslied hebben vaak klassieke namen of namen uit de FransItaliaanse pastorale traditie zoals Thyrsis of Coridon.57 Het verhaal speelt zich af in een mooie, rustige
omgeving ergens buiten de stad. In de liederen gaat het bijna niet over het dagelijks werk van de herder,
daar lees je dan ook weinig over. De liedjes gaan namelijk zo goed als altijd over de liefde. Bijvoorbeeld
een herder die een herderin wil verleiden, of de herder en de herderin zijn al een stelletje en dienen als
voorbeeld voor de echte, pure liefde. Deze laatste liederen hebben vaak de vorm van een dialoog. Ook
ontspint er zich soms een strijd tussen twee herders die allebei verliefd zijn op dezelfde herderin. De
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liedjes hebben soms een erotische lading. Smits-Veldt spreekt van "petrarkisch-erotische liedjes die in de
vrije natuur gesitueerd waren".58
In de eerste twee liederen die ik heb geanalyseerd ‘Ach Philis mijn weerdichtste goet’ (p. 77) en
‘Volmaeckte Lê,, mijn Galathè’ (p. 92) komen enkele van de hierboven genoemde kenmerken voor:
a) De klassieke namen als Philis, Coridon, Galathea, Nymphe en Silenus.
b) Het thema van de verliefde herder die zijn liefde verklaart aan een herderin, haar smeekt zijn
liefde te beantwoorden, maar zij reageert niet of blijft ‘koud’ onder zijn avances.
c) Petrarkische aspecten als de naam ‘Laura’ voor het onbereikbare meisje en de uiterlijke
kenmerken van Laura als de ‘rood koralen mond’.

Het derde lied, ‘Silenus soeten Knecht’ (p. 94) is opvallend anders dan de eerdere twee, omdat het is
geschreven vanuit de belevingswereld van de vrouw. Laura wil graag Silenus’ vrouw zijn, maar zij is bang
dat hij haar niet trouw zal blijven. Silenus heeft haar weliswaar de liefde verklaard en ook Laura is vol van
liefde voor hem, maar vrees voor zijn ontrouw doet Laura twijfelen. Wat als eenmaal zijn behoeftes zijn
bevredigd? Is zij dan haar jeugdige schoonheid kwijt, terwijl hij zijn trouw wel vlot vergeten zal zijn?
Waert d’willeken gedaen,
En mijne jeught versleten
De MIN weer haest vergaen
En al sijn Trauw vergeten

Maar de ware liefde neemt uiteindelijk alle twijfels weg en Laura wil zijn vrouw worden.
Het vierde herderslied ‘O soete Nymph mijn herderin’ (p. 112) is opgezet als een dialoog tussen de
hoofdpersonages Coridon en Flora. Coridon wil graag met Flora naar het groene plantsoen, ‘daer die
groene Boomskens staen’ om daar samen ‘te verkeren’ en ‘den swaeren geest die sau vergaen’. Flora
vertrouwt het zaakje niet en is dan ook niet onmiddellijk bereid om met hem mee te gaan. Maar
uiteindelijk zwicht ze toch voor zijn charmes:
Flora

: Vermidts dat gy my bidt soo lanck
Compt laet het dan geschieden:

Coridon : Mijn Herderin ick weet u danck,
Den wech sal t’ons bedieden
Flora

: Waer naer toe, oft tot wat kant?

Coridon : Naer den koelen water Strant,
Oft al-hier’ Ist plesier,
In dit groene koren lant.

Uit de analyse van deze herdersliederen kunnen we de volgende conclusies trekken:
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a) De liederen bevatten geen typisch lokale kenmerken, behalve dat er een minimale beschrijving
van de omgeving wordt gegeven als: ‘oft al-hier’ Ist plesier, in dit groene koren lant’.
b) Er zijn geen kenmerken, die specifiek verwijzen naar gewoontes en/of gebruiken van de
rederijkers.
c) De doelgroep wordt niet expliciet genoemd, maar het is duidelijk dat de liederen bedoeld zijn
voor de jeugd op vrijerspad.
d) Daar waar het gaat om het beoogde effect, is er sprake van een combinatie van vermaak, troost en
‘een waarschuwende vinger’.
6.3 ‘Het derde deel bestaende in fabelen’
Van de acht fabelen die in het liedboek zijn opgenomen, heb ik er hier twee geanalyseerd. De eerste is ‘Lest
verscheen my ‘tHoff der Goden’(p. 134). Dit lied gaat over een droom. De dichter ligt op een dag uit te
rusten in het gras als hij in een droom ziet dat Venus in de armen ligt van Jupiter. De god Momus ziet dat
gebeuren en besluit het voorval aan Jupiters vrouw Juno door te vertellen. Als zij hoort van het overspel
van haar man, is zij zo kwaad en teleurgesteld dat ze van hem wil scheiden. Opvallend is, dat de situatie
hier wordt geschetst vanuit het gezichtspunt van de vrouw, terwijl in de meeste liederen de man aan het
woord is.
Dan verschijnt er een hele rij goden en godinnen ten tonele, die op Juno in praten en proberen
haar te bewegen om weer vrede te sluiten met Jupiter. Dat lukt, en aan het eind van het lied is het
probleem uit de wereld en wordt de dichter wakker uit zijn droom: eind goed al goed.
Doen ick den peys met Juno sagh maecken
Door het gerucht my deden ontwaecken
Die als te voren weder na lusten
Jupyn sijn Juno wederom kusten.

