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Woord voorafWoord voorafWoord voorafWoord vooraf    

Toneel fascineert mij sinds mijn jonge jaren. Eén van de eerste toneelstukken die ik bezocht, 

samen met mijn moeder, haar studievriendin en twee dochters, staat mij nog altijd helder voor 

ogen. Ik was toen zeven jaar. Het betrof een bewerking van de mythe van Icarus voor de jeugd.                                

Ik herinner mij vooral een specifiek moment voor aanvang van het stuk: de zusjes fantaseerden 

uitgebreid over de wijze waarop Icarus zou gaan vliegen. Hoe zou de acteur, Icarus, dat 

uitbeelden? De jongste van ons drieën bleek ervan overtuigd dat er touwen met bijbehorend 

liftsysteem aanwezig zouden zijn om Icarus tot op grote hoogte te tillen, om hem vervolgens - met 

alle egards - boven de zaal te laten zweven. De ander zag een mogelijkheid in speciaal voor de 

gelegenheid aangemeten vleugels. (Vervaardigden Icarus en zijn vader Daedalus immers niet 

eigenhandig een stel vleugels met behulp van hout, veren en was?) Wat mijzelf betrof: ik had 

werkelijk geen idee. Hoe beeld je een dergelijk tafereel enigszins geloofwaardig uit? Het leek me 

een grote uitdaging en ik had er eerlijk gezegd weinig vertrouwen in dat het goed zou komen...                                                              

Eenmaal binnen in de theaterzaal bleek dat het decor bestond uit vier houten banken, opgesteld in 

een vierkant. Op de grond lagen veren, veren en nog eens veren. Een zee van witte veren. 

Gespannen wachtten de zusjes en ik de loop der gebeurtenissen af.                                                                                                       

Toen Icarus eindelijk weg zou vliegen werd hij niet omhoog gehesen. Noch zwierde hij aan 

touwen of kreeg hij vleugels aangemeten. Icarus bleef gewoon met beide voeten op de houten 

bank staan. Wel begon hij woest veren in de lucht te gooien. Steeds meer en meer. Zo verdween 

Icarus letterlijk in een witte wolk. Langzaam dwarrelden de veren omlaag... Ja, hij vloog! Hij vloog 

werkelijk!  Ik zag het en ik was verrukt door deze manier van uitbeelden. Eenvoudig maar toch zo 

doeltreffend. Het ontroerde mij en voor een moment bekroop mij zelfs het gevoel samen met 

Icarus weg te kunnen vliegen...  

Bijna twintig jaar later, tijdens een college van Dieuwke van der Poel in het kader van de cursus 

‘Podiumkunst’, dacht ik ineens terug aan dit tafereel. Op dat moment besloot ik om mijn 

bachelorscriptie te wijden aan het dramagenre. Het feit dat een dramatekst is geschreven om uit te 

voeren op toneel brengt interessante onderzoeksaspecten met zich mee. Temeer wanneer het een 

dramatekst van de rederijkers betreft. Wij kunnen immers niet met terugwerkende kracht een 
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toneelvoorstelling uit het verleden bijwonen, hoe jammer dit ook is!                                                       

Wel kunnen we proberen, met behulp van overgeleverde bronnen en onze huidige kennis, een zo 

zorgvuldig mogelijke analyse te maken van een aspect uit de toenmalige toneelpraktijk.  

Het bewaarde toneelrepertoire van de rederijkers, en dan met name de komische variant, kampt  

bovendien nog altijd met een overwegend negatief imago. Ook ikzelf was eerlijkheidshalve 

geneigd een negatief waardeoordeel te vellen. Dit alles op basis van - wat nu blijkt - onvoldoende 

en bovendien gekleurde informatie. Het aanstekelijke enthousiasme van Dieuwke van der Poel en 

haar deskundigheid hebben daar beslist verandering in gebracht. ‘Podiumkunst’ zou voor mij het 

begin betekenen van een imaginaire reis naar (zoals dat Dieuwke dat zou noemen) ‘een ver land’. 

Maar dan gelegen in het verleden. 

Bijzonder was ook dat Dieuwke het initiatief nam om, ons studenten, twee komische 

dramastukken op te laten voeren tijdens een college. Dit bleek allereerst een hele leuke en 

leerzame ervaring. Wij ondervonden aan den lijve dat onderwerpen actueel kunnen blijven en 

hun komische karakter daarom zeker niet hoeven te verliezen. Deze ervaring heeft mij ook doen 

inzien (meer dan het lezen van een toneelstuk) dat het ‘tot leven wekken’ van een historische 

dramatekst tal van uitdagingen in zich bergt. Zo zijn er bijvoorbeeld nog allerlei keuzes te maken 

naar aanleiding van een dramatekst die nadere (visuele of auditieve) invulling behoeven. En dat is 

geen eenvoudige opgave. 

In deze scriptie, ter afsluiting van mijn bachelor Nederlandse taal en cultuur, doe ik een 

bescheiden poging om twee rederijkerskluchten op een positieve manier onder de aandacht te 

brengen. Ik tracht dit door een belangrijk deelaspect, namelijk de personageverhoudingen, uit te 

werken in een methodische vergelijking tussen beide dramateksten.  

 

 

Tjarda den Haan                                                                                                                                    

Amsterdam, augustus 2013 
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1.1.1.1. InleidingInleidingInleidingInleiding    

    

1.11.11.11.1 VoorafVoorafVoorafVooraf    

Drama is ‘een onvoltooid  genre dat pas in samenspel met het publiek                                              

tijdens een voorstelling volledig tot zijn recht komt.’1                                                                                                        

Van den Bergh noemt toneelvoorstellingen in zijn inleiding van Teksten voor toeschouwers  ‘een 

ingewikkeld verschijnsel’.2 Een toneelvoorstelling is namelijk het eindproduct van een intensief 

samenwerkingsproces. Bij de voorbereidingen zijn vaak meerdere mensen betrokken, afkomstig 

uit verschillende disciplines. Gewoonlijk, maar niet altijd, vormt een (literaire) tekst het 

uitgangspunt bij een opvoering. Een dramatekst bevat echter, naast de hoofdtekst (dialoog), vaak 

ook neventekst in de vorm van toneelaanwijzingen. Deze aanwijzingen kunnen verschillende 

bestemmingen hebben en een verschillend doel.3 Zo is er is bijvoorbeeld een regisseur nodig die 

de artistieke leiding op zich neemt en de acteurs begeleidt. Maar ook decorbouwers, 

kostuumontwerpers en technici zijn vaak essentieel om een voorstelling tot een succes te maken. 

En niet te vergeten: er is publiek nodig dat bereid is getuige te zijn van de voorstelling. Kortom, 

een toneelvoorstelling komt tot stand door de bereidheid van verschillende partijen om samen te 

werken en vindt zijn voltooiing in een uitbeeldingssituatie waarin het drama collectief door een 

publiek wordt ondergaan.4                                                                                                                                                                                   

Bovenstaande beschrijving lijkt misschien van toepassing op een moderne theaterproductie, maar 

dat hoeft zeker niet het geval te zijn. Ook enkele eeuwen geleden ging men al multidisciplinair te 

werk bij de organisatie van een toneelopvoering. Een sprekend voorbeeld is het toneel van de 

rederijkers. In de volgende paragrafen zal ik nader ingaan op de herkomst van deze veelzijdige 

culturele beweging uit de late middeleeuwen.  

 

1.2 Rederijkers: van papier naar praktijk                                                                                    1.2 Rederijkers: van papier naar praktijk                                                                                    1.2 Rederijkers: van papier naar praktijk                                                                                    1.2 Rederijkers: van papier naar praktijk                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

De rederijkerij vormt één van de omvangrijkste literaire bewegingen binnen de Nederlandse 

                                                           

1 Bergh, van den, H., Konstanten in de komedie. 1972, p. 9. 
2 Bergh, van den, H.,Teksten voor toeschouwers. 1991, p. 13. 
3 Bergh, van den, H.,Teksten voor toeschouwers. 1991, p. 25-26. 
4 Bergh, van den, H.,Teksten voor toeschouwers. 1991, p. 23. 
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literatuurgeschiedenis, die vooral in de vijftiende, zestiende en het begin van de zeventiende eeuw 

actief was.5 Het betreft een ambachtelijk soort literatuur, die nu eens niet alleen toegankelijk was 

voor de bovenklasse in de samenleving, maar ook kansen bood onder andere lagen van de 

stedelijke bevolking. Zelf teksten maken, voordragen, luisteren en een eigen mening vormen: als 

lid van een rederijkerskamer ontving je allereerst een gedegen scholing op bovengenoemde 

punten.6                                                                                                                                                   

Rederijkers beoefenden hoofdzakelijk de toneelkunst en het refrein, oftewel literatuur die bedoeld 

was om naar te kijken en te luisteren. De klassieke retorica speelde een prominente rol in hun 

werk.7 Naast het ambachtelijke, esthetische aspect wilden de rederijkers namelijk vooral 

overtuigen. Hiertoe maakten zij gebruik van het gesproken of gezongen woord en verzorgden zij 

regelmatig dramatische opvoeringen, die toegankelijke waren voor een breed publiek.8  

Rederijkers schreven dus zeker niet alleen voor zichzelf of om het principe van de kunst. Zij 

wilden vooral het goede voorbeeld geven aan hun stadsgenoten.9 Als cultureel middelpunt van een 

stad speelden rederijkerskamers namelijk al gauw een belangrijke rol bij de culturele opvoeding 

van de groeiende bevolking.10 Een ander element dat bijdroeg aan de bloei van het genre was dat 

rederijkers zich bij voorkeur uitdrukten in de volkstaal, in plaats van het tot dan toe 

gezaghebbende Latijn. Daarnaast vertoonden rederijkers hun literaire kunsten het liefst in 

competitieverband.11 Regelmatig werden er prijzen uitgeloofd om het competitie-element kracht 

bij te zetten.12 Een sprekend voorbeeld is het rederijkersfeest van oktober 1606 te Haarlem. De 

organisator, rederijkerskamer De Pellicanisten, schrijft bij een terugblik in 1922:  

   Bij die gelegenheid werden prijzen, bestaande in zilveren bekers van   

  verschillende zwaarte (van 4 tot 24 lood) toegekend voor:  

Bij de intrede, voor het schoonste blazoen, voor het spel van sinne,                                                   

voor het beste spelen, voor het best gestelde refrein, voor oratorie,                                                  

voor het beste liedeken, voor het beste zingen, voor het schoonst                                                       

                                                           

5 Ramakers, B.A.M., Conformisten en rebellen. 2003, p. 19. 
6 Ramakers, B.A.M., Op de Hollandse Parnas. 2006, p. 7. 
7 Pleij, H., Het gevleugelde woord. 2007, p. 297. 
8 Pleij, H., Het gevleugelde woord. 2007, p. 321. 
9 Ramakers, B.A.M., Conformisten en rebellen. 2003, p. 114. 
10 Pleij, H., Het gevleugelde woord. 2007, p. 296-297. 
11 Pleij, H., Het gevleugelde woord. 2007, p. 397. 
12 Pleij, H., Het gevleugelde woord. 2007, p. 397. 
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sinrijckste vierwerck, voor het verste komen, voor het meest inleggen,                                                   

en aan die Camers die constich en vlijtigh verthoont hadden.13 

De rederijkers hadden dus oog voor detail, maar ook algehele presentatie stond hoog in het 

vaandel, zoals mede is af te leiden uit de diverse prijzen die er tijdens een wedstrijd te verdelen 

waren.  

Een belangrijke verdienste van de rederijkers is dat zij literatuur en cultuur toegankelijk maakten 

voor een steeds gemêleerder publiek.14 Ook zorgden de rederijkers ervoor dat hun taal- en 

toneelkunsten voortaan op het podium werden vertoond in plaats van op wagens die werden 

voortgetrokken in een religieuze stoet.15                                                                                                                                                      

 

1.3 1.3 1.3 1.3 Podium en publiekPodium en publiekPodium en publiekPodium en publiek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Voor de opkomst van de rederijkers was toneel nog onlosmakelijk verbonden met de processie.16 

Deze vroege toneelvorm werd vertoond tijdens of na een religieuze ommegang, bijvoorbeeld om 

Sacrementsdag17 te vieren.18 Het (vaak stille) tafereel werd uitgevoerd op een speciaal daarvoor 

uitgeruste wagen, die vervolgens werd meegevoerd langs de processieroute.             

Toneelvoorstellingen van de rederijkers vonden ook plaats in de open lucht, maar het 

rederijkerstoneel had zich aan het begin van de vijftiende eeuw inmiddels volledig losgeweekt van 

het ommegangstoneel.19 Rederijkers brachten toneel juist letterlijk van de straat naar het podium.20 

Ze vertoonden hun toneelkunst niet langer op verplaatsbare wagens langs de weg tijdens een 

processie, maar vooral op vaststaande stellages die als podium fungeerden, bijvoorbeeld tijdens 

speciaal georganiseerde wedstrijden. Een voorbeeld van zulke wedstrijden vormen de 

schuttersfeesten. Dit waren interstedelijke competities tussen schuttersverenigingen, die aan het 

                                                           

13 Lennep, O. van, Beknopte geschiedenis van “Trou Moet Blijcken” 1503-1922. 1922, p. 5 
14 Pleij, H., Het gevleugelde woord. 2007, p. 321. 
15 Pleij, H., Het gevleugelde woord. 2007, p. 397. 
16 Hummelen, W. H. M., Toneel op de kermis, van Bruegel tot Bredero. 1989, p. 1. 
17 Sacramentsdag is een katholieke feestdag van middeleeuwse oorsprong. Op deze dag werd in een processie het lichaam 

van Christus in sacramentsvorm door de straten gedragen. Sacramentsdag betekent letterlijk ‘het feest van Christus’ 

lichaam’. In sommige katholieke delen van Duitsland en andere landen in Europa wordt Sacramentsdag nog steeds 

gevierd op de tweede donderdag na Pinksteren. Zie: Snoek, G.J.C., Sacramentsdevotie en Sacramentsdag 

Over de oorsprong en betekenis van een kerkelijk feest. 1995, p. 29-37. 
18 Stichting Neerlandistiek VU, Jezus en de overspelige vrouw. Een 16e-eeuws processiespel van de Middelburgse 

chirurgijns Lo van Driel. 2000, p. 45. 
19 Hummelen, W. H. M., Toneel op de kermis, van Bruegel tot Bredero. 1989, p. 1. 
20 Pleij, H., Het gevleugelde woord. 2007, p. 396. 
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einde van de dag werden opgeluisterd met een toneelcompetitie onder verschillende 

rederijkerskamers.21 De latere, zelfstandig georganiseerde toneelfestivals van de rederijkers (ook 

wel landjuwelen genoemd vanwege de prijzen die er te verdienen waren) zijn voor een belangrijk 

deel ontstaan uit de meerdaagse festivals van schuttersverenigingen.22 

                                                                                                 

Afb 1: Toneelstellage voor de Haarlemse rederijkerswedstrijd van 1606, Const-thoonende Iuweel, ex. U.B. Groningen (foto: GC, R.U. 

Groningen).                

Op de door rederijkers vertoonde kunsten kwam doorgaans veel publiek af. De rol                                                                                                             

van het aanwezige publiek bij voorstellingen van de rederijkers was echter anders dan wij 

tegenwoordig gewend zijn en in veel gevallen een stuk actiever.23 De scheidslijn tussen acteur en 

publiek was zelfs niet altijd even helder. Zo liepen er deelnemers in de bonte stoet tijdens de 

intocht van een rederijkerskamer die voor kortere of langere tijd een bepaalde ‘rol’ konden 

aannemen. Op deze wijze poogden acteurs het aanwezige publiek actief bij het schouwspel te 

betrekken of tussentijds te vermaken. Gelegenheidsacteurs veranderden daarentegen met 

hetzelfde gemak zélf in toeschouwer. Ook was het niet ongewoon dat het publiek een (tijdelijke) 

rol kreeg toebedeeld door de organisatie, bijvoorbeeld doordat men werd gevraagd mee te 

bewegen of mee te zingen.24 Zonder participatie van het aanwezige publiek was het spektakel niet 

compleet.25 

                                                           

21 Pleij, H., Het gevleugelde woord. 2007, p. 302. 
22 Pleij, H., Het gevleugelde woord. 2007, p. 302. 
23 Ramakers, B., Conformisten en rebellen. 2003, p. 26.  
24 Ramakers, B., Conformisten en rebellen. 2003, p. 25. 
25 Ramakers, B., Conformisten en rebellen. 2003, p. 25. 
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Afb. 2: Allegorische optocht van de Dordrechtse Rederijkers Kamer de Fonteynisten. Anoniem. Dit schilderij vertoont vermoedelijk de 

intrede van de Dordtse kamer in Vlaardingen in 1616.  

 

1.4 Literaire nalatenschap van de rederijkers                                                                                1.4 Literaire nalatenschap van de rederijkers                                                                                1.4 Literaire nalatenschap van de rederijkers                                                                                1.4 Literaire nalatenschap van de rederijkers                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Rederijkers voerden zowel ernstige, serieuze toneelstukken op (spelen van sinne) als stukken met 

een komisch karakter (klucht, esbatement). Er zijn circa 600 toneelteksten van de rederijkers 

bewaard gebleven. De zinnespelen zijn veruit in de meerderheid: daarvan zijn er enkele 

honderden bekend.26 Zinnespelen zijn allegorisch opgezette toneelstukken met een moraliserend 

karakter. Ze bevatten nadrukkelijk een leerzame boodschap en zijn veelal vormgegeven rond een 

bijbels thema.27 Vaak werd de ‘sin’ van het toneelstuk vooraf geformuleerd in de vorm van een 

bepaalde gedachte of opdracht.28 

Ongeveer 80 overgeleverde toneelteksten dragen de genrenaam ‘clucht’, ‘cluijte’of ‘esbatement’.29 

Deze toneelstukken zijn in de regel kort en bondig (de gemiddelde lengte bedraagt 500 versregels) 

en vertonen een komisch karakter. Komisch toneel was vooral bedoeld om de feestvreugde te 

verhogen en de toeschouwers te vermaken. Toch ontbrak ook in deze toneelstukken de 

onderliggende boodschap vrijwel nooit.30                                                                                                                                      

Een klucht of esbatement werd, net als het spel van sinne, vaak geschreven en opgevoerd naar 

aanleiding van een specifieke gelegenheid, zoals een landjuweel, blijde intocht of jaarmarkt. Een 

voorbeeld is Een esbatement van een Crijschman die een buermans paert steelt. Dit stuk is 

afkomstig uit de verzameling esbatementen van de Roode Lelije te Brouwershaven. Er zijn 

aanwijzingen dat dit toneelstuk is opgevoerd op 31 augustus 1560 tijdens de jaarlijkse 

paardenmarkt. Het stuk handelt namelijk over een soldaat die een paard steelt van één van de 

                                                           

26 Kramer F., Rederijkers-esbatementen: Om tot lachen te berueren. 1999, p. 91. 
27 Pleij, H., Het gevleugelde woord. 2007, p. 399. 
28 Gorp, H. van, Lexicon van literaire termen. 1998, p. 412. 
29 Kramer F., Rederijkers-esbatementen: Om tot lachen te berueren. 1999, p. 91. 
30 Pleij, H., Het gevleugelde woord. 2007, p. 414. 
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inwoners van Brouwershaven.31 Deze gebondenheid aan een specifiek evenement verklaart 

mogelijk waarom er, in verhouding tot het aantal zinnespelen, relatief weinig komische 

toneelstukken bewaard zijn gebleven. Uit de informatie op stadsrekeningen is echter af te leiden 

dat de komische toneelcultuur het genre van de zinnespelen in populariteit moet hebben 

geëvenaard.32  

De typering van het komische genre is tamelijk breed, maar naast de nodige verschillen is er zeker 

ook een opvallend aantal constanten aan te wijzen.33 Dit geldt bijvoorbeeld voor onderwerpen als 

thema, intrige, locatie en het karakter van de personages. Per klucht treden er gemiddeld vier tot 

vijf personages op. De personages ontlenen hun identiteit aan vaste verbanden: familiebanden of 

sociale relaties en soms ook aan hun beroep. De karakters kunnen echter variëren en worden 

ingevuld met behulp van de context waarin de personages uiteindelijk worden opgevoerd.34 Het 

lijkt er in ieder geval sterk op dat rederijkers in eerste instantie beschikten over een reeks vaste 

ingrediënten waarmee ze vervolgens naar eigen inzicht een klucht of esbatement konden 

construeren.35 In de volgende hoofdstukken zal ik nog uitgebreid op dit gegeven terugkomen. 

Hoofdstuk 2 geeft eerst een overzicht van het onderzoek dat er tot nu toe is gedaan naar het 

komische toneel van de rederijkers. Aansluitend zal ik het onderwerp toelichten dat in deze 

scriptie centraal staat.             

                                                                                                                                            

 

 

 

 

      

                                                                                          

                                                           

31 Linden, H. van der, De Roode Lelije. 1986, p.76. 
32 Pleij, H., Het gevleugelde woord. 2007, p. 413-414. 
33 Kramer F., Rederijkers-esbatementen: Om tot lachen te berueren. 1999, p. 91. 
34 Kramer F., Rederijkers-esbatementen: Om tot lachen te berueren. 1999, p. 91. 
35 Kramer F., Rederijkers-esbatementen: Om tot lachen te berueren. 1999, p. 91. 



12 

 

2.2.2.2. KomKomKomKomisch toneel van de rederijkers: onderzoek en afbakening isch toneel van de rederijkers: onderzoek en afbakening isch toneel van de rederijkers: onderzoek en afbakening isch toneel van de rederijkers: onderzoek en afbakening     

2.1 Benaderingen in het rederijkersonderzoek2.1 Benaderingen in het rederijkersonderzoek2.1 Benaderingen in het rederijkersonderzoek2.1 Benaderingen in het rederijkersonderzoek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

In de inleiding heb ik willen laten zien dat dramateksten in het algemeen, maar ook dramateksten 

van de rederijkers, een aparte positie innemen binnen het literatuuronderzoek. Dramateksten zijn 

in de regel niet geschreven als leesboek, maar bestemd als gebruiksdocument, bedoeld om verder 

bewerkt te worden door een theatermaker.36                                                                                                                             

Tot enkele decennia geleden hielden literatuurwetenschappers zich echter nog voornamelijk bezig 

met het onderzoek naar zelfstandige teksten. Men had nauwelijks oog voor het feit dat een 

dramatekst vaak nog verder wordt bewerkt en eigenlijk pas zijn definitieve vorm krijgt op het 

moment dat hij wordt opgevoerd in het bijzijn van publiek. Tegenwoordig zoeken wetenschappers 

om die reden vaker bewust de samenwerking op met andere wetenschappelijke disciplines, 

bijvoorbeeld de theaterwetenschap. In de volgende paragrafen zullen de belangrijkste visies aan de 

orde komen die het onderzoek naar rederijkerskluchten tot nu toe heeft voortgebracht. 

Functionalistische visie                                                                                                                                          

De functionalistische benadering is geïntroduceerd door Herman Pleij (1975), in een artikel in 

Spektator genaamd: ‘De sociale funktie van humor en trivialiteit op het rederijkerstoneel’. In dit 

artikel brengt Pleij de sociaal-bewogenheid van de 16e eeuw voor de eerste maal in direct verband 

met het toneel van de rederijkers.37 Rederijkers gebruikten hun komische toneelstukken (behalve 

voor het opwekken van de lach) namelijk vooral als didactisch middel om de stedelijke bevolking 

normen en waarden bij te brengen. Het resultaat van deze benadering is dat Pleij de 

rederijkersliteratuur hoofdzakelijk beziet in het licht van een veranderende samenleving: een 

samenleving waarin vaste sociale verbanden gaandeweg veranderden en waar burgers, temidden 

van deze kenteringen, opnieuw probeerden om hun positie, ideologie en mentaliteit te bepalen.38 

Rederijkers poogden een actieve bijdrage aan de “beschaving” van de stedelijke bevolking te 

leveren door morele handvatten aan te reiken in hun retorische kunst. De toeschouwer krijgt in 

dit type literatuur dan ook voorgespiegeld hoe hij zich bij voorkeur dient te gedragen om een 

verantwoord burger te (kunnen) zijn. Deze nieuwe standpunten werden in beeld gebracht door 

                                                           

36 Kramer, F., Mooi vies, knap lelijk. 2009, p. 14. 
37 Pleij, H., De sociale funktie van humor en trivialiteit op het rederijkerstoneel. 1975, p. 114. 
38 Kramer, F., Mooi vies, knap lelijk. 2009, p. 52. 
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zogenaamde ‘omgekeerde-wereld-rituelen’.39 Vaak ging dit gepaard met uitbundige situaties op het 

toneel: vrouwen die hun man de baas zijn, geweldadig gedrag, overspel, travestie... Het kwam 

allemaal voorbij op het podium van de rederijkers.40                                                                                      

Structuralistische visie                                                                                                         

Literatuurwetenschappers Bernadette Rey-Flaud (La farce ou la machine à rire, 1984) en Wim 

Hüsken (Noyt meerder vreucht, 1987) passen in hun onderzoek naar rederijkerskluchten een 

structuralistische benadering toe. Rey-Flaud heeft als eerste een systemathiek bedacht om het 

mechaniek van de Franse ‘farce’ vast te leggen in structuurformules. Hiertoe heeft zij de acties en 

personages teruggebracht tot symbolen. Zeer eenvoudig gesteld geven deze symbolen een mate 

van gemeenschappelijkheid tussen bepaalde personages en/of bepaalde gebeurtenissen weer.41 

Door deze symbolen vervolgens te combineren tot een structuurformule voor elk afzonderlijk 

toneelstuk kan het handelingsverloop op beknopte wijze worden weergeven. Hüsken heeft enkele 

jaren later het voorbeeld van Rey-Flaud gevolgd en geprobeerd haar beschrijvingsmodel om te 

buigen naar een passend model voor de Nederlandse situatie. De genoemde structuralistische 

benadering richt zich dus vooral op onderliggende structuren en terugkerende patronen in de 

tekst, die samen het mechaniek van een klucht vormen. Zo onstaat er een ‘kluchtmachine’, die 

wordt aangedreven door specifieke gebeurtenissen als list, misverstand en bedrog. Ook de 

personages staan nadrukkelijk in dienst van het genoemde kluchtmechaniek.42 Hoe de 

structuralistische werkwijze van Hüsken er precies uitziet zal in hoofdstuk 4, paragraaf 4.3 nader 

aan bod komen.                                                                                                                                                                                                               

Pragmatische visie                                                                                                                                                    

In 2009 verschijnt Mooi vies, knap lelijk van Femke Kramer. In deze studie wordt de verzameling 

kluchtteksten van de rederijkers benaderd vanuit een pragmatische invalshoek. Volgens Kramer is 

een toneeltekst namelijk expliciet bedoeld als gebruiksdocument, “bestemd voor verdere 

verwerking door theatermakers”.43 De spreektekst van personages vormt de handleiding van de 

regisseur; een reden waarom toneelteksten van de rederijkers vaak maar weinig expliciete 

gebruiksinstructies bevatten. Kramer toont aan dat rederijkers hun kluchtteksten schreven in een 

                                                           

39 Pleij, H., Spectaculair kluchtwerk. 2001, p. 263. 
40 Pleij, H., Spectaculair kluchtwerk. 2001, p. 280-281. 
41 Kramer, F., Mooi vies, knap lelijk. 2009, p. 45. 
42 Kramer, F., Mooi vies, knap lelijk. 2009, p. 45. 
43 Kramer, F., Mooi vies, knap lelijk. 2009, p. 90.  
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specifiek idioom. Dit idioom, dat zeer theatraal en breedsprakig van aard is, bevat tegelijkertijd de 

gebruiksinstructies voor de regisseur. Het idee hierachter is dat de eventuele toneelaanwijzingen, 

die nodig zijn bij het voorbereiden van een opvoering, in de spreektekst van de personages zijn 

‘ingeschreven’. Het is aan de theatermaker om deze impliciete gebruiksinstructies te herkennen en 

vervolgens te vertalen in een visueel en auditief aantrekkelijk schouwspel. Hoe dit procédé precies 

in zijn werk gaat, komt uitgebreider aan bod in hoofdstuk 3, paragraaf 3.4. 

In deze scriptie zal ik de hierboven beschreven structuralistische benadering van Hüsken en de 

pragmatische benadering van Kramer tegen elkaar afzetten op het niveau van de personages en 

hun onderlinge verhoudingen. Naast de studies van Hüsken en Kramer, zal ik ook nog een derde 

benadering in mijn onderzoek betrekken, namelijk die van literatuur- en theaterwetenschapper 

Hans van den Bergh.  

Van den Bergh neemt een middenpositie in ten opzichte van Hüsken en Kramer. In Teksten voor 

toeschouwers (1979) geeft hij een algemene inleiding in de drama-analyse. Een belangrijk verschil 

met de genoemde studies van Hüsken en Kramer is dat zijn dramatheorie zich dus niet toespitst op 

het repertoire van de rederijkers. In de volgende paragraaf zal ik mijn vergelijkend onderzoek naar 

aanleiding van deze drie benaderingen nader toelichten. 

    

2.2 Onderzoek in deze scriptie                                                                                               2.2 Onderzoek in deze scriptie                                                                                               2.2 Onderzoek in deze scriptie                                                                                               2.2 Onderzoek in deze scriptie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

In deze scriptie vergelijk ik de analysemethoden van drie verschillende wetenschappers op het 

niveau van de personageverhoudingen. Ik zal illustreren dat het interessant is om personages als 

onderzoeksobject te kiezen in het onderzoek naar rederijkerskluchten, mede door hun taalgebruik 

nader te bestuderen. Het doel van deze vergelijkende analyse is om erachter te komen welke 

overeenkomsten en verschillen er tussen de gekozen benaderingen bestaan. Ook zal ik nagaan in 

hoeverre deze methoden elkaar aanvullen of mogelijk juist ontkrachten.                                                                                                                                                   

Ik beperk mijn onderzoeksmateriaal tot twee rederijkerskluchten, zodat ik de vergelijkingen op 

inhoudelijk niveau kan uitwerken. Mijn onderzoeksmateriaal bestaat uit de kluchten: Geert en 

Maes en Alit en Lijsbith.                                                                                                                                           

Verantwoording materiaalkeuze                                                                                                                                        

Om tot mijn materiaalkeuze te komen ben ik in eerste instantie te rade gegaan bij het Repertorium 
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van het rederijkersdrama van W.H.M. Hummelen. Dit bibliografisch overzicht van 

rederijkersspelen (van 1500 tot ongeveer 1620) vormde een nuttig aanknopingspunt om twee 

kluchten te kiezen uit de voor mij vrijwel onbekende verzameling. Bij mijn uiteindelijke keuze 

heb ik de volgende criteria gehanteerd: beide kluchten zijn nog niet uitputtend besproken of 

onderzocht en zijn ontstaan binnen verschillende rederijkerskamers. Wat betreft het eerste 

criterium leek het mij interessant om twee stukken te kiezen waar nog niet veel onderzoek naar is 

gedaan, of überhaupt over geschreven is. Het tweede criterium heb ik aangehouden, omdat ik 

verwacht meer inhoudelijke en stilistische verschillen aan te treffen bij het analyseren van 

toneelstukken die door verschillende rederijkerskamers zijn vervaardigd en opgevoerd.                                   

Daarnaast heb ik gekozen voor kluchten waarin personages expliciet paarsgewijs optreden. Tijdens 

het lezen van de studie Noyt meerder vreucht (Hüsken, 1987) kwam ik erachter dat dit een 

veelvoorkomend verschijnsel is binnen het genre van de rederijkerskluchten. Het leek mij 

zodoende interessant om dit verschijnsel een rol te laten spelen in mijn vergelijkend onderzoek 

naar personages binnen dit type toneelstuk. Op de inhoud van de spelen heb ik slechts globaal 

gelet bij mijn keuze voor Geert en Maes en Alit en Lijsbith, alhoewel de inhoud wel degelijk een 

rol zal spelen in het vergelijkend onderzoek dat in deze scriptie centraal staat. 

Herkomst materiaal                                                                                                                                                        

Geert en Maes is afkomstig uit de verzameling Trou Moet Blijcken van de Haarlemse 

Rederijkerskamer ‘De Pellicanisten’. Deze kamer, ook wel de Oude Kamer genoemd, is 

waarschijnlijk al voor 1503 opgericht en daarmee de oudste kamer van Haarlem. In 1922 is de 

rederijkerskamer opgegaan in een (heren)sociëteit, die thans nog bestaat en een groot gedeelte van 

het archief in eigen beheer heeft.44                                                      

Geert en Maes bevindt zich in boek G van de verzameling Trou Moet Blijcken en is, net als de 

overige spelen in deze band, ondertekend door Goosen ten Berch (en zijn lijfspreuk “Schout List 

en Arch”).45 Ten Berch is tevens afschrijver van de banden A, B en C.46 Er is nauwelijks iets over 

hem bekend. De Vooys stelt dat het aannemlijk is dat hij lid is geweest van De Pellicanisten, 

mogelijk in de functie van factor.47 Of hij echter zelf ook heeft gedicht, is helaas niet bekend. Hij 

                                                           

44 Lennep, O. van, Beknopte geschiedenis van “Trou Moet Blijcken” 1503-1922. 1922, p. 4. 
45 Hüsken, W.N.M., Ramakers, B.A.M. en Schaars F.A.M., Trou moet blijcken. Bronnenuitgave van de boeken der 

Haarlemse rederijkerskamer ‘de Pellicanisten’. Deel 7: Boek G. 1997, p. 8. 
46 Vooys, C.G.N. de, ‘Rederijkersspelen uit het archief van “Trou moet Blijcken” ’. 1928, p. 161. 
47 Lid van een rederijkerskamer die belast was met het samenstellen van gelegenheidsgedichten en zinnespelen (zie 

WNT). 
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verzamelde in ieder geval niet alleen teksten van De Pellicanisten, maar ook teksten van andere 

kamers, die hij vervolgens bruikbaar maakte voor opvoering door de Haarlemse kamer.48                                                                                    

In 1982 is er een toegankelijke editie gemaakt van Geert en Maes door Bram Laport. De tekst is in 

eigen beheer uitgegeven en in beperkte oplage verspreid.49 

Alit en Lijsbith is afkomstig uit een zestiende-eeuws handschrift met esbatementen van een 

rederijkerskamer te Brouwershaven: De Rode Lelije. De oudste vermelding van deze 

rederijkerskamer is afkomstig uit een Rechtsregister van 1557.50 Brouwershaven floreert op dat 

moment in economisch opzicht. Mogelijk heeft dit aspect bijgedragen aan het oprichten van de 

rederijkerskamer.51 Nelleke Moser geeft in “Mozes en Momus in Brouwershaven. Een loflied op 

retorica uit 1636” een beknopte weergave van de roerige geschiedenis van deze Zeeuwse kamer. 

De geschiedenis van de Rode Lelije is onder te verdelen in vier perioden: “bloei onder een 

katholiek regime (1557-1568), repressie onder een katholiek regime (1569-1581), repressie onder 

een gereformeerd regime (1582-1593 en heropening gevolgd door ondergang (1594-?).”52 De 

veelbewogen geschiedenis van de kamer komt ook tot uitdrukking in het handschrift waaruit Alit 

en Lijsbith afkomstig is. Dit handschrift bevat elf toneelstukken, vier liederen en 

kladaantekeningen. Er is door verschillende afschrijvers aan het handschrift gewerkt. Negen van 

de vijftien teksten zijn incompleet, er ontbreken dan ook enkele bladen uit het handschrift. 53 

Daarnaast zijn er verscheidene correcties zichtbaar. Sommige van deze correcties berusten 

mogelijk op censuur.54 Het toneelstuk Alit en Lijsbith is wel in zijn geheel overgeleverd, maar het 

is niet bekend wie de afschrijver is. Het handschrift waarin het toneelstuk zich bevindt is in 1946 

voor het eerst toegankelijk gemaakt in een proefschrift door Herman Meijling. Dit is tot op heden 

de enige editie waarin Alit en Lijsbith beschikbaar is.                                                                                                                                        

Verantwoording onderzoeksmethoden                                                                                                                            

De drie methoden die ik heb gekozen voor mijn vergelijkend onderzoek opereren ieder vanuit een 

                                                           

48 Vooys, C.G.N. de, ‘Rederijkersspelen uit het archief van “Trou moet Blijcken” ’. 1928, p. 161-162. 
49 Berch, G. ten, Een cluijt van Geert en Maes. Ed. B. Laport. Enschede 1982.  
50 Linden, H. van der, De Roode Lelije. 1986, p. 78. 
51 Linden, H. van der, De Roode Lelije. 1986, p. 78. 
52 Moser, N., ‘Mozes en Momus in Brouwershaven’. 2003, p. 213. 
53 Moser, N., ‘Mozes en Momus in Brouwershaven’. 2003, p. 216-217. 
54 Moser, N., ‘Mozes en Momus in Brouwershaven’. 2003, p. 217. 
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verschillende invalshoek, maar volgen elkaar op in de tijd. Ik bespreek ze hierna in chronologie 

van de publicaties.  

Als eerste komt in hoofstuk 4, paragraaf 2 de benadering van H. van den Bergh (literatuur- en 

toneelwetenschapper) aan bod. In hoofdstuk 4, paragraaf 3 werk ik een vergelijking uit tussen 

beide kluchtteksten aan de hand van W.M.N. Hüskens methode op het niveau van de structuur 

van de dramatekst. In hoofdstuk 4, paragraaf 4 vergelijk ik de kluchtteksten volgens de 

benaderingswijze van F. Kramer. 

Gebruikte edities 

Geert en Maes:                                                                                                                                                          

Hüsken, W.N.M., e.a.,‘Een cluijt van Geert en Maes’. In: Trou moet blijcken. Bronnenuitgave van 

de boeken der Haarlemse rederijkerskamer ‘de Pellicanisten’. Dl. 7. Assen 1997.                                                   

Alit en Lijsbith:                                                                                                                                                                  

Meijling, H., ‘Een esbatement van VI personagien’. In: Esbatementen van de Rode Lelije te 

Brouwershaven. Groningen 1946. Proefschrift. 

Wanneer ik in het vervolg uit één van beide toneelteksten citeer, betreft het bovengenoemde 

editie(s). 
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3.3.3.3. Vorm en inhoud van de spelenVorm en inhoud van de spelenVorm en inhoud van de spelenVorm en inhoud van de spelen    

Alvorens ik overga tot het eigenlijke onderzoek in deze scriptie volgt hieronder een beknopte 

omschrijving van de inhoud, vormgeving en scène-indeling van de toneelstukken. (Voor de 

volledige inhoud en vertalingen van de toneelteksten, zie bijlagen.)                                                                                                 

    

3.13.13.13.1    Een cluijte van Geert en MaesEen cluijte van Geert en MaesEen cluijte van Geert en MaesEen cluijte van Geert en Maes 

Inhoud en scène-indeling                                                                                                                                             

In Geert en Maes staan twee echtparen centraal: Geert en Bate en Maes en Truije. De vier 

personages zijn tevens bevriend en buren van elkaar. Het stuk telt 664 versregels en is opgebouwd 

uit acht scènes.55 De hoofdtekst wordt voorafgegaan door de tekst: “Item hier Begint Een Cluijt 

van Geert en Maes de personages sijn dese ...” dan volgt een opsomming van de personages en tot 

slot de mededeling: “Tspel begint”. Na vs. 137 staat in de linkermage van de pagina de volgende 

aanwijzing genoteerd: ‘gerit compt uijt als een geest’. Aansluitend op de hoofdtekst volgen nog 

enkele regels neventekst (vs. 665 en verder) : “Fijnis Lang in dicht 433 regulen/Par Trouw Moet 

Blijcken/Goossen ten Berch/ Schout List en Erch”. Ook staat in de linkermarge van het handschrift 

vijf keer de aanduiding ‘pausa’ genoteerd, namelijk na vs. 113, 258, 284, 339 en 565.                                                                                

In Geert en Maes komen drie rondelen voor. De eerste vinden we helemaal aan het begin van het 

toneelstuk en wordt uitgesproken door Geert, die zich op dat moment alleen op het toneel bevindt 

(vs. 10-17). Het tweede rondeel sluit een scène-apart af: Geert en Maes verkeren in een 

triomfantelijke stemming en verheugen zich over de uitkomst van hun list (vs. 101-113). Tot slot 

treffen we nog een rondeel aan aan het einde van het stuk (vs. 630-663). Aan dit rondeel nemen 

alle vier de personages deel. 

Hoe dienen we nu tot een logische indeling van scènes te komen? De gebruikelijke opvatting 

hierover is dat de overgang van de ene naar een volgende scène wordt gemarkeerd door één (of 

meerde) personage(s), die zich bij het reeds op het toneel aanwezige gezelschap voegt (voegen) of 

juist het toneel verlaten. Vaak heeft het opkomen of juist verdwijnen van één (van de) 

                                                           

55 Ik ga hier uit van de telling (in verzen) zoals die wordt gehanteerd in de editie Hüsken (1997). 
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personage(s) namelijk invloed op het handelingsverloop en de gebeurtenissen op het toneel.56 De 

dialoogtekst van de personages biedt aanwijzingen om het dramastuk onder te verdelen in scènes. 

Voor Geert en Maes kom ik langs deze weg op een indeling bestaande uit acht scènes. Een korte 

omschrijving per scène luidt als volgt: 

Scène 1 (vs. 1-40):57 Het stuk opent met een monoloog, uitgesproken door het personage Geert, 

waarin hij zijn persoonlijke toestand beklaagt. Hij zou zo graag eens ongestoord plezier willen 

maken, maar zijn echtgenote belemmert hem voortdurend in zijn drinkgedrag door hem overal 

waar hij gaat te volgen. Buurman en vriend Maes bevindt zich in precies dezelfde situatie. Daarom 

roept Geert zijn vriend op het toneel om samen voor eens en voor altijd af te rekenen met het 

storende gedrag van hun vrouwen. 

