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Sieraden van vier eeuwen oud: het Const-thoonend 
Iuweel en het Haerlems Juweel; tussen rederijkerij 
en renaissance. 
 
 

• Peter Nieuwenhuizen 
 
 
In oktober 1606 werd de grootste literaire wedstrijd gehouden die Haarlem ooit kende: het Haarlems 
landjuweel der rederijkers. De letterkunst bevond zich toen op het snijvlak van rederijkerij en 
renaissance. Het hedendaagse letterkundig onderzoek houdt zich bezig met zoeken naar uitingen van 
die beide periodes; systematische uitingen kunnen wellicht leiden tot periode-codes. 
De Pellicanisten, leden van de Haarlemse rederijkerskamer Trou Moet Blycken, hadden het plan 
opgevat om in 1606 alle Hollandse kamers literair tegen elkaar te laten strijden. In het beste van hun 
kunnen op dat moment kan gekeken worden naar de eerste invloeden van de renaissance op de 
rederijkerskunst. Ook de verslaglegging ervan, het boek “Const-thoonend Iuweel” en het boek 
“Haerlems Juweel” kan op renaissance-uitingen onderzocht worden. 
 
 
 
In de zestiende en zeventiende eeuw speelden rederijkerskamers een belangrijke rol in de literaire 
organisatievormen in Nederland. Veranderingen in culturele, sociale en maatschappelijke netwerken 
hadden hun weerslag op de positie van de rederijkerskamers. De kamers ondervonden gaandeweg 
steeds meer invloed van de kerkelijke instanties (kerkenraden), de opkomst van professionele 
toneelopvoeringen en andere literaire samenwerkingsverbanden. 
Grootes noemt Haarlem als belangrijk voorbeeld als het gaat om de veranderingen in de 
rederijkerskamers1. In die pluriforme gemeenschap was steeds minder ruimte voor de oudere, religieus 
geladen eenheidsrituelen. De ontworteling van de rederijkerij, met de sterk godsdienstige inslag, werd 
door de houding van de kerk geaccentueerd. Grootes wijst op het proces van sociale divergentie in de 
steden door velerlei oorzaken. In de steden kwam bijvoorbeeld een grote hoeveelheid immigranten uit 
het zuiden. De geprononceerde elitevorming droeg ertoe bij dat de kamers pas dan subsidie konden 
ontvangen voor hun activiteiten, als er een voordeel voor het stadsbestuur, de sociale elite, te behalen 
leek te zijn. Een voorbeeld hiervan is de loterij voor het Oude-mannen-huis, gekoppeld aan de grootse 
intree van oktober 1606 in Haarlem, het landjuweel, georganiseerd door De Pellicanisten. 
 
Bij het publiek bestond een verdeeld beeld over de rederijkers en hun kamers. In het schilderij 
“Haarlemse rederijkers” van Pieter De Molijn (1595-1661) is dit weerspiegeld. Er is een Haarlemse 
rederijkerskamer afgebeeld, waarin de leden geschilderd zijn als de bekende theologische figuren 
Luther en Calvijn, met elkaar disputerend. Daarnaast wordt Rhetorica op gelijke hoogte afgebeeld met 
de god Bacchus, symboliserend het verval van de kunst der retorica tot een bacchanaal.  
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“Haarlemse rederijkers” van Pieter de Molijn uit 1656 (Frans Hals museum) 

 
 
