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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)
8

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.
11

De blootsvoetse broeders en Stout en Onbeschaamd © 2022 Robert Castermans

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
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