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In Brabant vinden we over rederijkerij de eerste ver- 
meldingen in de veertiende eeuw. Haar oorsprong 
is te vinden bij de schuttersgilden en religieuze 
broederschappen die processies en ommegangen 
organiseerden. Uit deze organisaties kwamen de 
'kamers van rhetorica' voort, die zich bekwaamden 
in toneel en dichtkunst. De stukken die zij speelden 
waren in eerste aanleg stichtelijk van aard, ze ver- 
beeldden vaak bijbelse verhalen. In de Bliscappen 
van Maria worden allegorische personen opgevoerd 
als Wijsheid en Gehoorzaamheid.' De rol van de 
geestelijkheid was in die beginjaren groot. Van puur 
religieuze verbeeldingen ontwikkelden zich de abe- 
le spelen, de mysteriespelen en de zinnenspelen tot 
toneelstukken met een moralistisch karakter, later 
soms ook met kritiek op het heersende geloof. De 
rederijkers traden met hun eigen gemaakte rijmen- 

Zilveren rederijkersinsigne van Moyses Bosch, vermoedelik LF& 

1542 (Origineel enfoto: Noordbrabants Museum) 

de toneelstukken ook op bij niet-religieuze feesten, 
zoals een 'Blijde Incomste', de beëindiging van een 
oorlog of de geboorte van een opvolger. De rederij- 
kers maakten doorgaans deel uit van de groeiende 
stedelijke hogere middenklasse. Zij wilden zich on- 
derscheiden van het gepeupel en de boerenstand, die 
dan ook in de toneelstuldcen werden geridic~liseerd.~ 

Bossche derijkers 
Rederijkers regelden hun zaken tot in de puntjes. 
Een voorbeeld is de caerte of kaart, het reglement 
voor een kamer dat door de stadsmagistraat was 



goedgekeurd. Hierin staan allerlei artikelen, in 
dichtvorm uiteraard, over de organisatie en over 
gedragsregels voor de leden.3 Elk rederijkersgilde 
kende een zogeheten prince, een beschermheer van 
hoge afkomst. De dichter die de teksten leverde, 
was defactor, vaak een door de stedelijke overheid 
betaalde deskundige. Ook voor elke wedstrijd werd 
een kaart opgesteld. Bij onduidelijkheden of conflic- 
ten, en die waren er veel, zocht men onderling een 
oplossing of legde men de zaak voor aan de hoofd- 
kamer in Brussel.4 In deze kaart stond ook de cen- 
trale waag waarop een antwoord moest worden 
gedicht. 
's-Hertogenbosch kende in de zestiende eeuw rela- 
tief veel, namelijk vijf kamers: De Passiebloem (eer- 
ste vermelding ~ q g j ) ,  Sint Catharina (1496), Sint 
Agaath (1496) en Moyses Bosch (1496). Als jongste 
wordt Sint Barbara (1574) genoemd. Moyses Bosch, 
de Vierigen Doom of Moyses Doom werd als de 
belangrijkste Bossche rederijkerskamer beschouwd. 
De naam verwijst naar het brandende braambos 
van waaruit God aan Mozes de betekenis van de 
naam Jahweh openbaarde, en naar de naam van 
onze stad.5 

'Het 'Iandftiweel 
De benaming landjuweel verwijst naar de prijs, een 
'juweel', die de winnaar van een toemooi op lands- 
niveau kreeg. Het 'land' is het hertogdom Brabant. 
Andere Nederlandse gewesten kenden geen landju- 
welen. Oorspronkelijk ging het in de toernooien om 
het beste schuttersgilde in schietwedstrijden met 
handboog, voetboog of 'kolover', naderhand ging de 
strijd om het beste dichtwerk en de beste toneel- 

