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WOORD VOORAF
Een esbatament van de bervoete broers (Een esbattement over
de blootsvoetse broeders) is niet alleen een lachwekkende,
maar ook een omstreden rederijkersklucht. De franciscanen
waren flink geschoffeerd omdat het toneelstuk een zeer
negatief beeld van hun orde schetst. De minderbroeders
worden te kijk gezet als onvriendelijke bullebakken die bij het
minste of geringste erop los slaan. Ruim vier en een halve
eeuw na dato is het toneelstuk nog steeds boeiend voor de
moderne lezer of toeschouwer. In 2018 is het stuk opgevoerd
door Stichting KunstKeetFestival. Het is ook vertaald in het
Engels.
Ook het Esbatement van Stout ende Onbescaemt (Esbattement
over Stout en Onbeschaamd) is een grappige rederijkersklucht,
die ruim 500 jaar na dato nog steeds actueel is qua onderwerp
en moraal.
De taal van Een esbatament van de bervoete broers en
Esbatement van Stout ende Onbescaemt is Middelnederlands.
Voor een leek is dat vrij moeilijk te begrijpen en zonder
annotaties (woordverklaringen) loop je al snel vast. In de
middeleeuwen bestond geen officiële spelling. Trouwens,
hét Middelnederlands bestaat niet. Er is slechts sprake
van een verzameling dialecten. Elk dialect had zijn
taaleigenaardigheden. Een woord werd in de praktijk op
meerdere manieren gespeld. Dat maakt het soms moeilijk
om te onderkennen welk woord bedoeld wordt. De eerste
officiële spelling dateert van 1804 en was opgesteld door de
neerlandicus Matthijs Siegenbeek (1774-1854). Nu hebben
we de Woordenlijst Nederlandse taal, ook wel het Groene
Boekje genoemd. Hierin staan de officiële spellingregels
en de officiële spelling van woorden. Overigens was er ook
geen officiële grammatica in de middeleeuwen. Er waren
dus geen vaste grammaticaregels, waardoor er wisselende
7

taalvormen voorkwamen. De eerste spraakkunst van het
Nederlands is in 1584 verschenen: Twe-spraack vande
Nederduitsche letterkunst, ófte vant spellen ende eyghenscap
des Nederduitschen taals van Dirck Volckertsz. Coornhert
(1522-1590). Deze grammatica is geschreven in de traditionele
onderwijsvorm van de dialoog (= tweespraak). Tegenwoordig
hebben we de Algemene Nederlandse spraakkunst (ANS), die
de meest gezaghebbende grammatica van het Nederlands is.
Meestal worden middeleeuwse teksten uitgegeven met
verklarende voetnoten. Dan zit je te lezen met één vinger
bij de tekst en met een andere vinger bij de voetnoten. Niet
alle woorden die je niet kent, worden hertaald en omdat het
Middelnederlands vaak een heel andere zinsstructuur heeft dan
het moderne Nederlands, moet je geregeld een zin twee of drie
keer lezen, voordat je begrijpt wat er bedoeld wordt. Dit gaat
zeer ten koste van het leesgenot. Vgl. Marita Mathijsen (2003,
p. 125): ‘Hertaling is de enige weg naar de hedendaagse
lezer. Daarmee geeft de historisch letterkundige aan, dat het
oude Nederlands een vreemde taal is geworden, zoals het
Frans of Duits. Literaire auteurs uit deze landen krijgen mooie,
gesubsidieerde vertalingen – waarom onze auteurs uit het
verleden dan niet?’
Bij hertalingen van middeleeuwse teksten wordt de
Middelnederlandse tekst veelal afgedrukt op de linkerpagina
en de hertaling op de tegenoverstaande pagina. Ik vind het
eigenlijk een vreemde gewoonte om ook de Middelnederlandse
tekst af te drukken. Als bijvoorbeeld een Engelstalig boek
wordt vertaald in het Nederlands, of het nou fictie of non-fictie
is, wordt het Engels ook niet op de linkerpagina afgedrukt.
Voor de hertaling heb ik dankbaar gebruikgemaakt
van de uitgaven van Een esbatament van de bervoete
broers en Esbatement van Stout ende Onbescaemt en de
Middelnederlandse woordenboeken in de Bibliografie, met
name het Woordenboek der Nederlandsche taal (het WNT)
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en het Middelnederlandsch woordenboek (het MNW). Mijn
hertaling is niet per versregel, maar in doorlopend proza.
Het eindrijm heb ik dus niet behouden. Wil je het slotrijm
van Middelnederlandse teksten handhaven, dan krijg je erg
onnatuurlijke zinnen en moet je af en toe woorden gebruiken
die geen goede hertaling zijn.
In de toelichting citeer ik af en toe Middelnederlandse
passages, zodat je toch wat couleur locale kunt proeven.
Wil je de volledige Middelnederlandse teksten ook lezen,
dan kun je die met Google makkelijk vinden en vervolgens
downloaden, dus met een paar muisklikken heb je die op je
laptop. Een esbattement over de blootsvoetse broeders in het
Middelnederlands is op de volgende webpagina’s te vinden:
• https://dbnl.nl/tekst/_dri005drie02_01/_
dri005drie02_01_0010.php
• https://books.google.nl/
books?id=CS49ekeENSsC&pg=PA1&hl=nl&source=gbs_
toc_r&cad=3#v=onepage&q&f=false
Esbattement over Stout en Onbeschaamd in het
Middelnederlands is te vinden op:
• https://www.dbnl.org/tekst/ever003jwmu01_01/
ever003jwmu01_01_0012.php
• https://books.google.nl/books?
id=pB1JAQAAMAAJ&printsec=frontcover&hl=nl&source
=gbs_atb#v=onepage&q&f=false [Johannes van Vloten
publiceert op p. 108-111 slechts vs. 5-32 en 92-134.]
Vertalen is interpreteren. Vertalen is ook verminken. Ik heb
ernaar gestreefd om de hertaling zo begrijpelijk en leesbaar
mogelijk te maken, zodat je de tekst kunt lezen zonder
verklarende voetnoten. Een gardiaan (‘gerdiaen’) is een overste
van een franciscanenklooster. In het toneelstuk heb ik dit
woord hertaald in broeder-overste of overste, omdat verreweg
de meeste lezers en toehoorders dit woord niet zullen kennen.
Vaak worden middeleeuwse toneelstukken gespeeld in het
9

