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Voorwoord 
 

Personificatie is een fascinerende stijlfiguur die zoveel meer is dan een ‘stijlfiguur’. Het is een manier 

om de wereld te ordenen en om complexe gegevens, die buiten de grijpbare realiteit van de mens 

liggen, vorm te geven. Na de afwerking van mijn bachelorproef vorig jaar, waarin ik onderzocht wat 

personificaties van crisis ons kunnen zeggen over de ervaring van diegene die de crisis personifieert, 

kon ik dus ook niet wachten om mij verder te verdiepen in de wereld van personificaties en vooral 

personificaties in het rederijkerstoneel. De rederijkers hebben mij geboeid sinds de aanvang van mijn 

studies taal- en letterkunde en dat zal ook altijd zo blijven. De auteur die ik de voorbije twee jaar 

bestudeerd heb, de zestiende-eeuwse Bruggeling Cornelis Everaert, heeft me ook nooit verveeld. Aan 

zijn taal, vindingrijkheid en verbazende hilariteit zal ik met plezier terugdenken. 

Voor deze scriptie aanvangt, wil ik mijn promotor dr. Samuel Mareel bedanken, die mij ook bij mijn 

bachelorproef heeft begeleid. Zijn aanmoediging, inzichten, kritische opmerkingen en vakkennis 

hebben mij enorm vooruit geholpen in mijn schrijfproces. Hij heeft me telkens geïnspireerd om dieper 

te gaan zoeken en ik kon ook steeds op zijn enthousiasme rekenen. Hij is ook degene die me 

geïntroduceerd heeft in de wereld van Cornelis Everaert en zijn personificaties, waarvoor ik hem ook 

dankbaar ben. 

Verder wil ik mijn mama en broer bedanken voor de steun, Sam voor het nalezen, en Valerie om mij 

aan alles te doen herinneren.  
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INLEIDING 
 

In het toneel van de zestiende-eeuwse rederijker Cornelis Everaert (1480-1556) verschijnen er 

verschillende personificaties. Die personificaties gebruikt Everaert om menselijke eigenschappen 

vorm te geven, om abstracte eenheden te kunnen vatten en om een bepaalde maatschappelijke 

problematiek aan te kaarten. Everaert kwam uit Brugge en leefde in een bewogen tijd. De zestiende 

eeuw was namelijk een periode van politieke, economische en sociale onrust in de Zuidelijke 

Nederlanden.1 Zijn werk is daar ook absoluut door beïnvloed. 

De personificaties die Everaert opvoert zijn fascinerend. Hij creëert bijvoorbeeld de mannelijke 

oorlogsaanvoerder ‘Den Beroerlicken Tyt’, die de oorlogsproblematiek personifieert, of de vrouw 

‘Een Sanders Welvaren’, personificatie van de naastenliefde. Ook voert hij vermenselijkte zonden en 

deugden op en zelfs de dood verschijnt in een menselijke, specifiek mannelijke vorm.  

Wat steeds opvalt, is dat zijn personificaties niet alleen een menselijke vorm hebben, maar ook 

expliciet als mannelijk of vrouwelijk aangeduid worden. Everaert maakt van Den Beroerlicken Tyt 

een man en van Een Sanders Welvaren een vrouw, ook al zijn ze beide personificaties van abstracte, 

niet-levende concepten. Waarom doet hij dat? 

Veel theoretici linken het mannelijke of vrouwelijke gender van een personificatie aan het 

grammaticaal mannelijk of vrouwelijk genus van de naam van die personificatie. Is die theorie echter 

wel betrouwbaar? Gender is immers ‘het geheel van sociale en culturele kenmerken van een sekse’.2 

De perceptie van gender kan veranderen doorheen de tijd en gender is geen dichotomie.3 In dat opzicht 

lijkt een grammaticale, formele oorzaak die zo’n dichotomie aanmoedigt geen bevredigende 

verklaring voor het gender van een personificatie. 

In deze scriptie wordt er onderzocht wat het gender van personificaties precies bepaalt en waarom 

sommige personificaties mannelijk zijn en andere vrouwelijk. Daarnaast wordt er gekeken hoe het 

gender van personificaties duidelijk wordt gemaakt. Verder wordt er beschouwd of het gender van een 

personificatie een bepaalde functie heeft en wat die precieze functie dan is. Om hierachter te komen 

worden specifiek de personificaties in het sociaal-maatschappelijk toneel van Cornelis Everaert 

geanalyseerd. 

                                                        

1 J.A. Van Houtte, De geschiedenis van Brugge. Tielt 1982, p. 163-192. 
2 T. Den Boom en D. Geeraerts (red.), “Gender”, in: Van Dale. Groot woordenboek van de Nederlandse taal 
[14de druk], Antwerpen/Utrecht 2005, p. 1144. 
3 M.M. Talbot, Language and gender, Cambridge 1998, p. 7. 
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De scriptie is verdeeld in drie hoofdstukken. In het eerste hoofdstuk wordt eerst een status questionis 

opgesteld. Daarna worden enkele theorieën omtrent personificaties en het gender van personificaties 

besproken. Er zal rekening gehouden worden met de grammaticatheorie en die zal ook getest worden. 

Het zal echter snel duidelijk worden dat die theorie niet standvastig is. Verder worden de theoretische 

beschouwingen van James J. Paxson en Helen Cooper beschouwd. In hoofdstuk twee wordt de auteur 

Cornelis Everaert geplaatst in zijn historische en literaire context. Zijn werk wordt kort besproken en 

het corpus van toneelstukken en personificaties die in deze scriptie aan bod komen, worden 

opgenoemd en gemotiveerd. In hoofdstuk drie volgt de specifieke analyse van het gender van de 

personificaties. De theorieën die in het eerste hoofdstuk uitgelegd worden, worden dan toegepast op 

Everaerts personificaties.  

Op het einde van die analyse zullen we enkele algemene eindoordelen kunnen maken, die nog eens 

opgesomd worden in de conclusie. In de conclusie wordt de scriptie samengevat en er zal een 

antwoord gevormd worden op de algemene onderzoeksvraag: wat bepaalt het gender van 

personificaties. Daarnaast worden de twee bijvragen beantwoord: (i) hoe wordt het gender van 

personificaties duidelijk gemaakt en (ii) heeft het gender van die personificaties een bepaalde functie. 
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HOOFDSTUK 1: THEORETISCH KADER EN METHODOLOGIE 

 

1. Status questionis 
 

Personificatie werd lang beschouwd als een relatief eenvoudige en gemakkelijk herkenbare stijlfiguur. 

Daarbij bekritiseerden literatuurtheoretici van Cicero tot Coleridge het gebruik ervan in de literatuur. 

Onbelangrijk als het geacht werd, viel het bovendien vaak samen met het genre van de allegorie.4 

Allegorische teksten kunnen zeker personificaties bevatten, maar allegorie en personificatie zijn niet 

onlosmakelijk met elkaar verbonden. Personificatie kan ook in andere soorten teksten voorkomen en is 

op zichzelf niet altijd allegorisch.5 Hoe dan ook kwam het fenomeen de laatste decennia meer in de 

belangstelling te staan, vooral onder invloed van het poststructuralisme en mede door een groeiende 

interesse in de allegorie. Zo ontstond er ook stilaan een besef over de complexiteit van het begrip.6 

James J. Paxson werkt in The Poetics of Personification (1994) een volledig theoretisch kader uit voor 

de studie van personificatie. Hij geeft niet alleen een overzicht van bestaande theorieën over 

personificatie van de klassieke oudheid tot nu, maar hij stelt zelf een allesomvattende theorie voor om 

personificaties te benaderen. Daarbij reikt hij een terminologie aan om het concept te analyseren, iets 

wat tot dusver ontbrak. Er werd al veel geschreven over het fenomeen, maar de terminologie varieerde 

en was soms onduidelijk.7 

Paxson combineert de ideeën van de klassieke theoretici, die personificatie benaderen in allegorische 

teksten, en het (post)structuralisme, dat personificaties in allerlei narratieve vormen bekijkt.8 Een 

belangrijke evolutie in die twee benaderingen is het besef van de complexiteit van personificaties. 

Waar klassieke auteurs zoals Demetrius, Cicero en Quitilianus het begrip vooral beschrijven als een 

retorische versiering, zien achttiende-eeuwse en vooral negentiende-eeuwse auteurs zoals John Ruskin 

stilaan in dat er een onderscheid is tussen personificatie als retorische versiering en personificaties die 

echte personages zijn. 9 Die trend zet zich voort in de twintigste eeuw bij auteurs als Robert W. Frank 

jr., Morton W. Bloomfield, Paul de Man en Hillis J. Miller. Frank beschrijft de personificaties 

                                                        

4 J. J. Paxson, The Poetics of Personification. New York 1994, p. 1, 29. 
5 R. Copeland, P. Struck, ‘Introduction’ in: R. Copeland, P. Struck (red.), The Cambridge Companion to 
Allegory. New York 2010, p. 1-11. 
6 Paxson, Poetics, p. 8-11. 
7 Paxson, Poetics, p. 1-7. 
8 Paxson, Poetics, p. 7. 
9 Paxson, Poetics, p. 8-29. 
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bijvoorbeeld in de literaire context van de personificatie-allegorie.10 Morton W. Bloomfield gaat meer 

het grammaticale aspect van personificaties analyseren.11  

Bovendien lijkt ook het waardeoordeel te veranderen doorheen de tijd. Zowel Cicero als Coleridge 

raden aan de stijlfiguur volledig te vermijden. Dat is anders bij Bloomfield, Miller en vooral bij de 

Man, die haar beschrijft als ‘the master trope of poetic discours’.12 

Door het aanvankelijk geringe onderzoek naar personificaties zelf, is er relatief weinig informatie over 

het gender van personificaties. De theoretici die de mannelijkheid dan wel vrouwelijkheid van 

personificaties in vraag stellen, verbinden hun gender automatisch met het grammaticaal genus van de 

naam van de personificatie.13 

Paxson stelt alternatieve verklaringen voor, maar hij legt de focus in zijn onderzoek voornamelijk op 

het standaard vrouwelijke gender van personificaties voor de twaalfde eeuw14 en op de mannelijke 

personificaties in Langlands Piers Plowman.15 Zijn analyse van het gender van personificaties is 

redelijk specifiek en dus minder toepasbaar in teksten waar mannelijke en vrouwelijke personificaties 

naast elkaar verschijnen, zoals bij Cornelis Everaert. Zijn inzichten en algemene richtlijnen zijn 

uiteraard wel nuttig en zullen dus ook in beschouwing genomen worden. 

De inzichten van Helen Cooper omtrent het gender van personificaties zijn veel algemener. Zij 

onderzocht net als Paxson het gender van personificaties in Piers Plowman,16 maar beschouwt ook 

personificaties in Shakespeare’s werk en in literatuur van de late middeleeuwen in het algemeen.17 

Cooper probeert zowel universele oorzaken te zoeken voor het gender van personificaties op basis van 

associatieve factoren, als oorzaken die afhangen van de tekst en context waarin de personificaties 

voorkomen. Omdat haar inzichten gebruikt kunnen worden bij teksten waarin mannelijke en 

vrouwelijke personificaties samen verschijnen, zal vooral haar theoretisch werk aangewend worden in 

deze scriptie. 

Echter, vooraleer we kunnen kijken naar wat het gender van de personificaties precies bepaalt, moeten 

we een duidelijk afgebakende definitie opstellen van de stijlfiguur zelf.  

                                                        

10 R. W. Frank, ‘The Art of Reading Medieval Personification-Allegory’, A Journal of English Literary History 
20.4 (1953), p. 237-250. 
11 M.W. Bloomfield, ‘A Grammatical Approach to Personification Allegory’, Modern Philology 60.3 (1963), p.  
161-171. 
12 Paxson, Poetics, p. 29-34. 
13 J.J. Paxson, James, ‘Personification’s Gender’, Rhetorica: A Journal of the History of Rhetoric 16.2 (1998), p. 
151, 159-160. 
14 Paxson, ‘Personification’s Gender’, p. 149-179. 
15 J.J. Paxson, ‘Gender Personified, Personification Gendered, and the Body Figuralized in Piers Plowman’, The 
Yearbook of Langland Studies 12 (1998), p. 65-96. 
16 H. Cooper, ‘Gender and Personification in Piers Plowman.’ Yearbook of Langland Studies 5 (1991), p. 31-48. 
17  H. Cooper, ‘The Afterlife of Personification’, in: R. Morse, H. Cooper, P. Holland (ed.), Medieval 
Shakespeare. Pasts and Presents. New York 2013, p. 98-116. 
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2. Personificaties 
 

2.1 Definitie en soorten 
 

Personificatie of persoonsverbeelding gebeurt wanneer een menselijke identiteit aan een niet-

menselijke eenheid (any non-human quantity) wordt gegeven.18 Paxson argumenteert dat, hoewel dit 

een correcte benadering van het begrip is, die definitie niet volledig is. Hij ziet meteen dat er een 

onderscheid moet gemaakt worden tussen twee grote soorten van personificaties: een 

personificatiefiguur (personification figure) en een personificatiepersonage (personification 

character). Een personificatiefiguur beschrijft hij als een eenvoudige stijlfiguur die vooral in alledaags 

of spreekwoordelijk taalgebruik gehanteerd wordt. Daarnaast kan ze natuurlijk ook gebruikt worden in 

proza, poëzie, lyriek en drama. De belangrijkste eigenschap van deze variatie van personificatie is dat 

ze maar in één zin of vers voorkomt. Een goed voorbeeld hiervan is het spreekwoord ‘Als Armoede 

binnenkomt, vliegt Liefde de deur uit’. De twee abstracties armoede en liefde krijgen menselijke 

eigenschappen, maar ze verschijnen slechts eenmalig. De tweede soort personificatie, het 

personificatiepersonage, is een uitbreiding van die personificatiefiguur naar een narratieve wereld. Dat 

personificatiepersonage zit met andere woorden ingebed in een echt verhaal en het komt meerdere 

keren voor in dat verhaal.19  

Paxson gaat dan nog verder door de categorie van de personificatiepersonages op te splitsen in twee 

subtypes: een beschreven of geparafraseerd personificatiepersonage (descriptive/paraphrastic 

narrative personification) en een mimetisch personificatiepersonage (fabular/mimetic narrative 

personification). Dat eerste type is eigenlijk een uitbreiding van de zonet beschreven 

personificatiefiguur, met het verschil dat het in meer dan één zin of vers verschijnt. Een mimetisch 

personificatiepersonage onderscheidt zich van het eerste type omdat het een actantiële rol heeft. Het 

personage wordt niet meer louter beschreven, maar het gaat werkelijk actie ondernemen.20  

Het onderscheid tussen die twee subtypes wordt grotendeels bepaald door de duur of het tempo van 

een vertelling. Paxson baseert zich hiervoor op de verteltheorie van Gerard Genette. De duur wordt 

bepaald door ‘de verhouding tussen de verteltijd (de tijd van het verhaal) en de vertelde tijd (de tijd 

van de geschiedenis)’.21 Van de vijf mogelijkheden van die verhouding (ellips, versnelling, scène, 

vertraging en pauze) acht Paxson samenvatting (ellips of versnelling) en scène in een vertelling als één 

van de essentiële kenmerken van een respectievelijk beschrijvend personificatiepersonage en 

                                                        

18 Paxson, Poetics, p. 1. 
19 Paxson, Poetics, p. 35. 
20 Paxson, Poetics, p. 36-38 
21 J. Pieters, Beste lezer, een inleiding in de algemene literatuurwetenschap. Gent 2011, p. 129. 
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mimetisch personificatiepersonage.22 Wanneer een auteur samenvatting (ellips of versnelling) gebruikt 

is de vertelde tijd groter dan de verteltijd.23 Volgens Paxson verschijnt bij deze verhouding van de 

vertelde tijd en de verteltijd het beschreven personificatiepersonage. Versnelling of ellips houdt in 

principe in dat er een gebeurtenis wordt samengevat of beschreven. Van werkelijke actie kunnen we 

hier eigenlijk niet spreken. Dat is anders als er scenisch wordt verteld. Als de auteur scène gebruikt, is 

de verschijning van een mimetisch personificatiepersonage mogelijk. Een verhaal wordt dan bijna een 

mimetische weergave van de werkelijkheid, omdat de acties van de personificaties geschieden op het 

moment van de vertelling.24  

Paxson geeft als voorbeeld van een beschreven personificatiepersonage de vrouwelijke figuur 

Wijsheid uit het Oude Testament. Ze verschijnt in het boek Wijsheid van Salomo:25  

Ik heb gebeden en er werd mij inzicht gegeven. Ik heb gesmeekt en de geest van Wijsheid 
kwam tot mij. Ik hield meer van haar dan van scepters en tronen. (W. 7:7-8) 

 
Wijsheid heeft alle kenmerken van een echt personificatiepersonage. Ze heeft een menselijke identiteit 

en menselijke eigenschappen en ze komt op meerdere plaatsen in het verhaal voor: ‘Ik probeerde haar 

als bruid mee te voeren en ik werd een vereerder van haar schoonheid […] zij weet ingewikkelde 

wendingen te verklaren en raadsels op te lossen’ (W. 8:2). Wijsheid heeft echter geen echte actantiële 

rol op het moment dat het verhaal verteld wordt. Haar acties worden louter beschreven:  

Zij heeft de eerst-geboetseerde, de vader van de wereld, beschermd toen alleen hij nog was 
geschapen en zij heeft hem bevrijd uit zijn val. Zij heeft hem ook de kracht gegeven om over 
alles te heersen. (W. 10:1-2) 

 
Volgens Paxson zijn de personificaties in Aurelius Clemens Prudentius’ Psychomachia (405 n. Chr.) 

een goed voorbeeld van mimetische personificatiepersonages. Prudentius voert in dit allegorisch 

gedicht personificaties op van deugden en zonden, zoals Luxe (Luxuria), Soberheid (Sobrietas), Lust 

(Libido) en Kuisheid (Pudicitia), en hij laat ze tegen elkaar strijden. In zijn gedicht zien we van 

moment tot moment wat er gebeurt op het slagveld. Anders dan in het boek Wijsheid van Salomo 

                                                        

22 Paxson, Poetics, p. 37. 
23 Paxson maakt geen expliciet onderscheid tussen ellips en versnelling op het niveau van de snelheid van de 
vertelling. Bij Genette zien we echter dat ellips een gebeurtenis is in het verhaal die weggelaten is uit de 
vertelling. Versnelling betekent veeleer samenvatting, wanneer een gebeurtenis die langer duurt op het niveau 
van de vertelde tijd korter wordt weergegeven in de verteltijd, in het eigenlijke verhaal. (Pieters, Beste lezer, p. 
129-130) 
24 Paxson, Poetics, p. 37. 
25 De fragmenten van Het boek Wijsheid en alle fragmenten uit de Bijbel die hierna nog volgen, komen uit de 
volgende bijbeleditie: De Bijbel, Willibrordvertaling, ’s-Hertogenbosch 1995. 
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wordt er niet louter beschreven wat de personificaties doen en zeggen.  De actie vindt plaats op het 

moment van de vertelling:26 

Vervolgens doorboort ze [Kuisheid] met een zwaard de keel van de ontwapende hoer [Lust], 
die hete gassen met vuile bloedklonters uitspuwt. Haar onreine adel verontreinigt de lucht.27 

 
In het kader van het onderzoek naar het gender van personificaties, is het belangrijk om de soort 

personificatie te kunnen achterhalen. Het genderaspect bij personificatiepersonages is namelijk vaker 

expliciet aanwezig dan bij eenvoudige personificatiefiguren. Bij personificatiefiguren kan het terloops 

vermeld worden, maar het gender van personificatiepersonages zal veel duidelijker zijn. In sommige 

gevallen zal het bovendien een functie hebben in het verhaal waar de personificatiepersonages in 

voorkomen. Het spreekt dan ook voor zich dat in deze scriptie personificatiepersonages bestudeerd 

worden. 

 

2.2 Structuur  
 

Paxson analyseert ook de structuur van de stijlfiguur en beschouwt hoe een personificatie precies tot 

stand komt. Bovendien wil hij bepalen waar personificatie thuishoort in het geheel van figuurlijke 

beeldspraak en kijken of er gelijkaardige literaire stijlfiguren bestaan. 

Hij gaat daarvoor eerst kijken naar de interne structuur van een personificatie. Die baseert hij op de 

tekenleer van Ferdinand de Saussure. De Saussure benadrukt dat een teken een ‘bilaterale of dyadische 

structuur’ heeft. Een teken heeft met andere woorden een tweeledig karakter. Het bestaat enerzijds uit 

een ‘inhoudelijk concept’ (le signifié) en anderzijds uit een waarneembaar ‘image acoustique’ (le 

signifiant)’.28 Bij personificaties gebeurt er iets soortgelijks. Een personificatie (het teken) bestaat 

zowel uit een inhoudelijk concept (the personified) als uit een waarneembare mens die het concept 

belichaamt (the personifier).29  

Daarnaast kijkt Paxson waarbij personificatie als stijlfiguur kan onderverdeeld worden. Een 

personificatie is eigenlijk gebaseerd op het mechanisme van transformatie: iets wordt naar iets anders 

omgezet. Personificatie is echter redelijk specifiek: een omzetting van een niet-menselijke eenheid 

(any non-human quantity) naar een cognitieve mens. 30  Paxson ziet in dat er ook nog andere 

transformaties kunnen voorkomen. Hij neemt die interne (dubbele) en externe (transformatie) 
                                                        

26 Paxson, Poetics, p. 37, 63-70. 
27 A. C. Prudentius, Psychomachia. Vert. H.J. Thomson Vol.1, Loeb Classical Library. Cambridge 1949, p. 49-
50, geciteerd door: Paxson, Poetics, p. 68. Eigen Nederlandstalige vertaling. 
28 Pieters, Beste lezer, p. 95. 
29 Paxson, Poetics, p. 39-40. 
30 Paxson, Poetics, p. 42. 
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structuur van personificatie in beschouwing en ontdekt zes andere mogelijke tropen of figuren van 

transformatie: verstoffelijking (substantialization), antropomorfisme (antropomorphism), 

verdierlijking (animalification), dispersonificatie (reification), ideatie (ideation) en locatie-wording 

(topicalization). Die tropen baseert hij op de zes mogelijke ontologische categorieën die een 

transformatie ondergaan, of het eindproduct zijn van een transformatie: mens, niet-menselijke 

levensvorm (plant/dier), levenloos object, plaats, abstract idee en godheid.31  

De hoofdtroop is verstoffelijking of de figuurlijke transformatie van eender welke niet-corporele 

eenheid naar een fysieke, corporele eenheid. Vervolgens komt antropomorfisme, de figuurlijke 

transformatie van eender welke niet-menselijke eenheid naar een personage dat een menselijke vorm 

heeft. Daaronder past personificatie of de figuurlijke transformatie van eender welke niet-menselijke 

eenheid naar een cognitieve mens die in staat is om te denken, taal beheerst en een gezicht en stem 

heeft. Deze tropen verschillen onderling door hun hiërarchie. Personificatie is bijvoorbeeld per 

definitie ook verstoffelijking, maar niet omgekeerd.32 Naast verstoffelijking, antropomorfisme en 

personificatie zijn er nog drie vier subtropen: verdierlijking of de figuurlijke transformatie van ofwel 

een mens, abstractie of levenloos object naar een dier; dispersonificatie of de transformatie van een 

mens naar een levenloos ding; ideatie, de transformatie van een ding of een mens naar een abstract 

idee, essentie of geest; en plaats-wording of de transformatie van een abstractie naar een geografische 

plaats.33  

 

2.3 Karakterisering van de personifier 
 

Vooraleer we specifiek theorieën omtrent het gender van de personificaties bekijken, rest er nog een 

analyse van de waarneembare mens die het inhoudelijk concept belichaamt: de karakterisering van de 

personifier.34 Vier elementen dienen hiervoor ontleed te worden: de naam van de personificaties, hun 

uiterlijk en persoonlijkheid en hun acties in de context waarin ze verschijnen, meestal een allegorisch 

verhaal. Die elementen zijn niet alleen belangrijk voor de interpretatie van de context of het verhaal 

waarin de personificaties voorkomen, maar ze staan ook in verband met het gender van de 

personificaties, zoals duidelijk zal worden in het volgende onderdeel.  

De analyse van de soort personificatie en de structuur ervan is interessant om de personificatie zelf te 

begrijpen. Dat zegt echter nog weinig over het verhaal waarin de personificaties meestal verschijnen: 

de personificatie-allegorie. Zoals hierboven al vermeld werd, waren personificatie en allegorie lange 
                                                        

31 Paxson, Poetics, p. 42-46, opm.: Paxson behandelt de ontologische categorie van godheden niet in zijn theorie. 
32 Paxson, Poetics, p. 42-45.  
33 Paxson, Poetics, p. 43. 
34 Deze analyse is vooral nuttig voor personificatiepersonages, maar kan ook in beperkte mate gebruikt worden 
voor personificatiefiguren. 
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tijd verkeerdelijk synoniemen van elkaar. Paxson wijt die vergissing aan het dubbelzinnige karakter 

van zowel personificatie als allegorie. Personificatie bestaat uit een werkelijk lichaam en een 

inhoudelijk concept, en zo bestaat allegorie ook uit wat er letterlijk geschreven staat of gezegd wordt 

en wat er figuurlijk bedoeld wordt.35  

Personificaties moeten niet altijd allegorisch geïnterpreteerd worden. Enkel wanneer personificaties in 

een allegorisch verhaal voorkomen, wat we dan een ‘personificatie-allegorie’ noemen, kunnen we 

spreken van allegorische personificaties.36 De personificaties Kuisheid (Pudicitia) en Lust (Libido) uit 

de Psychomachia stellen bijvoorbeeld eenvoudigweg kuisheid en lust voor. De vermenselijking op 

zich is niet per se allegorisch. Wat wel allegorische interpretatie vereist is wat de personificaties doen 

wanneer ze een werkelijke rol gaan spelen in een verhaal en tevens de relatie die de personificaties 

met elkaar hebben in dat verhaal.37 Kuisheid en Lust gaan bijvoorbeeld de strijd met elkaar aan, een 

strijd waarbij Lust bloederig aan haar einde komt. De tekst zou een andere allegorische betekenis 

krijgen als Kuisheid en Lust er bijvoorbeeld hartsvriendinnen in waren.  

Om de personificatie-allegorie in zijn geheel te begrijpen moeten we dus ten eerste kijken naar wat er 

gebeurt in het verhaal. Zowel Frank38, Bloomfield39, Paxson40 als Cooper41 wijzen op het belang van 

de acties van de personificaties in een personificatie-allegorie. Actie is een breed begrip, maar het 

houdt in principe twee elementen in: (i) wat doen de personificaties in het verhaal of hoe gedragen ze 

zich, en (ii) hoe verhouden de personificaties zich ten opzichte van elkaar of wat is hun relationeel 

verband. 