voorstelling door schuttersgilden of rederijkerska- 
mers. Later is landjuweel de aanduiding geworden 
voor de wedstrijd zelf. Deze competitie omvatte een 
cyclus van zeven wedstrijden, die elk afzonderlijk 
ook als landjuweel werden aangeduid.6 Niet altijd 
konden deze series van zeven worden afgerond 
wegens oorlogen of geldgebrek. Er zijn twee volledi- 
ge series landjuwelen in Brabant gehouden: de eer- 
ste serie waarschijnlijk tussen ca. 1475 en 1510, met 
als bekendste en grootste feest het derde landjuweel 
in Antwerpen in 1496, en de tweede tussen 1515 
(Mechelen) en 1561 (Antwerpen).7 
De eerste winnaar kreeg een zilveren schaal en de 
verplichting de tweede wedstrijd te organiseren en 
twee zilveren schalen beschikbaar te stellen. De 
winnaar van de tweede wedstrijd organiseerde de 
derde en stelde dne schalen beschikbaar, en zo ver- 
der tot en met de zevende en laatste wed~tr i jd .~  
Voorafgaand aan het landjuweel waren er veel zaken 
te regelen: toestemming van de landsheer, vrijgelei- 
de voor alle bezoekers, rondzenden van de kaart, 
jury benoemen, vaststellen wie mocht beginnen, in 
welke volgorde men de stad zou binnentrekken. 
Men hield vergaderingen over allerlei kwesties, 
ruzies en wagen. Al deze onderwerpen werden met 
grote zorg en traditie bekeken en besproken.9 
Een uitgenodigde stad deed er alles aan om zich zo 

Deel van de uitnodiging (de caert) voor het landjuweel in Antwer- 

pen door de Antwerpse 'Camer vande Violieren'. Te zien zun 

onder meer elfallegorieen, links het wapen van Filips ii en rechts 

dat van het markgraafschap Antwerpen. Houtsnede (In: Uyt lon- 

sten versaemt, Brussel 1994, p. 73) 



Rebusbefaroen van Moyses Bosch uit. 1885, gemaakt op basis van 

een ajhelding van het verloren origineel uit I ~ G I ,  in verband 

met de viering van het j-oo-jarig bestaan der stad. (Origineel en 

fots: No~rdbrabants Museum) 

goed mogelijk te presenteren (denk aan de ope- 
ningsceremonie van de Olympische Spelen) bij de 
binnenkomst in de stad waar het landjuweel werd 
gehouden. Natuurlijk waren het de rederijkersgezel- 
schappen die wonnen, maar deze werden uitge- 
breid gesteund door hun eigen stedelijke overheid. 
De roem straalde dan ook af op de winnende stad. 
De wedstrijden moeten een extra impuls aan een 
groeiend gevoel van eigenwaarde van de stedelin- 
gen gegeven hebben. Het landjuweel was de ideale 
manier voor de deelnemende steden om te laten 
zien wat ze in huis hadden al was het maar om de 
eigen economie een impuls te geven. Kosten noch 
moeite werden gespaard. Er moet sprake zijn 
geweest van lange voorbereidingstijden voor het 
maken van de kleding, het schrijven en leren van 

De oplossing van de rebus: een &&t ('mettei); Rhetorica ('Rhetori- 

ca") een haas met ri jn poten in twee polten op drie pootjes ('wilt 

in eereni); tweezaadkolven ('houwen") een kat (minnekpoes) en 

&kst [samen: 'minnelijck"); twee klokken ('accoort'); een viool of 

vedel ('veel'); de m n  en een deksel om scheepsladingen af te &k- 

km Wndeni) ;  aen deur ('deur.); Venus met Cupldo ('lieflei); twee 

ladders ('leeren'); twee schouwen ('schouwen'); twee minderbroe- 

ders f'broeders'); twee ineengestrengelde handen ('trouwe'); een 

oor en ornamentlijsst oofboord (samen: 'oorboorti). 

De lezing is dus: 

Met Rhetorïca wilt in eeren houwen 

Min~elí jck accoort 

Veel sonden deur Liefde leeren schouwen 

Broeders trouwe oorboort 

(Houd dank zij Rhetorica vriendschappelijke eensgezindheid in eer. 