Grootes signaleert drie factoren die konden bijdragen aan het verval van de rederijkerskamers. Ten 
eerste werd het rederijkerscollectief meestal gedragen door sterke individuen binnen een bepaalde 
kamer. De maatschappelijke elite bleek niet prominent aanwezig te zijn in de Haarlemse 
rederijkerskamers, maar juist de middengroepen uit de bevolking. Volgens Van Dixhoorn hadden de 
bekende rederijkers professioneel gezien zeer uiteenlopende beroepen, maar behoorden niet tot de 
stedelijke elite2. Een aantal rederijkers wist zich wel een rol als opinieleider te verwerven, maar van 
het grootste deel van de rederijkers is niets bekend. 
Ten tweede ziet Grootes een verlies aan maatschappelijke en religieuze verankering in de stedelijke 
gemeenschap. De kerk distantieerde zich in toenemende mate van het toneelbedrijf, dat als risicovol 
werd gezien voor de heersende geloofsopvattingen.  
Ten derde acht hij de verandering in opvattingen over poëzie en in de vormgevingsprincipes van 
belang. Hierbij kan gedacht worden aan een toenemende rol van het individuele dichterschap: de 
kamer (collectief) kreeg te maken met individueel opererende en publicerende dichters. De 
toenemende mogelijkheden van de drukpers stelden andere eisen aan het publiceren: er kwamen meer 
lettertypen ter beschikking en de werken werden op grotere schaal verspreid. De moderne versvorm, 
de franse maat, het alexandrijn won terrein op het mateloos rijm van de rederijkers. Het sonnet deed 
opgang temidden van de rederijkersverstechnieken. Ook de eruditie, waarbij kennis van de klassieke 
mythologie meer en meer gewaardeerd werd, kwam tot uiting in de nieuwe dichterlijke bijdragen. 
 
 
De Haarlemse kamers 
Haarlem was in de zestiende en zeventiende eeuw een belangrijk centrum in het rederijkersnetwerk. In 
1606 bestonden er drie kamers naast elkaar: de oude kamer De Pellicanisten (Trou moet blycken), de 
jonge kamer De Wijngaertranken (Lieft boven al) en de immigrantenkamer De Witte Angieren (In 
liefde getrouw).  
De rederijkerskamer Trou Moet Blycken wordt al in 1502 in documenten genoemd. Mede doordat 
Trou Moet Blycken nog steeds bestaat, zij het nu als sociëteit, is er een schat aan archiefmateriaal voor 
nader onderzoek bewaard gebleven. In het schild van de kamer, het blazoen, staat een pelikaan 
afgebeeld, die zichzelf verwondt om haar jongen te voeden: een daad die gezien werd als voorbeeld 
van christelijke opofferingsgezindheid en naastenliefde. De pelikaan werd de naamgever aan de kamer 
De Pellicanisten. 
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De eerste twee kamers van Haarlem kenden een roerige geschiedenis van splitsing en fusie. De 
immigrantenkamer kon zich zonder grote problemen daarnaast een plek verwerven. Uit het onderzoek 
van Van Dixhoorn komt naar voren, dat de kamers te gemengd van samenstelling waren om lokaal een 
grote invloed uit te oefenen. De kracht lag meer in het regionale, interlokale netwerk, waarvan leden 
deel uitmaakten.  
De rederijkerskamer De Pellicanisten kreeg in 1606 toestemming het netwerk te mobiliseren: er mocht 
van het stadsbestuur een literaire wedstrijd georganiseerd worden. Het lid Hendrick Goosen ten Berch 
heeft verslag gedaan van het evenement in de boeken van Trou Moet Blycken3. In hedendaagse taal is 
het verslag ook te lezen in het boek Kamers, kunst en competitie (2001)4. 
Het houden van wedstrijden was voor rederijkerskamers een bekend fenomeen. Naast de refreindagen 
met een competitie binnenskamers, waarbij de leden de verplichting hadden om te tonen wat er 
geleerd was door oefening onder leiding van de Factor, waren er wedstrijden tussen rederijkerskamers 
onderling, met deelname van individuen, en er waren speciale wedstrijden, de zogenaamde 
landjuwelen. Het landjuweel stond voor een cyclus van zeven wedstrijden, waarbij de winnende kamer 
de volgende wedstrijd organiseerde. De term ‘landjuweel’ werd vooral voor de Brabantse wedstrijden 
gebruikt, maar kreeg later een meer algemeen karakter, met de betekenis van een zeer belangrijke 
krachtmeting. 
 