Het tweede lied ‘Lest doorde stille Lethys stroom’ (p. 140) vertelt eveneens van een dichter die in het gras
ligt en daar door een droom wordt overvallen. In de droom komt er een groot aantal goden en godinnen
voorbij, die stuk voor stuk verwikkeld raken in allerlei ongemakkelijke situaties. In beide liederen worden
er zo veel mythologische figuren bijgehaald, dat het lijkt alsof het de bedoeling was om zoveel mogelijk
kennis van de Griekse en Romeinse mythologie te spuien. Dit bevestigt dat ‘de klassieke oudheid’ een
modetrend was en waarschijnlijk bijdroeg aan de populariteit en daarmee de verkoopsuccessen van de
liedboeken
Wat gebeurt er in deze liederen? De fabels over liefdesperikelen van goden en godinnen uit de
klassieke mythologie staan symbool voor situaties die ongetwijfeld ook in het dagelijks leven van de
zeventiende eeuw konden voorkomen. Door deze fabels over liefde, overspel, verraad, wraak, bedrog en
jaloezie binnen de klassieke godenwereld te zingen (of te lezen), kon men er lering uit trekken en er zijn of
haar voordeel mee doen. Als zelfs Juno haar man Jupiter zijn misstap met Venus vergeeft , dan kan dat de
zanger/lezer van het lied misschien net het laatste zetje geven om ook zelf vergevingsgezind (-er) te zijn.
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In het kader van dit onderzoek, kunnen we de volgende conclusies trekken:
a) Het zijn geen typisch lokaal gekleurde liederen.
b) Ook vertellen ze niets over de specifieke groep van de rederijkers.
c) De liederen zijn vooral bedoeld voor de jeugd.
d) De liederen zijn bedoeld om te vermaken en om iets van te leren.
e) Eén lied wordt verteld vanuit de belevingswereld van de vrouw, wat een samenbindend effect kan
hebben gehad op de jonge vrouwen als doelgroep.
6.4 ‘Het vierde deel bestaende in drinck-liedekens’
Deze paragraaf gaat over drinkliederen. Van de twintig drinkliederen in de bundel heb ik er acht
geanalyseerd. Het eerste lied is: ‘Wat isser meerder vreught’ (p. 153). Daar waar de lezer bij de
minneliederen, herdersliederen en fabels nog wel eens ‘tussen de regels door’ moet lezen om de clou te
vatten, is de boodschap in de drinkliederen onverholen: er is niks mooiers dan te genieten van een goed
glas bier of wijn en hoe jonger je er mee begint, des te beter.
Wat isser meerder vreught!
Wat schoonder saecken!
Dan datmen in sijn jeught
Den dranck magh smaecken
De grootste eer is dan altyt schier sat te syn
’t sy in het Lovens bier oft in gebrande wijn. Bis

Bij de drinkliederen valt op, dat er overduidelijke verwijzingen naar de stad Leuven in staan. De drank
waar het in de liederen om gaat en die rijkelijk vloeit, is Leuvens bier. Dit is een sterke link tussen het lied
en de stad Leuven, wat de ‘couleur locale’ van het liedboek onderstreept.
In Leuven bestaan al sinds begin 14de eeuw brouwerijen.59 De aanwezigheid van de rivier de Dijle
heeft daarbij een belangrijke rol gespeeld, omdat schoon water essentieel was om met succes bier te
kunnen brouwen. Door de oprichting van de universiteit en daarmee de komst van studenten naar de stad
enerzijds en door de slechte kwaliteit van het vervuilde beschikbare drinkwater anderzijds, floreerden de
brouwerijen. Bier drinken was gezonder dan water drinken. Leuven dankt zijn welvaart deels aan de grote
brouwerij van Artois, die nog steeds bestaat en bekend is van het pils ‘Stella’.
Onder veel van de liedjes staat, apart van de liedtekst, een spreuk of volkswijsheid. Dat is ook het
geval bij dit lied, en in dat gedichtje wordt de roem van het Leuvense bier bezongen. Het was ‘vermaard’
door het hele land en diende ook nog eens als medicijn!
Sa Vrinden wilt ghy blijd’, en sonder sorge leven,
Soo wilt u maer met ons tot ’t Lovens nat begeven,
’t Geen is den fleur van al, vermaert door ‘theele lant
En dient voor medicijn ’t welck menich kloeck verstant
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Gevonden heeft voor nut, laet dan u sinnen keeren
Het sal beneffens my u hert in vreught Vermeeren