Leer, broeders, door liefde veel zonden schuwen, betoon trouw.) 

Onder op het cartouche staat: 

IN VIERICHEYT GROEYENDE TSHERTOGENBOSSCHE 

W$ Bosschelieren, om tsvrueghts vermeeren 

Duer dliefelijck leeren, der Rhetorijcken jent 

D m  Violieren in Antwerpen ter eeren 

Ons jonstich keeren tot dees Feeste present 

(Wij Bosschenaren begeven ons in vriendschap naar het huidige 

fee& om vreugde te vergroten door de aangename kunst van de 

schone Rhetorica ter ere van De Violieren in Antwerpen) 

teksten en het oefenen van de toneeluit~oeringen.~~ 
Bij het landjuweel waren veel prijzen te winnen. 
Onder meer de mooiste intocht, de grappigste zot, 
het mooiste blazoen, de schoonste kerkgang, de 
presentatie en het beste esbattement werden 
beloond. De presentatie, een verklaring bij het bla- 
zoen, was een dichtwerk met uitleg hoe men zich- 
zelf te werk zag gaan. De hoogste beloning, de 
hoofdprijs van het landjuweel, werd toegekend aan 
het beste esbattement.'' Er waren ook literaire prij- 
zen voor het 'poetelijck punf en het 'sinne spel'. 
Het poëtisch punt bestond uit een schilderij waar- 
van de zinnebeeldige afbeelding met een refrein 
van een bepaald aantal strofen moest worden ver- 
klaard.12 In het zinnenspel moest een antwoord op 
rijm op een redekunstige waag worden gegeven. 



Antwerpen if6i 
In veel opzichten was het laatste landjuweel in Ant- 
werpen in 1561 het hoogtepunt van de rederijkerij 
in het hertogdom Brabant.'3 De intocht op zondag 3 
augustus 1561 was een attractie die twaalf uur duur- 
de. Elke deelnemende stad wilde zich van de fraai- 
ste en rijkste kant tonen. Zo kwam uit Brussel een 
stoet van 340 paarden en vele praalwagens. En dat 
was nog maar één deelnemer van de 15! Er waren in 
totaal 1393 rederijkers te paard, z3 praalwagens en 
2 0 0  andere wagens, allemaal prachtig versierd.I4 
De deelnemers droegen gewaden en kostuums van 
de duurste stoffen, in de kleuren van hun stad, en 
voor elke groep hetzelfde uniform. Met ongeveer 
150 paarden kwam als voorlaatste Moyses Bosch, 
dat de stoet als volgt had ingedeeld: Een trompetter, 
3 paarden voor het blazoen, het blazoen (schild uit 
1542)~ 40 paarden, 4 trompetters te paard, de prince 
met 4 lakeien, een page, 14 paarden in groen flu- 
weel, 4 stadsspeellieden, een praalwagen met 3 
paarden met G personages erop, 3 paarden met 
groen fluweel, nog eens 44 paarden, 10 wagens 
gedekt met groen en rood elk met 3 paarden en ten- 
slotte z vierspannen. De kleding van de Bossche dele- 
gatie is als volgt omschreven: groene rolken met 
gouden passement geboord, met rode hangende 
mouwen, wambuizen, kousen, hoeden die ook rood 
waren met witte pluimen en zwarte laarzen. De Bos- 
sche zot had als hee t  bij de intocht 'Salt soo syn7.'5 
De dag na de intocht volgde de loting. Op dinsdag 5 
augustus 1561 was de kerkgang, waarvoor ook weer 
prijzen werden uitgedeeld. Woensdag G augustus 
was bestemd voor het samenstellen van de jury en 
voor de zotten: elke groep had zijn eigen zot, of nar, 
die met zijn grollen de aandacht op zijn kamer ves- 
tigde. De volgende dag was bestemd voor een ban- 
ket voor de princes, de factoren, dekens en edellie- 
den, opgeluisterd met retorische gedichten en 
muziek. Vanaf vrijdag 8 augustus I ~ G I  werden de 
dicht- en toneelwedstrijden gehouden. De vraag 
voor het spel der sinne luidde: Dwelck den mensch 
daldeimaalst tot conste v e n v e c k t ? . ~ ~  Het hele festival 
duurde drie weken. Na afloop ging men rustig nog 
even verder en werden er van zondag z4 augustus 
tot en met maandag 8 september haagspelen opge- 
voerd, een beperktere uitvoering van een landju- 
weel, waaraan ook kamers uit kleinere steden en uit 
plaatsen buiten Brabant mochten deelnemen.I7 
Uiteindelijk behaalde Moyses Bosch de hoofdprijs 
voor het beste esbattement, waarvan de titel en de 
tekst helaas niet zijn bewaard. De hoofdprijs bestond 
uit zeven zilveren schalen van elk zes 0ns.1~ Het 
was niet gebruikelijk de teksten van esbattementen 
te bewaren en uit te geven. De andere teksten uit 

