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Rollen en rondelen in Het Esbatement van den 
Luijstervinck. 
 
 

• Peter Nieuwenhuizen 
 
 
Uit de tijd van de Rederijkers zijn verschillende toneelstukken bewaard gebleven. Een aantal bevindt 
zich in het archief van de Haarlemse rederijkerskamer De Pellicanisten. De stukken worden 
nauwelijks meer gespeeld. Is dit terecht? Zijn er geen gezelschappen meer die dit toneelwerk willen 
opvoeren of is het werk van een te lage kwaliteit? Heeft het rederijkerstoneel ons nog iets te zeggen? 
 
 
Bij de overlevering van de rederijkersteksten, speelt de Haarlemse rederijkerskamer De Pellicanisten 
met het motto ‘Trou Moet Blijcken’ een belangrijke rol. In de bewaard gebleven archieven van deze 
kamer bevinden zich afschriften van vele rederijkersstukken die de kamer heeft opgevoerd. Eén ervan 
is het Esbatement van den Luijstervinck. Kramer constateert: ‘van de ongeveer 600 rederijkers-
toneelteksten die bewaard zijn gebleven, dragen zo’n tachtig de genrebenaming clucht of esbatement’. 
Van Bork omschrijft een esbatement als ‘vermakelijk, niet hoogdravend, (rederijkers)toneel met een 
satirische inslag’. Hij plaatst een esbatement ‘genretechnisch tussen het spel van zinne dat ernstiger en 
gekunstelder is, en de middeleeuwse klucht … die simpeler van structuur en humor is’. Als 
gemiddelde lengte van een esbatement houdt Van Bork circa 500 versregels aan. Het Esbatement van 
den Luijstervinck met 637 versregels komt hierbij aardig in de buurt. In een esbatement kunnen 
volgens Drewes ook allegorische elementen voorkomen, die er door de auteur bewust in verwerkt zijn, 
zoals in het Esbatement vant Gelt, waardoor het stuk dicht bij een spel van sinnen komt. Ook het 
Esbatement van den Appelboom is een voorbeeld van een allegorisch esbatement. In het Esbatement 
van den Luijstervinck komt wel een karakter voor dat afwijkt van de vijf andere rollen, maar deze 
‘luistervink’ kan toch niet als een allegorisch personage gezien worden. Hij is veeleer een 
commentator op het vertoonde toneelspel. 
 
Inhoud en rolverdeling 
Een jongeman wil de nacht doorbrengen met zijn geliefde, maar dat is lastig omdat het meisje bij haar 
ouders slaapt. Ze bedenken een list: het meisje zal vertellen dat ze de geest van de overleden 
buurvrouw Baet gezien heeft. De geest zal haar ‘s avonds komen bezoeken op de zolder van het 
ouderlijk huis, waar zij in haar eentje moet wachten op de komst van die geest. In plaats van de geest 
komt de jongeman en verovert zijn geliefde. De ‘luistervink’ geeft vanaf het zijtoneel kritisch 
commentaar. Hij houdt monologen of mengt zich in gesprekken. Aan het eind van het toneelspel komt 
de waarheid aan het licht door interventie van de peetmoeder. 
Bij de analyse van afbeeldingen van toneelspel op schilderijen en gravures, komt Hummelen tot de 
conclusie dat deze ‘luistervink’ als commentator op een zijtoneel moet hebben gestaan, zoals dat ook 
gebruikelijk was bij de sinnekens (allegorische representanten van negatieve krachten in het toneel) in 
andere stukken. In het schilderij Dorpskermis van Hans Bol (1534-1593) in het Koninklijk Museum 
voor Schone Kunsten in Antwerpen staat de ‘luistervink’ op deze wijze afgebeeld. 
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Schilderij Dorpskermis van Hans Bol met de ‘luistervink’ op zijtoneel. 

 
Het esbatement heeft een rolverdeling voor zes pesonages. Van drie van hen is de naam bekend: de 
dochter Beelken (r.16), de vader Bouwen (r.174) en de vriendin/peetmoeder Belij (‘gevader’, met 
variaties in het stuk: gevaerken, gevaijer, ghevaijer). Van de jongeman wordt vermeld dat hij ‘fraij’ is 
en twintig jaar oud (r.456), maar zijn naam wordt niet genoemd, evenmin als de naam van de moeder. 
De overleden buurvrouw is wel genoemd (Baet r.396, Bate r.485 of Baete r.487), maar zij speelt zelf 
geen rol, alleen als geestverschijning. Het zijn op zich geen uitzonderlijke namen in die tijd. 
 

