De Schadt-kiste der philosophen ende poeten
waer inne te vinden syn veel schoone leerlycke blasoenen, refereynen
ende liedekens gebracht ende gesonden op de Peoen-camere binnen
Mechelen van d’omliggende steden in Brabant, Vlaenderen, Hollandt
ende Zeelandt: geprononciert ende gesonghen op henlieder Feeste
den 3. Mey vanden jaere 1620. Achtervolghens den eysch der Caerten
te voren by henlieden uut gezonden. Gedruckt tot Mechelen by
Hendrick Iaye, Anno 1621.
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Het boek draagt een stempel Tolle lege van de Cultuurbibliotheek en
het exemplaarnummer 2008/2041. In potlood: Funck p. 393. Dat verwijst
naar Maurice Funck, Le livre Belge à gravures. Guide de l’amateur de
livres illustrés imprimés en Belgique avant le XVIIIe siècle (CB 20091904).
In inkt ook een eigendomsmerk: Philippe Cosyns (verder onbekend).
De perkamenten band is versleten. Hij was mooi: versierd met het
wapenschild in goud: In principio erat verbum.
De Schadt-kiste werd samengesteld door Jan Thieullier. Er is niet veel
over hem gekend. Hij was in 1617 deken van De Peoene en auteur van
Porphyre en Cyprine.
De eerste vermelding van de aloude rederijkerskamer De Peoene dateert
van 1471. Haar zinspreuk is In principio erat verbum. Haar patroonheilige
de H. Johannes evangelist. Op het titelblad en op de band, prijkt de
spreuk onder de adelaar, symbool van de H. Johannes. Het Blasoenfeest
van 1620 in Mechelen, was een van de laatste grote evenementen van
de rederijkers.
Hendrick Jaye (15?? – 1643) de uitgever-drukker van het werk, groeide
op in Londen. In 1616 kwam hij naar Antwerpen waar hij leerde drukken.
Hij vestigde zich in 1610 te Mechelen. Hij drukte Engelse, Nederlandse,
Franse, Latijnse en Spaanse werken. Na zijn dood zetten zijn broers de
drukkerij verder, die nog jaren bleef bestaan. Op het drukkersmerk leest
men Nomen Domini, turris fortitudinis
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Het is een mooi boek al heeft G.D.J. Schotel in zijn Geschiedenis der
rederijkers in Nederland (2e deel), J.C. Loman, Amsterdam 1864, weinig
achting voor het niveau van de gedichten: Het diep verval der poëzy blijkt
uit de gedichten, die op het groote Mechelsche feest van de Peoen, den
3den van Bloeimaand 1620 gevierd, werden vervaardigd en uitgesproken
(pp. 42-52).
De Schadt-kiste is samengesteld uit meerdere delen:
De blazoenen, refreinen en liederen die op het Blasoenfeest van 3 mei
1920 in Mechelen gebracht werden, kwamen vanuit heel de
Nederlanden. Een blazoen is een ruitvormig bord waarop de kamer
zich met verzen en in de vorm van een rebus, bekend maakt. In het
boek staan de blazoenen afgedrukt.
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Op de diverse bijdragen van de kamers volgt een treurspel door Jan
Thieullier.
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Daarop volgt een ‘Esbatement van vier personagien’. Zie in CB 3/3383:
Varia: Nederlands 8: Hendrick Fayd’herbe, Esbatement van vier
personagien. Een esbatement is een recreatief toneelstuk waar grappen
schering en inslag zijn.

De uitreiking van de prijzen krijgt natuurlijk de nodige aandacht.
Eerst een sonet, dan een Present Spel Waer mede de Prijsen… sijn
weggegeven. Dit ‘spel’ wordt door 5 ‘Personagien’ opgevoerd: Peoene,
Rhetorica, Mars, Marcury en Nydt. Tenslotte de Verclaringhe’ van de
prijzen.
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Het boek vervolgt met de ‘Approbatie’ en een ‘Waerschouwinghe waarin
de uitgever zich verontschuldigt dat de censor sommige details heeft
verboden omdat men de ‘filosofen niet boven de christelijke leraars mag
verheffen’. Op de uitnodiging, de caerte, stond nochtans:
Roert gheen Heylighe Schrift, maer laet ons daer in sien:
Der Philosophen leer hun schriften en belijden,
Diemen waerachtichst hout van d’alder-oudste tijden.
Het werk eindigt met de opgave van de drukfouten, waarbij een
onderscheid gemaakt wordt tussen ‘Feylen by den Schryver in ’t Schryven
beghaen, ende by den Drucker verandert’ en ‘Feylen by den drucker in ’t
drucken begaen’. Het eindigt met een leuk versje:
Broeders soo ghy deur ’t ondersoeck
Meer fouten vint in desen boeck
Dan ons oogh heeft comen bespieden
Wilt sullex doch int goed verstaen,
Want wy hebben ons best gedaen,
Om elckx werken wel te deur wieden:
Denckt, ’t sou een ander oock geschieden.
Op het Blasoenfeest traden rederijkerskamers op uit Noord en Zuid: (In
de volgorde waarin ze in het boek voorkomen) Mechelen (De Peoene),
Brussel (Mari-crans, Den Boeck, Corenblom), Antwerpen (Violier,
Olijftack, Goudt-blom), ‘s-Hertogenbosch (Moyses Bosch, Catharynisten,
Jonghe Laurieren), Lier (Ienette), Vilvoorde (Goutblomme), Diest
(Christus Ooghen), Aarschot ( Het Terwen Bloetsel), Halle (De Lelie),
Helmond (Uyt die Vlasbloem), Bergen op Zoom (Jonghe VreughdenBlomme), Turnhout (Heyeblom), Mol (De Lindebloem), Geel (Die
Bremblomme), Arendonk (t’Heylich Groyt-selle), Brugge (Heylighen
Gheest), Asse (Barbaristen), Gouda (Goutblomme), Haestrecht
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(Balsemblom), Haarlem (Wyngaert Rancken, Witte Angiren), Leiden
(Oraengi Lelie), Goes (Nardus-blomme). Er zijn ook een paar bijdragen
‘Particilier Onbekent’.
De eerste bijdragen zijn sonnetten, gekenmerkt door het vast schema
van verzen, strofen en rijmen. Het woord wordt meestal gespeld als
sonet.
Andere gedichten worden , lofdichten, ode, clinck-dighten, refereynen,
of liedekens (op de wyse van …) genoemd.
Refreinen worden gekeurd op het aantal (10 tot 13) lettergrepen, het
aantal strofen (4) en de rijmen. Bij het toekennen van de prijzen wordt
daarmee rekening gehouden.
De illustraties
Het boek is op diverse manieren geïllustreerd: 2 titelpagina’s, vignetten
bij begin en einde van een tekst, een acrostichon in decoratieve krans, de
blazoenen, twee afbeeldingen van de stoet ‘haer blasoen ter cameren
brenghende’ (Maria Crans en Gout Blom) en de uitnodiging tot het feest:
een ‘Caerte uut Mechelen’.
Alle pagina’s werden in een dubbel kader afgedrukt.
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Stukken worden ondertekend met een naam (bv P.L. Van Hoochstraten
p. 33 Samen-sprekinge), of een spreuk (bv p. 32 Houdt Recht Deur).
Over de rederijkers is veel literatuur te vinden. Ter illustratie: het maandblad
De Hoogstraatse Maand nr. 200 (17e Jg. dec. 2001) publiceerde een bijdrage
over Peeter Lenaerts van Hoochstraten, met heel wat informatie.
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