middeleeuws. Dat wordt gedaan om een middeleeuwse sfeer
op te roepen, maar het publiek begrijpt dan het grootste deel
van de gesproken tekst niet. Daarnaast is het voor de acteurs
vele malen moeilijker om de tekst in het Middelnederlands van
buiten te leren dan die in eigentijds Nederlands.
In citaten heb ik de spelling af en toe stilzwijgend
gemoderniseerd of gecorrigeerd. Zo schreef je vroeger
‘Middeleeuwen’ en ‘Renaissance’ met een hoofdletter, maar
tegenwoordig schrijf je de naam van een historische periode
met een kleine letter, dus ‘middeleeuwen’ en ‘renaissance’ (zie
het Groene Boekje, p. 124-125).
Voor op- en aanmerkingen hou ik me warm aanbevolen. Je
kunt me die laten weten via de pagina ‘Contact’ van www.
lovematches.nl of www.salarisonderhandelen.nl
Robert Castermans
Amsterdam, januari 2022
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INLEIDING
Esbattementen
In de rederijkerstijd heet een klucht een ‘esbatement’. De
hedendaagse spelling is ‘esbattement’, dus met dubbele -t.
Een esbattement ofwel rederijkersklucht is een kort toneelstuk
met een anekdotisch en vaak komisch karakter. ‘De plots
zijn op het eerste gezicht gemakkelijk na te vertellen
verhaaltjes over schelmenstreken, stiekeme vrijages, stomme
misverstanden en oplichterijen van uiteenlopende aard, die
probleemloos passen in de common sense-omschrijving
van de klucht in “transhistorische” zin, als ongecompliceerd
komisch toneel over schematisch gekarakteriseerde “gewone”
mensen in hun alledaagse beslommeringen’ (Kramer 2009,
p. 18 of 2008, p. 20). De rederijkers noemden een klucht naar
het Oudfrans een ‘esbatement’. Het Franse woord s’ébattre
betekent ‘zich vermaken’. Het esbattement heeft rond de 500
versregels en is vaak komisch omdat het de stemming wil
verhogen. Esbattementen werden namelijk opgevoerd op
kermissen, jaarmarkten, met Pinksteren, tijdens Vastenavond,
bij de Blijde Inkomst van een nieuwe vorst en op veel andere
feesten. Een esbattement werd meestal ’s avonds opgevoerd,
nadat ’s middags een serieuzer zinnespel was vertoond.
Het totale overgeleverde toneelrepertoire van de rederijkers
omvat een kleine 600 speelteksten. Die zijn slechts een
deel van al het rederijkersdrama dat er geweest moet zijn.
Onder de bewaard gebleven speelteksten bevinden zich 70
à 80 esbattementen. Het is moeilijk om de grenzen van een
literair genre te trekken. Behoren bijvoorbeeld De klucht van
de koe (1612) en De klucht van den molenaer (1613) van
Gerbrand Adriaensz. Bredero (1585-1618) wel of niet tot de
rederijkerskluchten? (Kramer 2009, p. 267-303 of 2008, p.
239-265 bevat een catalogus met samenvattingen van de 77
rederijkerskluchten die zij bespreekt.)
De meeste esbattementen zijn anoniem en niet gedateerd.
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Het was onder de rederijkers niet gebruikelijk om hun naam
te vermelden. Van een tekst werd wel de naam van de
verantwoordelijke rederijkerskamer genoemd. ‘Dit sloot aan bij
de inhoud van de stukken, want daarin werd niet geappelleerd
aan individuele, persoonlijke zaken, maar aan algemene,
maatschappelijke gevoelens. Het individu was duidelijk
ondergeschikt aan de groep’ (Jan Thönisz 1996, p. 14).
Er is waarschijnlijk een continue ontwikkeling van de grove
sotternieën naar de meer verfijnde esbattementen (Hüsken
1987, p. 25-30). Een sotternie is een Middelnederlands
kluchtspel, dat gewoonlijk na een abel spel werd opgevoerd.
Het zogenoemde Hulthemse handschrift uit circa 1410 bevat
4 abele spelen en 4 sotternieën. De 4 abele spelen zijn:
Lanseloet van Denemerken, Esmoreit, Gloriant en Vanden
winter ende vanden somer. De 4 sotternieën die hierna
werden gespeeld, zijn respectievelijk: Die hexe, Lippijn,
Die buskenblaser en Rubben. Het handschrift-Van Hulthem
bevat ook de kluchten Truwanten en Drie daghen here. In het
Hulthemse handschrift staan dus 10 wereldlijke toneelspelen.
Een andere heel bekende klucht uit de middeleeuwen is Nu
noch. Volgens Johan Nowé (2000, p. 219) behoort die tot de
beste middeleeuwse kluchten: ‘Een van de beste sotternieën
is beslist de Ghenouchlike clute van nu noch (“De amusante
klucht van Toe-maar”)’. Eenzelfde positieve waardering van Nu
noch is te vinden op: http://www.leidsekluchtencompagnie.
nl/kluchten/uitgevoerde-kluchten/de-minnestrijd-nu-noch:
‘Deze misschien wel beste klucht uit de middeleeuwen werd
in 2004 (Hooglandse Kerk) en 2005 (Weddesteeg) opgevoerd
tijdens het Rembrandtfestival in Leiden. Sinds 2009 wordt
deze klucht nagenoeg elk jaar gespeeld, maar dan op
rijm conform het origineel!’ De Nederlandse letterkundige
en vertaalster Marie van der Zeyde (1906-1990) en Henk
Hoornweg hebben Nu noch in 1935 bewerkt: Toe maar, Klucht
in een bedrijf. In het ‘Voorwoord’ schrijven zij: ‘Deze bewerking
was oorspronkelijk bestemd voor een feestavond van het
Clubhuis de Arend in Rotterdam, dus uitsluitend “voor huiselijk
gebruik”. Toen het stuk echter bij spelers en publiek zozeer
12
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in de smaak bleek te vallen, meenden wij dat er ook in ruimer
kring wel belangstelling voor zou bestaan.’ De Boekengids
van 1936 spreekt van ‘bepaald ’n leuke bewerking van het
middeleeuwsche “Nu noch” ’ (p. 147). Zie voor de klucht Nu
noch, andere kluchten, boerden en komische vertellingen uit
de middeleeuwen Castermans (2020b).