De in Antwerpen door Moyses Bosch opgevoerde 'jactie' - een 

door de factor geschreven kluchtspel over een rnedicin voor de 

alven (zotten) -eindigde met dit factielied (in: Uyt lonsten ver- 

saemt, p. 121). 

1561 van onder meer Moyses Bosch werden een jaar 
later in Antwerpen uitgegeven door Willem Silvius 
en zijn ons dus wel bekend. Volgens prof. D. Coig- 
neau was het ontbreken van de esbatementen volko- 
men normaal. 'In tegenstelling tot spelen van zinne 
en andere teksten die aan een gelegenheidsvraag of f 

-opdracht gebonden waren, bleven esbattementen 
als dramatiseringen van een komische anekdote 
ook los van het feest hun waarde als speltekst bin- 
nen het ruilverkeer tussen de kamers behouden. 
Door een toneeltekst uit te geven, werd hij tot lees- 



tekst gemaakt en daarmee voor de kamers blijkbaar 
minder interessant om er als toneelgezelschap nog 
'creatief mee uit te pakken.' Kruyskamp dacht dat 
er meer achter zat: de overheid die achteraf bezwa- 
ren zou hebben gehad of de ingezonden teksten 
niet tijdig zou hebben teruggestuurd naar de deel- 
nemers of misschien onenigheid over de uitslag.Ig 

Feest m Den Bos& 
Men wist toen nog niet dat door de groeiende poli- 
tieke, religieuze en maatschappelijke spanningen 
Moyses Bosch de laatste prijswinnaar zou zijn. In 
1566 woedde de Beeldenstorm, de voorbodes van de 
naderende Opstand dienden zich aan. Alva liet in 
1568 de rederijkersgezelschappen opheffen. Maar 
voordat het zover was, keerde begin september 1561 
Moyses Bosch in triomf terug naar 's-Hertogen- 
bosch. Men werd feestelijk onthaald en de winnaars 
speelden het winnende esbattement. In een vervolg 
op de kroniek van Cuperinus leest men: 

ende z y n  de zelve retorisyns mitte voors. pryse weder 
omme inne September daer nae binnen der stadt geco- 
men, ten welcken daeghen men  tsavonts gespuelt heeft 
verscheyde batament spullen, met veel peck tonnen ge- 
brant, veel vier ballen, die inde locht en onder de men- 
schen sprongen mat v ~ c l  mppr I Z ~ I S P T P  u~nnmrhplirkp 
exer~itien.'~ 
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Detail uit het blazoen van rederckerskamer Moyses Bosch met 
het brandende braambos. In 1561 gebruikte Moyses Bosch dit bla- 

zoen uit 1542 ook b( de intocht in Antwerpen. Houtsnede (In: Uyt 
lonsten versaemt, p. 117). Voor het volledige blazoen zie de ajbeel- 

ding op de achterzcde van dit blad. 