 
Beginregels van het esbatement, in manuscript. 
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Overlevering 
Wie de auteur is van het esbatement, is onbekend. De Vooys merkt een mogelijke aanwijzing in regel 
444 op, waar het woord ‘dongeleerden’ een verwijzing kan zijn naar de ‘Ongheleerden’, zoals de 
rederijkers uit de kamer van Lier zich noemden. Zo’n verwijzing is niet ongebruikelijk: zo beschrijft 
bijvoorbeeld Van Es in zijn editie hoe in het Esbattement van smenschen sin en verganckelijcke 
schoonheit het wemelt van toespelingen op de namen en deviezen van allerlei rederijkerskamers. Het 
esbatement eindigt na regel 637 met ‘Par Trouw moet Blijcken’. Dit betekent volgens Stoett dat het 
stuk wel door de Haarlemse rederijkerskamer De Pellicanisten is opgevoerd, zoals ook blijkt uit 
versregel 637 (‘neempt … dese cluijt van ons Pellecanisten’), maar niet noodzakelijkerwijs is 
geschreven. De Jong stelt dat er niets bekend is over de opvoering van het stuk.  
Merkwaardig is de vermelding van ‘641 regulen’ aan het eind, terwijl er maar 637 versregels zijn. Een 
verklaring hiervoor ligt niet voor de hand. Het jaar van ontstaan is ook onbekend, maar geschat wordt 
dat het stuk aan het eind van de zestiende eeuw ontstaan is. 
De Vooys beschrijft voor het eerst in 1926 de Luijstervinck als toneelstuk in de archieven van De 
Pellicanisten en laat de eer van de ontdekking ervan over aan zijn voorganger Van Vloten. Acht jaar 
later, in 1934, promoveerde Marinus de Jong bij professor De Vooys op de beschrijving en analyse 
van drie esbatementen, waaronder de Luijstervinck. Hiervoor maakte hij een afschrift van de 
handgeschreven tekst zoals deze in het Pellicanisten-archief voorkwam. Dit afschrift wordt in het 
algemeen als basistekst gebruikt voor onderzoek en opvoeringen. Het handschrift zelf werd in 1977 
door Hüsken, Ramakers en Schaars als bronnenuitgave uitgebracht, zodat het handschrift nu 
eenvoudig door velen bestudeerd kan worden. 
 
 
Opvoeringen 
De opvoeringen van de esbatementen tijdens competities tussen rederijkerskamers waren vrij 
toegankelijk voor de gehele bevolking van de stad waar het stuk gespeeld werd. Hüsken meent dat het 
esbatement minder waardevol geacht werd dan het spel van sinnen, hoewel hij ook wijst op een 
uitzondering: tijdens de landjuwelen van het gewest Brabant bepaalde het beste esbatement de winnaar 
van de toneelwedstrijd. 
De esbatementen waren voor het publiek herkenbaar. Kramer meent dat er in grote lijnen een hoge 
mate van uniformiteit te bespeuren valt, die ontstaan is doordat auteurs uit een beperkt arsenaal aan 
klucht-ingrediënten putten. Meestal vier of vijf personages per spel, verbonden door familie- of sociale 
relatie, broodwinning of handicap. In het Esbatement van den Luijstervinck staan de vijf personages 
zowel in familie- als sociaal verband tot elkaar: vader, moeder, dochter en vriend, vriendin 
(peetmoeder) en als buitenstaander de ‘luistervink’. Kramer omschrijft de twee jongeren in dit stuk als 
‘lastige pubers’. De rol van de ‘clapart ofte luijstervinck’ in het esbatement omschrijft De Jong als 
volgt: hij ‘is geen spion of verklapper maar laat tussen de klachten van de ouders telkens zijn 
spottende opmerkingen horen’. Hij beschouwt de ‘luistervink’ als centrale figuur in het stuk. De term 
‘clappaert’ betekent volgens Verdam: verteller, babbelaar of kwaadspreker. 
 