Zinnespelen
Een zinnespel (‘spel van sinne’) is een ernstig toneelstuk
met sinnekens ofwel allegorische personages, zoals ‘Ewige
Haet’ (Eeuwige Haat), ‘Geveijnsde Hovaerdij’ (Huichelachtige
Hoogmoed), ‘Ipocrijsie’ (Schijnheiligheid), ‘Onsuyver
Begheerte’ (Onzuivere Begeerte), ‘Waerheits Verdruckinge’
(Verdrukker der Waarheid) en ‘Vleijschelijcke Sin’ (Vleselijke
Lust), symbolische handelingen en tableaux vivants. Sinnekens
treden gewoonlijk paarsgewijs op en zijn oorspronkelijk
toneelduiveltjes. Ze zetten aan tot het kwade en vormen het
komische en soms satirische element door hun beweeglijke
mimiek en hun levendige, volkse en ook dikwijls platte taal
(Van Elslander 1986a, p. 14). De rederijkers noemden een
tableau vivant een ‘tooch’ (vertoning), ook gespeld als ‘toogh’.
In een zinnespel wordt een probleem opgelost, dat al dan niet
van religieuze aard is. Een ‘sin’ is één bepaalde gedachte,
een centrale vraag. Vgl. Rhetoricaal glossarium van Jacobus
Mak, p. 527, s.v. zin: ‘sin, zn. […] 1) Mens (vergelijk voor het
gebruik – als pars pro toto – geest, vernuft, enz.). [….] 2) Spel
van zinne(n), sinne(n), zinnespel, allegorisch spel van ernstige
inhoud’ en ibidem, p. 527, s.v. zinneken: ‘sinneken, ook uitsl.
mv.: zinnen, sinnen, zn. Zie MNW i.v. Sinnekijn. Allegorisch
personage in een zinnespel, inz. personificatie van een fatale
hartstocht van de held’.
Het zinnespel heeft zich ontwikkeld uit de moraliteit, waarin
enkel allegorische personages optreden. De bekendste
moraliteit is Den spieghel der salicheit van elckerlijc (2de helft
15de eeuw), mogelijk van Peter van Diest, Petrus Dorlandus
13
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of Jan Casus. Het spel van zinne kende zijn grootste bloei in
de 16de eeuw. Er zijn ruim 200 zinnespelen overgeleverd. Drie
zinnespelen in hedendaags Nederlands met een uitstekende
inleiding zijn: Lauris Jansz (2007), Jan Tömisz (1998) en Jan
Thönisz (1996).
In de terminologie van Ruud Ryckaert (2011a, p. 90) is
de term spel van sinne ook toepasbaar op twee andere
categorieën van allegorische spelen. De term spel van sinne is
dus polyinterpretabel. Die twee categorieën zijn:
1. de moraliteiten, zoals Den spieghel der salicheit van
elckerlijc en De wellustige mensch (ca. 1551) van Jan van
den Berghe. Zie voor dit spel Kruyskamp (1950, p. 89-144).
2. de historiaalspelen. Dit zijn dramatiseringen van historische
(vooral Bijbelse) en mythologische verhaalstof, waarin
naast personages uit het oorspronkelijke verhaal ook
personificaties optreden. Een voorbeeld hiervan is het
16de-eeuwse rederijkersspel Naaman, Prinche van
Sijrien (uitgegeven door Willem Hummelen en Cornelis
Schmidt). Naäman was de legerleider van de koning
van Syrië, die door de profeet Elisa van zijn melaatsheid
werd genezen (2 Koningen 5:1-14). Andere voorbeelden
zijn twee dramatische bewerkingen van het Ovidiaanse
verhaal van Pyramus en Thisbe: Piramus en Thisbe, Twee
rederijkersspelen uit de zestiende eeuw (uitgegeven door
Gustaaf van Es). Zie voor een samenvatting en uitvoerige
bespreking van het Brugse en het Amsterdamse christelijkallegorische spel Piramus en Thisbe ook Anke van Herk
(2012).
Het ‘Register Coemans’ is een verzamelhandschrift dat
veertien toneelstukken bevat uit het 16de- en 17de-eeuwse
repertoire van de Hasseltse rederijkerskamer De Roode
Roos. Hieronder bevinden zich zeven historiaalspelen: 1.
Coninck Balthasar, 2. Die Belegeringhe van Samarien, 3.
Tspel van Susanna, 4. Tspel van Josue, 5. Tspel van Judith,
6. Tspel van Hester en Assuerus den Coninck, 7. Ammon
en Thamar. Naast deze zeven historiaalspelen bevat het
handschrift drie gewone zinnespelen, één proloog en
14
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drie spelen van de Brabantse rederijker Johan Baptista
Houwaert (1533-1599).
Het antikatholieke Een spel van sinnen op tderde, tvierde
ende tvijfde capittel van dWerck der Apostolen van circa
1540 is ook een historiaalspel. Het geeft een dramatisering
van wat in de Handelingen der Apostelen 3, 4 en 5 wordt
verhaald. Er treden twee sinnekens in op: Valsch Propheet
(Valse Profeet of Leugenprofeet) en Schoon Ypocrijt (Mooie
Hypocriet). Samuel Cramer en Fredrik Pijper (1903, p. 275)
kenschetsen dit stuk als ‘het ketterproces op de planken’.
Een toneelspel over de Handelingen der Apostelen wordt
ook wel een apostelspel genoemd.
Men verwarre historiaalspel niet met historiespel. Dit is
een toneelstuk waarin onderwerpen uit de geschiedenis
zo worden voorgesteld dat aan de historische feiten niet te
veel afbreuk wordt gedaan. Een historiespel is vaak gegoten
in de vorm van een tragedie, bijvoorbeeld Geeraerdt van
Velsen (1613) van P.C. Hooft.