Naast de acties van personificaties moeten we ook kijken naar hun uiterlijk en innerlijk. Zowel het 

uiterlijk als de persoonlijkheid van een personificatie zijn namelijk onderdelen van de menselijke 

eenheid (personifier) die hun inhoudelijk concept (personified) toegewezen krijgt. De persoonlijkheid 

van personificaties kan soms ook het een en ander duidelijk maken over de aard van het concept dat 

belichaamd wordt.42 Bepaalde kledingstukken, attributen of uiterlijke kenmerken zijn eveneens nuttig 

voor een analyse van de personificaties en de allegorie. Ze hebben namelijk vaak een symbolische 

betekenis.43 De uiterlijke en innerlijke kenmerken van een personificatie zullen ook handig zijn voor 

de analyse van hun gender.  

                                                        

35 Paxson, Poetics, p. 17-18. 
36 Frank, ‘Medieval Personification-Allegory’, p. 242-247. 
37 Frank, ‘Medieval Personification-Allegory’, p. 244. 
38 Frank, ‘Medieval Personification-Allegory’, p. 244-245. 
39 Bloomfield, ‘A Grammatical Approach to Personification-Allegory’, p. 165-166. 
40 Paxson, Poetics, p. 37. 
41 Cooper, ‘The Afterlife of Personification’, p. 98-116. 
42 Frank, ‘Medieval Personification-Allegory’, p. 247. 
43 W.M.H. Hummelen, De Sinnekens in het Rederijkersdrama. Groningen 1958, p. 42-59. 
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Ten slotte rest er nog de analyse van de naam van personificaties. Paxson onderscheidt drie structurele 

mogelijkheden voor de namen van personificaties: een naam die bestaat uit één woord, uit 

samengestelde of meerdere woorden, of uit één of meerdere woorden in een vreemde taal. Hij 

benadrukt ook dat namen vaak eenvoudig te interpreteren zijn door hun letterlijkheid.44 Frank geeft 

hier bijkomende verhelderende informatie over. De namen zijn volgens hem essentieel omdat ze de 

betekenis van de personificaties letterlijk weergeven. De lezer moet geen diepere betekenis zoeken 

achter de namen, want de naam van een personificatie is letterlijk wat die personificatie belichaamt.45  

Hier is echter wel wat nuance nodig. Ook al zijn de meeste namen gemakkelijk te interpreteren, ze zijn 

wel nog steeds essentieel om de tekst waarin de personificatie voorkomt te begrijpen. Bovendien 

hebben niet alle personificaties zo’n eenduidige naam. Sommige namen zijn bijvoorbeeld 

woordspelingen, die wel enige interpretatie vereisen. Daarbij dient de hedendaagse lezer van 

bijvoorbeeld Middelnederlandse teksten, zoals de Spelen van Cornelis Everaert, de Middelnederlandse 

namen te hertalen naar een modern lemma. Het is hier dus nodig om de namen ook te bekijken vanuit 

een etymologisch standpunt. Bij het onderzoek naar het gender van personificaties zal die 

etymologische studie van de namen van personificaties bovendien ook nuttig blijken. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

44 Paxson, Poetics, p. 58-61. 
45 Frank, ‘Medieval Personification-Allegory’, p. 237-250. 
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3. Gender en personificaties 
 

In dit onderdeel bespreek ik enkele theorieën omtrent het gender van personificaties. Het 

genderonderzoek van personificaties is belangrijk eenvoudigweg omdat personificaties een gender 

hebben. Helen Cooper verklaart dat, aangezien personificatie vermenselijking teweegbrengt, een 

auteur zich effectief de menselijke vorm van een abstract idee, object, dier, plant of plaats inbeeldt. 

Dat betekent echter ook dat hij die abstractie verbeeldt in genderspecifieke termen. Volgens Cooper 

ziet de auteur werkelijk een man of vrouw voor zich en niet een mens in het algemeen.46 De 

personificatie zal allerlei eigenschappen krijgen, die voor de auteur als mannelijk of vrouwelijk 

ervaren worden.  

Zoals al kort in de inleiding vermeld werd, wordt ‘gender’ hier beschouwd als een socio-culturele 

constructie. Gender is ‘het geheel van sociale en culturele kenmerken van een sekse’.47 Met termen 

zoals mannelijk en vrouwelijk of mannelijkheid en vrouwelijkheid, wordt hier dus niet enkel verwezen 

naar de anatomie van een mannelijk dan wel vrouwelijk lichaam, maar ook naar de betekenissen en 

kenmerken die aan een persoon met een mannelijk of vrouwelijk lichaam toegeschreven worden.  

Judith Lorber zegt dat die betekenissen kunnen veranderen doorheen de tijd. Gender en de kenmerken 

van een gender worden voortdurend heruitgevonden.48 Mary M. Talbot legt bovendien uit dat anders 

dan ‘sekse’, ‘gender’ niet binair is. Gender is een continuüm. We kunnen bijvoorbeeld een bepaalde 

vrouw vrouwelijker vinden dan een andere, of net meer mannelijk. Hetzelfde geldt natuurlijk bij 

mannen.49 

Deze definitie wordt gevolgd omdat het gender van personificaties op dezelfde manier zichtbaar 

wordt.50 We zien het aan allerlei kenmerken zoals hun uiterlijk, gedrag, naam en persoonlijkheid. 

Sommige mannelijke personificaties zijn nadrukkelijker mannelijk dan andere, en het omgekeerde kan 

gebeuren bij vrouwelijke personificaties. De socio-culturele context zal bovendien van essentieel 

belang blijken bij de genderanalyse van de personificaties. 

Wat bepaalt nu het gender van personificaties en waarom zijn bepaalde personificaties mannelijk en 

andere vrouwelijk? Het zal al snel duidelijk worden dat hier niet één vaste verklaring voor is en dat 

context van enorm belang is. 

 
                                                        

46 Cooper, ‘Gender and Personification’, p. 34-35. 
47 T. Den Boom en D. Geeraerts (red.), “Gender”, in: Van Dale. Groot woordenboek van de Nederlandse taal 
[14de druk], Antwerpen/Utrecht 2005, p. 1144. 
48 J. Lorber en S.A. Farrell (red.), The social construction of gender. Newbury Park, CA 1991, p. 99-105. 
49 M.M. Talbot, Language and gender, Cambridge 1998, p. 7. 
50 Hier wordt in hoofdstuk 3 nog dieper op ingegaan. 
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3.1 Grammaticatheorie 
 

In de literatuur uit de Griekse en Latijnse oudheid en in de Latijnse (voornamelijk christelijke) 

literatuur tot ongeveer de twaalfde eeuw zijn personificaties meestal vrouwelijk. Joseph Addison gaf 

hier al in de zeventiende eeuw een redelijk vanzelfsprekende verklaring voor, die volgens Paxson nog 

steeds deels wordt geaccepteerd. Het genus van abstracte zelfstandige naamwoorden is bijna altijd 

vrouwelijk in het Latijn en als logisch gevolg verschijnen gepersonifieerde abstracties dan ook in een 

vrouwelijke vorm. Na de twaalfde eeuw duiken er meer en meer mannelijke personificaties op in de 

literatuur, wat Addison beschouwt als een gevolg van het verval van de grammaticale genusstructuur 

in Europese volkstalen.51  

Addison is niet de eerste die een correlatie ziet tussen het vrouwelijk grammaticaal genus van 

abstracties en de vroegste vrouwelijke personificaties. In een negende-eeuwse commentaar op 

Boëthius’ De Consolatio Philosphiae wordt dezelfde verklaring gegeven voor het vrouwelijke gender 

van het personage Filosofie: Filosofie wordt belichaamd door een vrouw omwille van het vrouwelijke 

genus van het Latijnse en Griekse woord voor filosofie.52  

Bloomfield gaat ook uit van deze redenering. Meer nog, hij vermeldt dat het onderzoek naar 

personificaties vaak gebruikt werd om de oorsprong van grammaticale genera van woorden te 

onderzoeken.53 Cooper, die tevens de commentator van Boëthius’ werk citeert, accepteert dit in zekere 

zin ook als een van de mogelijke oorzaken.54 Zelfs Paxson, hoewel hij alternatieve verklaringen 

plausibeler vindt, sluit deze mogelijkheid niet volledig uit, zeker als het gaat over die vroege, 

uitsluitend vrouwelijke personificaties.55  

 
3.1.1 Problemen 
 

Die theorie is echter problematisch om verschillende redenen. Ten eerste roept die stelling volgens 

Paxson alleen maar een nieuwe filologisch vraagstuk op, namelijk wat is dan de oorsprong van 

grammaticaal genus?56  

In de negentiende eeuw ontstaat er een debat over de semantische of formele oorsprong van 

grammaticaal genus. 57  Sommige historische linguïsten zoals Otto Jespersen en Jakob Grimm 

                                                        

51 Paxson, Poetics, p. 173-174, Paxson, ‘Personification’s Gender’, p. 161-162. 
52 Cooper, ‘Gender and Personification’, p. 31. 
53 Bloomfield, ‘A Grammatical Approach’, p. 161-171. 
54 Cooper, ‘Gender and Personification’, p. 31-33. 
55 Paxson, ‘Personification’s Gender’, p.176. 
56 Paxson, ‘Gender Personified’, p. 68-69. 
57 G.G. Corbett, Gender, Cambridge 1991, p. 307-308. 
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beweerden dat het grammaticaal genus van woorden veroorzaakt werd door een semantische link 

tussen bepaalde woorden en mannen of vrouwen, andere linguïsten zoals Karl Brugmann waren 

overtuigd van de semantische willekeur van grammaticaal genus en geloofden dat het een formele 

oorzaak had.58 

Otto Jespersen probeerde bijvoorbeeld het vrouwelijke genus van abstracte substantieven in Indo-

Europese talen te linken aan vrouwelijke functies of eigenschappen. Hij zag een overeenkomst van 

primitieve concepten zoals de aarde, de nacht of het leven en het natuurlijke verzorgende karakter van 

moeders. De aarde verschaft levensnoodzakelijke elementen zoals voeding en water, zoals een moeder 

dat doet voor haar kinderen. Bijgevolg werd een woord als terra (aarde) een vrouwelijk grammaticaal 

genus toegewezen door prehistorische sprekers. Die overeenkomst bestaat natuurlijk wel, maar de 

vraag is nog steeds in welke mate dat de taal heeft beïnvloed.59  

Hedendaagse taalkundigen zoals Maria M. Manoliu benadrukken dat er geen verwarring mag bestaan 

tussen echte eigenschappen van mensen en linguïstische semantische kenmerken van woorden.60 

Taalkundige Greville G. Corbett zegt dat grammaticaal genus in sommige gevallen wel bepaald wordt 

door een semantische overeenkomst, zoals bij substantieven die expliciet verwijzen naar een 

vrouwelijke of mannelijke referent. Vaak echter bepalen formele regels het grammaticale genus van 

woorden en is het genus semantisch arbitrair.61 

De grammaticatheorie impliceert ten tweede dat dichters al dan niet bewust grammaticale regels 

volgen bij de creatie van personificaties. Dat vindt Paxson problematisch omdat het een logische 

redenering is, terwijl personificatie eigenlijk een onlogisch linguïstisch proces is. Personificatie 

gebeurt wanneer abstracties, concepten of objecten vermenselijken en zich als mens gaan gedragen, 

ook op een taalkundig niveau. Ze worden bijvoorbeeld verbonden met werkwoorden die normaal 

voorbehouden zijn voor levende entiteiten (lopen, spreken). In die zin is personificatie eigenlijk een 

fout tegen de grammatica. Als personificatie zo linguïstisch onlogisch is, lijkt een logische oorzaak 

voor het gender van de personificatie, namelijk het grammaticaal genus, niet voldoende.62  

Ten derde is het volgens Karl Guthke, die het variabele gender van personificaties van de dood 

onderzoekt, ook een onbetrouwbare oorzaak.63 Grammaticaal genus is namelijk geen vaste, constante 

                                                        

58 M. Kilarski, ‘Grimm vs. Brugmann on gender: Analogies in ancient, medieval and modern linguistics’, in: M. 
Milojević-Sheppard, S. Orel-Kos en J. Orešnik (red.), Linguistics and language studies: Exploring language 
from different perspectives. Proceedings of the 32nd Annual Meeting of Societas Linguistica Europaea, 
Ljubljana, 8-11 July 1999. Ljubljana 1999, p. 87-96. 
59 Paxson, ‘Gender Personified’, p. 68. 
60 M. M. Manoliu, ‘Cognitive categories and grammatical gender from Latin to Romance’, Selected Papers from 
the 4th UK Cognitive Linguistics Conference, 2014, p. 228-245. 
61 Corbett, Gender, p. 7-32, 33-69. 
62 Paxson, ‘Personification’s Gender’, p. 149-179. 
63 K. Guthke, The Gender of Death: A Cultural History in Art and Literature. Cambridge 1999, p. 24. 
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waarde in een taal. Het genus van een bepaald woord is niet altijd hetzelfde in alle talen, grammaticaal 

genus kan veranderen doorheen de tijd en woorden in eenzelfde taal kunnen verschillende genera 

hebben in bepaalde omstandigheden. Hij vraagt zich ook af wat er dan gebeurt als de naam 

(zelfstandig naamwoord) van een personificatie een onzijdig genus heeft. Bovendien hebben talen 

zonder grammaticaal genus, zoals Fins en Hongaars, ook mannelijke en vrouwelijke personificaties.64 

 
3.1.2 Toepassing 
 

De onbetrouwbaarheid van de grammaticatheorie bewijst zich ook bij de toepassing ervan op Cornelis 

Everaerts personificaties. Een minimaal etymologisch onderzoek naar de naam van de personificaties 

bewijst dat slechts 28 van de 59 personificaties in de werken van Everaert die hier besproken worden, 

een overeenkomst vertonen van grammaticaal genus en menselijk gender. Er werd telkens gezocht 

naar het genus van het zelfstandig naamwoord in de naam van de personificatie. Bij een personificatie 

als ‘Een Sanders Welvaren’ werd er bijvoorbeeld gekeken naar het genus van welvaren.65 De tabel 

hieronder geeft een aantal exacte cijfers weer. 

Tabel 1: Grammaticaal genus zelfstandig naamwoord in de naam van de personificaties 

 
In bijlage 2 staat een meer uitgebreide tabel die precies weergeeft welke personificaties een 

overeenkomst van gender en grammaticaal genus tonen en welke niet.66 Het interessantste voorbeeld 

hieruit, dat de grammaticatheorie weerlegt, is het duo Den Daghelicxschen Snaetere en sVolcx 

Clappage uit Tspil van den Pays. Snaetere is een hazelnootverkoopster, een vrouw die ‘het algemeen 

gerucht, de openbare mening’ voorstelt. Clappage is een arbeider, een man, en belichaamt ‘de praatjes 

onder het volk.’67 Beide personages zijn eigenlijk personificaties van de geruchten onder het volk. 

                                                        

64 Guthke, The Gender of Death, p. 22-23. 
65  Hiervoor werd Het Middelnederlandsche woordenboek geraadpleegd: De Geïntegreerde Taal-Bank, 
Middelnederlandsch Woordenboek (MNW) 1250-1550. Instituut voor Nederlandse lexicologie 2007-2010. 
Beschikbaar via http://gtb.inl.nl/.  
66 Onderaan die tabel staan enkele opmerkingen over welke stappen precies ondernomen zijn om dit te 
onderzoeken. 
67  W. N. M. Hüsken (ed.), De spelen van Cornelis Everaert. Opnieuw uitgegeven, van annotaties en 
woordverklaringen voorzien. Hilversum 2005, p. 1010. 
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Hoewel Snaetere een vrouw is, neemt het Middelnederlandse lemma snater (‘gebabbel’, ‘geklap’) een 

mannelijk genus. Clappage is een man, maar clappage (geklap, gesnap) heeft een vrouwelijk genus.  

Het komt ook voor dat het gender van de personificatie en het genus van het zelfstandig naamwoord in 

hun naam wel overeenkomen. Het is natuurlijk opvallend dat dit vooral het geval is bij de vrouwelijke 

personificaties. Bij 16 van de 18 vrouwelijke personificaties is er wel een overeenkomst. De 

mannelijke personificaties tonen veel minder overeenkomst (12/41) met het grammaticaal genus, al 

zijn er ook enkele voorbeelden. Een mogelijke verklaring voor die overeenkomst geeft Wim 

Hummelen in zijn bespreking van het gender van sinnekens, een specifiek personificatiepersonage dat 

later nog uitgebreid aan bod komt. Hij denkt dat wanneer het geslacht van het sinneken en het genus 

van de ‘sinnekensnaam’ overeenkomen, het volgende kan gebeurd zijn: 

Het moet een klein kunstje geweest zijn voor een sinneken met een vrouwelijke functie een 
grammaticaal vrouwelijke naam te verzinnen […], hoewel een dergelijke uitwerking blijkbaar 
niet  noodzakelijk was.68 

 
Everaert lijkt dus veeleer een bewuste keuze te maken in plaats van blindelings grammaticale regels te 

volgen. De vraag is natuurlijk hoe bewust die keuze van Everaert precies was. Zijn beslissing zal, als 

grammatica weinig tot geen invloed heeft, waarschijnlijk wel cultureel of sociaal bepaald zijn. 

 

3.2 Paxson: retorische en socio-culturele oorzaken 
 

Zoals al vermeld werd, was het overgrote deel van de personificaties voor de twaalfde eeuw 

vrouwelijk. Paxson denkt dat zowel de klassieke retorica en bepaalde socio-culturele attitudes ten 

opzicht van vrouwen dat veroorzaakt hebben. 

Paxson merkt op dat in theoretische teksten over de retorica, personificaties automatisch verbeeld 

worden in een vrouwelijke vorm. Hij haalt als voorbeeld een van de vroegst gepubliceerde definities 

van personificatie aan uit Demetrius’ Peri Hermeneias of De Elocutione (derde eeuw v. Chr.). 

Demetrius hanteert prosopopeia als terminologie voor personificatie.69 Hij beschouwt de vrouwelijke 

vorm van personificaties als essentieel voor de stijlfiguur, een soort formele voorwaarde voor 

personificaties:  

                                                        

68 W.M.H. Hummelen, De Sinnekens in het rederijkersdrama. Groningen 1952, p. 61-62. 
69 Zoals in de inleiding van dit theoretisch hoofdstuk al vermeld werd, varieerde de terminologie voor 
personificatie. De drie meeste gebruikte termen zijn ‘prosopopeia’, ‘conformatio’ en later ‘personificatie’, zie 
Paxson, Poetics, p. 8-34.  
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Ad gravitatem autem efficiendam, ad sumatur figura sensum spectans quae vocatur 
prosopopeia. e.g. Vobiscum reputate haec vel illa vobis exprobare, objicere majores vestros, 
vel Graeciam, vel Patrium, induta forma muliebris.70 

Een andere stijlfiguur […] is prosopopia/personificatie, beeld je bijvoorbeeld in dat je 
voorouders, of Griekenland, of het vaderland, in de vorm van een vrouw, je berispen of je iets 
verwijten.71 

 
Het is goed mogelijk dat klassieke en vroegmiddeleeuwse auteurs zo’n voorschriften gebruikten en 

steeds vrouwelijke personificaties gingen creëren.72 Volgens Paxson is die vormelijke voorwaarde 

echter niet toevallig. Hij gelooft dat de aard van de retoriek hiervoor verantwoordelijk is.  

Paxson beschrijft de retoriek in de Aristoteliaanse traditie als de kunst van het overtuigen. De taak van 

de redenaar bestond erin vindingrijke argumenten te presenteren, opdat hij zijn toehoorder(s) van het 

een of ander kon overtuigen. Later, in de Romeinse traditie, bij auteurs als Demetrius, de anonieme 

Rhetorica Ad Herennium auteur (eerste eeuw v. Chr.) en Quintilianus (eerste eeuw n. Chr.) verandert 

dat. In plaats van beschouwingen over de manier waarop een redevoering moest gehouden worden, 

ging men zich meer en meer bezighouden met de middelen die de redenaar tijdens zijn redevoering 

gebruikte: stijlfiguren. Retorica werd een verzamelnaam voor allerlei stijlfiguren.73  

Paxson zegt ook dat de retoriek in de praktijk steeds vaker gekenmerkt werd door verdraaiing, 

vermomming en vervorming. Door dat negatieve waardeoordeel zou er langzaamaan een associatieve 

relatie ontwikkeld zijn van de retoriek met verleiding en geheimhouding. Paxson beschrijft hoe de 

gewone, alledaagse, letterlijke taal in een overtuigende redevoering versierd of vermomd wordt met 

figuurlijke beeldspraak. Volgens hem zag men hierin een metaforische analogie met de manier waarop 

vrouwen zich opmaken, optooien of mooi maken.74 Hoewel de retoriek in oorsprong weldegelijk een 

mannelijke bezigheid was, worden de stijlfiguren die in de retoriek gebruikt worden dus geassocieerd 

met vrouwen.75 

Paxson versterkt zijn standpunt met een conclusie die Carolyn Dinshaw over allegorische interpretatie 

maakt. Zij ziet dezelfde analogie van de letterlijke versieringen die vrouwen dragen (make up, kleding, 

juwelen) en de figuurlijke tekstuele versieringen in een allegorische tekst. De interpretatie van een 

                                                        

70 Demetrius, De Elocutione 5.265. Vert. en ed. W. R. Roberts. Loeb Classical Library. Cambridge 1927, p. 461-
463, geciteerd door Paxson in: ‘Personifications’ Gender’, p. 152, en in: Poetics, p. 12. 
71 Eigen Nederlandse vertaling. 
72 Paxson, ‘Personifications’ Gender’, p. 155. 
73 Paxson, ‘Personification’s Gender’, p. 165. 
74 Paxson, ‘Personification’s Gender’, p. 165-168 en ‘Gender Personified’, p. 73. 
75 Paxson, ‘Personification’s Gender, p. 167. 
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allegorische tekst zou gezien kunnen worden als het uitkleden van die tekst om zo de waarheid te 

ontmaskeren: ‘allegorical intepretation is […] revealing a body figuratively represented as a woman’.76 

De retoriek en de stijlfiguren die daarbij gebruikt werden, werd dus geassocieerd met vrouwelijkheid. 

Dat bewijst natuurlijk nog niet waarom zoveel personificaties vrouwen waren. Paxson argumenteert 

dat aangezien stijlfiguren in het algemeen als vrouwelijk ervaren werden, de stijlfiguur van de 

belichaming, personificatie, automatisch in vrouwelijke vorm zou worden voorgesteld 77 

Personificaties waren vrouwen omdat Personificatie een vrouw is:78 

[…], personified characters in classical or early medieval literature were women because 
Personification as a concept (and itself personified) could be thought of as having the 
gendered qualities of the feminine.79 

 
Die associatie kwam volgens Paxson tot een hoogtepunt in de misogyne Bijbelinterpretaties van de 

kerkvaders. Zij gaan nog een stap verder dan vrouwen louter te associëren met figuurlijke taal. 

Vrouwen worden nu stilaan zelf beschouwd als figuurlijke beelden. Volgens Paxson ontstond die 

traditie in het scheppingsverhaal. Genesis beschrijft hoe de man uit het stof werd gecreëerd en de 

vrouw uit de rib van de man werd gevormd (Gen. 2:7, 21). De kerkvaders zouden dat verhaal 

interpreteren als een metafoor voor het eerste verlies van letterlijkheid of directheid. De vrouw werd in 

dat vroege christendom beschouwd als een tweederangs wezen, als een object ten opzicht van een 

subject. Ze komt na de man en verhoudt zich tegenover hem zoals figuurlijke beeldspraak zich 

verhoudt tegenover letterlijke, directe uitingen.80 Paxson citeert Howard Blochs interpretatie van het 

genesisverhaal om zijn standpunt duidelijk te maken: ‘Since the creation of woman is synonymous 

with the creation of metaphor, the relation between Adam and Eve is the relation of the proper to the 

figural’.81 

Er bestaat zeker een verband tussen die eerste personificaties en de structurele objectificatie van 

vrouwen. Emma Stafford bespreekt eveneens de mogelijkheid van het vrouwelijke gender van vroege 

personificaties en bepaalde attitudes ten opzichte van vrouwen in een klassieke of vroegchristelijke 

patriarchale wereld. Volgens Stafford zou de vrouwelijke vorm ideaal geweest zijn om abstracties te 

verbeelden, aangezien vrouwen zelf gereduceerd werden tot objecten. Stafford benadrukt in dat 

verband ook het belang van seksuele verlangens van mannen naar vrouwen. Bepaalde deugden zouden 

                                                        

76 C. Dinshaw, Chaucer’s Sexual Poetics. Madison 1989, p. 21, geciteerd door Paxson in: Poetics, p. 174. 
77 Paxson, ‘Personification’s Gender’, p. 172 
78 Paxson, ‘Gender Personified, p. 78. 
79 Paxson, ‘Personification’s Gender, p. 157. 
80 Paxson, ‘Personification’s Gender, p. 168 en ‘Gender Personified’, p. 74. 
81 H. Bloch, Medieval misogyny and the invention of Western romantic love, Chicago 1991, p. 38, geciteerd door 
Paxson in: ‘Gender Personified’, p.74.  
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bijvoorbeeld verbeeld worden als vrouwen, omdat het abstracte kwaliteiten waren waar mannen naar 

verlangden.82 

Paxson argumenteert dat mannelijke personificaties de literatuur binnendringen wanneer de structurele 

objectificatie van vrouwen vermindert in de latere middeleeuwen. Vanaf het moment dat vrouwen niet 

meer louter als objecten worden beschouwd en wel als echte mensen, zouden vrouwelijke en 

mannelijke personificaties naast elkaar verschijnen. Paxson blijft jammer genoeg redelijk vaag over 

welke historische gebeurtenissen die twaalfde-eeuwse shift precies zouden hebben veroorzaakt, maar 

benadrukt wel dat er een mentaliteitsverandering tot stand komt, die ook invloed uitoefent op het 

gender van personificaties.83 

 

3.3 Cooper: associatieve en contextuele oorzaken 
 

Tot hier hebben we vooral de vrouwelijke personificaties besproken, maar in Everaerts werk komen 

natuurlijk zowel mannelijke als vrouwelijke personificaties aan bod. Dat is zo in de meeste literaire 

werken na de twaalfde eeuw.84 De verklaringen die Helen Cooper voor het variabele gender van 

personificaties naar voren brengt hebben een associatieve en contextuele invalshoek. 