Voor de spelers zijn er op een paar plaatsen duidelijke regie-aanwijzingen: in regel 1 voor de 
jongelinck: ‘spreeckt eerst’, een duidelijke monoloog. Na regel 46 behoort de dochter een stuk tekst te 
zingen. Er is één gezamenlijke voordracht van een regel door vader en moeder tegelijk in regel 249. 
Het is interessant om na te gaan hoe de tekst van de 637 verzen verdeeld is over de zes personages om 
een uitspraak te kunnen doen over de zwaarte van de rol. Opvallend is de kleine rol van de vaderfiguur 
(6% tekst) en de gevader (10% tekst) ten opzichte van bijvoorbeeld moeder en dochter (elk 26% tekst). 
De kleine rollen kunnen wellicht voor een dubbelrol in aanmerking komen. Dit kan uiteraard alleen als 
de beoogde personages niet tegelijkertijd op het toneel staan.  
Als de opkomst goed in kaart gebracht wordt, blijkt het stuk uitgevoerd te kunnen worden door vier 
acteurs, van wie er twee een dubbelrol hebben: er zijn dubbelrollen mogelijk voor Dochter/Gevader en 
voor Jongeling/Vader, die nooit tegelijk op toneel staan. 
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personage/ 
tekstregel 

1-
15 

16-
39 

40-
137 

138-
145 

146-
254 

255-
266 

267-
281 

282-
292 

293-
347 

348-
375 

376-
460 

461-
524 

525-
543 

544-
620 

621-
637 

jongeling x  x    x   x   x  x 
moeder  x   x    x  x x  x x 
dochter 
Beelken 

 x x x x  x   x x     

vader 
Bouwen 

    x    x  x     

luijstervinck      x  x x x x x  x  
gevader 
Belij 

           x x x x 

Tabel: Opkomst van de personages in het esbatement. 
 
 
 
 
De ‘luistervink’ heeft eigenlijk maar een gemiddelde hoeveelheid tekst, ondanks de verwachting dat 
hij als naamgever aan het stuk een wellicht prominentere rol zou spelen, met meer tekstregels. Dit 
personage moet het kennelijk hebben van zijn speciale optredens op cruciale momenten. Doordat het 
publiek voorkennis heeft door o.a. de opmerkingen van de ‘luistervink’ is er sprake van dramatische 
ironie, waardoor de spanning in de opvoering opgebouwd wordt. 
De spelers zijn zich duidelijk bewust van de aanwezigheid van het publiek (de ‘vierde wand’). 
Allereerst zijn er de monologen die een duidelijke functie hebben als inleiding, verduidelijking of 
overweging. Verder wordt in de epiloog het publiek rechtstreeks aangesproken via een slotrondeel. 
Voor het luisterende publiek wordt het spel opgevrolijkt met tal van gezegden en spreekwoorden die 
destijds gangbaar geweest moeten zijn. Die strofen moeten een grote herkenning gegeven hebben. De 
Jong heeft er een aantal geïdentificeerd. Tweemaal wordt de uitdrukking met de ‘muts’ gebezigd: ‘de 
mutse gecregen’ (regel 273) en ‘het mutsgen gespen’ (regel 624); beide duiden op het verliefd worden, 
zoals ook ‘als haer steecken de wespen’ (regel 628): als zij gek wordt van verliefdheid. Een andere 
bijzondere uitdrukking is: ‘sweeten ghelijck een dasse’ (regel 319-320).  Een aparte uitdrukking wordt 
gebruikt om aan te duiden dat iemand voor de gek gehouden wordt: ‘wijs maecken dat haenen eijers 
leggen’ (regel 440). 
Sommige uitdrukkingen worden pas na veel vergelijken ontrafeld. Zo maakt Mak aannemelijk dat de 
uitdrukking ‘al souwer nimmermeer peper in pensen gedijen’ (regel 7) betekent: al zou het 
onmogelijke gebeuren. Toeschouwers uit vroegere tijden wisten waarschijnlijk ogenblikkelijk dat 
peper een noodzakelijk ingrediënt is voor een pens, omdat deze anders ongenietbaar is. Tegenwoordig 
is dat geen vanzelfsprekendheid meer. 
 
 
Rondeel als kunstige dichtvorm 
Om in het spel op bepaalde plaatsen de aandacht op een andere manier dan via de beeldspraak op te 
roepen, wordt in dit stuk gebruikt gemaakt van de door rederijkers zo gewaardeerde versvorm rondeel. 
Zoals gebruikelijk in die dagen begint ook dit esbatement met een kunstig rondeel. Er komen in dit 
spel vier verschillende rondelen voor met de perfecte vorm ABaAabAB  (gelijke rondeelregels 1-4-7 
en 2-8). 
Het eerste rondeel in regel 82-92. Dit rondeel wordt al vroeg uitgesproken tussen de jongeling en het 
meisje Beelken, zodra zij elkaar voor het eerst in het stuk ontmoeten en hun vreugde uiten met de 2 
rondeelregels: ‘Ick moet u een cussen aen u mondeken’, ‘ghij sijt mijn alderlieffste Lieffken’. 
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Handschrift met Luijstervinck-tekst uit het archief van De Pellicanisten. 