 
 
 
Na ruzie met De Wijngaertranken was er geen sprake van gezamenlijk opereren bij de organisatie van 
het Haarlemse landjuweel. De Vlaamse kamer De Witte Angieren deed wel mee, maar buiten 
mededinging. Hun inbreng is in een apart boek vastgelegd: het Haerlems Juweel uit 1608, uitgegeven 
door Zacharias Heyns5. 
Alle rederijkerskamers in Holland werden uitgenodigd om mee te doen: drie leden van Trou Moet 
Blycken brachten de chaerte rond. Twaalf kamers aanvaardden de uitnodiging en boden een zilveren 
blazoen aan. Deze blazoenen zijn door de eeuwen heen bewaard gebleven.  
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Een bode met de sjerp met  Twee rederijkerskamers, Rotterdam en Dordrecht 
blazoenen.    waren wel voornemens mee toe doen, maar kwamen 
     uiteindelijk niet opdagen bij de wedstrijd. 
 
De wedstrijd 
De wedstrijd bestond uit verschillende onderdelen, waaronder een plechtige intrede in de stad Haarlem 
op 22 oktober 1606, die veel publiek op de been moest brengen. In het Const-thoonende Iuweel staan 
de processies op gravures afgebeeld: elke deelnemende kamer was prachtig uitgedost in toneelkledij. 
De processies trokken door de opgerichte erepoort in de Grote Houtstraat en hadden tot doel het 
publiek nieuwsgierig te maken naar de inhoud van de te vertonen toneelstukken. Ramakers neemt aan 
dat de allegorische personages in de optocht dezelfde kleding hebben gedragen als tijdens de 
opvoering van het Spel van Sinne, een ander onderdeel van de wedstrijd6. De optocht bestond uit de 
leden van de twaalf deelnemende kamers uit Holland, voorafgegaan door leden van Trou Moet 
Blycken en leerlingen van de Latijnse school, en afgesloten door leden van De Witte Angieren. 
 

 
Een afbeelding van de intree van een rederijkerskamer, uit Const-thoonend Iuweel. 

 
Centraal stond bij deze wedstrijd, net als bij andere wedstrijden in het verleden, het opvoeren van een 
toneelstuk, het Spel van Sinne. Het thema dat uitgekozen was, luidde:  

Die d’Armen liefdich troost, wat loon de sulck verwacht? 
Als oock wat straffe fel, die troostloos haer veracht? 
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De toeschouwers kochten een toegangsbiljet om de stukken te kunnen zien, die op de Grote Markt 
werden opgevoerd. De opbrengst werd samen met de loterij bestemd voor het Oude-mannen-huis 
(thans het Frans Hals Museum) en de onkosten van de wedstrijd. Gedurende vijf dagen konden de 
toeschouwers genieten van de twaalf toneelstukken. Op de zevende dag werden gedichten en liederen 
op de voorgeschreven thema’s gepresenteerd. Op de laatste dag werd de uitslag van de wedstrijd 
bekend gemaakt en werd er een mooi ‘vuurwerk’ vertoond. Dit vuurwerk was geen demonstratie van 
vuurpijlen en knalwerk, maar een tentoonstelling van vierkante lampions, vervaardigd door de kamers, 
met daarop allerlei taferelen geschilderd. Door beweging en verlichting van binnenuit werden mooie 
voorstellingen verkregen7. Voor de kamers die buiten de prijzen vielen voor literaire prestaties, was er 
ook nog een kleine trekking van troostprijzen, zodat elke kamer met een prijs Haarlem weer kon 
verlaten. 
 
Als gekeken wordt naar de opzet van de wedstrijd, dan is deze duidelijk in de lijn der traditie. 
Alhoewel het landjuweel ook voor individuen openstond, deden deze er niet aan mee: het waren alleen 
de bekende kamers die aantraden. Dit is wellicht te verklaren door de grote moeite die getroost moet 
worden om bijvoorbeeld een Spel van Sinne te schrijven, uit te voeren (kostuums) en ten tonele te 
brengen. 
Het stramien van vaste onderdelen, die aan thema’s met een moralistische inslag onderworpen waren, 
is ook een duidelijk traditioneel element. De Pellicanisten hebben de wedstrijd niet aangegrepen om 
veranderingen te initiëren. 
 