 
3.3.1 Associatie 
 

Volgens Cooper is de grammaticatheorie, die hierboven wordt besproken plausibel als een 

oorspronkelijke oorzaak, zowel voor mannelijke als vrouwelijke personificaties. Ze denkt echter dat er 

stilaan een ontwikkeling naar associatie is ontstaan. Eén van de zeven hoofdzonden Luxuria (lust, 

onkuisheid of wellust) bijvoorbeeld, heeft een vrouwelijk genus en wordt in de literatuur en kunst als 

vrouw gepersonifieerd. Cooper vermoedt dat ze oorspronkelijk als vrouw werd gepersonifieerd door 

het grammaticaal genus van het woord luxuria, maar dat lust als eigenschap later gewoon meer en 

meer met vrouwen zelf werd geassocieerd. Zo zou stilaan het idee van ‘de verleidelijke vrouw’ 

ontstaan. 85  Cooper leidt dit af uit de negende-eeuwse anonieme commentator van Boëthius 

Consolatione de Philosophia, die al veel eerder een correlatie zag tussen eigenschappen van bepaalde 

concepten en archetypische eigenschappen van vrouwen: 

                                                        

82 E.J. Stafford, ‘Masculine values, feminine forms: on the gender of personified abstractions’, in: L. Foxhall en 
J. Salmon (red.), Thinking Men: Masculinity and its Self-Representation in the Classical Tradition. London 
1998, p. 43-56. 
83 Paxson, ‘Personification’s Gender’, p. 178 en Poetics, p. 174. 
84 Paxson, ‘Personification’s Gender’, p. 178. 
85 Cooper, ‘Gender and Personification’, p. 34-37. 
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Configurat sibi mulierem Philosophiam; ideoque in speciem mulieris Philosophiam 
configurat, quia et apud Graecos et apud Latinos feminino genere pronuntiatur et auditores 
suos quasi quibusdam rudimentis adducit ad perfectam scientiam vel uti mater teneros lactat et 
nutrit filios. Vel idea quia mulieres allectrices sunt: sicut mulieris alliciunt uiros, ita philosphia 
specie perfectionis suae allicit homines sapientes.86 

[Boëthius] voert Filosofie op als vrouw; en hij verbeeldt haar in de vorm van een vrouw, 
omdat het woord een vrouwelijk genus had in het Grieks en Latijn; en omdat ze haar 
toehoorders leidt van elementaire principes naar de perfecte kennis zoals een moeder haar kind 
melk geeft en opvoedt. Of door de wetenschap dat vrouwen verleidsters zijn: als een 
verleidelijke vrouw voor mannen, zo verleidt Filosofie wijze mannen met de perfectie van 
haar soort (vrouwelijke schoonheid).87 

 
Filosofie zou als vrouw gepersonifieerd worden door het vrouwelijke genus van het woord filosofie, 

maar ook omdat de eigenschappen van de filosofie overeenkomen met de eigenschappen van de 

vrouwelijke archetypes: de moeder en de verleidster. Als derde archetypische vrouwenrol beschouwt 

Cooper de maagd.88 Vroege personificaties zijn dus vrouwen omdat de karakteristieke eigenschappen 

van zulke belichaamde abstracties overeenkwamen met de eigenschappen van een van de drie 

vrouwelijke archetypes. 

Cooper trekt die redenering door naar het voorkomen van mannelijke personificaties. Bepaalde 

eigenschappen en functies worden stereotypisch meer mannen dan vrouwen geassocieerd. Die 

associaties kunnen hun oorsprong hebben in de christelijke theologie (de bijbel of de interpretaties 

ervan), niet-christelijke literatuur of kunnen natuurlijk ook een werkelijk maatschappelijke fenomeen 

geweest zijn. Enkele voorbeelden van zo’n eigenschappen zijn autoriteit, fysieke kracht, agressie en 

rationaliteit. Enkele stereotypische Middeleeuwse mannelijke functies of rollen zijn die van de vader, 

de ridder, de gelovige Christen, de intellectueel en de hoofse minnaar.89 

 
3.3.2 Niveau van het verhaal 
 

Cooper beschouwt het niveau van het verhaal of de allegorie ook als mogelijke factor voor het gender 

van personificaties.90 De relaties die de personificaties met elkaar hebben, de functie die ze hebben in 

het verhaal, alsook hun rol en persoonlijkheid kunnen namelijk hun mannelijkheid of vrouwelijkheid 

beïnvloeden.  

                                                        

86 E. T. Silk (ed.), Saeculi noni auctoris in Boetii consolationem philosophiae commentarius. Papers and 
Monographs of the American Academy in Rome 9. Rome 1935, p. 7, geciteerd door Cooper in: ‘Gender and 
Personification, p. 1.  
87 Eigen Nederlandse vertaling. 
88 Cooper, ‘Gender and Personification’, p. 31-32.  
89 L. Stuber, ‘The Contradiction of Masculinity in the Middle Ages’,  The Delta 3.1 (2008), p. 5-23. 
90 Cooper, ‘Gender and Personification’, p. 33-39, 44-46. 



 26 

Ten eerste zouden de seksuele, familiale of huishoudelijke relaties in de allegorie bepalende factoren 

kunnen zijn voor het gender van personificaties. Bepaalde relaties zoals moeder-kind, echtgenote-

echtgenoot, zus-broer, minnaar-geliefde hebben volgens Cooper allegorische nuttigheid of 

bruikbaarheid (allegorical usefulness). Dat zou bijvoorbeeld verklaren waarom eenzelfde 

personificatie soms mannelijk en soms vrouwelijk is.91 In het geval van Everaert is dit een zeer 

plausibele oorzaak. Everaert gebruikt namelijk heel vaak alledaagse situaties om een bepaalde moraal 

over te brengen:92 een echtelijk conflict (Esbatement van Scaemel Ghemeente ende van Trybulacie) of 

een verliefde vrijgezel die het hart van zijn geliefde wil winnen (Tspel van een Sanders Welvaren, 

Esbatement van Aerm in de Buerse). Die alledaagse situaties vragen natuurlijk om vrouwelijke en 

mannelijke personages.  

Daarnaast denk Cooper ook dat het gender van personificaties zou kunnen bepaald zijn door de 

maatschappelijke functie van personificaties in het verhaal. Een personificatiepersonage dat een 

mannelijk beroep of functie heeft is vaak een man en omgekeerd zal een personificatie met een 

vrouwelijk beroep of functie een vrouw zijn. 93 Everaert vermeldt vaak expliciet de beroepen van zijn 

personificaties wanneer ze ten tonele komen. Den Daghelicxschen Snaetere is bijvoorbeeld een 

appelverkoopster, terwijl Den Beroerlicken Tyt een oorlogsaanvoerder is.94 De maatschappelijke 

functie die Everaert voorziet voor zijn personificaties zou dus zeker en vast hun gender beïnvloed 

kunnen hebben. 

Niet alleen beroepen, maar ook de persoonlijkheid van personificatiespersonages kan bepalend zijn 

voor een mannelijk of vrouwelijk gender. Mede om de herkenbaarheid te verhogen en het toneelstuk 

realistischer te maken, zouden personificaties dan man of vrouw zijn naargelang hun persoonlijkheid 

in het verhaal. Lieftallige of verleidelijke personificaties zullen veeleer vrouw zijn. Rationele, 

agressieve of autoritaire personificaties zullen vaker een man zijn. Deze redenering is eigenlijk een 

gevolg van de associatie-oorzaak die hierboven vermeld wordt.95 

 
3.3.3 Projectie van de dichter 
 

Cooper argumenteert dat het gender van personificaties in sommige teksten bepaald kan zijn door het 

gender van de persoon die de personificaties inbeeldt. William Langlands’ Piers Plowman (ca. 1360-

1387) is daar volgens haar een voorbeeld van. In dit droomvisioen verschijnen heel veel mannelijke 

                                                        

91 Cooper, ‘Gender and Personification’, p. 44-45. 
92 Hüsken, Spelen, p. 300. 
93 Cooper, ‘Gender and Personification’, p. 43-44. 
94  Den Daghelicxschen Snaetere uit Tspel van dOngelycke Munte, Den Beroerlicken Tyt uit Tspel van 
Ghewillich Labuer ende Volc van Neerrynghe. Deze personages worden uitgebreid behandeld in hoofdstuk drie. 
95 Cooper, ‘Gender and Personification’, p. 34-35, 37. 
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personificatiepersonages, zoals ‘Thought’, ‘Wit’ en ‘Imaginatif’, die volgens Cooper alter ego’s zijn 

van het mannelijke hoofdpersonage Will (die op zichzelf een figuur is voor de mannelijke dichter 

William Langland). De persoon die de personificatie inbeeldt en dus zijn/haar gender projecteert op 

die personificatie, kan zowel de dichter zijn als een personage (of personificatiepersonage) in een 

verhaal.96 Paxson is niet meteen tegen deze bewering, maar zegt wel dat ze niet houdbaar is in alle 

soorten teksten.97  

 
3.3.4 Proces personificatie 
 

Paxson is zeer volledig over de structuur van personificaties en het principe dat er tijdens het maken 

van personificaties een bepaalde transformatie wordt gemaakt: personificatie is figuurlijke 

transformatie van eender welke niet-menselijke eenheid (een abstract idee, niet-menselijke levensvorm 

(plant/dier), levenloos object of een plaats) naar een cognitieve mens die in staat is om te denken, taal 

beheerst en een gezicht en stem heeft.98  Dat is echter enkel het objectieve, feitelijke proces. 

Cooper beweert dat dichters twee soorten denkoefeningen kunnen maken wanneer ze een 

personificatie creëren. Bij de eerste mogelijkheid stellen ze zich het beginproduct voor (het abstract 

idee, niet-menselijke levensvorm, levenloos object of plaats) en geven ze dat beginproduct menselijke 

vorm. Dat is de standaardprocedure.99  

Bij de tweede mogelijkheid stelt de dichter zich een specifieke, individuele persoon voor, die voor hun 

een bepaald algemeen principe voorstellen (een bepaalde deugd of zonde, een abstract idee als oorlog 

of vrede, een talent of wetenschappelijke kennis, een bepaald beroep of bezigheid, enzovoort). Die 

persoon kan een machtsfiguur zijn, een bekende figuur (uit de geschiedenis of de literatuur) of een 

persoon uit de omgeving van de dichter. Wanneer ze dat principe dan personifiëren, stellen ze zich de 

menselijke vorm en dus ook het gender van die specifieke persoon voor. Dat kan natuurlijk zowel een 

man als een vrouw zijn.100 

Het is bijna onmogelijk in het geval van Everaert om precies te gaan bepalen welke individuen hij in 

gedachten had, zeker als er geen specifieke aanwijzingen of extra uitleg wordt gegeven. We kunnen 

natuurlijk wel enkele suggesties en hypotheses maken. 

 
 

                                                        

96 Cooper, ‘Gender and Personification’, p. 42-45. 
97 Paxson, ‘Gender Personified’ p. 66-67. 
98 Paxson, Poetics, p. 42. 
99 Cooper, The Afterlife of Personification, p. 102-103. 
100 Cooper, ‘The Afterlife of Personification’, p. 102-103, 107. 
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3.3.5 Iconografische overlevering en traditie 
 

Cooper wijst ook op de sterke iconografische traditie van sommige personificaties. Volgens haar is het 

mogelijk dat de uiterlijke kenmerken van bepaalde personificaties zo populair waren dat de 

personificatie standaard zo werd ingebeeld en afgebeeld. Met uiterlijke kenmerken bedoeld Cooper het 

aangezicht en lichaam, de kleding en attributen en logischerwijze ook het gender van personificaties. 

In sommige gevallen is de iconografie van een personificatie bijna een clichématige voorstelling 

geworden, zodanig dat bepaalde personificaties meteen herkend kunnen worden. Cooper denkt 

bijvoorbeeld aan de personificatie van het toeval of het lot (Fortuna), standaard met een wiel 

afgebeeld, de vrede met haar olijftak en de dood als wandelend skelet.101 

Cooper benadrukt in dit verband ook de wisselwerking tussen de personificaties in beeldende kunsten 

en de literatuur. Personificatie is namelijk een enorm visuele stijlfiguur die zowel door dichters 

(voornamelijk in allegorisch drama) als kunstenaars wordt gebruikt. Personificaties in allegorische 

toneelstukken zijn eigenlijk even zichtbaar als personificaties in de beeldende kunsten. Het veelvuldig 

voorkomen van personificaties in schilderijen en beeldhouwwerken en ook in allegorisch drama kan 

alleen bijgedragen hebben aan die iconografische traditie.102 

Die iconografie van een personificatie kan oorspronkelijk geïnspireerd zijn door de Griekse-Romeinse 

mythologie of de christelijke geïnspireerde kunst. Volgens Cooper is het echter vooral nuttig om de 

iconografie in de omgeving (beeldende kunst in kerken, musea en ook literatuur) van de dichter te 

bekijken.103 Voor Everaert zou dat dus Vlaanderen tussen het einde van de vijftiende eeuw en het 

begin van de zestiende eeuw zijn (ca. 1480-1550) en dan voornamelijk in de omgeving van Brugge. 

 

4. Overzicht 
 

Om dit hoofdstuk af te sluiten, worden de belangrijkste oorzaken van het gender van personificaties 

nog eens opgesomd.  

Vroege vrouwelijke personificaties zouden enerzijds hun gender te danken hebben aan de aard van de 

retorica. Stijlfiguren werden namelijk geassocieerd met versieren, verleiden en vermommen. Hetzelfde 

geldt voor vrouwen, waardoor de stijlfiguur van de belichaming automatisch een vrouwelijk lichaam 

kreeg. Anderzijds werd het vrouwelijk gender van personificaties beïnvloed door het misogyne of 

                                                        

101 Cooper, ‘The Afterlife of Personification’, p. 105. 
102 Cooper, ‘The Afterlife of Personification’, p. 105. 
103 Cooper, ‘Gender and Personification’, p. 36. 
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patriarchale gedachtengoed dat vrouwen reduceert tot objecten. Mannelijke personificaties doen hun 

intrede als dat gedachtengoed wat tempert.104  

Personificaties zijn daarnaast mannelijk of vrouwelijk naargelang hetgeen ze personifiëren. Sommige 

eigenschappen (kracht, autoriteit, rationaliteit) worden immers geassocieerd met mannen, andere 

(opvoeden, verzorging, verleiding) met vrouwen. Daarnaast moet de personificatie-allegorie of het 

verhaal op zich beschouwd worden. Relaties tussen de personificaties kunnen namelijk veelzeggend 

zijn en ook de rol die de personificatie speelt of de functie (beroep) van de personificatie kan duiding 

geven. Vervolgens kan het proces van de personifiëring van invloed geweest zijn, indien de dichter 

een specifiek persoon voor zich had. Er moet ten slotte ook rekening gehouden worden met de sterke 

iconografische traditie van bepaalde personificaties. Die kan geïnspireerd zijn door de Griekse of 

Romeinse mythologie, de Bijbel of de contemporaine kunst en literatuur.105 Behalve deze algemene 

principes, zullen er voor sommige abstracties ook nog aparte oorzaken te vinden zijn. Die worden 

uitgebreid besproken in hoofdstuk drie. 

De grammaticatheorie laten we vanaf nu buiten beschouwing. Of andere, vroegere personificaties, 

beïnvloed zijn door grammaticaal genus is misschien mogelijk, maar het doet hier niet ter zake. Zoals 

bovenstaand voorbeeld van Snaetere en Clappage aantoont is die theorie bij Everaert immers niet 

betrouwbaar.  

Nu we personificatie gedefinieerd en bestudeerd hebben en de mogelijke oorzaken van vrouwelijk of 

mannelijk gender van personificaties bepaald hebben, kunnen we overgaan naar de casus van deze 

scriptie: de personificaties in de spelen van Cornelis Everaert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

104 Paxson, Poetics, ‘Personification’s Gender’ en ‘Gender Personified’. 
105 Cooper, ‘Gender and Personification’ en ‘The Afterlife of Personification’. 



 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 31 

HOOFDSTUK 2: DE PERSONIFICATIES IN DE SPELEN VAN 

CORNELIS EVERAERT 
 

1. Historische context 
 

Cornelis Everaert (1480-1556) was een rederijker uit Brugge en leefde in een bewogen periode. De 

maatschappelijke problemen in zijn stad hebben zijn toneel sterk beïnvloed. 

Brugge kende een enorme bloei als haven- en handelsstad in de veertiende en vijftiende eeuw.106 Door 

de centrale, geografische positie van de haven, werden de handelsrelaties met het buitenland 

gestimuleerd. Brugge begon zich te ontwikkelen als een internationaal ontmoetingscentrum voor 

buitenlandse kooplieden. In de stad zelf werd de lakennijverheid één van de prominentste industrieën. 

Door die gunstige handelsomstandigheden kreeg de stad een sterke economische positie.107  

Wanneer Brugge echter op het einde van de vijftiende eeuw getroffen wordt door de oorlogspolitiek 

van Maximiliaan van Oostenrijk, is de bloeiperiode voorbij.108 De rechten die de steden in de 

Nederlanden hadden verworven bij het Groot Privilege (1477) van Maria van Bourgondië, pasten niet 

in Maximiliaans streven naar een sterke monarchie. Brugge was één van de steden die hiervoor in 

opstand kwam. Echter, de militaire conflicten die daarmee gepaard gingen, tastten de stabiele 

economische positie van de handelsstad aan. De eens zo florerende handel in Brugge werd volledig 

verstoord door het onrustige politieke klimaat. De toegang tot de stad werd bijvoorbeeld regelmatig 

onderbroken, wat resulteerde in een gebrek aan grondstoffen en levensmiddelen. De buitenlandse 

oorlogen zouden daarbij ook nog zware fiscale druk teweegbrengen.109 

De munt zelf bleek ook een grote katalysator voor de economische problematiek.110 Vorsten als 

Maximiliaan verlaagden voortduren de reële waarde van het geld om de winst van de muntslag, die zij 

ontvingen, te verhogen. Die winst bestond uit het verschil van de ‘noemwaarde van munten en de 

waarde van het edele metaal’.111 Op die manier hadden vorsten zelfs in periodes van geldnood een 

extra bron van inkomsten. De politieke manipulatie van de muntwaarde veroorzaakte echter een totale 

devaluatie van het de munt in Brugge en in de rest van de Nederlanden. Bovendien stortte de 
                                                        

106 J.A. Van Houtte, De geschiedenis van Brugge. Tielt 1982, p. 107-194. 
107 W. Prevenier en W. Blockmans, De Bourgondische Nederlanden. Antwerpen 1983, p. 16-17. 
108 W. Blockmans en W. Prevenier, De Bourgondiërs: de Nederlanden op weg naar eenheid 1384-1530. 
Amsterdam 1997, p. 224. 
109 Blockmans, De Bourgondiërs, p. 217-235. 
110 Blockmans, De Bourgondiërs, p. 222-225. 
111 Van Houtte, De geschiedenis van Brugge, p. 219. 
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koopkracht in door de oneven verhouding van de lonen en de prijzen van levensmiddelen.112 

Niet alleen de oorlog en de monetaire politiek, maar ook de toenemende concurrentie van Antwerpen 

als belangrijk handelscentrum lag aan de basis van de economische achteruitgang in Brugge. De 

verzanding van het Zwin, de voorhaven van Brugge, wordt vaak beschouwd als de ultieme oorzaak 

hiervoor, maar het is veeleer een combinatie van verschillende factoren. Ten eerste waren de 

ambachtsgilden in Brugge bijzonder conservatief en protectionistisch ingesteld. Dit stond steeds in het 

teken van de bescherming van de lokale handel en de kwaliteitsgarantie, maar die conservatieve 

houding kon niet op tegen de vrijheid van handel en nijverheid die Antwerpen aanbood. Ten tweede 

heerste er Antwerpen op dat moment veel minder politieke onrust dan in Brugge, wat uiteraard een 

gunstige invloed had op de economische ontwikkeling van de stad. Ten derde verminderde de 

aanwezigheid van de internationale handelaars in Brugge. Een groot aantal was verhuisd naar 

Antwerpen omdat het economische en politieke klimaat daar voordeliger was.113 

Hoewel de politieke rust terugkeerde rond 1494, na de vredesakkoorden met Frankrijk en het einde 

van de binnenlandse opstanden, was Brugge als handelsstad onherroepelijk beschadigd. Een 

belangrijke indicator is bijvoorbeeld de teloorgang van de eens zo prominente lakennijverheid. 

Desondanks kon de stad zich handhaven. Pas toen Karel V in 1521 opnieuw de strijd aanging met 

Frankrijk kwamen de problemen terug. Karel voerde een dure oorlog die nog jaren zou aanhouden, 

met de uitzondering van enkele korte momenten van vrede, zoals de Vrede van Madrid (1526), de 

Dames-vrede van Kamerrijk (1529) en het tienjarige bestand van Nice (1538).114 

In de jaren 20 van de zestiende eeuw waren de belastingen hierdoor nog nooit zo hoog geweest. Die 

fiscale druk creëerde opnieuw economische achteruitgang in Brugge, waardoor de werkgelegenheid in 

het gedrang kwam. Het armoedecijfer in de stad groeide met de dag, maar er heerste ook een algemene 

onrustige sfeer door de aanhoudende oorlogen tussen Karel V en de Franse koning Frans I.115 

 

 

 

 

                                                        

112 Prevenier, De Bourgondische Nederlanden, p. 118-171. 
113 Blockmans, De Bourgondiërs, p. 236-237. 
114 Hüsken, Spelen, p. 527, 386-387 en 1008-1009. 
115 Blockmans, De Bourgondiërs, p. 229-235. 
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2. Cornelis Everaert  
 

In die context schreef rederijker Cornelis Everaert zijn 35 spelen. Zijn vroegste stuk schreef hij in 

1509, zijn laatste in 1538. 116  Vanaf 1527 begint hij al zijn spelen neer te schrijven. Dat 

handgeschreven manuscript is volledig bewaard gebleven. Dat is uniek. Er zijn weinig zestiende-

eeuwse auteurs waar zo’n volledig oeuvre van beschikbaar is. Everaert behoorde als rederijker tot de 

Brugse rederijkerskamers ‘De Heilige Geest’ en ‘De Drie Santinnen’.117 

Everaert beoefende daarnaast het beroep van lakenvoller en –verver. De lakennijverheid was één van 

de industrieën die zwaar getroffen werd door de economische achteruitgang in Brugge. Daardoor 

maakte Everaert de crisis dus van heel dichtbij mee. Zijn toneel toont ook dat hij enorm betrokken was 

bij de stedelijke gemeenschap. Hij geeft vaak kritiek op maatschappelijke toestanden, politieke 

spanning en de groeiende armoede in Brugge. Die kritiek gebeurt meestal subtiel, maar was blijkbaar 

soms te sterk. De opvoering van twee van zijn stukken, Tspel van dOnghelycke Munte en Tspel van 

den Crych werd namelijk verboden.  

De stedelijke context van zijn spelen is bijzonder interessant. Zijn stukken geven ten eerste een goed 

beeld van het dagelijkse leven in Brugge en de leefwereld van de zestiende-eeuwse Vlaming.118  

Daarnaast werden de spelen vaak opgevoerd in de stad, veel van zijn stukken zijn namelijk geschreven 

voor stedelijke evenementen. De rederijkerswedstrijd die gehouden werd bij openbare 

vredesaankondiging van de Vrede van Madrid in 1526 is daar een mooi voorbeeld van. Everaert nam 

toen deel aan die wedstrijd met Tspel van Ghewillich Labuer en Volc van Neerrynghe.119 

Everaert gebruikt bijzonder veel personificaties. Het was dan ook een geliefde stijlfiguur in het 

rederijkersdrama. Personificatie werd heel vaak gebruikt in ‘spelen van zinne’, een toneelstuk met een 

bepaalde boodschap of ‘sin’. De mogelijkheid om abstracte waarden te verbeelden in een menselijke 

vorm gaf dichters de kans om een die boodschap over te brengen op een herkenbare, maar toch 

allegorische manier.120 Het bekendste voorbeeld van zo’n zinnespel is Den Spieghel der salicheyt van 

Elckerlijc. Het hoofdpersonage daarin, Elckerlijc, stelt ‘iedereen’ voor of ‘alle mensen’. Die leeft 

volgens God in zonde en moet zich komen verantwoorden. God stuurt de Dood om hem te 

confronteren en naar zijn einde te brengen. De reis die Elckerlijc moet maken staat symbool voor de 

voorbereiding op zijn dood. Hij moet zichzelf verbeteren ‘zalig maken’, zodat hij in de hemel kan 

                                                        

116 Hüsken, Spelen, p. 31. 
117 H. Pleij, Het gevleugelde woord: geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1400-1560. Amsterdam 2007, p. 
432-435. 
118 Hüsken, Spelen, p. 14. 
119 Hüsken, Spelen, p. 386-387. 
120 Pleij, Het gevleugelde woord, p. 399-400. 
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komen. Tijdens zijn reis ontmoet hij personages die personificaties zijn van onder andere de zelfkennis 

en de biecht, eigenschappen die hij moet bezitten om zichzelf te beteren. Het verhaal is een 

waarschuwing voor de mens om de toorn van God niet te onderschatten wanneer die mens teveel 

zonden begaat en te weinig ‘goede werken’ verricht.121  

 

3. Everaerts spelen 
 

De spelen van Cornelis Everaert vormen een ideaal corpus voor het onderzoek naar wat het gender 

van personificaties bepaald. Ten eerste omdat de personages in zijn toneel bijna uitsluitend 

personificaties zijn. Ten tweede hebben al zijn personificaties een expliciet mannelijk of vrouwelijk 

gender. Er zijn dus voldoende mogelijkheden om de hierboven beschreven theorieën te testen.  

Everaerts oeuvre bestaat uit verschillende soorten toneel. Hij schreef tafelspelen, wat korte stukjes zijn 

die opgevoerd worden aan tafel bij bepaalde gelegenheden, zoals een gildefeest.122 Daarnaast maakte 

hij ook esbattementen: grappige, korte stukjes die meestal bij een groter spel horen. Vervolgens zijn er 

de meer serieuze spelen met een religieuze inhoud, vaak gerelateerd aan de verering van de maagd 

Maria. Ten slotte schreef hij ook nog spelen die meestal aangeduid worden als ‘staatkundige en 

maatschappelijke’ spelen.123 Die laatste stukken en enkele esbattementen zullen centraal staan in deze 

scriptie omwille van hun sterke sociale thematiek.  

De personificaties die in die stukken voorkomen zijn fascinerend omdat ze kunnen ons iets vertellen 

over Everaerts maatschappij- en wereldbeeld. Om de toenmalige economische crisis te bespreken 

creëert hij bijvoorbeeld ‘Donghelycke Munte’, de personificatie van de ongelijke muntwaarde. 

Donghelycke Munte is een kreupele vrouw gekleed in een mantel die volledig bedekt is met allerlei 

munten. Zowel de vrouwelijkheid van die personificatie als haar fysieke tekortkoming, beschrijven de 

manier waarop Everaert die economische problematiek ervaart. Everaert voert in zijn spelen niet louter 

menselijke krachten op die hij tegen elkaar laat strijden, zoals in de populaire Psychomachia van 

Prudentius. Zijn spelen hebben een historische en sociale context en geven bovendien een beeld van 

de zestiende-eeuwse samenleving. 

