Rederijkers
in
Zeeuws-Vlaanderen

Scheldekaart 1468
Scheldekaart van Rupelmonde tot aan het Zwin
en het eiland Walcheren uit 1468

Deze kaart is gemaakt in verband met processen voor de Grote Raad tussen de stad Antwerpen en Zeeland over tolrechten op de Honte
(de oude benaming voor de Westerschelde).
De kaart is beschermd als Vlaams topstuk en
biedt in vogelvluchtperspectief een indruk
van het uitzicht van de benedenloop van de
Schelde rond het einde van de middeleeuwen.
Vindplaats: Rijksarchief te Brussel.

Detail Scheldekaart 1468

Rederijkers in Zeeland

Kaart van Zeeland door Jacob van Deventer omstreeks 1570.

Het doel van Rederijkers in Zeeland is om de geschiedenis van
het Zeeuwse rederijkersleven in kaart te brengen. Samen met het
Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen wordt
een keer per jaar ergens in de provincie de rederijkersdag georganiseerd.
In de vijftiende, zestiende en zeventiende eeuw waren er verspreid
over heel Zuid- en later Noord-Nederland honderden rederijkers
actief. Deze toneelliefhebbers en voordrachtkunstenaars hadden
zich verenigd in rederijkerskamers. Die kamers, elke zichzelf respecterende stad had er minstens één, organiseerden wedstrijden,
verzorgden feesten en officiële optredens. De rederijkers schreven
een onafzienbare hoeveelheid gedichten en toneelstukken. Een
groot deel daarvan is bewaard gebleven.
De leden van deze verenigingen noemden zich naar Frans voorbeeld rhétoriqueurs. Tegen het einde van de 15e eeuw hadden
deze gezelschappen ‘vander Rethorique’ vooral in Vlaanderen een
aanzienlijke culturele en maatschappelijke macht verworven. Later volgden ook Brabant, Zeeland en Holland.
Uit: ABC-boek; Rijksarchief Gent.

Uit: ABC-boek; Rijksarchief Gent.

Rederijkers in Oostburg

Stadsplattegrond van Oostburg, getekend door Jacob van Deventer, 1545-1567.
Vindplaats: Biblioteca digital Hispánica, Biblioteca Nacionalde España.

Rederijkers in Oostburg

Over de rederijkers van Oostburg is nog weinig bekend. Er zijn
echter sterke aanwijzingen, waaronder deze tekening, dat ook in
deze stad een kamer was gevestigd.

Uit: ABC-boek; Rijksarchief Gent.

Rederijkers in Sluis

Stadsplattegrond van Sluis, getekend door Jacob van Deventer, 1545-1567.
Vindplaats: Biblioteca digital Hispánica, Biblioteca Nacionalde España

Rederijkers in Sluis

Rederijkers van Sluis komen voor in diverse archivalia, zij staan nooit vermeld met een kamernaam of een gildenaam. Pas na 1604 wordt het gilde van Onze-Lieve-Vrouw ter Sneeuw in de
stadsrekeningen vanaf 1608 gekoppeld aan ‘Die van de Retorycke’.
In 1641 doet Sluis mee bij een refrein- en liedwedstrijd in Vlissingen. Het lijkt hier om het werk
van één persoon te gaan, namelijk Zeger Moyaert met het devies ’t Best is goet. Uit de een van
de opschriften in de publicatie over deze wedstrijd wordt duidelijk dat het om De Distel-blom
uit Sluis in Vlaanderen gaat.

Uit: ABC-boek; Rijksarchief Gent.

Afgedrukt in de uitgave Vlissings redens
lust-hof, beplant met seer schoone en
bequame oeffeningen uit 1641

Brugge openbare bibliotheek

Rederijkers in Hulst

Stadsplattegrond van Hulst, getekend door Jacob van Deventer, 1545-1567.
Vindplaats: Biblioteca digital Hispánica, Biblioteca Nacionalde España

Rederijkers in Hulst

In Hulst waren twee rederijkerskamer actief: De ‘ghesellen van den Pellecaen ofte Rethorike’
en de ‘Transfiguratie’. De leden van de eerstgenoemde traden in 1466 op in Dendermonde. In
1478 komen we de ‘jonghen ghesellen van der Retorike’ tegen. Zij hadden vanaf 1481 de Heilige Transfiguratie als patroonheilige.