Het Const-thoonende Iuweel 
Hoewel De Pellicanisten zich in de organisatie van het landjuweel niet vernieuwend hebben getoond, 
kan niet voetstoots aangenomen worden dat dit ook geldt voor het product van de wedstrijd: de 
bijdragen van de kamers, gebundeld in het boek Const-thoonende Iuweel uit 1607, een jaar later8. De 
bijdrage buiten mededinging van de Haarlemse kamer De Witte Angieren werd nog een jaar later 
separaat uitgegeven, als het Haerlems Juweel. 
 

   
 titelpagina Const-thoonend Iuweel (1607) titelpagina Haerlems Juweel (1608) 
 
Het boek is samengesteld door de drukker Zacharias Heyns, zelf ook deelnemer aan de wedstrijd met 
de Brabantse kamer van Amsterdam (Het wit lavendel). Hij neemt de gelegenheid te baat om zich 
persoonlijk in een voorwoord tot de lezer (‘tot den goetwilligen leser’) te richten en de Staten van 
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Holland te bedanken voor het gastvrije onthaal dat hij ondervonden heeft. Hij bestemt het boek voor al 
diegenen die de opvoeringen gemist hebben of ze nog eens na willen lezen. Ook wil hij de lezer 
beïnvloeden om goed te doen voor de armen van de stad. 
Hij besteedt speciale aandacht aan de zuiverheid van de taal. Alhoewel hij in de aangeleverde stukken 
vele fouten aangetroffen heeft, heeft hij ze toch niet, op last van de jury van de wedstrijd, mogen 
verbeteren. 
 
Het boek opent met een sonnet dat een regelmatig rijmschema (abba abba ccdccd) heeft en een mooie 
alexandrijn is. Het is echter niet ondertekend door een individu, maar met de spreuk der Pellicanisten: 
Trou Moet Blycken. Hiermee hebben De Pellicanisten, die niet met de wedstrijd zelf meededen, een 
stempel gezet op het werk. In één product is dus zowel de rederijkerstraditie (spreuk) als de 
renaissance-invloed (regelmatig sonnet) aanwezig. 
Het boek vermeldt de chaerte, deelnemers, gewonnen en uitgereikte prijzen. 
 

   
De chaerte voor de wedstrijd.  De twaalf deelnemende plaatsen, motto’s en kamers. 
 
Het werk geeft vervolgens per deelnemende kamer de inzendingen weer, waaronder: het meegevoerde 
blazoen (gravure), de Balade op de intrede, het intrede tafereel met de allegorische processie als 
gravure (leporello), het Spel van Sinne, de Refereynen en het Liedeken. 
De bijdragen van de deelnemende kamers hebben een traditionele opzet, wellicht ingegeven door de 
strakke wedstrijdreglementen. De Balades hebben verschillende lange strofes met een stokregel en als 
laatste strofe de Prince-strofe. 
Het Spel van Sinne is qua thematiek ook traditioneel. De personages en de strekking hebben een 
moralistisch karakter, met veel verwijzingen naar bijbelse uitgangspunten en karakters. Er zijn 
duidelijke tegenstellingen zoals: arm-rijk, goed-kwaad en er zijn vermaningen en aansporingen tot 
broederlijke liefde. Er wordt bij verschillende kamers geëxperimenteerd met bedrijven (‘actus’, 
uytcomst’, ‘handelinge’, ‘verschooninge’). 
Ook in de Balades komen de bijbelse karakters voor, zoals ‘Sacheus’, ‘Tabitha’, ‘Iscariot’, ‘Tobias’. 
Een enkele keer is er een verwijzing naar de Griekse mythologie, zoals het verhaal van koning Midas 
en de verandering in goud. 
 
Zacharias Heyns heeft uitgebreid gebruik gemaakt van verschillende lettertypes. Naast de 
gebruikelijke gotische letter, gebruikt hij ook de Romein, de Cursiva (voor aanduiding van personages 
en clauskoppen) en de Civilité. De Liedekens en de Refereynen zijn in de traditioneel gotische letter. 
 