In deze scriptie worden de personificaties besproken in tien van Everaerts staatkundige en 

maatschappelijke spelen. Die spelen zijn steeds inhoudelijk gelinkt aan de situatie in Brugge die 

                                                        

121 Pleij, Het gevleugelde woord, p. 401-402. 
122 W. Hüsken, ‘De gelegenheidsdichter Cornelis Everaert en zijn tafelspelen in enge en ruimere zin’, in: 
Verslagen en mededelingen van de koninklijke Academie voor Nederlandse taal- en letterkunde (1992), p. 64. 
123 J.W. Müller, ‘Cornelis Everaert’s spelen als spiegel van de maatschappelijke toestanden zijns tijds’, 
Verslagen en mededelingen van de koninklijke Academie voor Nederlandse taal- en letterkunde (nieuwe reeks). 
(1907), p. 433-486. 
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hierboven toegelicht werd. Dat zijn Tspel van Een Sanders Welvaren (1511/12), Esbatement van 

Scaemel Ghemeente ende van Trybulacie (voor 1529), Tspel van de Wellecomme van den Predicaren 

(1523), Tspel van Ghewillich Labuer ende Volc van Neerrynghe (1526), Tspel van den Crych 

(datering onduidelijk), Tspel van dOnghelycke Munte (1530), Van Groot Labuer en Sober Wasdom 

(1530), Esbatement van Aerm in de Buerse (1529) Spil van Ghemeene Neerrynghe (datering 

onduidelijk) en Tspil van de Pays (1538).124  

 

4. Everaerts personificaties 
 

Zoals hierboven al vermeld werd, worden in deze scriptie enkel personificatiepersonages behandeld. 

De meeste personificaties bij Cornelis Everaert zijn ook personificatiepersonages. Dat is niet 

opvallend aangezien zijn stukken bedoeld zijn om op te voeren. Everaerts werk is geen narratieve 

vertelling, maar een theatrale opvoering. De personificaties krijgen bijna automatisch een actantiële 

rol en zijn geen eenvoudige figuren. De acties van de personificaties vinden bovendien meestal plaats 

op het moment van de vertelling (scène), waardoor de meeste personificaties bij Everaert mimetische 

personificatiepersonages zijn.  

Er komen echter ook personificatiefiguren en beschreven personificatiepersonages voor in zijn werk,  

bijvoorbeeld in het spreekwoordelijk taalgebruik van de acterende personificaties. Ik demonstreer dit 

even aan de hand van Tspel van de Wellecomme van den Predicaren (IX).125 In dit stuk klagen twee 

bedelaars, Nydeghe Clappeghe en Ofjunstich Bemerck, verpersoonlijkingen van de jaloerse 

achterklap, over de arme toestand waarin ze zich bevinden, zeker in vergelijking met de rijke toestand 

van de geestelijkheid. Bemerck uit zijn frustratie als volgt: 

Alssic gheestelic ende weerlic bysondere 
bemercke rondere by sweildens bedryvekin, 
waerm ghecleedt ende wel int lyfvekin, 
ronder dan een scyveken duer sghemacx ghewelt, 
dan deert my dat ons Pover dus hout ghequelt, 
die met ons verselt als sauwenier. (IX. 24-29) 
 

                                                        

124 Voor een volledig overzicht van de spelen en de personificaties die erin voorkomen verwijs ik naar bijlage 1. 
In die bijlage staat ook informatie over de specifieke attributen en kledij van de personificaties. Deze bijlage is 
bedoeld als overzicht en naslagwerk. 
125 Alle citaten uit de spelen van Cornelis Everaert die in deze scriptie worden gebruikt komen uit de volgende 
editie: W. Hüsken (ed.), De Spelen van Cornelis Everaert. Opnieuw uitgegeven, van annotaties en 
woordverklaringen voorzien. Hilversum 2005. Bij citaten zal er vanaf nu verwezen worden naar het Romeins 
nummer (zoals de spelen aangeduid worden in Hüskens editie. Voor een overzicht, zie bijlage 1) van het spel 
waarin het citaat verschijnt en de versregel(s). Bij citaten die niet tot de eigenlijke toneeltekst behoren (dramatis 
personae, toneelaanwijzingen van Everaert, beschrijvingen van tableaux vivants) wordt er verwezen naar het 
paginanummer waar dat citaat verschijnt in de editie van Hüsken in plaats van naar de versregel.  
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Wanneer we Paxsons theorie toepassen is Bemerck een mimetisch personificatiepersonage. Everaert 

gebruikt hier scène, de vertelde tijd is dus gelijk aan de verteltijd. Bemerck spreekt en acteert op het 

moment dat de actie plaatsvindt. Pover, de personificatie van armoede, is een personificatiefiguur. Hij 

ziet eruit als een mens, meer specifiek als een soldaat (sauwenier), maar hij komst slechts in een zin 

voor en hij speelt geen rol in een narratieve wereld. Een ander voorbeeld is Fortune die wat later in het 

spel wordt vermeld door Minsaem Onderhoudt: ‘Maect cloucken moet. / Peynst, Fortune doet alle 

dynck verkeeren.’ (IX. 175-176). Een voorbeeld van een beschreven personificatiepersonage is 

Voerspoedeghe Weilde uit het Esbatement van Scaemel Ghemeente ende van Trybulacie. Weilde heeft 

een menselijke identiteit en er wordt op verscheidene momenten in het stuk over haar gepraat, maar 

speelt geen actieve rol in het verhaal. Ze wordt veeleer beschreven door de andere 

personificatiepersonages in het spel.126 

 

5. Analyse gender: aanpak 
 

Om de genderanalyse van de personificaties overzichtelijk te houden, worden de personificaties in het 

volgende hoofdstuk verdeeld onder zes categorieën: de stad, de dood, de mens, deugden en zonden, 

crisis en geruchten. Die zes categorieën zijn gebaseerd op de inhoudelijk concepten van de 

personificaties (personified), maar bij de genderanalyse zal er uiteraard ook gekeken worden naar de 

personages die het inhoudelijk concept belichamen (personifier).  

Er worden veel personificaties (59) beschouwd omdat we op die manier beter conclusies kunnen 

trekken over het gender van personificaties. Echter, door dat grote aantal wordt er op sommige 

personificaties dieper ingegaan dan op andere. De inhoud van de spelen waarin de personificaties 

verschijnen, zal verteld worden in de loop van dit hoofdstuk. Elk onderdeel wordt kort ingeleid met 

wat algemene informatie en een korte beschrijving en analyse van de personificaties. De belangrijkste 

oorzaken van het gender van personificaties zullen telkens aangeduid en toegelicht worden. Op het 

einde van dit hoofdstuk volgt de conclusie waar alles nog eens samengevat wordt. 

 

 

 

 
                                                        

126 Zie hoofdstuk drie, deel 4 
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HOOFDSTUK 3: ANALYSE VAN HET GENDER VAN 

PERSONIFICATIES 
 

1. De vrouwelijke stad 
 

Brugghe, een vrauwelicke personage, zeer  
tryonphant ghecleet als een ruddersvrauwe met  
baghen ende ketenen dewelcke bedect sulle  
zyn mids een huecskin ofte mantelken, tot hier- 
naer daer zout ofdoen zal, lameeteirlic sprekende. (IX. p. 334) 

 
 
Zo wordt de vrouwelijke personificatie van Brugge geïntroduceerd in Tspel van den Wellecomme van 

den Predicaren (IX). Het toneelstuk werd allicht opgevoerd rond 7 september 1523. Op die dag kwam 

de Nederduitse Provincie van de orde der Dominicanen samen in Brugge voor een Provinciaal 

kapittel. Everaerts spel diende als verwelkoming van de Dominicanen.127 

Enerzijds wordt er in het stuk kritiek gegeven op de geestelijkheid door de twee sinnekens Ofjunstich 

Bemerck en Nydeghe Clappeghe. Anderzijds komt er een soort klaagzang tot stand over de vergane 

glorie van de stad Brugge. De stad was vroeger het epicentrum van economische welvaart en 

intellectuele activiteit van wereldlijke en geestelijke geleerden. Dat blijkt nu niet meer het geval te 

zijn. De sierlijke ‘ruddersvrauwe’ Brugghe, personificatie van de stad, is beschaamd want vroeger 

‘elcx begheeren my met begheerren begheerde’ (85). Dat is nu niet meer het geval. Ze klaagt over het 

gebrek aan nering en koopmanschap in de stad: ‘Neerrynghe was weilidic, die scamelic ziet nu. / 

Coopmanscepe was grootelic met my gheheert’ (87-88), en over de duidelijk verminderde 

aanwezigheid van geestelijke en wereldlijke geleerden: ‘Ic was verchiert met menich gheleert’ (91).  

 

1.1 Analyse personificatie 
 

Brugge is een mimetisch personificatiepersonage. Zoals duidelijk wordt in haar introductie heeft ze 

een menselijke identiteit. Ze spreekt, denkt en speelt een actantiële rol in het stuk. Het personage 

(personifier) is allicht een vrouw van een hogere stand aan haar kleding te zien. Er wordt geïmpliceerd 

dat ze getrouwd is met een ridder, al kan de omschrijving ‘ruddersvrauwe’ ook gewoon betrekking 

                                                        

127 Hüsken, Spelen, p. 321, 324. 
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hebben op haar kledij. Het inhoudelijk concept van de personificatie is de geografische eenheid 

Brugge (personified).  

Brugghe is een nederig, maar vooral triest personage. Wanneer ze ten tonele komt, zegt ze met een 

weemoedig hart: ‘noyt my sulc deerren en deerde’ (83). Vreidsaem Regement en Minsaem 

Onderhoudt, die respectievelijk de wereldlijke overheid en welvarende stedelingen representeren,128 

proberen haar op te beuren. Ze willen haar ook overtuigen dat ze rationeel moet blijven. Vreidsaem 

Regement spoort haar aan om geduldig af te wachten op betere tijden: ‘Hebt goet verdrach’ (168) en 

Minsaem Onderhoudt wil niet dat ze de moed verliest: ‘Maect cloucken moet’ (169). Brugghe blijft 

echter mistroostig. Toen de geleerden nog regelmatig in de stad vertoefden, was ze gelukkig. Nu ze 

dat niet meer doen ‘doet my [Brugghe] lyden pyne ende verdriet’ (397). Pas wanneer Regement en 

Onderhoudt haar informeren over het provinciaal kapittel dat eraan komt, vindt Brugghe haar vreugde 

terug. 

Brugghe is een mooie vrouw. Dat merken we aan de bewondering van Onderhoudt ‘reyn vrauwelic 

adere’ (152) en  van Regement: ‘reyn vrauwelic zaet’ (344),129 ‘scoon blomme’ (465). De kledij van 

Brugghe verwijst naar haar edele stand, maar heeft ook een symbolische betekenis. In het begin van 

het stuk bedekt haar ‘mantelken’ namelijk de juwelen die ze draagt. Everaert benadrukt dat ze die op 

een bepaald moment zal uittrekken. Dat gebeurt tegen het einde van het spel, nadat Brugge te weten is 

gekomen dat er verschillende geestelijke en wereldlijke geleerden in aantocht zijn. Ze maakt haar 

intrede ‘zeer tryonphant, ofghedaen / hebbende tclocxkin daermede dat huer baghen ende / juweelen 

bedect waeren’ (p. 354). De mantel symboliseert als het ware haar verdriet en schaamte. Die kan ze 

van zich afschudden wanneer ze haar trots terugvindt en haar pracht en praal (de juwelen) weer kan 

tonen. Die symbolische betekenis wordt absoluut duidelijk, wanneer Onderhoudt haar mantel als ‘den 

douck der merancolyen’ (468) omschrijft, vlak voor ze hem uittrekt 

 

1.2 Waarom is Brugge een vrouw? 
 

Associatie  

Hierboven werd al vermeld dat de eerste definities van personificatie, zoals die van Demetrius, de 

vrouwelijke vorm als formele voorwaarde voorschrijven. Die definities geven bovendien vaak het 

voorbeeld een gepersonifieerde vrouwelijke stad of geografische eenheid. Paxson vermeldt 

bijvoorbeeld naast Demetrius, ook de anonieme auteur van de Rhetorica ad Herennium (eerste eeuw 

v. Chr.) die het voorbeeld van de vrouwelijke personificatie van een stad gebruikt: 

                                                        

128 Hüsken, Spelen, p. 325 
129 Volgens Hüsken zijn beide een ‘omschrijving van een mooie, bevallige vrouw’: Hüsken, Spelen, p. 337. 
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Conformatio est […]: “Quodsi nunc haec urbs invictissima vocem mittat, non hoc pacto 
loquatur: ‘Ego…nunc vestris seditionibus, o cives, vexor.’” 130 
 
Personificatie is […] bijvoorbeeld: “Als deze onoverwinnelijke stad nu zou spreken, zou ze 
dan niet als volgt klinken: “Ik.. erger me nu aan jullie verdeeldheid, o burgers.”131 

 

Paxson zegt dat door het gebruik van het woord invictimissa, de stad wordt gepresenteerd als 

onoverwinnelijk en onmogelijk om in te nemen, wat voor hem de vrouwelijke vorm van de stad alleen 

maar logischer maakt. Hij gelooft namelijk dat er een metaforische relatie bestond tussen het militair 

innemen van een stad en het seksueel penetreren van een vrouwelijk lichaam. Het is geen toeval dat 

gepersonifieerde steden niet alleen vrouwen waren, maar vaak ook maagden.132 

Iconografische traditie 

Vrouwelijke personificaties van steden kenden een sterke iconografische traditie in de late 

middeleeuwen en vroegmoderne tijd door de stadsmaagd. Die figuur werd vaak ingezet bij tableaux 

vivants, zinnebeeldige vertoningen waarin bijvoorbeeld een bepaalde gebeurtenis uit de geschiedenis 

werd uitgebeeld.133 Die tableaux vivants werden onder andere gebruikt bij stedelijke evenementen 

zoals blijde intredes van vorsten in steden. Een bekend voorbeeld is de blijde inkomst van Karel V in 

Brugge in 1515. In de elf togen die toen getoond werden, werd de geschiedenis van Brugge 

uitgebeeld, alsook de hedendaagse problemen die in Brugge leefde. Brugge werd daarin voorgesteld 

door de stadsmaagd.134 Aan de rijke overlevering in de beeldende kunst en literatuur te merken, genoot 

de personificatie van de stad in die vorm grote populariteit in de zestiende eeuw. De stadsmaagd 

belichaamde de idealen en schoonheid van de stad, maar ze zou ook de kwetsbaarheid ervan 

representeren.135  

Hier haalt Everaert hoogstwaarschijnlijk zijn inspiratie voor zijn vrouwelijke gepersonifieerde stad. 

Het is natuurlijk wel onduidelijk of Brugghe haar maagdelijkheid nog bezit. Er wordt immers 

geïmpliceerd dat ze getrouwd is met een ridder. De woordenschat die Regement en Onderhoudt 

gebruiken om haar te beschrijven wijst echter wel op een maagdelijke associatie. Er wordt 

bijvoorbeeld meerdere keren benadrukt dat ze een ‘reyne’ vrouw is.  

                                                        

130 Rhetorica ad C. Herennium 4.52.66. Vert. en ed. Harry Caplan, Loeb Classical Library. Cambridge 1954, p. 
398-399, geciteerd door Paxson in: ‘Personification’s Gender’, p. 152.  
131 Eigen Nederlandstalige vertaling, gebaseerd op de Engelse vertaling (ed. H. Caplan) die Paxson gebruikt. 
132 ‘Personification’s Gender’, p. 153. 
133 B.A.M. Ramakers, ‘Van maagden en poorten. Stadsmetaforen in historische toneelstukken’, in: E. Taverne, 
L. de Klerk, B. Ramakers & S. Dembski (red.), Nederland stedenland. Continuïteit en vernieuwing. Rotterdam 
2012, p. 190–193. 
134 S. Mareel, ‘Jan de Scheereres Triumphe ghedaen te brugghe ter intreye van caerle Teksteditie met inleiding 
en aantekening’, in: Jaarboek De Fonteine 55 (2005), p. 79-80. 
135 Ramakers, ‘Van maagden en poorten’, p. 192. 
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2. De dood als man 
 

Verbeeldingen van de dood zijn ontzettend populair in de middeleeuwen en vroegmoderne tijd, zowel 

in de literatuur als de beeldende kunsten. Dat had veel te maken met het besef van de vergankelijkheid 

van het aardse leven. De mens wist dat de dood onvermijdelijk was.136 Het einde van het aardse leven 

kan veel gedaantes aannemen. De dood kan bijvoorbeeld als rottend lijk of beangstigend geraamte 

verschijnen, maar ook als een knappe man of verleidelijke vrouw.137 De gevoelens die mensen ervaren 

wanneer ze denken aan de dood, komen naar voren in de manier waarop ze de dood verbeelden en dus 

personifiëren. Naast uiterlijke en innerlijke kenmerken, kan het gender van de gepersonifieerde dood 

ook het een en ander verklaren over die menselijke ervaring van de dood.  

 

2.1 Everaerts doodsbeeld  
 

De personificatie van de dood verschijnt tweemaal als man in Everaerts spelen. In Esbatement van 

Scaemel Ghemeente ende van Trybulacie (VIII) wordt hij zeer eenvoudig aangekondigd: ‘Hier comt de 

Doot’ (VIII. p. 315). Hij omschrijft zichzelf als ‘sHeeren Dienare’ (247). Zijn mannelijke vorm 

vernemen we van Scamel Ghemeente: ‘Grypt de Doot ende leedt hem boven’ (254). In Tspel van den 

Crych (XIII) verschijnt de dood onder een ander alias: Hende des Tyts. Hij wordt net als De Doot 

redelijk eenvoudig geïntroduceerd: ‘Hier comt De Doot, uutslaende een trompet’ (XIII. p. 470). Zijn 

mannelijkheid kunnen we onder andere afleiden uit het feit dat hij een ‘dienaer’ (619) van God is en 

geen dienares. 

Zowel De Doot als Hende des Tyts zijn mimetische personificatiepersonages. Ze hebben een 

menselijke identiteit en ze spelen beide een actieve rol. Hun uiterlijk wordt niet expliciet beschreven. 

De vragen van Scamel Ghemeente ‘wye zyt ghy’ (VIII. 247) en Trybulacie ‘hoe es uwen naeme’ 

(VIII. 249) verraden hun onwetendheid over de figuur die ze voor hun zien. De Doot heeft dus niet 

echt een bepaalde klederdracht of herkenbaar attribuut bij zich. De beschrijving van Hende des Tyts is 

al even nietszeggend al heeft hij wel een attribuut bij zich, namelijk een trompet.  

De structurele samenstelling van beide personificaties verschilt op een subtiele wijze. Hende des Tyts 

is net als De Doot een dienaar of rechterhand van God (personifier): ‘dienaer van der keyserlicke 

magesteyt’ (XIII. 619), maar zijn taak bestaat er vooral in om Menich Leeck en Dyveerssche 

Gheleerde te leiden naar hun laatste oordeel: ‘Gheleerde en Leecke, zonder murmureren / ghy moet 

den keyser ghaen presenteren / rekenynghe van als, met een plat zin, / hoe hy gheleift hebt’ (XIII. 652-

                                                        

136 J. Huizinga, Herfsttij der Middeleeuwen. Editie A. van der Lem. Uitgeverij Contact 1997 [1919], p. 141. 
137 Guthke, The Gender of Death, p. 10. 
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655). Ook De Doot moet Scamel naar zijn laatste oordeel leiden: ‘Ghy hebt om my ghebeden ende ic 

comme hu haelen / om rekenynghe te ghevene van dat ghy sculdich zyt’ (VIII. 251-252), maar het 

eigenlijke sterven is voor Scamel veel dichter bij dan voor Leeck en Gheleerde. De Doot komt Scamel 

namelijk werkelijk van het leven beroven. Scamel moet echt al gaan smeken voor zijn leven: ‘Och 

Doot, gheift uutstel indient mach wesen’ (VIII. 284), ‘Lieve Doot, spaertme doch noch wat’ (VIII. 

305). 

De persoonlijkheid van beide personificaties is gelijkaardig. Ze zijn autoritaire, maar ook kalme en 

beheerste personages. Ze geven ook allebei advies aan de ‘slachtoffers’. Hende waarschuwt Leeck en 

Gheleerde: ‘Leeck ende Gheleert, wilt hu ooghen upslaen. / Betert hu ende hu quade costume laet’ 

(XIII. 683-684). Het schrikwekkende element is bij De Doot iets meer aanwezig. Dat komt 

waarschijnlijk wederom omdat de dood voor Scamel veel reëler is. Hij spaart Scamel uiteindelijk wel 

en geeft hem het advies dat iedere mens rampspoed, in het toneelstuk verpersoonlijkt door Scamels 

echtgenote Trybulacie, moet doorstaan om in de hemel te raken: ‘Trybulacie opent den hemel ende 

sluut de helle’ (VIII. 304). Hij raadt hem aan geduldig te zijn en geeft hem de stok ‘Patience’ om op te 

steunen.  

 

2.2 Waarom is de dood een man?  
 

Iconografische traditie  

De dood roept volgens Karl Guthke verschillende beelden op, maar in de Westerse middeleeuwse 

kunst en literatuur zou de meest gangbare verbeelding van de dood een mannelijke vorm hebben. 138 

Vanaf de dertiende eeuw wordt het levende skelet de standaard personificatie, ook steevast in een 

mannelijke vorm en al dan niet met zandloper in de hand. 139 Andere mannelijke vormen in de 

Westerse traditie zijn echter ook bekend: de dood als magere man met zwarte mantel en sikkel in de 

hand en de jonge man met een brandende toorts naar de grond gericht, geïnspireerd door Thanatos uit 

de Griekse mythologie. Een heel bekend Bijbels beeld is volgens Guthke de dood als een van de 

ruiters van de Apocalyps (Afb. 1, 1a).140 Johannes beschrijft hem als volgt in zijn Openbaring: 

Toen het lam het vierde zegel verbrak, hoorde ik het vierde dier roepen: ‘Kom!’ Daar 
verscheen een vaalgroen paard. Hij die erop zat, zijn naam was de Dood; en Hades kwam 
achter hem aan. (Openbaring 6:7-8) 
 

                                                        

138 Guthke The Gender of Death, p. 43-44. 
139 Guthke, The Gender of Death, p. 47. 
140 Guthke, The Gender of Death, p. 10-12. 
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We komen weinig te weten over hoe De Doot en Hende des Tyts eruit zien. Het is onduidelijk of ze de 

populaire vorm van het levend geraamte hebben, omdat Everaert geen specifieke details geeft. 

Aangezien Scamel en Trybulacie De Doot niet meteen herkennen zal hij er allicht uitgezien hebben als 

een gewone man. Of misschien droeg hij wel een of andere mantel om zijn geraamte te verbergen. 

Hende des Tyts is al iets herkenbaarder aan zijn attribuut, de trompet. Dat is volgens Hüsken een 

verwijzing naar het bazuinen- of trompettengeschal van de engelen bij het einde der tijden:141 

Toen zag ik de zeven engelen die voor Gods aangezicht staan. Aan hen werden zeven 
trompetten gegeven. […] De zeven engelen met de zeven trompetten maakten zich klaar om 
op de trompetten te blazen. En de eerste blies op de trompet. Hagel en vuur, met bloed 
vermengd, werden op de aarde geworpen.’ (Openbaring 8:2-7) 

 
Omdat Everaert ook in Scaemel Ghemeente ende van Trybulacie naar het Laatste Oordeel verwijst, is 

het dus mogelijk dat Everaerts mannelijke doodsverbeeldingen daardoor geïnspireerd zijn.  

Everaert zou ook geïnspireerd kunnen geweest zijn door de danse macabre of dodendans. Dit was een 

populair thema in de beeldende kunst en literatuur vanaf de veertiende eeuw en het symboliseerde 

onder andere de macht die de dood over de mens had.142 Philippe Ariès beschrijft die dodendans als 

‘een eindeloze rondedans waarbij telkens een levende en een dode elkaar afwisselen’.143 De dans 

wordt geleid door de doden, en de levenden volgen alsof ze verlamd zijn. De levenden representeren 

mensen van allerlei maatschappelijke standen. Dat benadrukt een van de betekenissen van de 

dodendans, namelijk dat iedereen gelijk is in de dood.144 De doden in de dodendans waren steeds 

mannelijk, maar ze kunnen volgens Ariès ook als ‘sekseloos’ beschouwd worden, aangezien ze heel 

vaak in de vorm van een skelet verschenen. 

Soms werd de skeletten in de dodendans ook beschreven of afgebeeld met instrumenten zoals een 

trompet of trommel (Afb. 2).145 De trompet van Hende des Tyts zou dus daar naar kunnen verwijzen. 

In Van den Crych is Hende bovendien niet de enige met een instrument. De ‘crychsknecht’ Tyts 

Benaute, die later nog aan bod komt,146 bespeelt namelijk een trommel.  

De angst die de dood inboezem, bepaalt hoe de dood eruit ziet. Hoe schrikwekkend de dood wordt 

afgebeeld zou afhangen van de periode waarin de personificatie ontstaat. In de vroege middeleeuwen 

wordt de dood soms als zwakkeling of lafaard afgebeeld. Dat zou volgens Guthke een verwijzing zijn 

naar Jezus’ overmeestering van de dood tijdens zijn verrijzenis. In het verdere verloop van de 

                                                        

141 Hüsken, Spelen, p. 470.  
142 Huizinga, Herfsttij, p. 150. 
143 P. Ariès, Het uur van onze dood: Duizend jaar sterven, begraven, rouwen en gedenken. [L’homme devant la 
morte, Parijs 1977. Vert. R. de Roo-Raymakers], Amsterdam/Brussel 1987, p. 126. 
144 Ariès, Het uur van onze dood, p. 119-126. 
145 Guthke, The Gender of Death, p. 50. 
146 Zie, hoofdstuk 3, deel 5. 
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middeleeuwen neemt de angst voor de dood toe door allerlei rampzalige gebeurtenissen. Epidemieën 

zoals de pest, oorlogen, hongersnood en natuurrampen veroorzaken doodsangsten bij de bevolking. De 

beangstigende personificatie van de dood, zeer vaak het levend geraamte of het rottend lijk, is daar een 

logisch gevolg van.147 De dichotomie van de zwakke en machtige dood zou bovendien ook gebaseerd 

zijn op het idee dat de dood ofwel een gezant is van de duivel of van God. De zwakke, laffe dood zou 

meer te vergelijken zijn met de macht van de duivel, terwijl de machtige dood goddelijke krachten 

vertoont.148  

Theologie 

De mannelijke gepersonifieerde dood was dan wel dominant in de Westerse middeleeuwen, maar dat 

was zeker geen universele gewoonte. De dood kan in de literatuur en kunst ook een vrouw zijn. Het 

gender van de gepersonifieerde dood is zeker geen vaste waarde.149 Volgens Guthke was het gender 

dood afhankelijk van wie de schuld kreeg van de zondeval: Adam of Eva. Door de ongehoorzaamheid 

van Adam en Eva is de mens immers sterfelijk geworden. Adam en Eva hadden de dood dus in het 

paradijs gebracht. Naarmate de zondeval als Eva’s dan wel Adams schuld werd ervaren, waren 

personificaties van de dood respectievelijk vrouwen of mannen.150 

Everaerts standpunt hieromtrent wordt expliciet vermeld in Tspel van Een Sanders Welvaren (III). 