Scène 2 (vs. 41-122): Geert en Maes klagen nogmaals dat ze nooit eens ongestoord naar de herberg 

kunnen om plezier te maken, zonder lastig te worden gevallen door hun bemoeizuchtige 

echtgenotes. Ze besluiten daarom een plan te smeden om via een omweg toch het begeerde 

drinkgeld in handen te krijgen. In een aantal stappen willen ze hun vrouwen een rad voor ogen 

draaien. Om te beginnen zal Geert zich vermommen als geest om Truije en Bate de stuipen op het 

lijf te jagen. Vervolgens stellen Geert en Maes stellen zich verdekt op. Ze maken een hels kabaal 

door onder andere op potten en pannen te slaan. 

Scène 3 (vs. 123-261): Truije en Bate komen op en Geert verschijnt aan hen als de geest van Han 

(wijlen Bate’s eerste man). Truije wil hierop weten of haar voormalige echtgenoot, Wijte, soms 

ook aanwezig is? De geest antwoordt bevestigend en geeft de vrouwen vervolgens opdracht om zes 

geldstukken te gaan verzamelen. Dit bedrag moet gebruikt worden om het zielenheil van hun 

overleden echtgenoten veilig te stellen. 

Scène 4 (vs. 262-284): Truije en Bate overleggen wat hen te doen staat. Ze besluiten naar de 

lommerd58 te gaan om een kledingstuk te belenen en zo het benodigde geld bij elkaar te krijgen. 

Scène 5 (vs. 285-339): Geert en Maes treffen elkaar na de eerste verkleedpartij. Maes stelt voor dat 

Geert zich direct opnieuw gaat vermommen, dit keer als geestelijk broeder. Zo kan hij spoedig het 

                                                           

56 Zie ook: Bergh, H. van den, Teksten voor toeschouwers. 1991, p. 100 en verder. 
57 Hierbij dient opgemerkt te worden dat de versrgels 1-9 niet uit spreektekst, maar uit neventekst bestaan. De 

spreektekst van personage Geert begint zodoende vanaf vs. 10. 
58 (Particuliere) bank van lening (zie WNT). 
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boetegeld van Truije en Bate in ontvangst nemen. Geert verkleedt zich inderdaad een tweede keer 

en Maes ‘verstopt’ zich opnieuw (ergens op of in de buurt van het toneel). 

Scène 6 (vs. 340-493): Truije en Bate ontmoeten elkaar. Truije heeft haar rok beleend en het 

tweetal gaat op weg naar de geestelijke om de muntstukken te overhandigen. Truije en Bate 

stellen tevreden vast dat ze niet zijn voorgelogen, want ze zien inderdaad een broeder staan op de 

afgesproken plek. Maar de bewuste geestelijke (gespeeld door Geert) is duidelijk niet van plan om 

het geld zomaar in ontvangst te nemen. De vrouwen dringen aan om het tóch aan te pakken. Het 

gaat immers om het zielenheil van hun overleden echtgenoten. Geert besluit daarop dat hij de 

vrouwen nog wel wat extra kan laten zweten als straf voor hun zuinige gedrag. Hij legt ze een 

aanvullende boetedoening op: allereerst moeten ze de biecht afleggen. Vervolgens moeten ze hun 

haren afknippen en zich ontdoen van iedere vorm van opsmuk. Daarna mogen Geert en Maes 

ieder drie keer, mét de schoenen aan, over hun echtgenotes heen lopen. En ‘last but not least’ 

draagt hij Truije en Bate op om driemaal op hun knieën rond de kerk te kruipen.                               

De vrouwen besluiten maar direct met het uitvoeren van hun straf te beginnen en knippen onder 

luid gejammer hun mooie vlechten af.                                                                                                                                       

Scène 7 (vs. 494-565) Geert en Maes verschijnen opnieuw samen op het toneel. De vrouwen 

hebben alvast braaf hun vlechten afgeknipt, maar Geert en Maes strooien nog wat extra zout in de 

wond door te informeren hoe ze toch plotseling zo ‘mismaakt’ komen? De vrouwen hebben echter 

geen tijd voor medelijden en bevelen hun mannen om driemaal over hen heen te lopen. (Dit 

gedeelte van de straf vindt plaats onder het nodige geschreeuw, gescheld en ‘auw’-geroep.) Hierna 

begeven Truije en Bate zich spoedig op weg om op hun knieën driemaal rond de kerk te kruipen.  

Scène 8 (vs. 566-664): Geert en Maes zijn eindelijk weer alleen en hebben bovendien het begeerde 

drinkgeld in handen. Ze verheugen zich hardop over de geslaagde afloop van hun list. Juist als ze 

op weg willen gaan naar de herberg om het geld uit te geven, verschijnt Truije plotseling met de 

mededeling dat ze het gesprek tussen de beide heren heeft afgeluisterd. Geert en Maes proberen 

nu wanhopig elkaar te beschuldigen van het bedrog. Maar tevergeefs. De vrouwen zijn niet onder 

de indruk. Er volgt een afranselpartij. Dit keer zijn het de vrouwen die de mannen stevig onder 

handen nemen. Tot slot houden de vier personages een toespraak waarin ze zich rechtstreeks 

richten tot het publiek (vs. 625 en verder).              
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3.2 Alit en Lijsbith3.2 Alit en Lijsbith3.2 Alit en Lijsbith3.2 Alit en Lijsbith 

Inhoud en scène-indeling                                                                                                                                               

Alit en Lijsbith bestaat uit 665 versregels.59 Het toneelstuk draagt in het handschrift niet de titel 

Alit en Lijsbith, maar wordt aangeduid met: “Een esbatement van VI personagien”. Hierna volgt 

een opsomming van de personages. Vervolgens is er tweemaal sprake van een duidelijke 

aanwijzing in neventekst: na vs. 343 staat “Alit singende”. En na vs. 636 staat vermeld: “Lijsbith in 

den kelder”. Het woordje ‘pausa’ komt tweemaal voor in de linkermarge van het handschrift, 

namelijk na vs. 74 en na vs. 608.  

In Alit en Lijsbith staan zes personages centraal: de vriendinnen Alit en Lijsbith, het duo Duegh 

niet (‘Deugniet’) en Licht herte (‘Luchthartigheid’), de waard Ariaen Roelen en Goosen Buer.                                       

Duegh niet en Licht herte zijn bijzondere personages. Het zijn namelijk geen personages van ‘vlees 

en bloed’, maar personificaties. Daarmee lijken ze erg op de ‘sinnekens’ uit de spelen van sinne.              

Een sinneken is een personificatie van een verleidelijke kracht die de mens tot kwaad wil 

aanzetten.60 Dit type personage verbeeldt een bepaalde ondeugd, bijvoorbeeld hoogmoed of 

ledigheid. In hoofdstuk 4, paragraaf 3 zal ik nader ingaan op de aard en herkomst van deze 

bijzondere personages.                                                                                                                                                                                                                 

In Alit en Lijsbith komen zes rondelen voor. Het stuk opent met een rondeel, uitgesproken door 

Alit (vs. 1-8). Het tweede rondeel vinden we bij aanvang van de tweede scène, wanneer Duegh 

niet en Licht herte voor de eerste maal het toneel betreden (vs.75-82). Het derde en vierde  

rondeel (vs. 159-166 /vs. 265-272) geven blijk het plezier in de herberg en worden respectievelijk 

uitgesproken door Alit en Lijsbith en Duegh niet, Alit en Licht herte. Het vijfde en zesde rondeel 

(vs. 650-657 /vs. 658-665) sluiten het toneelstuk af. In deze rondelen maken de personages Ariaen, 

Alit en Lijsbith de balans op van wat hen is overkomen. 

De dialoogtekst van de personages biedt aanknopingspunten om Alit en Lijsbith onder te verdelen 

in zeven scènes. Een korte omschrijving van de inhoud per scène luidt als volgt:                                                                                                                            

                                                           

59 Ik ga hier uit van de telling (in verzen) zoals die wordt gehanteerd in de editie Meijling (1946). 
60 Hummelen, W.H.M., De sinnekens in het rederijkersdrama. 1958, p. 1. 
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Scène 1 (vs. 1-74): Alit is op weg naar buurvrouw en vriendin Lijsbith. Ze stelt voor om plezier te 

gaan maken met het geld dat ze verdiend heeft door haar hemdrok61 te verkopen.  

Scène 2 (vs. 75-104): Duegh niet en Licht herte treffen en begroeten elkaar. Ze zijn voornemens 

om eens flink de bloemetjes buiten te zetten, maar dan wel op andermans kosten. De herberg van 

Ariaen Roelen lijkt hen wel een geschikte locatie. 

Scène 3 (vs. 105-128): We zijn weer terug bij Alit en Lijsbith. Alit beklaagt zich over haar 

vrijgezellenbestaan en probeert Lijsbith over te halen om plezier te gaan maken met de opbrengst 

van het verpatste kledingstuk. Lijsbith stribbelt in eerste instantie tegen, omdat ze nog wat moet 

werken. Bovendien heeft ze geen geld. Alit stelt echter voor om Lijsbiths versnaperingen voor te 

schieten en niet veel later kloppen de dames aan bij de herberg van Ariaen Roelen. 

Scène 4 (vs. 129-191): Ariaen doet open en laat de vriendinnen binnen. Alit en Lijsbith maken het 

zichzelf gemakkelijk in de herberg en laten de waard flink voor hen lopen. Ze zetten het 

ongegeneerd op een zuipen en vreten. 

Scène 5 (vs. 192-373): Duegh niet en Licht herte komen luidruchtig de herberg binnen en 

schuiven op uitnodiging van Alit aan bij de twee vriendinnen. Alit begint vrijwel direct avances te 

maken in de richting Duegh niet. Ariaen Roelen vraagt ondertussen wat Duegh niet en Licht herte 

willen drinken. Hij vermeldt nadrukkelijk dat ze vooraf moeten betalen, willen ze überhaupt iets 

te drinken voorgeschoteld krijgen. De heren hebben echter geen rooie cent op zak, waarop Alit 

roept dat ze wel borg zal staan voor de consumpties van deze beide heren.                                                   

Alit zinspeelt op een huwelijk met Duegh niet, maar deze ziet een dergelijke verbintenis met Alit 

totaal niet zitten. Wel weet hij een andere geschikte kandidaat voor haar: Goosen Buer, zijn 

knecht. Alit reageert verbaasd op dit voorstel. Hoe kan Duegh niet in vredesnaam deze ‘onnozele 

hals’ opperen als mogelijke huwelijkskandidaat? Toch weten Duegh niet en Licht herte Alit voor 

het plan te vangen. Goosen zou namelijk een aardig sommetje geld achter de hand hebben, 

waardoor Alit na een eventueel huwelijk op haar lauweren zal kunnen rusten. En dat ziet Alit, lui 

als ze is, wel zitten. Voor er een huwelijk kan plaatsvinden dient Alit zich echter eerst wat op te 

kalefateren, aldus Duegh niet en Licht herte. Alit stuurt daarop Licht herte naar haar dochter om 

een hoofddoek te lenen. Licht herte keert spoedig, maar onverrichter zaken terug. De dochter 

                                                           

61 Een kledingstuk dat tussen het hemd en de bovenkleding gedragen werd (zie WNT). 
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weigert haar moeder een hoofddoek te geven. Ze is bang dat Alit het kledingstuk zal verpanden, 

zoals ze al eens eerder heeft gedaan. Alit is woest, maar bedenkt een nieuwe oplossing en stuurt 

Licht herte nogmaals op pad. Dit keer moet hij twee gehuurde kannen gaan halen bij Alit thuis, 

om ze vervolgens opnieuw te belenen. Licht herte komt niet veel later inderdaad terug met een 

hoofddoek, tot grote blijdschap van Alit. Ondertussen is Duegh niet ertussenuit geknepen om 

Goosen te halen.                                                                                                                                                          

Scène 6 (374-608): Duegh niet komt de herberg binnen met in zijn kielzog de achterdochtige 

Goosen. Deze laatste vertrouwt het zaakje niet, maar neemt toch plaats bij het gezelschap aan 

tafel. Er volgt een lang en uitgebreid spel waarin de aanwezige personages Goosen onder druk 

zetten met Alit te trouwen. De onnozele Goosen voelt er niets voor om zijn maagdelijkheid te 

verliezen en stribbelt hevig tegen. Toch weten Duegh niet en Licht herte hem uiteindelijk op 

andere gedachten te brengen door middel van een doorzichtige list: ze vragen Goosen een wit 

krijtje weg te gooien. Als dit lukt, dan zal het huwelijk met Alit niet doorgaan. Zo’n eenvoudige 

uitdaging durft Goosen wél aan te gaan. Wanneer hij het krijtje weggooit, blijft er echter een 

restje witte kalk aan zijn hand kleven. De uitdaging is volgens de andere personages mislukt en 

Goosen is genoodzaakt mee te werken aan het (nep)huwelijk. Alit wil het voorgenomen huwelijk 

direct bezegelen en haast zich om Goosen apart te nemen in één van de kamers die de herberg rijk 

is. Zodra Alit en Goosen zich hebben afgezonderd, en Ariaen Roelen zich nietsvermoedend 

vermomt als priester, sluiten Duegh niet en Licht herte Lijsbith op in de kelder. Vervolgens stelen 

ze Goosens kleding en schoenen en nemen ook het vaatwerk uit de herberg mee. 

Scène 7 (609-665) Alit en Goosen komen weer te voorschijn uit de kamer en Alit merkt direct op 

dat haar ‘aanstaande man’ bestolen is. Wanneer ze Ariaen Roelen (inmiddels verkleed als priester) 

in het oog krijgen, beginnen ze hem er subiet van langs te geven. Ariaen probeert het stel 

wanhopig te overtuigen van zijn ware identiteit, maar ze herkennen hem niet. Dan hoort Ariaen 

geroep vanuit zijn kelder, het blijkt de stem van Lijsbith te zijn. Ariaen bevrijdt haar. De 

overgebleven personages beginnen langzaam te beseffen dat ze allemaal zijn opgelicht door Duegh 

niet en Licht herte. Niet alleen Goosen, maar alle vier zijn ze schromelijk bedrogen door het duo. 
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Nu ik aandacht heb besteed aan de opbouw en inhoud van beide toneelstukken zal ik overgaan tot 

het eigenlijke onderzoek in deze scriptie. Hoofdstuk 4 bevat de vergelijkende analyse naar de rol 

van de personages en hun onderlinge verhoudingen. 
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4.4.4.4. Analyse van de personages en hun onderlinge verhoudingenAnalyse van de personages en hun onderlinge verhoudingenAnalyse van de personages en hun onderlinge verhoudingenAnalyse van de personages en hun onderlinge verhoudingen    

4.14.14.14.1    Inleiding                                                   Inleiding                                                   Inleiding                                                   Inleiding                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Personages in een dramatekst bekleden een andere rol dan wij gewend zijn van romanpersonages. 

In een roman is namelijk altijd een verteller of vertelinstantie aanwezig als bemiddelende instantie 

tussen verhaal en lezer.62 Bij drama is in de regel geen sprake van een bemiddelende instantie, 

waardoor de toeschouwer qua interpretatie op de spreektekst en het handelen van de personages is 

aangewezen. Van den Bergh stelt dat personages op het toneel (en dus ook in de dramatekst) in 

dienst staan van de handeling(en) die ervoor zorgt (zorgen) dat het plot zich kan ontwikkelen. 

Toneelpersonages zijn daarom geen karakters “waarvan de psychologische trekken te 

inventariseren en/of te schematiseren zijn; zij vervullen funkties die een bepaald 

handelingsverloop, een bepaalde betekenisopbouw of een bepaalde spanningsverhouding 

dienen”.63     

Het is dus relevant om te bedenken dat personages in een dramatekst deel uitmaken van een 

groter geheel en dat ze niet op ‘zichzelf staan’. Personages leveren voornamelijk een bijdrage om 

de eenheid van het geheel in een dramatekst te doen uitkomen. Van afzonderlijke, of op zichzelf 

staande analyse van personages zal in dit onderzoek dan ook geen sprake zijn, omdat het weinig 

tot geen interessante resultaten op zou leveren. Ik zal de rol van de personages en hun onderlinge 

verhoudingen daarentegen wel bekijken in relatie tot de betekenisopbouw en de 

spanningsverhoudingen in het dramastuk.                                              

Bij de analyse van een klucht dienen we er verder rekening mee te houden dat kluchten zijn 

opgebouwd volgens een redelijk vast stramien. Rederijkers leken namelijk te kunnen beschikken 

over een verzameling ingrediënten waarmee ze hun komische toneelstukken vervolgens 

opbouwden.64 Altijd vormen oorzaken als misverstand, spraakverwarring, bedrog of een 

onverwachte gebeurtenis de onderliggende moter om het komische tafereel in gang te zetten.65 De 

opening van een klucht is ook standaard: er is een personage dat op de één of andere manier 

ontevreden is met de situatie waarin hij of zij zich bevindt.66 Dit blijkt ook aan de orde in Geert en 

                                                           

62 Gorp, H. van, Lexicon van literaire termen. 1998, p. 469. 
63 Bergh, H. van den, Teksten voor toeschouwers. 1991, p. 111. 
64 Kramer, F., Mooi vies, knap lelijk. 2009, p. 20-21. 
65 Kramer, F., Mooi vies, knap lelijk. 2009, p. 20-21. 
66 Kramer, F., Mooi vies, knap lelijk. 2009, p. 21. 
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Maes en Alit en Lijsbith, zoals ik in de volgende paragrafen zal illustreren.                                       

Zelfs als de moter van een klucht eenmaal draait, is het verloop van het spel vaak tamelijk 

voorspelbaar. Voor de rederijkers lag de uitdaging dan ook hierin, om met min of meer vaste 

bouwstenen, toch zo veel mogelijk te variëren.67                                                                                 

In dit hoofdstuk staat de uitwerking van het vergelijkend onderzoek naar de 

personageverhoudingen in Geert en Maes en Alit en Lijsbith centraal. In paragraaf 4.2 gebruik ik 

de benadering die Nederlands literatuur- en theaterwetenschapper Van den Bergh beschrijft in 

zijn inleidende dramatheorie: Teksten voor toeschouwers. In paragraaf 4.3 volgt een analyse aan 

de hand van het structuurmodel dat literatuurwetenschapper Hüsken uiteenzet in zijn compositie- 

en structuuranalyse Noyt meerder vreucht. In paragraaf 4.4 komt een gedeelte van de theorie van 

Femke Kramer aan bod uit haar recente studie Mooi vies, knap lelijk.                                              

Paragraaf 4.5 bevat de algehele conclusie van de drie analyses.                                                                                                                           

    

4444.2.2.2.2    Personageverhoudingen naar het model van Van den Personageverhoudingen naar het model van Van den Personageverhoudingen naar het model van Van den Personageverhoudingen naar het model van Van den Bergh                                                                            Bergh                                                                            Bergh                                                                            Bergh                                                                            

Van den Bergh ziet personages, zoals eerder gezegd, niet als zelfstandige karakters van “vlees en 

bloed” die een psychologische ontwikkeling doormaken, maar beschouwt ze in relatie tot het plot 

en het handelingsverloop van het toneelstuk.68 Hij baseert zijn benadering onder andere op een 

traditionele opvatting over structuur die is geformuleerd door Slawinska (1959) en die hij als volgt 

weergeeft:     

De notie struktuur is gebonden aan het denkbeeld van een eenheid als                                          

samenhangend geheel, waarin alle onderdelen op die eenheid zijn gericht                                             

en door wederzijdse afhankelijkheid verbonden zijn. De analyse van het drama                            

moet dus deze doelgerichte eenheid doen uitkomen, zowel als de onderlinge                                

afhankelijkheid van de samenstellende delen en hun, aan de verwerkelijking                                                  

van dat beoogde doel onderworpen funktie.69  

                                                           

67 Kramer, F., Mooi vies, knap lelijk. 2009, p. 20-21. 
68 Bergh, H. van den, Teksten voor toeschouwers. 1991, p.  111.  

69 Bergh, H. van den, Teksten voor toeschouwers. 1991, p.  97. 
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Een drama-auteur zet personages dus vooral in als middel om de structuur van het toneelstuk in de 

door hem gewenste richting te leiden. Hij zal de personages en hun onderlinge verhoudingen 

daarnaast benutten om het plot te vormen en de spannende werking van het stuk te bevorderen.    

Personages die zichzelf karakteriseren door middel van de spreektekst                                                                                                    

Om hun rol te kunnen vervullen moeten dramapersonages zich op één of andere manier kenbaar 

maken aan het publiek. Het idee is dat een dramapersonage dat doet door middel van een 

opvoeringsgerichte dialoog. Van den Bergh noemt dit verschijnsel personagetekening.70 Dit 

verschijnsel houdt in dat de spreektekst van een personage bijdraagt aan de karakterisering van 

datzelfde personage.                                                                                                                              

Toneelpersonages krijgen vorm door zelfkarakterisering, omdat, zoals ik eerder heb genoemd aan 

het begin van dit hoofdstuk, een vertelinstantie of focalisator ontbreekt.71 Van den Bergh maakt 

om die reden onderscheid tussen het narratieve genre dat ‘monologisch’ van aard is en het 

dramatische genre dat een ‘dialogisch’ karakter heeft. Hij grijpt daarbij terug op Veltruský, die in 

Drama as literature (1977) laat zien dat de dialoog in een dramatekst wezenlijk anders is 

georganiseerd dan de dialoog in een verhalende tekst. Enerzijds kan men stellen dat bij een 

gedicht of roman de gedrukte tekst het werkelijke eindproduct vormt. Dat eindproduct kan 

vervolgens ook in zijn geheel door de lezer worden gelezen. Maar in het geval van een 

toneelvoorstelling bereikt slechts een gedeelte van de gedrukte (drama)tekst de toeschouwer; 

namelijk die tekstgedeelten, die ook daadwerkelijk hardop worden uitgesproken door de 

personages op het toneel.72 Anderzijds geldt dat in een dramadialoog zich het omgekeerde procédé 

afspeelt in vergelijking tot een roman: bij het lezen van een roman leert de lezer altijd (iets van) de 

psychosociale context van de opgevoerde personages kennen door toedoen van de verteller of 

vertelinstantie, terwijl in een dramatekst een verstelinstantie ontbreekt en de karakters volledig 

op zichzelf staan.73 Een toeschouwer heeft zodoende nooit (directe) toegang tot de individuele 

gedachtewereld van een personage.74 Anders dan bij het lezen, dient een toeschouwer van een 

theaterstuk het karakter en de sociale status van een personage dus vooral af te leiden uit het 

taalgebruik en het geheel aan visuele en auditieve hulpmiddelen. Hierbij valt te denken aan 

mimiek, lichaamshouding, kleding (kostuums), attributen op toneel ten behoeve van het decor, 

                                                           

70 Bergh, H. van den, Teksten voor toeschouwers. 1991, p.  62. 
71 Bergh, H. van den, Teksten voor toeschouwers. 1991, p.  62. 
72 Bergh, H. van den, Teksten voor toeschouwers. 1991, p.  26. 
73 Bergh, H. van den, Teksten voor toeschouwers. 1991, p.  63. 
74 Bergh, H. van den, Teksten voor toeschouwers. 1991, p.  63. 
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maar ook aan muziek (instrumenten) en zang. Zelfkarakterisering betekent dientengevolge dat 

personages zich laten kennen door de wijze waarop ze zich uiten op het toneel.                                                            

Van den Bergh stelt dat een drama-auteur in feite twee mogelijkheden ter beschikking staan om 

het karakter van een personage te kenschetsen: namelijk door gebruik van ‘symptomen’ of 

‘signalen’.75 Het verschil tussen deze twee begrippen bestaat hierin, of een personage onbewust 

danwel bewust informatie over zijn reële karakter prijsgeeft. Als een personage doelbewust een 

bepaalde karaktereigenschap voor het voetlicht brengt, spreekt Van den Bergh van een signaal. 

Bijvoorbeeld: een personage klaagt herhaaldelijk dat hij zich in erbarmelijke toestand bevindt, 

omdat hij geldgebrek heeft. Een duidelijk signaal van onvrede. Of een personage wendt voor al de 

hele dag ernstig ziek te zijn, terwijl het publiek hem zojuist nog uitbundig feest heeft zien vieren. 

In dit laatste geval probeert het betreffende personage met opzet een onjuiste indruk te wekken 

over zijn werkelijke toestand, wat zijn gedrag tot een bewust gehanteerd signaal maakt.                                                                                   

Een symptoom is de uitkomst van onwillekeurig handelen. Bij een kluchtpersonage zal dit vaak 

een vorm van stereotiep gedrag zijn, dat herhaaldelijk terugkeert.76 Bij een symptoom kan men 

bijvoorbeeld denken aan een personage dat nogal onnozel overkomt, omdat andere personages 

hem met gemak de grootst mogelijke onzin wijs kunnen maken (zonder dat het bewuste 

personage er zelf erg in heeft). Symptomen maken doorgaans een betrouwbaardere indruk op de 

toeschouwer dan signalen, omdat het personage zich geheel onbedoeld blootgeeft. Het gevolg is 

dat het personage oprecht overkomt.77 Een drama-auteur zal om deze reden de voorkeur geven 

aan het gebruik van zoveel mogelijk symptomen, zodat het ware karakter van zijn personage 

slechts beetje bij beetje wordt onthuld.  

Van den Bergh onderscheidt vier verschillende kunstgrepen om personages in de gelegenheid te 

stellen zichzelf te karakteriseren, namelijk:                                                                                                                                                                                       

1. conflictsituaties                    

2. monologen                    

3. openhartige gesprekken                  

4. niet-realistische experimenten.78   

                                                           

75 Bergh, H. van den, Teksten voor toeschouwers. 1991, p.  65. 
76 Bergh, H. van den, Teksten voor toeschouwers. 1991, p.  65. 
77 Bergh, H. van den, Teksten voor toeschouwers. 1991, p.  65. 
78 Bergh, H. van den, Teksten voor toeschouwers. 1991, p.  65.  
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Een drama-auteur zal zijn personages graag in een conflictsituatie brengen. Enerzijds bevordert 

een conflictsituatie namelijk de spannende werking en anderzijds zorgt een conflict ervoor dat de 

personages zich hoofdzakelijk bloot zullen geven door middel van symptomen. Een personage dat 

onverhoopt in een conflict belandt zal waarschijnlijk geen gewenst gedrag vertonen, maar juist 

een stukje van zijn ware aard prijsgeven.79                                                                                                                         

Monologen zijn ook een geschikt middel om een personage beter te leren kennen. Het personage 

staat tijdens een monoloog alleen op het toneel, tegenover het publiek. De redenering is dat het 

personage in een dergelijke situatie geen reden heeft om te liegen.80 Indien het personage in de 

desbetreffende monoloog wel onwaarheden blijkt te verkondigen, dan kan de toeschouwer vrij 

eenvoudig uit deze informatie afleiden dat het personage blijkbaar over gebrekkige zelfkennis 

beschikt. De derde kunstgreep houdt in dat personages zich (tot op zekere hoogte) kunnen 

blootgeven in een openhartig gesprek. Een openhartig gesprek tussen twee personen biedt 

namelijk de mogelijkheid om over innerlijke of vertrouwelijke motieven te spreken, zonder dat 

andere personages dat kunnen horen.                                                                                                                

Tot slot onderscheidt Van den Bergh de niet- realistische experimenten, maar deze categorie 

wordt in deze scriptie buiten beschouwing gelaten. Niet-realistische experimenten zijn namelijk 

het resultaat van een verschijnsel dat pas in de moderne tijd een rol zal gaan spelen.81 

In de volgende paragrafen zal ik onderzoeken hoe personagetekening tot stand komt in Geert en 

Maes en Alit en Lijsbith. 

 

4444.2.1.2.1.2.1.2.1    Een cluijte van Geert en MaesEen cluijte van Geert en MaesEen cluijte van Geert en MaesEen cluijte van Geert en Maes  

Zelfkarakterisering personages                                                                                                                                       

In Geert en Maes wordt geklaagd (Geert en Maes), bekokstoofd (Geert en Maes), gehuiverd (Truije 

en Bate), gehuicheld (Geert –verkleed-), bespot (Geert en Maes) en gescholden (Truije en Bate). 

Dit zijn voorbeelden van handelingen en emoties die de personages in eerste instantie uiten door 

middel van hun taalgebruik. Daarnaast is de voor kluchten zo kenmerkende stereotiepe herhaling  

aanwezig in Geert en Maes. Zo wordt het geklaag van personages Geert en Maes dikwijls 

                                                           

79 Bergh, H. van den, Teksten voor toeschouwers. 1991, p.  66. 
80 Bergh, H. van den, Teksten voor toeschouwers. 1991, p.  66. 
81 Bergh, H. van den, Teksten voor toeschouwers. 1991, p.  65. 
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voorafgegaan door een zuchtend: ‘Och’, zie vs. 52, 56, 59 en 64. En het huiveren van Truije en 

Bate met de uitroep: ‘Eijlacij’ of kortweg ‘eij’ (helaas), zie vs. 122,  123,  158, 166 en 174. Maar het 

zijn niet alleen woorden of uitroepen die met regelmaat terugkeren. De personages handelen ook 

volgens een tamelijk voorspelbaar patroon waarbij ze letterlijk uitspreken hoe ze zich op een 

bepaald moment voelen. Zo beschrijft Bate haar allesoverheersende angst wanneer zij en Truije de 

geest van Bate’s overleden echtgenoot opmerken in vs. 145-148:    

   Och Ick ben seer vereent ...               

   Ick worde met allen uijt mijne sinne                                                                                                                                                                                      

   so en stont Ick noijt tot crancker gewinne                 

   sanctificeter Credo / noijt sulcken verdriet                                                                                                                    

Bate zegt in bovenstaande verzen zelfs flarden van een schietgebedje op, getuige de Latijnse 

woorden: “sanctificeter Credo”. Ze is doodsbenauwd en staat naar eigen zeggen op het punt buiten 

zinnen te raken, want nooit eerder is ze in zo een benarde situatie beland.                                                          

Later in het stuk vertonen de vrouwen ook symptomen van angst die betrekking hebben op hun 

lichaam. Zo vrezen ze vermalen te worden tot muizenvoer (‘meel voor de muizen’). In vs. 297-280 

zegt Bate: 

   (…) wij worden eer margen quaem de noenne     

   te muijssemeel gemaelen beijde 

Naast het feit dat kluchtpersonages actief omschrijven hoe ze zich voelen, spreken ze ook hardop 

uit wat ze op een bepaald moment doen of ondergaan. Een duidelijk voorbeeld is het moment 

waarop Bate en Truije één voor één een gedeelte van hun boetedoening moeten doorstaan. 

Echtgenoten Geert en Maes mogen driemaal met hun schoenen aan over hun eigen vrouw heen 

lopen. Dit gaat als volgt (Bate is als eerste aan de beurt, vs. 514-532): 

Bate                                                                                                                                                                     

Wadt schoenen hebdij aene         

 Geert                                                                                                                             

Mijn groote gelapte schoenen godt weet                                                                                                

Ist goet off will Ick mijn ontschoeijen                        

 Bate                                                                                                                        

Eijlacij ghij sult mij alte seer vermoeijen                                                                                             

nu haest u volck drie werff over mij                                                                                                         
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 Geert                 

Nu dat dan wesen moet In goods name sij                                                                

Ick sal mijnen thoorne dus wel wreecken       

 Bate                

Den duijvel moet u den halssch breecken                             

hoe treedij so / seght vuijl catijf          

 Geert                                                     

Dat twee dats driewerff Lieff wijff                                   

vergevet mij mijn ruijtheijt dats Immer gedaen       

 Bate                                                     

Aijmij Ick can naulijck op gestaen                                                         

Dees penitentie valt mij seer swaer                                     

Ick en Leet noch niet eens om nimmermeer teetenbroot 

En dan volgt Truije... Bovenstaande verzen vormen een duidelijk voorbeeld van een personages 

dat beschrijft wat hij doet (Geert) en een personage dat omschrijft wat ze op datzelfde moment 

ondergaat/ervaart (Bate). Eerst vraagt Bate aan Geert welke schoenen hij draagt. Geert antwoordt 

dat hij zijn stevige schoenen aanheeft en vraagt of hij ze soms uit moet trekken? Bate reageert dat 

Geert haar behoorlijk zal uitputten, maar spoort hem desondanks aan op te schieten. Terwijl Geert 

daadwerkelijk over zijn echtgenote loopt, scheldt Bate hem de huid vol (“de duivel moet je nek 

breken”, vs. 524 en “vuile ellendeling”, vs. 525). In deze voor Bate uiterst pijnlijke situatie toont ze 

overigens duidelijk een staaltje van haar ware karakter. Ze is niet in staat om zich in te houden 

onder invloed van deze kastijding. Nadat Geert driemaal over zijn vrouw is gelopen, verzucht ze 

tenslotte dat ze nauwelijks overeind kan komen. De straf is Bate zwaar gevallen: liever zou ze 

nooit meer brood eten dan nogmaals dezelfde straf te moeten ondergaan (vs. 530-532). 

Monoloog                                                                                                                                                                            

In Geert en Maes komt één monoloog voor. Het is de openingsmonoloog, uitgesproken door het 

personage Geert, bestaande uit 29 verzen (vs. 10-38). De eerste acht verzen van deze monoloog 

vormen een zuiver rondeel, waarin Geert zijn persoonlijke toestand (en die van zijn buurman 

Maes) beklaagt: En ist oock niet een deerlijcke saecke      

   geplaecht te sijne met een quade wijve      

   Ick en mach niet leven al met gemacke     

   en ist oock niet een deerlijcke saecke       
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   om dat Ick so gaerne dat goede bier smaecke     

   Leven wij euwelijcken al met gekijve       

   en ist oock niet een deerlijcke saecke      

   geplaecht te sijne met een quade wijve 

Door de opening in een rondeelvorm te gieten krijgen de eerste verzen extra nadruk en zal het 

personage Geert waarschijnlijk zonder al te veel moeite de aandacht van het publiek op zich 

vestigen. De openingsmonoloog geeft vervolgens belangrijke informatie over de verhoudingen 

tussen de vier personages bij aanvang van het stuk (vs. 25-34): 

(...)                                                                                                                                                     

Den Icker dede mij een weduwe trouwen                                                                            

mocht Ickse quijt worden deur eenige vouwen                                                                  

want altijt peijntse haeren eersten man                                                                                                                

sij seijt altoos godt geleij u goeijen Jan                                              

wij Leeffden so Lieffelijck in eenen anderen staet                                              

en maessken mijn gebuer heevet oock so quaet                                                   

also Ick doe wij sijn twee gesellen                                                       

hij ginck hem oock aen een weduwe stellen                                              

maer nu so gevolen wij tsamen tspel                                                    

men seijt gemene rouws coelt wel (...)  

De toeschouwer weet nu dat Geert en Maes buren van elkaar zijn, dat ze beiden getrouwd zijn 

met een weduwe, maar dat de huwelijken slecht zijn. De vrouwen hebben namelijk hoofdzakelijk 

oog voor het zielenheil van hun overleden eerste echtgenoot. Geert en Maes zouden Truije en 

Bate dan ook het liefst een lesje leren door één of andere list (‘eenige vouwen’) te bedenken. De 

heren zijn, al met al, uiterst ontevreden over de situatie waarin ze zich bevinden.                               

Nadat Geert zijn gedachten hardop heeft uitgesproken, heeft de toeschouwer genoeg informatie 

om de handelingen die daarop volgen te kunnen begrijpen. De informatie die Geert geeft, komt 

bovendien betrouwbaar over. Temeer omdat hij zijn buurman op het toneel roept, om hun 

gezamenlijke onvrede te bevestigen.                                                                                                            

Een monoloog lijkt zodoende een zeer geschikt middel om een klucht te beginnen. Enerzijds helpt 

de monoloog om de aandacht en het vertrouwen van het publiek te winnen, anderzijds is er nu 

een concrete aanleiding gecreëerd waarop verdere gebeurtenissen in gang kunnen worden gezet.                               
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Conflict                                                                                                                                                                  

In Geert en Maes  onstaat een conflictsituatie aan het einde van het toneelstuk (vanaf vs. 586), 

wanneer de list die Geert en Maes hebben bedacht, en inmiddels ook uitgevoerd, toch nog 

uitkomt. Wat volgt is een heftige ontknoping, die resulteert in een vechtpartij tussen de 

echtelieden. De aanloop naar de genoemde conflictsituatie is een aaneenschakeling van 

verschillende gebeurtenissen: eerst weten Geert en Maes op geraffineerde wijze een gevoelige 

snaar te raken bij hun echtgenotes, door ze achtereenvolgens te confronteren met een 

bovennatuurlijk verschijnsel (verrijzenis van een dode) en een vertegenwoordiger van het 

geestelijk gezag (broeder). Het publiek krijgt in genoemde situaties twee ander typen vrouwen te 

zien dan Geert hun in de openingsmonoloog heeft voorgespiegeld: geen bemoeizuchtige feeksen, 

maar  juist twee gehoorzame bangeriken. De list van Geert en Maes lijkt dan ook prima te werken.                                        

De vrouwelijke personages geven in de genoemde situaties ook een belangrijk symptoom af: ze 

blijken namelijk lang niet zo fel als ze zelf in het nauw worden gedreven. Ik zal dit illustreren met 

een voorbeeld:    Truije en bate        

   Wij sullent geven wij sullent geven       

    Geert ..         

   So doeget dan geringe hier       

    Truije en bate         

   Wij sullent wij sullent geven ... 

In vs. 229-235 roepen de vrouwen uit pure angst enkele malen in koor dat ze het geld wel zullen 

geven. Bovendien accepteren ze niet veel later zonder al te grote problemen het boetekleed (zie 

vs. 431-479). Dit levert een komische situatie op, omdat het publiek op dat moment al de nodige 

voorkennis heeft opgedaan over de verhoudingen in beide huwelijken (en zodoende op de hoogte 

is van de bemoeizuchtige aard van de vrouwen). Het omslagpunt, dat zoals gezegd bij vs. 586 ligt, 

zal het publiek pas echt doen smullen. Truije en Bate vallen prompt  terug in hun dagelijkse rol en 

de toeschouwer krijgt te zien welk ‘type echtgenote’ Geert en Maes daadwerkelijk getrouwd zijn: 

zoveel ontzag als Truije en Bate voor de kerk hebben, hebben ze duidelijk niet voor hun 

echtgenoten! Ook tijdens eerdere momenten in het dramastuk is er reeds sprake van kleinere 

‘conflictsituaties’, bijvoorbeeld wanneer Geert en Maes met hun schoenen aan over hun vrouwen 

mogen lopen. Truije en Bate laten het weliswaar toe zonder zelf fysiek agressief gedrag te 

vertonen, maar ze schelden er wel degelijk flink op los (zie vs. 514-532). 
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Openhartig gesprek                                                                                                                                                             

In een komisch toneelstuk is beperkte ruimte voor openhartige gesprekken, daar het tempo van de 

gebeurtenissen hoog ligt. Het oproepen van psychologische aspecten is bovendien strijdig met het 

principe om personages van een klucht of esbatement juist ‘vlak’ (d.i. stereotiep) neer te zetten. 

Gesprekken tussen twee of meer personages leveren dus wel een belangrijke bijdrage aan de 

karakterisering van diezelfde personages, maar deze gespreksmomenten zullen vooral worden 

benut om snel informatie uit te wisselen en de hoofdhandeling op gang te houden. In Geert en 

Maes  is dan ook geen sprake van openhartige dialogen, maar wel van onderonsjes tussen de 

bedrijven door. In deze korte tête-à-tête gesprekjes wordt het bondgenootschap tussen twee 

personages nog eens extra benadrukt. Voorbeelden zijn scène 4 (vs. 262-284) en scène 5 (vs. 285-

339). In scène 4 zijn Truije en Bate samen, in scène 5 zien Geert en Maes elkaar kort na de eerste 

verkleedpartij. Ze bespreken in uitgelaten stemming de geslaagde uitwerking van het eerste deel 

van hun plan. Vervolgens bereiden ze zich voor op de tweede verkleedpartij van Geert (vs. 285-

339). Dat gaat als volgt:                                                                                                                                       

    Geert                                                                                                                         

   Adus souden wij vercopen tgaeren       

   hou maessken hou …        

    Maes          

   Hoe hebdij gevaren ….         

    Geert         

   Aso ghij gehoort hebt ende venomen      

   ons wijffs sijn te Lombaerden comen       

    Maes          

   Noijt wijffs en waeren so bespot        

    Geert          

   Jae mochten wij gelts gecrijgen ..       

    Maes          

   Jae wij wilt godt …        

   op dat ghij volgen wilt mijn beleden       

    Geert         

    Ja hoe dat ….          

    Maes          

   Maer ghij sult u gaen vercleden       



35 

 

   al waerdij een broedere enttselffde gelt ontfangen      

    Geert           

   Meendij dat Ick mijn taele niet veranderen canne     

   Ick sal alte geestelijck spreecken        

   door mijn tanden …        

    Maes          

   De Caecken duncken mijn breecken       

   van Lachene mochten wijse dus begecken      

    Geert          

   Nu ben Ick een broedere ..       

    Maes          

   Beijt Laet Ick u Oogen wadt decken      

   Dees wijffs sijn alte Loos         

    Geert         

   Wije schijne Ick u maes        

    Maes         

   Ghij dunckt mij te sijne broer Joos      

   die dagelijckx metter schalen gaet       

    Geert         

   Schijne Ick oock soo geestelijck       

    Maes         

   Ja ghij sonder verlaet ..        