Kort samengevat is het Const-thoonende Iuweel een smeltkroes van verschillende opvattingen. Er is 
een eerste hang naar renaissance te bespeuren in de sonnetvorm van de organiserende kamer. Of dit 
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richtinggevend is geweest, valt te betwijfelen, want wellicht is het sonnet achteraf, na de wedstrijd, aan 
de bundel toegevoegd.  
De drukker experimenteert met lettertypes die niet traditioneel gotisch zijn en doet een poging tot 
verantwoording in zijn voorwoord. 
 
Het sonnet is echter niet op naam ondertekend, maar met een kamermotto, evenals de meeste bijdagen. 
In de bundel komt wel een bijdrage op naam voor: er wordt eens ondertekend met Celosse, waarmee 
waarschijnlijk de Leidse Vlaming Jacobus Celosse (1560-1630) bedoeld is. Inzendingen van 
individuen (niet-kameristen) zijn niet in de bundel terug te vinden: zij hebben niet deelgenomen aan de 
wedstrijd. 
De Spelen van Sinne, de hoofdmoot van het landjuweel, staan nog allen in de rederijkerstraditie, met 
christelijk-moralistische strekking en allegorische, religieuze personages. Verwijzingen naar klassieke 
werken en mythologie ontbreken. Het zijn nog geen tragedies naar klassiek model. Er wordt wel 
gevarieerd in de opbouw van het stuk. 
 
Conclusie 
Als er gekeken wordt naar de wedstrijd uit 1606, het Haarlems landjuweel, georganiseerd door De 
Pellicanisten, dan is er op het eerste gezicht weinig vernieuwends aan te ontdekken, dat aan de 
renaissance doet denken. De kamer had op dat moment geen overheersende positie ten opzichte van de 
andere twee kamers, noch was er een toonaangevend individu die de kamer richting wees. 
De opzet van de wedstrijd is traditioneel: een chaerte met duidelijke aanwijzingen hoe de deelnemers 
in de competitie konden participeren, opgelegde spreuken voor de Intrede, het Spel van Sinne en de 
Refereynen en het bekende patroon van uitnodigen (bekende kamers in Holland bezoeken). Dit heeft 
geresulteerd in een verwacht deelnemersveld (wel kamers, geen individuen) en in verwachte 
inzendingen. 
 
De Pellicanisten zelf hebben buiten de competitie om wel een sonnet aangeleverd met oude thematiek, 
maar met nieuwe rijmvorm. De ondertekening gaf nog blijk van een gezamenlijk product van de 
kamer, maar in de wedstrijdbundel komt ook persoonlijke ondertekening voor (Celosse) namens een 
kamer. 
 
De inhoud van de verzen, hangt samen met de opgelegde thematiek. De wijze waarop deze is 
vormgegeven (christelijk, moralistisch), toont aan dat de renaissance- wijze van spreken over 
mythologische figuren, planeten en kosmos, nog niet in de deelnemende kamers een vaste bodem heeft 
gevonden. In de vorm vindt enige variatie plaats met afwisseling van bedrijven. Ook de Baladen en 
Refereynen zijn traditionele rederijkersverzen naar vorm (strofe, stokregel, Prince-strofe) en inhoud. 
 
In de drukwijze zijn wel enkele opmerkelijke zaken te bespeuren. De drukker verantwoordt zichzelf en 
wijst op de ruime verspreidingsmogelijkheid van de werken. Hij varieert met vier lettertypen. Hij wijst 
op goed gebruik van de taal. 
 
De grootse wedstrijd van vier eeuwen geleden, in het jaar 1606, staat hiermee op het snijvlak van 
rederijkerij en renaissance. De Pellicanisten hebben de wedstrijd vooraf traditioneel ingezet. De 
inzendingen en de weergave achteraf door drukker Zacharias Heyns laten toch enkele aanzetten tot 
renaissance zien. 
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