Gethughe der Warheyt, de personificatie van het Heilig Schrift, laat op het einde van het stuk een 

tableau vivant zien over het lijden van Christus: ‘Merct wat Xpristus ghedoocht heift met pynen 

zwaerlic’ (III. 727). Hij zegt dat Zijn lijden was niet vergeefs want:  

Duersleghen, duerwont van boven tot ondere, 
[…] heift Hy [Christus] obedientich gheweist totter doot,  
omdat cleen ende groot van Adams mesdaet 
in Zyn bloedt zouden zyn ghesuvert, ghedwaet. (III. 729-734).  

 
De zondeval wijt Everaert dus aan ‘Adams mesdaet’ en er wordt niet gesproken over Eva’s aandeel. 

Projectie 

Volgens Guthke bestaat er ook een alternatieve, psychologische verklaring voor het gender van de 

gepersonifieerde dood. De dood zou een man zijn wanneer hij een mannelijk slachtoffer voor zich had. 

Was het slachtoffer een vrouw, dan verschijnt de dood als vrouw.151 Guthke zegt dat die theorie nogal 

beperkt is omdat de gepersonifieerde dood tegelijkertijd mannelijke en vrouwelijke slachtoffers kan 

hebben. Toch klopt die theorie eigenlijk wel bij Everaerts personificaties. De Doot komt namelijk aan 
                                                        

147 Guthke, The Gender of Death, p. 48. 
148 Guthke, The Gender of Death, p. 44-49. 
149 Guthke, The Gender of Death, p. 14. 
150 Guthke, The Gender of Death, p. 41-43 en 58-60. 
151 Guthke, The Gender of Death, p. 21. 
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de mannelijke Scamel Ghemeente opzoeken, en Hende des Tyts de twee mannen Menich Leeck en 

Dyveerssche Gheleerde.  

Dit sluit eigenlijk ook aan bij Helen Coopers principe van ‘projectie’. Door het mannelijke gender van 

het personage die de personificatie inbeeldt (in dit geval Scamel, Leeck en Gheleerde), is het gender 

van die personificatie ook mannelijk. 

Associatie 

De macht en autoriteit die personificaties van de dood hebben kan volgens Guthke ook hun mannelijke 

gender beïnvloeden. Hoe meer gezag de gepersonifieerde dood toont, hoe waarschijnlijker het is dat 

hij in een mannelijke vorm verschijnt.152 Zowel De Doot als Hende des Tyts zijn vertonen duidelijk 

gezag en autoriteit. Het zijn krachtige verschijningen en ze worden expliciet beschreven als de 

rechterhand van God. Hun mannelijke vorm kan dus ook door die associatie bepaald zijn.  

Literaire inspiratie 

Tot slot kan Everaert zijn inspiratie ook gehaald hebben uit de literatuur van zijn tijd. In het bekende 

zinnespel uit de vijftiende eeuw, Den Spieghel der salicheyt van Elckerlijc, verschijnt de dood ook in 

een mannelijke vorm als rechterhand van God (Afb. 3). De vroegst bekende druk van dit toneel is van 

ca. 1490.153 Rond 1500 had het stuk enorme populariteit vergaard, zowel in de Nederlanden als in de 

rest van Europa. Er is weinig bekend over de opvoeringen van het stuk, maar volgens Herman Pleij 

was de populariteit vooral te wijten aan de ‘interactief gepresenteerde tekst’.154  

Everaert zal dit zinnespel wellicht gekend hebben. De figuur van de dood in Elckerlijc heeft dezelfde 

functie als De Doot en Hende des Tyts. Beide personificaties zijn gestuurd door God om de mens op 

zijn zonden te wijzen. Niet alleen de figuur van de dood, maar ook de vele figuren die de mensheid 

representeren in Everaerts toneel, kunnen geïnspireerd zijn door Elckerlijc . Onder andere in Tspel van 

Aerm in de Buerse en Spil van Ghemeene Neerrynghe krijgen die personificaties van de mensheid 

bovendien de naam ‘Elckerlyc’. 

 

 

 

 
                                                        

152 Guthke, The Gender of Death, p. 48. 
153 Pleij, Het gevleugelde woord, p. 282. 
154 Pleij, Het gevleugelde woord, p. 403. 



 46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 47 

3. De mens, een man 
 

In Middeleeuwse zinnespelen en personificatie-allegorieën treden er heel vaak personificaties op van 

de mensheid. Het bekendste voorbeeld, Elckerlijc, werd al kort toegelicht.155 Die personages zijn 

opvallend vaak mannen, om niet te zeggen altijd. Everaert maakt ook gretig gebruik van deze 

abstractie. In elk spel dat hier besproken wordt verschijnen er personages die de mens of een bepaalde 

groep mensen representeren. De mensheid bij Everaert is eveneens steevast een man. 

 

3.1 Is Elckerlijc een personificatie? 
 

Volgens Paxson is deze vorm van persoonsverbeelding echter geen echte personificatie, al is het er 

wel aan gerelateerd. Paxson noemt dat soort personage, dat de mensheid of een deel van de mensheid 

voorstelt, een ‘isotype’. Deze figuur zou vaak gebruikt worden om een grote hoeveelheid mensen te 

beschrijven. Hij zegt dat het verschil tussen een personificatie en een isotype bepaald wordt door een 

structureel verschil.156  

Een isotype zoals Elckerlijc zou namelijk wel een abstracte eenheid voorstellen, maar hij deelt een 

ontologische identiteit met ieder lid van die abstracte eenheid. Het menselijke personage is met andere 

woorden identiek aan elk lid van die groep mensen die hij representeert. Bij ‘echte’ personificaties is 

er steeds een ontologisch verschil tussen het personage (personifier) en het inhoudelijk concept dat het 

personage belichaamt (personified).157 Brugghe is bijvoorbeeld een vrouw van vlees en bloed, maar 

verbeeldt de geografische plaats Brugge.  

Ook al is er een structureel verschil tussen echte personificaties en figuren die de mensheid 

representeren, ze kunnen wel allebei op dezelfde manier volgens Paxsons theorie geanalyseerd 

worden.158 Representaties van de mensheid zijn bovendien ontzettend populair in middeleeuwse 

zinnespelen, zoals die van Everaert. Daarom worden ze hier dus ook behandeld. Het feit dat deze 

figuur vaak een mannelijk gender heeft, terwijl het toch alle mensen moet representeren, spreekt ook 

tot de verbeelding. 

 

 

                                                        

155 Zie hoofdstuk twee, punt 2. 
156 Paxson, Poetics, p. 46-47. 
157 Paxson, Poetics, p. 46. 
158 In de bespreking die volgt, gebruik ik daarom (en om een consequent dezelfde terminologie te hanteren) ook 
steeds de term ‘personificatie’ om deze figuren aan te duiden.  
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3.2 Verschillende groepen, één gender 
 

Everaert creëert enkele personages die de volledige mensheid aanduiden zoals Meest Elc (III), Sulc 

Ghemeene Man (XVII), Elckerlyc (XVII, XXVII) en Menich Leeck (XIII), maar er zijn ook 

specifiekere personages die het volk of meerdere maatschappelijke standen representeren zoals Volc 

van Neerrynghe (XI), Menichte van Volcke (XV) en Volc van Allen Staeten (XXXV). Daarnaast 

wordt de geestelijke en wereldlijke geleerde mens gerepresenteerd: Gheleerde Clerghye (IX), 

Dyveerssche Gheleerde (XIII) en Gheestelic ende Weerlic (XXXV). De volgende groep die 

regelmatig in Everaerts toneel aan bod komt is de kleine man, die vaak in armoede leeft: Scamel 

Ghemeente (VIII),  Den Scaemelen Aerbeyder (XV), Sulc Scaemel (XXVII) en Aerm in de Buerse 

(XVII). Tot slot rest er nog de groep mensen die een specifiek beroep uitoefenen: de rederijker Sulc 

Rhetorisien (XV), de landarbeider Ghewillich Labuer (XI), timmerman Groot Labuer (XVI) en de 

marskramer Sober Wasdom (XVI).159  

In de toneelstukken wordt er meestal vertrokken van een of ander probleem dat deze personificaties 

van de mensheid hebben. Ze spelen dus een belangrijke rol. Hun mannelijkheid is steeds afleidbaar uit 

hun interactie met andere personificatie en wordt bijna altijd expliciet vermeld. 

 

3.3 Oorzaken gender 
 

Theologie 

Het mannelijke gender van de personificatie die de mensheid representeert, wordt volgens Cooper 

veroorzaakt door het mannelijk gender van Adam, de eerste mens.160 In het Genesisverhaal wordt zijn 

creatie namelijk als volgt omschreven: ‘God schiep de mens als zijn beeld; als het beeld van God 

schiep hij hem’ (Gen. 1:27). De aanduiding van eerste mens als mannelijk gaat houdt aan in Genesis: 

‘De Heer God sprak: “Het is niet goed dat de mens alleen blijft. Ik ga een hulp voor hem maken die 

bij hem past”’ (Gen. 2:18). Zelfs na de schepping van de vrouw, wordt er niet gesproken over man en 

vrouw maar over mens en vrouw: ‘Ze waren beide naakt, de mens en zijn vrouw, maar ze voelden 

geen schaamte voor elkaar’ (Gen. 2:25). Deze theologische oorzaak staat in verband met het proces 

van de personifiëring, alsook de projectie van een menselijk gender op een personificatie. Al gebeurt 

dat proces en die projectie waarschijnlijk onbewust. 

                                                        

159 Die laatste drie personages en tevens Aerm in de Buerse personifiëren niet de mensheid op zich. Ghewillich 
Labuer en Groot Labuer zijn de personificaties van arbeid of werk en Sober Wasdom en Aerm in de Buerse zijn 
veeleer personificaties van de armoede (personified). Het personage dat ze spelen representeert echter de wel de 
mens en daarom worden ze hier behandeld.  
160 Cooper, ‘Gender and Personification’, p. 45-46. 
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Projectie 

Coopers projectietheorie is hier ook van toepassing op een ander niveau. Everaert is namelijk zelf een 

man. Wanneer hij dan de mensheid inbeeldt, projecteert hij zijn eigen mannelijke gender op die 

abstractie. In welke mate deze projectie wel bewust was, is echter moeilijk te bepalen.  

Het personage Sulc Rhetorisien uit dOnghelycke Munte heeft alleszins wel een duidelijk connectie met 

Everaert, ze zijn namelijk allebei rederijkers. Samuel Mareel merkt op dat we voorzichtig moeten zijn 

om Everaert en dit personage met elkaar te vereenzelvigen, maar dat er toch een relatie tussen de twee 

bestaat.161  

Niveau van het verhaal 

Het mannelijke gender van de mensheid kan ook door het allegorische niveau van het verhaal 

beïnvloed zijn. In enkele van zijn spelen creëert Everaert alledaagse situaties, die een allegorische 

betekenis krijgen door de namen en acties van personificaties die er deel van uitmaken.  

Een Sanders Welvaren moet bijvoorbeeld geïnterpreteerd worden als een soort commentaar op de 

mens, hier door Meest Elc vertegenwoordigd, die met oneerlijke handelspraktijken meer rijkdom wil 

vergaren voor zichzelf. Hij gaat bijvoorbeeld zijn koopwaar goedkoop aankopen om het dan voor een 

veel te hoge prijs door te verkopen. Verblind door zijn hebzucht, acht hij zijn medemens onbelangrijk. 

Zolang hij er zelf goed bijzit, is hij tevreden.  

Everaert geeft dit verhaal echter niet letterlijk weer, maar verwerkt het tot een allegorische 

liefdesgeschiedenis. Hij personifieert die overdadige rijkdom waar Meest Elc naar verlangt als een 

mooie vrouw, Domnacie van Goede, en laat Meest Elc verliefd zijn op haar. Het geluk van zijn 

medemens of zijn naastenliefde verbeeldt Everaert als Een Sanders Welvaren. Zij was vroeger een 

goede vriendin van Meest Elc, maar hij heeft haar in de steek gelaten voor Domnacie. Het gender van 

Meest Elc is dus ook grotendeels mannelijk omdat het gewoon beter past in het verhaal. Zo zijn er tal 

van voorbeelden in Everaerts werk. Waarom personificaties zoals Domnacie van Goede en Een 

Sanders Welvaren dan precies vrouwen zijn, wordt hieronder verder besproken. 

Daarnaast hebben de beroepen van de personificaties ook een invloed op het mannelijke gender. Een 

personage als Den Scaemelen Aerbeyder bijvoorbeeld verschijnt als man omdat vrouwen in de 

                                                        

161 S. Mareel, ‘‘You serve me well’: Representations of gossip, newsmongering and public opinion in the plays 
of Cornelis Everaert’, in: J. Bloemendal, A. van Dixhoorn en E. Strietman (red.), Literary Cultures and Public 
Opinion in the Low Countries, 1450-1650, Brill, Leiden, 2011, p. 37-38. 
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middeleeuwen en de vroegmoderne tijd in het algemeen minder vertegenwoordigd waren op de 

arbeidsmarkt. Dezelfde situatie doet zich voor bij ambachtslui en handelaars van allerlei koopwaar.162 

 

3.4 Belangrijke nuance 
 

Everaert verbeeldt de mens dus standaard als man onder invloed van theologie, associatie, identificatie 

en omdat de inhoud van zijn toneel erom vraagt. Dat betekent echter niet dat Everaert de mensheid 

automatisch interpreteert als mannelijke eenheid. Dat zou zijn wereldbeeld ook onterecht eenzijdig en 

simplistisch maken. Er is dus nood aan nuance. Everaert wil geen maatschappijbeeld creëren dat 

alleen mannen vertegenwoordigt. In zijn spelen komt de volledige (stedelijke) bevolking aan bod: 

mannen en vrouwen, maar ook allerlei maatschappelijke standen. Dat wordt bijvoorbeeld duidelijk in 

Van Een Sanders Welvaren. Het hoofdpersonage Meest Elc is duidelijk een mannelijk personage, 

Wanneer Een Sanders Welvaren Meest Elc echter aanspreekt en hem verwijt dat ze door hem vol 

verdriet en ellende moet leven, stelt Meest Elc niet gewoon één man voor:  

Och, hoe zytge dus stout, 
Meest Elc, jonck, hout, mannen ende vrauwen, 
dat ic by hu ofjunstich beknauwen 
moet blyven vul rauwen, in trybulacien pynelic. (III. 434-436) 

 

Ook al is het gender van het personage mannelijk, het inhoudelijk concept is niet ‘de man’, maar 

weldegelijk ‘de mens’.  

 

 

 

 

 

 
                                                        

162 J. Van Gerven, ‘Vrouwen, arbeid en sociale positie. Een voorlopig onderzoek naar de economische rol en 
maatschappelijke positie van vrouwen in de Brabantse steden in de late Middeleeuwen’, 
in: Revue belge de philologie et d'histoire 73.4 (1995), p. 947-966. 
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4. Personificaties van zonden en deugden: gendervariaties 
 

4.1 Inleiding 
 

Het verbeelden van morele kwaliteiten in een menselijke vorm is een oud gebruik dat ontstaat in de 

klassieke oudheid en enorm populair wordt in de literatuur en beeldende kunst van de middeleeuwen 

en vroegmoderne tijd. Prudentius’ Psychomachia (vierde eeuw n. Chr.) is een heel bekend literair 

voorbeeld hiervan. In zijn werk zien we een fysieke strijd tussen gepersonifieerde zonden en deugden, 

maar zijn gedicht zou eigenlijk de interne morele strijd tussen goed en kwaad in de mens 

beschrijven.163 Gepersonifieerde zonden en deugden kunnen ook afzonderlijk van elkaar verschijnen, 

zoals het geschilderde paneel De Zeven Hoofdzonden en de Vier Uitersten van Jheronymus Bosch 

(1450-1515).164 Het is ook niet ongewoon dat de deugd zelf wordt gepersonifieerd. Een bekend 

voorbeeld hiervan vinden we weer terug in Elckerlijc. Elckerlijc probeert na zijn confrontatie met de 

dood namelijk beroep te doen op de (gepersonifieerde) deugd, maar die is te krachteloos en verzwakt 

om hem te helpen.165 

De zeven traditionele deugden bestaan uit twee groepen, namelijk de vier kardinale deugden en drie 

theologische deugden. Ruth Weisberg zegt dat de vier kardinale deugden ontstaan in het oude 

Griekenland, maar dat hun Latijnse benamingen de bekendste zijn. Dat zijn Iustitia (rechtvaardigheid), 

Prudentia (wijsheid / voorzichtigheid), Fortitudo (moed) en Temperantia (gematigdheid / 

zelfbeheersing). Naast de vier kardinale deugden zijn er nog drie deugden die ontstaan in het 

christelijke gedachtengoed onder invloed van de apostel Paulus, het theologische trio Caritate 

(naastenliefde), Spes (hoop) en Fides (geloof). De gepersonifieerde deugden hadden verschillende 

functies, maar Weisberg zegt dat ze vooral functioneerden in de organisatie van een maatschappelijk 

waardensysteem.166 

De traditionele zonden zijn de zeven hoofdzonden: Superbia (hoogmoed), Avaritia (hebzucht / 

gierigheid), Luxuria (onkuisheid / lust), Invidia (nijd / jaloezie), Gula (vraatzucht), Ira (gramschap) en 

Acedia (traagheid). Naast de zeven hoofdzonden, bestaan er ook tal van doodszonden, zoals bedrog, 

misleiding en onenigheid.167 Voor de mens in de middeleeuwen waren die zonden niet gewoon 

                                                        

163 C. Hourihane, ‘Introduction’, in: C. Hourihana (red.), Virtue and Vice. The Personifications in the Index of 
Christian Art. New Jersey 2000, p. 4. 
164 R.-H. Marijnissen, Bosch. Tielt 1995, p. 12-13, 11-113. 
165 Pleij, Het gevleugelde woord, p. 402. 
166 R. Weisberg, ‘The Art of Memory and the Allegorical Personification of Justice’, Yale Journal of Law and 
the Humanities 24.1 (2012), p. 259-264. 
167 M.W. Bloomfield, The Seven Deadly Sins. An Introduction to the History of a Religious concept, with Special 
Reference to Medieval English Literature. Michigan State University Press 1967 [1952], p. 1-67. 
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abstracte morele kwaliteiten, maar werkelijk levende entiteiten waartegen de mens zich moest 

wapenen. Om die redenen verschijnen ze ook vaak in gepersonifieerde vorm.168  

Waarom hebben gepersonifieerde deugden en zonden nu een vrouwelijk dan wel mannelijk gender? 

Cooper zegt dat in de Latijnse traditie personificaties van deugden en zonden automatisch verbeeld 

worden als vrouwen. Dat zou oorspronkelijk omwille van hun grammaticaal vrouwelijk genus gebeurd 

zijn. Echter, door de enorme populariteit van het thema ‘zonden en deugden’ in de klassieke beeldende 

kunsten, begon vooral de iconografische traditie een rol te spelen in de keuze voor een vrouwelijke 

gender.169 De kardinale deugden werden bijvoorbeeld vaak afgebeeld als elegante godinnen met heel 

herkenbare en symbolische attributen, zoals de vrouwelijke Iustitia: traditioneel geblinddoekt en met 

een zwaard en weegschaal in beide handen.170  

Zonden en deugden konden echter ook als mannen verschijnen, zeker na de dertiende eeuw. Cooper 

wijt dat wederom aan een typisch thema in de beeldende kunsten, waarin vrouwelijke deugden 

zegevierend werden afgebeeld boven een mannelijke gepersonifieerde zonde.171 Een bekend voorbeeld 

daarvan is de cyclus beeldhouwwerken van gepersonifieerde deugden en zonden op de centrale gevel 

van de Notre-Dame kathedraal in Parijs. De beelden zouden gediend hebben om de kerkganger te 

waarschuwen.172  

Mannelijke gepersonifieerde deugden komen er volgens Cooper vooral onder invloed van het 

Christendom. Mannelijke deugden die in literaire werken verschijnen, zijn namelijk vaak een projectie 

van Jezus Christus of God. Bijgevolg nemen ze het mannelijke gender daarvan over. Hetzelfde kan 

gelden voor zonden die een mannelijke vorm aannemen als ze expliciet projecties van de duivel zijn. 

In Langlands Piers Plowman verschijnt bijvoorbeeld de vrouwelijke personificatie Charity 

(naastenliefde) als een van de zeven deugden, die allemaal zussen zijn. Echter, wanneer het een 

geprojecteerde eigenschap van Christus is, verschijnt de naastenliefde als man.173 

Zonden en deugden zijn innerlijke eigenschappen of kwaliteiten van de mens, zowel van mannen als 

van vrouwen. Daarom is het ook mogelijk dat bepaalde gepersonifieerde zonden of deugden mannelijk 

of vrouwelijk zijn, omdat ze respectievelijk meer met mannen of vrouwen worden geassocieerd.174  

                                                        

168 Bloomfield, Seven Deadly Sins, p. 69-104.  
169 Cooper, ‘The Afterlife of Personification 112-115. 
170 Weisberg, ‘The Art of Memory’, p. 259-264. 
171 Cooper, ‘The Afterlife of Personifications’, p. 112-115. 
172 A. Katzenellenbogen, Allegories of the Virtues and Vices in Mediaeval Art. From Early Christian Times to 
the Thirteenth Century. Londen 1939, p. 75-81. 
173 Cooper, ‘Gender and Personification’, p. 45. 
174 Frank, ‘Reading Medieval Personification-Allegory’, p. 247. 
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In dat opzicht bespreekt Frank bijvoorbeeld het personage Envy (jaloezie, nijd) in Piers Plowman. Dit 

personage verandert in het gedicht van Langland van gender en dat zou volgens Frank bewijzen dat de 

auteur vindt dat deze zonde zowel bij mannen als bij vrouwen kan voorkomen: 

Envy, in the confession scene in Piers Plowman, seems now a man, now a woman. There is no 
need for the reader to be confused. The poet [Langland] has not lost controle of his 
personification. It is merely his way of showing envy at work among both men and women.175 

 

Everaert gebruikt tal van gepersonifieerde zonden en deugden in zijn spelen. Die hebben niet altijd 

dezelfde functie of rol en al zeker niet hetzelfde gender. Het zal zo meteen duidelijk worden dat 

Everaert zeker beïnvloed is door de traditie, maar toch vaker een vrije keuze maakt. Bovendien zal de 

context van het stuk en de associatie die bepaalde zonden en deugden oproepen ook een invloed 

hebben. Een volledige analyse van het personage dat de zonde of deugd belichaamd, is dus hier ook 

weer van groot belang. 

Om dit onderdeel overzichtelijk te maken worden de gepersonifieerde zonden en deugden apart 

besproken. Bij de zonden bespreek ik eerst de vrouwelijke personificaties van weeldezucht of 

overdaad. Het is opvallend dat de negatieve associatie die deze zonde oproept niet altijd overeenstemt 

met het karakter van de personificatiepersonages. Dat is anders bij de voornamelijk mannelijke 

sinnekens, de echte verleiders van het kwade, die daarna worden behandeld. Vervolgens worden de 

personificaties van deugden geanalyseerd, waarin een onderscheid wordt gemaakt tussen 

personificaties van naastenliefde, rede, goddelijke autoriteit, liefde, geloof en rechtvaardigheid. Aan 

het einde van elk onderdeel worden een paar algemene conclusies getrokken over het gender van de 

personificaties. 

 

4.2 Personificaties van weeldezucht 
 

4.2.1 Algemeen 
 

De veroordeling van hebzucht en de egoïstische begeerte naar rijkdom of weeldezucht is een 

terugkerend thema in Everaerts stukken. Door de economische problematiek in de zestiende-eeuwse 

samenleving was de naastenliefde en vrijgevigheid van de mens soms ver te zoeken.  

Everaert voert enkele vrouwelijke personages op die de luxe, weelde of overdaad personifiëren. Het 

zijn telkens prachtige vrouwen die menig man het hoofd op hol brengen. Ze zijn zeer gewild, maar 

ook onbereikbaar. In Een Sanders Welvaren (III) verschijnt de luxe als Domnacie van Goede, de 
                                                        

175 Frank, ‘Reading Medieval Personification-Allegory’, p. 247. 
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vrouw waar Meest Elc hopeloos op verliefd is en in het Aerm in de Buerse (XVII) is ze Couver 

Handelynghe, de potentiële huwelijkskandidaat van Aerm in de Buerse. Voorspoedeghe Weilde is de 

ex-vriendin van Scamel Ghemeente in Scaemel Ghemeente ende van Trybulacie (VIII) en in Groot 

Labuer en Sober Wasdom (XVI) wordt de weelde verbeeld als Couver Handelynghe en zijn zowel 

Groot Labuer als Sober Wasdom op haar verliefd.176  

Everaert veroordeelt die weeldezucht in zijn spelen. Daar is hij niet nieuw in. Het verlangen naar luxe 

wordt al sinds de Romeinse tijd zwaar veroordeeld, zowel door christelijke als niet-christelijke 

auteurs. Vincent Hunink beschrijft luxe als ‘zaken die de mens niet strikt nodig heeft voor zijn 

voortbestaan’. Hij zegt dat er in de Bijbel op verschillende plaatsen wordt aangetoond dat weeldezucht 

niet past in het morele christelijke gedachtengoed. In het Nieuwe Testament adviseert Jezus 

bijvoorbeeld de mens om rijkdom van zich af te schudden en zijn bezittingen aan de armen te geven. 

Hij benadrukt dat de mens door zijn verlangen naar weelde, materiële zaken en rijkdom de poorten 

van de hel wagenwijd openzet.177 Niet alleen wordt weeldezucht op zich veroordeeld. De christelijke 

mentaliteit verbindt zulke begeertes met andere immorele verlangens. Verderfelijke praktijken als 

overmatige alcoholconsumptie, seksuele losbandigheid, afgunst, enzovoort, zouden hand in hand gaan 

met verzuchtingen naar onnodige luxe. Hunink zegt dat materiële voorspoed wel niet over heel de lijn 

zondig is. Als het gepaard gaat met ‘rechtvaardigheid’ en ‘de juiste geesteshouding’, moet het kunnen. 