   Ick en sach noijt geestelijcker broeder       

    Geert         

   Ick bevele u gode …        

    Maes         

   En Ick u sijnder moeder …       

   Ick weet wel sij en sullen niet Lange marren      

    Geert          

   Volcht mijn op de voet         

    Maes          

   Ick sal van verre bezien hoe dees broeder sal varen     

   ons Lieff heere die moet u bewaeren 
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Opnieuw valt op dat Geert en Maes actief omschrijven wat ze doen. Ten eerste bespreken ze de 

voorafgaande gebeurtenissen (en geven zo gelijktijdig een korte samenvatting aan het publiek). Is 

alles gegaan zoals gepland? Doen de vrouwen wat hen is opgedragen? Aansluitend omschrijven ze 

hun vervolgstappen. Zo laat Geert weten dat hij zich heeft verkleed als broeder (vs. 315) en vraagt 

hij aan Maes of hij er ook geloofwaardig uitziet (vs. 320). Hierop besluit Maes Geerts ogen nog wat 

beter te bedekken; hun vrouwen zijn tenslotte pienter! Maes blijkt al met al tevreden over het 

eindresultaat. Sterker nog, Geert lijkt volgens hem nu wel een beetje op broeder Joos. De heren 

besluiten niet langer te treuzelen en Geert vraagt aan Maes om hem te volgen. Maes doet dit 

inderdaad, maar hij geeft daarbij expliciet aan het tafereel op afstand te zullen volgen (vs. 338-

339). De hierboven weergegeven scène-apart tussen Geert en Maes versterkt hun band en bevestigt 

hun effectieve samenwerking. Alles wat zij doen en zeggen heeft echter direct betrekking op het 

handelingsverloop van het toneelstuk. De personages wijden niet uit over innerlijke beweegredenen of 

gevoelens, maar gaan doelgericht te werk. 

Vierde-wand fictie                                                                                                                                         

Bij elke vorm van toneelspel geldt de stilzwijgende afspraak dat de toeschouwer bereid is het 

gebeuren op toneel als ‘werkelijkheid’ te ervaren. De acteurs doen dan ook alsof er geen publiek 

(de zgn. ‘vierde wand’) aanwezig is. Een drama-auteur kan van deze regel afwijken, zonder dat de 

verstandhouding met het publiek komt te vervallen. Sterker, het levert juist een humoristisch 

effect op dat de afspraak wordt geschonden en tegelijkertijd toch in stand blijft. Dit procédé wordt 

daarom nogal eens toegepast binnen het genre van komisch toneel. 82                                                                                                                        

In Geert en Maes is drie keer sprake van een doorbreking van het ‘vierde-wand principe’, en wel 

in vs. 385-387, vs. 423-424 en in het slotrondeel vs. 631-664: 

Maes                       

Den coop sal toe gaen bij gans bonden                                                                                            

Ick en can mij van Lachen niet gestelpen                              

Ick en sach noijt beteren boerde 

En:       Bijder doot de penningen worden getelt       

   geert ontfanget so geestelijcke / als een heijlich vader 

                                                           

82 Bergh, H. van den, Teksten voor toeschouwers. 1991, p. 19. 
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Maes meent in vs. 385-387 dat de list zal slagen. Bovendien kan hij nauwelijks zijn lach inhouden, 

want dit is toch wel de beste valstrik die hij ooit heeft gezien. In vs. 423-424 is hij getuige van het 

in ontvangst nemen en tellen van de geldstukken. Volgens Maes vervult Geert de rol van broeder 

uitstekend.                                                                                                                                                       

Maes beschrijft in bovenstaande verzen gebeurtenissen die op datzelfde moment plaatsvinden op 

het toneel. De andere personages spelen uiteraard dat ze het commentaar van Maes niet kunnen 

horen. In wezen valt Maes hier voor een moment uit zijn rol, omdat zijn medepersonages eigenlijk 

niet mogen weten dat hij stiekem vanuit een schuilplaats toekijkt. De toeschouwer krijgt in deze 

situatie een ‘authentiek’ stukje Maes te zien. Hij vereenzelvigt zich voor een moment met het 

publiek, dat op dat ogenblik getuige is van exact hetzelfde schouwspel als Maes. Maes en het 

publiek bevinden zich in genoemde voorbeelden dus in eenzelfde positie, namelijk die van 

toeschouwer.                                                                                                                                               

De hier beschreven techniek kan een drama-auteur inzetten om zijn publiek geboeid te houden, 

maar dus ook als symptoom om Maes’ karakter uit te tekenen. De toeschouwer en Maes 

verworden voor een kort moment tot bondgenoot: ze beschikken beide over hetzelfde niveau van 

kennis. In de twee voorbeelden toont Maes bovendien zijn betrokkenheid bij de list die Geert op 

dat moment aan het uitvoeren is, ook al neemt hij zelf geen deel aan de handelingen op het toneel. 

Het publiek is er als enige getuige van dat Maes tóch aanwezig is (en dat hij Geert steunt bij de 

uitvoering van het plan). Deze korte onderbrekingen van de hoofdhandeling zorgt daarnaast voor 

afwisseling en helpt om de aandacht van het publiek vast te houden.  

Ook in het slotrondeel van Geert en Maes komt een doorbreking van het vierde-wand principe 

voor. In dit laatste rondeel (vs. 631-664) richten de vier personages zich rechtstreeks tot het 

publiek met de vraag om het stuk (de inhoud en het zojuist vertoonde toneelspel) in ontvangst te 

nemen. Op deze wijze wordt de toeschouwer ook aan het einde van het stuk er nogmaals letterlijk  

‘bijgehaald’ en om aandacht gevraagd, omdat de personages actief om goedkeuring van het publiek 

vragen. 

Uitkomst analyse                                                                                                                                                  

Het verschijnsel personagetekening en de overige drie kunstgrepen die Van den Bergh 

onderscheidt zijn alle aan te wijzen in de toneeltekst. Zelfkarakterisering van de personages vindt 

vooral plaats via de spreektekst, waarbij de personages actief hun gedragingen en soms ook 
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gevoelens beschrijven. Er komt één monoloog voor (de eerste acht regels vormen een zuiver 

rondeel) aan het begin van het stuk, waarin het publiek alvast kennismaakt met het personage 

Geert en de aanleiding van het stuk: er is een vervelende situatie en daar moet verandering in 

komen. Daarnaast speelt conflictgedrag ook een belangrijke rol in Geert en Maes. Sterker nog, het 

opzoeken van de strijd vormt de motor in de scènes 1 tot en met 7, welke in dienst staan van de 

pogingen van Geert en Maes om hun einddoel voor elkaar te krijgen. Net wanneer hun opzet 

geslaagd lijkt, blijken de vrouwen toch baas boven baas. Gevolg is dat er een ‘ultiem’ 

verrassingsconflict losbarst tussen de vier personages in de vorm van een handgemeen en verbale 

strijd (scène 8). In Geert en Maes komt twee keer een gesprek voor dat lijkt op een openhartig 

gesprek zoals Van den Bergh dat beschrijft in Teksten voor Toeschouwers (scène 4 en 5). Dit 

middel lijkt vooral te worden ingezet om bestaande verhoudingen en het bondgenootschap tussen 

twee personages nog eens (extra) te bevestigen. Ook worden de korte momenten waarin een 

tweegesprek plaatsvindt benut om snel en effectief de benodigde informatie uit te wisselen, zodat 

de hoofdhandeling op gang blijft en zijn spannende werking behoudt.                                                                           

Naast de hierboven genoemde technieken komt er ook nog een andere, vierde kunstgreep voor, 

namelijk een doorbreking van de vierde-wand fictie. Dit verschijnsel heb ik driemaal aangetroffen 

inGeert en Maes. Maes stelt zich tot twee keer toe op één lijn met de toeschouwer, waarbij hij 

rechtstreeks informatie deelt vanuit zijn schuilplaats met het publiek (zogenaamd zonder dat de 

andere personages hier weet van hebben). Later, in het slotrondeel, richten de vier personages 

zich ook nog een keer actief in de richting van het publiek. 

 

4444.2..2..2..2.2222 Alit en LijsbithAlit en LijsbithAlit en LijsbithAlit en Lijsbith  

Zelfkarakterisering personages                                                                                                                                   

In Alit en Lijsbith valt direct het platte dialect op dat de personages spreken. In dit esbatement zijn 

kreten te vinden als ‘smetsen’ (smakken), ‘brassen’ (slempen) en ‘suijpen’ (slurpen). Het grootste 

deel van dit toneelstuk speelt zich dan ook af in de herberg onder groot drinkgelag. Het platte 

taalgebruik is daarmee functioneel voor de karaktertekening van de personages.                                         

Alit en Lijsbith zijn twee oude vrijsters die liever vertier zoeken dan dat ze werken. Ze zijn 

klaarblijkelijk afkomstig uit een lagere sociale klasse van het stedelijke milieu en bovendien erg 

beïnvloedbaar. De sinnekens Duegh niet en Licht herte maken handig gebruik van hun naïviteit. 
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Het blijkt bijvoorbeeld helemaal niet moeilijk om de vrouwen tegen elkaar uit te spelen, want als 

het erop aankomt vormen ze eigenlijk helemaal geen eenheid, maar willen ze vooral het beste 

voor zichzelf.                                                                                                                                                     

In de eerste scène van Alit en Lijsbith wordt kort iets gezegd over het uiterlijk en de gesteldheid 

van Alit. Het is Lijsbith die haar vriendin omschrijft. In vs. 47 zegt ze tegen Alit dat ze nu eenmaal 

teer van leden is (Alit gebruikt dit gegeven maar al te graag als excuus om niet te hoeven werken). 

En in vs. 57-58 zegt Lijsbith tegen Alit dat ze best een mooie vrouw zou zijn, als ze niet aan de 

pokken zou hebben geleden. Alit vindt zelf vooralsnog dat ze er best mee door kan. Toch moet 

een eventuele bruidegom niet meer al te lang op zich laten wachten. In vs. 114-116 zegt ze tegen 

haar vriendin:               Ic en can mijn zelven niet langher dragen      

   Dat sonder man / wat wil ick mij porren?      

   Ick duchte mijn schoonheid zal altemael verdorren,    

   Al ben ik nu rustigh en excellent.  

Er is dus enige haast geboden bij het vinden van een geschikte man, aldus Alit. 

De andere twee personages, Ariaen Roelen en Goosen buer blijken al even beïnvloedbaar als Alit 

en Lijsbith. Goosen is een onnozele hals die in een wel zeer eenvoudige list trapt en ook Ariaen 

laat zich zonder morren voor het karretje van de andere personages spannen. Deze karaktertrek 

vormt overigens precies de zwakke plek die de sinnekens nodig hebben om de personages te 

misleiden, zodat ze zelf aan hun gerief kunnen komen.                                                                                                             

Net als in Geert en Maes omschrijven ook de personages in dit toneelstuk actief wat ze doen, 

waarnemen of ondergaan met behulp van hun spreektekst. Wanneer Alit luidruchtig om de waard 

begint te kloppen, reageert hij als bijvoorbeeld als volgt (vs. 181-184):           

    Alit                                           

   Wae, dat is een wijf!        

   Cloppe vrij, die geld heeft, die is vrome. 

    Ariaen         

   Ick coome / ick come!        

   Hoe clopt ghi aldus? ick en ben niet doof! 

Ariaen roept dat hij er ‘al’ aankomt en is duidelijk geïrriteerd dat de dames zoveel lawaai maken. 

Hij vraagt vervolgens waarom ze zo hard kloppen, hij is immers niet doof?                                                          
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In Alit en Lijsbith treffen we daarnaast een voorbeeld aan van een gebeurtenis die niet letterlijk 

wordt uitgebeeld op het toneel, maar wel wordt gesuggereerd door het taalgebruik: een vrijage 

tussen de personages Alit en Goosen Buer. Ondanks dat dit verschijnsel niet helemaal past onder 

de noemer ‘zelfkarakterisering’ zoals Van den Bergh dit beschrijft, wil ik het hier op deze plek 

toch benoemen, omdat het mijns inziens ook illustratief is voor het karakter van Alit en de wijze 

waarop ze zich profileert. Alit probeert Goosen namelijk op alle mogelijk manieren in bed uit te 

nodigen om zo het voorgenomen huwelijk te bezegelen. Alit vraagt bijvoorbeeld aan Goosen eens 

samen ‘te neste’ (in het nest) te gaan [vs. 443]. In vs. 535 zegt Alit ‘Comt laet ons gaen slaepen’, in 

vs. 550 noemt Alit het ‘tzame te bedde gaen’ en in vs. 555 ‘malkanderen beslaepen’ (bij elkaar 

slapen). De geslaagde opzet van de list in Alit en Lijsbith resulteert inderdaad in een off stage 

vrijage. Na vs. 563 zijn Alit en Goosen namelijk plotseling verdwenen, om pas weer terug te keren 

bij vs. 619. Alit zegt vervolgens: “Jae bouve, hebt ghi mijn mans goed gestreecken (…)”. Goosen 

wordt nu plotseling ‘mijn man’ genoemd door Alit. Hiermee geeft ze een bevestiging af aan de 

toeschouwer dat de vermoedelijke gebeurtenis ook daadwerkelijk heeft plaatsgevonden.                                                                                  

Het publiek van de rederijkers was overigens gewend aan een dergelijke scène off stage en zal aan 

de hand van Alits taalgebruik zonder (al te veel) moeite begrepen hebben wat er zich buiten beeld 

moet hebben afgespeeld.83  

Monoloog                                                                                                                                                                  

Alit en Lijsbith opent niet met een monoloog, maar met een zuiver rondeel (vs. 1-8), uitgesproken 

door het personage Alit. Zij roept in deze verzen vriendin Lijsbith op het toneel. Het rondeel van 

Alit is strikt genomen geen monoloog, maar heeft er desondanks toch iets van weg. Eén van de 

overeenkomstige kenmerken is dat Alit zich op dat moment alleen op het toneel bevindt en 

hardop haar gedachten uitspreekt. De stemming waarin zij zich bevindt is blij, uitgelaten en                                                                                                         

ze wil zo gauw mogelijk op pad om plezier te gaan maken met Lijsbith. Alit richt zich echter niet 

tot het publiek (zoals we eerder zagen bij personage Geert), maar spreekt rechtstreeks haar 

vriendin aan. Alit en Lijsbith sluit eveneens af met twee rondelen die direct achter elkaar volgen. 

Het tweede en laatste rondeel wordt uitgesproken door het personage Ariaen Roelen (vs. 656-

665):   Och, conste ic noch eens die bouven vinnen      

   Ic meene zij zouwent wel dapper ontgelden.      

   Nu twaere quaed dat wij ons selven quelden,      

                                                           

83 Kramer, F., Mooi vies, knap lelijk. 2009, p. 137. 
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   Wij moeten vertouven tot zij ons comen omtrent.     

   Wij zullen haer wel crigen al comensij zelden,       

   Nu twaere quaed dat wij ons selven quelden.     

   Uwen oorlof reijn princen, en wilt ons niet melden     

   Dat wij in de conste niet en zijn excellent,      

   Nu twaere quaed dat wij ons selven quelden.     

   Wij moeten vertouven tot zij ons comen omtrent. 

Bovenstaand rondeel vertoont opnieuw overeenkomsten met een monoloog. Ariaen vertelt dat hij 

en de andere personages het aan zichzelf te wijten hebben dat ze slachtoffer zijn geworden van de 

streken van Duegh niet en Licht herte. Nu moeten zij geduldig wachten om de boeven een koekje 

van eigen deeg te kunnen geven. Opvallend is dat Ariaen zich in dit rondeel wel tot het publiek 

wendt en de toeschouwer zelfs rechtstreeks vraagt om mild te zijn in hun oordeel ten aanzien van 

de zojuist vertoonde kunsten (zie: “Uwen oorlof reijn princen”). Het betreft hier dan ook een korte 

doorbreking van het vierde-wand principe. Daarnaast gebruikt hij deze laatste verzen om een 

inhoudelijke boodschap mee te geven: “Nu twaere quaed dat wij ons selven quelden”. Met andere 

woorden: de personages hadden het niet zover moeten laten komen.                                   

Personage Ariaen spreekt hardop zijn gedachten uit en wendt zich bovendien rechtstreeks tot de 

prins van de rederijkerskamer (in het publiek) met een boodschap. Ook dit rondeel vertoont 

zodoende overeenkomsten met de monoloog zoals Van den Bergh die schetst. 

Conflict                                                                                                                                                                         

Ook in Alit en Lijsbith speelt de kunstgreep conflict een belangrijke rol. Duegh niet en Licht herte 

zijn in dit dramastuk aan te wijzen als belangrijkste ‘aanjagers’ van het conflict. Ze zijn er namelijk 

op uit om alle andere personages te bedriegen en te bestelen. Om dit doel te bereiken gaan ze 

bovendien uiterst berekenend te werk. De toeschouwer krijgt dit echter pas laat door, omdat op 

het eerste gezicht alleen personage Goosen doelwit lijkt van het bedrog. De overige vijf personages 

werken dan nog gebroederlijk samen om hem te verleiden tot een huwelijk met Alit.                                              

Alit, Lijsbith en Ariaen Roelen trappen daardoor uiteindelijk net zo hard in de val die door Duegh 

niet en Licht herte voor ze is uitgezet, als Goosen buer.                                                                    

Vooral Alit neemt de taak om Goosen te verleiden zeer serieus en toont daarmee tevens onbewust 

haar ware gezicht. De gretigheid waarmee ze toehapt om Goosen te trouwen, is tekenend voor 

haar inhalige, luie karakter (het betreft hier dus opnieuw een mooi voorbeeld van 
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zelfkarakterisering door het personage Alit).                                                                                              

Een ander voorbeeld van een korte conflictsituatie krijgt de toeschouwer te zien als Lijsbith zich 

plotseling jaloers toont (vs. 245-248):            

   Maer Alit, ic wil hem zelver hebben      

   En hij zal ooc mijn zijn, spijt u cuwen.      

   Meende mij altemaele te verduwen?      

   Ick ben zoe wel vrijen als ghi // zijt.                                  

Lijsbith blijkt ook wel met Goosen te willen trouwen, ze is immers net zo goed vrijgezel als Alit. 

Alit reageert echter heel boos en begint haar vriendin uit te schelden (vs. 249-252):   

   Hoord dese leelijcke scabbe, hoe zij tegen mij // crijt.    

   Seght beroide slepe, wat wild ghi verhaelen?      

   Ghi en hebt gheen geld om u gelagh te betaelen,     

   Ramp moet hebben, dat ick u hier hebbe gebrocht. 

Opeens is Alit dus niet meer zo blij met de aanwezigheid van Lijsbith. Licht herte weet het geval 

te sussen door Lijsbith een andere man te beloven, Loeten. Maar dan moet ze Alit vóór laten gaan. 

In deze suggestie kan Lijsbith zich blijkbaar vinden, want vanaf dat moment houdt zij zich verder 

gedeisd en speelt ze braaf het spelletje mee.                                       

Het conflict in Alit en Lijsbith beleeft zijn verrassende ontknoping op het moment dat Alit en 

Goosen, maar ook Lijsbith en Ariaen Roelen, erachter komen dat ze zijn bedrogen door Duegh 

niet en Licht herte. Deze ontknoping wordt in gang gezet vanaf vs. 609 en krijgt zijn beslag op het 

moment dat Ariaen voor de eerste maal het duo Duegh niet en Licht herte in verband brengt met 

het bedrog en de diefstal (zie vs 634-636).  

Openhartig gesprek                                                                                                                                                            

De structuur en scène-indeling van Alit en Lijsbith biedt, zoals we eerder ook al zagen bij Geert en 

Maes, weinig ruimte voor een openhartig gesprek tussen twee afzonderlijke personages. De 

personages in Alit en Lijsbith bevinden zich bovendien voor het grootste deel gezamenlijk in de 

herberg (en daardoor op het toneel). Voor tussentijdse onderonsjes is simpelweg geen gelegenheid. 

Duegh niet en Licht herte moeten de opzet van hun list vooraf hebben uitgedacht. Tussentijds 

overleg is daarom niet nodig.                                                                                                              

Aan openhartigheid echter geen gebrek in dit gezelschap, dat steeds losser wordt onder invloed 

van drank en spijzen. In een boze bui doet Alit bijvoorbeeld een kleurrijke ontboezeming over 
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haar dochter (zie vs. 323-324). Ze verklapt dat haar dochter aan kleding komt door in ruil 

daarvoor het bed te delen met de plaatselijke deken. Duegh niet vraagt zich af hoe ze dat kan 

weten, maar volgens Alit heeft ze hen destijds zelf naar bed geholpen. Het mag duidelijk zijn dat 

de toeschouwer Alit in dit soort situaties opnieuw vooral leert kennen door middel van 

symptomen. Ook over Goosen wordt gesproken nog voordat hij ten tonele verschijnt. Volgens Alit 

is hij ‘halfgaar’ (vs. 227-229): 

Van dijen knecht?                                                                                                                            

Die is heel slecht // ick ziet aen zijn coluere,                                                                                    

Hij en zouw mij niet helpen connen. 

Ondanks de ontboezemingen, met name van Alit, blijven de personages vlak van karakter en 

geven ze geen wezenlijk inzicht in hun psychologische beweegredenen. Dergelijke diepgravende 

informatie vormt dan ook geen voorwaarde om het toneelstuk te kunnen volgen. Het is vooral 

belangrijk dat het publiek het komische archetype herkent dat door een personage wordt 

vertegenwoordigd. 

Uitkomst analyse                          

Ook in Alit en Lijsbith zijn alle drie de kunstgrepen die Van den Bergh omschrijft te herkennen 

evenals het verschijnsel personagetekening. In deze rederijkersklucht valt vooral op dat de 

personages een platte vorm van taalgebruik hanteren.                                                                                           

Strikt genomen komen er geen monologen voor in Alit en Lijsbith. Wel zijn er twee rondelen aan 

te wijzen, die gelijkenissen vertonen met een monoloog. Ik heb zodoende aannemelijk trachten te 

maken dat deze rondelen mogelijk toch de functie van monoloog kunnen vervullen, omdat er 

gemeenschappelijke kenmerken zijn aan te wijzen (bijvoorbeeld dat ze door één personage 

worden uitgesproken). In Alit en Lijsbith worden de personages verder op slinkse wijze tegen 

elkaar uitgespeeld door het duo Duegh niet en Licht herte. Het conflict in dit stuk zit dan ook 

geraffineerd in elkaar, omdat lange tijd niet duidelijk is welke kant het op zal gaan. Hierdoor blijft 

de spanning tot aan het eind goed bewaard. Ondertussen gebeurt er vanalles op het toneel wat 

eveneens onder de noemer ‘conflict’ kan worden geschaard. Zo krijgen de personages Alit en 

Lijsbith bijvoorbeeld ruzie over het feit wie er voorrang heeft op een man.                               

Openhartige gesprekken tussen twee personages heb ik in Alit en Lijsbith niet aangetroffen. Wel 

valt op dat de personages in algemene zin een grote mate van openhartigheid aan de dag leggen, 
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waarschijnlijk vooral ingegeven door het feit dat ze zich in een herberg bevinden en onbeperkt 

toegang hebben tot eten en drank.      

                                                                                                                         

4444.2.3.2.3.2.3.2.3 ConclusieConclusieConclusieConclusie    vergelijkende analysevergelijkende analysevergelijkende analysevergelijkende analyse    

In de voorafgaande analyses van de personages uit Geert en Maes en Alit en Lijsbith heb ik laten 

zien hoe kluchtpersonages zich kunnen typeren met behulp van hun spreektekst. Zo omschrijven 

de personages steeds actief hun handelingen (bijvoorbeeld door te vertellen wat ze voelen, doen of 

ondergaan op een specifiek moment). Een belangrijk verschil dat ik heb gevonden tussen beide 

kluchten is dat het taalgebruik van de personages in Alit en Lijsbith nogal platvoers is vergeleken 

bij dat van de personages in Geert en Maes. Nu speelt het geloof en de geestelijkheid (of in ieder 

geval de invloed die dit heeft op personages Truije en Bate) een belangrijke rol in Geert en Maes, 

terwijl de setting in Alit en Lijsbith totaal anders is. Deze klucht speelt zich immers voor het 

overgrote deel af in de herberg van Ariaen Roelen. Het taalgebruik van de personages is daarmee 

sterk bepalend voor de verschillende sferen die in beide stukken wordt opgeroepen.                                                                                         

Monologen zoals Van den Bergh die omschrijft komen in Geert en Maes en Alit en Lijsbith 

nauwelijks voor. Er is slechts éénmaal sprake van een duidelijk aanwijsbare monoloog, namelijk in 

de eerste 29 verzen van Geert en Maes. In Alit en Lijsbith komt twee keer een rondeel voor op een 

plek waar men een monoloog zou kunnen verwachten, namelijk aan het begin van het toneelstuk 

en helemaal aan het eind. Ik heb getracht te laten zien dat het rondeel hier mogelijk toch de 

functie van een monoloog vervult. Het rondeel wordt immers uitgesproken door één personage op 

het toneel. Daarnaast richt Ariaen Roelen zich tijdens het rondeel rechtstreeks tot de 

toeschouwer, net zoals Geert dat doet in zijn openingsmonoloog. Monologen kunnen dus wel 

degelijk betrokken worden bij de analyse van kluchtpersonages, maar dan is het wel noodzakelijk 

om een ruim(er) begrip van het verschijnsel monoloog te hanteren.  

In beide kluchten blijkt het daarnaast een vruchtbare methode om personages met elkaar in 

conflict te brengen. Het frustreren van bestaande verhoudingen zet nieuwe ontwikkelingen in 

gang en zorgt er mede voor dat personages de gelegenheid krijgen om zichzelf te karakteriseren. 

Vooral wanneer getoonde karaktertrekken en beslissingen het gevolg zijn van symptomen 

(onbewust handelen), komt de toeschouwer ongeveinsde informatie over het personage te weten, 

die belangrijk is voor de interpretatie van de hoofdhandeling. Zowel in Geert en Maes als in Alit 
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en Lijsbith speelt het verschijnsel conflict dan ook een belangrijke rol bij de ontwikkeling en het 

op gang houden van het plot. In beide toneelstukken worden bedrijvig listen verzonnen om een 

ongewenste (begin)situatie te veranderen. Deze listen monden vervolgens in beide verhaallijnen 

uit in een heftige ontknoping en een handgemeen, waarna de verhoudingen tussen de personages 

verschuiven ten opzichte van de beginsituatie. Zo is er in Geert en Maes sprake van een omkering 

van de situatie nadat Truije en Bate uitvinden dat ze bedrogen zijn door hun echtgenoten. En ook 

in Alit en Lijsbith treedt een plotselinge omkering van de bestaande situatie op als de list van 

Duegh niet en Licht herte aan het licht komt. 

Zowel in Geert en Maes  als in Alit en Lijsbith heb ik geen openhartige gesprekken aangetroffen 

zoals Van den Bergh deze omschrijft (gesprek tussen twee of meer personages waarin ruimte is om 

innerlijke motieven uit te leggen). Openhartige gesprekken mogen dan misschien niet in die 

hoedanigheid voorkomen in bovengenoemde analyses, het gesprek ‘an sich’ is wel een belangrijk 

en veelvuldig toegepast middel. Zo komt er in Geert en Maes twee keer een scène-apart voor 

tussen Geert en Maes (zie vs. 42-113 en vs. 285-339) en één keer een scène-apart tussen Truije en 

Bate (vs. 260-284). In deze korte gesprekjes bevestigen de twee personages vooral elkaars 

bondgenootschap. Ook in Alit en Lijsbith speelt het gesprek een belangrijke rol. De scènes vier, 

vijf en zes, die zich afspelen in de herberg van Ariaen Roelen, draaien grotendeels op het gesprek 

tussen de personages en de plannen die zij smeden om Alit als bruid te koppelen aan Goosen. Het 

betreft hier echter geen gesprek tussen twee personages afzonderlijk, maar een ‘groepsgesprek’.  

De algemene dramatheorie van Van den Bergh lijkt hiermee deels geschikt voor een systematische 

analyse van personages in rederijkerskluchten. De kunstgrepen die hij onderscheidt, waarmee een 

drama-auteur zijn personages kan karakteriseren, leiden echter niet direct naar passende 

conclusies voor het in deze scriptie onderzochte genre. Dit komt vooral omdat twee van de drie 

kunstgrepen (monologen en openhartige gesprekken) niet helemaal op hun plek lijken binnen een 

klucht. Monologen en openhartige gesprekken komen dan ook slechts in geringe mate voor in de 

door mij bestudeerde toneelstukken. Toch is er wel iets te herkennen in de voorgestelde 

technieken, waardoor ze met enige aanpassing bruikbaar zijn om uitspraken te doen over het 

belang van gesprekken op het toneel in algemene zin of het rondeel in de functie van monoloog.  

 

 



46 

 

4444.3.3.3.3    Personageverhoudingen naar het model van HüskenPersonageverhoudingen naar het model van HüskenPersonageverhoudingen naar het model van HüskenPersonageverhoudingen naar het model van Hüsken    

Hüsken geeft in zijn studie Noyt meerder vreucht een overzicht van de compositie en structuur 

van het komische toneel in de Nederlanden voor de Renaissance. In hoofdstuk 6 besteedt hij 

specifiek aandacht aan de personageverhoudingen in relatie tot de structuur van een klucht. Om 

iets te kunnen zeggen over de personages en hun onderlinge verhoudingen heeft hij het corpus 

kluchten van de rederijkers eerst geanalyseerd op het niveau van de structuur. Hiertoe heeft hij 

een notatiesysteem, dat is bedacht door wetenschapper Bernadette Rey-Flaud om de 

functionaliteit van de structuur van de Franse farce weer te geven, omgebogen naar een passend 

model voor de Nederlandse situatie.84 Dit heeft geresulteerd in een reeks handelingsschema’s, die 

het onderliggende mechaniek van afzonderlijke rederijkerskluchten blootlegt.85 In de volgende 

paragrafen zal ik het beschrijvingsmodel van Hüsken nader toelichten. 

Sequenties en secties            

Hüsken stelt in navolging van Rey-Flaud dat een klucht sequentieel georganiseerd is en altijd 

minimaal één sequentie omvat. Onder een sequentie verstaat hij “een duidelijke ontwikkeling in 

de verhoudingen tussen twee of meer personages”.86 Een sectie bestaat uit één of meerdere 

sequenties. De kern van een sequentie wordt gevormd door het dynamisch segment.87 Een 

ontwikkeling tussen twee of meer personages resulteert namelijk ofwel in een verandering, of in 

stabilisatie van de onderlinge machtsverhoudingen tussen die personages.88 Binnen een sequentie 

kan een drama-auteur daartoe vier verschillende dynamische segmenten inlassen, namelijk: de 

list, het misverstand, de ‘coup de théâtre’ (onverwachte wending/gebeurtenis)89 of de confrontatie.                                                                                                    

De confrontatie wordt bovendien verder opgesplitst in twee mogelijke scenario’s, namelijk een 

verbale en een fysieke confrontatie. Statische segmenten verdeelt Hüsken onder in: de 

overwinning, de nederlaag, het conflict en de verzoening.                                                                                              

Hüsken besteedt in Noyt meerder vreucht geen aandacht aan de dramatheorie van Van den Bergh, 

                                                           

84Rey-Flaud (La farce ou la machine à rire: théorie d’un genre dramatique – 1450 à 1550, 1982.) beschouwt de farce als 

een ‘machine à rire’ met een vaste structuur die gebaseerd is op list en bedrog. Zie: Hüsken, W.N.M., Noyt meerder 

vreucht. 1987, p. 59-60. 
85 Hüsken, W.N.M., Noyt meerder vreucht. 1987, p. 45. 
86 Hüsken, W.N.M., Noyt meerder vreucht. 1987, p. 169. 
87 Hüsken, W.N.M., Noyt meerder vreucht. 1987, p. 169. 
88 Hüsken, W.N.M., Noyt meerder vreucht. 1987, p. 169. 
89 ‘Onverwachte gebeurtenis in het drama, bij overdracht ook wel in een verhaal, die als keerpunt in de ontwikkelingen 

kan worden opgevat en zo de handeling een bepaalde wending geeft of haar aanzienlijk versnelt.’ Zie Letterkundig 

lexicon voor de neerlandistiek. 2002. Raadpleegbaar middels de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Lettere n. 
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maar het dynamisch segment heeft wel iets weg van de kunstgreep die Van den Bergh ‘conflict’ 

noemt. Het gaat er namelijk om dat er iets gebeurt op het toneel, waardoor de verhoudingen 

tussen de personages zich (verder) kunnen ontwikkelen.                                                                                                                             

                                                                                                                                                                      

Personageverhoudingen                 

Zoals in de eerder beschreven visie van Van den Bergh aan het begin van dit hoofdstuk, vervullen 

de personages in Hüskens beschrijvingsmodel ook doeleinden die het handelingsverloop van het 

toneelstuk dienen en/of mede kunnen bepalen. Volgens Hüsken kunnen personages drie 

verschillende rollen aannemen in het handelingsverloop van een rederijkersklucht, namelijk die 

van ‘sujet’, ‘objet’ of ‘agent’. Het sujet geeft de aanzet tot een ontwikkeling en is daarmee het 

centrale personage binnen een sequentie. De opponent van het sujet is het objet. Soms neemt 

echter het objet een initiatief dat leidt tot een (nieuwe) ontwikkeling in het stuk, men noemt dit 

personage dan de agent (objet wordt in dat geval sujet en er zal een nieuw, onafhankelijk 

personage de plaats van objet moeten innemen).90                                                                                                        

Personages kunnen daarnaast alleen of gezamenlijk een ‘pool’ vormen in de functie van sujet, objet 

of agent. Een pool betreft dus de samenstelling van personages binnen een sectie in het toneelstuk. 

Polen kunnen wisselen of vervangen worden bij een sectiegrens. Een ‘poolverdubbeling’ komt tot 

stand als het ene personage louter in het verlengde van het andere personage optreedt. Een 

‘poolsplitsing’, tot slot, ontstaat als het ene personage als gelijke van het andere personage te werk 

gaat.91 

Een personage kan naast de al eerder genoemde rollen eveneens optreden als ‘iudex’. Meestal zijn 

iudices eenvoudig herkenbaar, omdat ze een bemiddelende rol spelen als ‘derde macht’ tussen 

(teminste) twee andere personages. Zij kunnen de structuur van een stuk merkbaar beïnvloeden, 

doordat ze tussen strijdende partijen komen en deze vervolgens met elkaar proberen te 

verzoenen.92 Voorbeelden van personages die als iudex kunnen optreden zijn de rechter en de 

baljuw. Maar ook andere personages, die eerst nog een hele andere functie bekleden, kunnen zich 

onverwachts opwerpen als ‘scheidsrechter’.93                                                                                      

Personages die in een rederijkersklucht als ‘katalysator’ fungeren brengen juist een conflict tot 

                                                           

90 Hüsken, W.N.M., Noyt meerder vreucht. 1987, p. 170-171. 
91 Hüsken, W.N.M., Noyt meerder vreucht. 1987, p. 170-171. 
92 Hüsken, W.N.M., Noyt meerder vreucht. 1987, p. 221. 
93 Hüsken, W.N.M., Noyt meerder vreucht. 1987, p. 223. 
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stand. Zij kunnen dientengevolge ofwel geheel verantwoordelijk zijn voor het in gang zetten van 

gebeurtenissen ofwel brengen de ontwikkelingen “in een stroomversnelling”.94                                                                                      

Personages in rederijkerskluchten treden vaak paarsgewijs op. Wanneer personages samen een 

paar vormen spreekt Hüsken van ‘poolsamenstelling’. Een poolsamenstelling kan bestaan uit een 

‘homogeen paar’, ‘heterogeen koppel’ of ‘ identieke typen’.95 De leden van een homogeen paar 

oefenen een onvermijdelijke betrokkenheid op elkaar uit. Deze personages zijn volledig 

uitwisselbaar. Bij heterogene koppels is dit precies andersom. Hier treedt het ene personage 

dominant op ten opzichte van het andere personage, dat als volgzaam bestempeld kan worden. 

‘Identieke typen’ zijn uitwisselbaar, maar de personages handelen wel zelfstandig.96 Identieke 

typen onderscheiden zich bovendien van heterogene koppels, doordat ze niet gelijktijdig optreden 

(als paar), maar juist overwegend na elkaar. Het betreft een vorm van ‘asynchrone verdubbeling’ 

in plaats van ‘synchrone verdubbeling’, zoals dit bij heterogene koppels en homogene paren het 

geval is.97          

Het centrale idee dat uit Hüskens studie naar voren komt is dat het aantal personages dat optreedt 

in een klucht, en de constellatie waarin de personages tot elkaar staan, gevolgen kan hebben voor 

de structuur en lengte van het toneelstuk. Zo geldt voor bijna alle rederijkerskluchten die Hüsken 

onderzocht heeft, dat de omvang van het stuk toeneemt naarmate het aantal personages stijgt. De 

uitbreiding van het aantal personages met één of meer maakt de structuur van de klucht 

bovendien vaak complexer, maar dit hoeft niet per sé.98                                                                          

In de nu volgende paragrafen zal ik de personages en hun verhoudingen analyseren in relatie tot 

de structuur. Ik maak daarbij gebruik van de personagefuncties zoals die in deze inleiding zijn 

omschreven. Hüsken besteedt in Noyt meerder vreucht ook aandacht aan Geert en Maes en Alit 

en Lijsbith. Ik zal zodoende steeds duidelijk aangeven welke bevindingen voortkomen uit de 

analyse van mijn eigen onderzoek en welke ik ontleen aan Hüsken.  

                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                           

94 Hüsken, W.N.M., Noyt meerder vreucht. 1987, p. 226. 
95 Hüsken, W.N.M., Noyt meerder vreucht. 1987, p. 227. 
96 Hüsken, W.N.M., Noyt meerder vreucht. 1987, p. 227. 
97 Hüsken, W.N.M., Noyt meerder vreucht. 1987, p. 180. 
98 Hüsken, W.N.M., Noyt meerder vreucht. 1987, p. 297 (Zie: handelingsschema “Geert en Maes”). 
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4.4.4.4.3.1 3.1 3.1 3.1 Een cluijte van Geert en MaesEen cluijte van Geert en MaesEen cluijte van Geert en MaesEen cluijte van Geert en Maes 

Personageverhoudingen                                                                                                                                  

Geert en Maes  telt vier personages, die volgens Hüsken zijn onder te verdelen in twee 

verschillende paren.99 De buurmannen Geert en Maes vertegenwoordigen een heterogeen koppel. 

Zij vormen samen een pool, maar zijn onderling niet uitwisselbaar. De verhoudingen tussen Geert 

en Maes zijn namelijk ongelijk. Maes is meer de volgzame, onderdanige partij, terwijl Geert 

daarentegen de initiatiefnemer én de bedenker is van de list om hun vrouwen geld afhandig te 

maken. Geert is ook het personage dat zich tot twee keer toe verkleedt om respectievelijk als geest 

en broeder aan de vrouwen te kunnen verschijnen. Hoe Geert voor de eerste keer het initiatief 

neemt kunnen we lezen in vs. 60-61:         

   (…)         

   maer maessken Ick salse wel uijtrichten                                                             

   wildij volgen mijn opstel...                                                               

Waarop Maes reageert met:          

   Och geert doedij dat so doedij wel      

   maer segt toch hoe mogen wijt best bestieren        

   dat wijse bespotten ….                          

Geert antwoordt dat hij daar reeds over gefantaseerd heeft:       

   Ick weet die manieren …..       

   Ick hebber op fantiseerende gelegen      

    Maes          

   Doedij Oock seecker geert …        

    Geert          

   Ja Ick maar tmoet sijn geswegen …      

   wij sullen ons gaen vercleden gereet      

   elck gelijck eenen geest                          

Het personage Geert zet dus de eerste sequentie van de dramatekst in gang, door de list die hij 

heeft bedacht voor te leggen aan Maes. Maes is positief over het plan. Hij helpt Geert om het plan 

ten uitvoer te brengen, maar zijn rol is gedurende het hele stuk minder actief.                                         

Wat daarnaast opvalt is dat Geert Maes bij voorkeur aanspreekt met een verkleinwoord: Maessken 

(‘Maasje’). Slechts drie keer noemt hij hem ‘gewoon’ Maes (vs. 319, 569, 608). Maes spreekt op zijn 

                                                           

99 Hüsken, W.N.M., Noyt meerder vreucht. 1987, p. 253-257. 
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beurt Geert geen enkele keer aan met een verkleinwoord, maar noemt hem in alle gevallen Geert. 

Blijkbaar kan Geert het zich veroorloven, gelet ook op de onderlinge verhoudingen, om Maes aan 

te spreken met een koosnaampje.                                                                                                   

De buurvrouwen Truije en Bate vormen een homogeen paar. Zij zijn volkomen uitwisselbaar, 

want ze treden consequent eensgezind naar voren. Ze zijn bondgenoot door dik en dun en deze 

eenheid wordt nergens doorbroken. In het toneelstuk bevindt Truije zich bijvoorbeeld ook nooit 

zonder Bate op het toneel of vice versa. De dames zijn zelfs zodanig gelijkgestemd dat ze achttien 

beurten exact dezelfde spreektekst hebben. Deze verzen spreken Truije en Bate dus gelijktijdig 

uit.100 Zo reageren ze bijvoorbeeld als volgt op de wonderlijke verrijzenis van Bate’s voormalige 

echtgenoot (Geert als geest). Zodra Geert met een onmenselijke straf begint te dreigen (hun botten 

zullen net zo vaak gebroken worden totdat ze verpulverd zijn en kunnen dienen als muizenvoer) 

proberen ze nog éénmaal onder het betalen uit te komen (“Wij en hebbens niet voorwaer”). Maar 

als ze merken dat het écht menens is, antwoorden Truije en Bate ‘in koor’ (vs. 222-234):                                                                  

    Geert          

   Suldijt volck geven ….        