 
 
Het tweede rondeel in regel 274-281. De jongen en het meisje staan op het punt hun eerste 
liefdesnacht te beleven op de zolder van de woning. Dit rondeel markeert dit dramatische moment. Het 
derde rondeel in regel 348-355. Het rendez-vous is ten einde. De jongen en het meisje moeten 
heimelijk uiteen gaan na hun liefdesnacht. Deze drie rondelen spreken de jongen en het meisje uit in 
de eerste helft van het stuk en omsluiten zo de relatiebelevenissen.  
Aan het eind van het stuk volgt het laatste rondeel in regel 629-636, dat uitgesproken wordt tussen 
peetmoeder, moeder en de jongeman. Dit rondeel bevat de wijze les voor de toeschouwers en 
toehoorders: probeer (met Gods hulp) kinderen zo op te voeden, dat zij zich niet tot listen zullen of 
hoeven te verlagen. De rondelen hebben dus een belangrijke positie in het stuk, als begin- of 
eindmarkering van een dramatische wending of wijze les (sententie). 
 
De rijmvorm in het stuk is gepaard rijm met rijmbreking voor overname van elke speelbeurt en er is 
één gepaard dubbelrijm, namelijk ‘ontstelt sijn’ en ‘gequelt fijn’, in de enige scène waarin de moeder, 
dochter, vader en de luijstervinck tegelijk aanwezig zijn. 
In het stuk komt ook nog een lied voor in regel 47-51, dat gezongen wordt door de dochter, vlak na de 
apokoinou in regel 42. Een apokoinou is een stijlfiguur waarbij een zinsnede als vervolg op het 
voorgaande of begin van het daaropvolgende gelezen kan worden. Het meisje mijmert over ‘die meij’ 
(de meitak), die de jongen als bewijs van zijn liefde en trouw voor haar zou kunnen meebrengen. Zij 
hoopt op een huwelijk, het liefst rondom Pasen. Het lied heeft ook de rijmvorm die in het hele spel 
gehanteerd wordt, zodat het harmonisch in het stuk past.  
 
 
Hedendaagse opvoeringen 
Het genre esbatement leent zich volgens Kramer & Tersteeg nog steeds goed voor opvoeringen. De 
Nederlandse theatergroep Marot heeft in de jaren negentig verschillende esbatementen bewerkt en met 
succes nationaal en internationaal opgevoerd. De groep benoemt enkele kenmerken die een rol spelen 
bij de selectie van de te spelen rederijkersesbatementen: potentieel komisch, herkenbaarheid en 
menselijkheid, en fysiek of visueel potentieel. Andere factoren die de opvoering van een stuk kunnen 
bepalen zijn de groepssamenstelling en –kwaliteiten, het publiek (Nederlands- of anderstalig) en de 
vertaling of bewerkingsmogelijkheden. Zo heeft de groep Marot in hun bewerking het Esbatement van 
den Luijstervinck uitgebreid met een extra personage: een kwakzalver die verantwoordelijk wordt voor 
de opbloeiende liefde van de jongen en het meisje. Marot heeft dit gedaan vanwege het in hun ogen 
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ontbreken van een goede clou aan het eind van het stuk, waardoor dit als een nachtkaars kan uitgaan. 
Van deze bewerking zijn opvoeringen bekend in Groningen en Ter Apel in 1992. 
In de wereld van het amateurtoneel wordt het esbatement ook regelmatig opgevoerd in andere 
bewerkingen. Twee recente bewerkingen zijn Luistervink door Willem Laroy (1992) en het  
Esbatement van de luistervink door Aaldrik Hovius (2003). 
 
 
Conclusie 
Het rederijkersstuk Esbatement van den Luijstervinck wordt nog steeds opgevoerd en herschreven 
voor toneelopvoeringen. Het stuk kan door poëtische kunststukjes als rondelen, rijm en beeldspraak de 
aandacht goed vasthouden om te eindigen met een les over de wijze van opvoeden. Het personage 
‘luistervink’ is een slimme oplossing om door de ogen van het publiek ironisch commentaar te kunnen 
leveren op de toneelsituatie. 
Kortom: een stuk dat het waard is om levend gehouden en gespeeld te worden. 
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