Hier zien we een duidelijk voorbeeld van de heilzame werking van zingen, het lied als medicijn, zoals dat
in de zeventiende eeuw heel gebruikelijk was.
Het tweede lied ‘Wy syn hier alte-saem’ (p. 158) gaat over de leden van De Roose. Dat neem ik
aan, omdat ‘confrers by een vergaert’ en ‘gesellen’ verwijzen naar de leden van de rederijkerskamer, de
zogenaamde ‘gezellen’.
1. Wy syn hier alte-saem
Confrers by een vergaert,
Te lichten en halff aem,
Syn wy bequaem vermaert,
En syn van die gesellen,
Die hun tot drincken stellen,
Tot dagh en nacht,, is overbracht,,
En ’t buyckxken heeft sijn vracht.

Het lied roept de gezellen op om samen te drinken en lol te maken, zodat de droefheid verdwijnt. Het
vertelt over hoe de gezellen het samen drinken beleefden. Zij dronken voor de gezelligheid, maar ook om
hun zorgen en pijnen weg te drinken: ‘wij doen de pyn verhuysen door ons gedurich buysen’. Als ze samen
waren dan werd er flink gedronken. Iedereen werd aangemoedigd een volle kruik met ‘Lovens nat’ te
vatten en te dansen, te springen, te spelen en te juichen. Ook de heilzame werking van het bier wordt
bezongen.
4. Vat elck een volle cruyck
Gevult met Lovens nat,
En giet die inden buyck,
Tot dat ghy syt halff sat:
Wilt suypen goede knuysen,
g ‘En sult noyt jonger buysen,
Drinckt u verheucht,, in uwe jeught,,
Schept uyt den dranck de vreught.

Het lied ‘Wel wat drommel wat hoor ick hier?’ (p. 159) gaat over ‘de Clauw van Loven’. Ik heb niet kunnen
vinden wat ‘de Clauw van Loven’ is, maar het lijkt te wijzen op een stel muzikanten die de boel aardig op
stelten konden zetten. Het lied schetst een beeld van hoe men zich in de herberg of het dranklokaal
vermaakte. Er is geraas en getier, er wordt muziek gemaakt op allerlei instrumenten en er wordt
gezongen, gedanst en gesprongen.
Wel wat drommel wat hoor ick hier?
Allen dat raesen en groot getier,
Het zyn de Clauw de vise guyten,
Men spelter op Bassen, Violen en fluyten
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D’Een roopt, en d’ ander singht,
D’Een die huppelt en d’ander springt.

Verderop in het lied wordt er een drinkwedstrijd aangekondigd, waarbij diegene die het meeste drinkt de
naam verdient van ‘Capiteyn’. Na de drinkwedstrijd is het tijd om te roken en samen een liedje te zingen:
Sa laeter oock brengen een Snufken snel
Met d’edel Pypken, het smaeckt soo wel
Wilt lustigh rooken, smooren, en snuyven
Doet ’t keelpeck uyt de stroote verschuyven
En dan een liedeken ’t samen quelt
Eenen magh dansen als d’anderen spelt.

De mensen blijken, wellicht door de vele kannen drank, niet erg geduldig, want als Teeuwen te lang op zich
laat wachten met het brengen van rookwaren en drank, dan worden Seppen en Ienne erbij gehaald. Het is
opvallend dat hier een paar mensen bij hun voornaam worden genoemd. Het kan zijn dat deze namen
bekend waren als ‘typetjes’, maar het kunnen ook reële personen uit Leuven zijn geweest. Het lied wekt in
ieder geval wel de indruk, dat het gaat over een groep mensen die elkaar heel goed kent en zich samen
met drinken, roken, zingen en dansen heel goed kan vermaken.
Dit lied vertelt over gewoontes en gebruiken van de rederijkers en over hoe men zich samen
vermaakte. Het is daarmee een sterk voorbeeld van een lied, dat de identiteit en het wij-gevoel van de
rederijkers als specifieke groep onderstreept.
Het lied ‘Laet ons nu vrolijck wezen’ (p. 160) is een beetje hetzelfde als de vorige drie. De buik
moet zo snel mogelijk vol met bier en de pijp moet branden: ‘want dat verheuge ons hert en siel’. Het
gedichtje onder het lied is een mooie slogan voor het Leuvens bier: ‘Al mijn vreught, en plesier, Vind ick in
t’ Lovens Bier’.
Het lied ‘Gy siet hoe over al de straet’ (p. 169) valt op, omdat het begint met een beschrijving van
het weer en informatie over weersomstandigheden of seizoenen komt in de bundel nauwelijks voor. Het is
winter, het sneeuwt en het is zo koud dat de mensen zelfs niet naar hun werk gaan. Om de kou te
verdrijven wordt de kachel opgestookt.
Gy siet hoe over al de straet
Is wit door sneeuw vlocken,
En hoemen niet te werck gaet,
En niet en hoeft te blocken:
Want ons lichaam dat is, en blijft
Door desen kauden vorst verstyft