    Truije / en bate tsamen       

   Wij en hebbens niet voorwaer        

    Geert          

   So sullen wij u tleven geven       

   Spout vier en vlamme.        

    Truije en bate        

   Wij sullent geven wij sullent geven      

    Geert ..         

   So doeget dan geringe hier       

    Truije en bate        

   Wij sullent wij sullent geven …  

Als Geert ze nogmaals met de dood bedreigt (vs. 227-228), “spuwt vuur en vlammen”, slaan Bate 

en Truije definitief om en roepen ze alleen nog maar dat ze het geld inderdaad zullen geven.                     

                                                           

100 Het gaat om de volgende verzen: 225, 230, 234, 241, 256, 393-395, 399-402, 408-409, 413-414, 418-419, 430-431, 435-

436, 443, 452-453, 460, 467, 472-473, 478-479. 
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Ik zal nu ingaan op de verdeling van de spreektekst over de verschillende personages. Hüsken 

kijkt in Noyt meerder vreucht namelijk niet naar de verdeling van de spreektekst. Dit terwijl de 

verdeling van de spreekbeurten (clausen)101 over de vier personages in Geert en Maes de 

onderlinge verhoudingen, die er tussen de personages binnen een pool bestaan, wel degelijk 

blijken te ondersteunen. Ik zal eerst ingaan op de verdeling van de spreektekst binnen één 

personagepaar.                                                                                                                                      

Tabel 1 geeft een overzicht van de verdeling van clausen over de afzonderlijke personages (Geert 

en Maes) binnen het paar dat ze vormen: 

Heterogeen koppel GeertGeertGeertGeert    MaesMaesMaesMaes    Totaal aantal clausen 

Aantal clausen 71 41 112 

Percentage van het totaal 63% 37% 100% 

Tabel 1: Verdeling van de clausen over de afzonderlijke personages  

Geert heeft aanzienlijk meer spreekbeurten dan Maes (71 tegenover 41 clausen). Dit klopt met het 

beeld dat we eerder van Geert hebben gezien, namelijk als initiator binnen de pool. Als Geert zich 

heeft vermomd als geest, en in die hoedanigheid aan de vrouwen verschijnt (vs. 138), heeft Maes 

zich elders verstopt. Zijn optreden beperkt zich tot het maken van een hoop lawaai, terwijl de 

vrouwen in gesprek raken met de geest (Geert). Vanaf zijn standplaats kan Maes ondertussen wel 

het hele tafereel volgen, zoals blijkt uit de eerstvolgende scène waarin Geert en Maes elkaar weer 

treffen (vs. 285-293):                                                                                                                                                                                                  

Maes                       

Hoe hebdij gevaren...                                                                                                                                                                              

 Geert                                

Aso ghij gehoort hebt ende venomen                                                                                                                      

Als Geert zich voor de tweede maal gaat vermommen, ditmaal als broeder om het geld in 

ontvangst te nemen, zegt Maes dat hij van een afstandje de gebeurtenissen zal gadeslaan (vs. 338-

340):            

                                                           

101 De term ‘claus’ staat voor een tekstpassage die door één afzonderlijke auteur achter elkaar wordt uitgesproken. Zie: 

Gorp, van H. (e.a.), Lexicon van literaire termen. 1998, p. 85. 
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   Ick sal van verre besien hoe dees broeder sal varen           

   ons Lieff heere die moet u bewaeren                                                                   

Maes heeft dus minder spreektekst, maar hij laat het bespelen van de vrouwen dan ook volledig 

aan Geert over. Hierdoor is hij op twee belangrijke momenten in het spel, namelijk de twee 

verkleedpartijen, slechts indirect betrokken bij de hoofdhandeling. Maes treedt daarmee vooral op 

als bondgenoot in het verlengde van Geert. Tot het moment dat het bedrog uitkomt (vs. 586). Op 

dat moment is Maes er namelijk als de kippen bij om Geert de schuld te geven (vs. 595-603): 

   Geert wast diet al dede          

   geert wast die de raet gaff bijlode       

   geert was die hem cleede als de doode      

   Geert wast die de ses cronen ontfinck     

   geert wast die als broeder ginck      

   geert hevet seecker al gebrouwen 

Vervolgens doet Geert nog een halfslachtige poging om de schuld op Maes af te schuiven (vs. 608):

   Ick bidde om genade / (Truije is namelijk al begonnen met slaan)  

   maes riet mij cleijn en groot 

Het bondgenootschap dat er tot dat moment tussen Geert en Maes bestond is hiermee acuut 

doorbroken. De verhoudingen tussen de buurmannen maakt dus een duidelijke ontwikkeling door 

en blijft niet lineair. Bij hun echtgenotes is dit wel het geval. 

Truije en Bate staan tot elkaar in een statische verhouding. Er zit geen ontwikkeling in hun 

relatie, want die blijft gedurende het hele toneelstuk onveranderd en evenwichtig. Deze gelijkheid 

komt eveneens tot uitdrukking in de spreekbeurten van Truije en Bate. Ze hebben nagenoeg 

evenveel afzonderlijke beurten (34 tegenover 31 clausen), zie tabel 2: 

Homogeen paar TruijeTruijeTruijeTruije    BateBateBateBate    Truije & Bate Truije & Bate Truije & Bate Truije & Bate     

gezamenlijkgezamenlijkgezamenlijkgezamenlijk    

Totaal aantal clausen 

Aantal clausen 34 31 18 83 

Percentage van het totaal 41% 37% 22% 100% 

Tabel 2: Verdeling van de clausen over de afzonderlijke personages  
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De buurvrouwen nemen daarnaast nog een aanzienlijk percentage van 22 procent van het totale 

aantal clausen gezamenlijk voor hun rekening. Dit betekent, zoals eerder gezegd, dat Truije en 

Bate in die spreekbeurten exact dezelfde tekst opzeggen. De gelijkwaardigheid tussen Truije en 

Bate is hiermee zowel op inhoudelijk als tekstueel niveau consequent doorgevoerd.  

Wanneer we nu tot slot nog een blik werpen op de verdeling van de spreektekst per heterogeen 

koppel en homogeen paar gedurende het hele toneelstuk (zie tabel 3), dan geldt dat het tweetal 

Geert en Maes ruim de helft van de clausen voor hun rekening neemt (57 procent) en Truije en 

Bate iets minder dan de helft, namelijk 43 procent (zie tabel 3). Hiermee is de spreektekst redelijk 

gelijk verdeeld tussen de twee personageparen. Het feit dat de eerste sequentie van het stuk 

aanmerkelijk langer is dan de tweede sequentie veroorzaakt mogelijk het verschil.                                                                     

In de eerste sequentie hebben Geert en Maes de leiding over de gebeurtenissen en bedriegen zij 

hun vrouwen op ludieke wijze. Zij oefenen als sujetpool de grootste invloed uit op de structuur. In 

de tweede sequentie, na de abrupte situatieomkering (vs. 586), is de centrale rol van sujet 

plotseling weggelegd voor Truije en Bate. De verhoudingen zijn nu omgedraaid, waardoor Geert 

en Maes zich in de verliezers- ofwel objetpool bevinden. Na de situatie-omkering en het 

handgemeen volgen er echter geen nieuwe ontwikkelingen meer die voor een uitbreiding van de 

structuur zorgen.       

 Heterogeen koppel Homogeen paar Totaal aantal clausen 

 Geert & MaesGeert & MaesGeert & MaesGeert & Maes    Truije & BateTruije & BateTruije & BateTruije & Bate     

Aantal clausen 112 83 195 

Percentage van het totaal 57% 43% 100% 

Tabel 3: Verdeling van de clausen per heterogeen koppel en homogeen paar. 

 

Uitkomst analyse                           

In Geert en Maes komen vier personages voor, die weer zijn onderverdeeld in twee vaste 

personageparen. De buurmannen Geert en Maes vormen een heterogeen koppel. Hun onderlinge 

verhoudingen verschillen van elkaar, want Geert vertolkt de dominante rol ten opzichte van 

Maes. Geert is de initiatiefnemer, is in verhouding vaker op het toneel aanwezig en heeft meer 

spreektekst dan Maes. Daarnaast komen de verstandhouding tussen Geert en Maes plotseling op 
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scherp te staan ten tijde van de ontknoping. Zij steunen elkaar niet langer en proberen elkaar te 

beschuldigen van het bedrog.                                                                                                  

Bij de vrouwelijke personages, Truije en Bate, is sprake van een evenwichte verhouding. Zij 

vormen een homogeen paar en hun optreden is dan ook te allen tijde eensgezind. Sterker nog, ze 

hebben 18 clausen exact dezelfde spreektekst. Dit suggereert dat ze zelfs exact hetzelfde (kunnen) 

denken op hetzelfde moment. Het bondgenootschap tussen de vrouwen wordt nergens 

doorbroken. Daarnaast bevinden zij zich nooit zonder elkaar op het toneel. In de beginsequentie 

vertegenwoordigen Geert en Maes de sujetpool; zij zijn aan zet en voeren de regie. Na de na de 

abrupte situatieomkering (vs. 586) zijn de rollen omgedraaid. Truije en Bate zijn nu verworden tot 

sujet en de mannen komen terecht in de objetpool. 

 

4444.2.2.2.2.2.2.2.2    Alit en LijsbithAlit en LijsbithAlit en LijsbithAlit en Lijsbith    

Personageverhoudingen                                                                                     

In Alit en Lijsbith treden in totaal zes personages op, waarvan vier in paren. De vriendinnen/ 

buurvrouwen Alit en Lijsbith vormen een homogeen paar, evenals het duo Duegh niet en Licht 

herte. Daarnaast zijn er respectievelijk de waard, Ariaen Roelen, en knecht Goosen Buer.  

Hüsken noemt de personages Duegh niet en Licht herte ‘rabauwen’, maar hij trekt tevens de 

vergelijking tussen bovengenoemde personages en de zogenaamde sinnekens  uit de spelen van 

sinne. Rabauwen kenmerken zich volgens Hüsken door een samenzweerderig karakter. In 

contactscènes zullen rabauwen zich netjes proberen te gedragen om hun ware aard te verhullen, 

precies zoals sinnekens dat ook graag doen. Hüsken noemt de gelijkenissen tussen rabauwen en 

sinnekens al met al ‘frappant’, maar argumenteert dat er nergens in de komische toneelstukken 

sprake is van een bijbelse invulling van de sinnekensrol.102                                                                     

Persoonlijk ben ik van mening, gezien het grote aantal overeenkomsten met de sinnekensrol zoals 

deze wordt beschreven door Hummelen, dat Duegh niet en Licht herte toch eerder voor het 

predikaat ‘sinneken’ in aanmerking komen, dan voor dat van ‘rabauw’. De bijbelse boodschap mag 

binnen de invulling van de sinnekensrol in het komisch rederijkerstoneel dan minder sterk 

aanwezig zijn, Duegh niet en Licht herte worden uiteindelijk wel als een duidelijk voorbeeld 

                                                           

102 Hüsken, W.N.M., Noyt meerder vreucht. 1987, p. 230-233. 
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gesteld van ‘hoe het niet moet’ (zie de afsluitende rondelen, vs. 650-657 /vs. 658-665).                  

Bovendien zetten ze de overige personages aan het denken over hun eigen handelen.                                     

Er zijn nog meer overeenkomsten te noemen tussen Duegh niet en Licht herte en de sinnekens uit 

de spelen van sinne. Sinnekens kunnen namelijk verschillende rollen vervullen binnen een 

dramastuk, bijvoorbeeld het publiek vermaken, of juist een inhoudelijke boodschap overdragen.103 

Ze treden bij voorkeur op in paren en werken zo gericht samen om andere personages in het 

verderf te storten.104 Hun houding tot de hoofdhandeling van het toneelstuk is tweeledig: aan de 

ene kant bemoeien de sinnekens zich actief met de hoofdhandeling, terwijl ze zich aan de andere 

kant juist distantiëren van de hoofdhandeling (omdat ze er een verborgen agenda op nahouden).105 

Sinnekens komen in de meeste gevallen op met een rondeel, waarin oproep- en 

naamgevingsmotief tot uitdrukking worden gebracht. Op deze wijze stellen de personages zich 

voor aan het publiek. In het rondeel noemen ze elkaar daarom afwisselend bij de naam. 106                                                                                           

Hoe zit dit nu precies met Duegh niet en Licht herte? In Alit en Lijsbith komen Duegh niet en 

Licht herte aan het begin van hun eerste scène inderdaad op met een rondeel waarin oproep-en 

naamgevingsmotief vertegenwoordigd zijn (vs. 75-82):                                                                                                                 

Duegh niet                                                                                                                                                                    

Waer zijt ghi licht herte?                                                                                                                                                    

 Licht herte                                                                                                                                        

Hier ben ick duegh // niet.                                                                                                                                              

 Duegh niet                                                                                                                                                                        

Wat isser gaens?                                                                                                                                                                    

 Licht herte                                                                                                                                                             

Wat zouder wesen?                                                                                                                                                               

 Duegh niet                                                                                                                                                                        

Wat docht u van dijen roij?                                                                                                                               

 Licht herte                                                                                                                                                                    

Ick en hebbe noch mijnene muegh // niet.                                                                                                         

 Duegh niet                                                                                                                                                      

                                                           

103 Hummelen, W.H.M., De sinnekens in het rederijkersdrama. 1958, p. 217. 
104 Hummelen, W.H.M., De sinnekens in het rederijkersdrama. 1958, p. 63. 
105 Hummelen, W.H.M., De sinnekens in het rederijkersdrama. 1958, p. 63. 
106 Hummelen, W.H.M., De sinnekens in het rederijkersdrama. 1958, p. 78. 
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Waer zijdi licht herte?                                                                                                                      

 Licht herte                                                                                                                                                     

Hier ben ick duegh // niet.                                                                                                                  

 Duegh niet                                                                                                                                                                    

Mij dochte mijn kele en bleef daer druegh // niet,                                                                      

Ick buijsde om snippen // maer twas met vresen.                                                                    

Waer zijt ghi licht herte?                                                                                                                             

 Licht herte                                                                                                                                                  

Hier ben ick duegh // niet.                                                                                                                                      

 Duegh niet                                                                                                                                                   

Wat isser gaens?                                                                                                                                      

 Licht herte                                                                                                                                                          

Wat zouder wesen?    

Door de begroetingscène in de vorm van een rondeel te gieten, krijgen de verzen extra nadruk. 

Daarnaast herhalen Duegh niet en Licht herte elkaars naam in regel 1, 4 en 7 waardoor het 

publiek de kans krijgt om de namen van deze nieuwe personages (beter) te onthouden.  

Duegh niet en Licht herte vormen in de hoedanigheid van sinnekens een homogeen paar. Uit 

onderstaande tabel is af te lezen dat Duegh niet en Licht herte nagenoeg evenveel clausen 

toebedeeld hebben gekregen. Licht herte heeft slechts één extra spreekbeurt ten opzichte van Duegh 

niet.  

Homogeen paar Duegh nietDuegh nietDuegh nietDuegh niet    Licht herteLicht herteLicht herteLicht herte    Totaal aantal clausen 

Aantal clausen 42 43 112 

Percentage van het totaal 49% 51% 100% 

Tabel 4: Verdeling van de clausen over de afzonderlijke personages per homogeen paar 

De relatie tussen Duegh niet en Licht herte is dan ook statisch. Ze werken gericht samen en hun 

bondgenootschap blijft onveranderd sterk gedurende het hele spel. Toch zijn Duegh niet en Licht 

herte niet de hele tijd zij aan zij op het toneel aanwezig. Licht herte verlaat bijvoorbeeld tot twee 

keer toe het gezelschap om een hoofddoek te gaan halen voor Alit (eerst bij vs. 283-285 en later 

nog een keer bij vs. 341-343). Ook Duegh niet vertrekt uit de herberg om knecht Goosen te 

zoeken. Bij vs. 350-354 kondigt Duegh niet zijn vertrek aan. In vs. 365 komt Licht herte erachter 
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dat ze Duegh niet missen:          

   Ontbeid, waer is duegh niet?                                           

Waarop Lijsbith hem antwoordt dat Duegh niet de knaap is gaan halen (vs. 366-367):  

   Hij is om den vriëre        

   Zoe moghen wij thuwelijck gaen sto(o)ten ten tsamen  

Het feit dat één lid van het paar voor even het toneel verlaat heeft overigens geen consequenties 

voor de gelijkwaardige verhoudingen binnen het paar.                                 

Ook Alit en Lijsbith vormen een homogeen paar volgens Hüsken.107 Toch voldoen de twee 

vriendinnen mijns inziens minder nauwkeurig aan het profiel van een homogeen paar dan Duegh 

niet en Licht herte. Met de gelijkwaardige verhouding tussen Alit en Lijsbith gebeurt er namelijk 

iets opvallends in de loop van het stuk. Zodra Duegh niet en Licht herte ten tonele verschijnen, 

brokkelt de eenheid tussen Alit en Lijsbith langzaam af. Ze krijgen zelfs ruzie over wie er met 

Goosen mag trouwen. Ook al weten Duegh niet en Licht herte het ‘geval’ weer gauw te sussen, de 

rol van Lijsbith wordt vanaf dat moment steeds marginaler.108 Hüsken constateert deze 

ontwikkeling ook, maar desondanks houdt hij vast aan de indeling van Alit en Lijsbith als 

homogeen paar.  

De tanende eenheid binnen het vrouwenkoppel is ook terug te vinden in hun spreektekst. 

Ondanks dat Alit en Lijsbith bijna tot aan het eind van het stuk samen aanwezig zijn op het toneel, 

laat Lijsbith in verhouding tot Alit veel minder van zich horen. Na haar jaloerse uitspatting in vs. 

245-248, komt Licht herte namelijk met het voorstel om Alit voor te laten gaan (255-260). Voor 

Lijsbith weet hij nog wel een andere man:        

   Hoor Lijsbith buer, laet dat vallen,      

   Wij zullen beije spreecken int gevough,      

   Laet Alit voer gaen, ic weet noch genough,     

   Daer wij uwen lust mede zullen boeten,           

   Ic kender noch eenen geheeten Loeten,       

   Een moij clouck man / dien zult ghi crigen. 

                                                           

107 Hüsken, W.N.M., Noyt meerder vreucht. 1987, p. 294 (Zie: handelingsschema “Alit en Lijsbith”). 
108 Hüsken, W.N.M., Noyt meerder vreucht. 1987, p. 238. 
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Lijsbith geeft aan dat, als Licht herte het zo stelt, ze verder zal zwijgen en dat de vrienschap met 

Alit er niet onder hoeft te lijden (vs. 261-262):       

   Trouwen, wilt ghi zoe callen, zoe zal ick swijgen     

   En blijven goe vrienden, alzoo wij waeren.                                                                                                                             

In Alit en Lijsbith hebben we dus, aldus Hüsken, te maken met twee homogene paren. 

Kanttekening bij deze classificering is dus wel dat Alit en Lijsbith pas na enig pas en meetwerk in 

het profiel van homogeen paar ‘passen’. De spreektekst is als volgt verdeeld over Alit en Lijsbith: 

Homogeen paar AlitAlitAlitAlit    LijsbithLijsbithLijsbithLijsbith    Totaal aantal clausen 

Aantal clausen 79 53 132 

Percentage van het totaal 60% 40% 100% 

Tabel 5: Verdeling van de clausen over de afzonderlijke personages per homogeen paar 

Het omslagpunt in de gelijke verhouding tussen Alit en Lijsbith ligt bij vs. 261-262, wanneer 

Lijsbith aangeeft zich verder gedeisd te zullen houden ten gunste van Alit. Cruciaal voor het 

afbrokkelen van de gelijkwaardigheid tussen Alit en Lijsbith is echter de entree van Duegh niet en 

Licht herte. Tot hun moment van aantreden, bij vs. 191, gaan de spreekbeurten van Alit en 

Lijsbith ongeveer gelijk op (33 om 31 clausen). Maar zodra Duegh niet en Licht herte zich in het 

gezelschap mengen, komen de verhoudingen tussen Alit en Lijsbith plotseling op scherp te staan. 

Duegh niet en Licht herte doen hun sinnekensrol dus direct eer aan! Ze verstoren de bestaande 

verhoudingen danig, maar de overige personages Alit, Lijsbith en Ariaen Roelen, merken dat op 

dat bewuste moment (nog) niet op.                                                                                                                                        

Er is dus een verklaring voor het feit dat Lijsbith in het vervolg van het toneelstuk minder 

spreektekst heeft dan Alit en dit heeft alles te maken met de tussenkomst van Duegh niet en Licht 

herte.  

Naast de twee homogene paren treden er nog twee personages op in Alit en Lijsbith: Ariaen 

Roelen en Goosen Buer. Ariaen Roelen, de waard, speelt in de eerste sequentie mee met de 

sujetpool van Alit, Lijsbith, Duegh niet en Licht herte. De personages uit de sujetpool proberen 

objet Goosen vervolgens te verleiden tot een nephuwelijk met Alit. Qua spreektekst vertolkt 

Ariaen de kleinste rol in het geheel van alle personages (zijn spreektekst bestaat uit 21 clausen, 

wat neerkomt op 8 % van het geheel). Hij wordt door de andere personages echter wel 
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aangewezen om ‘vermomd’ als priester het nephuwelijk tussen Alit en Goosen in te zegenen. Zijn 

rol lijkt daardoor cruciaal voor één van de ontwikkelingen in het plot, namelijk het laten slagen 

van het schijnhuwelijk. In werkelijkheid zal het nephuwelijk helemaal niet plaatsvinden, omdat 

Alit, Lijsbith, Goosen en Ariaen Roelen er op het moment suprême achterkomen dat ze allemaal 

zijn opgelicht door Duegh niet en Licht herte. Hierdoor ontaardt de list in een fysieke strijd (vs. 

619) en uitkomst van het bedrog.  

Objet Goosen vertolkt qua spreektekst de één na kleinste rol (10% van het geheel). Met dank aan 

zijn naïeve reputatie is hij uitverkozen tot doelwit door de andere personages. Na het dynamisch 

segment (vs. 609) wordt de objetpool die Goosen in de eerste sequentie in zijn eentje vertolkte, 

uitgebreid met Alit, Lijsbith en Goosen. 

Tabel 6 geeft een overzicht van het totaal aantal clausen in Alit en Lijsbith zoals verdeeld over de 

zes afzonderlijke personages: 

Personage Aantal clausen Percentage van het totaal 

AlitAlitAlitAlit    79 30% 

LijsbithLijsbithLijsbithLijsbith    53 20% 

Duegh nietDuegh nietDuegh nietDuegh niet    42 16% 

Licht herteLicht herteLicht herteLicht herte    43 16% 

Ariaan RoelenAriaan RoelenAriaan RoelenAriaan Roelen        21 8% 

GoosenGoosenGoosenGoosen    27 10% 

TOTAAL 265 100% 

Tabel 6: Verdeling van het totale aantal clausen of de afzonderlijke personages 

Uitkomst analyse                                             

In Alit en Lijsbith treden in totaal zes personages op, waarvan vier in paren. Alit en Lijsbith 

vormen een homogeen paar, al heb ik proberen aan te tonen dat ze niet zondermeer in het profiel 

zijn in te passen. Tot aan de tussenkomst van Duegh niet en Licht herte gaan hun verhoudingen 

(en spreekbeurten) nog nagenoeg gelijk op, maar zodra het mannenpaar zich bij het gezelschap 

voegt, verandert al met al de eensgezindheid tussen de vriendinnen. Duegh niet en Licht herte 

zijn dan ook geen ‘gewone’ personages die mensen van vlees en bloed vertegenwoordigen, maar ze 
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vormen een voorbeeld van zogenaamde ‘sinnekens’. Deze personages zijn vooral te vinden in 

ernstige rederijkersspelen, die bekend staan als spele van sinne, maar een enkele keer duiken ze 

ook op binnen het genre van het komische toneel. Hun belangrijkste doel is om andere personages 

in het verderf te storten door bestaande verhoudingen te frustreren. Dit is dan ook precies wat 

Duegh niet en Licht herte weten te bewerkstelligen. Ze vormen daarbij een homogeen paar en 

hun onderlinge verhouding blijft onveranderd en sterk gedurende het hele dramastuk. Tot slot 

komen er nog twee andere personages voor die geen paar vormen: Goosen buer en Ariaen Roelen.                            

De sujetpool wordt tot het dynamisch segment (vs. 609) vertolkt door Alit en Lijsbith, Duegh niet 

en Licht herte en Ariaen Roelen. Objet is knecht Goosen. Na de ontknoping bevindt Goosen zich 

niet langer alleen in de objetpool (c.q. verliezerspool), maar wordt deze uitgebreid met Alit, 

Lijsbith en Ariaen Roelen. 

 

4444.3.3 .3.3 .3.3 .3.3     ConclusieConclusieConclusieConclusie    

Hüsken heeft met zijn studie Noyt meerder vreucht uit 1987 voor het eerst een Nederlands 

beschrijvingsmodel gepresenteerd voor het komische toneel uit de rederijkerstijd, geïnspireerd op 

het Franse farce-onderzoek. Hij heeft daartoe een beschrijvingsmodel van Bernadette Rey-Flaud 

aangepast aan de Nederlandse situatie. Zijn onderzoek heeft geresulteerd in een tweeënzeventig 

tal structuurformules, dat het corpus rederijkerskluchten beschrijft. Ook de twee 

rederijkerskluchten die in deze scriptie worden besproken heeft Hüsken geanalyseerd en 

weergegeven in een structuurschema. Maar op welke manier kan deze structuralistische 

benadering de onderzoeker tot nut zijn bij het uitvoeren van (vergelijkend) onderzoek?  

In een recensie over Hüskens studie door Herman Pleij uit 1987 stelt deze laatste dat de 

structuurschema’s uit Noyt meeder vreucht een wetenschapper ‘meer gepuzzel opleveren dan dat 

ze hem opheldering verschaffen’.109 De verschillende toneelteksten laten zich namelijk niet 

‘zomaar’ inpassen in het beschrijvingsmodel van Hüsken. Dit geldt tot op zekere hoogte ook voor 

Geert en Maes  en Alit en Lijsbith.                                                                                                                                         

Zo blijkt het bijvoorbeeld alleen mogelijk om Alit en Lijsbith als homogeen paar te kwalificeren, 

door enkele kanttekeningen te plaatsen bij het model. Dan nóg gedragen deze twee vrouwen zich 

                                                           

109 Pleij, H., ‘Waarheen? Waartoe? Over een serieuze benadering van het komische toneel van voor de renaissance’, 

1988, p. 373. 
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wezenlijk anders dan bijvoorbeeld Truije en Bate, het homogene paar uit Geert en Maes (gelet op 

de inhoud van hun spreektekst, woordgebruik, lengte van clausen etc.). Een belangrijk nadeel aan 

het abstracte model van Hüsken is dat het niet in alle gevallen één op één toepasbaar is op de 

bestudeerde tekst, omdat het model geen rekening houdt met variaties. Deze variaties, hoe klein 

ook, kunnen echter wel consequenties hebben voor de onderlinge verhoudingen tussen de 

personages.                                                                                                                                                    

Duegh niet en Licht herte vormen evenals Alit en Lijsbith een homogeen paar. Toch gedragen 

beide paren zich verschillend. Ook Truije en Bate, uit Geert en Maes, gedragen zich weer iets 

anders dan de zojuist genoemde paren. Zij hebben bijvoorbeeld identieke spreektekst (in één en 

dezelfde spreekbeurt), een verschijnsel dat ik bij de andere twee homogene paren nergens heb 

aangetroffen. De verhouding tussen Truije en Bate en tussen Duegh niet en Licht herte zijn 

statisch en vertonen nergens scheurtjes, terwijl Alit en Lijsbith het wel met elkaar aan de stok 

krijgen en elkaar zelfs openlijk aanvallen.                                                                                                

De structuurschema’s van Hüsken maken het onderliggende patroon zichtbaar waarop de 

kluchten van rederijkers (en zo ook Geert en Maes en Alit en Lijsbith) zijn gebouwd. De 

structuurschema’s blijven echter grotendeels op zichzelf staan en geven weinig  

aanknopingspunten voor inhoudelijke conclusies. Ik besloot daarom te onderzoeken of de 

verdeling van spreekbeurten (clausen) over de verschillende personages de classificering van 

Hüsken in homogene paren en heterogene koppels ondersteunt.                                                                       

De drie homogene paren die in deze paragraaf zijn besproken hebben inderdaad (nagenoeg) 

evenveel spreektekst. Alleen tussen Alit en Lijsbith liggen de verhoudingen zoals verwacht verder 

uit elkaar (30% tegenover 20%). Dit verschil kan worden verklaard door de ontwikkeling van het 

plot, waarbij de eenheid binnen het homogene vriendinnenpaar langzaam afbrokkelt. De rol van 

Lijsbith wordt van minder betekenis.                                                                                                         

Voor het heterogene koppel Geert en Maes geldt dat Geert de voortrekkersrol vervult met 63% 

van de spreekbeurten. Maes vertolkt 37% procent van de spreekbeurten. Dit komt overeen met 

Hüskens beschrijving van een heterogeen koppel.                                                                                          

Bij veruit de meeste dramateksten zal het over het algemeen weinig zinvol zijn om de 

spreekbeurten van personages te tellen. Echter, doordat rederijkerskluchten geconstrueerd 

worden met behulp van een reekst vaste ingrediënten (en de personages voornamelijk paarsgewijs 

optreden) is het in dit specifieke geval wel mogelijk. Ik heb om die reden willen laten zien dat het 
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verband tussen het aantal spreekbeurten per personage de onderlinge verhouding kan bevestigen 

die er tussen de personages binnen een paar bestaat.                                                                                                         

Hüsken kijkt wel naar relaties tussen personages ten gunste van de structuur, maar hij beschouwt 

de personages nergens afzonderlijk als een op zichzelf staand karakter. Hij doet dit alleen voor de 

‘rol’ die zij vervullen, namelijk die van sujet, objet of agent. Hij besteedt ook geen directe aandacht 

aan de opvoeringsgerichtheid van de dramatekst of aan de inhoudelijke betekenis van de verzen 

die de personages uitspreken, laat staan aan visuele of auditieve kenmerken. Hiermee is zijn 

structuurmodel vooral een analysemodel dat geschikt is om tekst te analyseren. 

 

4444.4.4.4.4    PersonagPersonagPersonagPersonageverhoudingen naar het model van Kramer everhoudingen naar het model van Kramer everhoudingen naar het model van Kramer everhoudingen naar het model van Kramer                                                                                                         

Femke Kramer neemt in Mooi vies, knap lelijk voor een belangrijk deel een vernieuwende positie 

in ten opzichte van bestaande benaderingen. Als literatuurwetenschapper, maar ook in de 

hoedanigheid van theatermaakster, presenteert zij in haar studie een esthetisch georiënteerde 

analyse van het corpus rederijkerskluchten. Haar analyse is tweeledig. Enerzijds bestudeert ze de 

taal waarin de kluchten geschreven zijn. Anderzijds besteedt ze aandacht aan de materiële, 

lichamelijke kant van een klucht, die tot uitdrukking komt wanneer er een visuele en auditieve 

invulling aan de toneeltekst wordt gegeven. Het lichaam van kluchtpersonages (door Kramer 

‘kluchtenlijf’ genoemd) speelt volgens haar dan ook in letterlijke zin een rol bij de bestudering van 

rederijkerskluchten.110 Het lichaam is namelijk niet alleen drager van ideeën, wensen en 

denkbeelden (die personages uitspreken en verbeelden), maar het lichaam ‘ondergaat’ ook 

expliciet processen op het toneel.111 Hierbij valt te denken aan zaken als eten, drinken, 

vechtpartijen, vermommingen, geslachtsgemeenschap en bijvoorbeeld zwangerschap en geboorte.                                                                                    

Het verdient volgens Kramer de voorkeur om kluchtentaal en het kluchtenlichaam te 

interpreteren als ‘dingen’. Het kluchtenlichaam is namelijk een fenomeen dat je letterlijk kunt 

omschrijven, bijvoorbeeld door uiterlijke kenmerken, of nog een stapje verder: inwendige 

(orgaan)functies te benoemen. Daarnaast kan de taal ook worden ingezet als praktisch middel, 

door te variëren met de verschillende gebruikersfuncties.112 Het liefst zal een drama-auteur de 

communicatie tussen twee of meer personages namelijk bewust frustreren om deze met elkaar in 

                                                           

110 Kramer, F., Mooi vies, knap lelijk. 2009, p. 135. 
111 Kramer, F., Mooi vies, knap lelijk. 2009, p. 135. 
112 Kramer, F., Mooi vies, knap lelijk. 2009, p. 206. 
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conflict te brengen. Dit kan hij bijvoorbeeld bereiken met personages die stug langs elkaar heen 

praten, een uitspraak die voor meerdere uitleg vatbaar is, of een dubbelzinnige uiting die letterlijk 

wordt opgevat (met alle gevolgen van dien).113  

Kramer constateert in Mooi vies, knap lelijk dat rederijkerskluchten zijn geschreven in een voor 

die tijd vernieuwend taalregister. Alhoewel het niet eenvoudig is vast te stellen op welke wijze de 

taal van de rederijkers zich moet hebben verhouden tot de op dat moment gesproken natuurlijke 

taal, is het volgens Kramer aannemelijk dat veel van de taalcreaties van de rederijkers neologismen 

zijn.114 Het betreft een creatief soort taalgebruik waarin de materiële (praktische) kanten van het 

bestaan expliciet worden benadrukt. Dit vernieuwende taalregister van de rederijkers noemt 

Kramer ‘grotesk realisme’, in navolging van de Russische literatuurtheoreticus Mikhail Bakhtin 

(1895-1975).115 Bakhtin heeft de term geïntroduceerd in Rabelais and his World, een studie naar 

de artistieke principes en het taalgebruik rond de romans van Rabelais uit de zestiende eeuw. Deze 

romans handelen over de reuzen Gargantua en Pantagruel.116                                                                             

Met de term grotesk realisme duidt Bakhtin de beeldentaal van Rabelais aan, die volgens hem 

vooral het concrete, aardse en materiële karakter van het leven tot uitdrukking brengt (dit in 

tegenstelling tot de symbolische beeldentaal van de klassieke canon). Kramer omschrijft dit 

karakter als volgt:  

Het gaf een literaire, kunstzinnige vorm aan alles wat                                                          

tot dan toe in officiële cultuur werd genegeerd, veracht                                                             

en verworpen: het aardse en organische, het domein van                                

onderbuik, spijsverteringskanalen en voortplantingsorganen,                          

van leven en sterven.117                                                                                          

Grotesk realisme is daarmee een voortvloeisel uit de volkscultuur, die in de zestiende eeuw steeds 

meer ruimte krijgt om op de voorgrond te dringen in het culturele leven.118  

Om de beeldrijke taal van de rederijkers te kunnen begrijpen en verwerken stelt Kramer dat de 

onderzoeker bij voorkeur een ‘scenische’ leeswijze dient te hanteren. Deze leeswijze houdt in dat 

                                                           

113 Kramer, F., Mooi vies, knap lelijk. 2009, p. 206-207. 
114 Kramer, F., Mooi vies, knap lelijk. 2009, p. 207. 
115 Kramer, F., Mooi vies, knap lelijk. 2009, p. 10. 
116 Kramer, F., Mooi vies, knap lelijk. 2009, p. 10. 
117 Kramer, F., Mooi vies, knap lelijk. 2009, p. 117. 
118 Kramer, F., Mooi vies, knap lelijk. 2009, p. 116-117. 
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de lezer zich “van moment tot moment afvraagt wat de auteurs, via tekst, aan hun spelende en 

regisserende collega’s wilden aanreiken om op de speelvloer te laten zien en te laten horen”.119 

Alleen de lezer die deze techniek beheerst, kan volgens Kramer het visuele en auditieve spektakel 

die de rederijkersklucht in zich bergt ook daadwerkelijk tot zijn recht laten komen. Een 

onderzoeker die het theatrale vermogen van de toneeltekst in kaart wil brengen, lijkt daardoor in 

feite op een regisseur die vorm geeft aan een toneelvoorstelling.120 Een moeilijkheid bij het 

scenisch lezen is dat de aanwijzingen van de drama-auteur altijd ruimte laten voor interpretatie. 

Dit betekent uiteindelijk dat “een dramatekst op oneindig veel manieren tot een voorstelling 

verwerkt kan worden.”121 

Kramer neemt in haar studie voor een belangrijk deel afstand van de benaderingen van haar 

voorgangers (o.a. de structuralistische aanpak van Hüsken en de functionalistische benadering van 

Pleij.) Ze besteedt nergens expliciet aandacht aan de studie van Van den Bergh, maar de titel is wel 

opgenomen in de literatuuropgave van het boek.122  

In Mooi vies, knap lelijk heeft Kramer een inventarisatie opgenomen van de verschillende 

kluchtelementen die frequent voorkomen in het corpus rederijkerskluchten. De opsomming die zo 

is ontstaan, zowel wat betreft het taalgebruik als de handelingen van het kluchtenlichaam, zijn 

achter in de studie opgenomen.123 Ook voor Geert en Maes en Alit en Lijsbith heeft Kramer de 

verschillende kluchtelementen benoemd. Door de brede opzet van haar studie, welke het hele 

kluchtenrepertoire van de rederijkers omvat, is er geen ruimte om in te gaan op alle afzonderlijke 

kluchten. In de nu volgende paragrafen zal ik daarom de bevindingen van Kramer nader trachten 

uit te werken voor Geert en Maes en Alit en Lijsbith. Ik zal nagaan hoe het inventariseren en 

interpreteren van de door Kramer geformuleerde kluchtelementen kan bijdragen aan een beter 

begrip van de personages en hun wederzijdse verhoudingen voor de in deze scriptie onderzochte 

toneelstukken.                                                                                                      

                             

                                                   

                                                           

119 Kramer, F., Mooi vies, knap lelijk. 2009, p. 10. 
120 Kramer, F., Mooi vies, knap lelijk. 2009, p. 96. 
121 Kramer, F., Mooi vies, knap lelijk. 2009, p. 95. 
122 Kramer, F., Mooi vies, knap lelijk. 2009. Zie hiervoor: hoofdstuk 3, p. 44 en verder de literatuuropgave op p. 337. 
123 Kramer, F., Mooi vies, knap lelijk. 2009, p. 304-318. 



65 

 

4444.4.1.4.1.4.1.4.1    Een cluijte van Geert en MaesEen cluijte van Geert en MaesEen cluijte van Geert en MaesEen cluijte van Geert en Maes    

Beschrijvingen van fysieke symptomen van angst                                                               

De personages Truije en Bate worden in het toneelstuk geconfronteerd met hevige, angstige 

gevoelens in scène 3 (vs. 123-261) wanneer Truije en Bate plotseling oog in oog komen te staan 

met de geestverschijning van Geert. De vrouwen zijn doodsbenauwd voor de ‘bovennatuurlijke 

figuur’ die plotseling aan hen verschijnt en ze zien zijn aanwezigheid dan ook aan voor de 

realiteit. Het gemak waarmee de vrouwen zich letterlijk de stuipen op het lijf laten jagen door een 

verklede echtgenoot is dan ook niet meer dan “een inadeaquate respons op een situatie die iemand 

eigenlijk beter zou moeten doorgronden”, aldus Kramer.124 Toch tonen de vrouwen op dat 

moment allerminst dat hun vrees ongegrond is. Ze etaleren juist hevige, deels ook fysieke 

symptomen van angst (zoals eerder beschreven in paragraaf 3.2.1), die ze vooral uiten door middel 

van hun taalgebruik. Wanneer de vrouwen voor het eerst een hels kabaal vernemen, beginnen zij 

reeds te beven. Bate blijkt niet meer in staat om te spreken zonder te haperen (vs. 122-124):  

   Eij eij truije wadt hoor Ick hier sammelen      

   eij truije seght truije …                                                                                                

In vs. 136-137 zegt Bate:         

   Noijt en had Ick so grooten rouwe             

   binnen mijnen Leven benedijcite wadt / eest                                             

En in vs. 220-221 roept Truije:          

   Aij Lacij wacharmen ....                            

   Ick hadde mijn dagen noijt meerder vaer                                                                                                                        

De ongecontroleerde emoties die de personages in bovenstaande verzen uiten, liggen dus vooral 

besloten in hun spreektekst. De uitingen gaan vergezeld van angstkreten als “Aij Lacij” (helaas) en 

“wacharmen” (och arme), maar ook het aanroepen van heiligen en/of God komt voor, zoals in vs. 

137 “benedijcite”, “help godt” in vs. 140 en in vs. 153 “goods wegen”. Kramer stelt de dat 

rederijkers in dit opzicht graag hun creativiteit tentoonspreidden, bijvoorbeeld door het 

aanroepen van “zelfbedachte” heiligen of  religieuze bezweringsformules.125 De uitroep 

“sanctificeter Credo” in vs. 148 is hier een voorbeeld van.   

                                                           

124 Kramer, F., Mooi vies, knap lelijk. 2009, p. 248. 
125 Kramer, F., Mooi vies, knap lelijk. 2009, p. 155. 
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Truije en Bate gaan ongeveer gelijk op in het uiten van hun angsten. Het is juist ook in de hier 

besproken scène dat de vrouwen identieke spreektekst hebben (later, in scène 6, zal dit 

verschijnsel zich nog een keer herhalen). De vrouwen zijn vrijwel niet van elkaar te 

onderscheiden in de wijze waarop ze reageren op de geënsceneerde geestverschijning van Geert. 