Rederijkers
De rederijkers domineerden het literaire leven van grofweg
1450 tot 1550. Ze hielden zich voornamelijk bezig met het
schrijven en voordragen van gedichten en het schrijven
en opvoeren van toneelstukken, bij voorkeur in onderlinge
wedijver. De wedstrijden werden zowel binnenskamers
gehouden als op grote meerdaagse festivals, waar
rederijkerskamers van heinde en verre op afkwamen. Zo’n
groot feest van de rederijkers heette een landjuweel. Het
duurde meestal enkele dagen, maar kon ook enkele weken
duren. Een bekend landjuweel is dat te Gent van 12 tot 23
juni 1539 (Erné en Van Dis 1982a en 1982b). Het grootste
landjuweel is gehouden in Antwerpen in 1561 (Ryckaert
2011a en 2011b). Dat duurde van 3 tot 24 augustus. Op 25
augustus werd vergaderd over de toekenning van de zes
esbattementprijzen en op 26 augustus over de toekenning van
15
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de resterende prijzen. Na dit landjuweel werd van 24 augustus
tot 8 september een haagspel gehouden. Een haagspel
was een niet-officiële toneelwedstrijd die in de 16de eeuw
plaatsvond naast de prestigieuze en kostelijke landjuwelen.
Rederijkerskamers hadden hun nar of zot en deze personages
traden op bij feestelijke gelegenheden en brachten de menigte
door hun koddige gezegden en boertige mimiek aan het
lachen. Zelden ontbraken deze zotten op de landjuwelen,
haagspelen en refreinfeesten (Van Elslander 1953, p. 147).
Een kamernar organiseerde zelf weleens een refreinfeest met
andere narren, een zogeheten narrenfeest.
Fabian van Boheemen en Theo van der Heijden (1999b, p.
5) laten hun Retoricaal memoriaal doorlopen tot en met het
begin van de 18de eeuw: ‘De gehele zeventiende eeuw zullen
rederijkers actief blijven en pas in het begin van de achttiende
eeuw zien we een vrij snelle eclips [= verdwijning, R.C.] van
rederijkersactiviteiten. Mogen de kamers in het tweede, derde
en vierde kwart van de zeventiende eeuw geen of nauwelijks
literaire betekenis meer gehad hebben, hun rol in de steden
en dorpen als cultuurdragers van grote groepen Hollanders
is echter nog lang niet uitgespeeld, zoals moge blijken uit het
Retoricaal memoriaal. Het leek ons dan ook verantwoord de
bovengrens te leggen bij circa 1700.’
Een rederijkerskamer (‘camer van rhetorike’) was een
vereniging waarin rederijkers de dichtkunst en de toneelkunst
beoefenden. De oudste vindplaats van het woord rederijker
dateert van 1584 en dit woord is een volksetymologische
vervorming van rhétorique. Een rederijker heette vroeger een
rhetorieker of rhetorijker, een afleiding van retoriek. Dit woord
was ontleend aan het Franse rhétorique, ‘welsprekendheid’.
Rhétorique was weer ontleend aan het Latijnse rhetorica
en dit was weer ontleend aan het Griekse rètorikè technè,
‘redenaarskunst’. Het woord rederijker is beïnvloed door rede
en rijk, maar heeft etymologisch gezien niets met ‘rijk aan
rede’ te maken. Dirk Coigneau noemt een rederijker ‘iemand
die (zijn) rede (ver)rijkt, dit is zijn woorden zo goed mogelijk
stilistisch verfraait en zinvol verdiept’ (Uyt ionsten versaemt
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1994, p. 9). De Bourgondische Nederlanden telden tussen
1400 en 1600 zo’n 284 erkende rederijkerskamers. Hiervan
bevonden zich er 227 in het zuiden, voornamelijk in Vlaanderen
en Brabant. Rond 1500 waren zo’n zeventien kamers actief. In
het hele gebied van de toekomstige Republiek werden dat er in
de loop van de 16de eeuw zo’n 75. Bekende rederijkerskamers
waren bijvoorbeeld De Egelantier in Amsterdam, De Violieren
in Antwerpen en Trou Moet Blijcken in Haarlem. De Egelantier
werd begin 17de eeuw geleid door P.C. Hooft (1581-1647).
Aan het hoofd van een rederijkerskamer stond de ‘Prince’
(prins), de erevoorzitter of beschermheer. De artistieke leider
van het genootschap was de factor (= maker), vroeger naar
het Frans ook facteur geheten. Die schreef zelf de belangrijke
gedichten en toneelstukken waarmee de vereniging naar
buiten trad.
Elke rederijkerskamer had een blazoen met een devies. Het
blazoen stelde meestal een bloem of plant voor en het devies
verduidelijkte de afbeelding. De Egelantier, de bekendste
rederijkerskamer van Amsterdam, had als blazoen een wilde
roos. Een egelantier (Rosa rubiginosa) is ook een van nature
voorkomende roos. Die wilde roos vormde een kruis waaraan
Christus hing. Het devies was ‘In liefde bloeyende’. Deze
spreuk is voor tweeërlei uitleg vatbaar: ‘bloeiend in liefde’
en ‘bloedend in liefde’. Dit laatste verwijst naar Christus, Die
gebloed heeft uit liefde voor de mensen en aan het kruis
gestorven is. Beide interpretaties komen voor in het blazoen:
in de bloeiende rozenstruik is een bloedende Christus
afgebeeld. Hij draagt een doornenkroon en uit een wond aan
de rechterkant van Zijn zijde loopt bloed.
Een zeventiende-eeuws spreekwoord luidde: ‘Rederijkers,
kannekijkers!’ Een kannenkijker is een drinkebroer en was een
spotnaam voor de rederijkers. Met hun drinkgelagen en feesten
hadden ze deze bijnaam verworven.
De bekendste dichters uit de rederijkerstijd zijn Anthonis
de Roovere (circa 1430-1482) en Anna Bijns (1493-1575).
Anthonis de Roovere was vrijwel zeker lid van de Brugse
rederijkerskamer De Heilige Geest, maar Anna Bijns is nooit lid
17
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van een rederijkerskamer geweest, waarschijnlijk omdat zij een
vrouw was. De ballade ‘Van der mollenfeeste’ (Het mollenfeest)
heeft de roem van Anthonis de Roovere in de Nederlandse
letterkunde gevestigd; zie voor ‘Van der mollenfeeste’ en de
hertaling in hedendaags Nederlands Gerrit Komrij (1996, p.
410-414). Anthonis de Roovere en Anna Bijns hebben allebei
refreinen geschreven, een geliefde dichtvorm bij de rederijkers.
Een refrein is een poëziesoort die afgeleid is van de Franse
ballade. Het is een gedicht van minstens 4 strofen van gelijke
lengte (gemiddeld een 15 versregels), met uitzondering van de
laatste strofe, die korter kan zijn. Iedere strofe heeft dezelfde
slotregel, de zogeheten stok of stokregel. Die geeft het thema
van het gedicht weer, vaak in de vorm van een sententie, en
dient als gedichttitel. Soms bestaat de stok uit twee versregels.
De laatste strofe dient opgedragen te worden aan de ‘Prince’
en wordt dan ook de prince of princestrofe genoemd, maar
zeker niet altijd wordt met ‘Prince’ de voorzitter van de
rederijkerskamer bedoeld. Die ‘Prince’ kan de belichaming
zijn van een aangesproken grootheid in het refrein zelf. Als die
een geliefde is, kan zij in of boven de slotstrofe voorkomen
als ‘Princesse’. In religieuze refreinen kan met ‘Prince’ God of
Christus toegesproken worden. Maria wordt dan aangesproken
met ‘Princesse’. De princestrofe is vaak korter dan de
overige strofen, maar Anna Bijns heeft een voorkeur voor
princestrofen die even lang zijn als de voorafgaande strofen.
In de princeregel van het refrein ‘Tsijn eertsche duvels die de
menscen quellen’ (Het zijn aardse duivels, die de mensen
kwellen) spreekt Anna Bijns zowel prinsen als prinsessen
aan: ‘Princen en princessen als u dLuters ghespuys || Wilt
genaken maect geringhe een cruys’. Ze bedoelt daar iedereen
mee: iedereen die lutheranen tegenkomt, moet snel een kruis
slaan. (In de middeleeuwen kon met een kruisteken de duivel
verdreven worden.) Dit refrein telt 8 strofen van 16 versregels;
zie voor ‘Tsijn eertsche duvels die de menscen quellen’ en de
hertaling in hedendaags Nederlands Gerrit Komrij (1996, p.
821-827) en Anna Bijns (2013, p. 145-150). Anna Bijns was een
aanhangster van de Contrareformatie en bestreed de leer van
18
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Maarten Luther (1483-1546).
De rederijkers hielden ook refreinwedstrijden. Via de
uitnodigingskaart (‘caerte’) werd het te behandelen thema
opgegeven of de stokregel, bijvoorbeeld: ‘Es dit niet ter wereld
een paradijs?’ Vgl. WNT VII/1, 712 s.v. kaart: ‘Voorheen bij
de Rederijkers. Het stuk, in dichtvorm, waarin omschreven
werd, aan welke voorwaarden een opgegeven gedicht moest
voldoen; berijmd programma voor een rederijkerswedstrijd –
tevens uitnoodiging tot mededinging – , door eene Kamer aan
(de) andere Kamers toegezonden.’ Het refrein moest bestaan
uit drie strofen en een princestrofe. De refreinen die voor deze
refreinfeesten werden vervaardigd, werden vaak opgenomen in
refreinbundels. Uit de 15de en 16de eeuw zijn ongeveer 2.300
refreinen overgeleverd.
Matthijs de Castelein (circa 1485/1489-1550) voltooide
in 1550 De const van rhetoriken, een handleiding voor het
dichten, maar deze poëtica werd pas 5 jaar na zijn dood, in
1555, uitgegeven. Zijn inspiratiebron was L’art de la rhétorique
(1493) van de Franse dichter Jean Molinet (1435-1507). In
zijn poëtica verdedigt Matthijs de Castelein het gebruik van
vreemde woorden (Geschiedenis van de Nederlandse taal,
p. 344). De rederijkers gebruikten veel Franse en Latijnse
woorden. Als er sprake was van de komst van Christus of
de Heilige Geest, voorgesteld als een neerdaling vanuit
de hemel op aarde, werd bijvoorbeeld descendeeren of
descenderen gebezigd: ‘Hut den schoot zyns vaders es
Christus ghedessendert, hier ter werelt beneden.’ Het
woord descenderen is ontleend aan het Franse descendre,
‘neerdalen’. In Het esbatement van den appelboom komt in
vs. 400-401 het woord discordatie voor, in de betekenis van
‘tweedracht’, ‘twist’: ‘Al dat wij prijsen is met geneuchten
sonder discordatie.’ Dit woord is ontleend aan het
middeleeuwse Latijn: discordantia. Onder Het esbatement van
den appelboom staat ‘fynis’; dit is Latijn voor ‘einde’. Vaak
maakten de rederijkers de bastaardwoorden zelf, bijvoorbeeld
penitenten in de betekenis van ‘berouw hebben en boete
doen’ (Erné en Van Dis 1982a, p. 21 en 1982b, p. 526). Dikwijls
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werden bastaardwoorden of niet-vreemde woorden bedacht
ter wille van het rijm, bijvoorbeeld vynues in de betekenis van
‘wijnachtig’. Dit woord is ontleend aan het Franse ‘vineux’
(Erné en Van Dis 1982a, p. 21 en 1982b, p. 393). Ook woorden
die voor het zinsverband niet de juiste betekenis hebben,
gebruiken de rederijkers toch maar uit rijmnood. Bij Cornelis
Everaert kunnen woorden met de uitgang -heyt of -heit als
variant de verbogen vormt -hede krijgen ter wille van het
rijm of het metrum. Zelfs de spelling past hij weleens aan
uit rijmdwang. Zo schrijft hij de ene keer kaelge of caelge
(dappere, flinke kerel) en een andere keer kailge vanwege de
overeenkomst in woordbeeld met batailge (veldslag). In het rijm
gebruikt hij ook geregeld stoplappen, vooral woorden als snel,
fyn en ziet. De lezer die meer wil weten over de taalkundige
eigenaardigheden van de rederijkers, verwijs ik graag naar
Ryckaert (2011a, p. 149-165) en Erné en Van Dis (1982a, p.
19-23).
De consument van de literatuur van de 15de en 16de eeuw
en van nog oudere literatuur las niet, maar keek en luisterde.
Heden ten dage wordt deze literatuur meer gelezen dan dat
ernaar gekeken of geluisterd wordt. Een minstreel trekt niet
meer rond om bijvoorbeeld de Karel ende Elegast (13de
eeuw) voor te dragen, maar deze klassieker wordt nog steeds
veel gelezen en er zijn dan ook tal van uitgaven van (zie
Castermans 2021). Vgl. Karel en Elegast, p. 46: ‘Het stil voor
jezelf lezen, zoals wij dat gewend zijn, bleef tot in de zestiende
eeuw een uitzondering. Verhalen werden hardop voorgelezen
of uit het hoofd voorgedragen: voor zichzelf, in huiselijke
kring of voor een groter publiek. De voordrachtssituaties
waarover we het meest weten, zijn de hoffeesten die regelmatig
gehouden werden […]. Tijdens zo’n hoffeest traden diverse
kunstenaars op, zoals muzikanten, liedjeszangers, acrobaten
en ook minstrelen of sprooksprekers. Karel de Grote zelf was
een van de eersten van wie we weten dat hij op zo’n manier
zijn maaltijden liet opluisteren.’
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HET ESBATTEMENT OVER DE BLOOTSVOETSE
BROEDERS
De bervoete broers is in 1891 voor het eerst uitgegeven. Deze
uitgave is bezorgd door de Belgische filoloog Karel Frans
Stallaert (1820-1893). Het Middelnederlandse woord bervoet
betekent ‘barrevoets’, ‘blootsvoets’, ‘op blote voeten’. ‘Bervoete
broers’ zijn franciscanen ofwel minderbroeders. Zij liepen op
blote voeten, of juister op riemsandalen.
Karel Stallaert (1891, p. 1-2) begint zijn uitgave met: ‘Het
is algemeen bekend, dat het getal onzer Rederijkkamers in
de middeleeuwen zeer aanzienlijk was. Geene Vlaamsche
stad of zij telde er reeds in de vijftiende en zestiende eeuw
verscheidene in haren schoot, en deze vermaakscholen voor
het volk vermenigvuldigden zich nog ontzaglijkerwijze in de
volgende eeuwen in steden en dorpen. Niet minder geweten
is, dat de bedrijvigheid der Rederijkers in het voortbrengen en
vertoonen hunner Mysteriën [= mysteriespelen, R.C.], Spelen
van Sinne, Esbattementen, Kluiten of Kluchten, Sotternien,
Tafelspelen, Wagespelen, enz., vertooningen in het ernstige en
in het boertige, “in ’t zotte, in ’t wijze en in ’t amoureuse,” al was
het maar door de tot ons gekomene titels hunner stukken, zeer
groot was. Edoch de spelen, over welker bezit wij ons mogen
verheugen, zijn in evenredigheid bedroevend schaarsch, en de
reeks van namen der middeleeuwsche tooneelschrijvers, die
het ons vergund is te huldigen, is onbeduidend. [….] Brussel
alleen telde vier Rederijkkamers; het Boek (gest. in 1401),
het Korenbloemeken, den Olijftak, en het Mariënkransken,
gevormd uit versmelting van de Leliebloem en de Violier.’
Op https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_rederijkerskamers
staat een lijst van rederijkerskamers.
Een tafelspel is een kort spel dat aan tafel, bijvoorbeeld
bij een feestelijke gelegenheid tijdens een maaltijd, werd
opgevoerd. Meestal is de inhoud ernstig, maar soms ook
komisch hekelend. Er treden twee of drie personages op,
soms één of vier. Gewoonlijk waren er niet meer dan vier
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Opvoering en overlevering
Een esbatament van de bervoete broers is twee keer opgevoerd
door De Corenbloem. Deze Brusselse rederijkerskamer is
gesticht rond 1468, althans toen bestond De Corenbloem al
(Sleiderink 2014, p. 848). Haar zinspreuk was ‘Jeucht sticht
Vreucht’ (Jeugd geeft Vreugd).
De eerste opvoering was op 9 april 1559 bij een
esbattementenwedstrijd die de stad Brussel organiseerde ter
viering van de Vrede van Cateau-Cambrésis. Op 2 april 1559
was het eerste verdrag gesloten tussen koningin Elizabeth
I van Engeland en koning Hendrik II van Frankrijk en op 3
april 1559 het tweede verdrag tussen koning Hendrik II van
Frankrijk en koning Filips II van Spanje. Deze vrede maakte een
einde aan de oorlogen die vooral gingen om de hegemonie in
Italië. Le Cateau-Cambrésis is een stadje in het noorden van
Frankrijk. De tweede keer werd het esbattement opgevoerd op
21 september 1559; 21 september is Sint-Mattheusdag, een
feestdag te ere van de apostel Mattheus. Naar aanleiding van
deze tweede uitvoering liep er een rechtszaak vanaf oktober
1559.
De ironie wil dat Een esbatament van de bervoete broers
is overgeleverd omdat er een klacht tegen werd ingediend.
Het bevindt zich namelijk als bewijsmateriaal in een stapel
gerechtelijke stukken in het Algemeen Rijksarchief in Brussel.
De rederijkers van De Corenbloem hebben aan de procureurgeneraal het esbattement teruggevraagd want ‘u heeft
niets anders kunnen vaststellen dan dat zij het de eerste
keer speelden ter gelegenheid van de vrede en de tweede
keer vanwege de prijs die zij ermee gewonnen hadden. Zij
speelden het niet tot schande of beschimping van iemand’
(De blotevoetenbroeders, p. 85). In een ‘Naschrift’ schrijven
Margit Rem, Tamara van Seggelen, Niels Mulder en Johan
Koeleman: ‘Wij danken de procureur-generaal op onze blote
voetjes dat hij zo goed is geweest het esbattement niet aan De
Corenbloem terug te sturen, want anders zou het stuk niet aan
ons overgeleverd zijn’ (ibidem, p. 86).
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Onder Een esbatament van de bervoete broers staat: ‘lanck
drij hondert en sesenvijftich regulen’ (356 versregels lang). In
werkelijkheid is het toneelstuk 351 versregels lang. Mogelijk
zijn bij het afschrijven (overschrijven) 5 versregels weggevallen.