In de volgende strofe wordt een beeld geschetst van hoe men het begrip ‘gastvrijheid’ inhoud gaf. Voor
vrienden wordt niet op brood bespaard en voor hen komen er ‘kannen van ’t rynste nat’ op tafel.
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Het is opvallend, dat God in dit lied wordt genoemd en dat is iets wat ik bij de drinkliederen niet eerder
heb gezien. De dichter adviseert om te vertrouwen op ‘den goeden Godt’, want die alleen weet wat goed is
voor iedereen:
Beveelt den goeden Godt de rest,
Die ’t alles wel sal voegen,
En die alleen weet alderbest
Wat jder kan vernoegen;
Hij weet dat wy maer soecken rust
Daer ons her is nae belust.

Hij besluit met een oproep aan de jeugd om toch vooral vroeg te beginnen met bier drinken en niet te
wachten tot je oud, koud en stijf bent. Het is duidelijk dat ook in de drinkliederen de jeugd als
voornaamste doelgroep wordt gezien.
In het volgende lied ‘Weest al verheught wie dat gy syt’ (p. 174) wordt de god Bacchus geëerd.
Wat opvalt is, dat Cupido en de vrouwen niet welkom zijn, want al waar het op dat moment om draait is
‘drinken'.
Cupido vluchten moet van hier,
De Pint,, ons dint,,
Maer hier geen Venus Dier,

Het is opmerkelijk dat in de drinkliederen zowel God, uit de christelijke traditie, als de god Bacchus uit de
Romeinse mythologie, door elkaar voorkomen. Daar waar de drukker/uitgever in het voorwoord de
klassieke mythologie nog afdoet met ‘heidens’, is het in de drinkliederen blijkbaar geen probleem om God
en Bacchus beiden te eren. Het lijkt er sterk op dat men, als het zo uit kwam en misschien omwille van de
verkoopcijfers, het niet zo nauw nam met de christelijke principes.
Het laatste lied uit deze categorie is ‘Komt nu mijn lieve Vrinden’ (p. 175). Het gaat over het vieren
van Vastenavond, het feest dat voorafgaat aan de veertigdaagse vasten voor Pasen. Dit thema
onderstreept heel duidelijk de lokale identiteit van het liedboek.
Uit het lied kunnen we opmaken, dat het onder de gezellen gebruikelijk was om met elkaar
Vastenavond te vieren, onder het genot van Leuvens bier. Tijdens dit samenzijn werd er volop gezongen
en gerookt. Maar de feestelijkheden lijken soms ook verstoord te zijn geworden. In het lied komt namelijk
een flinke uithaal voor naar tegenstanders van dit gezellig samenzijn:
Al sijn daer viese geesten
Die seggen ’t sijn maer beesten,
Die sulcken saeck begaen,
Daarom laet het niet gedaen
Maer lacht hun vrylijck uyt,

Met de ‘viese geesten’ worden opnieuw de rooms-katholieke kerk en overheden bedoeld, die zich hevig
verzetten tegen de rederijkers met hun drankgelagen en, in hun ogen, losbandige en goddeloze levensstijl.
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Uit de analyse van de drinkliederen kunnen we concluderen dat deze categorie de meeste
ingrediënten bevat, die kenmerkend zijn voor de ‘couleur locale’ van het liedboek. Ze geven een inkijkje in
het leven van de rederijkers en vertellen over de manier waarop die in het leven stonden. Samengevat
kunnen we de volgende conclusies trekken:
a) De liederen zijn sterk lokaal gekleurd, door de verwijzingen naar een typisch lokaal product als
het Leuvens bier en de verschillende gewoontes en gebruiken als het vieren van Vastenavond.
b) De liederen vertellen over de eigen kring van gezellen van De Roose, waardoor we meer te weten
zijn gekomen over hun gewoontes, gebruiken èn geloofsvoorkeur.
c) De liederen hebben een sterk samenbindend karakter en onderstrepen daarmee de eigen
identiteit van de rederijkers. De groep geeft een duidelijk signaal naar de buitenwereld, dat zij
zich niet laten intimideren door de rooms-katholieke kerk en overheden, die hen het liefst de
mond wilden snoeren.
d) De liederen dienen duidelijk meerder doelen. Ze versterken de saamhorigheid, zorgen voor
vermaak en plezier en dienen als medicijn voor ‘smart en druk van het hart’.
6.5 ‘Het vyfde deel bestaende in boertige-liedekens’
Van de twintig boertige liedjes heb ik er drie geanalyseerd. Het eerste ‘Geen liefde sal my naecke’ (p. 192)
handelt over een man die moe is van de hofmakerij: ‘maar Venus segh ick nu adieu, want vryen dat ben ick
mu’. Het thema van de onbeantwoorde liefde, dat we ook al zagen bij de minneliederen en herderszangen,
is ook hier weer aan de orde. De onbeantwoorde liefde leidt niet alleen tot teleurstelling, maar ook tot
gekibbel en gekijf.
Veel ruysen, en keyvagi,
Compter door de vreyagi;