Dit stereotiep gedrag wordt geïllustreerd en versterkt door de hoge mate waarin hun taalgebruik 

(gesproken tekst) overeenkomt.                                                                                                                                                                                     

Dreigementen, gevechten en gewelddadigheden                                                     

Kramer heeft onderzocht dat in bijna de helft van de rederijkerskluchten mondeling 

aangekondigd geweld ook daadwerkelijk ontaardt in fysiek geweld.126 Vooral vechtpartijen tussen 

echtgenoten blijken veelvuldig voor te komen.127 Genoemde constatering is eveneens van 

toepassing op Geert en Maes.                                                                                                                                         

Geert (vermomd als geest en later als broeder) maakt dankbaar gebruik van fantasierijke taal om te 

dreigen met gewelddadige handelingen. Hij doet dat in de eerste plaats om de vrouwen angst aan 

te jagen (met als uiteindelijk doel om iets van hen gedaan te krijgen). Zijn bedreigingen aan het 

adres van Truije en Bate zijn niet mis te verstaan. In de verzen 215-218 zegt hij:    

   So worden u alle de Leden gebroocken     

   handen en voeten benen en ermen      

   alte muijsmeelen ....                                                                                                                          

De vrouwen wensen uiteraard liever niet al hun botten te breken om vervolgens verpulverd te 

worden tot meel voor de muizen, daarom antwoorden zij alles te zullen doen wat de geest hen 

beveelt. Als de vrouwen toch nog even vol blijven houden dat ze niet over het gevraagde geld 

beschikken, zet Geert een laatste troef in. Hij roept (vs. 227-228):     

   So sullen wij u tleven geven        

   Spout vier en vlamme                                 

Er gaat een enorme dreiging uit van deze woorden en ook al gebeurt er vervolgens niets en 

verschijnt er al helemaal géén echt vuur; de vrouwen geven zich nu gewillig over en beloven het 

geld te gaan halen.                                                                                                                                                       

In scène 4, waarin zich een korte ontmoeting afspeelt tussen Truije en Bate, blijkt nogmaals dat ze 

het fysieke dreigement van de geest om als muizenvoer te eindigen zeer serieus nemen. Bate zegt 

in vs. 275-278:  Ja al waert hen leet ..          

                                                           

126 Kramer, F., Mooi vies, knap lelijk. 2009, p. 178. 
127 Kramer, F., Mooi vies, knap lelijk. 2009, p. 178. 
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   souden wijt om haeren wil laeten te doenne      

   wij worden eer margen quaem de noenne      

   te muijssemeel gemaelen beijde                                           

Met andere woorden: al zullen Geert en Maes (zogenaamd) niet wensen in te stemmen met het 

plan van de vrouwen om geld te gaan lenen, de geest laat hun geen andere keus.  

Het toegetakelde kluchtenlijf                                                                                                                                

In Geert en Maes blijft het zoals gezegd niet alleen bij voorgenomen geweld. Als blijkt dat Truije 

het overwinningsgesprek tussen Geert en Maes heeft afgeluisterd, verworden de mannen tot 

doelwit van de vrouwen in plaats van andersom. Dit keer blijft het niet bij schelden en tieren 

alleen, maar gaan Truije en Bate ook echt met hun mannen op de vuist. Dat de vrouwen van 

wanten weten, blijkt uit onderstaand fragment (vs. 604-624):      

    Truije        

   Also Lodder dat sal u rouwen        

   Laet ons smijten den boeve ..         

    Geert          

   Ick bidde om genade / maes riet mij cleijn en groot     

    Truije          

   Ja is dat waer ....         

    Maes         

   Hij Liechter aen bij gans doot       

   Ick heb niet so veel erchs in mijn Lijff       

    Bate         

   Goijt die boeven goijtse tstijff        

    Maes          

   Ick bid genade Lieff wijff       

   ghij slaet mij doot / ende sijt het vroeder      

    Bate         

   Hoort meer biechte sijt meer broeder      

   gaet meer over ons met gelapte schoen       

    Geert          

   Lieff wijff Ick sals nimmermeer doen      

   mijn vel is als een swarte plecke                                                                                             

Deze vechtpartij maakt opnieuw duidelijk dat ook fysiek geweld grotendeels een talige 
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aangelegenheid is. Er wordt immers veel gepraat tijdens het vechten, zowel door de belagers als 

door de belaagden. En hoezeer Geert en Maes ook om ‘genade’ smeken, de vrouwen slaan er 

desondanks flink op los. Maes vreest bijvoorbeeld dat ze hem nog willens en wetens zullen 

doodslaan, terwijl Geert klaagt dat zijn vel één en al blauwe plek is.  

Gesol met lichamen                                                          

Ook al doet de zojuist omschreven scène anders vermoeden, het zijn wel degelijk de 

kluchtenlichamen van Truije en Bate die het het zwaarst te verduren krijgen gedurende het stuk. 

De buurvrouwen worden maarliefst driedubbel gestraft voor hun zuinige gedrag. Hun mooie 

vlechten moeten zij afknippen en ook moeten zij al hun sieraden afdoen. Vervolgens mogen hun 

huidige echtgenoten driemaal met hun stevige schoenen aan over hen heenlopen. En daarna 

moeten Truije en Bate ook nog op hun knieën rond de kerk kruipen. De vrouwen ondergaan de 

straf, maar niet zonder het nodige gejammer (vs. 485-492):      

    Bate           

   Eijlacij wacharmen sullen wij bestaen      

   ons haer affsnijdende / dus schoon gecnoopt      

   ons mans met voeten / over ons te gaene       

    Truije         

   Alsulcken penitentie en pleech ick niet tontfane     

   nu Is gedane // alle mijn solaes       

   van al mijn Leven oijt sulck verdriet                     

Net nu Truije en Bate hun haren zo sierlijk gevlochten hebben, moeten ze het tot hun grote spijt 

afknippen. Alle vreugde is hen spontaan ontgaan, nooit eerder waren ze zo bedroefd. Geert is 

vervolgens zo geniepig om nog wat extra zout in de wond te strooien. Zodra hij de gehavende 

vrouwen in het oog krijgt informeert hij terloops hoe ze zo ‘jammerlijk’ toegetakeld komen (vs. 

494-495):   Ghij vroukens miscoempt u ijet       

   hoe comdij aldus mismaeckt eijlaes                                   

Truije en Bate hebben echter geen tijd voor medelijden en bevelen hun mannen het tweede 

gedeelte van de straf uit te voeren. Hoe dit er precies uitziet, is aan bod geweest in paragraaf 3.2.1. 

Vervolgens gaan de vrouwen nog op pad om op hun knieën rond de kerk te kruipen, maar dit 

gedeelte van de straf wordt als enige niet actief omschreven. Bate volstaat met de mededeling dat 

zij en Truije zich nu snel aan het kruipen zullen zetten, zodat de zielen van hun overleden 

echtgenoten eindelijk uit het vagevuur worden gered (zie vs. 561-565).                                              
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Het is dus niet niks wat de kluchtenlichamen van de vrouwen allemaal op het toneel moeten 

doorstaan. Het is evenwel goed mogelijk voor de toeschouwer om een veelzijdig beeld te krijgen 

van de fysieke ellende die de vrouwelijke personages moeten ondergaan. Dit komt vooral door de 

kleurrijke verzen waarin ze vol overtuiging hun persoonlijk lot schetsen. 

Vermommen en verstoppen                                                                                                                      

In Geert en Maes komt twee keer een vermomming voor. In beide gevallen is het Geert die zich 

verkleedt om de vrouwen bang te maken. De verkleedpartij is nadrukkelijk bedoeld om iets voor 

elkaar te krijgen, namelijk dat de vrouwen geld komen brengen. Om dat te bereiken is het nodig 

hen eerst de stuipen op het lijf te jagen, anders zullen zij zeker nooit betalen.                        

Het proces van verkleden, en het resultaat ervan, wordt omschreven in de spreektekst. Zo vraagt 

Geert in vs. 116: “Wie schijn Ick nu ....” waarop Maes antwoordt: “Eenen alte vervaerlijcken 

geest”. De vermomming pakt naar tevredenheid uit. Zeker als de vrouwen inderdaad 

doodsbenauwd blijken bij het zien en horen van de geest. Ook de tweede verkleedpartij is een 

succes. Geert is echter niet meteen ‘startklaar’ (vs. 314-327): 

Geert                                                                     

Nu ben Ick een broedere ..                                                                                   

   Maes                                                                                    

Beijt Laet Ick u Oogen wadt decken                                                            

Dees wijffs sijn alte Loos                                                                                

 Geert                                              

Wije schijne Ick u maes                                                   

  Maes                                                

Ghij dunckt mij te sijne broer Joos                            

die dagelijckx metter schalen gaet      

 Geert                                                             

Schijne Ick oock soo geestelijck                                                                  

  Maes                                                                                                                                                

Ja ghij sonder verlaet ..                                                                                                                          

Ick en sach noijt geestelijcker broeder                                                                               

Maes vindt dat hij zijn ogen nog wat meer moet bedekken voordat hij op weg gaat, hun vrouwen 

zijn immers slimmeriken! Zodra Maes de ogen van Geert verder heeft bedekt, kan hij volgens hem 
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met gemak door voor broeder Joos en is hij klaar om aan de slag te gaan.                                                       

Kramer heeft de gebeurtenis ‘verstoppen’ niet benoemd in haar inventarisatie van 

kluchtelementen, terwijl ik van mening ben dat deze handeling wel degelijk voorkomt in Geert en 

Maes. Maes verstopt zich namelijk twee keer. Bij vs. 138 staat in de kantlijn als neventekst 

genoteerd: “gerit compt uijt als geest”. Uit de tekst is af te leiden dat alleen personage Geert zich 

vermomd heeft en als zodanig verschijnt aan Truije en Bate. Maar enkele verzen eerder, in vs. 121, 

zegt Geert tegen Maes: “Laet ons gaen backen en ijsselijck rammelen”. Hieruit blijkt dat Maes 

meehelpt bij het veroorzaken van het kabaal. Vervolgens gaat Geert alleen het podium op. Pas 

vanaf vs. 286 roept hij zijn metgezel er weer bij:      

   hou maessken hou …        

    Maes          

   Hoe hebdij gevaren ….         

    Geert         

   Aso ghij gehoort hebt ende venomen                            

Maes vraagt hoe het gegaan is, waarop Geert duidelijk te kennen geeft dat hij (Maes) alles heeft 

kunnen volgen. Het wordt uit de tekst niet duidelijk waar Maes in de tussentijd is gebleven, maar 

hij moet zich vermoedelijk verdekt hebben opgesteld of zich bijvoorbeeld tijdelijk achter de 

schermen hebben begeven. De tweede keer dat Maes zich verstopt vindt er een doorbreking van 

het vierde-wand principe plaats. Deze gebeurtenis heb ik eerder omschreven in paragraaf 4.2.1. 

Maes geeft nu wél aan dat hij voor korte tijd zal verdwijnen (vs. 338):    

   Ick sal van verre besien hoe dees broeder sal varen                                       

Uit bovenstaand vers valt op te maken dat hij zich in ieder geval op een afstand van de 

handelingen op het podium zal begeven. Echter hoe of waar hij precies blijft wordt niet actief 

gecommuniceerd. Het is toch denkbaar dat Maes op dat moment zichtbaar is voor het publiek, 

maar niet voor de andere personages die zich op het toneel bevinden.                                              

Waar de handelingen van het vermommen uitgebreid worden omschreven in de spreektekst, geldt 

dit niet voor het verbergen van Maes. Het is slechts impliciet uit de (spreek)tekst af te leiden. 

Mogelijk is dit een reden dat Kramer de gebeurtenis van het ‘verstoppen’ niet heeft opgenomen in 

haar inventarisatie van kluchtelementen. 

Verrijzenis                                                           

De aan het begin van deze paragraaf omschreven fysieke symptomen van angst bij de personages 



71 

 

Truije en Bate hangt nauw samen met de onverwachte verrijzenis van hun overleden echtgenoten. 

Geert heeft voor de gelegenheid een “slaeplaecken” omgeslagen en is als zodanig onherkenbaar 

voor de vrouwen. Blijkbaar brengt hij zijn rol met verve, want de vrouwen zijn - zoals eerder 

gezegd - doodsbenauwd. Ondanks dat alleen Geert zich verkleed heeft als geest, geloven de 

vrouwen dat hij niet alleen is (vs. 165-172):               

    Bate          

   Eijlacij Hannen sijdij hier alleene             

   Ich hoor noch rammele alte seere                                              

     Geert                        

   Uuijte Is hier Oock mede als een meere       

   truijkens eerste man die salse schinden                          

Truije en Bate denken dus dat allebei hun overleden echtgenoten aanwezig zijn als geest, ook al 

zien ze alleen Geert. Geert doet zijn uiterste best om zijn woorden en stem een bezwerend 

karakter te geven. In vs. 150-151 zegt hij de vrouwen vooral niet bevreesd te zijn: “En vervaerdij u 

niet / en vervaerdij u niet”, terwijl het zijn intentie is om ze juist wél bang te maken. De uitdossing 

van zijn kluchtenlichaam in combinatie met zijn spreektekst (en het kabaal op de achtergrond) 

maken de voorgewende verrijzenis schijnbaar tot een zeer geloofwaardig geheel. Althans: in de 

optiek van Truije en Bate doet het levensecht aan, want zij geven aan alles te zullen doen wat de 

geesten hen bevelen. In vs. 206-207 zegt Truije:       

   Lieve geesten weest gestilt        

   wij willen al doen dat ghij gebiet                                     

Uitkomst analyse                            

In bovenstaande analyse heb ik de zes elementen uitgewerkt die Kramer noemt in haar 

inventarisatie van meest voorkomende kluchtelementen. Het gaat om de volgende gebeurtenissen: 

- beschrijvingen van fysieke symptomen van angst                                                                                               

- dreigementen, gevechten en gewelddadigheden                                                                                                           

- het toegetakelde kluchtenlijf                                                                                                                                 

- gesol met lichamen                                

- vermommen                                     

- verrijzenis                                                                                                                                                    

Daarbij heb ik één kluchtelement aangetroffen die Kramer niet heeft opgenomen in haar 

inventarisatie van Geert en Maes, namelijk ‘de operatie van het verstoppen’. Ik ben echter van 
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mening dat deze handeling wel degelijk twee keer voorkomt in het toneelstuk, zij het dat deze 

gebeurtenis beide keren slechts impliciet uit de tekst is op te maken en niet actief door de 

personages zelf wordt omschreven.  

 

4.4.4.4.4.24.24.24.2    Alit en LijsbithAlit en LijsbithAlit en LijsbithAlit en Lijsbith                                                                                                                                                                   

Het hongerige kluchtenlijf                                                                                          

Drank en spijzen spelen een belangrijke rol in Alit en Lijsbith. In de herberg van Ariaen Roelen 

wordt gulzig gegeten en gedronken. De personages spreken over eten, hunkeren ernaar en 

genieten ervan. Alit verlekkert zich bij haar opkomst (laatste twee versregels van het rondeel) 

reeds bij het idee dat ze straks met haar vriendin in de herberg zal vertoeven en haar buik kan 

vullen (vs. 9-10):     Wij sullen noch tavont in vruechden swemmen.     

   Al die buijcken vol, dat weet ick int claere.                                              

Ook Duegh niet en Licht herte zijn niet tevreden zolang zij geen bier kunnen drinken (vs. 74-

103). De laatste twee verzen van Licht herte maken duidelijk dat hij niet al te lang meer wil 

wachten op ‘het schuimende bier’:                

   Zoe laet ons dan gaen sonder langer touven,                           

   Zoe moeghen wij den muijtigen roij dan prouven.                                                 

In Alit en Lijsbith draagt het eet- en drinkfestijn bij aan de verhoudingen zoals die zich tussen de 

verschillende personages ontwikkelen. Lijsbith is bijvoorbeeld afhankelijk van haar vriendin, zij 

heeft zelf geen geld en moet haar consumpties voor laten schieten door Alit.                                   

Duegh niet en Licht herte zijn al even afhankelijk van Alit. Zij doen in eerste instantie wel alsof 

zij van plan zijn om te betalen, maar zinspelen ondertussen ook op consumptie voor Alits 

rekening. Doordat Alit in een gulle en vrolijke bui is schiet ze alles zonder terughoudendheid 

voor.                                                                                                                                       

De alcohol en het eten in de herberg zorgen ook voor verbroedering tussen de verschillende 

personages, zodat zij een eenheid kunnen vormen om Goosen in de val te lokken. Het (gratis) eten 

en drinken is uiteindelijk de doorslaggevende reden voor Goosen om mee te komen naar de 

herberg, ondanks dat hij nog altijd achterdochtig is. Zijn eerste woorden bij binnenkomst in de 

herberg luiden als volgt (vs. 379): “Ick peijse dattet jock // is”. Met andere woorden: hij vreest dat 

er een grap met hem wordt uitgehaald. Vervolgens vraagt hij of de wijn al betaald is (“Ist wijncoop 
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of niet?”). Als Licht herte hem vervolgens verzekert dat hij onbeperkt kan drinken en eten schuift 

hij alsnog gewillig aan.                                                                                                               

Gezamenlijk eten en drinken kan volgens Kramer ook het voorteken zijn van een ophande zijnde 

vrijage,128 zoals hier in Alit en Lijsbith inderdaad het geval blijkt. Wel is het zo dat deze vrijage 

niet geheel ongecompliceerd tot stand komt. Er is de nodige overredingskracht en uiteindelijk 

zelfs een list voor nodig om Goosen zover te krijgen dat hij zich afzondert in een kamer samen 

met Alit.     

Metaforische beschrijvingen van seksuele lichaamsfuncties                                      

Zoals eerder uitgebreider omschreven in paragraaf 4.2.2., wordt er in Alit en Lijsbith een off stage 

vrijage gesuggereerd. Alit nodigt Goosen verschillende malen uit om met haar in een kamer te 

gaan. Het metaforisch taalgebruik,129 en het feit dat dit tafereel slechts gesuggereerd wordt en dus 

niet werkelijk op het toneel wordt uitgebeeld, levert geen interpretatieproblemen op. Uit de 

spreektekst van Alit is bijvoorbeeld op te maken dat er iets veranderd is, zodra zij samen met 

Goosen weer verschijnt. Zij roept uit: “Jae bouve, hebt ghi mijn mans goed gestreecken” (vs. 619) 

Alit noemt Goosen nu ‘haar man’ om vervolgens samen met hem de vermomde priester (Ariaen 

Roelen) aan te vallen.                                                                                                                                                            

Aanmeten van uitdossing                                                                                                                           

Om een eventueel (nep)huwelijk überhaupt mogelijk te kunnen maken, laten Duegh niet en Licht 

herte Alit weten dat ze zich eerst wat op dient te knappen. Alleen zo zal zij (de juiste) indruk 

weten te maken op haar aanstaande echtgenoot. Het gaat Duegh niet en Licht herte niet alleen om 

het uitdossen van haar lichaam (een hoofddoek zal daarbij dienst doen als bruidskleding), maar ze 

proberen ook om Alits taalgebruik in te tomen om haar transformatie compleet te maken. Duegh 

niet heeft zo weinig vertrouwen in haar verbale kwaliteiten, dat hij voorstelt om samen met de 

andere personages het woord te doen namens haar (vs. 271-276). Alit hoeft volgens hem alleen 

maar te zitten en behaaglijk te kijken. Later, als Goosen zich eenmaal bij het gezelschap in de 

herberg heeft gevoegd, zal blijken dat Alit zich niet aan deze afspraak houdt en zich volop bemoeit 

met de pogingen om Goosen te overtuigen tot een huwelijk. In vs. 423-424 zegt ze bijvoorbeeld: 

   Wild ghijt doen goosen, ick zalt u vragen.      

                                                           

128 Kramer, F., Mooi vies, knap lelijk. 2009, p. 167. 
129 In de volgende versregels is sprake van metaforisch taalgebruik: samen ‘te neste’ (in het nest) te gaan [vs. 443], ‘Comt 

laet ons gaen slaepen’ [vs. 535], ‘tzame te bedde gaen’ [vs. 550] en ‘malkanderen beslaepen’ (bij elkaar slapen) [vs. 555]. 
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   Want toeft ghi tot morghen / zoe ist te laet                                           

En in vs. 451-452 zegt ze:            

   Ic moet u eens cussen, mijn lieve beminde,      

   Ic en weet ter wareld gheen liever dan u.                                                                      

Met deze directe woorden jaagt ze haar beoogde echtgenoot echter alleen maar de stuipen op het 

lijf. Goosen reageert verschrikt met (vs. 453):        

   Wel ghi, wel ghi, wat bestaet ghi nu?      

   Ghi zouwt mij wel al mijn wit of zoenen.                           

Hij is zelfs bang dat Alit zijn blanke huid er nog volledig af zal zoenen. Het feit dat Alit zich 

speciaal voor de gelegenheid nog wat heeft opgetut lijkt hiermee definitief geen indruk te maken 

op Goosen. 

Verstoppen                                                                                        

Om hun list te laten slagen, verstoppen Duegh niet en Licht herte Lijsbith in de kelder. Wanneer 

zij nietsvermoedend drinken haalt, sluiten ze haar in. Duegh niet neemt het initiatief (vs. 590-

594):   Nu licht herte, laet ons gaen sonder miskief,      

   Wij moghen wel ons vuijlken uuten.      

   Wij zullen Lijsbith inden kelder sluten       

   En nemen dan al dat ons behaeghd,      

   Wij  hebbent nu ruijm.                         

Vervolgens komt Lijsbith erachter dat ze zit opgesloten (vs. 596-597):    

   Och lacen, wat gaet mij nu over?       

   Ic ben hier inden kelder gesloten.                                    

Zowel de actie van het opsluiten, als Lijsbiths ontdekking dat ze zit opgesloten in de kelder, 

worden door de personages zelf verwoord. Hiermee wordt het fysieke optreden op het toneel 

auditief ondersteund met behulp van de spreektekst. Na vs. 636 lukt het Lijsbith eindelijk om de 

aandacht te trekken van Ariaen Roelen. In de dramatekst staat dit keer overigens wel een regie-

aanwijzing, namelijk de aanduiding “Lijsbith in den kelder”. Vervolgens loopt het gesprek als volgt 

(vs. 637-644):   Och hoe zal ic uut desen kellenaere moghen,     

   En is hier niemant / die mij uut magh laeten?      

    Ariaen          

   Ontbeid, wije hoor ick hier staen blaeten?     

   Dat is in mijnen kelder, ick hoort an tgeluijt.      



75 

 

    Lijsbith         

   Ic ben Lijsbith, Ariaen laet mij doch uut,       

   Licht herte en Duegh niet hebben dit gewracht.                                

Ariaen Roelen kan blijkbaar aan de stem van Lijsbith horen dat zij zich inderdaad in zijn kelder 

moet bevinden, zoals ze zelf overigens ook aangeeft. 

Vermommen                                                                                                                                                                    

In Alit en Lijsbith is éénmalig sprake van een vermomming. Ariaen Roelen, de waard, vermomt 

zich als priester om het (nep)huwelijk tussen Alit en Goosen te voltrekken. Hij weet echter niet 

dat Duegh niet en Licht herte in de tussentijd de kleding en schoenen van Goosen hebben 

gestolen. Zodra Alit en Goosen uit de kamer komen zien zij Ariaen (vermomd als priester), die 

alvast wat in het Latijn loopt te prevelen ter voorbereiding op zijn rol als priester. De 

vermomming is inderdaad zo goed geslaagd, dat Alit en Goosen hem echt niet herkennen. Zonder 

te twijfelen gaan ze hem daarom fysiek te lijf. Ariaen probeert wanhopig uit te leggen wie hij is, 

maar het duurt wel even voordat Alit en Goosen willen luisteren en het bedrog aan het licht komt. 

Dreigementen, gevechten en gewelddadigheden                                                                                      

Alhoewel Kramer het niet heeft vermeld bij haar inventarisatie van kluchtelementen, is er in Alit 

en Lijsbith dus wel degelijk sprake van dreigementen, die vervolgens ook uitmonden in fysieke 

geweldplegingen. Nadat Alit erachter komt dat de kleren van Goosen zijn gestolen, gaat ze zonder 

aarzelen de priester (oftewel Ariaen Roelen) te lijf (vs. 620-621):      

   Dat zult ghi ontgelden hier onder mijn handen.     

   Comt Goosen, help mij!                                                

Waarop Goosen in actie komt en zelfs al begint met slaan (vs. 621-622):    

   Ick maecke hem tot scanden       

   Houwt dat en datte, met veel misvals.                               

Ondanks herhaalde pogingen van Ariaen Roelen om zijn identiteit bekend te maken, brengt dit 

Alit en Goosen niet tot bedaren. Hij maakt het zelfs erger, want in vs. 627-628 roept Alit:  

   Jae bouve, nu word ghi noch meer gelapt      

   Bind ghi de waerd? Smijt, Goosen, smijt!                                                                           

Pas als Lijsbith haar identiteit bekend maakt vanuit de kelder (vs. 643-644) en Ariaen op weg gaat 

om haar te bevrijden houdt het geweld op. Blijkbaar geloven Alit en Goosen nu wel dat hij de 

waard is. 
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Uitkomst analyse                                                

In Alit en Lijsbith komen vijf kluchtelementen voor die Kramer heeft benoemd in haar 

inventarisatie, namelijk:                                                                                                                                                 

- het hongerige kluchtenlijf                                                                                                                                           

- metaforische beschrijvingen van seksuele lichaamsfuncties                                                                                 

- aanmeten van uitdossing                                                                                                                                  

- verstoppen                                                                                                                                                       

- vermommen                                                                                                                                          

Daarnaast is er ook één kluchtelement (dreigementen, gevechten en gewelddadigheden), die ik 

niet in Kramers inventarisatie heb aangetroffen, maar die ik wel terugvind in Alit en Lijsbith. Het 

betreft het schelden en dreigen met fysiek geweld. Sterker nog, in Alit en Lijsbith wordt 

uiteindelijk ook echt gevochten. Alit en Goosen geven namelijk Ariaen Roelen ervan langs, omdat 

zij ervan overtuigd zijn dat hij de kleding en schoenen van Goosen heeft gestolen.                                                                               

 

4444.4.3. Conclusie .4.3. Conclusie .4.3. Conclusie .4.3. Conclusie         

Kramer geeft in Mooi vies, knap lelijk aan dat rederijkerskluchten voor een belangrijk deel 

worden geconstrueerd met behulp van een reeks vaststaande elementen die steeds terugkeren in 

verschillende combinaties.130 In Geert en Maes en Alit en Lijsbith zijn in totaal negen 

verschillende kluchtelementen uit Kramers inventarisatie aan te wijzen. Op welke manier dragen 

deze kluchtelementen bij aan een beter begrip van de personages en hun onderlinge 

verhoudingen? 

Bij het uitwerken van de door Femke Kramer voorgestelde kluchtelementen blijkt opnieuw dat 

het visuele aspect en het taalgebruik in Geert en Maes en Alit en Lijsbith niet los van elkaar 

kunnen worden gezien. In beide kluchten wordt visueel schouwspel namelijk in hoge mate 

ondersteund door de spreektekst van de personages.                                                                                      

Zo laten de scènes 4 tot en met 7 uit Alit en Lijsbith zien dat gezamenlijk eten en drinken 

bijdraagt aan een positieve ontwikkeling van de verhoudingen tussen de verschillende personages. 

De banden worden onderling versterkt, want de vrolijke en uitgelaten sfeer in de herberg zorgt er 

                                                           

130 Kramer F., Rederijkers-esbatementen: Om tot lachen te berueren. 1999, p. 91. 
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bijvoorbeeld voor dat Alit bereid is om te betalen voor de consumpties van de andere aanwezige 

gasten. Hierdoor worden uiteindelijk ook de gunstige voorwaarden gecreëerd om de list van 

Duegh niet en Licht herte te kunnen laten slagen. Het gezamenlijk eten en drinken vormt 

bovendien een prelude op de vrijage die zich zal afspelen tussen Alit en Goosen. De vrolijke en 

losse sfeer maakt dat het publiek voelt dat ‘er iets in de lucht hangt’. Daarnaast maakt Alit 

voortdurend talige toespelingen in de richting van Goosen waarin ze hem uitnodigt samen naar 

bed te gaan (zie paragraaf 4.2.2).                                                                                                                   

In Geert en Maes komt het uiteindelijk niet tot een scène in de herberg, want net als ze op weg 

willen gaan met het zojuist verkregen geld worden ze alsnog gesnapt. Toch speelt gedurende het 

hele stuk het vooruitzicht van een eet- en drinkpartij een belangrijke rol. Sterker nog, het niet 

ongestoord naar de kroeg kunnen vormt voor Geert en Maes de belangrijkste aanleiding om een 

hun vrouwen eens een lesje te willen leren.    

Ondanks de verschillende verhaallijnen en de verschillende locaties waar beide kluchten zich 

afspelen zijn er ook drie overeenkomstige element aan te wijzen. Zo komen in zowel in Geert en 

Maes al in Alit en Lijsbith de volgende handelingen voor:                                                                                                                    

- vermommen                                 

- verstoppen                                            

- dreigementen, gevechten en gewelddadigheden                                                                

Met de concrete invulling van deze gebeurtenissen is echter verschillend omgesprongen en daaruit 

blijkt dat de rederijkers inderdaad bewust probeerden om met terugkerende elementen 

inhoudelijk toch zoveel mogelijk variatie aan te brengen in hun rederijkerskluchten.                                                                      

In Geert en Maes vindt twee keer een vermomming plaats. De eerste vermomming, waarbij Geert 

zich met behulp van Maes verkleedt als geest, is bedoeld om een heuse verrijzenis uit te beelden. 

De tweede vermomming is bedoeld om Geert te veranderen in een broeder. Ook in Alit en 

Lijsbith vindt éénmalig een vermomming plaats, namelijk als Ariaen Roelen zich verkleedt als 

priester om het huwelijk tussen Alit en Goosen te bezegelen.                                                        

Vervolgens worden er in beide kluchten verstoppogingen gedaan, al springt er daarbij een 

opvallend verschil in het oog tussen Geert en Maes en Alit en Lijsbith. Personage Lijsbith wordt 

namelijk opgesloten door toedoen van Duegh niet en Licht herte. Het is dus niet haar bedoeling 

om zich te verbergen. In Geert en Maes verstopt Maes zich wél actief om vanaf een afstand de 
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gebeurtenissen op het toneel gade te kunnen slaan. Daarnaast helpt hij bij de verrijzenis van Geert 

(als geest) mee met het maken van zoveel mogelijk kabaal om de vrouwen angst aan te jagen. 

Lijsbith maakt ook kabaal vanuit haar verstopplek in de kelder, maar zij doet dit juist omdat ze 

gevonden wil worden.                                                                                                                            

Kramer heeft ‘verstoppen’ wel benoemd als kluchtelement voor Alit en Lijsbith, maar niet voor 

Geert en Maes. Dit terwijl Lijsbith zich eigenlijk niet actief verstopt, maar wordt opgesloten. Aan 

de andere kant is de redenatie van Kramer waarschijnlijk dat Duegh niet en Licht herte Lijsbith 

verstoppen, zodat ze hun plan niet in de war kan schoppen. In Geert en Maes wordt naar mijn 

mening dus ook verstopt, maar deze gebeurtenis heeft Kramer dan weer niet benoemd in haar 

inventarisatie van kluchtelementen. Ik heb aangegeven dat dit mogelijk komt omdat de 

handelingen van het verstoppen niet actief worden beschreven in de spreektekst van de 

personages, maar slechts impliciet zijn af te leiden uit de gebeurtenissen op het toneel.                                                                             

Het slot van Geert en Maes en Alit en Lijsbith vertoont opnieuw belangrijke overeenkomsten op 

handelingsniveau. Zo eindigen beide stukken in een scheld- en vechtpartij. Kramer heeft 

‘dreigementen, gevechten en gewelddadigheden’ echter niet meegenomen in haar inventarisatie 

van kluchtelementen voor Alit en Lijsbith. Ik ben desondanks van mening dat dit kluchtelement 

wel degelijk zeer duidelijk aanwezig is in de zevende en laatste scène van het stuk (zoals ik met 

voorbeelden heb laten zien in paragraaf 4.4.2.). Alit en Goosen bedreigen Ariaen Roelen niet 

alleen ze slaan bovendien zonder pardon op hem in. Hetzelfde geldt voor het slot van Geert en 

Maes, waarin de vrouwen willens en wetens geweld toepassen om wraak te nemen op hun 

echtgenoten. 

Door de verschillende kluchtelementen van Kramer nader te bestuderen en uit te werken is het 

mogelijk om tot een beter begrip van de kluchttekst te komen en daarmee ook tot een beter begrip 

van de rol die de personages in het geheel vervullen. De verschillende kluchtelementen die 

Kramer onderscheidt worden alle door de personages verwoord en/of uitgebeeld en zijn daarmee 

belangrijk voor het veranderen of juist gelijk blijven van de verhoudingen tussen personages.  
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5.5.5.5. BevindingenBevindingenBevindingenBevindingen    vergelijkend ondervergelijkend ondervergelijkend ondervergelijkend onderzzzzoek                 oek                 oek                 oek                                                                                                                                                                         

De drie verschillende benaderingswijzen die ik heb gekozen voor dit vergelijkend 

literatuuronderzoek vullen elkaar voor een belangrijk deel aan en het kan naar mijn mening een 

meerwaarde vormen om deze met elkaar te combineren. Gebleken is dat de aanpak van Van den 

Bergh en Kramer het meest in elkaars verlengde liggen. Maar waar Van den Bergh een algemene 

theorie omschrijft, geldend voor het hele dramagenre, heeft Kramer zich in haar analyse reeds 

toegespitst op het komische toneel van de rederijkers.                                                                                                         

De structurele aanpak van Hüsken wijkt verder af van bovenstaande benaderingen. Dit omdat hij 

vooral terugkerende patronen onderzoekt en vastlegt op het niveau van de tekststructuur, in plaats 

van zich te richten op tekstinhoudelijke analyse en opvoeringskenmerken. Wel richt het 

onderzoek van Hüsken zich, evenals bij Kramer, reeds nadrukkelijk op het bestaande 

kluchtenrepertoire van de rederijkers.     

Dat de drie gekozen benaderingen in dit onderzoek in elkaars verlengde liggen en elkaar op 

sommige punten ook overlappen, blijkt bijvoorbeeld uit het belang dat alle drie de wetenschappers 

hechten aan het verschijnsel ‘conflict’. Van den Bergh noemt deze kunstgreep eveneens ‘conflict’, 

Hüsken spreekt van het ‘dynamisch segment’ en Kramer noemt het “theater van de visuele en 

verbale uitspatting”. Conflictsituaties brengen de personages op het toneel namelijk in beweging 

en zorgen ervoor dat er een ommekeer of verandering in een ongewenste situatie optreedt. Een 

conflict kan bestaande verhoudingen tussen personages aan het wankelen brengen of er 

bijvoorbeeld juist voor zorgen dat er (nieuwe) vormen van bondgenootschap ontstaan.                                                               

Zowel in Geert en Maes  als Alit en Lijsbith is sprake van de inzet van een list, waardoor er 

uiteindelijk een ommekeer in de situatie plaatsvindt. En dit heeft inderdaad ook invloed op de 

bestaande verhoudingen. In Geert en Maes zijn lange tijd (tot aan de omkeer bij vs. 587) de 

mannen aan zet, omdat zij hun echtgenotes een toontje lager willen laten zingen. Maar dit 

verandert plotseling als het bedrog uitkomt en de vrouwen hen alsnog de baas blijken te zijn. Er 

wordt zelfs flink gevochten, waarbij de mannen fysiek het onderspit delven.                                             

In Alit en Lijsbith is na uitkomst van het bedrog (dat wordt ingezet vanaf vs. 619) eveneens sprake 

van een onderverdeling in een winnaars- en een verliezerspool. Waar de personages Alit, Lijsbith, 

Duegh niet, Licht herte en Ariaen Roelen eerst nog gebroederlijk samenwerken om Goosen buer 
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in de val te lokken, blijken alleen Duegh niet en Licht herte uiteindelijk als winnaars uit de bus te 

komen. De overige personages blijven daarentegen berooid achter. 

Ondanks dat de aanpak van Hüsken en Kramer inhoudelijk sterk van elkaar verschillen, helpen ze 

juist ook inzichtelijk te maken dat rederijkerskluchten onderling veel verwantschap vertonen. 

Vormen van herhaling zijn namelijk zowel op het niveau van de structuur als op inhoudelijk 

niveau aan te treffen. Ook uit de vergelijking tussen Geert en Maes en Alit en Lijsbith komt naar 

voren dat er reeds verschillende overeenkomsten zijn aan te wijzen tussen deze twee kluchten. Zo 

worden beide kluchten opgesierd met rondelen, treffen we personages aan die paarsgewijs 

optreden, zorgt onvrede over een bestaande situatie voor het in gang zetten van de handelingen op 

het toneel en zijn er dezelfde kluchtelementen te herkennen (namelijk: vermommen, verstoppen 

en het voorkomen van dreigementen, gevechten en gewelddadigheden). Daarbij vertonen de 

personages zoals gezegd ook stereotiep gedrag, te herkennen aan terugkerend woord- of 

zinsgebruik en terugkerende gedragingen, gemoedstoestanden en karaktereigenschappen (zoals 

angst, euforie, onnozelheid, schelden en fysiek gewelddadig gedrag).                                                

De kracht van deze en andere kluchten ligt, zoals Kramer dat ook aangeeft, vooral besloten in het 

feit dat rederijkers heel creatief waren in het bedenken van variaties met bestaande ingrediënten. 

Bovendien leken zij er plezier te putten om - met inachtneming van de regels van het genre – 

steeds weer nieuwe, spannende voorstellingen te creëren om naar te kijken te luisteren. 

De ontwikkeling in rederijkerskluchten is sterk afhankelijk van het optreden van de personages, al 

staan de personages qua handelen en spreken nadrukkelijk in dienst van de structuur en het 

handelingsverloop. Personages handelen nergens zelfstandig, of uit eigen beweging, ze worden 

door de drama-auteur ‘letterlijk in woord en gebaar aan het werk gezet’, aldus Kramer.131  

Personages moeten er namelijk voor zorgen dat er interessante ontwikkelingen en/of 

gebeurtenissen plaatsvinden, dat het tempo gehandhaafd blijft en dat er spanning wordt 

opgebouwd en liefst ook wordt vastgehouden (bijvoorbeeld in aanloop naar een eventuele 

ontknoping). Met name voor de spreektekst van de personages is hierin een zeer belangrijke rol 

weggelegd.                                                                                                                                                   

Van den Bergh en Kramer besteden nadrukkelijk aandacht aan de wijze waarop personages zich 

karakteriseren door middel van hun spreektekst (dialoog). Daarnaast besteden zij ook aandacht 

                                                           

131 Kramer, F., Mooi vies, knap lelijk. 2009, p. 135. 
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aan de visuele kant van een opvoering. Kramer richt zich zelfs nadrukkelijk op de ‘explicietheid’ 

en de ‘creativiteit’ van het taalgebruik als zijnde een handleiding voor de regisseur. Zij stelt dat de 

sleutel om tot een visuele invulling van de rederijkersklucht te komen de spreektekst van de 

personages grondig bestudeerd dient te worden. Kluchtpersonages omschrijven namelijk 

voortdurend actief wat ze doen of ondergaan, zien, vinden, voelen, proeven of ruiken.                                                                                                              

Alles bij elkaar genomen is het de taak van de regisseur om het visuele en auditieve schouwspel 

dat een rederijkersklucht in zich bergt te vertalen naar een zo aantrekkelijk mogelijke situatie op 

het toneel.     
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BesBesBesBesluit luit luit luit     

Waar ik enthousiast aan de vergelijkende analyse met behulp van de door mij gekozen invalshoek 

begon, kwam ik gaandeweg ook beperkingen tegen. Daar geen van de drie studies een kant en 

klare methode levert om een vergelijkende analyse, toegespitst op de rol van personages, uit te 

kunnen voeren, heb ik zelf de elementen bij elkaar gezocht die ik het meest bruikbaar achtte voor 

een vergelijkende analyse. Ik ben mij ervan bewust dat mijn analyse daardoor op sommige 

onderdelen een enigszins gekunsteld karakter kan vertonen.  

Zowel uit de studie van Hüsken als de studie van Kramer komt echter naar voren dat 

rederijkerskluchten zich niet zonder meer ‘laten vangen’ in een systematische indeling, omdat er 

nu eenmaal veel variaties bestaan binnen het genre. Er zijn zodoende ‘mitsen en maren’ nodig om 

bepaalde tekstkenmerken, of zoals Kramer ze noemt ‘kluchtelementen’, passend te maken voor 

onderverdeling in een bepaalde categorie.                                                                                                   

In de door mij onderzochte kluchten Geert en Maes en Alit en Lijsbith blijkt bovenstaand 

‘probleem’ zich eveneens ook voor te doen. Bij het opzetten van mijn onderzoek was ik mij hier 

nog niet in voldoende mate van bewust, waardoor ik uiteindelijk minder consequent te werk kon 

gaan dan ik in eerste instantie voor ogen had. Het feit dat de drie door mij gekozen benaderingen 

zich achteraf bezien lastig lieten vertalen naar één werkwijze, bemoeilijkte dan ook gaandeweg de 

effectiviteit en helderheid van mijn vergelijkend onderzoek - en werkte soms zelfs tegenstrijdig bij 

het formuleren van (eenduidige) conclusies. Desondanks heb ik steeds opnieuw getracht om 

consequent te werk te gaan en waar ik beperkingen tegenkwam heb ik deze actief proberen te 

benoemen. 