Auteurschap en ontstaan
Het is niet bekend door wie Een esbattement van de
blootsvoetse broeders geschreven is. Geen van de rederijkers
die ondervraagd werden in het kader van de rechtszaak, wist te
zeggen wie het spel had geschreven en wanneer dat zou zijn
gebeurd. Aan het begin van het toneelstuk staat wel dat Jan de
Knubber het esbattement eigenhandig heeft overgeschreven,
maar hij is niet de auteur. Hij verklaarde onder ede dat hij
het esbattement had overgeschreven uit een oud boek dat
Anthonis Coppens hem had gegeven en dat van ouderdom
bijna helemaal versleten was, zonder te weten wie de auteur
van het stuk was. Hierover zegt Wim Hüsken (1987, p. 28): ‘Of
deze verklaring daadwerkelijk betrouwbaar is, mag evenwel
betwijfeld worden (misschien verzint De Knibbere [nl. Jan de
Knibbere oftewel Jan de Knubber, R.C.] zo namelijk een smoes
om het spel van reformatorische verdenking te zuiveren).’
Tijdens zijn verhoor verklaarde Anthonis Coppens, de factor
van De Corenbloem, onder ede dat hij het toneelstuk had
aangetroffen tussen de boeken van zijn bejaarde oom Claes
Rombouts, die ook al jaren lid was van de rederijkerskamer.
Omdat hij het beschouwde als ‘een van de genuechelyckste
spelen om tvolck te doen lachene’ (een van de vermakelijkste
spelen waarmee je het volk kunt laten lachen), had hij in 1559
besloten het te laten opvoeren. Remco Sleiderink (2014,
p. 864) concludeert: ‘Al met al lijkt het waarschijnlijk dat de
Bervoete bruers inderdaad in de jaren twintig van de zestiende
eeuw werd geschreven, mogelijk door Claes Rombouts de
jongere of iemand in diens directe omgeving.’
François van Ballaer beweerde tijdens zijn verhoor dat hij had
horen zeggen dat het spel ook in Antwerpen opgevoerd zou
25