De man in kwestie is al het gedoe zat en is van plan zijn heil elders te zoeken: ‘daer men in peys en vrede
leeft’.
Op dat ick soo sau myen
Dees ruse, haet ick ’t vryen,
Om vreughdiger te leven
Wil ick my gaen begeven
Daer men in peys en vrede leeft
En daermen geen droefheyt heeft.

Het tweede liedje ‘Ach vrienden wat moet ick al lijden’ (p. 195) is een jammerklacht van een getrouwde
vrouw. Het huwelijk valt haar zwaar:
Waer ick van dien geschyden
Hie my met stocken soo krauwt:
Acht Vrinde wat moet ickal lijden
’t Sedert ick ben betrauwt.
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Vol weemoed denkt ze terug aan de tijd dat ze nog mooi, rijk en gezond was. Ze werd geprezen om haar
schoonheid, was welgesteld, droeg gouden juwelen en bezat stukken land. Maar dat is allemaal voorbij.
Haar juwelen zijn verpand en alles is vervlogen: haar schoonheid, haar zilver en haar goud. De zwaar
teleurgestelde vrouw wil haar seksegenoten waarschuwen om niet dezelfde fouten te maken:
g ‘Vrijsters van my dit onthaut
Altemael is het vervlogen
’t Sedert ick ben getrauwt.

Nu zit ze met één huilend kind dat schreeuwt om eten en een tweede dat krijst van de dorst, het derde ligt
in de poep en het vierde roept om de borst. De vrouw vindt het de hoogste tijd, dat God ingrijpt en er voor
zorgt dat er snel een einde komt aan deze hopeloze situatie.
Het laatste van de boertige liedjes ‘Wat moet ick lijden’ (p. 217) is ook geschreven vanuit de
belevingswereld van een vrouw. Dat hebben we eerder gezien, maar in de hele bundel komt het toch
relatief weinig voor. De vrouw heeft een heel slecht huwelijk. Ze lijdt onder de situatie en ziet geen
uitkomst meer; ze zou het liefst dood willen zijn. De ellende die de vrouw heeft te verduren, heeft veel weg
van ‘huiselijk geweld’. Als de man ‘wighle waghlen’ dronken thuis komt, scheldt hij zijn vrouw uit voor
varken en gooit met wat hij maar voor handen krijgt ‘pot off pindt’ naar haar of naar het kind. De vrouw
klaagt dat haar man de hele dag loopt te ‘slabbacken in d’herbergen’ en zijn loon verdrinkt:
Dat de nood hoog is, blijkt wel uit de laatste strofe: ze wenst dat God haar man komt halen!
Quaem Godt hem haelen,
Dat hy van hier cost sijn,
Ick soude noch betalen
Uyt goeder hert den wyn

In mijn inleiding heb ik aangegeven, dat ik naast de eerste groep van te analyseren liederen, ook alle
liederen nog eens zou screenen op typische lokale kenmerken als namen van personen, plaatsen, rivieren
feestelijkheden en gebruiken. Hieruit zijn twee liederen naar voren gekomen, met een opvallende incipit:
‘Men siet te Loven inde Stadt’ (p. 211) en ‘Te Loven aenden waeter kant’ (p. 219).
Het eerste lied vertelt over Leuven als studentenstad, wat een sterke lokale kleuring aan het lied
geeft. Leuven stond bekend om zijn universiteit, waar beroemde figuren hebben gestudeerd en gedoceerd.
Maar in dit ‘boertige’ lied is weinig te merken van een stad, die trots kan zijn op haar studenten. Ze
worden neergezet als decadente zatlappen en niksnutten, die liever in de herberg zitten te drinken dan
dat ze studeren:
MEn siet' te Loven inde Stadt
Veel quanten domineren,
Die never dagh, en nacht hun sat
Drincken, als te Studeren.
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2. De Herbergh dat is hunne Hal
Daer sy gaen Disputeren,
VVie dat het meesten drincken sal
Van allēn hun Confreren.