Ik ben van mening dat het wel degelijk zinvol is om onderzoek te doen naar personages en hun 

onderlinge verhoudingen binnen rederijkerskluchten. In dat geval is het echter belangrijk om te 

kunnen beschikken over een eenduidige onderzoeksmethode, die bovendien toepasbaar is voor 

het hele repertoire rederijkerskluchten. Het ontwikkelen van een dergelijke methode reikte helaas 

te ver voor de omvang en tijdsbestek van deze bachelorscriptie.                                                                                                                             

Een andere belangrijke beperking die ik tijdens mijn onderzoek ben tegengekomen is dat ik 

slechts twee kluchten met elkaar heb kunnen vergelijken. Het is zodoende niet mogelijk om aan 

de hand van deze resultaten uitspraken te doen die betrekking hebben op personages en hun 

onderlinge verhoudingen binnen het volledige kluchtenrepertoire van de rederijkers. 
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VerantwoordingVerantwoordingVerantwoordingVerantwoording    

    

Titel                                                                                                                                                                              

De titel van deze scriptie: “Ken hoorde mijn dagen noijt sulcken kecke” is een citaat uit Geert en 

Maes. Het betreft een versregel uitgesproken door het personage Bate (vs. 626). 

 

Illustraties          

Afbeelding op de titelpagina is afkomstig uit: Hüsken, W.N.M., e.a.,‘Een cluijt van Geert en Maes’. 

In: Trou moet blijcken. Bronnenuitgave van de boeken der Haarlemse rederijkerskamer ‘de 
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http://www.dbnl.org/tekst/_tro001fams07_01/_tro001fams07_01_0022.php#21, bezocht op 1 

augustus 2013.  

Afbeelding 1 op pagina 8 is afkomstig uit het artikel: ‘De “Const” getoond. De beeldtaal van de 

Haarlemse rederijkerswedstrijd van 1606’ van B. Ramakers, p. 130 (zie literatuuropgave). 

Afbeelding 2 op pagina 9 is afkomstig van de webpagina van het Dordrechts museum: 
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Woordbetekenissen                                                                                                                                                        

Alle woordbetekenissen in deze scriptie zijn ontleend aan het Woordenboek der Nederlandsche 
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Evenzo132 hier begint een klucht van Geert en Maes. De personages zijn deze: 

Geert, een man (5) 

Maes, een man 

Bate 

Truije 

 

Het spel begint 

En is het ook niet een meelijwekkende133 zaak, (10) gekweld134 te zijn met een slechte vrouw? Ik 

kan  niet in rust en vrede135 leven. (5) En is het ook niet een meelijwekkende zaak? Omdat ik zo 

graag het goede bier proef,136 (15) leven wij eeuwig in strijd.137 En is het ook geen meelijwekkende 

zaak, gekweld te zijn met een slechte vrouw?138 Waar ik ga of sta, wat ik ook uitvoer,139 de vrouw 

volgt mij altijd op mijn staart.140 Ik ging gisterenavond taveernewaarts (20) met Maessken,141 mijn 

buurman van vlakbij. De vrouw ging wel zo lelijk tekeer142 tegen mij, alsof zij bijna buiten zinnen 

was. Ik houd het ervoor dat het hard te verdragen is,143 waarachtig,144 dat is het. (25) De duivel145 

deed mij een weduwe trouwen, kon ik ze maar kwijt raken146 door een listige uitvlucht.147 Want 

altijd peinst148 ze over haar eerste man (20) ze zegt altijd, God geleide149 u, goede Jan, wij leefden 

zo aangenaam150 in een andere toestand.151 En Maessken, mijn buurman, heeft het net zo slecht 

(30) als ik. Omdat152 we  twee kameraden zijn153 ging hij zich ook aan een weduwe verbinden,154 

maar nu voeren155 wij gezamenlijk de strijd.156 Men zegt gemeenschappelijke157 smart158 verkoelt159 

                                                           

132 Zie het lemma ‘item’ (WNT). 
133 Zie woordenlijst editie Laport, p. 11. 
134 Zie het lemma ‘plagen’ (WNT). 
135 Zie het lemma ‘gemac’ (WNT). 
136 Zie het lemma ‘smake’ (WNT). 
137 Zie het lemma ‘gekiven’ (WNT). 
138 Vs. 2-9 vormt een traditioneel rondeel, de verzen 1,4 en 7 zijn aan elkaar gelijk, evenals de verzen 2 en 8. 
139 Zie het lemma ‘bedriven’ (WNT). 
140 D.i. zijn vrouw komt altijd achter hem aan. 
141 Maessken is een verkleinwoord (‘Maesje’). 
142 Zie het lemma ‘tieren’ (WNT). 
143 Zie woordenlijst editie Laport, p. 11. 
144 Zie woordenlijst editie Laport, p. 11. 
145 Zie woordenlijst editie Laport, p. 13. 
146 Zie woordenlijst editie Laport, p. 13. 
147 Zie woordenlijst editie Laport, p. 13. 
148 Zie woordenlijst editie Laport, p. 13. 
149 Zie woordenlijst editie Laport, p. 13. 
150 Zie woordenlijst editie Laport, p. 13. 
151 Zie woordenlijst editie Laport, p. 13. 
152 Zie het lemma ‘doe’ (WNT). 
153 Zie woordenlijst editie Laport, p. 13. 
154 Zie woordenlijst editie Laport, p. 13. 
155 Zie het lemma ‘gevo(e)len’ (WNT). 
156 Zie het lemma ‘spel’ (WNT). 
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goed, dus wil ik weer naar de taveerne gaan, dat is gedaan. (35) Onze vrouwen zijn weer naar (de) 

kerkdienst160 gegaan, dus wil ik dadelijk161 met Maessken mij moeite geven.162 He,163 buurman 

Maessken, he.’ 

Maes (40) 

 ‘Wel Geert, wat is er aan de hand?164 Waar zijn onze vrouwen?’ 

Geert 

‘Zij zijn naar de kerkdienst.165(45) De duivel geleide166 hen, zij zijn zo slecht. Ik zag nog nooit 

ergere.’ 

Maes 

‘En is het ook geen betreurenswaardige167 toestand168 en schadelijk169 beheer170 dat wij niet drinken 

kunnen?’171 (50) 

Geert 

‘Och zeker, inderdaad, omdat hun eerste mannen het niet gewoon waren,172 met wie ze voor ons 

getrouwd waren, duidelijk.’173 

Maes (55) 

‘Och Geert, wat moeten wij allemaal dragen voorwaar. Hij die weduwen trouwt is zot en 

dwaas.’174 

Geert 

‘Och, dat is hij die zo huwt,175 die voor haar dan altijd moet onderdoen.176 (60) Maar Maessken, ik 

zal ze wel te pakken nemen,177 wilt u mijn opzet volgen.’178 

                                                                                                                                                                                     

157 Zie het lemma ‘gemene’ (WNT). 
158 Zie het lemma ‘rouwe’ (WNT). 
159 Zie het lemma ‘coelen’ (WNT). 
160 Zie woordenlijst editie Laport, p. 13. 
161 Zie woordenlijst editie Laport, p. 13. 
162 Zie het lemma ‘pinen’ (WNT). 
163 Zie woordenlijst editie Laport, p. 13. 
164 Zie het lemma ‘doen’ (WNT). 
165 Zie woordenlijst editie Laport, p. 13. 
166 Zie woordenlijst editie Laport, p. 15. 
167 Zie het lemma ‘jammerlike’ (WNT). 
168 Zie woordenlijst editie Laport, p. 15. 
169 Zie het lemma ‘deerlike’ (WNT). 
170 Zie het lemma ‘bestellen’ (WNT). 
171 Zie woordenlijst editie Laport, p. 15. 
172 Zie het lemma ‘plegen’ (WNT). 
173 Zie woordenlijst editie Laport, p. 15. 
174 Zie woordenlijst editie Laport, p. 17. 
175 Zie het lemma ‘huwe’ (WNT). 
176 Zie het lemma ‘swichten’ (WNT). 
177 Zie woordenlijst editie Laport, p. 17. 
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Maes 

‘Och Geert, als u het doet, dan doet u (het) goed. Maar zeg toch hoe kunnen wij het het beste 

sturen,179 (65) dat wij ze beetnemen?’180 

Geert 

Ik weet de handelswijze,181 ik heb erover liggen nadenken.’182 

Maes (70) 

‘Doet u het ook veilig,183 Geert?’ 

Geert 

‘Ja (dat doe) ik, maar het moet verzwegen worden.184 Wij zullen ons aanstonds185 gaan verkleden, 

elk gelijk een geest.’ (75) 

Maes 

‘Dat is een vreemd goed inzicht.186 Zo zal het moeten worden gedaan.’ 

Geert 

‘Ik zal een beddelaken187 om u moeten slaan, (80) en dan pleegt188 u even sterk te zwijgen.’ 

Maes 

‘Dat wordt een bijzonder karwei.189 (85) Wij zullen ze zeer goed bang maken.’190 

Geert 

‘Ik zeg u, Maessken, laat mij slechts mijn gang gaan.191 Wij zullen lawaai gaan maken192 achter de 

vloer. Ik zal ons zo erg mogelijk tekeer laten gaan193 (90) en potten omver werpen, ketel noch 

bank zullen wij ontzien’194 

Maes 

                                                                                                                                                                                     

178 Zie woordenlijst editie Laport, p. 17. 
179 Zie het lemma ‘bestieren’ (WNT). 
180 Zie het lemma ‘bespotten’ (WNT). 
181 Zie het lemma ‘maniere’ (WNT). 
182 Zie woordenlijst editie Laport, p. 17. 
183 Zie woordenlijst editie Laport, p. 17. 
184 Zie woordenlijst editie Laport, p. 19. 
185 Zie woordenlijst editie Laport, p. 19. 
186 Zie het lemma ‘bescheit’ (WNT). 
187 Zie woordenlijst editie Laport, p. 19. 
188 Zie het lemma ‘gaen’ (WNT). 
189 Zie woordenlijst editie Laport, p. 19. 
190 Zie woordenlijst editie Laport, p. 19. 
191 Zie woordenlijst editie Laport, p. 19. 
192 Zie woordenlijst editie Laport, p. 19. 
193 Zie woordenlijst editie Laport, p. 21. 
194 Zie woordenlijst editie Laport, p. 21. 
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‘Wat, help, banken... Maar als ze het merken slaan ze ons dood.’ (95) 

Geert 

‘Christus,195 daar komt geen ellende196 van. Maar als ze u zien, antwoordt niet, wat ze u ook197 

toespreken.’ 

Maes (100) 

‘Dat is een goede verklaring.198 Wij zullen ze helemaal uit hun gewone doen brengen, als wij zulk 

rumoer maken.’199 

Geert 

‘Zij zullen denken dat hun hart breekt.’ (105) 

Maes  

‘Wij zullen ze helemaal uit hun gewone doen brengen.’200 

Geert 

‘De ogen zullen hun moeten tranen201 als zij ons horen ....202’ (110) 

Maes 

‘Wij zullen ze helemaal uit hun gewone doen brengen, als wij zulk rumoer maken.’203 

Pauze  

Geert 

‘Wie lijk ik nu?’ (115) 

Maes 

‘Een zeer angstaanjagende204 geest. Wie lijk ik toch, inderdaad205 zo wonderlijk uitgedacht?’206 

Geert 

                                                           

195 Uitroep, door verkorting ontstaan uit Christus, zie woordenlijst editie Laport, p. 21. 
196 Zie het lemma ‘noot’ (WNT). 
197 Zie woordenlijst editie Laport, p. 21. 
198 Zie het lemma ‘bediet’ (WNT). 
199 Zie woordenlijst editie Laport, p. 21. 
200 Zie woordenlijst editie Laport, p. 23. 
201 Zie woordenlijst editie Laport, p. 23. 
202 Laport geeft aan dat De Vooys op deze plek een onhandige verhollandsing ziet van het word ‘foreest’ (woud, bos), 

maar deze betekenis heeft hier weinig zin. Laport heeft overigens zelf geen betere verklaring (zie p. 23).  Mogelijk wordt 

hier bedoeld: ‘als zij ons voor het eerst horen’? 
203 Vs. 73-80 vormt een rondeel, maar dit rondeel is niet helemaal zuiver, omdat het uit zeven versregels bestaat (één 

minder dan gebruikelijk). De verzen 1,3 en 6 zijn gelijk, evenals de verzen 2 en 7. 
204 Zie het lemma ‘vervaerlike’ (WNT). 
205 Zie woordenlijst editie Laport, p. 23. 
206 Zie woordenlijst editie Laport, p. 23. 
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‘Een echte207 geest. Maar nu, terstond, (120) laat ons gaan grommen208 en ijsselijk rammelen.’ 

Bate 

‘Hé, hé209 Truije, wat hoor ik hier lawaai maken?210 Hé, Truije, zeg Truije.’ 

Truije (125) 

‘O Bate, hoor dit lawaai.’211 

Bate 

‘Zeker, daar is heel wat beweging.212 (130) Moge onze lieve Heer ons bewaren.’ 

Truije 

‘Het huis is vol spookgestalten213 of nachtmerries,214 of het moet (iets) zijn wat door de hel is 

uitgespuwd.’215 

Bate (135) 

‘Nooit had ik zulk groot verdriet216 in mijn leven. Benedicite217 wat is er (toch)?’ 

(Geert komt op als geest) 

Truije 

‘Ik weet er niets van, mij, mij lijkt het een geest. God sta mij bij, maar wat een geluid maakt hij. 

(140) Nu eens slaat hij, dan weer kraakt hij. Wij beiden zijn het, die hij op het oog heeft.218 Lees 

ijverig uw gebeden, Bate.’219 

Bate 

‘Och ik ben zeer angstig geworden.220 (145) Ik raak geheel en al221 buiten zinnen. Ik stond er nooit 

slechter voor.222 Sanctificeter223, Credo224, nooit zulk verdriet.’ 

                                                           

207 Zie het lemma ‘oprecht’ (WNT). 
208 Zie woordenlijst editie Laport, p. 23. 
209 Zie woordenlijst editie Laport, p. 25. 
210 Zie woordenlijst editie Laport, p. 25. 
211 Zie woordenlijst editie Laport, p. 25. 
212 Zie het lemma ‘beroeringhe’ (WNT). 
213 Zie woordenlijst editie Laport, p. 25. 
214 Zie het lemma ‘nachtmare’ (WNT). 
215 Zie woordenlijst editie Laport, p. 25. 
216 Zie het lemma ‘rouwe’ (WNT). 
217 Benedicite is Latijn voor ‘Geef (mij) uw zegen’ (zie WNT). 
218 Zie woordenlijst editie Laport, p. 27. 
219 Zie woordenlijst editie Laport, p. 27. 
220 Zie woordenlijst editie Laport, p. 27. 
221 Zie woordenlijst editie Laport, p. 27. 
222 Zie woordenlijst editie Laport, p. 27. 
223 Sanctificetur is Latijn voor ‘worde geheiligd’ (zie Laport, p. 27). 
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Geert 

‘Wees niet bevreesd, wees niet bevreesd. (150) Het is niet nodig.’225 

Bate 

‘Och, wie bent u van Godswege.’226 

Geert 

‘Ik ben de dode (155) die zich op Gods bevel (aan) u komt vertonen.’227 

Bate 

‘Helaas,228 hoor toch, kunt u mij dit bericht229 verklaren? (110) En hoe ter wereld dan luidt uw 

naam?’ 

Geert (160) 

‘Han heet ik, uw eerste man. Ik zal u in elk geval230 tot muizenmeel (ver)malen. Ik heb daar de 

macht toe, al was u van staal, omdat ik het grote leed231 zelf ben.’ 

Bate (165) 

‘Helaas Han, bent u hier alleen? Ik hoor nog steeds uitermate veel gerammel.’ 

Geert (170) 

‘Wijte is hier ook nog erbij, Truije haar eerste man, die zal haar mishandelen.’232 

Truije 

‘Helaas, verkeert Wijte in ellende?233 Dan ben ik helemaal buiten zinnen.’ (175) 

Geert 

‘Ja hij (is) lijdend tot zijn nadeel,234 want wij zijn in de macht van de duivel.’235 

Truije 

‘Waarmee kan men236 u helpen?’ (180) 

                                                                                                                                                                                     

224 Credo is Latijn voor ‘ik geloof’ (zie Laport, p. 27). Bate zegt hier (uit angst) delen van een gebed, of een schietgebedje 

op. 
225 Zie woordenlijst editie Laport, p. 27. 
226 Zie woordenlijst editie Laport, p. 27. 
227 Zie woordenlijst editie Laport, p. 29. 
228 Zie woordenlijst editie Laport, p. 29. 
229 Zie het lemma ‘bescheit’ (WNT). 
230 Zie woordenlijst editie Laport, p. 29. 
231 Zie woordenlijst editie Laport, p. 29. 
232 Zie woordenlijst editie Laport, p. 31. 
233 Zie woordenlijst editie Laport, p. 31. 
234 Zie woordenlijst editie Laport, p. 31. 
235 Zie woordenlijst editie Laport, p. 31. 
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Geert  

‘Slechts met geld.’237 

Truije 

‘Met geld? Op welke manier moet dat gebeuren?’238 

Geert (185) 

‘Met liefdegiften en door missen voor de zielerust te laten lezen, opdat hij onze zielen wil 

begenadigen.’239 

Truije 

‘Zou het om veel geld gaan?’ 

Geert (190) 

‘Maar zes kronen,240 voor elk drie. Dit moet u geven, dan kunnen wij ons begeven241 in het eeuwig 

leven. Dan wordt ons verblijf in het vagevuur voltooid.’242 

Bate (195) 

‘Zes kronen, wie zou dat in ontvangst nemen, daarover kom ik graag de aanwijzing te weten.243 

Moeten wij ze aan u geven?’ 

Geert 

‘Wat, neen gij niet. (200) Wij zijn geesten, door de duivel gekweld.244 U weet goed, wij nemen 

geen geld ter hand,245 maar zeg of u ze geven wilt. Maar zeg op: ja of nee?’ 

Truije (205) 

‘Lieve geesten, weest gerust.246 Wij zullen alles doen wat u gebiedt.’ 

Geert 

‘Dat is ook het beste voor u.’ (210) 

Bate 

‘Ja, maar wij hebben niets. Lief geestje, hoe moeten wij het voor elkaar brengen?’247 

                                                                                                                                                                                     

236 Zie woordenlijst editie Laport, p. 31. 
237 Zie woordenlijst editie Laport, p. 31. 
238 Zie woordenlijst editie Laport, p. 31. 
239 Zie woordenlijst editie Laport, p. 33. 
240 ‘cronen’ zijn gouden of zilveren munten van uiteenlopende waarde (zie Laport, p. 33). 
241 Zie het lemma ‘varen’ (WNT). 
242 Zie woordenlijst editie Laport, p. 33. 
243 Zie woordenlijst editie Laport, p. 33. 
244 Zie het lemma ‘quelen’ en ‘gequelt’ (WNT). 
245 Zie het lemma ‘handelen’ (WNT). 
246 Zie woordenlijst editie Laport, p. 35. 
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Geert (215) 

‘Dan worden u alle leden gebroken, handen en voeten, benen en armen, geheel en al tot 

muizenmeel’248 

Truije 

‘Helaas, wee (mij).249 (220) Ik had in mijn leven nooit grotere angst.’250 

Geert 

‘Zult u het terstond251 geven?’ 

Truije en Bate 

‘We hebben echt niets.’ (225) 

Geert 

‘Dan zullen wij u dat ‘leventje’ geven...252 Spuw vuur en vlammen.’253 

Truije en Bate 

‘Wij zullen het geven, wij zullen het geven.’ (230) 

Geert 

‘Doe het dan snel.’254 

Truije en Bate 

‘Wij zullen het, wij zullen het geven.’ 

Geert (235) 

‘Ik zal (het) u onmiddelijk255 zeggen, u moet naar de kapel gaan. Daar moet u een broeder klaar 

vinden staan om acht uur.’ 

Truije en Bate (240)  

‘Wij zullen het gaarne doen.’ 

Geert 

                                                                                                                                                                                     

247 Zie woordenlijst editie Laport, p. 33. 
248 Zie woordenlijst editie Laport, p. 35. 
249 Zie woordenlijst editie Laport, p. 37. 
250 Zie woordenlijst editie Laport, p. 37. 
251 Zie woordenlijst editie Laport, p. 37. 
252 Laport heeft de verzen ‘So sullen wij u tleven geven’ figuurlijk vertaald als ‘dan zullen wij u dat leventje geven’ 

(zijnde een dreigement), zie woordenlijst editie Laport, p. 37. 
253 Zie woordenlijst editie Laport, p. 37. 
254 Zie woordenlijst editie Laport, p. 37. 
255 Zie woordenlijst editie Laport, p. 39. 
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‘U moet ook biechten nu van al uw zonden zoals het behoort, en ontdoe u van het geld (245) 

zonder uitstel.’256 

Truije 

‘Maar indien hij het niet wil hebben, begrijp mij goed, hoe handelen wij dan?’257 

Geert 

(250) ‘U moet het aan hem opdringen en zeggen: het moet gebeuren. 

Bate en Truije (255) 

‘Gaarne en voorzeker.’258 

Geert 

‘Zult u het geheel en al volbrengen?’259 

Pauze  

Bate 

‘Wees daarover niet bevreesd. (260) Moge de Heer u bewaren.’260 

Truije 

Ik zag nooit een meelijwekkender zaak in mijn leven dan zijn aanblik, lieve Bate.’261 

Bate (265) 

‘Zij zijn zeker in een behoeftige262 toestand, zoals wij ook uit hun woorden konden opmaken.’263 

Truije 

‘Hoe zullen wij nu het geld te pakken krijgen?’264 

Bate (270) 

‘(Door) naar de lommerd265 te gaan en ons beste kledingstuk266 daarheen te brengen.’ 

Truije 

                                                           

256 Zie woordenlijst editie Laport, p. 39. 
257 Zie woordenlijst editie Laport, p. 39. 
258 Zie woordenlijst editie Laport, p. 41. 
259 Zie woordenlijst editie Laport, p. 41. 
260 Zie woordenlijst editie Laport, p. 41. 
261 Zie woordenlijst editie Laport, p. 41. 
262 Zie het lemma ‘arme’ (WNT). 
263 Zie woordenlijst editie Laport, p. 41. 
264 Zie woordenlijst editie Laport, p. 43. 
265 Bank van lening. Zie het lemma ‘lommerd’ (WNT). 
266 Zie het lemma ‘cleet’ (WNT). 
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‘(En) als nu onze mannen het niet willen hebben?’267    

Bate (275) 

‘Ja, al was het hun onwelgevallig,268 moeten wij het ter wille van hen dan nalaten? Wij worden, 

voordat morgen het middaguur zal aanbreken, beiden tot muizenmeel gemalen.’269 

Truije (280) 

‘Wij zullen ons dan daartoe voorbereiden,270 en de goede broeder het geld gaan brengen, zoals de 

doden ons hebben verteld. Want wij mogen geen moeite271 achterwege laten.’272 

Pauze  

Geert (285) 

‘Dus zo verkopen wij het garen.273 Hé Maessken, hé.’ 

Maes 

‘Hoe is het u gegaan?’274 (290) 

Geert 

‘Zoals u hebt kunnen horen en vernemen: onze vrouwen zijn naar de bank van lening275 

gegaan.’276 

Maes 

‘Nooit waren vrouwen zo te pakken genomen.’ (295) 

Geert 

‘Inderdaad, indien wij het geld te pakken konden krijgen.’277 

Maes 

‘Ja, dat zullen wij, als God het wil, daarom moet u mijn plan volgen.’278 (300) 

                                                           

267 Zie woordenlijst editie Laport, p. 43. 
268 Zie woordenlijst editie Laport, p. 43. 
269 Zie woordenlijst editie Laport, p. 43. 
270 Zie het lemma ‘bereiden’ (WNT). 
271 Zie woordenlijst editie Laport, p. 43. 
272 Zie het lemma ‘sparen’ (WNT). 
273 Het lijkt hier om een (vaste) uitdrukking te gaan, waarvan ik de precieze betekenis helaas niet heb kunnen 

achterhalen. Het Rhetoricaal Glossarium biedt geen aanknopingspunt. In het WNT wordt ‘gaeren’ wel genoemd in 

reltatie tot figuurlijk taalgebruik, maar de betekenis wordt niet besproken. Daarom heb ik ervoor gekozen zo letterlijk 

mogelijk te vertalen. 
274 Zie woordenlijst editie Laport, p. 45. 
275 Zie het lemma ‘lombaerde’ (WNT). 
276 Zie woordenlijst editie Laport, p. 45. 
277 Zie woordenlijst editie Laport, p. 45. 
278 Zie woordenlijst editie Laport, p. 45. 
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Geert 

‘Ja, hoe luidt dat plan?’279 

Maes 

‘Wel, u moet u gaan verkleden, alsof u een broeder bent, en datzelfde geld in ontvangst nemen.’280 

(305) 

Geert 

‘Denkt u niet dat ik mijn spraak veranderen moet? Ik zal volmaakt geestelijk spreken tussen mijn 

tanden door.’281 

Maes (310) 

‘Ik denk dat mijn kaken zullen breken van het lachen, als wij ze zo voor de gek konden houden.’282 

Geert  

‘Nu ben ik een broeder.’ 

Maes (315) 

‘Wacht,283 laat ik uw ogen wat verbergen: deze vrouwen zijn uiterst onbetrouwbaar.’284 

Geert 

‘Wie lijk ik (volgens) u, Maes?’285 

Maes (320) 

‘U komt mij voor286 als broeder Joos, die dagelijks met de bedelnap rondgaat.’287 

Geert 

‘Zie ik er zo ook vroom (genoeg) uit?’288 

Maes (325) 

‘Ja, dat ziet u zonder enige onderbreking,289 ik zag nooit een vromer broeder.’ 

Geert 

                                                           

279 Zie woordenlijst editie Laport, p. 45. 
280 Zie woordenlijst editie Laport, p. 47. 
281 Zie woordenlijst editie Laport, p. 47. 
282 Zie woordenlijst editie Laport, p. 47. 
283 Zie woordenlijst editie Laport, p. 47. 
284 Zie het lemma ‘loos’ (WNT). 
285 Zie woordenlijst editie Laport, p. 47. 
286 Zie het lemma ‘dunken’ (WNT). 
287 Zie woordenlijst editie Laport, p. 49. 
288 Zie woordenlijst editie Laport, p. 49. 
289 Zie het lemma ‘verlaet’ (WNT). 
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‘Ik beveel u God (aan) ...’ 

Maes (330) 

‘...En ik beveel u in de zegen van zijn moeder aan.290 Ik weet wel dat zij niet lang meer zullen 

dralen.’291 

Geert (335) 

‘Volg mij op de voet.’ 

Maes 

‘Ik zal van een afstand toekijken hoe deze broeder het ervan af zal brengen. Moge onze lieve heer 

u bewaren.’292 

Pauze 

Bate (340) 

‘Geprezen zij de Heer, het staat er goed voor. Waar bent u, Truije?’293 

Truije  

‘Ik ben hier, Bate.’ 

Bate (345) 

‘Nu vertel me toch, hoe staat het ervoor?’294 

Truije 

‘Zoals u zou kunnen zien: hier heb ik het geld van de lommerd door mijn rok295 te belenen. 

Ontbreekt u iets?’296 (350) 

Bate 

‘Zeker geenszins.297 Ik bracht mijn beste weg, oprecht, geloof mij in dit. Als u eens wist hoe 

aangenaam het Geert is dat ik de ziel van mijn eerste man loskoop.298 (355) Hij zei, al zou u geen 

mijte 299 overhouden, hij zou hem (eveneens) loskopen uit de eeuwige straf.’300 

Truije 

                                                           

290 Laport stelt dat een bekende zegenformule hier spottend gebruikt wordt door Maes, zie woordenlijst editie Laport, p. 

49. 
291 Zie het lemma ‘marren’ en ‘merren’ (WNT). 
292 Zie woordenlijst editie Laport, p. 49. 
293 Zie woordenlijst editie Laport, p. 51. 
294 Zie woordenlijst editie Laport, p. 51. 
295 Kledingstuk (voor mannen en vrouwen), zie het lemma ‘roc’ (WNT). 
296 Zie woordenlijst editie Laport, p. 51. 
297 Zie woordenlijst editie Laport, p. 51. 
298 Zie woordenlijst editie Laport, p. 51. 
299 Een kleine koperen munt ter waarde van één-derde penning (zie woordenlijst editie Laport, p. 51). 
300 Zie woordenlijst editie Laport, p. 51. 
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‘Zeker, met de mijne had ik dezelfde ervaring, het zijn twee goede mannen, (360) als zij maar niet 

zo gaarne de bierkannen hieven, maar dat willen ze niet laten.’301 

Bate 

‘Zouden ze dat doen, het zou hen te goede komen. Maar nee, dat doen zij niet, wat mij 

onaangenaam is. (365) Hé, kijk daar staat die broeder, zoals de doden ons duidelijk gezegd hebben, 

om acht uur.’302 

Truije 

‘Dat heeft hij voorzeker. (370) Ik kan wel zien: wij zijn niet bedrogen.’ 

Bate 

‘Denkt u dat de geesten hebben gelogen? Maar zij beloofden het ons, in waarheid. God groet u, 

heren.’303 (375) 

Geert 

‘God belone u daarvoor, gij vrouwen. Wenst u iets? Geef het mij te kennen.’304 (380) 

Truije 

‘Wij willen graag ter biecht gaan, lieve heer, vanwege onze zonden.’ 

Maes 

‘De koop wordt gesloten, bij Gods banden.305 (385) Ik kan mijn lachen niet bedwingen.306 Ik zag 

nooit een beter verhaal.307 

Geert 

‘Dan308 zal ik u helpen. Kniel allebei neer, ik zal uw biecht aanhoren, (390) omdat het nodig is.’309 

Truije en Bate 

‘Wij hadden hiervoor twee mannen, voor de onze die nog leven, en zij hebben al lang de wereld 

verlaten.’310 (395) 

Geert 

‘Zijn ze al lang overleden?’311 

                                                           

301 Zie woordenlijst editie Laport, p. 53. 
302 Zie woordenlijst editie Laport, p. 53. 
303 Zie woordenlijst editie Laport, p. 55. 
304

 Zie woordenlijst editie Laport, p. 55. 
305 Krachtterm (bij Gods banden), zie woordenlijst editie Laport, p. 55. 
306 Zie woordenlijst editie Laport, p. 55. 
307 Verzonnen verhaal. Zie het lemma ‘boerde’ (WNT). 
308 Zie woordenlijst editie Laport, p. 55. 
309 Zie woordenlijst editie Laport, p. 57. 
310 Zie woordenlijst editie Laport, p. 57. 
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Truije en Bate 

‘Ja dat zijn ze, lieve heer, en de geesten kwellen ons zeer (400) om geld. Lieve heer, geef ons hierin 

raad, moeten wij het geld ook geven?’312 

Geert 

‘Jazeker, lieve kinderen, dat moet gebeuren, opdat u door de geesten het leven niet ontnomen 

wordt. (405) Moest het een groot bedrag zijn?’313 

Truije en Bate 

‘Zes kronen, voor elk drie. Deze moet u in ontvangst nemen.’314 

Geert (410) 

‘Ik wil het geld niet.’ 

Truije en Bate 

‘U moet, en daarmee afgelopen.315 De geest wenste dat u het zou aannemen.’316 

Geert (415) 

‘Ik wil er niet mee besmet worden.’ 

Truije en Bate 

‘En dat u daarin bewilligt.317 U moet het aannnemen. Kijk, hier is het geld.’ (420) 

Maes 

‘Bij de dood,318 de penningen worden uitgeteld. Geert neemt het zo geestelijk in ontvangst als een 

heilige pater.’319 

Geert (425) 

‘Nu moet u mij tezamen (eens) zeggen: uw mannen, die het leven hebben gelaten, was u ook 

hardvochtig tegen hen?’320 

Truije en Bate 

‘Ja dat waren wij, bovenmatig. (430) Ik vrees dat zij stierven uit grote angsten.’321 

                                                                                                                                                                                     

311 Zie het lemma ‘doot’ (WNT). 
312 Zie woordenlijst editie Laport, p. 57. 
313 Zie woordenlijst editie Laport, p. 57. 
314 Zie woordenlijst editie Laport, p. 59. 
315 Zie woordenlijst editie Laport, p. 59. 
316 Zie het lemma ‘ontvaen’ (WNT). 
317 Zie woordenlijst editie Laport, p. 59. 
318 Krachtterm. Zie woordenlijst editie Laport, p. 59. 
319 Zie woordenlijst editie Laport, p. 59. 
320 Zie woordenlijst editie Laport, p. 61. 
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Geert 

‘Dan322 moet u toch werkelijk boetedoening323 afleggen.’324 

Truije en Bate 

‘Wij zullen het gaarne ondergaan, (435) lieve heer, leg ons nu genoegdoening op.’325 

Geert 

‘Ten eerste moet u uw haar afsnijden. Noch gouden ringen, noch zijden weefsels, noch kostbaar 

belegsel mag u dragen. (440) Deze opsmuk moet u achterwege laten.’326 

Truije en Bate 

‘Wij zullen het gaarne ondergaan.’ 

Geert 

‘Voorts moet u toestaan (445) al is het zo dat uw mannen drinken, breng er niets tegenin.327 Laat 

uw slecht humeur bedaren, en geef hem goedsmoeds een stoel en zet hem dagelijks een bankje 

onder zijn voeten, en geef hem dagelijks drinkgeld.’328 (450) 

Truije en Bate 

(Sint)-Jan, dat zou een zware ramp zijn. Hoe moeten we dat gedogen, help, here God.’329 

Geert 

‘U moet het doen, dat is het besluit. (455) Of de geesten zouden u iets ergs kunnen aandoen. Ook 

moet u gelapte schoenen dragen, tot bovenaan, met een ronde knoop dichtgebonden.’330 

Truije en Bate 

‘Wee ons, wat zegt u?’331 (460) 

Geert 

‘Ja, als u met de doden wilt spotten, dan moet u nog meer boetedoening opgelegd krijgen.’332 (465) 

Truije en Bate 

                                                                                                                                                                                     

321 Zie woordenlijst editie Laport, p. 61. 
322 Zie het lemma ‘so’ (WNT). 
323 Zie het lemma ‘penitencie’ (WNT). 
324 Zie het lemma ‘doen’ (WNT). 
325 Zie woordenlijst editie Laport, p. 61. 
326 Zie woordenlijst editie Laport, p. 61. 
327 Zie het lemma ‘seggen’ (WNT). 
328 Zie woordenlijst editie Laport, p. 63. 
329 Zie woordenlijst editie Laport, p. 63. 
330 Zie woordenlijst editie Laport, p. 63. 
331 Zie woordenlijst editie Laport, p. 65. 
332 Zie woordenlijst editie Laport, p. 65. 
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‘Wat zal dat dan zijn?’ 

Geert 

‘Uw mannen moeten met hun voeten over u heen lopen. Als u dat naliet, zou het (alles) niet 

baten.’333 (470) 

Truije en Bate 

‘Zeker heer, zij zullen het niet laten, want boetedoening moet plaatsvinden.’334 

Geert 

‘Ook moet u op uw knieën (475) driemaal om de kerk heen kruipen.’335 

Truije en Bate 

‘Zo gauw mogelijk zullen wij (met) onze boetedoening beginnen.’336 

Geert (480) 

‘Doet aldus, kinderen, en leef in goede verstandhouding. Ik beveel u de almachtige Heer. Ik 

schenk u honderd min tachtig jaar kwijtschelding van straf zodra u boetedoening hebt 

ondergaan.’337  

Bate (485) 

‘Helaas, wee ons, moeten wij erin berusten ons haar af te snijden dat zo sierlijk gevlochten is? 

Onze mannen met (hun) voeten over ons heen laten lopen?’338 

Truije 

‘Zo een boetedoening ben ik niet gewoon te krijgen.339 (490) Nu is al mijn levensvreugde 

vervlogen. Nog nooit van mijn leven (had ik) zulk verdriet.’340 

Geert 

‘Maar gij vrouwtjes, is u iets overkomen? Hoe komt u zo jammerlijk toegetakeld?’341 (495) 

Bate 

‘Luister nu,342 Geert en Maes, u moet met uw voeten over ons heen lopen.’ 

Geert 

                                                           

333 Zie woordenlijst editie Laport, p. 65. 
334 Zie woordenlijst editie Laport, p. 65. 
335 Zie woordenlijst editie Laport, p. 65. 
336 Zie woordenlijst editie Laport, p. 67. 
337 Zie woordenlijst editie Laport, p. 67. 
338 Zie woordenlijst editie Laport, p. 67. 
339 Zie woordenlijst editie Laport, p. 67. 
340 Zie woordenlijst editie Laport, p. 67. 
341 Zie woordenlijst editie Laport, p. 69. 
342 Zie woordenlijst editie Laport, p. 69. 
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‘Wat, lieve vrouw? Dat doe ik beslist niet, (500) want dat deed ik om de hele wereld nog niet.’343 

Maes 

‘Noch ik, zeker, vrouw.’ 

Truije 

‘U moet het doen, wat er ook gebeurt. (505) God weet (dat ik de waarheid spreek) er valt niet mee 

te spotten.’344 

Geert 

‘Zeker, vrouw, wij zondigen345 niet gaarne. Al wil u het hebben, het is ons onaangenaam.’346 (510) 

Bate 

‘Welke schoenen hebt u aan?’ 

Geert 

‘Mijn grote gelapte schoenen, God weet (dat ik de waarheid spreek). (515) Is dat goed? Of zal ik 

mijn schoenen uittrekken?’347 

Bate 

‘Helaas, u zult me zeer pijnigen. Nu haast u, terstond, loop driemaal over mij (heen).’348 

Geert (520) 

‘Nu, als dat dan gebeuren moet, in Godsnaam moet het maar gebeuren. Ik zal zo wel wraaknemen 

voor mijn toorn.’349 

Bate 

‘Moge de duivel u de nek breken.350 Wat stampt u hard, zeg, vuile schurk.’351 (525) 

Geert 

‘Dat is twee, dat is driemaal, lieve vrouw. Vergeef mij mijn ruwheid, dit is in elk geval gebeurd.’352 

Bate 

                                                           

343 Zie woordenlijst editie Laport, p. 69. 
344 Zie woordenlijst editie Laport, p. 69. 
345 Zie woordenlijst editie Laport, p. 69. 
346 Zie woordenlijst editie Laport, p. 69. 
347 Zie woordenlijst editie Laport, p. 71. 
348 Zie woordenlijst editie Laport, p. 71. 
349 Zie woordenlijst editie Laport, p. 71. 
350 Zie woordenlijst editie Laport, p. 71. 
351 Zie woordenlijst editie Laport, p. 71. 
352 Zie woordenlijst editie Laport, p. 71. 
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Ach353 mij, ik kan nauwelijks opstaan.354 (530) Deze boetedoening valt mij zeer zwaar. Ik leed nog 

minder als ik nooit meer brood te eten zou krijgen.’ 

Truije 

‘Nu Maes, snel.355 Kom, loop ook over mij (heen).’ 

Maes (535) 

‘Lieve vrouw, ik stierf liever de dood. Dat kan ik niet volbrengen.’356 

Truije 

‘Nu, snel, bekort de zaak. Daar valt, God weet (dat ik de waarheid spreek) niet mee te spotten.’357 

(540) 

Maes  

‘Doe dan uw best om u hier uit te strekken. Ik zal u zeer behoorlijk in elkaar stampen, dat is de 

eerste, moge God het toelaten.’358 

Truije (545) 

‘U breekt me de leden.’ 

Maes 

‘Dat is tweemaal. Zo zouden wij het met genoegen uitvoeren.’359 

Truije 

‘U breekt mij de rug.’ (550) 

Maes 

‘Dat is driemaal, God wil het zo plooien. Dat is dan toch snel afgehandeld.’360 (555) 

Truije 

‘Je vertrapt mij (zo) dat mijn riem losraakt. Hoofd, hersenen, ik denk dat alles breekt. Ik zou 

willen dat deze boetedoening weer was afgelopen.’361 

Bate (560) 

                                                           

353 Zie het lemma ‘ai’ (WNT). 
354 Zie het lemma ‘opstaen’ (WNT). 
355 Zie woordenlijst editie Laport, p. 73. 
356 Zie woordenlijst editie Laport, p. 73. 
357 Zie woordenlijst editie Laport, p. 73. 
358 Zie woordenlijst editie Laport, p. 73. 
359 Zie woordenlijst editie Laport, p. 75. 
360 Zie woordenlijst editie Laport, p. 75. 
361 Zie woordenlijst editie Laport, p. 75. 
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‘Haast u, Truije, en laat ons gaan en laat ons de boetedoening voltooien, zonder langer talmen. 

Wie het ook ziet of hoort, laten wij ons aan het kruipen zetten, opdat God de zielen verlosse uit de 

hel.’362 (565) 

Pauze  

Maes 

‘Hé dronkelap, buurman, waar bent u?’363 

Geert 

‘Ik ben alhier, Maes. Ik heb in mijn hart zo grote vreugde,364 (570) dat ik het van het lachen in 

mijn broek doe.365 Hier zijn zes kronen.’ 

Maes 

‘Bij Gods dood, ik zie iets wonderlijks. U hebt uw toneeltalent niet ongebruikt gelaten.’366 (575) 

Geert 

‘Waar zullen we naar toe gaan?’ 

Maes 

‘Maar in de richting van de herberg,367 en daar drinken zoveel als wij kunnen.’368 (580) 

Geert 

‘Nog nooit zijn er vrouwen beter369 bedrogen, noch zo goed te pakken genomen,370 als de onze. Zij 

kruipen op knieën en ellebogen, en wij zitten hier en verdrinken het geld.’ (585) 

Truije 

‘Ja boeven, hebt u ons zo gekweld? Hé schoft,371 het zal u berouwen372 dat uw leven ervan afhangt.’ 