De blootsvoetse broeders en Stout en Onbeschaamd © 2022 Robert Castermans

mochten worden.

Samenvatting van Een esbattement over de blootsvoetse
broeders
Een esbatament van de bervoete broers (Een esbattement
over de blootsvoetse broeders) is niet verdeeld in taferelen.
Ter wille van de duidelijkheid heb ik die toegevoegd. Aan het
esbattement gaat een proloog vooraf.
Proloog: Een ‘legwercker’ (tapijtwever) en de proloogzegger
voeren een korte dialoog van 40 versregels. De proloogzegger
begint met een heilwens aan koning Filips II en landvoogdes
Margaretha van Parma. Een tapijtwever die zogenaamd deel
uitmaakt van het publiek, onderbreekt hem en vraagt of het
toneelstuk weer over de blootsvoetse broeders gaat, waar de
tapijtwevers zo hard om zijn aangevallen en waardoor zij door
sommigen voor schurken zijn uitgemaakt. Hij verzoekt de leden
van De Corenbloem met de grootst mogelijke nadruk dat zij
voor alle toeschouwers verklaren dat er niet één tapijtwever
aan heeft meegeschreven of in heeft meegespeeld. De
proloogzegger verzekert hem dat niemand van zijn gezellen
dat ooit heeft gedaan en vraagt hem plaats te nemen. Hij
verzoekt de tapijtwevers naar het toneelstuk te kijken en het
naar waarde te schatten.
Eerste tafereel: Het toneelstuk opent met de deplorabele
situatie van een arm huisgezin. Hans Goedbloed en Truike de
Vrouw klagen over hun ongelukkig lot en dat van hun 7 of 8
kinderen. Ze hebben niets te eten. Truike zegt: ‘Den hongher
mact mij benaest verwoet’ (De honger maakt me bijna gek)
en ‘Van hongher draijt mijn hoot gelijck eenen doppe’ (Van de
honger draait mijn hoofd als een tol). In vs. 27 zegt ze: ‘Gister
avont aten wij gelijck den haen craijt’ (Gisteravond aten wij toen
de haan kraaide). Maar een haan kraait niet ’s avonds, maar ’s
ochtends. Vergelijk dit met de uitdrukkingen als de kalveren op
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Aandachtspunten
Verschillende passages in Een esbatament van de bervoete
broers zullen voor een hedendaagse lezer moeilijk te begrijpen
zijn. Daarom licht ik enkele hieronder toe. In de kluchten
van de rederijkers komen veel bevestigingsvormen en
bastaardvloeken voor. Ook in Een esbatament van de bervoete
broers treffen we die aan.
• In vs. 12 van de proloog zegt de tapijtwever: ‘Ic rade u
allen by den sweeten dat ghy hier voor allen dit volc vertelt
datter niet eenen legwercker me en heeft ghespelt’ (Ik
verzoek jullie allemaal met de grootst mogelijke nadruk dat
jullie hier voor al deze mensen verklaren dat er niet één
tapijtwever aan heeft meegeschreven). By den sweeten
is een middeleeuwse bevestigingsvorm; mijn hertaling is
‘met de grootst mogelijke nadruk’. Deze bevestigingsvorm
is afgeleid van de bastaardvloek bij gans sweet (bij Gods
[= Christus’] zweet). Bedoeld wordt ‘bij het doodszweet
van Christus in de olijfhof’. De olijfhof, de olijvenhof of
Gethsemane is de tuin aan de voet van de Olijfberg,
waarin Jezus de nacht vóór zijn lijden in grote benauwing
doorbracht.
• In vs. 30 zegt Hans Goedbloed: ‘te mijnen bevroene’. Karel
Stallaert (1891, p. 17) plaatst achter deze woordgroep een
vraagteken tussen haakjes. Hij heeft dus de betekenis niet
kunnen achterhalen.
Het werkwoord ‘bevroeden’, met als varianten ‘bevroeien’
en ‘bevroeyen’, wordt na d-syncope (weglating van de
letter d midden in een woord) ‘bevroen’. Zo worden
‘broeder’ en ‘leder’ na d-syncope ‘broer’ en ‘leer’. (Het
tegenovergestelde verschijnsel bestaat ook en heet
d-epenthese of d-epenthesis, dat is dus de inlassing
van een d-klank of een lettergreep met de letter d in
een woord, bijvoorbeeld ‘hoenders’ en ‘hoenderen’, de
meervoudsvormen van ‘hoen’.) In ‘te mijnen bevroene’
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Een esbattement over de blootsvoetse broeders
(Een esbatament van de bervoete broers)
met
zes personages
en
een proloog
gespeeld
door
De Corenbloem
te Brussel
op 9 april 1559
en
op Sint-Mattheusdag (21 september) 1559