Gezien vanuit de belevingswereld van studenten, kan het wel degelijk een lied zijn geweest om trots op te
zijn. Drinken en feestvieren hoorde bij het studentenleven en tegen die achtergrond zou dit lied zeker het
saamhorigheidsgevoel van de Leuvense studenten versterkt kunnen hebben.
In het tweede lied ‘Te Loven aenden waeter kant’ (p. 219), wordt de naam Leuven in de
beginregel genoemd, maar het lied bevat verder geen specifieke lokale aspecten. Het vertelt over een
vrouw, die valt voor de charmes van een man, die niet zo stoer is en aan wie zelfs vrouwelijke kenmerken
worden toegeschreven:
TE Loven aenden waeter kant
VVoonden een nobel baesken,
't VVas soo gauw, en licht ter hant,
Het liep gelijck een haesken
'tHeeft soo fraey gekroesselt haer,
Oft een Venus dierken waer
Gelooft my, gelooft my, gelooft my.

Het is een typisch boertig lied, met grappige en dubbelzinnige strofes.
Hy langhden haer een stoxsken klijn
En sprack, sa wilt nu streyden,
Laet sien, wie dat hier sal sijn
Nu den kloecksten Capityn
Der Broecke, der Broecke, der Broecke.

Van deze twee extra liederen met een veelbelovende incipit, draagt vooral het studentenlied bij aan de
lokale identiteit van de bundel.
Uit de analyse van de boertige liedjes kunnen we de volgende conclusies trekken:
a) De paar liederen die gaan over misstanden in een huwelijk bevatten geen typisch lokale
kenmerken, terwijl het studentenlied wel een hele duidelijke link heeft met Leuven.
b) De liederen bevatten geen informatie over de specifieke groep van rederijkers.
c) De beoogde doelgroep van de twee liederen waarin de vrouw het woord doet, is voornamelijk de
vrouwen zelf. Jonge ongetrouwde vrouwen worden gewaarschuwd voor de gevolgen van het
huwelijk, en die gevolgen zijn niet mis. In de zin van ‘vrouwen als lotgenoten’, zouden deze
liederen het groepsgevoel van ‘vrouwen in de slachtofferrol’ hebben kunnen onderstrepen.
Het lied over de Leuvense studenten zal vooral bedoeld zijn voor studenten.
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d) De boertige liederen zijn in eerste instantie bedoeld voor vermaak en plezier, maar bevatten
tussen de regels door toch ook vaak een boodschap. De mannen worden gewezen op hun
wangedrag en gebrek aan verantwoordelijkheid jegens vrouw en kinderen, terwijl de jonge
vrouwen worden gewaarschuwd voor de gevolgen van het huwelijk, speciaal met een dronkaard
als man.
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7. conclusies en evaluatie
7.1 Conclusies
Aan de hand van de vier gestelde onderzoeksvragen zal ik samenvatten wat het onderzochte materiaal
heeft opgeleverd.

I. Vertellen de liederen iets over de lokale identiteit van het liedboek?
Uit analyse van de liederen zijn feitelijke kenmerken naar voren gekomen, die de ‘couleur locale’ van het
liedboek benadrukken. Zo vertellen de liederen over de stadspoort, de rivieren de Dijle en de Voer, de
universiteit van Leuven met haar studenten, en het vermaarde Leuvens bier.
Verder hebben we gezien, dat het liedboek is uitgegeven bij de drukker Lints in Mechelen, wat
wijst op zakelijke contacten in de regio. En er bleken vooral ook vriendschappelijke contacten te zijn
geweest met rederijkerskamers uit de wijde omtrek van Leuven. Zo is een aantal van de inleidende
lofdichten afkomstig van kamers uit Tienen, Antwerpen en Brussel. Ook opdrachten van ‘de jeugd’ uit
andere plaatsen aan De Roose en het feit dat er in deze bundel liederen zijn opgenomen van de Antwerpse
dichter Joan Ysermans, factor van de Antwerpse kamer, wijzen op vriendschappelijke onderlinge
contacten.