Toch bestaat er in het Christendom een zeker wantrouwen voor weelde en bezit.178 

 
4.2.2 Analyse personificaties 
 

In Scaemel Ghemeente ende van Trybulacie (VIII) speelt er zich een typisch echtelijk conflict af. 

Scamel Ghemeente, de kleine man, is woest op zijn vrouw Trybulacie, personificatie van de 

rampspoed, omdat zij hem niets dan ellende bezorgt. Scamel was veel gelukkiger toen hij nog uitging 

met Voorspoedeghe Weilde, die de overvloedige rijkdom of de overdadige weelde verpersoonlijkt: ‘Ic 

wildic noch huus houden mochte, / met Voorspoedeghe Weilde zo alssic plochte. / Sou verjouch van 

my alle merancolye’ (VIII. 52-54). Aangezien Weilde een beschreven personificatiepersonage is en 

dus zelf geen actieve rol heeft in het spel, komen we weinig te weten over wie ze is en hoe ze eruit 

ziet. We kunnen wel enkele dingen afleiden uit Scamels geklaag tijdens de ruzie met Trybulacie.  

By heur my alle vruecht vermeerde. 
Ooc wassic ghehabytuweirt als de gheeerde 

                                                        

176 Die twee laatste personificaties zijn beschreven personificatiepersonages, ze spelen namelijk geen actantiële 
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178 Hunink, ‘Een verleidelijk kwaad’, p. 117. 
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couverheyt hebbende bin der sille 
van neerrynghe ende wasdom te mynen wille. 
Dies ic tryonpheirde by nachten en daghen. (VIII. 59-62).  
 

Hij kon er dus op los feesten, droeg mooie kleren, had een mooi huis en hij baadde in rijkdom en 

weelde. Trybulacie is het niet met hem eens en zegt dat hij zich met Weilde niet kon beheersen en dat 

hij door haar ‘in allen sonden’ (65) leefde: ‘hoveerichede’ (69), ‘gulsichede’ (91) ‘ghierichede’ (109) 

‘oncuusheyt’ (121), ‘traechede’ (133) en ‘gramscepe’ (149). Scamel komt uiteindelijk tot inzicht 

wanneer De Doot Trybulacie komt gelijk geven. Hier wordt de luxe dus beschouwd als een oorzaak 

voor het begaan van andere zonden. 

In Een Sanders Welvaren speelt de verpersoonlijking van de weelde een grotere rol. Het spel vangt 

aan met een verzuchting van Meest Elc: ‘De zinnen inwenich zyn zo ontstelt […] / Therte tot alder 

beroerten helt.’ (III. 1-4). Hij blijkt hopeloos verliefd te zijn op Domnacie van Goede. De twee 

sinnekens Practyckeghen List en Suptyl Bedroch willen hem ‘helpen’ en laten hem zijn hart luchten. 

Meest Elc vertoont alle typische kenmerken van verliefdheid. Hij kan niet meer eten, drinken, ergens 

naartoe gaan, bidden, nadenken, want ‘altoos esse my int ghedochte’ (204). Bedroch en List geven 

hem wat tips en tonen hem de weg naar het huis van Domnacie. Ze benadrukken ook dat hij Een 

Sanders Welvaren moet vergeten: ‘Hebt gy Domnacie van Goede lief, / Een Sanders grief en muechge 

niet wachten’ (267-268).  

Wanneer Meest Elc Domnacie eindelijk ontmoet, stelt ze niet teleur: ‘O duerluchteghe robyne, […] 

wederjonste bethoocht, scoon blomme eerbaer’ (342-345). Domnacie beantwoordt zijn liefde eigenlijk 

meteen, maar ze heeft dan ook weinig keuze: ‘Wye my volcht naer […] / hem moet ic onderdaen zyn’ 

(437-348). Net als Scamel komt Meest Elc uiteindelijk tot inzicht. Een Sanders Welvaren en 

Ghethughe der Waerheyt proberen hem de immoraliteit van zijn verlangen te laten inzien. Ghethughe 

hamert erop dat hij Weilde niet volledig moet afslaan, zolang het ‘in een redelic ghebruucken’ (682) 

is. Daarnaast moet hij tegelijkertijd ook Een Sanders Welvaren liefhebben. De mens mag dus rijkdom 

begeren, zolang hij het geluk van zijn medemens niet aantast.  

Een gelijkaardige situatie speelt zich af in Groot Labuer en Sober Wasdom (XVI). Een timmerman 

Groot Labuer en een marskramer Sober Wasdom ontdekken dat ze verliefd zijn op dezelfde vrouw: 

Couver Handelynghe, de personificatie van het overvloedig vertier. Helaas voor hun heeft Couver 

strenge ouders: Ghaerpennync en Splyttemytte. Die twee gierigaards laten haar niet uit hun zicht: ‘Ons 

dochter vry wort wel bewaert, / want wy sullense houden nauwe ende cort’ (244-245). De 

verpersoonlijkte weelde is hier een beschreven personificatiepersonage omdat ze zelf niet optreedt in 

het spel, het patroon van de weelde als lustobject zet zich echter wel voort. 

In Aerm in de Buerse (XVII) gebeurt weer hetzelfde. Hier is de verlangende partij Aerm in de Buerse, 

een knecht die de armoede verpersoonlijkt. Hij heeft weinig succes in zijn zoektocht naar nieuw werk 
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nadat Sulc Ghemeene Man hem heeft ontslaan. Elckerlyc wil ook niets van hem weten, maar raadt 

hem aan een rijke vrouw te trouwen. De perfecte kandidaat is Couver Ghebruuckinghe, personificatie 

van het overvloedige leven. Aerm in de Buerse maakt Couver het hof: ‘Scoon blomme […] / Ic zoudu 

gheerne te wyfve trauwen’ (305-308). Ze lijkt hem in eerste instantie lijkt wel een geschikte 

huwelijkskandidaat te vinden: ‘Ic zoude ooc wel om huwen gheneghen zyn’ (309). Hij moet haar wel 

enkele dingen beloven: ze wil rijk zijn, altijd mooi kleren aanhebben, vaak lekker kunnen eten en 

drinken, een knecht en dienstmeisje hebben en nooit te veel moeten werken. Aerm beweert dat dat 

allemaal geen probleem is, en het huwelijk lijkt een kans te hebben. Wanneer Couver zijn echter naam 

ontdekt verandert ze van gedacht: ‘Aerm in de Buersse? […] / En wilt ghy my hebben? / Wech, wech 

van hier te dese huere, vliet!’ (395-396). Ze wijst hem af en zegt dat als de vrede terugkeert en hij zijn 

naam in Wasdom verandert, hij het nog eens mag proberen.  

 
4.2.3 Oorzaken vrouwelijk gender 
 

Associatie 

De associatie van vrouwen met luxe is eeuwenoud. Er bestond een algemene mentaliteit dat vrouwen 

vaker dan mannen gebruik maakten van luxeproducten als make up, mooie kleren, juwelen en allerlei 

algemene materiële zaken om zich mooi te maken. In verschillende werken van vroegchristelijke 

kerkvaders worden die dingen sterk veroordeeld. Hunink neemt Tertullianus’ De Cultu Feminarum 

(ca. 200) als voorbeeld. Volgens Tertulianus is de drang die christelijke vrouwen hebben om zich 

mooi te maken een pure zonde. Vrouwen moeten zich namelijk nederig kleden en gedragen. Ook zou 

het leiden tot onrein gedrag. Al die opsmuk is immers bedoeld om aantrekkelijk te zijn voor 

mannen.179 

Dat de opsmuk van vrouwen bedoeld zou zijn om mannen te verleiden creëert nog een bijkomende 

associatie van vrouwen met luxe en seksuele verleiding. Het is niet verwonderlijk dat Lust (Lat. 

Luxuria), een van de zeven hoofdzonden, een dubbele betekenis kan hebben. Het werd niet alleen 

geïnterpreteerd als seksuele lust, maar ook als een ongecontroleerde begeerte naar allerlei materiële 

zaken in het algemeen.180  

Everaert gebruikt ook die tweeledige associatie van vrouwen met seksuele verleiding en luxe bij zijn 

personificaties. Door de combinatie van hun inhoudelijk concept, de weelde, en het personage dat het 

concept belichaamt, een verleidelijke vrouw, beschrijft hij immers twee zonden: lust en hebzucht. 

Everaerts personificaties van weelde zouden dus hun vrouwelijk gender aan die mentaliteiten en 
                                                        

179 Hunink, ‘Een verleidelijk kwaad’, p. 119. 
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dubbele betekenis te danken hebben. Het valt natuurlijk wel op dat Everaert niet expliciet die 

weeldezucht enkel met vrouwen in verband brengt. Het is de gepersonifieerde mensheid die de weelde 

nastreeft. Hij veroordeelt de zucht naar weelde en niet de vrouwen die deze eigenschap verbeelden.  

Niveau van het verhaal 

Omdat de personificaties van weelde telkens iets representeren waar de mensheid naar verlangt, is het 

eigenlijk bijna onvermijdelijk dat deze personages vrouwen zijn op het niveau van het allegorische 

verhaal. De vrouw als personificatie van weelde is eigenlijk een object waar de man als personificatie 

van de mensheid naar verlangt. De relatie die de personificaties met elkaar hebben is dus van een 

seksuele aard. Everaert maakt handig gebruik van het liefdesthema van en er is geen gebrek aan 

seksuele beeldspraak in de stukken. Dat valt in het bijzonder op in Aerm in de Buerse.  Wanneer Aerm 

beschrijft hoe hij Couver Ghebruuckynghe zal behagen in het ‘minnespel’:181 

Ic zoudge in den aerm gryppen 
Ende leeren hu spelen sulc een toerken mede 
Ghelyc hu vaerken hu moerken dede. 
Ghy zout hu int labuer [= minnespel] verhueghen cluchtich. (XVII. 331-334) 

 

Het zou bovendien ook kunnen dat Couver Ghebruuckinghe een prostituee is, een typisch vrouwelijk 

beroep in de late middeleeuwen.182 Het wordt onder andere geïmpliceerd door iets dat Aerm in de 

Buerse tegen Couver zegt: ‘Hu bespreken zoude een uut zynen broucksac jaghen’ (XVII. 346). Dat 

betekent zoveel als ‘een afspraak maken met u kost veel geld’.183 Dit is natuurlijk slechts één 

interpretatie, aangezien de uitspraak ook kan verwijzen naar de dure smaak van Couver.  

Eyghen Wasdom 

Een opvallende verschijning die bij de personificaties van weeldezucht past, is de mannelijke 

personificatie van de toename van de eigen rijkdom in de vorm van ‘Eyghen Wasdom’ uit Een 

Sanders Welvaren. Dit personificatiepersonage heeft een mannelijk gender omdat het een projectie is 

van het mannelijk personage Meest Elc. 

 

 

 

 

 

                                                        

181 Hüsken, Spelen, p. 586. 
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4.3 Sinnekens: een mannelijke traditie? 
 

4.3.1 Sinnekens in het rederijkersdrama 
 

In het rederijkersdrama vinden we een heel specifiek personificatiepersonage terug, het sinneken. Dit 

traditioneel toneeltype verpersoonlijkt volgens Wim Hummelen de ‘verleidende krachten van het 

kwaad’.184 Sinnekens doen zich vaak voor als behulpzame vrienden of wijze raadgevers. Zo proberen 

ze het vertrouwen van het hoofdpersonage te winnen. Dat personage, vaak een verpersoonlijking van 

de mensheid, wordt op die manier misleid. Sinnekens zijn namelijk echte gepersonifieerde zonden en 

oefenen vooral een slechte invloed uit op het hoofdpersonage in een zinnespel. Door hun naam wordt 

het duidelijk welke zonde ze voorstellen en op die manier is ook het publiek altijd op de hoogte van de 

werkelijke kwade bedoelingen van de sinnekens, nog voor het hoofdpersonage tot inzicht komt. De 

sinnekens krijgen vaak tegenstand van personificaties met een waarschuwende functie. Dit zijn de 

echte helpers en raadgevers van de mens. Zij proberen hem te overtuigen van de slechtheid van de 

sinnekens.185  

Hummelen stelt vast dat de sinnekens bijna altijd mannelijk zijn, maar dat vrouwelijke sinnekens ook 

bestaan. Het is wel uitzonderlijk dat vrouwelijke sinnekens alleen voorkomen. 186  Wanneer er 

vrouwelijke sinnekens optreden, gebeurt dat meestal samen met een mannelijk sinneken waarmee ze 

dan een paar vormen. Een paar van twee mannelijke sinnekens bestaat ook. Wanneer sinnekens in 

paren verschijnen, zijn ze vaak variaties op elkaar aan hun namen en functie of persoonlijkheid te 

merken.187 

Hummelen merkt terecht op dat de oorzaken voor een mannelijk dan wel vrouwelijk sinneken variëren 

en soms ook onduidelijk zijn. Het gender van de sinnekens is, net als dat van alle andere personificatie 

personages die ik hier bespreek, onderhevig aan verschillende factoren.188 Hummelen overweegt zoals 

veel theoretici ook de mogelijke invloed van grammaticaal genus, maar komt al snel tot de conclusie 

dat dit geen betrouwbare verklaring is. De verklaring is namelijk niet standvastig: het grammaticaal 

genus en het biologisch geslacht komen soms wel, soms niet overeen.189  

Hij bespreekt enkele andere mogelijke verklaringen. De dichter zou bijvoorbeeld wat variatie in zijn 

werk gewild hebben. Daarnaast zouden sommige ondeugden beter in vrouwelijke of mannelijke kleren 

aangetoond kunnen worden. Verder kwamen sommige ondeugden meer bij mannen dan bij vrouwen 
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voorkomen of omgekeerd; en ook de functie of rol van de sinnekens in het rederijkersspel zou 

bijdragen hebben.190 De dominantie van mannelijke sinnekens wijt Hummelen aan de overeenkomst 

met de mannelijke ‘duivelsfiguur uit het middeleeuwse drama’, die steeds mannelijk was.191  

De oorzaken die Hummelen opsomt komen eigenlijk overeen met enkele van de oorzaken die Cooper 

beschouwt voor het gender van de personificaties in het algemeen: associatie, oorzaken op het niveau 

van het verhaal en de invloed van de iconografische traditie.  

 
4.3.2 Everaerts Sinnekens 
 

In Tspel van Een Sanders Welvaren (III) proberen de twee sinnekens Pracktyckeghen List en Suptyl 

Bedroch het hoofdpersonage Meest Elc te verleiden tot de listige en bedrieglijke handelspraktijken. 

Meest Elc wil maar al te graag gebruik maken van zo’n praktijken. Hij is namelijk hopeloos verliefd 

op Domnacie van Goede, de verpersoonlijking van aardse bezittingen.192 Meest Elc wilt ‘ghaen 

soucken practycken, list’ (27), aangezien hij de vrouw van zijn dromen, zo denkt te kunnen veroveren.  

Hüsken beschrijft List en Bedroch als twee kameraden,193 twee mannen met andere woorden. De 

mannelijkheid van List wordt duidelijk aan de woorden van Meest Elc: ‘[…] ter menegher baene doet 

hy zyn zoopkin zieden’ (32). Bedrochs mannelijkheid wordt niet expliciet in de tekst aangegeven, 

maar als we er vanuit gaan dat beide sinnekens variaties van elkaar zijn, dan beschrijft Meest Elc hun 

waarschijnlijk allebei tegelijk. 

Specifiek belichaamt Pracktyckeghen List de listige handelswijze, en Suptyl Bedroch het vernuftig 

bedrog. Hun namen zijn dus redelijk transparant en ook hun persoonlijkheid past volledig bij de aard 

van hun naam. List en Bedroch zijn door en door slecht, maar List wijst er wel op dat mensen zelf 

steeds weer gebruik van hem maken:  

In allen plaetsen bem ic bequamelic 
Meest Elcken namelic. Aerm ende rycke 
es my anthierende in elcken wycke. 
By myn listeghe practycke zy naer de bate staen. (48-51) 
 

 
Bedroch beaamt dit: ‘Elc, dyveerssche van myne, volcht hu zonder blusschen. / Dan gheraec icker 

altemets onder tusschen […]’ (59-60). List en Bedroch zijn zeker bedrieglijke verleiders, maar het is 

Meest Elc zelf die het duo opzoekt.  

                                                        

190 Hummelen, Sinnekens, p. 62. 
191 Hummelen, Sinnekens, p. 62. 
192 Hüsken, Spelen, p. 155. 
193 Hüsken, Spelen, p. 155. 
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List en Bedroch overtuigen Meest Elc van hun goede bedoelingen: ‘Huwen druck wort gheclieft, eist 

in ons macht’ (164). Om de liefde van Domnacie te winnen, moet hij Eyghen Wasdom opzoeken, de 

personificatie van de (toename van) eigen rijkdom. De twee sinnekens leiden hem ernaar toe en geven 

hem ondertussen nog wat advies. Dat advies kan eigenlijk op twee manieren geïnterpreteerd worden. 

Aan de ene kant onderrichten List en Bedroch Meest Elc in de listige handelswijze, bijvoorbeeld hoe 

hij voor weinig geld goederen kan kopen, om die dan weer veel duurder door te verkopen, ‘gheift 

scaers gehwichte’ (263). Aan de andere kant lijkt het wel alsof List en Bedroch hem echte versiertips 

geven, raad van man tot man hoe hij Domnacie kan veroveren, hij moet:  

nauwers bloot zyn maer allomme stout  
ende in uwen cout van talen mannelic,  
lichtelic nemen, maer gheven wannelic.  
So wort ghy spannelic der Domnacie croone. (245-248). 

 

Zoals gewoonlijk in rederijkersspelen komt het hoofdpersonage, Meest Elc, uiteindelijk tot inzicht 

door de tussenkomst van andere personages, in dit geval Een Sanders Welvaren, de verpersoonlijking 

van de naastenliefde en Ghethughe der Waerheyt, de personificatie van het heilig Schrift, die hem 

adviseert: ‘Liste en Bedroch scuut’ (603). 

Het volgende duo sinnekens, Gheveynst Bedroch en Lueghenachteghe Fraude, treedt op in Crych 

(XIII).  Everaert geeft in dit toneelstuk kritiek op de oorlog, maar ook op de hebzucht van de mens. 

Dat wordt vooral mogelijk gemaakt door de dubbele betekenis van het woord ‘crych’, zijnde oorlog en 

hebzucht. In de jaren 20 van de zestiende eeuw voerde Karel V bijna onophoudelijk oorlog met 

Frankrijk. Hüsken benadrukt dat Everaert de overwinningen en strijdlust van Karel eerst bejubelde, 

maar dat hij later meer en meer de oorlog begint te veroordelen en voor de vrede pleit. De oorlog 

bracht namelijk enorme financiële gevolgen voor de bevolking met zich mee.194 

Het spel vangt aan met een aanroep van een oorlogsaanvoerder Den Beroerlicken Weerelt. Hij geeft 

zijn knecht, Tyts Benaute de opdracht zoveel mogelijk krijgers op te roepen voor de oorlog. Een man, 

Menich Leeck en een geestelijke Dyveerssche Gheleerde willen graag meedoen. Tyts Benaute is 

verbaasd over de deelname van die laatste: ‘Dyveerssche Gheleerde, volghen die den crych?’ (63), 

waarop er een discussie ontstaat tussen Leeck en Gheleerde over wie er zich nu het meeste met de 

‘crych’ inlaat. Het wordt stilaan duidelijk dat het hier niet meer alleen de oorlog veroordeeld wordt, 

maar dat er ook kritiek gegeven wordt op de hebzucht. Zeker wanneer Gheleerde Menich Leeck 

verwijt dat hij altijd naar meer rijkdom verlangt, altijd meer wil krijgen, ook al is hij al welgesteld: ‘Al 

                                                        

194 W.N.M. Hüsken,  ‘Cornelis Everaert on Power and Authority’, in: M. Gosman, A.J. Vanderjagt en J.R. 
Veenstra (red.), The Growth of Authority in the Medieval West. Groningen 1999, p. 42-243. 
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hebben zy [Menich Leeck] vul scats tresooren kisten, / den crych en cunnen zy niet ghelaeten.’ (85-

86). 

Op dat moment verschijnen de sinnekens Gheveynst Bedroch, gekleed ‘als een crygher’, en 

Lueghenachteghe Fraude, gekleed ‘als een crychsvrouwe’ (p. 441). Zij willen zich ook graag 

aanmelden voor de ‘crych’. Bedroch en Fraude zijn personificaties van leugens en bedrog. Volgens 

Hummelen zijn deze twee sinnekens variaties van elkaar. Dat wordt bevestigd wanneer Everaert 

Menich Leeck hun namen laat samenvoegen op het einde van het stuk: ‘Ic hebbe my zo dickens in 

sonden mesghaen. / Met Fraudelic Bedroch wassic my regierich’ (679-680).  

De sinnekens lijken op List en Bedroch, het duo dat hierboven werd besproken, door hun inhoudelijk 

concept (personified). Fraude en Bedroch spelen echter een andere rol in dit toneelstuk. In 

tegenstelling tot het eerste duo moeten ze de hoofdpersonages niet verleiden. Fraude en Bedroch 

benadrukken dat de mens door zijn hebzucht hun (dus leugens en bedrog) al gretig gebruiken. Hun 

taak bestaat er dan ook vooral in om op te sommen welke lagen van de bevolking allemaal ‘krijgers’ 

zijn. Bedelaars, koopmannen, arbeiders, knechten en dienstmeisjes, de stedelijke overheid en de 

geestelijke stand, iedereen in de maatschappij liegt en bedriegt in de naam van hebzucht.  

Wat later komen de compleet tegengestelde personages, de non Liefde en Trauwe, een geestelijke 

prelaat ten tonele. Ze staan moreel tegenover Fraude en Bedroch en vervullen de waarschuwende 

functie in het spel. Ze betreuren het wegblijven van de voorspoed. Tevergeefs willen ze Menich Leeck 

en Gheleerde op het goede pad brengen door hun te adviseren Fraude en Bedroch te vermijden. 

Anders zal het oordeel van God bij hun dood wel eens slecht kunnen uitvallen. Menich Leeck en 

Gheleerde schudden de waarschuwingen van zich af, maar wanneer de gepersonifieerde dood, Hende 

des Tyts, opkomt, bieden Fraude en Bedroch hun geen hulp en maken zich uit de voeten. Menich 

Leeck en Gheleerde beseffen nu hun zonde en beloven dat ze zich zullen beteren. 

 
4.3.3 Pseudo-sinnekens 
 

Naast de echte sinnekens kunnen in rederijkersspelen ook personificaties verschijnen die 

‘sinnekensachtige trekjes’ vertonen, maar geen echte verleiders tot het kwade zijn.195 Zo vinden we in 

Everaerts spelen twee duo’s: Ofjunstich Bemerck en Nydeghe Clappeghe uit Wellecomme van den 

Predicaren (IX) en Ghaerpennync en Splyttemytte uit Groot Labuer en Sober Wasdom (XVI).  

Ghaerpennync en Splyttemytte personifiëren de gierigheid en zijn de ouders van Couver Handelynghe. 

Hun rol bestaat er vooral in te talrijke minnaars van Couver te verjagen. Hun kledij heeft een 

                                                        

195 Hummelen, Sinnekens, p. 275 
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symbolische waarde. Splyttemytte is een ‘vinnich wyveken’ gekleed in ouderwetse kleren. 

Ghaerpennync wordt beschreven als gierige vrek ‘vreck deyn’ en is gekleed als een schooier 

‘coorlyaen’ (XVI. p. 541). 

Bemerck en Clappeghe worden beschreven als twee bedelaars en ze zijn allebei ‘crepele’ (IX. p. 329). 

Ze vertegenwoordigen de jaloerse achterklap en de (valse) geruchten of roddels onder het volk. Hun 

rol en gender in het spel wordt in deel 6 meer uitgebreid besproken. 

 
4.3.4 Oorzaken gender 
 

Niveau verhaal 

De sinnekens en pseudo-sinnekens hebben in de stukken een specifieke relatie met elkaar, die hun 

gender kan beïnvloed hebben. Ghaerpennync en Splyttemytte, personifiëren de gierigheid en zijn de 

ouders van Couver Handelynghe (‘welvarende handel’). Als ouders controleren ze wie er omgaat met 

hun dochter, zoals de gierigaards het wegblijven van de welvarende economie beïnvloeden. Hier is 

hun relatie allegorisch bruikbaar.  

Pracktyckeghen List en Suptyl Bedroch zijn twee vrienden De allegorische bruikbaarheid of 

nuttigheid van die mannelijke vriendschapsrelatie is niet meteen duidelijk. Hun rol in het spel is dat 

wel. Tijdens hun optreden geven ze namelijk versiertips van man tot man (allegorische niveau: advies 

over bedrieglijke handelspraktijken) aan Meest Elc.  

De relatie tussen Gheveynst Bedroch en Lueghenachteghe Fraude wordt niet gedefinieerd. De functie 

die ze hebben zegt ook niet veel: ‘krijgsman’ en ‘krijgsvrouw’ zijn namelijk heel algemene 

benoemingen. Zeker als de dubbele betekenis van het woord ‘krijg’ in het achterhoofd gehouden 

wordt. Het gender van Bedroch en Fraude kan wel gekozen zijn om harmonie in het verhaal te creëren. 

Ze worden in Crych namelijk recht tegenover het deugdzame duo Liefde en Trauwe geplaatst. Deze 

twee zijn eveneens vrouw en man. 

Associatie 

Omdat bij de sinnekens zowel mannelijke als vrouwelijke variaties voorkomen, zouden we kunnen 

besluiten dat Everaert overtuigd is van de zondige aard van de ‘mens’ en niet van specifiek mannen of 

vrouwen. Zonden als bedrog, fraude en gierigheid wordt belichaamd door beide genders.  
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4.4 Gepersonifieerde deugden  
 

4.4.1 De mannelijke en vrouwelijke naastenliefde 
 

In Een Sanders Welvaren (III) verschijnt de vrouwelijke personificatie van de ‘onbaatzuchtige 

naastenliefde.’196 Een Sanders Welvaren wordt voorgesteld als een fatsoenlijk geklede vrouw, een 

beschrijving die zowel op haar maatschappelijke stand als zedige aard kan wijzen.197 Ze klaagt over 

Meest Elc, die haar in de steek heeft gelaten voor Domnacie van Goede.  