Hertaald in hedendaags Nederlands
door
Robert Castermans
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De proloog
Personages:
1. proloogzegger, gespeeld door Frans van Ballaer
2. een tapijtwever, gespeeld door een tapijtwever

Proloogzegger (vs. 1-7)
Moge de barmhartige goedheid van God, die alles vervult, de
aarde en de hemel hierboven, onze plichtsgetrouwe koning
van Spanje kracht geven. Hij wordt hier vertegenwoordigd door
de hertogin van Parma. Zij is vol van goede zeden. Moge God
onze landvoogdes beschermen, zodat wij leven in pais en vree.

Tapijtwever (vs. 8-16)
Wel, jullie leden van De Corenbloem, wat gaan jullie laten
zien? Gaat het weer over de blootsvoetse broeders, waar wij
tapijtwevers zo hard om zijn aangevallen en waardoor wij door
sommigen voor schurken zijn uitgemaakt? Ik verzoek jullie
allemaal met de grootst mogelijke nadruk dat jullie hier voor
al deze mensen verklaren dat er niet één tapijtwever aan heeft
meegeschreven. Tot op de dag van vandaag wordt het ons nog
verweten dat wij dat wel hebben gedaan.

Proloogzegger (vs. 16-19)
Wel vriend, wees gerust. Voel je vrij om hierboven te komen.
Wij verzekeren je met de hand op ons hart dat, als je er enig
nadeel van hebt ondervonden, het ons spijt dat te horen.

55

De blootsvoetse broeders en Stout en Onbeschaamd © 2022 Robert Castermans

Het esbattement
Personages:
1. Hans Goedbloed, gespeeld door Peeter de Packere
2. Truike de Vrouw, gespeeld door een timmerman die Jan
heet
3. een minderbroeder, gespeeld door Jan de Knubber
4. Mild van Hart, gespeeld door Laureys Visschere
5. een baljuw, gespeeld door Hans Ballaer
6. de (7 of 8) kinderen
Jeugd geeft Vreugd!
Jan de Knubber heeft het esbattement overgeschreven. Het is
dus van hem. Als je het vindt, geef het dan aan hem,
De Corenbloem

Eerste tafereel
Hans Goedbloed (vs. 1-11)
Op mijn woord van eer, ik ben een arme stakker. Ik had eens
de wens om een franciscaner monnik te worden, maar ik
moest als ieder ander met een vrouw trouwen. Ik dacht dat het
huwelijksleven rozengeur en maneschijn was, maar meestal
is het droefheid troef. Zonder plezier leef ik in de zorg voor de
kinderen en in de last van bittere armoede. Het lot valt mij altijd
even zwaar, maar klagen heeft geen zin. Ik zeg het openlijk. Het
zal ooit wel beter gaan, hoop ik maar. Waar ben je, Truike?

Truike de Vrouw (vs. 11)
Hier, Hans Goedbloed.
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ESBATTEMENT OVER STOUT EN ONBESCHAAMD
Het Esbattement over Stout en Onbeschaamd is in 1527
geschreven door Cornelis Everaert. Er treden vier personages
in op: tWyf (de vrouw), Den Coster (de koster), Onbescaemt
(Onbeschaamd), een speelman, en Stout (Stout), ook een
speelman. Deze muzikanten zijn allegorische personages.
Cornelis Everaert maakte veel gebruik van de vorm van de
allegorie.
Jan Frans Willems (1793-1846) merkt over dit esbattement
op: ‘[…] de door hem [nl. Cornelis Everaert, R.C.] opgestelde
esbattementen of kluiten zyn waerlyk geestig, tooneelkundig
bewerkt, en moeten, door de kluchtige situatien welke er in
voorkomen, voorvast het Brugsche publiek, in den schouwburg
der drie sanctinnen, hartelyk hebben doen lachen. Jammer
maer, dat zy meestal losbandig, ja op sommige plaetsen zelfs
obsceen zyn, zoo dat ik het niet zou durven wagen dezelve in
haer geheel te laten drukken’ (Belgisch museum, p. 41). Ook
Jacob Muller (1908, p. 101) vindt de klucht buitengewoon
grappig: ‘[…] de voortreffelijk gedialogiseerde klucht [heeft]
zonder twijfel de toeschouwers onbedaarlijk doen lachen.’
Esbattement over Stout en Onbeschaamd is inderdaad erg
grappig en zeer scabreus. De vrouw neemt geen blad voor
de mond om aan te geven hoe de vork in de steel zit: ze is
knotsgeil, ze wil dat haar vagina gestreeld wordt en ze wil een
penis in haar vagina. Verder zegt ze in:
• vs. 67-68: ‘Tmynent bin der scuere. Daer sullen wy tsaemen
vruecht oorbooren’ (In mijn schuur. Daar zullen wij samen
plezier maken).
• vs. 85: ‘In myn scuere wort thavent, hopic, feeste’ (In mijn
schuur wordt het vanavond hopelijk feest).
• vs. 182: ‘Tmynder scuere wort vry wat in de meersse’ (In
mijn schuur gaat iets heel bijzonders gebeuren).
• vs. 328: ‘Dies in myn scuere moeste vruecht ghefaelt zyn’
(Daardoor heb ik in mijn schuur genot gemist).
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De vrouw gebruikt in deze versregels dubbelzinnige taal. Het
woord ‘scuere’ (schuur) verwijst zowel naar een eenvoudig
gebouw om spullen op te bergen als naar haar vagina.
Ook de taal van de koster in vs. 203 is waarschijnlijk
dubbelzinnig bedoeld: ‘Ic zye duer de splete int scuere de
keersse staen’ (Ik zie door de spleet in de schuur de kaars
staan). Door (vanwege) haar spleet (vagina) ziet de koster in
zijn gedachten zijn kaars (penis) in haar schuur (vagina).
Het toneelstuk is bewaard gebleven in een manuscript
dat zich in de Koninklijke Bibliotheek in Brussel bevindt:
ms. 19036, Verzameling Everaert, 143v-153r. Dit manuscript
staat ook op internet: https://opac.kbr.be/LIBRARY/doc/
SYRACUSE/10734796