II. Vertellen de liederen iets over de specifieke groep van de rederijkers, ofwel zijn we meer te weten gekomen
van hun gewoonten, gebruiken en (geloofs-) voorkeuren?
We zijn veel te weten gekomen over De Roose en haar banden met de stad Leuven. Zo hebben we in de
opdracht van de liedbundel gezien dat, er een nauwe band bestond tussen De Roose en het stadsbestuur.
Vervolgens bleek dat De Roose prominent aanwezig is geweest in de katholieke Sint-Pieterskerk van
Leuven en dat ze heeft meegedaan aan katholieke gebruiken als de Onze-Lieve-Vrouweprocessie en het
vieren van Vastenavond. Er was ook contact met de Leuvense schilder Joost van der Baren.
Vooral in de drinkliederen hebben we aanwijzingen gevonden over gewoonten en gebruiken van
de rederijkers. Ze waren graag onder elkaar in een dranklokaal of herberg en lieten daarbij het Leuvens
bier rijkelijk vloeien; er werden zelfs drinkwedstrijden gehouden. De heren gezellen hadden bij tijd en
wijle behoefte om als mannen onder elkaar te zijn, want de aanwezigheid van zowel Cupido als een
‘Venus-dierken’ werd niet altijd op prijs gesteld. De heren vermaakten zich met drinken,
drinkwedstrijden, roken, zingen, dansen en samen muziek maken.

III. Zijn er aanwijzingen dat de liederen de eigen identiteit en het groepsgevoel van de makers dan wel van de
beoogde doelgroep onderstrepen?
De liederen over de gewoonten en gebruiken van de rederijkers als groep, zoals ik in de vorige alinea heb
beschreven, zijn bedoeld om de eigen identiteit en het groepsgevoel te onderstrepen. Een ander
samenbindend aspect, dat in de inleidende gedichten en liederen naar voren kwam, was het fel uithalen
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naar tegenstanders, ofwel de katholieke machtshebbers binnen kerk en overheden. Dit oproepen en
bezingen van het ‘wij-gevoel’, de groep als sterke eenheid tegen ‘de vijand’, vinden we terug in de liederen.
Het wij-gevoel wordt niet alleen opgeroepen bij de makers, de rederijkers zelf, maar zeker ook bij de jeugd
als beoogde doelgroep. Door de hele bundel heen, wordt voornamelijk de jeugd aangesproken en de
liederen spelen dan ook handig in op de interesses en favoriete wijzen van tijdverdrijf van jonge mensen.
In die zin hebben veel van de liederen een sterk samenbindend karakter.

IV. Wat was het beoogde effect van de liederen, ofwel met welk doel zijn ze gezongen? Vermaak, plezier,
troost? Zijn de liederen te herkennen als ‘deugdzame opvoeder’ en/of ‘melancholiebestrijder voor de
bedroefde zielen’?
In veel gevallen bevatten de liederen een duidelijke boodschap en had de dichter bij het schrijven een
speciaal doel voor ogen. De liederen zijn bedoeld om te vermaken en als gezellig tijdverdrijf, maar dat was
niet het enige effect dat werd nagestreefd; er lag vaak een diepere intentie aan ten grondslag. Zoals in de
zeventiende eeuw gebruikelijk was, werd het lied gezien als ‘medicijn’, wat in sommige liederen zelfs
letterlijk wordt verwoord.
Liederen die dienst moesten doen als ‘melancholiebestrijder voor de bedroefde zielen’ bleken
ruim vertegenwoordigd. De liederen met petrarkische kenmerken zijn hier een sterk voorbeeld van. Deze
liefdesklachten moesten troost bieden aan hopeloos verliefde en innig bedroefde jonge mannen, die zelfs
de dood verkozen boven een leven zonder hun geliefde Laura.
Daar waar het gaat om het lied als ‘deugdzame opvoeder’, hebben we gezien dat de jeugd
voornamelijk werd onderwezen in de ‘hofmakerij’. Jonge ongehuwde meisjes werden gewaarschuwd om
hun maagdelijkheid niet te verliezen en voor de gevolgen van het huwelijk; met name een huwelijk met
een dronkaard! Jongens werd geleerd, dat ze zich in het liefdesspel moesten leren beheersen en dat ze
vooral geduld moesten betrachten. In de drinkliederen wordt de jongens verteld dat ze toch vooral jong
moeten beginnen met drinken.
7.2 Evaluatie
Ik heb dit eindwerkstuk met veel plezier gemaakt. Het is voor mij een intensief leerproces geweest,
waarbij ik gaandeweg steeds meer inzicht heb gekregen in de rederijkerij in het algemeen en De Roose in
het bijzonder. Enthousiast geworden door het onderzoek, ben ik een weekend naar Leuven geweest en
heb daar de Dorothea-triptiek in de Sint-Pieterskerk bezichtigd en o.a. het gebouw ’t Tafelrond, waar De
Roose vergaderde, gezien.
Naast het feit dat ik veel te weten ben gekomen over de rederijkerij en de Gouden Eeuw, heb ik
ook veel geleerd over het uitvoeren van een onderzoek als dit. Het hele proces, te beginnen bij het kiezen
van een onderzoeksonderwerp en vervolgens het formuleren van goede onderzoeksvragen, het
aansluiting zoeken bij eerder gedaan onderzoek, het zoeken naar relevante secundaire literatuur, het
analyseren van teksten en uiteindelijk uit de analyses proberen de juiste conclusies te trekken, is voor mij
heel leerzaam geweest. Ik ben er van overtuigd, dat ik bij mijn toekomstige werkzaamheden en/of studie,
met deze leerervaring mijn voordeel zal kunnen doen.