De naastenliefde verschijnt elders ook in een mannelijke vorm als Minsaem Onderhoudt uit 

Wellecomme van den Predicaren (IX). Onderhoudt wordt voorgesteld als ‘een eerbaer poortere ofte 

rentier’ (IX. p. 335). Het is dus een personage dat de welvarende stedelingen representeert 

(personifier). Zijn inhoudelijk concept (personified) is specifieker. ‘Onderhoudt’ betekent namelijk 

bescherming of voorziening in levensmiddelen.198 Minsaem Onderhoudt personifieert dus letterlijk de 

liefdevolle voorziening. Ook Hüsken interpreteert zijn personage als ‘liefderijke weldoener.’199 

Het vrouwelijke gender van Een Sanders Welvaren wordt duidelijk door Everaert aangegeven, maar 

het wordt ook al aangekondigd door Meest Elc voor ze ten tonele verschijnt: ‘Ic sachse gheerne’ (III. 

271). Everaert verbeeldt de naastenliefde hier waarschijnlijk als vrouw omwille van de allegorische 

relatie die ze met Meest Elc heeft. Hierboven werd al uitgelegd hoe Meest Elc zijn verliefdheid voor 

Domnacie niet kan bedwingen. Volgens de twee sinnekens Pracktyckeghen List en Suptyl Bedroch, 

moet hij Een Sanders welvaren in de steek laten om Domnacie te kunnen bemachtigen. Wat de 

precieze aard van de relatie tussen Meest Elc en Welvaren is, is onduidelijk. In haar klaagzang vraagt 

Welvaren zich af waarom ‘Meest Elc, die my minde, vyandscip biet’ (III. 383). ‘Minnen’ kan echter 

zowel een amoureuze als vriendschappelijke betekenis hebben. Hoe dan ook zorgt Everaert ervoor dat 

Meest Elc een metaforische keuze moet maken tussen twee vrouwen, die twee tegenovergestelde 

abstracties personifiëren: het aards bezit en de naastenliefde. Het vrouwelijke gender van Een Sanders 

Welvaren is dus allegorisch nuttig. 

Het mannelijke gender van Minsaem Onderhoudt is ook duidelijk uit zijn beschrijving. Anders dan 

Welvaren verpersoonlijkt Onderhoudt echter niet de naastenliefde op zich. Everaert heeft een 

specifieke persoon of groep voor zich wanneer hij dit concept verbeeldt. Hij representeert namelijk de 

naastenliefde van de welvarende stedelingen. Everaerts proces in het maken van deze personificatie 

beïnvloedt dus zeker zijn gender.  

                                                        

196 Hüsken, Spelen, p. 156. 
197 Hüsken, Spelen, p. 179. 
198 Het Middelnederlandsch Woordenboek, “onderhout” 
199 Hüsken, Spelen, p. 325. 
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Onderhoudts rol of functie in Wellecomme van den Predicaren kan ook het een en ander duidelijk 

maken. Hij biedt steun aan de vrouwelijke personificatie van de stad Brugge, samen met Vreidsaem 

Regement, de personificatie van de vredelievende levenswandel.200 Onderhoudt en Regement beloven 

Brugghe bij te staan ‘[…] alst kyndt den vadere / een beradere es, met ryppen bevroede’ (IX. 153-

154). Ze vergelijken zichzelf dus met een soort van vader, die zijn kind in goede banen moet leiden. 

Brugghe blijft mistroostig in het stuk, zoals in deel 1 al besproken werd, maar ze luistert naar haar 

raadgevers en ze volgt uiteindelijk wel hun advies op.  

Die autoriteit is niet aanwezig bij Een Sanders Welvaren. Haar vrouwelijkheid lijkt daar ook in mee te 

spelen. Welvaren probeert Meest Elc tevergeefs op het goede pad te brengen. Ze waarschuwt hem List 

en Bedroch af te wijzen, ‘of ghy sult hu delven, zyt dues afgrysere, / int helsche vier’ (III. 454-455). 

Meest Elc is niet overtuigd en wil haar weg. Om dat proces wat te versnellen daagt Pracktyckeghen 

List Meest Elc uit dat hij zich toch niet zou laten doen door een vrouw: ‘Gheifse sulcke Stooten! / 

Soudge laten verblooten van een wyfve?’ (III. 500-501).  

 
4.4.2 Rede en Autoriteit  
 

Autoriteit en mannelijkheid gaan vaak samen. Het is een van de stereotiepe mannelijke kenmerken 

naast rationaliteit en fysieke kracht of agressie. Bij Everaert komen er enkele deugdzame 

personificaties ten tonele die autoriteit en rationaliteit verpersoonlijken.  

Enerzijds zijn dat personages die een troostende functie hebben, zoals Troostich Confoort uit 

Ghewillich Labuer ende Volc van Neerrynghe (XI).201 Anderzijds zijn er ook personificaties die de 

innerlijke rationaliteit van de mens voorstellen, het gezond verstand met andere woorden. Dat zijn 

Redelic Ghevoel uit dOnghelycke Munte (XV) en Beleedt van Wysheden uit Groot Labuer en Sober 

Wasdom (XVI). Hun gender heeft die associatieve oorzaak van rationaliteit en mannelijkheid, maar is 

ook bepaald door het principe van projectie. Beide personages verpersoonlijken namelijk steeds het 

gezond verstand van de mannelijke ‘mens’-personificaties. Bij Redelic Ghevoel zijn dat Sulc 

Rhetorisien, Menichte van Volcke en Den Scaemelen Aerbeyder. Bij Beleedt van Wysheden zijn dat 

Groot Labuer en Sober Wasdom. 

Bij Redelic Ghevoel komen we overigens impliciet te weten dat hij een man is. Hij heeft geen 

specifieke mannelijke beroepsfunctie of kledij en wordt ook niet aangekondigd als man. Hij geeft het 

personage Den Scaemelen Aerbeyder echter op een bepaald moment de stok ‘Patience’ om letterlijk 

op te steunen. Dit wil op een allegorisch niveau natuurlijk zeggen dat Aerbeyder geduldig moet zijn, 

                                                        

200 Hüsken, Spelen, p. 325. 
201 Zie deel 6 voor meer informatie over Troostich Confoort. 



 65 

wat hij alleen kan als hij zijn gezond verstand gebruikt. Wanneer Redelic Ghevoel die stok moet 

aanreiken, geeft Everaert een specifieke aanwijzing daaromtrent, die waarschijnlijk bedoeld was voor 

de acteurs die het spel moesten opvoeren: 202  ‘Hier gheift hy [Redelic Ghevoel] den Aerbeyder een 

stoc in dhandt, gheheeten Patience’ (XV. p. 515).  

Everaert personifieert ook tweemaal de deugdzame autoriteit. Deze personificaties hebben vaak een 

beslissende functie in de spelen. Ze zijn diegenen die een oplossing komen brengen, zoals sHeeren 

Wille die ‘Pays’ komt brengen in Ghewillich Labuer ende Volc van Neerrynghe (XI). Ze kunnen 

echter ook verschijnen als Bijbelse of goddelijke autoriteit, zoals Ghethughe der Waerheyt uit Een 

Sanders Welvaren. Naast de associatie van mannelijkheid en autoriteit, bepaalt het 

personifiëringsproces van Everaert hun mannelijk gender. Beide personificaties zijn immers aspecten 

van een mannelijke God. Bij sHeeren Wille verbindt ten eerste zijn naam, ‘de wil van de Heer’, hem 

expliciet met God. Daarnaast is hij letterlijk de brenger van vrede, omdat hij ‘Pays’ brengt naar de 

personages Ghewillich Labuer en Volc van Neerrynghe. Die verdienste, het brengen van vrede, wordt 

later in het spel aan God toegeschreven door het personage Pays: ‘Sonder Gods pays ten es al niet. / 

want daer pays es, daer es Godt’ (XI. 370-371). Everaert zou sHeeren Wille ook gebaseerd kunnen 

hebben op Karel V, omdat hij in het toneelstuk gekleed is ‘met een wapenroc als een heraut, met de 

wapene van den keyser’ (XI. p. 401).  

Bij Ghethughe der Waerheyt verraadt zijn beschrijving zijn mannelijke vorm: ‘ghecleet als een 

Moyses’ (III. p. 188). Hij stelt echter niet Mozes voor, maar wel het Heilig Schrift.203 Hij zegt 

namelijk ‘Ic, scriftuere, gheheeten Ghethughe der Waerheyt’ (III. 589). Dat geeft hem autoriteit maar 

verbindt hem ook met een mannelijke God.  

 
4.4.3 Liefde en Trauwe 
 

Het duo Liefde en Trauwe werd hierboven al kort toegelicht. In Crych (XIII) klaagt dit duo over de 

maatschappelijke toestand van het moment. Ze vragen zich af of de welvarendheid ooit zal 

terugkomen. Net als hun opponerende sinnekens Gheveynst Bedroch en Lueghenachteghe Fraude zijn 

ze man en vrouw.  

 

 

 

                                                        

202 dOnghelycke Munte werd echter nooit echt opgevoerd omdat het verboden werd door de stedelijke magistraat 
(zie Hüsken, Spelen, p. 496) 
203 Hüsken, Spelen, p. 156. 
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Niveau verhaal 

Het vrouwelijke gender van Liefde en het mannelijke gender van Trauwe kan Everaert eventueel 

gekozen hebben om een harmonieus evenwicht in het spel te creëren. In Crych zijn hun tegenstanders, 

de sinnekens Gheveynst Bedroch en Lueghenachteghe Fraude namelijk tevens man en vrouw.  

proces personificatie 

Bij deze twee personages wordt het op het einde van het spel duidelijk dat Everaert ze gebaseerd heeft 

op twee bekende figuren, namelijk de maagd Maria en Johannes de Doper. Dat wordt aangegeven 

wanneer er op het einde van Crych een tableau vivant getoond wordt door Hende des Tyts, waarin 

Jezus aan het kruis hangt. Naast Jezus staan Maria en Johannes, in het tableau uitgebeeld door Liefde 

en Trauwe:  ‘Liefde, staende onder tcruce, ghecleet ghelyc Maria onder tcruce stont’ en Trauwe, ‘als 

Sint Jan ghecleet, staende an dander zyde neffens  tcruce’ (XIII. 473). Het gender van Liefde en 

Trauwe baseert Everaert dus allicht ook op deze figuren. In de beeldende kunsten wordt er vaak 

gewerkt met het thema van Maria en Johannes aan het kruis bijvoorbeeld in het werk van Rogier van 

de Weyden (afb. 4). Het is opvallend dat liefde een vrouwelijk gender krijgt, omdat die in de 

beeldende kunsten meestal verbeeld wordt als de mannelijke Amor (afb. 5). De kans dat Everaert dus 

werkelijk Maria en Johannes voor zich had bij zijn personifiëringsproces is heel waarschijnlijk. 

 
4.4.4 Vrouwelijke rechtvaardigheid 
 

In het Spil van Ghemeene Neerrynghe (XXVII) wordt de rechtvaardigheid verbeeldt als het vrouwelijk 

personage Justicie. De rechtvaardigheid wordt traditiegetrouw gepersonifieerd als geblinddoekte 

vrouw met zwaard en weegschaal als attributen204 (afb. 5) en dat is niet anders bij Everaert: 

Hier moet Justicie zitten zeer tryonphant met een 
zweert in de rechter handt ende een weighbalansken 
ofte scaelkin in de luchter handt. (XXVII. p. 846) 
 

 
Ghemeene Neerrynghe gaat over de armzalige situatie van Sulc Scaemel. Hij werkt voor Ghemeene 

Neerrynghe, personificatie van de gebruikelijke bron van inkomsten,205 maar zij kan hem niet meer 

betalen. De economische problemen hebben iedereen getroffen en de armoede heerst als nooit tevoren. 

Sulc Scaemel smeekt haar om hem nog een kans te geven en hem desnoods in goederen te betalen. 

Neerrynghe gaat akkoord en ze beginnen met hun verkoop op de markt. Neerrynghe en Scaemel 

proberen daar allerlei dingen te verkopen aan Elckerlyc. Hun moeite is echter vergeefs. Het waar dat 

                                                        

204 Weisberg, ‘The Art of Memory’, p. 260. 
205 Hüsken, Spelen, p. 828. 
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ze willen verkopen is van minderwaardige kwaliteit, ook al ziet het er mooi uit. Elckerlyc doorziet het 

meteen. Sulc Scaemel is radeloos, zeker wanneer Neerrynghe gevlucht blijkt te zijn. Elckerlyc weet 

wel raad. Hij adviseert Sulc Scaemel ‘Oorboor’ (XXVII. 235), nut of voordeel, te zoeken. Die kan hij 

vinden bij Provysie, personificatie van de voorziening of hulp van de overheid, die op haar beurt 

vertoeft bij Justicie. 

De vrouwelijkheid van Justicie is begrijpelijk door de sterke iconografische traditie die de 

verpersoonlijkte deugd heeft. In de context van Everaerts spel is het echter ook een opvallend 

gegeven. Justicie heeft namelijk, als personage, dezelfde autoritaire positie als de mannelijke 

personificaties van rede en goddelijke autoriteit die hierboven besproken werden, waardoor eventueel 

een mannelijke rechtvaardigheid zou verwacht worden. 

Elckerlyc benadrukt die macht en autoriteit van Justicie. Alleen zij zou namelijk het profijt in de 

handel kunnen herstellen: ‘Naest Godt zou heift de macht’ (252). Wanneer Sulc Scaemel haar echter 

nederig om hulp komt vragen, lijkt ze al even machteloos te zijn. Naast Justicie ziet Scaemel een 

slapende Provysie. Niemand kan haar wakker te maken, ook Scaemel niet hoe hard hij ook probeert. 

Justicie benadrukt dan dat de werkelijke macht bij God ligt: ‘Et moet van boven commen / duer de 

goddelicke inspieracie’ (353-354). Justicie is dus geen attribuut van een mannelijke God, zoals 

Ghethughe der Waerheyt en sHeeren Wille dat wel zijn. Dat beïnvloed ook haar gender. 
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5. Personificaties van de socio-economische en politieke crisis 
 

5.1 Historische achtergrond 
 

In de zestiende eeuw verzwakt de economische kracht van Brugge door de fiscale druk van de 

oorlogspolitiek van Karel V, de onstabiele waarde van de munt en de concurrentie met Antwerpen als 

handels- en havencentrum. Die politieke en economische problemen beïnvloeden de sociale welvaart 

in de stad: de prijzen stijgen, de lonen verminderen, het werkloosheidcijfer groeit en de verarming 

neemt toe. Kortom, al de ingrediënten voor een socio-economische en politieke crisis zijn aanwezig. 

In verschillende van zijn spelen verwerkt Everaert specifiek die crisis in Brugge. Hij duidt de situatie 

niet letterlijk aan als een crisis, maar hij voert personificaties op die de onrust belichamen. Vier 

mannelijke oorlogsaanvoerders Den Beroerlicken Tyt, Den Beroerlicken Weerelt, Tyts Benaute en 

Den Tyt van Nu personifiëren specifiek de oorlogsproblematiek. Trybulacie en Donghelycke Munte, 

allebei vrouwen, belichamen de socio-economische situatie. Wat zeggen die beelden nu over Everaerts 

ervaring van die crisis en hoe staat het gender van de desbetreffende personificaties daarmee in 

verband? 

 

5.2 Oorlog en Vrede 
 

De oorlogscrisis verschijnt een paar keer onder een verschillende naam, maar het is altijd een man: 

Den Beroerlicken Tyt, Den Beroerlicke Weerelt, Tyts Benaute en Den Tyt van Nu. Het zijn steeds 

oorlogsaanvoerders of soldaten aan hun kledij en omschrijving te merken. Over het algemeen zijn het 

ook vervelende personages die nogal pesterig gedrag vertonen.  

De interessantste personificatie van die oorlogscrisis is Den Beroerlicken Tyt uit Ghewillich Labuer 

ende Volc van Neerrynghe (XI). Niet alleen omdat hij, in tegenstelling tot Den Beroerlicke Weerelt en 

Tyts Benaute uit Crych, een volwaardige rol heeft, maar ook omdat in datzelfde spel de vrouwelijke 

personificatie van de vrede ‘Pays’ haar intrede doet. Dat gebeurt niet bij Den Tyt van Nu uit Groot 

Labuer en Sober Wasdom. De personificaties van oorlog en vrede zijn volledig tegengesteld aan 

elkaar: hun uiterlijk en persoonlijkheid verschillen, maar ook hun gender. 

Everaerts schreef Ghewillich Labuer ende Volc van Neerrynghe in de context van de vrede tussen 

Karel V en Frans I. Die laatste was bij de slag van Pavia in 1525 gevangen genomen door de legers 

van Karel V. Zijn vrijlating volgde een jaar later en was verbonden aan enkele voorwaarden 

waaronder de overgave van het hertogdom Bourgondië en een huwelijk met de zus van Karel, 

Eleonora. De voorwaarden werden opgesteld in het verdrag van Madrid op 14 februari 1526. De 
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aankondiging van dat verdrag werd feestelijk onthaald in Brugge.206 Het was niet ongewoon in de 

Bourgondisch/Habsburgse Nederlanden om stadsfeesten te organiseren in de context van politieke 

gebeurtenissen. Dat gebeurde ook bij gelegenheden als een prinselijke geboorte, een koninklijk 

huwelijk of een blijde inkomst207 van een vorst in de stad. Op die stadsfeesten werden er vaak 

toneelwedstrijden gehouden, waar rederijkers konden deelnemen met een zinnespel of een 

esbattement. Bij de vrede van Madrid was dat niet anders, de opdracht was deze keer een zinnespel te 

maken over die zopas gesloten vrede. Cornelis Everaert doet mee met Ghewillich Labuer ende Volc 

van Neerrynghe en wint de derde prijs, een zilveren zoutvat.208  

Het stuk vangt aan met het beklag van Ghewillich Labuer, een boer en Volc van Neerrynghe, een 

ambachtsman. Beiden betreuren de onrustige tijden waarin ze leven. Ze verlangen naar vrede en een 

wederopbloei van de nering. De handen van Neerrynghe zijn vastgebonden, wat het gebrek aan 

gunstige handelsomstandigheden en werkzekerheid symboliseert. Beide personages willen letterlijk en 

figuurlijk bevrijd worden van hun ellende. De grote schuldige blijkt Den Beroerlicken Tyt te zijn: ‘Ic, 

Ghewillich Labuer, moet in onrusten leven / mids den beroerlicken tyt’ (18-19), ‘Gheen huuttynghe en 

hebbic [Volc van Neerrynghe] van wercke of goede / by den Beroerlicken Tyt’ (36-37).  

Wanneer Den Beroerlicken Tyt zelf ten tonele komt, beginnen de drie personages te discussiëren. 

Terwijl Den Beroerlicken Tyt de oorlog verheerlijkt ‘Tes edelic te ziene’ (85), verwijten Labuer en 

Neerrynghe hem de ellende, nood en onrust die zij nu moeten verdragen. Ze zijn moedeloos, maar 

lijken de hoop niet op te geven: ‘“Daer twee stryden moet thende pays commen” / so Lucanus seght. 

“Oorloghe moet eens myneren”’ (120-121). Niet veel later wordt hun geduld beloond. Troostich 

Confoort, een zeeman die net terug is uit Spanje, brengt het goede nieuws van de Vrede van Madrid: 

‘Tes al pays!’ (144). Labuer en Neerrynghe zijn verheugd, maar hun geluk wordt al snel verstoord 

door Den Beroerlicken Tyt die Troostich Confoort niet gelooft, of in ieder geval niet wil geloven: 

‘Dats half lueghene. / […] Om dryncghelt thebbene maect ghy dit voorstel’ (170-175). Beiden 

personages gaan hierna een verhitte discussie aan met elkaar. 

Alles komt natuurlijk goed wanneer Pays aankomt. Ze wordt begeleid door de heraut van de keizer, 

sHeeren Wille. Die laatste verdrijft Den Beroerlicken Tyt: ‘ic […] / ghebiede u te rumene landt ende 

stede’ (263-264), waarna Pays Neerrynghe van zijn boeien en Labuer van zijn onrust verlost. Ze 

schenkt hun vervolgens de stomme personages ‘Ghebruuck van Coopmanscepe’ (gunstige handel) en 

‘Gheryve Neerrynghe’ (werkzekerheid) die de economie terug zullen laten bloeien. 

 
 
                                                        

206 Hüsken, Spelen, p. 386-387. 
207 Pleij, Het Gevleugelde Woord, p.49-50. 
208 Hüsken, Spelen, p. 387. 
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5.2.1 Analyse personificaties 
 

Pays wordt beschreven als ‘een vrauwe zeer chierlic ghecleet’ en ze is geliefd door de andere 

personages. Nog voor haar komst verlangen ze al naar haar: ‘O weerdeghe Pays, blomme van vreden, / 

hu langghe beyden dat wy beclaghen’ (47-48). sHeeren Wille vertelt ons iets over haar uiterlijk: ‘By 

hu zo wort menich herte vruechdelic / int anscauwen van uwen blyde ghelate’, maar wat veel 

belangrijker lijkt is haar pure en vrome innerlijke aard: ‘deuchdelicke Pays, vrauwe van weerden’ 

(229), ‘O vrauwe reene’ (233-234). Ze is zachtaardig, lief en kuis (personifier), alles wat kan verwacht 

worden van een personage dat de vrede belichaamt (personified). 

Pal daar tegenover staat Den Beroerlicken Tyt een ‘capeteyn van oorloghe int arnasch’. Hij is een 

soort oorlogsaanvoerder (personifier), die de onrustige tijden verpersoonlijkt (personified). Zijn 

klederdracht verwijst naar de oorlog. Niet alleen is hij anders gekleed dan Pays, Den Beroerlicken Tyt 

ziet er ook anders uit. Troostich Confoort beschrijft hem als ‘stranghere’ (158). Dat is een heel 

contrast met de blijdschap die Pays’ uiterlijk teweegbrengt. Ook zijn persoonlijkheid laat te wensen 

over. De andere personages beschrijven hem: ‘[…] ghy zyt wreet, stranc, /  in nydicheyt heet, wranc, 

spyttich ende stuer’ (191-192), ‘ergher dan sulc truwant die om zyn broot ghaet’ (185). Het is echter 

vooral zijn gedrag dat onmiddellijk antipathie opwekt. Hij is agressief, probeert de andere personages 

tegen elkaar op te zetten en hij begint bijna een fysiek gevecht met Troostich Confoort. Hij is een 

intrinsiek slecht personage, zeker in vergelijking met Pays.  

De drie andere personificaties van de politieke crisis lijken sterk op de Beroerlicken Tyt. In Crych 

(XIII) verschijnen Den Beroerlicke Weerelt ‘als een capeteyn, gheabylgiert ghelyc een crychman’ en 

Tyts Benaute ‘gheabylgiert ghelyc een tromslagher van de crychsknechten’ (XIII. p. 437) Er werd 

hierboven al vermeld dat ‘crych’ de dubbele betekenis van oorlog en hebzucht kan hebben. Everaert 

creëert deze personificaties dus ook vooral om die dubbele betekenis van de zin van zijn spel te 

versterken. Ze komen enkel in het begin van het spel voor om ‘krijgers’ te ronselen voor de oorlog. 

Den Tyt van Nu ‘als een cryghsman gheacoutreirt, zeer wranc ziende ende spyttich sprekende’ (XVI. 

p. 538) verschijnt in Groot Labuer en Sober Wasdom. Hij wordt beschuldigd door de timmerman 

Groot Labuer en de marskramer Sober Wasdom van de slechte tijdsomstandigheden. Zijn slechte 

invloed op de economie in de stad, bezorgt de twee werkmannen grote zorgen: ‘Den Tyt van Nu maect 

my bequelich / duer zyn quatheyt putertiere’ (XVI. 110-111). Zijn persoonlijkheid lijkt sterk op die 

van Den Beroerlicken Tyt. Wanneer hij ten tonele komt wordt hij beschreven als humeurig en 

onvriendelijk:209 ‘zeer wranc ziende ende spyttich sprekende’ (p. 538). Hij verschilt wel met Den 

Beroerlicken Tyt omdat hij niet verjaagd wordt. Hij zegt dat er altijd wel over hem geklaagd wordt en 

dat het eigenlijk nooit goed is voor de mens: ‘Men heift altoos over my gheclaecht, hoe goet ic oynt 
                                                        

209 ‘wranc’: bars, onvriendelijk, ‘spyttich’: onbarmhartig, humeurig (Hüsken, Spelen, p. 538) 
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was ofte orybele’ (154-155). Hij verlaat het podium ook uit eigen wil. Het  persoonlijkheidsverschil 

tussen deze personificaties van oorlog ligt allicht aan Everaerts veranderde perceptie van de tijden 

waarin hij leefde. In 1526 was hij waarschijnlijk nog oprecht vreugdevol over het nieuws van de vrede 

van Madrid. Hij creëert dan ook een oorlogspersonificatie die makkelijk weg te jagen is en tijdelijke 

problemen veroorzaakt. De oorlog zou echter gewoon doorgaan na 1526. Wanneer een nieuw 

vredesbestand wordt aangekondigd in 1529 (de Dames-vrede van Kamerrijk voor welke gelegenheid 

Everaert Groot Labuer en Sober Wasdom componeert) is Everaert wellicht wat meer sceptisch. 

 
5.2.2 Vrede is een vrouw, Oorlog is een man 
 

Iconografische traditie 

Personificaties van vrede en oorlog zijn heel populair en hebben bijgevolg ook een sterke 

iconografische traditie. De verpersoonlijking van vrede als een sierlijk geklede vrouw is zeker niet 

nieuw. De twee bekendste voorbeelden vinden we in de Griekse en Romeinse mythologie, waar de 

godinnen Eirene en Pax de vrede personifiëren. Pax kan de hoorn van overvloed, een olijftak of een 

herautstaf bij zich hebben.210 In de Nederlanden overleeft de iconografie rond Pax absoluut (afb. 5). 

Everaerts Pays heeft niet echt attributen bij zich, maar er wordt in het spel wel meerdere keren 

verwezen naar de olijftak en –boom. Everaert vernoemt die echter vooral als een symbolische 

verwijzing naar Jezus Christus. Bijvoorbeeld in het tableau vivant dat op het einde van het spel wordt 

getoond, representeert de olijfboom Jezus aan het kruis: ‘Hier scuuft men de gordynen. Ende in den 

tooch moet staen ons Heere andt crucen, ghestoffeirt gelyc een olyveboom’ (XI. p. 409).  

In diezelfde Romeinse en Griekse tradities zien we ook de oorlogsgoden Ares en Mars verschijnen.  

Zij worden allebei vaak afgebeeld in legeruitrusting met variërende wapens zoals een zwaard, een 

speer of een lans.211 Bij de oorlogspersonificaties verwijst Everaert één maal zelfs expliciet naar Mars, 

namelijk in de openingsmonoloog van Den Beroerlicken Weerelt: ‘Ic, Marcialist van cloucken 

ghewelde’ (XIII. 1). De beeldspraak die hij in zijn monoloog hanteert, refereert ook naar het Romeins 

gebruik om de oorlog te staken in de winter en weer te beginnen in de lente:212  

Den wynter is duere, die ons quelde. 
[…] 
De blomkens spruten mids den zoeten saysoene. 
De vueghelkens zynghen tot elcx ghenoughen. 