Transcriptie:

Jtem ghepresenteert vpden xxiije In meye den
ghestellen vanden Retorycke als zy tspel speelden
van Sinte ghertruudt ij kannen wijn comt ij schellingen
iij deniers
Uit: Stadsrekeningen Hulst 107 (1481-1482)

Transcriptie:

Jtem betaelt noch van ij kannen wyn ghepresenteert
vpden xen dach In maerte den ghesellen vanden Retorycke als zy tspeelden tspel vanden vij ghewercken der
ontfermherticheden In hulpen thuerencoste waert ij
schellingen vj deniers
Uit: Stadsrekeningen Hulst 107 (1481-1482)

Transcriptie:

Item ghepresenteert myn heere mer Joos van ghistele
Ruddere tot zinen bliden willecomme doen hy vanden
heleghen lande quam eene cleen ghelach ende maeltyt
doen by hem verteert midsgaders scepenen ende andere
goede mannen die hem gheselscap helden tsamen
metten wine viij schelling viij deniers grooten
Uit: Stadsrekeningen Hulst 110 (1484-1485)

Uit: Tvoyage van Mher Joos van Ghistele, Gent 1557

Rederijkers in Axel

Stadsplattegrond van Axel, getekend door Jacob van Deventer, 1545-1567.
Vindplaats: Biblioteca digital Hispánica, Biblioteca Nacionalde España

Rederijkers in Axel
In Axel waren twee rederijkerskamers actief:
Sint-Ontcommere en Sint-Ontcommere.
In de oudste stadsrekening van Axel van 1492-1493 is sprake van ‘batementers ende andre spelieden’ die met Pasen
en in de processie ‘spelden en ghenouchte maecten’. In de
stadsrekeningen van 1504 is voor het eerst sprake van de
‘ghezellen van der Retorycke van Sint Omcommere’ (het
jaar ervoor werd de kamer al vergoed voor een optreden op
de feestdag van deze heilige). De kamer nam deel aan de
wedstrijd in Brugge in 1517 en aan de wedstrijd in Gent in
1539. Een laatste vermelding dateert van 1556.
In de stadsrekeningen van 1503-1504 is sprake van de ‘ghezellen van der Retorycke van der Sacramente’. Het jaar erop
is sprake van ‘den ghezellen van Sacramentsgulde’. Verdere
gegevens zijn niet bekend. Waarschijnlijk gaat het om een
sacramentsbroederschap, die net zoals in vele andere plaatsen in Vlaanderen, in de processie figuren toonde en spelen
opvoerde, en niet om een volwaardige rederijkerskamer.

Transcriptie:

Item wulfaert weystere facteur vanden
rethoryke deser stede voor tmaken ende
stellen vanden spele ende spraken vanden
sybillen vanden Joden vanden drie coninghen
ende andere personagen vanden processie
ende ommeghanghe mids dat hy ooc
ghehouden es tvoorscreuen spel so vanden
Jaere voorleden als nv In gheschrifte
ende correctelic In handen van scepenen te
leuerene xij pond parisis
Uit: Stadsrekeningen Axel 606 J 129 (1534-1550)

Uit: Stadsrekeningen Axel 606 J 129 (1534-1550)

De linkertekst handelt over Adam, de rechtertekst over Eva.
Uit: Jacop de Hont’s Cronijcke, beginnende in’t jaer 621, en
Eyndigende in’t jaer 1525
(privébezit familie Hoorebeke in België)

Rederijkers in Aardenburg

Stadsplattegrond van Aardenburg, getekend door Jacob van Deventer, 1545-1567.
Vindplaats: Biblioteca digital Hispánica, Biblioteca Nacionalde España

Rederijkers in Aardenburg
Op 1 mei 1562 voerden ‘die van der Rethoricke van Ardenburch’ een toneelspel op in Middelburg in Vlaanderen.
In de stadsrekeningen van Aardenburg van 1589-1590 en
1594-1599 worden de ‘Rethorisienen’ in de lijst van presentwijnen vermeld, maar telkens met de vermelding dat
de post niet werd uitbetaald (dit geldt ook voor de meeste
andere presentwijnen). In de zeventiende-eeuwse stadsrekeningen is er geen spoor meer van rederijkersactiviteiten
in Aardenburg

Transcriptie:

Item ten zeluen daghe den lieden van ardenburgh die hier
quamen scieten ende batementen ghesconken twee kannnen
ten vj grooten den stoop eene ghehaelt te pieter de vroe ende
eene te Adriaen meters comt xviij grooten
Uit: ARA Brussel 32113, Stadsrekening Biervliet 1474-1475