41

Het was niet altijd gemakkelijk om in de literatuur relevante informatie te vinden voor mijn
onderzoek. Zoals ik in mijn inleiding al heb geschreven, blijkt veel literatuur betreffende de rederijkerij
over kamers in de Noordelijke Nederlanden te gaan, en stoppen de meeste onderzoeken bij het jaartal
1650. Twee artikelen, die wellicht nog meer informatie hadden kunnen geven over De Roose, heb ik helaas
niet kunnen inzien. Ze zijn gepubliceerd in tijdschriften als ‘Eigen schoon en de Brabander’ en die heb ik
noch in de bibliotheken noch op internet kunnen vinden.
Er is nog veel te lezen en te leren over liederen en gedichten van de rederijkers. Dat geldt voor de
historische en sociaal-culturele context, maar ook voor de inhoud van de teksten. Uitgebreid onderzoek
zal in de toekomst nieuwe informatie opleveren, waardoor we nog meer te weten kunnen komen over de
gebruiken en gewoontes van de Brabantse rederijkers in de periode na 1650 en De Roose in het bijzonder.
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Bijlage 1
Legende van Sint-Dorothea
Volgens de legende leefde de heilige Dorothea in het begin van de 4e eeuw in Caesarea, een stad in het
huidige Midden-Turkije.60 Zij was christen in een tijd dat het christendom nog geen alom geaccepteerde
godsdienst was. Zij wilde voor Jezus leven en besloot daarom niet te trouwen; zij zag Jezus als haar
bruidegom.
De keizer eiste dat iedere Romeinse onderdaan hem en de staat goddelijke eer brachten.
Overtuigde christenen weigerden dat en probeerden aan deze verplichtingen jegens de keizer te
ontkomen door zich zo onopvallend mogelijke te gedragen. Toch ontstond er voor Dorothea al snel een
groot probleem, want de rechter/stadhouder Fabriccio werd verliefd op haar en hij was vastbesloten om
met haar trouwen. Dorothea dacht zich uit deze netelige situatie te kunnen redden door te zeggen dat ze al
verloofd was en wel met de hoogst denkbare heer. Maar de rechter was niet gewend om ‘nee’ als
antwoord te krijgen. Hij liet haar dagvaarden en eiste dat ze de goden een offer bracht. Dorothea was dat
niet van plan en zij antwoordde: “Er staat geschreven: Gij zult God de Heer aanbidden en Hem alleen
dienen.”
Volgens de legende werd Dorothea tien dagen lang gefolterd en ze dreigde aan de gruwelijke
martelingen te bezwijken. Maar 's nachts werden haar wonden door toedoen van Gods genade steeds
weer genezen. Na de tien dagen van martelingen was ze zelfs mooier dan ooit daarvoor! Nu dreigde de
rechter met de doodstraf. Dorothea bleef standvastig in haar geloof en reageerde: "Dat heb ik graag over
voor onze Heer. Ik verlang naar de eeuwige vreugde van zijn tuin, waar ik heerlijke appels kan plukken en
sierlijke rozen."
Op het moment dat Dorothea de stad uit werd gebracht om gedood te worden, riep Theofilus, de
secretaris van de rechter, haar na: “Nou, Dorothea, als je met je heer in diens tuin bent, stuur mij dan een
paar van die appels en rozen...!" Dorothea riep terug: "Met alle plezier!" Op de plaats van de terechtstelling
verscheen een klein jongetje met een mandje met daarin drie rozen en drie appels. Dorothea zei tegen het
kind: "Breng maar naar Theofilus." En terwijl Dorothea de marteldood stierf, ontving Theofilus Dorothea’s
mandje. Hij riep: "Christus is waarlijk de Zoon van God. Zalig degenen die lijden omwille van hem."
Het volk dat getuige was van de terechtstelling snapte niets van Thefilus’ reactie en vroegen hem
wat hem mankeerde. Hij antwoordde: “het is februari! Heel Cappadocië zit in de winterse kou en er is
geen boom die nog blad heeft. Waar komen dan die rozen en appels vandaan, denk je?" Niemand kon het
verklaren; het moest een godswonder zijn. Ook Theofilus zou later als martelaar zijn leven geven voor
Christus.

60

http://www.heiligen.net/heiligen/02/06/02-06-0304-dorothea-cesarea.php, geraadpleegd 02-03-2011
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