Maes 

‘Lieve vrouw, genade, ik zal u zeggen (590) wie het geld heeft. Ik was er niet in betrokken.’373 

Truije 

                                                           

362 Zie woordenlijst editie Laport, p. 75. 
363 Zie woordenlijst editie Laport, p. 77. 
364 Zie het lemma ‘solas’ (WNT). 
365 Zie woordenlijst editie Laport, p. 77. 
366 Zie woordenlijst editie Laport, p. 77. 
367 Zie het lemma ‘taverne’ (WNT). 
368 Zie woordenlijst editie Laport, p. 77.  
369 Zie woordenlijst editie Laport, p. 79. 
370 Zie woordenlijst editie Laport, p. 79. 
371 Zie woordenlijst editie Laport, p. 79. 
372 Zie het lemma ‘rouwen’ (WNT). 
373 Zie woordenlijst editie Laport, p. 79. 
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‘Ja ja, u nietswaardige schelm,374 wie was het dan?’ 

Maes (595) 

‘Geert deed het allemaal, Geert opperde het boze plan,375 waarachtig.376 Geert was het die zich 

verkleedde als de dode.’ (600) 

‘Geert was het die de zes kronen in ontvangst nam. Geert was het die als broeder optrad. Geert 

heeft het zeker allemaal bedacht.’377 

Truije 

Zo, schoft, dat zal u spijten! (605) Laten we de boeven slaag geven.’378 

Geert 

‘Ik smeek om genade, Maes adviseerde379 mij klein en groot.’ 

Truije 

‘Ja, is dat waar?’ (610) 

Maes 

‘Hij liegt het, bij Gods dood: ik heb niet het kleinste beetje slechtheid in mijn lijf.’380 

Bate 

‘Sla die boeven, sla ze met kracht.’381 (615) 

Maes 

‘Ik smeek om genade, lieve vrouw. U slaat me dood en u doet het willens en wetens.’382 

Bate 

‘Neem nog eens de biecht af, speel voor broeder, (620) ga nog eens met gelapte schoenen over ons 

heen.’383 

Geert 

‘Lieve vrouw, ik zal het nooit meer doen. Mijn vel is als een blauwe plek.’ 

Bate (625) 

                                                           

374 Zie het lemma ‘cockijn’ (WNT). 
375 Zie woordenlijst editie Laport, p. 79. 
376 Zie het lemma ‘bilode’ (WNT). 
377 Zie woordenlijst editie Laport, p. 81. 
378 Zie het lemma ‘smiten’ (WNT). 
379 Zie het lemma ‘raden’ (WNT). 
380 Zie woordenlijst editie Laport, p. 81. 
381 Zie woordenlijst editie Laport, p. 81. 
382 Zie woordenlijst editie Laport, p. 81. 
383 Zie woordenlijst editie Laport, p. 83. 
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‘Ik hoorde nooit in mijn leven van zo een streek384 als deze mannen nu doen. Deze vrouwtjes zijn, 

hiermee vergeleken, heel wat slimmer zoals u ziet.385 En neem (ons) het (spel) in dank af.’386 

Maes (630) 

‘Al is het erg simpel,387 

Geert 

zwak in kunstzinnig opzicht,388 

Truije (635) 

vat het goed op,389 

Bate 

naar uw oordeel.’390 

Maes 

‘Moge het met liefde 

Geert (640) 

door u ontvangen worden.’391 

Truije 

‘Al is het erg simpel (645) 

Bate 

zwak in kunstzinnig opzicht, 

Maes 

aanvaardt het dankbaar 

Geert (650) 

al loopt het wankel.’ 

Truije 

‘Voor ons is dat welwillendheid,392  

                                                           

384 Zie het lemma ‘kecke’ (WNT). 
385 Zie woordenlijst editie Laport, p. 83. 
386 Zie woordenlijst editie Laport, p. 83. 
387 Zie woordenlijst editie Laport, p. 83. 
388 Zie woordenlijst editie Laport, p. 83. 
389 Zie woordenlijst editie Laport, p. 83. 
390 Zie woordenlijst editie Laport, p. 85. 
391 Zie woordenlijst editie Laport, p. 85. 
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Bate 

die het u uiteenzetten.’393 (655) 

Maes 

‘Al is het erg simpel, 

Geert 

zwak in kunstzinnig opzicht, 

Truije (660) 

vat het goed op, 

Maes 

al vindt u het nog zo simpel. 394 Wij bevelen u aan in de gunst des Heren.’395 

 

Einde 

Lengte in dichtvorm: 433 regels (665) 

Door ‘Trouw moet blijcken’ 

Goossen ten Berch 

Vermijd list396 en kwaad397 

    

    

    

    

    

    

    

    

                                                                                                                                                                                     

392 Zie woordenlijst editie Laport, p. 85. 
393 Zie het lemma ‘ontbinden’ (WNT). 
394 Vs. 417-432 vormt een ‘rondeelachtig’ slot.   
395 Zie woordenlijst editie Laport, p. 87. 
396 Zie het lemma ‘list’ (WNT). 
397 Zie het lemma ‘arch’ (WNT). 
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Een esbatement van zes personages.  

Alit. 

Lijsbith. 

Duegh niet. 

Licht herte.  

Ariaen Roelen. 

Goosen Buer. 

 

Alit 

(1)‘Waar bent u, he, Lijsbith? Kom tevoorschijn, vlug. Het is maandag, wat doet u toch verlangen 

nu wol te kammen?398 Het verwondert mij dat ik niet van blijdschap zing. Waar bent u, he, 

Lijsbith? Kom tevoorschijn vlug. (5) Wacht,399 waar blijft u? Want ik verveel me. Moet u nog in 

huis blijven? Waar bent u, he, Lijsbith? Kom tevoorschijn, vlug. Het is maandag, wat doet u toch 

verlangen nu wol te kammen?400 Wij zullen nog vanavond in vreugde zwemmen. (10) Heel de 

buik vol, dat weet ik duidelijk.’401 

Lijsbith 

‘Wie hoor ik daar? He, bent u dat Alit mijn lieve buurvrouw? Wat doet u toch hier? Zeg mij de 

reden.’ 

Alit 

‘Ik zoek gezelschap.’ 

Lijsbith 

‘Waar wilt u heen? Doe uw best402 het mij bekend te maken.403 Waarom ziet u er zo sierlijk404 uit? 

(15) Wat is er aan de hand?’405 

Alit 

                                                           

398 Zie Woordenlijst, editie Meijling, p. 285. 
399 ‘Ontbeid’ is een uitroep, afgeleid van het werkwoord ‘ontbeiden’ dat ‘wachten’ betekent. Zie Woordenlijst, editie 

Meijling, p. 294 (en WNT). 
400 De eerste acht verzen vormen een zuiver rondeel. De verzen 1,4 en 7 zijn aan elkaar gelijk, evenals de verzen 2 en 8. 
401 Zie Woordenlijst, editie Meijling, p. 285. 
402 Zie Woordenlijst, editie Meijling, p. 296. 
403 Zie Woordenlijst, editie Meijling, p. 310. 
404 Zie Woordenlijst, editie Meijling, p. 277. 
405 Zie Woordenlijst, editie Meijling, p. 277. 
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‘Ik wil naar de herberg gaan om bier te drinken,406 ga met mij mee, ik verzoek het u, het is geen 

schande.407 We zullen vrolijk zijn.’ 

Lijsbith 

‘Was ik niet aan mijn werk gebonden408 dan ging ik met u mee zonder te scheiden.409 Maar het 

geld is opgebruikt.’ 410 

Alit 

‘Ik weet raad voor ons allebei, (20) en de zorg voor geld is ook geen lor.’411 

Lijsbith 

‘Ja, hoe komt u daaraan, wel lieve buurvrouw? U hebt immers deze week niet gewerkt.’ 

Alit 

‘Maar Lijsbith, ik heb mijn hemd verkocht en nu wil ik voor het geld mijn buik vullen.’ 

Lijsbith 

(25) Ai ja, lieve Alit, gaat u dan in wol gekleed?412 Dat is slecht gedrag.’413 

Alit 

‘Wat doet dat ertoe?’414 

Lijsbith 

‘Wie zal u weer een ander geven? In wol gekleed gaan is een grote kwelling.’ 415 

Alit 

Wel, Lijsbith buurvrouw, maakt u daar melding416 van? (30) Het loopt tegen de zomer, begrijp 

mijn verklaring’417 

Lijsbith 

                                                           

406 Zie Woordenlijst, editie Meijling, p. 270. 
407 Zie Woordenlijst, editie Meijling, p. 300. 
408 Vs. 16 (‘Waere minen weght inden band’) levert problemen op met vertalen. Volgens een aantekening van de editeur  

Meijling staat in het hs geschreven ‘ban’. Meijling heeft ‘ban’ echter gecorrigeerd in ‘band’. ‘Band’ kan in de figuurlijke 

betekenis ook staan voor ‘ergens aan gebonden zijn’ (zie WNT). Dat lijkt hier de meest logische optie, namelijk dat 

Lijsbith eigenlijk nog wat wil blijven werken (omdat ze geen geld heeft). 
409 Zie Woordenlijst, editie Meijling, p. 300. 
410 Zie Woordenlijst, editie Meijling, p. 270. 
411 ‘geen lor’: niets (zie WNT). 
412 Zie Woordenlijst, editie Meijling, p. 318. 
413 Meijling vertaalt ‘quaed beleet’ met ‘slechte levensrichting’. Zelf heb ik gekozen voor een iets vrijere vertaling, 

namelijk ‘slecht gedrag’. Zie Woordenlijst, editie Meijling, p. 270. 
414 Zie Woordenlijst, editie Meijling, p. 267. 
415 Zie Woordenlijst, editie Meijling, p. 296. 
416 Zie Woordenlijst, editie Meijling, p. 290. 
417 Zie Woordenlijst, editie Meijling, p. 267. 
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‘Maar u bent te zeker.’418 

Alit 

‘Men zal het niet zien. Het is een keurs419 zonder mouwen, indien men het merkt.’ 

Lijsbith 

‘Maar Alit buurvrouw, ik moet nog wat werken, maar zeg waar u gaat, ik zal u volgen.’ 

Alit 

(35) ‘Wel,420 als u het mij zou weigeren, word ik kwaad!421 

Ga mee, ik zal uw gelag422 voorschieten’ 

Lijsbith 

‘Wilt u mij dat toezeggen?’423 

Alit 

‘Luister, ik zal het u vertellen. Ik beloof het u gewis424 als een fatsoenlijke vrouw.’ 

Lijsbith 

‘Dan zal ik u geven, als het uw wens425 is, (40) een duit426 per week totdat het betaald is.’ 

Alit 

‘Ik weet wel dat u nooit tekort schiet.427 Nu, laat ons vrolijk zijn, doen wat we willen.428 Maar hoe 

leggen wij het aan?’429 

Lijsbith 

‘Naar Ariaen Roelen, daar is het bier goed en (het is er) aangenaam om te gaan zitten.’430 

Alit 

(45) ‘Maar Lijsbith, hoe wij het ook graven of (om)spitten,431 wij zullen van deze dag niet 

scheiden,432 ik verdraag433 het niet om te werken.’ 

                                                           

418 Zie Woordenlijst, editie Meijling, p. 315. 
419 Kledingstuk. Zie Woordenlijst, editie Meijling, p. 287. 
420 Tussenwerpsel. Zie Woordenlijst, editie Meijling, p. 316. 
421 ‘verbolgen’ betekent ‘kwaad’of ‘boos’(zie WNT). 
422 ‘gelag’ betekent ‘drank’(zie WNT). 
423 Zie Woordenlijst, editie Meijling, p. 289. 
424 Zie Woordenlijst, editie Meijling, p. 315. 
425 Zie Woordenlijst, editie Meijling, p. 268. 
426 Een ‘deut’ of ‘duit’ is de benaming van een kleine koperen munt ter waarde van twee penningen (zie WNT). 
427 Zie Woordenlijst, editie Meijling, p. 277. 
428 Zie Woordenlijst, editie Meijling, p. 296. 
429 Zie Woordenlijst, editie Meijling, p. 265. 
430 ‘liefelijck’ betekent ‘beminnelijk’ of ‘aangenaam’ (zie WNT). Voor ‘sitten’ zie Woordenlijst, editie Meijling, p. 302. 
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Lijsbith 

‘U bent ook teer van leden.434 Lieve Alit, wie zou u met werken overlast aandoen?435 Dat zijn 

immers onfatsoenlijke436 personen,437 (50) die u met werk zouden lastig vallen.438 Ik weet wel dat u 

er zich niet toe kan zetten,439 ik wed als u er alleen al van hoort, dat u bedroefd wordt.’440 

Alit 

‘Dat weet niemand Lijsbith, voordat hij het onderzocht441 heeft. Als u van teerheid begint te 

praten:442 (55) ‘Ik kan geen kruik zoete melk helemaal leeg drinken, zonder dat ze van brokken 

stevig wit brood is voorzien.’443 

Lijsbith 

‘U zou een schone vrouw zijn als u niet aan de pokken444 had geleden. Men vond alhier nergens 

uw gelijke.’ 

Alit 

‘Ja, wat dunkt u Lijsbith, was ik dan rijk? (60) Zou ik het geld ook oppotten?’445 

Lijsbith 

‘U niet, maar ieder (ander) zou er goed aan toe zijn dankzij u: tappers, bakkers en appelwijven.446 

De koekvrouwen447 worden er ook door vooruitgebracht.448 En ook zou u menige heete beuling449 

kopen, en menige worst, dat wil ik wel bekend maken. Het zou tevens de apothekers450 niet 

schaden,451 indien u rijk was.’ 

                                                                                                                                                                                     

431 Het betreft hier waarschijnlijk een vaste uitdrukking. De exacte betekenis heb ik echter niet kunnen achterhalen, 

daarom heb ik de woorden bij gebrek aan een duidelijke figuurlijke betekenis letterlijk vertaald. Zie ook Woordenlijst, 

editie Meijling, p. 273 en WNT. Vermoedelijk betekent de uitdrukking zoiets als ‘wat we ook doen’. 
432 Zie Woordenlijst, editie Meijling, p. 300. 
433 ‘moghen’ heeft hier mijns inziens de betekenis van ‘verdragen’ (zie WNT). 
434 ‘leden’ betekent hier mijns inziens ‘leden’ of ‘gewrichten’ (zie WNT). 
435

 Zie Woordenlijst, editie Meijling, p. 268. 
436 Zie Woordenlijst, editie Meijling, p. 293. 
437 Zie Woordenlijst, editie Meijling, p. 278. 
438 Zie Woordenlijst, editie Meijling, p. 298. 
439 Zie Woordenlijst, editie Meijling, p. 305. 
440 Zie Woordenlijst, editie Meijling, p. 267. 
441 Zie ‘beproeven’ (WNT). 
442 Zie Woordenlijst, editie Meijling, p. 284. 
443 In het Rhetoricaal glossarium wordt wel melding gemaakt van deze uitdrukking (p. 491), maar wordt geen passende 

betekenis gegeven. Enkel voor het woord ‘vervallen’ wordt de (mogelijke) betekenis van ‘opdrinken’ genoemd. Ik heb 

zodoende zo letterlijk mogelijk vertaald (zie WNT). 
444 Zie ook ‘pocken’ (WNT). 
445 Zie Woordenlijst, editie Meijling, p. 311. 
446 Vrouw die appels verkoopt, zie Woordenlijst, editie Meijling, p. 266.  
447 Vrouw die koeken verkoopt, zie Woordenlijst, editie Meijling, p. 287. 
448 Zie Woordenlijst, editie Meijling, p. 311. 
449 Worst, genoemd naar de darm waarin het vlees gestopt wordt (zie WNT). 
450 Zie Woordenlijst, editie Meijling, p. 266. 
451 Zie Woordenlijst, editie Meijling, p. 300. 



117 

 

Alit 

‘Dat is goed geraden.452 Er zouden ook veel drinkeboeren453 blij van mij worden. Maar Lijsbith, ons 

nadert454 toch volmaakte vreugde vanavond? (70) Dus laat ons vanavond vooral gaan proeven hoe 

het bier van Ariaen Roelens kan smaken.’ 

Lijsbith 

‘Ik zal er niet tegen opkomen.455 Op een duit456 per week tot mijn nut,457 nu geef mij de hand, dan 

gaan we samen.’ 

Pausa 

Duegh niet 

(75) ‘Waar bent u Licht herte?’ 

Licht herte 

‘Hier ben ik Duegh niet.’ 

Duegh niet 

‘Wat is er aan de hand?’458 

Licht herte 

‘Wat zou er wezen?’ 

Duegh niet 

‘Wat dacht u van uw bier?’459 

Licht herte 

‘Ik heb nog niet genoeg gehad.’460 

Duegh niet 

 ‘Waar bent u Licht herte?’ 

Licht herte 

                                                           

452 Zie Woordenlijst, editie Meijling, p. 279. 
453 Meijling spreekt van ‘doordraaier’, ik kies voor de vertaling ‘drinkeboer’. Zie Woordenlijst, editie Meijling, p. 280. 
454 Zie het werkwoord ‘naken’ (WNT). 
455 Zie Woordenlijst, editie Meijling, p. 288. 
456 Benaming van een kleine koperen munt, ter waarde van twee penningen (zie WNT). 
457

 Zie Woordenlijst, editie Meijling, p. 315. 
458 Zie Woordenlijst, editie Meijling, p. 277. 
459 ‘roij’ is een plat woord voor ‘bier’, zie Woordenlijst, editie Meijling, p. 299. 
460 ‘muegh’ betekent ‘genoegen’ of ‘lust’ aldus de verklarende woordenlijst van Meijling. Hier iets vrijer vertaald als ‘Ik 

heb nog niet genoeg gehad’, zie Woordenlijst, editie Meijling, p. 292. 
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‘Hier ben ik Duegh niet.’ 

Duegh niet 

‘Ik vreesde dat mijn keel daar niet droog461 bleef. (80) Ik dronk462 om (te) snippen463, maar het was 

met vrees.464 Waar bent u Licht herte?’  

Licht herte 

‘Hier ben ik Duegh niet.’ 

Duegh niet 

‘Wat is er aan de hand?’ 

Licht herte 

‘Wat zou er wezen?’ 

Duegh niet 

‘Hoe bevalt u de baas?’ 

Licht herte 

‘Hij wordt geroemd. Maar dat wijf465 van het huis466 staat mij niet aan.’467 

Duegh niet 

(85) ‘Christus468 lieve, hoezo?’  

Licht herte 

‘En zij had haar man graag aangestoken469 (om) tegen ons te vechten, sprekende: eis hun de 

achterpanden470 in orde te brengen, zodat zij hier geen kledingstukken471 meer komen 

verkwisten.472 Ze zei: laat ze water473 drinken met het vee,474 (90) dat is goed genoeg voor zulke 

                                                           

461 Zie het lemma ‘droge’ (WNT). 
462

 Zie Woordenlijst, editie Meijling, p. 273. 
463 De precieze betekenis van het woord snippen heb ik niet weten te achterhalen. De verklarende woordenlijst achter in 

de editie geeft geen uitsluitsel. Ook met behulp van het WNT en het Rhetoricaal glossarium kom ik niet achter de 

betekenis. 
464 Zie het lemma ‘vresen’ (WNT). 
465 ‘mos’ is plat taalgebruik voor ‘vrouw’, zie ookWoordenlijst, editie Meijling, p. 291. 
466 ‘casse’ is plat taalgebruik voor ‘huis’, zie ookWoordenlijst, editie Meijling, p. 284. 
467 Vs. 75-84 bevat een rondeel, maar het is geen traditioneel zuiver rondeel.  
468 ‘Ke’ is afgeleid van ‘Christus’ en doet dienst als bastaardvloek, zieWoordenlijst, editie Meijling, p. 285. 
469 Zie Woordenlijst, editie Meijling, p. 297. 
470 Zie Woordenlijst, editie Meijling, p. 302. 
471 Zie Woordenlijst, editie Meijling, p. 287. 
472 Zie Woordenlijst, editie Meijling, p. 297. 
473 ‘flossert’ is plat taalgebruik voor ‘water’, zieWoordenlijst, editie Meijling, p. 277. 
474 ‘beesten’ (vee) is hier bedoeld als scheldwoord, zie ookWoordenlijst, editie Meijling, p. 267. 



119 

 

kerels.475 Maar de baas dunkte476 mij een van onze makkers.477 Ik wed dat hij dikwijls om een 

aalmoes geschooid heeft.’478  

Duegh niet 

‘Nou en of hij met ons goed gedronken heeft.479 Zoveel mogelijk van het schuimende480 bier (95), 

omdat hij ons begrijpt.’481 

Licht herte 

‘Nu, onthoud u van verkwisting. Zo wordt er niets verteld482 van de een of ander. Wij zullen onze 

kostbaarheden met elkaar (gaan) delen. Ik draag hier al het brood van de akkers (naartoe), goed 

loon wekt de arbeid op.’483 

Duegh niet 

(100) ‘Wel, laten wij samen blijven als twee makkers,484 het brood verkopen en het geld 

verdrinken.’ 

Licht herte 

‘Lijkt dat u het beste?’ 

Duegh niet 

‘Ja (het)’ 

Licht herte 

‘Ik denk er hetzelfde over, dus laat ons gaan zonder langer oponthoud, zo kunnen wij het 

schuimende bier dan proeven.’ 

Alit 

(105) Maar buurvrouw Lijsbith, wie zou zich smart aandoen485 (om) in zulk weer de straat op te 

gaan dan degene die in een slecht huwelijk terecht is gekomen? 

Lijsbith 

                                                           

475 Zie het lemma ‘seriant’ (WNT). 
476 Zie het lemma ‘dencken’, Woordenlijst, editie Meijling, p. 274. 
477 Zie Woordenlijst, editie Meijling, p. 297. 
478 Zie Woordenlijst, editie Meijling, p. 293. 
479 Zie Woordenlijst, editie Meijling, p. 296. 
480 Zie Woordenlijst, editie Meijling, p. 292. 
481 Zie het lemma ‘kennen’ (WNT).  
482 Bekletsen, afkeurend spreken over? Of ‘verder vertellen, verklappen’  Nu scort u voort queesten (l. scort voort u 

queesten?) Soe en wordet niet becnoest van deen of dandere, Alit en Lijsbith 96 [eind 16e e.?]. (Rhetoricaal glossarium, 

p. 33). 
483 De letterlijke vertaling van vs. 97-98 is nogal ‘houterig’, maar Licht herte zegt hier dat hij al het loon wat hij verdient 

op de akkers besteedt aan het drinken van bier in de herberg, zie ook Woordenlijst, editie Meijling, p. 314. 
484 Zie het lemma ‘macker’ (WNT). 
485 Zie Woordenlijst, editie Meijling, p. 267. 
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‘Ja Alit, dat is waar.’ 

Alit 

‘Zeg, wilt u mij vertellen:486 hoe staat het momenteel487 met betrekking tot uw huwelijkse staat? 

Lijsbith 

(110) ‘Wel, Alit, ik kan nauwelijks488 langer geduld hebben, als ik geen man krijg zal ik eraan 

sterven.’489  

Alit 

‘En ik ga geheel en al490 mee te gronde.491 Maar lieve Lijsbith, hoe ik me ook beklaag, ik kan mijzelf 

niet langer dragen. (115) Waarom zou ik mijn best doen492 zonder man? Ik vrees dat mijn 

schoonheid geheel en al zal verdorren, al ben ik nu aardig493 en voortreffelijk.’494 

Lijsbith 

‘Het is wonderlijk495 dat niemand zich aan ons meldt. Verscheen er iemand, dan zou ik me 

uitdossen.’496 

Alit 

(120) ‘Maar Lijsbith, ik zal niet langer afwachten. En komt er niemand uit enige hoek, dan zal ik 

zelf iets zoeken te verkrijgen.497 Misschien zit er iemand op mij te wachten.’  

Lijsbith 

‘Wel, daar kwamen wij beiden op een gedachte, (125) ik zal u zeer goed498 meehelpen.’ 

Alit 

‘Nu zijn we hier voor de deur van Ariaen Roelen. Klop aan, laat gaan, vrij (en) zonder vrees.’499 

Lijsbith 

‘Waar bent u, he?’500 

                                                           

486 Woordenlijst, editie Meijling, p. 313. 
487 Zie het lemma ‘tijen’ (WNT). 
488 Woordenlijst, editie Meijling, p. 292. 
489 Zie het lemma ‘besterven’ (WNT). 
490 Woordenlijst, editie Meijling, p. 266. 
491 Woordenlijst, editie Meijling, p. 267. 
492 Woordenlijst, editie Meijling, p. 296.  
493 Woordenlijst, editie Meijling, p. 299. 
494 Woordenlijst, editie Meijling, p. 276. 
495 Zie het lemma ‘wonder’ (WNT). 
496 Woordenlijst, editie Meijling, p. 269. 
497 Woordenlijst, editie Meijling, p. 265. 
498 Woordenlijst, editie Meijling, p. 287. 
499 Woordenlijst, editie Meijling, p. 309. 
500 ‘ou’ betreft een uitroep. Zie Woordenlijst, editie Meijling, p. 295. 
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Ariaen Roelen 

‘Wie hoor ik daar? He, bent gij het Alit? En Lijsbith ook? (130) Ik wens u vrede en een goede 

morgen. Wat doet u zo vroeg in de weer?’ 

Lijsbith 

‘Maar Ariaen Roelen, bij trouw en eer, we zijn hier gekomen, wilt u daar wel om denken, om 

goede sier te maken, om te smakken en om volop te drinken,501 (135) dus zijn wij op tijd wat vroeg 

in het veld. Wilt u ons tappen?’ 

Ariaen 

‘Ja, dat wil ik, waar is uw geld? Ik wil wel tappen, maar geef het vooraf.’ 

Alit 

‘Wij hebben het volste vertrouwen Lijsbith, dat kan je wel horen, pas als hij het geld in zijn vuist 

heeft dan is hij tevreden. (140) Nou, hier is geld.’ 

Ariaen 

‘Nu ga ik weg en haal voor u het allerbeste nat,502 wat denkt u daarvan?’ 

Alit 

‘Uit het dubbele vat, ik geef je hier zes stuivers min een oord,503 wij willen onbeperkt drinken.’504 

Lijsbith 

‘Dat is zeker (ook) mijn mening. (145) Och Alit, wat kunt u toch goed uw huishouden besturen,505 

dat had ik deze morgen niet gedacht.’ 

Alit 

‘Daarom, men kan nooit weten wat God vergunt,506 het blijft dikwijls verborgen waardoor een 

mens iets goeds overkomt,507 dat kunt u nu zien.’ 

Lijsbith 

‘Bijloe,508 ik dacht het niet, (150) ik dacht een uur of twee wol te kammen, al was het zonder 

plezier,509 daarna dacht ik te gaan rusten. Maar ik dacht510 niet hier schik te zullen gaan maken.’ 

                                                           

501 Zie Woordenlijst, editie Meijling, p. 303. 
502 ‘nat’ in de betekenis van ‘vloeistof’ of ‘drank’ (zie WNT). 
503 Een oord is een geldwaarde, het vierde deel van een munt (zie WNT). 
504 Zie Woordenlijst, editie Meijling, p. 273. 
505 Waarschijnlijk wordt hier bedoeld: goed met geld omgaan. 
506 Zie Woordenlijst, editie Meijling, p. 291. 
507 Zie het lemma ‘schieten’ (WNT). 
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Ariaen 

‘Welkom vrouwen, zie hier is bier. Laat het droevige gedrag van jullie verdwijnen511 (155) en 

maak u vrolijk.’ 

Alit 

‘Wat hebt u te eten? Reik het ons aan, wij zullen het betalen.’ 

Ariaen 

‘Ik kan boter met kaas voor u halen, dat is echt uw eten om niet op te besparen.’ 

Alit 

‘Ik breng het u Lijsbith.’ 

Lijsbith 

‘Daar wacht ik gaarne op, (160) ik verlang er sterk naar.’ 

Alit 

......512  niets mag ons hart bezwaren. Ik breng het u Lijsbith. 

Lijsbith 

‘Daar wacht ik gaarne op, al zou ik kousen en mouwen opeten,513 ik zal niet in benauwdheid 

verstrengd raken.’514 

Alit 

(165) ‘Ik breng het u Lijsbith.’ 

Lijsbith 

‘Daar wacht ik gaarne op, ik verlang er ook sterk naar.’ 

Alit 

‘Ik breng u de helft.’515 

                                                                                                                                                                                     

508 Het betreft hier een uitroep of tussenwerpsel, zie Woordenlijst, editie Meijling, p. 271. ‘Bijloo’ was vroeger een hele 

bekende uitroep (aldus het WNT) om een verzekering te bekrachtigen. De oorsprong van deze uitdrukking is tot op 

heden niet gevonden. 
509 Zie het lemma ‘lust’ (WNT). 
510 Zie Woordenlijst, editie Meijling, p. 290. 
511 Zie het lemma ‘verbeten’ (WNT). 
512 Hier ontbreekt het eerste deel van het vers in het handschrift. 
513 Zie Woordenlijst, editie Meijling, p. 313. 
514 Zie de lemma’s ‘verstrengen’ en ‘strengen’ (WNT). 
515 Vs. 158-167 bevat een rondeelachtige structuur. Er is hier evenwel geen sprake van een zuiver rondeel zoals in vs. 75-

84, maar de (gedeeltelijke) herhaling van versdelen is evident. Omdat de herhalingen niet exact dezelfde zijn en 
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Lijsbith 

‘Ik zal het op dit moment van niemand liever in ontvangst nemen. Drink vrijuit, het wordt u niet 

misgund. (170) Wel lieve Alit, mijn beste vriendin.516 

Alit 

‘Ziet u niet dat het al half op is? Ik zal (er) niet veel voor u in laten.’ 

Lijsbith 

‘Hoe smaakt517 u het bier?’ 

Alit 

‘Het is meer dan goed, u hebt nooit beter nat geproefd.’ 

Lijsbith 

(175) Zo breng ik u weer zonder talmen518 een half biertje, net zoals u mij bracht.’ 

Alit 

‘Hij die het hemd maakte moet worden bedankt, is het niet goed leven van een hemd? Wat maakt 

het uit dat ik in wol gekleed ga, (180) ik zal geen kledingstuk van mijn lijf sparen.’ 

Lijsbith 

‘Maar Alit, dat is weg.’519 

Alit 

‘Wel, dat is (pas) een vrouw!’520 Klop gerust, die het geld heeft, die is dapper.’521 

Ariaen 

‘Ik kom, ik kom! Waarom klopt u zo? Ik ben niet doof!’ 

Lijsbith 

(185) Nu tap ons nog eens op hetzelfde vertrouwen, wij willen van geen (be)sparen weten, haast je 

vlug.’ 

Ariaen 

                                                                                                                                                                                     

bovendien niet volledig voldoen aan de structuur die voorschrijft dat de regels 1,4 en 7 evenals de regels 2 en 8 die aan 

elkaar gelijk horen te zijn, kan er niet gesproken worden van een rondeel in zuivere vorm. 
516 Zie het lemma ‘cornuut’ en ‘kornuit’ (WNT). 
517 Zie Woordenlijst, editie Meijling, p. 291. 
518 Zie Woordenlijst, editie Meijling, p. 308. 
519 Lijsbith bedoelt hier waarschijnlijk dat Alit (nu) überhaupt geen kledingstuk meer over heeft om uit te trekken, haar 

hemd heeft ze immers al verkocht! 
520 Zie het lemma ‘wijf’ (WNT). 
521 Zie Woordenlijst, editie Meijling, p. 316. 
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‘Hier is wat te slempen,522 eet iets, dan zal ik de kruik gaan vullen.’ 

Alit 

‘Wel Ariaen Roelen, je bent een man (190) die ons goed van vertrouwen is en er weinig ophef 

over maakt,523 maar wij zullen het betalen.’ 

Duegh niet 

‘Lof aan het gelach!’524 

Licht herte 

‘En alle brave lui die hier tegenwoordig525 zijn.’ 

Lijsbith 

‘Wacht, wat is hier aan de hand?’ 

Duegh niet 

‘Beef niet, wij zouden graag een biertje met u drinken.’ 

Alit 

(195) ‘Wacht, laat mij wat nadenken,526 wel, bent gij het, Duegh niet?’ 

Duegh niet 

‘Wel, ja ik ben het voorwaar.’527 

Alit 

‘Hoe komt u zo mooi?’528 

Duegh niet 

‘Dat zal u verbazen. Als ik het u zou zeggen zou het u verwonderen.’ 

Alit 

‘Wacht, bent u de bruidegom?’ 

Lijsbith 

‘Dat wed ik bij Gods plunje529 (200), u bent de bruidegom, of ge zult hem worden.’ 

                                                           

522 Zie Woordenlijst, editie Meijling, p. 272. 
523 Zie Woordenlijst, editie Meijling, p. 280. 
524 Zie Woordenlijst, editie Meijling, p. 279. 
525 Zie Woordenlijst, editie Meijling, p. 269. 
526 Zie Woordenlijst, editie Meijling, p. 267. 
527 Zie Woordenlijst, editie Meijling, p. 308. 
528 Zie Woordenlijst, editie Meijling, p. 291. 
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Licht herte 

‘Het ligt wat anders, dat u het weet.’ 

Alit 

‘Kom bij ons zitten zonder vrees, en laat ons vrolijk zijn, zoals wij doen.’ 

Ariaen 

‘Wacht, welke gasten heb ik hier gekregen? Duegh niet en Licht herte (ik zag) nooit zo een 

verrassing.530 (205) Wilt gij iets drinken, dan moet u geld opzoeken, anders zal ik u niet tappen. 

Dit is de beschikking.531 Er moet vooraf worden betaald.’ 

Licht herte 

‘Waarachtig,532 dat weet ik wel. Hier heb je een knisperd533 voor ons tweeën.’ 

Ariaen 

‘Dat is niet veel.’ 

Alit 

‘Wel, laat toch begaan.534 (210) Ik zal borg staan voor wat zij opeten.’535 

Duegh niet 

‘Wel Alit, u bent een fatsoenlijke vrouw, u zou het waard zijn in goud te beslaan. U bent vol 

beleefdheid, dat zeg ik duidelijk,536 en uw schoonheid hoeft u ook niet te ontveinzen.’537 

Alit 

(215) ‘En u bent een man om me achterna te reizen,538 lustig en kalm, edel539 van moed.540 Uw 

beminnelijke woorden, uw mooie gezicht,541 zou mij van steden tot dorpen leiden. Kijk, zullen wij 

ons goed tezamen brengen? (220) Wij zijn een paar fatsoenlijke lui, wat zouden we pralen!’542 

                                                                                                                                                                                     

529 De woorden ‘bij gans plonderen’ vormen tezamen een bastaardvloek. ‘gans’ betekent Gods en ‘plonderen’ betekent 

‘plunje’. Zie Woordenlijst, editie Meijling, p. 278 en p. 296. 
530 Zie Woordenlijst, editie Meijling, p. 311. 
531 Zie Woordenlijst, editie Meijling, p. 270. 
532 Zie Woordenlijst, editie Meijling, p. 308. 
533 Benaming voor een zeker muntstuk (Rhetoricaal glossarium, p. 232). 
534 Zie Woordenlijst, editie Meijling, p. 270. 
535 Zie Woordenlijst, editie Meijling, p. 313. 
536 Zie Woordenlijst, editie Meijling, p. 296. 
537 Zie Woordenlijst, editie Meijling, p. 310. 
538 ‘En ghi bind een man om me achter lande te reijen’. Het betreft hier waarschijnlijk een uitdrukking waarvan ik de 

precieze betekenis niet heb weten te achterhalen. De verklarende woordenlijst achter in de editie geeft geen uitsluitsel. 

Ook met behulp van het WNT en het Rhetoricaal glossarium kom ik niet achter de betekenis. Ik heb daarom geprobeerd 

zo letterlijk mogelijk te vertalen. 
539 Zie Woordenlijst, editie Meijling, p. 284. 
540 Zie Woordenlijst, editie Meijling, p. 286. 
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Lijsbith 

‘Dat wil hij wel doen, het past543 hem niet te weigeren.’ 

Duegh niet 

‘Maar Alit, ik wil nog wat geduld hebben,544 een huwelijk staat mij helemaal niet aan. (225) Maar 

Alit, wat zou u hiervan zeggen. Zo weet ik een goede, oprechte vrijer voor je, wat zeg je van onze 

Goosen buer?’ 

Alit 

‘Van uw knecht? Die is heel onnozel,545 dat zie ik aan zijn gelaatskleur.546 Hij zou mij niet kunnen 

helpen.’ 

Duegh niet 

‘Ja hij, zeer goed.547 En hij heeft ook wel geld in zijn kist. Zeker als je van zijn ervaring548 wist 

(dan) zou je je hart549 er wel toe geven. Al is hij wat onnozel, wat doet dat ertoe?550 U zult weer de 

baas551 zijn, (235) hij zal u wel in het levensonderhoud voorzien, u hoeft niets anders te doen dan 

(te) drinken en (te) zitten.’ 

Licht herte 

‘Nooit was er een passender552 voor u, wilt u erop letten. Hij is deugdzaam en wijs,553 begrijp mijn 

verklaring. U zult het nuttigen en hij zal het uitsparen.554(240) U hoeft voor kost noch kleren te 

zorgen.’ 

Alit 

‘Ik wou dat ik hem had voor de dag van morgen, nu u mij van zijn goedheid hebt verteld.555 Wat 

maakt het ook uit, al is hij wat onnozel, zo kan ik hem wat onder de duim houden.’556 

Lijsbith 

                                                                                                                                                                                     

541 Zie Woordenlijst, editie Meijling, p. 314. 
542 Zie Woordenlijst, editie Meijling, p. 272. 
543 Zie Woordenlijst, editie Meijling, p. 304. 
544

 Zie Woordenlijst, editie Meijling, p. 289. 
545 Zie Woordenlijst, editie Meijling, p. 302. 
546 Zie Woordenlijst, editie Meijling, p. 286. 
547 Zie Woordenlijst, editie Meijling, p. 287. 
548 Zie Woordenlijst, editie Meijling, p. 268. 
549 Zie het lemma ‘sin’ (WNT). 
550 Zie Woordenlijst, editie Meijling, p. 267. 
551 Zie Woordenlijst, editie Meijling, p. 315. 
552 Zie Woordenlijst, editie Meijling, p. 269. Licht herte bedoelt hier: nooit een passender huwelijkskandidaat. 
553 Zie het lemma ‘vroede’ (WNT). 
554 Zie Woordenlijst, editie Meijling, p. 313. 
555 Zie Woordenlijst, editie Meijling, p. 269. 
556 Zie Woordenlijst, editie Meijling, p. 291. 
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(245) ‘Maar Alit, ik wil hem zelf hebben, en hij zal ook van mij zijn, al is het u onaangenaam.557 

Meende u mij helemaal te gronde te kunnen richten?558 Ik ben net zo goed te vrijen als jij.’559 

Alit 

‘Hoor hoe deze lelijke kwaadspreekster560 tegen mij schreeuwt.561 (250) Zeg, haveloos562 luie 

vrouw,563 wat wilt u erbij halen? U hebt geen geld om uw drinkgelag te betalen, ramp(spoed)564 

moet u hebben, omdat ik u hier heb gebracht.’ 

Lijsbith 

‘En ghij hebt uit armoe(de) uw hemd verkocht, wat wilt u dan van armoede565 spreken?’ 

Licht herte 

(255) Luister, buurvrouw Lijsbith, maak daar geen ruzie om.566 Wij zullen beiden naar behoren 

spreken.567 Laat Alit voorgaan, ik weet nog genoeg waarmee we uw verlangen kunnen stillen.568 Ik 

ken er nog een die Loete heet (260) een mooie, verstandige man, die zal u krijgen.’ 

Lijsbith 

‘Inderdaad, als gij het zo vertelt, dan zal ik zwijgen en goede vrienden blijven zoals we waren.’ 

Alit 

‘Ja ik verzoek569 u Lijsbith, laten we ophouden met ruziemaken, zo kunnen wij in vreugde samen 

zijn.’ 

Duegh niet 

(265) ‘Zeg Alit, als u het van harte meent, dan moet u zich wat opknappen.570 Waar is uw 

hoofddoek?’ 

Alit 

‘Ik zal er een lenen.’ 

Licht herte 

                                                           

557 Zie het lemma ‘spijt’ (WNT). 
558 Zie Woordenlijst, editie Meijling, p. 311. 
559 Lijsbith bedoelt hier dat zij evengoed vrijgezel is en dus net zoveel recht heeft op een huwelijkskandidaat als Alit. 
560 Zie Woordenlijst, editie Meijling, p. 300. 
561 Zie het lemma ‘criten’ (WNT). 
562 Zie Woordenlijst, editie Meijling, p. 269. 
563 Luie vrouw, die veel langs de straat wandelt. Zie Woordenlijst, editie Meijling, p. 302.  
564 Uitroep, zie Woordenlijst, editie Meijling, p. 298. 
565 Zie Woordenlijst, editie Meijling, p. 269. 
566 Zie Woordenlijst, editie Meijling, p. 310. 
567 Zie Woordenlijst, editie Meijling, p. 280. 
568 Zie Woordenlijst, editie Meijling, p. 272. 
569 Zie Woordenlijst, editie Meijling, p. 270. 
570 Zie Woordenlijst, editie Meijling, p. 295. 
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‘Zeg Alit, meent u het van harte?’ 

Alit 

‘U zal er de hemel aan verdienen, (270) help mij aan de man, het is mijn begeerte.’571 

Duegh niet 

‘Zeg Alit, meent u het van harte? Dan moest u zich wat opknappen.572 Trek uw beste kleren aan, 

zonder stoplappen,573 en dan moet u pronken574 zonder te spreken. (275) Zo zullen we al uw 

tekortkomingen575 verbergen576 en we zullen welwillend577 het woord voor u doen.’578 

Alit 

‘Wat zal ik aantrekken? Dit is alles wat ik heb in de hele wereld. Maar Licht herte, ga toch 

onmiddellijk579 (280) naar mijn dochter en vraag haar om een hoofddoek. Zegt ze dan: waarom? 