Auteur
Cornelis Everaert (circa 1480-1556) is de bekendste
toneelauteur uit de rederijkerstijd. Hij heeft 35 toneelstukken
geschreven, uitgegeven door Wim Hüsken (2005a en 2005b).
Blijkens de titels bevinden zich hieronder 10 esbattementen:
1. Esbatement van tWesen (Esbattement over het wezen); het
wezen verwijst naar het gedrag van de vrouw van een man;
2. Esbatement van der Vigelie (Esbattement over de vigilie); de
vigilie is de avond of de dag vóór een kerkelijke feestdag
of de gedenkdag van een heilige en de dan gehouden
kerkdienst;
3. Esbatement van den Coopman die vijf Pondt Groote
Vercuste (Esbattement over de koopman die vijf Vlaamse
ponden voor kussen wegschonk);
4. Esbatement van Scaemel Ghemeente ende van Trybulacie
(Esbattement over de Kleine Man en Ellende); de tribulatie
is tegenspoed, verdriet en is hier een allegorische naam
voor de vrouw van de Kleine Man;
5. Esbatement van Stout ende Onbescaemt (Esbattement over
Stout en Onbeschaamd);
6. Esbatement van den Dryakelprouver (Esbattement over de
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Onbeschaamd in vs. 373 en 375 genoemd. Een sant is een
heilige (het Latijnse woord sanctus betekent ‘heilig’) en een
santin is een vrouwelijke heilige. Het woord santin staat niet
in de Dikke Van Dale, maar wel in Vreemde-woordentolk,
Verklarend woordenboek van vreemde woorden, uitdrukkingen
en afkortingen. 29ste, geheel herziene en vermeerderde dr.
bewerkt door C. Kruyskamp. Amsterdam [enz.]: Elsevier /
Meulenhoff Educatief. 1986. (Kramers woordenboeken), p. 900,
s.v. santin. De drie heilige vrouwen waren Maria Magdalena,
Catharina en Barbara. Zij werden als de patroonheiligen (=
beschermheiligen) van De Drie Santinnen vereerd.

Samenvatting van Esbattement over Stout en Onbeschaamd
Een vrouw beklaagt zich in de openingsmonoloog erover dat
haar oudere man haar seksueel niet meer kan bevredigen,
terwijl zij botergeil is: ‘My dyncke, dat ic van luste verpruetele.
Myn ossemuulken [letterlijk: ossenmuiltje, ossensnuitje,
R.C.] waere gheerne ghewreven. Ic sal wat ghecryghen in
myn blende scuetele [letterlijk: blinde schotel, blind in de
betekenis van ‘onzichtbaar’, ‘duister’, R.C.], al zouder de
helle noch omme beven’ (vs. 1-4) (Ik heb het gevoel dat ik
kook van geilheid. Mijn vagina zou graag gestreeld worden.
Ik moet wat in mijn vagina krijgen, al brak de hel los). Als zij
een geschikte kerel zou vinden, dan zou zij zich door hem
laten verwennen. Het maakt haar niet uit of het een koster of
een andere geestelijke is, want de seksuele nood is erg hoog.
Ze wil zich bij gebrek aan seks zeker niet van geilheid laten
verteren. Dan krijgt ze de koster in het vizier. Zou die met haar
willen aanpappen? De koster groet haar en zegt dat ze er
verdrietig uitziet. Op zijn vraag of haar man ziek is, antwoordt
ze: ‘Kir, hy en wil noch niet sterven. Hy es van ghesonthede
noch veil te fray. Godt heift hem ghemaect van eerde zo tay,
noynt pottebacker sulc in zyn fornoys dede’ (vs. 25-28) (O
God, hij wil nog niet sterven. Hij is nog gezond. God heeft
hem goed uit kleiaarde gemaakt, geen enkele pottenbakker
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Esbattement over Stout en Onbeschaamd,
geschreven door mij, Cornelis Everaert, anno 1527
(Esbatement van Stout ende Onbescaemt, ghestelt
ende ghemaect by my, Cornelis Everaert, ao 1527)

Hertaald in hedendaags Nederlands
door
Robert Castermans
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Esbattement

De vrouw (vs. 1-22)
Ik heb het gevoel dat ik kook van geilheid. Mijn vagina zou
graag gestreeld worden. Ik moet wat in mijn vagina krijgen,
al brak de hel los. Ik heb een man; in dienst van God wil hij
leven. Hij heeft geen levenskracht meer in zijn lijf. Hoe zou hij
zijn echtelijke plicht nog kunnen vervullen? Want hij is impotent
en stijf van ouderdom. En ik ben nog een wellustige vrouw,
die een levenslustige kerel ongetwijfeld gelukkig zou kunnen
maken. Als ik iemand naar mijn zin zou vinden die mij zijn liefde
zou tonen, dan zou ik mij door hem laten verwennen. Het kan
mij niet schelen wat hij is, koster of een andere geestelijke. Zal
ik mij van geilheid laten verteren bij gebrek aan seks? Of ik
daardoor wel of niet zou sterven, de mensen zouden na mijn
dood evenzeer met mij de spot drijven. Ik zie daar onze koster.
Zou zo’n kerel met mij willen aanpappen? Hij komt naar mij toe.
Ik moet in bedekte termen spreken. Het is soms nuttig om je
woorden zorgvuldig te kiezen.

De koster (vs. 23-24)
Dag, hoe gaat het ermee? Je ziet er erg bedrukt uit. Het
verdriet is van je gezicht af te lezen.

De vrouw (vs. 25)
Inderdaad.

De koster (vs. 25)
Is je man ziek?
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Afb. 1: Schouwburgpoort aan de Keizersgracht 384 in Amsterdam –
fotografie: Robert Castermans
In de kroonlijst is gebeiteld: De weereld is een speel tooneel elck speelt zyn
rol en kryght zyn deel (De wereld is een speeltoneel, elk speelt zijn rol en
krijgt zijn deel). Joost van den Vondel (1587-1679) schreef deze regels in
1637 ter gelegenheid van de opening van de schouwburg. Tegenwoordig
zegt men meestal: De wereld is een schouwtoneel, elk speelt zijn rol en
krijgt zijn deel. Een schertsende toespeling hierop is: De wereld is een
pijpkaneel, elk zuigt eraan en krijgt zijn deel (of: maar krijgt niet veel). De
onsterfelijke woorden ‘All the world’s a stage, and all the men and women
merely players’ komen al voor in de komedie As You Like It (geschreven
omstreeks 1599 en voor het eerst gepubliceerd in 1623) van William
Shakespeare (1564-1616). In de cartouche (versierde gevelsteen) in het
fronton (timpaan, gevelveld of geveldriehoek) is gebeiteld: Schouburg. Het
woord ‘schouwburg’ is een vertalende ontlening aan het Latijnse woord
theatrum, ‘een plaats waar schouwspelen gezien worden’, ‘een theater’.
Dit Latijnse woord is weer ontleend aan het Griekse woord theatron
(‘theater’, ‘toneel’). Dat woord is een afleiding van theasthai (‘aanschouwen’,
‘beschouwen’, ‘waarnemen’), theaomai (‘ik kijk met bewondering’), afgeleid
van thea (‘aanblik’, ‘gezicht’, ‘bezichtiging’, ‘schouwspel’).
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Afb. 2: Peeter Baltens: Boerenkermis (circa 1570), Rijksmuseum Amsterdam
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Afb. 3: Een opvoering van de klucht Plaijerwater op een Vlaamse kermis,
detail
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