Spreek dan onverminderd flink,580 en zeg dat ik u erom gezonden heb.’ 

Licht herte 

‘Die boodschap zal ik ondernemen.581 Wacht hier op deze plek op mij (285) en wees vrolijk.’ 

Lijsbith 

‘Nu zonder dwaasheid, ik breng het u gelijk Alit, toekomstige582 bruid.’ 

Alit 

‘Dat wacht ik gaarne af Lijsbith.’ 

Lijsbith 

‘Dit is half opgelost, want u kan het toch wel, dat weet ik zeker. Dus wacht op mijn 

voortreffelijke583 dronk. (290) Zoals ik voordoe,584 zo zal u (het) naspelen.’ 

Alit 

                                                           

571 Zie Woordenlijst, editie Meijling, p. 268. 
572 Vs. 265-272 vormen een bijna zuiver rondeel, de verzen 1,4 en 7 zijn vrijwel aan elkaar gelijk (er is slechts sprake van 

een kleine variatie op woordniveau) evenals de verzen 2 en 8.  
573 Zie Woordenlijst, editie Meijling, p. 270. 
574 Zie Woordenlijst, editie Meijling, p. 279. 
575 Zie Woordenlijst, editie Meijling, p. 278. 
576 Zie het lemma ‘bedecken’ (WNT). 
577 Zie Woordenlijst, editie Meijling, p. 268. 
578 Zie het lemma ‘vertalen’ (WNT). 
579 Zie Woordenlijst, editie Meijling, p. 305. 
580 Zie Woordenlijst, editie Meijling, p. 285. 
581 Zie Woordenlijst, editie Meijling, p. 293. 
582 Zie Woordenlijst, editie Meijling, p. 307. 
583 Zie Woordenlijst, editie Meijling, p. 298. 
584 Zie het lemma ‘pipen’ (WNT). 
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‘De dronk kan mij niet ongevallig zijn,585 want ik ben nu in het geheel van druk verlost. Och, had 

ik die man slechts.’ 

Duegh niet 

‘U (ver)krijgt de kost zonder werken, in het kort gezegd.’586 

Alit 

(295) Ik breng het u Duegh niet.’ 

Duegh niet 

‘Drink volop, ik leef het van niemand liever na.’ 

Alit 

‘Gij bent mij ook zeker van dienst587 en ik heb u ook lief met mijn al mijn gedachten.’ 

Lijsbith 

‘Och Alit, hoe kan u op lieftalligheid588 doelen?589 (300) Tap! Ariaen, Tap! Wij zullen het goed 

betalen. Ho, daar is Licht herte.’ 

Duegh niet 

‘Luister wat hij te vertellen heeft, hij heeft geen hoofddoek bij mijn weten.’ 

Alit 

‘Wel Licht herte, hoe dat zo?’ 

Licht herte 

‘Maar zij wil het niet doen, er is geen vertrouwen,590 hier kon u op wachten. (305) Ze zei, u zal het 

wel weer verpanden,591 zoals u eens met haar mouwen592 hebt gedaan. Maar u kunt er beter zelf 

om gaan en bekijken of u andere steun593 kan krijgen.’594 

Alit 

‘Zei mijn dochter dat? Ik zal het ontzenuwen595 (310) dat zij zo lompweg596 schande van mij 

spreekt.597 Dat ze haar moeder om twee mouwen te schande maakt.598 Ik ben degene die haar ter 

                                                           

585 Zie Woordenlijst, editie Meijling, p. 314. 
586 Zie Woordenlijst, editie Meijling, p. 296. 
587 Zie Woordenlijst, editie Meijling, p. 280. 
588 Zie het lemma ‘amoreus’ (WNT). 
589 Zie Woordenlijst, editie Meijling, p. 300. 
590 Zie Woordenlijst, editie Meijling, p. 279. 
591

 Zie Woordenlijst, editie Meijling, p. 312. 
592 Armbekleding, losse mouwen, zie het lemma ‘mouwe’ (WNT). 
593 Zie Woordenlijst, editie Meijling, p. 308. 
594 Zie Woordenlijst, editie Meijling, p. 318.  
595 Zie het lemma ‘ontsinnen’ (WNT). 
596 Zie Woordenlijst, editie Meijling, p. 272. 
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wereld heeft gebracht,599 uit mijn borsten heeft ze haar voedsel gezogen, wat denkt ze wel, dat 

verwaande600 stuk vuil.601 (315) En als ik eens een rare bui602 heb, zou zij mij dat als eerste 

verwijten.603 Wie hielp haar in haar jeugd604 pissen en schijten? Wie gaf haar kleren toen ze naakt 

geboren werd? Wie ging haar zoeken als ze verdwaald was? (320) En deed ik het niet als blijkt uit 

de gevolgen?605 Zou ze mij nu weigeren een hoofddoek te lenen? Nu zal ik iets zeggen dat ik lang 

heb verzwegen: zij heeft haar kleren door samenslapen606 verkregen, van onze heer (de) deken, die 

heeft ze kaalgeplukt.’607 

Duegh niet 

(325) U weet er niets van Alit.’ 

Alit 

‘Ik heb zelf de wijn gehaald en ik hielp ze in bed als vrouw en man.’ 

Licht herte 

‘Omdat een ander het zegt, zou u het niet versterken608 dan? Hoe kan het goed gaan: zo moeder, zo 

dochter.’609 

Alit 

‘Zij heeft mij te schande gemaakt, nu is zij weer geschandvlekt.610 (330) En zij zal mij niet een 

hoofddoek toevertrouwen611 om in de echtelijke staat een maaltijd te vieren? Ik zal me beklagen 

daar ik te beklagen ben.612 Nu, laat dat lopen ik weet nog raad.613 U zult tot onze hulp614 naar ons 

huis gaan (355) daar staan twee schenkkannen die ik heb gehuurd. Die kunt u naar mijn mening 

verpanden615 en u zult mij daarop een hoofddoeken belenen. Ik verlang er toch geen ogenblik616 

naar om wol te kammen.’ 

Duegh niet 

                                                                                                                                                                                     

597 Zie Woordenlijst, editie Meijling, p. 271. 
598 Zie het lemma ‘bescamen’ (WNT). 
599 Zie Woordenlijst, editie Meijling, p. 278. 
600 Zie Woordenlijst, editie Meijling, p. 304. 
601 ‘cladde’ is een scheldwoord voor een man of vrouw. Zie het lemma ‘cladde’ (WNT) en Woordenlijst, editie Meijling, 

p. 285. 
602 Zie Woordenlijst, editie Meijling, p. 276. 
603 Zie het lemma ‘verwiten’ (WNT). 
604 Zie het lemma ‘joncheit’ (WNT). 
605 Zie het lemma ‘schinen’ (WNT). 
606 Zie Woordenlijst, editie Meijling, p. 271. 
607 Zie Woordenlijst, editie Meijling, p. 311. 
608 Zie Woordenlijst, editie Meijling, p. 313. 
609 ‘dit is moer en kind’ heb ik hier iets vrijer vertaald met: ‘zo moeder, zo dochter’. 
610 Zie Woordenlijst, editie Meijling, p. 280. 
611 Zie Woordenlijst, editie Meijling, p. 270. 
612 Zie het lemma ‘clagen’ (WNT). 
613 Zie het lemma ‘raet’ (WNT). 
614 Zie Woordenlijst, editie Meijling, p. 267. 
615 Zie Woordenlijst, editie Meijling, p. 312. 
616 Zie Woordenlijst, editie Meijling, p. 305. 
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‘Maar diegene die ze aan u verhuurd heeft, wat zal die vertellen?’617 

Alit 

(340) Maar als hij ze (terug) wil hebben, kan hij ze gaan halen.’ 

Licht herte 

‘Zeker Alit, u kunt goed uw woordje doen.618 Nu zal ik het zonder verder dralen tot een goed 

einde brengen.619 Jullie kunnen ondertussen620 wat lachen en zingen.’ 

Alit (zingend)   

‘Ik kan mij niet beheersen,621 

(345) mijn gemoederen622 zijn verheugd.623 

Mocht ik de man verkrijgen,624  

dan kreeg ik de meeste vreugde. 

Hola Duegh niet, bij alle deugd, 

hoe zullen we deze vrijer overhalen?’625 

Duegh niet 

(350) Laat mij mijn gang gaan,626 ik zal hem misleiden.627 Hij drinkt graag wijn in overvloed.628 

Luister, ik zal zeggen dat er voor een gulden629 ligt, dan zal hij zonder enig oponthoud630 

meekomen. Ik zal hem gaan halen, hij is niet ver.’ 

Lijsbith 

(355) ‘Och buurvrouw Alit, hoe liefelijk631 gaat uw kar,632 welke ster is u aan de hemel ontloken! Ik 

zou wel zeven jaar moeten proberen te verkrijgen633 eer mij zou gebeuren wat u geschiedt.’ 

                                                           

617 Zie Woordenlijst, editie Meijling, p. 312. 
618 Zie Woordenlijst, editie Meijling, p. 313. 
619 Zie het lemma ‘volbringen’ (WNT). 
620 Zie Woordenlijst, editie Meijling, p. 317. 
621 Zie het lemma ‘bedwingen’ (WNT). 
622 Zie Woordenlijst, editie Meijling, p. 302. 
623 Zie het lemma ‘verhueghet’ (WNT). 
624 Zie het lemma ‘bedingen’ (WNT). 
625 Zie het lemma ‘crigen’ (WNT). 
626 Zie Woordenlijst, editie Meijling, p. 268. 
627 Zie het lemma ‘bedrieghen’ (WNT). 
628 Zie het lemma ‘coop’ (WNT). 
629 Als benaming van eene gouden (later ook zilveren) munt. De gulden was de benaming voor verschillende 

middeleeuwsche muntsoorten. (Zie WNT). 
630 Zie Woordenlijst, editie Meijling, p. 279. 
631 Zie Woordenlijst, editie Meijling, p. 303. 
632 Zie Woordenlijst, editie Meijling, p. 285. 
633 Zie Woordenlijst, editie Meijling, p. 265. 
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Alit 

‘Zeker Lijsbith, daar spreek ik u niet in tegen634 (360), maar deze goede mannen zullen wel moeite 

voor u doen.’635 

Licht herte 

‘Hier is een hoofddoek, die u om uw hoofd mag laten zakken,636 maar wilt u hem wel naar 

behoren opzetten?’637 

Alit 

‘Hebt u daar de hoofddoek gekregen? Ik was zo-even638 vrolijk, maar nu ben ik nog blijer.’ 

Licht herte 

(365) ‘Wacht, waar is Duegh niet?’ 

Lijsbith 

‘Hij is de vrijer gaan halen, zodat we het huwelijk kunnen gaan sluiten samen.’ 

Alit 

‘Wat denk u ervan Licht herte?’ 

Licht herte 

‘Ja, zo zal het passen,639 nu lijk u net een edele640 jonkvrouw van het hof.’ 

Alit 

‘Wel, zeg mij Lijsbith, wat denkt u ervan? (370) Staan de plooien641 ook recht aan alle zijden?’ 

Lijsbith 

‘Ja buurvrouw Alit, het kan er zo wel mee door.642 Begin nu te pronken,643 de vrijer komt eraan. Ik 

heb hem gehoord.’ 

Duegh niet 

‘Treed toe zonder schroom. Nu goede lieden, mag ik jullie om vergunning vragen, (375)  hier is 

onze buurman Goosen. Zou het jullie behagen dat hij met ons een biertje of twee (mee)drinkt?’ 

                                                           

634 Zie Woordenlijst, editie Meijling, p. 306. 
635 Zie Woordenlijst, editie Meijling, p. 270. 
636 Zie Woordenlijst, editie Meijling, p. 310. 
637 Zie Woordenlijst, editie Meijling, p. 273. 
638 Zie Woordenlijst, editie Meijling, p. 315. 
639 Zie Woordenlijst, editie Meijling, p. 270. 
640 Zie het lemma ‘vri’ (WNT). 
641 Zie Woordenlijst, editie Meijling, p. 287. 
642 Zie Woordenlijst, editie Meijling, p. 289. 
643 Zie Woordenlijst, editie Meijling, p. 297. 
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Licht herte 

‘Kunnen644 we hem weigeren? Nee, wij niet, verre van dat,645 hij is het allerbeste kalf uit het hok. 

Nu ga daar slechts646 zitten.’ 

Goosen 

‘Ik denk647 dat het een grap is.648 (380) Kan ik zo gaan zitten?649 Is de wijn door de koper betaald, of 

niet?’650 

Licht herte 

‘Ja het (is), zonder beperking.651 Ik breng het u eens uit verpozing.’652 

Goosen 

‘Daar wacht ik graag op.’ 

Duegh niet 

‘Nu maak de omgang653 en gedraag je zoals het een vrijer betaamt (385) en breng deze vrijster654 

eens (een bier).’ 

Goosen 

‘Wel uiteraard,655 ik breng u wel een keer een half bier, Alit.’ 

Duegh niet 

‘Och nee lieve Goosen, dat is toch geen manier? Zij is veel te teer om dat af te wachten. Maar een 

hartelijke dronk zal zij niet misprijzen.656 (390) Zoveel als zij (op) kan, dat weet ik duidelijk.’657 

Licht herte 

‘Wel buurman Goosen, als gij en Alit nu eens man en vrouw zouden worden, wat zegt gij 

daarvan?’ 

Goosen 

                                                           

644 Zie het lemma ‘sullen’ (WNT). 
645 Zie Woordenlijst, editie Meijling, p. 272. 
646 Zie Woordenlijst, editie Meijling, p. 302. 
647 Zie Woordenlijst, editie Meijling, p. 296. 
648 Zie Woordenlijst, editie Meijling, p. 284. 
649 Zie Woordenlijst, editie Meijling, p. 300. 
650 Zie Woordenlijst, editie Meijling, p. 317. 
651 Zie Woordenlijst, editie Meijling, p. 305. 
652 Zie het lemma ‘recreatie’ (WNT). 
653 ‘statie’ komt het meest voor in de betekenis van ‘kerkelijke ommegang’. Die betekenis is hier niet van toepassing. Hier 

draagt Duegh niet Goosen op een bier voor Alit te gaan halen. 
654 Zie Woordenlijst, editie Meijling, p. 316. 
655 Zie Woordenlijst, editie Meijling, p. 298. 
656 Zie het lemma ‘verachten’ (WNT). 
657 Zie Woordenlijst, editie Meijling, p. 285. 
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‘Het staat mij niet aan, ik ben alleen en ik wil zo blijven.’ 

Duegh niet 

(395) Och Goosen, zij zal u zo van dienst zijn:658 uw eten koken dat u mag verzwelgen,659 uw 

biertje halen, uw hemden wassen, ja uw schoenen (met een riem) vastbinden, uw kousen 

uittrekken. Als u vervolgens naar bed gaat zal zij uw bed gereed maken (400) en als u ziek wordt 

zal zij u liefkozen.660 Het is het beste voor u, Goosen, als u het zou geloven, want zo een huwelijk 

zal u nergens vinden.’ 

Goosen 

‘Ja, wat zouden wij samen beginnen? Zij heeft nergens zin in en ik kan niet werken.’ 

Licht herte 

(405) ‘U kunt landinwaarts gaan om u sterker te maken, daar geeft men grote stukken spek en 

eieren mee en dat door te bedelen.661 Dit kan ze goed zoals u wel weet.’ 

Goosen 

‘Maar daar ben ik niet toe bereid.662 (410) Als wij onze kost samen nemen dan zou mijn 

verkwistende vrouw663 met een helft verkleinen664 wat ik nu alleen heb, indien ik met haar zou 

moeten delen.’ 

Alit 

‘Maar Goosen ik zal u ook wat zeggen,665 al is het (een) schande dat ik het uitspreek. (415) Ik heb 

nog vijf kraamhuizen666 per week, voorts weet ik veel huizen waar men gul is.’ 

Lijsbith 

‘Als u meent dat Alit niets heeft, met weinig geld weet ze nog raad.’ 

Duegh niet 

‘Nu wil ik dat u het beide in onze handen geeft (420) en wat wij ervan zeggen, dat zal u 

goedvinden.667 Wij zullen het naar ons beste vermogen verrichten,668 zodat u beiden niets te 

klagen hebt.’ 

Alit 

                                                           

658 Zie Woordenlijst, editie Meijling, p. 280. 
659 Zie Woordenlijst, editie Meijling, p. 272. 
660 Zie Woordenlijst, editie Meijling, p. 308. 
661 Zie Woordenlijst, editie Meijling, p. 267. 
662 Zie Woordenlijst, editie Meijling, p. 269. 
663 Zie Woordenlijst, editie Meijling, p. 297. 
664 Zie Woordenlijst, editie Meijling, p. 303. 
665 Zie Woordenlijst, editie Meijling, p. 297.  
666 Zie Woordenlijst, editie Meijling, p. 317. 
667 Zie Woordenlijst, editie Meijling, p. 278. 
668 Zie Woordenlijst, editie Meijling, p. 289. 
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‘Wilt gij het doen Goosen, ik vraag het u. Want wacht u tot morgen dan is het te laat.’ 

Goosen 

(425) ‘Ik dank u Alit, dat u mij hoog acht, maar ik wil niet trouwen, daar is niets aan te doen.’669 

Licht herte 

‘Wacht670 Goosen, kan ze u dan niet bekoren met al haar vleiende671 welluidende672 woorden? Het 

zou een slechte zaak zijn als alle mensen horen (430) dat u zo hard673 bent en u zou u moeten 

schamen.’674 

Duegh niet 

‘Kijk Goosen, geef het in onze handen. Het gaat om een biertje, dat is niet veel.’ 

Goosen 

‘Zo wil ik wel blijven, maar niet de hele tijd. Een biertje kan mij niet arm maken.’ 

Licht herte 

(435) ‘Nu buurman Goosen, voor alles, wie haastig675 terugkrabbelt, zal een vaan676 verliezen.677 

Leef vrolijk, zonder treuren, nu kijk, we gaan de scheidsrechterlijke uitspraak vaststellen.’678 

Alit 

‘Wat denkt u Goosen, zullen wij het samen beëindigen?679 (440) Steek uw hand uit dan zal ik u 

mijn christelijke680 trouwbelofte681 geven.’ 

Goosen 

‘Zo kom ik u niet te hulp.682 Ik blijf alleen dat lijkt mij het beste.’ 

Alit 

‘Kijk, als wij nu samen eens het huwelijksbed683 in zouden gaan. Probeer684 het eens met mij, het 

zal u niet spijten.’ 

                                                           

669 Zie Woordenlijst, editie Meijling, p. 312. 
670 Zie Woordenlijst, editie Meijling, p. 268. 
671 Zie het lemma ‘smeken’ (WNT). 
672 Zie Woordenlijst, editie Meijling, p. 269. 
673 Zie Woordenlijst, editie Meijling, p. 305. 
674 Zie het lemma ‘scande’ (WNT). 
675 Zie het lemma ‘schielijc’ (WNT). 
676 Een ‘vaene’ is een inhoudsmaat, vooral voor bier (zie WNT). 
677 Zie het lemma ‘verbueren’ (WNT). 
678 Zie Woordenlijst, editie Meijling, p. 301. 
679 Zie Woordenlijst, editie Meijling, p. 309. 
680 Zie Woordenlijst, editie Meijling, p. 285. 
681 Zie Woordenlijst, editie Meijling, p. 308. 
682 Zie Woordenlijst, editie Meijling, p. 269. 
683 Zie Woordenlijst, editie Meijling, p. 292. 
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Goosen 

(445) ‘Ik wil mijn maagdelijkheid685 in ere houden. U zou mijn eer nog met geweld afpersen.’686 

Lijsbith 

‘Doe het gerust Goosen, het zal gelukkig uitvallen.687 Bevalt zij u niet, dan mag u het herroepen.’688 

Alit 

‘Wilt u eraan Goosen?’ 

Goosen 

‘Nee, (450) ik laat dat lopen, zodanig689 onderneem690 ik niet.’ 

Alit 

‘Ik moet u eens kussen, mijn lieve beminde, ik ken op de hele wereld geen lievere dan u.’ 

Goosen 

‘Wel gij, wel gij, wat doet691 u nu? U zou nog al mijn wit692 eraf zoenen.’ 

Lijsbith 

‘Maar zeker vriend, u bent dom,693 kijk hij is bang694 van een kus! U moet wel een erg grote 

dwaas695 zijn, zoals ook uit uw domheid696 wel is gebleken.’ 

Goosen 

‘Wel, moet ik dan niet voor mijn eer opkomen?697 (460) Ik ben nog een maagd al zou het u spijten.’ 

Lijsbith 

‘Inderdaad Goosen, zo wil ik niets op u te zeggen hebben,698 want maagden zijn kuis,699 dat weet ik 

zeker.’ 

                                                                                                                                                                                     

684 Zie Woordenlijst, editie Meijling, p. 269. 
685 Zie Woordenlijst, editie Meijling, p. 289. 
686 Zie Woordenlijst, editie Meijling, p. 265. 
687 Zie het lemma ‘gelucken’ (WNT). 
688 Zie Woordenlijst, editie Meijling, p. 317. 
689 Zie het lemma ‘alsulc’ (WNT). 
690 Zie Woordenlijst, editie Meijling, p. 293. 
691 Zie Woordenlijst, editie Meijling, p. 270. 
692 De verklarende woordenlijst bij de editie Meijling geeft de vertaling ‘blanketsel’, p. 318. 
693 Zie het Rhetoricaal glossarium, lemma ‘loen’. 
694 Zie Woordenlijst, editie Meijling, p. 314. 
695 Zie Woordenlijst, editie Meijling, p. 292. 
696 Zie Woordenlijst, editie Meijling, p. 272. 
697 Zie het lemma ‘spreken’ (WNT). 
698 Zie Woordenlijst, editie Meijling, p. 318. 
699 Zie Woordenlijst, editie Meijling, p. 300. 
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Licht herte 

‘God zegent vriendschap die zuiver van hart is, zo kunnen wij met fatsoen binnen treden. (465) 

We zijn het wel eens dat u zo ook in de echtelijke staat moeten worden verbonden, zoals we hier 

onder elkaar zijn. U moet nooit meer van elkaar scheiden, dat schenkt700 God u die in de hemel is.’ 

Alit 

‘Maar wij zouden graag de afspraken weten (470) waar we ons elk aan moeten houden indien wij 

een huwelijk zijn aangegaan.’701 

Duegh niet 

‘De afspraken zullen u beiden uiteengezet worden:702 Op de eerte plaats zal Alit het vaatwerk twee 

maal per maand wassen, hier moet u acht op slaan.703 Vervolgens704 moet u vroeg opstaan, want dat 

zult u nodig hebben705 om (475) ’s morgens om negen uur, zonder langer te wachten, de mis en de 

preek te gaan beluisteren uit devotie uitgesproken door de heer (de) deken. En komt u tijd tekort, 

zodat u door de middag wordt overvallen,706 (480) dan zal Goosen zijn best doen en de tafel 

dekken. Maar u moet hem weer zonder gekheid te maken707 volledig van dienst zijn qua brood en 

bier. Als hij u om een biertje zendt, breng er dan vier, want u moet aan al zijn wenken voldoen. 

(485) En daar moet u er tenminste drie van opdrinken, zodat u uw man niet met drank 

bezwaart.708 Voorts, als hij ergens te gast mag zijn, dan zal u zich aan zijn zijde scharen en wat men 

hem te drinken brengt drinkt u vrolijk voor hem op. (490) Al is het ook wat veel, u mag er niet 

boos om zijn.’709  

Goosen 

‘Ik zou veel liever zelf (door)slikken,710 dan dat ik een ander voor mij laat drinken.’  

Licht herte 

‘U begrijpt het niet Goosen, het is voor uw eigen bestwil. Wij spreken namens u om de benarde 

omstandigheden te verzachten.’711  

Alit 

(495) ‘Wel vertel nu wat hij zal moeten doen, nu hebt u het mijne immers al verteld.’  

Licht herte 

                                                           

700 Zie Woordenlijst, editie Meijling, p. 284. 
701 Zie Woordenlijst, editie Meijling, p. 311. 
702 Zie Woordenlijst, editie Meijling, p. 311. 
703 Zie Woordenlijst, editie Meijling, p. 295. 
704 Zie Woordenlijst, editie Meijling, p. 315. 
705 Zie Woordenlijst, editie Meijling, p. 268. 
706 Zie Woordenlijst, editie Meijling, p. 268. 
707 Zie Woordenlijst, editie Meijling, p. 278. 
708 Zie Woordenlijst, editie Meijling, p. 268. 
709 Zie Woordenlijst, editie Meijling, p. 268. 
710 Zie het lemma ‘swelgen’ (WNT). 
711 Zie Woordenlijst, editie Meijling, p. 313. 
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‘En hij zal altijd bereid moeten zijn, als u kinderen krijgt, (om) de luiers te drogen en zorg te 

dragen voor de kost naar zijn beste kunnen.712 (500) Luister goed, Goosen, zwijg713 tot uw voordeel 

en als uw vrouwtje ergens zin in heeft, bloedworst of een koeienpoot,714 dat moet u haar dan 

bezorgen. Vervolgens zal u de groente715 koken en naar mijn zeggen, zonder dwaasheid uit te 

halen, uw mouwen dichtbinden, (505) zodat de luizen er niet in vallen. Dit moet u doen Goosen, 

want uw vrouw is teer en ik zal u nog meer vertellen: als zij thuis aan het wassen is, moet u water 

halen, alle voormalige716 schulden moet u betalen, (510) uw vrouw moet de baas717 zijn, maak haar 

niet boos.718 Wat zij u beveelt,719 daar zal u naar luisteren. Wat denkt u ervan Goosen?’  

Goosen 

‘Van achter tot voren kom ik geheel en al op dit zeggen terug.’720  

Duegh niet 

‘Wacht buurman Goosen, wees niet dwaas,721 (515) waar het weldra om gaat, dat is om een 

vaan.’722 

Goosen 

‘Ik geef daar niet om.’  

Licht herte 

‘Toe, laat u overtuigen.723 Neem dat stuk krijt in uw hand en zodra u het weggooit schelden wij u 

kwijt, zo bent u van vrouw en vaan verlost. (520) En dat u dat een biertje kost, dat moet u doen 

om de benarde omstandigheid724 te verzachten.725 

Goosen 

‘Inderdaad, een biertje kan niet tegenwerken,726 maar van meer geven, daar weet ik niets van.’  

Duegh niet 

‘Daar is voor elk wat, tast toe (525) en laat uw handen zien.’ 

Alit 

                                                           

712 Zie Woordenlijst, editie Meijling, p. 312. 
713 Zie Woordenlijst, editie Meijling, p. 306. 
714 Zie Woordenlijst, editie Meijling, p. 286. 
715 Zie Woordenlijst, editie Meijling, p. 317. 
716 Zie Woordenlijst, editie Meijling, p. 315. 
717 Zie Woordenlijst, editie Meijling, p. 315. 
718 Zie Woordenlijst, editie Meijling, p. 313. 
719 Zie het lemma ‘heet’ (WNT). 
720 Zie Woordenlijst, editie Meijling, p. 317. 
721 Zie Woordenlijst, editie Meijling, p. 290. 
722 Een ‘vaene’ is een inhoudsmaat, vooral voor bier (zie WNT). 
723 Zie het lemma ‘raden’ (WNT). 
724 Zie Woordenlijst, editie Meijling, p. 275. 
725 Zie het lemma ‘verminderen’ (WNT). 
726 Zie het lemma ‘hinderen’ (WNT). 
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‘Doet u zoals ik (dat) doe.’  

Goosen 

‘Nee, ik, in waarheid. Ik wil niet trouwen, ik blijf alleen. Hier is mijn hand.’ 

Licht herte 

‘Doe hem open, laat zien. Het is nabij, nu zullen we vrolijk leven.’  

Goosen 

(530) ‘Mijn krijt is weg!’ 

Licht herte 

‘Maar het staat daar geschreven, dat is evenveel, wilt u het loochenen?’727 

Goosen 

‘Och, niet ik, niet ik, wat moet ik doen? Ik wil niet trouwen, dat heb ik bedongen.’728 

Alit 

‘Het is nu te laat om zulks te roepen.729 (535) Kom laat ons nu naar bed gaan zonder langer te 

wachten.’  

Goosen 

‘Och helaas, ik mag wel treurig zijn. Ik zal de vaan geven, wilt u mij loslaten.’  

Alit 

‘Ga met mij mee, ik zal u wel uit de kleren praten730 en ik zal u in mijn blanke armen nemen.’ 

Goosen 

(540) ‘Och niet ik, helaas, bij Gods darmen,731 ik ga niet met u mee, mijn hart zou vrezen.’ 

Duegh niet 

‘Wel Goosen ga mee, het moet toch gebeuren. Het is immers uw vrouw, wat wilt u met haar 

beginnen?’732 

Goosen 

‘Het is geen huwelijk, zeg ik.’  

                                                           

727 Zie Woordenlijst, editie Meijling, p. 291. 
728 Zie het lemma ‘beding(h)en’ (WNT). 
729 Zie Woordenlijst, editie Meijling, p. 302. 
730 Zie Woordenlijst, editie Meijling, p. 275. 
731 Dit is een bastaardvloek (zie woordverklaringen editie Meijling, p. 274). 
732 Zie Woordenlijst, editie Meijling, p. 284. 
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Licht herte 

‘U kunt het navragen (545) bij de eerste priester die u morgen ziet en hem vertellen van de juiste 

betekenis.733 En wat hij zegt, dat zal u goedvinden.’734 

Goosen 

‘Zo laat ons ogenblikkelijk gaan, ik verlang ernaar en vraag bovendien om een priester.’ 

Alit 

(550) ‘Wij moeten eerst samen naar bed gaan in de kamer van Ariaen Roelen. Ik zal u daar wel 

(bege)leiden.’735 

Goosen 

‘Zo laat mij mijn maagdelijkheid eerst betreuren,736 waarom zou ik op staande voet737 met u 

meegaan?’ 

Alit 

‘Vraag het Duegh niet, en ook Licht herte. (555) Het is afgesproken dat wij samen naar bed zouden 

gaan, is het niet vrienden?’738 

Duegh niet 

‘Ja het is zo, inderdaad.’ Wij zullen daar waarachtig niet om liegen.’ 

Goosen 

‘Ik vrees739 dat u mij beiden zult bedriegen. Och, hoe jammerlijk740 ben ik hier terechtgekomen. 

(560) Och maagdelijkheid, ik heb u nooit bedorven.741 Al moet ik u nu door dwang verliezen, ik 

zou liever een bedevaart naar Rome, Santiago de Compostella kiezen ronduit gezegd.’ 

Licht herte 

‘Maar al was ik ziek, ik zou gezond worden.’ (565) Die arme lomperd,742 zie hem toch vrezen.’743 

Duegh niet 

‘Nu Ariaen Roelen, tot onze baten,744 wij moeten ons toeleggen745 op het vinden van een priester 

die de huwelijksgelofte kan uitspreken dat ze bij elkaar moeten blijven. (570) Dus vraag ik u of u 

                                                           

733 Zie Woordenlijst, editie Meijling, p. 267. 
734 Zie Woordenlijst, editie Meijling, p. 278. 
735 Zie het lemma ‘leiden’ (WNT). 
736 Zie Woordenlijst, editie Meijling, p. 269. 
737 Zie Woordenlijst, editie Meijling, p. 305. 
738 Zie Woordenlijst, editie Meijling, p. 280. 
739 Zie Woordenlijst, editie Meijling, p. 304. 
740 Zie Woordenlijst, editie Meijling, p. 273. 
741 Zie Woordenlijst, editie Meijling, p. 314. 
742 Zie Woordenlijst, editie Meijling, p. 289. 
743 Zie Woordenlijst, editie Meijling, p. 301. 
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ons toch van dienst wil zijn.746 Ga op uw voortreffelijkst747 naar een priester en leen een 

priesterkleed,748 u bent in staat om te betalen.749 Als ze naar buiten komen, treedt hen dan 

tegemoet. Zo zal u eerst Goosen groeten. (575) En deze zaak blijft geheel en al aan u, vervolgens 

kunt u dan zeggen in allervriendelijkste taal: Goosen deze trouwbelofte mag u niet loochenen.750 

Zo kan u hem het hart dan zodanig murw751 maken, dat wij alles krijgen wat wij begeren. (580) 

Maar u moet uw woorden natuurlijk stofferen, zodat hij het door domheid niet in de gaten kan 

krijgen.’752 

Ariaen 

‘Goed mannen, ik zal het wel eerlijk in gereedheid brengen,753 laat mij mijn gang gaan, ik zal het 

wel regelen. Maar jullie moeten afwachten.’754 

Licht herte 

‘Dat zullen wij inderdaad. (585) Wij kunnen Alit van vreugde praten.755 Nu buurvrouw Lijsbith, u 

moest eens tappen, wij willen onbeschroomd vrolijk zijn.’ 

Lijsbith 

‘Trouwe vrienden, dat doe ik gaarne, ik zal alles halen wat u wilt.’ 

Duegh niet 

(590) Nu, Licht herte, laat ons gaan zonder narigheid,756 wij kunnen onze schuld757 wel 

beëindigen.758 Wij zullen Lijsbith in de kelder opsluiten en alles nemen wat ons behaagt, wij 

hebben nu ruimte.’759 

Licht herte 

‘Ik doe het zonder vragen. (595) Wel aan, laat (je) gaan, wees elk nu een slover.760 

Lijsbith 

‘Och helaas, wat overkomt mij nu? Ik ben hier in de kelder opgesloten.’ 

                                                                                                                                                                                     

744 Zie Woordenlijst, editie Meijling, p. 316. 
745 Zie Woordenlijst, editie Meijling, p. 270. 
746 Zie Woordenlijst, editie Meijling, p. 280. 
747 Zie Woordenlijst, editie Meijling, p. 276. 
748 Zie het lemma ‘tabbart’ (WNT). 
749 Zie Woordenlijst, editie Meijling, p. 304. 
750 Zie Woordenlijst, editie Meijling, p. 291. 
751 Zie Woordenlijst, editie Meijling, p. 291. 
752 Zie Woordenlijst, editie Meijling, p. 291. 
753 Zie het lemma ‘bescicken’ (WNT). 
754 Zie Woordenlijst, editie Meijling, p. 314. 
755 Zie Woordenlijst, editie Meijling, p. 285. 
756 Zie Woordenlijst, editie Meijling, p. 291. 
757 Zie Woordenlijst, editie Meijling, p. 316. 
758 Zie Woordenlijst, editie Meijling, p. 309. 
759 Zie het lemma ‘rume’ (WNT). 
760 Beroepsnaam van een smid die sloven maakte, ijzeren ringen, die over een balk, steel of arm geschoven werden, om 

deze te verstevigen of samen te houden (zie WNT). 
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Duegh niet 

‘Ik heb zo ras ik kan Goosens rok761 en schoenen gepakt.’ 

Licht herte 

‘En ik de vaten van Ariaen Roelen.’ 

Duegh niet 

(600) ‘Nu laten wij er van doorgaan. Ik heb zo ras ik kan Goosens rok en schoenen gepakt.’ 

Licht herte 

‘Maar wij zullen vlug om het beste loten. Of wij zullen het samen verdrinken, door drinken 

verteren.’762 

Duegh niet 

‘Ik heb zo ras ik kan Goosens rok en schoenen gepakt.’ 

Licht herte 

(605) ‘En ik de vaten van Ariaen Roelen.763 Hoe flink764 zullen wij nu onze darmen spoelen. Naar 

mijn begrip,765 laat ons nu gaan766 of wij kunnen wel eens samen aan een galg (komen te) 

bengelen.’767 

Pausa 

Ariaen 

Et leverus / longerus / predesties haen craijen, (610) numquam in galinaris / dat is immers Latijn. 

Met zulke woorden zal ik ze zacht stemmen:768 Et leverus / longerus / predesties haen craijen, het 

lijkt alsof mijn stem mooi wordt,769 ik zou bijna wel een prediker kunnen zijn. (615) Et leverus / 

longerus / predesties haen craijen numquam in galinaris / dat is immers Latijn!770 Allen die iets 

tekort komen, die kunnen tot mij komen, ik kan u van alle tekortkomingen afhelpen.’ 

Alit 

                                                           

761 Rok, kledingstuk voor mannen en vrouwen (zie WNT). 
762 Zie Woordenlijst, editie Meijling, p. 312. 
763 Vs. 598-605 is een zuiver rondeel (de regels 1,4 en 7 evenals de regels 2 en 8 zijn aan elkaar gelijk). Met dit rondeel 

verlaten de personages Duegh niet en Licht herte het toneel. 
764 Zie Woordenlijst, editie Meijling, p. 273. 
765 Zie Woordenlijst, editie Meijling, p. 270. 
766 Zie Woordenlijst, editie Meijling, p. 275. 
767 Zie Woordenlijst, editie Meijling, p. 316. 
768 Zie Woordenlijst, editie Meijling, p. 295. 
769 Zie Woordenlijst, editie Meijling, p. 277. 
770 Vs. 609-616 is een zuiver rondeel. Ariaen Roelen komt op met dit rondeel, waarin hij Latijnse woorden prevelt. 

Blijkbaar leeft hij zich (alvast) in in zijn rol als priester. 
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‘Ja schelm, hebt u de kleding van mijn man gestolen?771 (620) Dat zal u ontgelden hier onder mijn 

handen. Kom Goosen, help mij!’  

Goosen 

‘Ik maak hem tot schande. Pak aan, deze en nog een, hoon (zal je hebben).’772 

Ariaen 

‘Ik ben Ariaen Roelen!’ 

Alit 

‘U liegt onbeschaamd,773 u bent hier slechts om ons in het verderf te storten. (625) U hebt onze 

kleding gestolen!’ 

Ariaen 

‘Ik heb het niet gedaan, bij (het) sterven,774 ik ben de waard die u heeft getapt!’ 

Alit 

‘Ja schelm, nu wordt u nog meer geslagen.775 Bent u de waard? Sla Goosen, sla!’ 

Ariaen 

‘Moord, moord, moord!’ 

Alit 

‘Al schreeuwt u nog zoveel (630) waar zijn de schoenen en Goosens rok? U hebt ze gestolen.’ 

Ariaen 

‘Och helaas, het is voor de gek houderij.776 Laat mij toch eens praten, ik ben de waard!’  

Alit 

‘Hoe komt u dan aan dit priesterkleed?’ 

Ariaen 

‘Dat wordt u uitgelegd. Duegh niet en Licht herte hebben mij aangeraden (635) dat ik u als een 

priester te hulp zou komen,777 maar nu begrijp ik wel dat ik zelf ben bedrogen.’ 

Lijsbith (in de kelder) 

                                                           

771 Zie Woordenlijst, editie Meijling, p. 306. 
772 Zie Woordenlijst, editie Meijling, p. 291. 
773 Zie Woordenlijst, editie Meijling, p. 281. 
774 Bezweringsformule, zie Woordenlijst, editie Meijling, p. 305. 
775 Zie Woordenlijst, editie Meijling, p. 288. 
776 Zie Woordenlijst, editie Meijling, p. 284. 
777 Zie Woordenlijst, editie Meijling, p. 304. 
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‘Och, hoe zal ik uit deze kelder kunnen, is er hier niemand die mij eruit kan laten?’ 

Ariaen 

‘Wacht, wie hoor ik hier staan brullen?778 (640) Dat is in mijn kelder, ik hoor het aan het geluid.’ 

Lijsbith 

‘Ik ben (het) Lijsbith, Ariaen laat mij er toch uit, Licht herte en Duegh niet hebben dit gedaan.’ 

Ariaen 

‘Zo, ik hoor wel dat ik ben bedrogen, och helaas mijn vaten, waar zijn die gebleven?’779 

Lijsbith 

(645) ‘Ik geloof dat ze die met zich mee hebben genomen, want ik hoorde hun rammelen terwijl 

ik hier stond. Zodra ik daar in was gegaan sloten zij de deur en mij hier binnen. Toen wist ik (nog) 

niet wat ze zouden beginnen. 

Ariaen 

(650) ‘Och, kon ik die schelmen nog maar eens vinden. Ik meen dat zij het dan flink zouden 

moeten ontgelden.’ 

Alit 

‘Ik zou ze met mijn tanden verslinden!’ 

Ariaen 

‘Och, kon ik die schelmen nog maar eens vinden.’ 

Alit 

‘Ik denk dat zij het niet zullen ondernemen780 (655) bij u te komen zonder dat u ze de huid vol 

scheldt.’ 

Ariaen 

‘Och, kon ik die schelmen nog maar eens vinden. Ik meen dat zij het dan flink zouden moeten 

ontgelden.781 Nu, het is slecht782 dat wij onszelf last hebben bezorgd. Wij moeten wachten783 tot ze 

bij ons in de buurt komen.784 (660) Wij zullen hen wel krijgen al komen ze zelden. Nu, het is 

slecht dat wij onszelf last hebben bezorgd. (Wij vragen) uw goedkeuring voortreffelijke heren, en 

                                                           

778 Zie Woordenlijst, editie Meijling, p. 271. 
779 Zie het lemma ‘stuven’ (WNT). 
780 Zie Woordenlijst, editie Meijling, p. 293. 
781 Vs. 650-657 is een zuiver rondeel. 
782 Zie Woordenlijst, editie Meijling, p. 297. 
783 Zie Woordenlijst, editie Meijling, p. 313. 
784 Zie Woordenlijst, editie Meijling, p. 293. 
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verklap785 ons niet dat wij niet in kundigheid786 uitblinken. Nu, het is slecht dat wij onszelf last 

hebben bezorgd. (665) Wij moeten wachten tot ze naar ons komen.’787 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

785 Zie Woordenlijst, editie Meijling, p. 290. 
786 Zie het lemma ‘const’ (WNT). 
787 Vs. 658-665 is eveneens een traditioneel rondeel, ter afsluiting van het stuk. 
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