                                                        

210  A. J. Atsma (red.), ’Eirene’, The Theoi Project: Greek Mythology. (2000-2011) Nieuw Zeeland. 
Geraadpleegd op 21-05-2015 via http://www.theoi.com/Ouranios/HoraEirene.html 
211 A. J. Atsma (red.), ’Ares’, The Theoi Project: Greek Mythology. (2000-2011) Nieuw Zeeland. Geraadpleegd 
op 21-05-2015 via http://www.theoi.com/Olympios/Ares.html 
212 Hüsken, Spelen, p. 437. 
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Een bloot hert zoude dies worden coene, 
Jae dat hem ter wapene wilde voughen.’ (XIII. 4-10) 

 

Associatie 

Er zijn ook associatieve oorzaken die het gender van de personificaties van oorlog en vrede bepalen. 

De vrede wordt geassocieerd met de archetypische vrouwelijke functies van de moeder. Ze wordt twee 

keer expliciet als moeder omschreven, door Ghewillich Labuer: ‘O vruchtbaer moedere / 

prysweerdeghe Pays, blomme playsant’ (26-27) en ook door Volc van Neerrynghe: ‘Pays es moeder 

der miltheit’ (103). Ook bepaalde werkwoorden verraden die associatie. Wanneer de personages 

spreken over wat de vrede allemaal kan teweegbrengen, beschrijven ze eigenlijke drie typische 

functies van een moeder: bevallen ‘Uut heur zo vloeyen dyveerssche welvaren menegherande’ (95), 

beschermen ‘Pays besceermt […] / de vier staeten van volcke van alder deerynghe’ (97-98), en 

voeden ‘Pays voet Neerrynghe’ (99). Dit zijn natuurlijk allemaal figuurlijke uitdrukkingen, maar de 

associatie is zeker aanwezig. 

Bij Den Beroerlicketn Tyt, Den Beroerlicke Weerelt, Tyts Benaute en Den Tyt van Nu wordt er ook 

verschillende keren verwezen naar eigenschappen die stereotypisch met mannelijkheid worden 

geassocieerd. Ten eerste hebben de personificaties autoriteit. Den Beroerlicken Tyt zegt bijvoorbeeld 

dat hij zijn slachtoffers Ghewillich Labuer en Volc van Neerrynghe wel zal kort zal houden en naar 

zijn hand zetten: ‘Ic sal u noch rynghelen’ (XI. 192). Ook fysieke kracht en moed zijn eigenschappen 

die de personificaties bezitten. Den Beroerlicken Weerelt beschrijft zichzelf bijvoorbeeld als dapper en 

krachtig: ‘van cloucken ghewelde’ (XIII. 1). De beschrijvingen die Groot Labuer geeft wanneer hij 

Den Tyt van Nu ziet aankomen, verraadt ook een dergelijke associatie: ‘Hy comt tonswaert […] al 

grimmende, al waert een yserbyttere’ (XVI. 146-147).213 

Niveau van het verhaal 

Op het niveau van het verhaal is het logisch dat de personificaties van oorlog mannen zijn. Hun 

beroep, legeraanvoerder of soldaat was in die tijd namelijk niet voor vrouwen weggelegd.214 Die 

legerfunctie van de personages is ook noodzakelijk voor Everaerts verhaal, aangezien hij niet gewoon 

de onrustige tijdsomstandigheden wil beschrijven, maar specifiek een link wil leggen met de oorlog. 

Zonder het personage van de oorlogsvoerder of soldaat, kan Everaert eender welke onrustige tijden 

bedoelen.  

Pays doet relatief weinig in het verhaal en ze stelt zich ook onderdanig op ten opzichte van sHeeren 

Wille. Wille controleert haar: ze kan uit zichzelf nergens naartoe gaan. Dat gaat alleen maar onder 

                                                        

213 Hüsken verklaart het woord ‘yserbittere’ als ‘strijdvaardig persoon’ (Hüsken, Spelen, p. 538) 
214 M. Keen (red.), Medieval Warfare: A History, Oxford University Press, Oxford, 1999. 
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leiding van Wille. Ze vraagt hem: ‘vercoren vrient, ic biddu, seght my, / mach ic met hu reysen in 

behoorlicker zede?’. De gepersonifieerde vrede lijkt ook niet over vrije wil te beschikken. Die willoze 

karakterisering wordt eigenlijk nog eens bevestigd door de vraag van Den Beroerlicken Tyt: ‘wat 

canse brauwen?’ (94). Eigenlijk is Pays hier een soort object, dat gecontroleerd wordt door de 

personificatie van goddelijke autoriteit en waarnaar verlangd wordt door de andere mannelijke 

personificaties.  

Dat heeft natuurlijk alles te maken met de boodschap van het toneelspel. Everaerts spel wordt 

opgevoerd ter ere van het vredesakkoord van Madrid, maar die vrede is er natuurlijk niet vanzelf 

gekomen. Wanneer de personages op het einde van het spel uitbarsten in een lofzang op de vrede 

worden er twee specifieke personen bejubeld. Ten eerste wordt God bedankt: ‘Lof Godt, dat wy pays 

hebben ghevonden / by sHeeren Wille in onsen tyt’ (374-375). Daarnaast bejubelen de personages ook 

Karel V, omdat hij de Franse koning heeft verslaan: ‘Eist niet een groote deucht […] / dat Kaerle, 

onsen keyser die onbesmit es, / de lelye [Frans I] die metter wortele uutghespit es / wedere in zyn 

eerste plaetse stelt?’ (284-287). Everaert beschouwt de vrede niet als een abstractie die op zichzelf kan 

bewegen, maar als een toestand die kan gecontroleerd worden door God en Karel V. 

 

5.3 Sociaal-maatschappelijke en economische crisis in Brugge 
 

De aanhoudende oorlog van Karel V met de Franse koning veroorzaakt natuurlijk tal van 

maatschappelijke problemen: een economische recessie, een verminderde welvaart, maar ook een 

algemene pessimistische mentaliteit door een constant gevoel van rampspoed en ellende. Die sociaal-

maatschappelijke en economische crisis personifieert Everaerts als twee vrouwen: Trybulacie, de 

echtgenote van Scamel Ghemeente in Scaemel Ghemeente ende van Trybulacie (VIII) en Donghelycke 

Munte, de fysiek gehandicapte vrouw uit dOnghelycke Munte (XV). Beide vrouwen veroorzaken 

eigenlijk chaos in de maatschappij. Trybulacie zou de reden zijn van de algemene rampspoed en 

ellende. Donghelycke Munte wordt aangeduid als schuldige van de economische recessie. 

 
5.3.1 Trybulacie 
 

Trybulacie wordt door Everaert beschreven als ‘een quaet wyf’ (VIII. p. 303). Ze bezorgt haar 

echtgenoot Scamel Ghemeente niets dan ellende en hij wil niet langer met haar gehuwd zijn: ‘By der 

doot, tbeghunt my te vervelene / dus huus te houdene met Tribulacie’ (1-2). Scamels problemen lijken 

op het eerste zicht vooral van economische aard te zijn. Het feit dat hij verlangt om terug samen te zijn 

met zijn ex-vriendin Voorspoedeghe Weilde, personificatie van de overvloedige rijkdom of weelde, 

bewijst dat ook. In de ruzie met Trybulacie klaagt hij tegen haar over zijn armoede en klein voordeel: 
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Ey quade helleteve,  
by wien ic in der armoeden staet blyfve.  
Terechte ic up hu met nydegher daet kyfve  
Want ic bem berooft van allen profytten plat. (39-42) 
 

De crisis die in het toneelstuk besproken wordt, krijgt echter nog twee andere betekenissen: een 

politieke en een sociaal-maatschappelijke. Scamel is overtuigd van Trybulacie’s aandeel in zijn 

ellende, maar zij houdt vol dat de onrust veroorzaakt wordt door de oorlog.215 Ze antwoord als volgt op 

zijn beschuldiging: ‘Dats doorloghe scult. Wilt ghy my wytten dat? / Die houdt hu in saermoeden 

stranghe plaghe.’ (43-44).  

In de loop van het spel wordt het voor het publiek bovendien meer en meer duidelijk dat ook de 

persoonlijke crisis van de mensheid besproken wordt. Dat Scamel in armoede leeft, zou hij vooral aan 

zichzelf te danken hebben. Hij verkwist namelijk het geld dat hij wel heeft aan bijvoorbeeld dwaze 

weddenschappen. Trybulacie zegt ook dat hij in tijden van financiële voorspoed tal van zonden begaat. 

Hij is dan hoogmoedig, gulzig, gierig, traag, onkuis en kwaad. Trybulacie beweert dat ze er enkel is 

voor zijn zielenheil ‘Godt heift my ghesonden thuwer salicheyt, al maect ghy van murmeracie groot 

ghestamp’ (49-50), aangezien Weilde hem toch alleen maar die zonden verleidde. Dat wordt ook 

bevestigd door de De Doot die wat later verschijnt. 

Trybulacie stelt bovendien wel de rampspoed voor, maar ze is geen intrinsiek slecht personage. Ook al 

vervloekt Scamel haar, wanneer De Doot hem komt halen blijft Trybulacie hem toch steunen: ‘Hy zal 

hu gheven een kannekin most, / lieve Doot, alsnoch hem spaert’(257-258). Niet wat we zouden 

verwachten van een ‘quade helleteve’ (39), zoals Scamel haar beschrijft. Als we Trybulacie dan gaan 

vergelijken met een onuitstaanbaar personage als Den Beroerlicken Tyt, die een gelijkaardig abstract 

idee belichaamt: de ellendige, en onrustige tijdsomstandigheden, zien we dat Everaert toch op 

verschillende, kritische manieren naar de crisis in Brugge kijkt. 

 
5.3.2 Donghelycke Munte 
 

Tspel van dOnghelycke Munte, ghestelt ende ghemaect by my,  
Cornelis Everaert, 1530, ende was my verboden te spelene,  
dies ic stappans een nyeu stelde, hiernaer volghende,ende  
was ghespeilt ten daghe alzo ic ghenomen hadde.(XV. p. 497) 

 

Everaert schreef dit stuk in de context van de Damesvrede van de Kamerrijk (1529) en de kroning van 

                                                        

215 Hüsken vermeldt dat dit toneelstuk niet duidelijk gedateerd is, waardoor het moeilijk is te bepalen over welke 
oorlog Everaert het hier precies heeft. Hij zegt dat het waarschijnlijk de oorlog tussen Karel V en Frans I was, 
nog voor de Dames-vrede van Frankrijk in 1529. (Hüsken, Spelen, p. 300) 
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Karel V tot keizer (1530). Hij geeft dat echter niet expliciet aan in dOnghelycke Munte.216 De 

opvoering van het stuk werd verboden, waarschijnlijk omdat het te kritisch was: ‘Up den Paeshavent 

a° xxx was my ontseyt dit spil te spelene, omdat de waerheyt niet was gheheilt’ (653-654), en daarom 

schreef Everaert Groot Labuer en Sober Wasdom in de plaats, ‘Maer dit naervolghende hebbic te 

wercke gheleyt / in de Paesschedaghen ende wiert Quasymodo ghespeilt’ (655-656). Daar verwijst hij 

wel naar de gesloten vrede en Karels kroning in zijn proloog.217 

De Vrede van Madrid, waar Everaert vier jaar eerder nog zo lovend over schreef in Ghewillich Labuer 

ende Volc van Neerrynghe was van korte duur. Frans I hield zich niet aan de voorwaarden die 

opgesteld waren in het verdrag van 1526 en zo ging de oorlog gewoon verder. Uiteindelijk kwam er 

een nieuw akkoord in de vorm van de Vrede van Kamerrijk. De oorlog had echter een heel negatieve 

impact gehad op de financiële rijkdom van de Nederlanden, zowel door de fiscale druk als de 

vorstelijke manipulatie van de muntwaarde. Door de waarde van de munt voortdurend te veranderen, 

heerste er veel chaos en had de munt naargelang zijn locatie een hogere of lagere waarde. Een 

belangrijke factor was bovendien dat veel munten met een hogere waarde naar het buitenland 

verdwenen, waardoor er in de Nederlanden weinig overbleven.218 Die ongelijke muntwaarde had tal 

van maatschappelijke gevolgen: stijging van de prijzen, daling van de lonen, toenemende 

werkloosheid en een grotere sociale ongelijkheid. Het is duidelijk dat Everaert hierop reageerde met 

dOnghelycke Munte. 

Het spel begint met een conversatie over de slechte economische tijden tussen Den Daghelicxschen 

Snaetere, een appelverkoopster die het algemeen gerucht personifieert, een rederijker Sulc Rethorisien 

en Menichte van Volcke. Sulc Rethorisien hoopt dat ‘den tyt zal beteren’ (74), maar Menichte van 

Volcke heeft weinig hoop. Den Daghelicxschen Snaetere verklaart dat de tijden normaal moeten 

beteren met de vrede (van Kamerrijk), maar dat de ongelijke muntwaarde voor veel problemen zorgt. 

De prijzen stijgen omdat handelaars profiteren van de situatie door hun goederen goedkoop aan te 

kopen, op plaatsen met een hogere muntwaarde, om ze dan te verkopen een hogere prijs in gebieden 

met een lagere muntwaarde. Een personage dat ook lijdt onder de economische crisis is Den 

Scaemelen Aerbeyder. Hij vraagt Menichte van Volcke om hulp, maar die heeft zelf geldproblemen 

door de ongelijke muntwaarde.  

Na hun beklag komt Donghelycke Munte ‘een vrauwe behangen met pennynghen van dyveerssche 

munten’ ten tonele, de personificatie van die ongelijke muntwaarde. Ze is volledig bekleed met 

verschillende munten van verschillende waarden en beweegt zich al mankend voor omdat haar benen 

                                                        

216 S. Mareel, Voor vorst en stad. Rederijkersliteratuur en vorstenfeest in Vlaanderen en Brabant (1432- 1561), 
Amsterdam University Press, 2010, p.183-199. 
217 Hüsken, Spelen, p. 526-527 
218 Hüsken, Spelen, p. 493-494. 
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niet even lang zijn. Ze is verontwaardigt omdat Menichte van Volcke haar als schuldige van de situatie 

bestempelt: ‘Nu comt met een upgheblasen hoveerde / Menichte van Volcke, die my beliecht, / 

segghende, dat neerrynghe te voet, te peerde, by mynen toedoene van hier vervliecht’ (208-210) Zij, 

de munt zelf, kan immers niets aan haar eigen situatie veranderen. Ze kan zichzelf niet verhogen of 

verlagen: 

Want by my selven, dits goet om beseffen, 
en can ic my verneirssen noch verheffen, 
in der ghelycken verzwaeren noch verlichten, 
ghemerct dat van aloye ende van ghewichten, 
elcken pennync up zyn weerde es gheslegen. (228-232).  

 

Donghelycke Munte is geen intrinsiek slecht personage zoals de verpersoonlijkingen van de 

oorlogscrisis dat wel zijn. Zij creëert letterlijk een gevoel van onstabiliteit in de samenleving. De 

ongelijkheid van de munt wordt immers verbeeldt als een fysieke handicap: haar benen zijn ongelijk. 

Het is trouwens niet de eerste keer dat Everaert de economische problematiek en armoede verbindt aan 

zo’n ziektebeelden. De bedelaars Nydeghe Clappeghe uit Wellecomme van den Predicaren zijn 

bijvoorbeeld ook kreupel. Dat heeft allicht te maken met de realiteit van de armoede in Brugge. Arme 

mensen waren vaak kreupel door allerhande ziektes Het is dus zeker mogelijk dat Everaert hier 

inspiratie uit putte, omdat kreupelen een reëel onderdeel waren van de maatschappij.219  

 
5.3.3 Vrouwelijke crises? 
 

Associatie 

Het grote verschil tussen de vrouwelijke en mannelijke personificaties van crisis is hun 

controleerbaarheid. De politieke crisis ziet Everaert als iets wat verjaagd kan worden, weliswaar door 

een hogere macht zoals God of de keizer. sHeeren Wille verjaagd bijvoorbeeld Den Beroerlicken Tyt. 

De economische en sociale problemen beschouwt hij als een veel complexer gegeven dat een gevoel 

van chaotische oncontroleerbaarheid teweegbrengt. 

De associatie van vrouwen en chaos is heel gebruikelijk in de middeleeuwse molestiae nuptiarum, de 

antihuwelijksliteratuur. In die literatuur worden echtgenotes afgebeeld als oncontroleerbaar en 

onstabiel. Ze zijn twistziek, hoogmoedig, veeleisend en dwaas. Een echtgenote zou een voortdurend 

gevoel van benauwdheid, melancholie en ontevredenheid bij haar man opwekken.220 

                                                        

219 Dequeker, Jan, ‘De Kunstenaar en de dokter. Schilderijen als propedeutisch instrument’, Tijdschrift voor 
Medisch onderwijs, 26.6 (2007), p. 228-230. 
220 Bloch, Medieval Misogyny, p. 14. 
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De manier waarop Scamel Trybulacie karakteriseert past daar eigenlijk perfect in: ‘alle verdrieten by 

huus byzyns groeyen’ (14). Ze is degene die hem ‘berooft van allen jolytte’ en aanvankelijk lijkt ze 

inderdaad nogal twistziek te zijn. Ook de manier waarop Everaert haar introduceert, als een ‘quaet 

wyf’, past in die traditie. De rol die Trybulacie speelt in het stuk is bovendien die van een echtgenote.  

Trybulacie lijkt in het begin van het spel een even slecht personage als Den Beroerlicken Tyt te zijn, 

maar het wordt al snel duidelijk dat ze helemaal geen ‘quade helleteve’ is. Ze is enkel slecht door wat 

ze voorstelt (personified: rampspoed/crisis), maar niet door wie ze is. Scamel heeft bovendien een 

even groot aandeel in de hoog oplaaiende ruzie als Trybulacie: ‘ic wildic hu mochte te sulcker spacie / 

hyeuwers versmooren zonder veil ghescals’ (33-34). De ‘Trybulacie’, zijnde rampspoed en ellende, 

wordt dus wel geassocieerd met vrouwen en specifiek met twistzieke echtgenotes, maar Everaert 

bekritiseert hier vooral Scamel Ghemeente.  

De relatie tussen Trybulacie en Scamel heeft ook allegorische nut. Rampspoed en ellende zijn 

oncontroleerbare concepten waar de mens mee moet leren leven. Hij is als het ware getrouwd met 

ellende. Trybulacie’s vrouwelijkheid zou dus ook daardoor kunnen beïnvloed zijn. 

Donghelycke Munte’s vrouwelijkheid kan geïnspireerd zijn door de associatie van vrouwen met geld 

of luxe die hierboven beschreven werd. Echter, in het spel wordt ook vooral haar onstabiele en 

oncontroleerbare aard benadrukt en niet zozeer het effectieve geld dat ze representeert. De mankheid 

van Munte en de nadruk die Everaert daarop legt, wekt letterlijk een onstabiel gevoel op bij de lezer 

van het spel. De associatie van vrouwen en chaos is hier dus op een zeker niveau ook aanwezig. Op 

het einde van het spel lijken alle personages wel geaccepteerd te hebben dat de munt zelf weinig 

controle heeft op wat er met haar gebeurd. Het zijn factoren van buitenaf die de munt controleren.221 

Provysie, de slapende maagd 

Een vrouwelijke personificatie die deze associatie van economische oncontroleerbaarheid en vrouwen 

nog eens bevestigd, is Provysie uit Spil van Ghemeene Neerrynghe. Zij heeft niet zo’n grote rol in dat 

spel omdat ze er in slaapt. Meer nog, ze is zo diep in slaap dat ze niet meer wakker te krijgen is. Zelfs 

niet door de gepersonifieerde rechtvaardigheid Justicie. Provysie personifieert ‘de protectionistische 

maatregelen vanwege de overheid’. 222  Die maatregelen zijn nodig om de werknemers, hier 

vertegenwoordigd door Sulc Scaemel, terug voordeel te bezorgen. Provysie kan dus ook niet 

gecontroleerd worden. Haar vrouwelijk gender kan daar associatief mee in verband staan. 

 

                                                        

221 Zie hoofdstuk 2, de vorstelijke manipulatie van de muntwaarde. 
222 Hüsken, Spelen, p. 829. 
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6. Geruchten versus waarheid 
 

6.1 Inleiding 
 

Als laatste categorie bespreken we de personificaties van geruchten en waarheidsgetrouwe 

boodschappen. Geruchten worden bij Everaert verschillende keren gepersonifieerd. Om te beginnen is 

er Den Daghelicxschen Snaetere, personificatie van ‘het algemeen gerucht’, de appelverkoopster in 

dOnghelycke Munte (XV). Zij verschijnt ook in Pays (XXXV) en daar is ze een hazelnotenverkoopster. 

In dOnghelycke Munte treedt ze alleen op, maar in Pays krijgt ze een metgezel. Dat is sVolcx 

Clappage, een mannelijke arbeider die tevens ‘de praatjes onder het volk’223 verpersoonlijkt. Twee 

andere personificaties van roddels zijn de twee pseudo-sinnekens Ofjunstich Bemerck en Nydeghe 

Clappeghe, de bedelaars uit Wellecomme van de Predicaren, die in deel vier al kort aan bod kwamen.  

Naast deze roddelaars, bestaan er ook personages die officiële berichten representeren.224 Dat zijn 

Troostich Confoort uit dOnghelycke Munte en Nyewe Tydynghe uit Pays. Beide deze personages 

komen de vrede aankondigen: Confoort bericht over de vrede van Madrid (1526) en Tydynghe over 

het tienjarig bestand van Nice (1538). Het bestand van Nice maakte een einde aan de oorlogen tussen 

Karel V en Frans I over enkele territoriale onenigheden. Hüsken zegt dat er echter vooral een gebrek 

aan geld was, waardoor de oorlog niet meer verder kon gaan. Pays schreef Everaert voor een 

toneelwedstrijd die gehouden werd naar aanleiding van de aankondiging van het bestand in Brugge. 

Het was twaalf jaar geleden dat Everaert nog eens aan zo’n evenement deelnam. Pays is tevens zijn 

laatste toneelstuk waar we van op de hoogte zijn.225   

6.2 Genderanalyse 
 

Bij zowel bij de personificaties van geruchten als bij die van de officiële boodschappen is hun gender 

veranderlijk. Het gender van al deze personificaties wordt wel altijd duidelijk aangegeven. Snaetere is 

‘een appelwyf’ (XV. p. 487) en ‘een wyf met azenuten’, Clappage ‘een aerbeyder’, Tydynghe ‘een 

vrauwe chierlic gheabituweirt’ (XXXV. p. 1012, 1016), en Confoort ‘een zeeman’ (XI. p. 396). 

Nydeghe Clappeghe en Ofjunstich Bemerck worden beschreven als respectievelijk ‘een 

broodbiddeghe’ (bedelares) en ‘een broodbiddere’ (bedelaar) (IX. p. 329, 330). 

 

                                                        

223 Hüsken, Spelen, p. 1012 
224 S. Mareel, ‘‘You serve me well’: Representations of gossip, newsmongering and public opinion in the plays 
of Cornelis Everaert’, in: J. Bloemendal, A. van Dixhoorn en E. Strietman (red.), Literary Cultures and Public 
Opinion in the Low Countries, 1450-1650, Brill, Leiden, 2011, p. 41. 
225 Hüsken, Spelen, 1008-1009. 
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Proces 

Het valt op da Nyewe Tydynghe eigenlijk op precies dezelfde manier als Pays uit Ghewillich Labuer 

ende Volc van Neerrynghe aangekondigd wordt: ‘Pays, een vrauwe zeer chierlic ghecleet’ (XI. p. 

401). Het is dus mogelijk dat Everaert zich bij de creatie van Tydynghe, gebaseerd heeft op de 

vrouwelijke personificatie van vrede.  

Bij Tydinghe wordt bovendien ook impliciet de moedermetafoor gebruikt, zoals Everaert dat doet bij 

Pays, om de blijdschap te beschrijven die ze teweeg brengt: ‘Dat ghy [Tydynghe] zyt vonden’ / Tkynt 

in smoeders lichaem moet verblyden.’ (XXXV. 113-114). 

Niveau van het verhaal 

Troostich Confoort komt ook de vrede aankondigen, al gaat het hier over die van Madrid (1526). Zijn 

mannelijkheid is grotendeels bepaald door het beroep dat hij uitoefent: zeeman. Dat beroep heeft te 

maken met de inhoud van Ghewillich Labuer ende Volc van Neerrynghe. Aangezien het nieuws van 

de vrede uit Madrid komt, arriveert Troostich Confoort per schip: ‘Ic comme in neghen deeghe 

heveerren / van uut den edelen Spaenschen lande’ (XI. 128-130). Zijn zeemansrol kan Everaert 

gekozen hebben om de realiteitswaarde van het stuk te verhogen, of om de situatie herkenbaar te 

maken.  

Associatie 

De vrouwelijke roddelaars hebben een heel duidelijke traditie. Het topos van de praatzieke, kijvende 

vrouw is namelijk bijzonder populair in de middeleeuwen. Howard Bloch veronderstelt dat het in 

misogyne literatuur ontstond als een van de manieren om vrouwen het zwijgen op te leggen. Het is 

zeer populair in de antihuwelijksliteratuur van de dertiende eeuw, maar het topos bestond al veel 

langer, bijvoorbeeld in de vorm van de sirenen uit Homerus’ Odyssee en in de vorm van Hesiodos’ 

Pandora. De belangrijkste origine van de associatie van vrouwen met verleidende praatjes is natuurlijk 

het verhaal van de zondeval. Het was immers Eva die Adam overhaalde van de appel te eten. De 

associatie van vrouwen met ongecontroleerde verbale uitspattingen is in de loop van de eeuwen een 

cliché geworden.226  

Dat personificaties van zo’n uitspattingen vrouwen zijn, heeft dus een logische oorsprong. Maar wat 

betekent het als zo’n personificaties mannen zijn? Het topos van de praatzieke vrouw in de 

middeleeuwen beïnvloedde namelijk waarschijnlijk Den Daghelicxschen Snaetere en Nydeghe 

Clappeghe, maar het lijkt niet Everaerts doel geweest te zijn om vrouwen te stereotyperen als 

praatziek. Er zijn immers ook mannelijke personificaties van roddels en geruchten.  

                                                        

226 Bloch, Medieval Misogyny, p. 14-17. 
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Die mannelijke roddelaars komen wel telkens op samen met een vrouwelijke roddelaar. sVolcx 

Clappage verschijnt samen met Snaetere en hij benadrukt dat: ‘Wy zyn juuste die tegaere diene, / Den 

Daghelicxschen Snaetere ende sVolcxs Clappage’ (XXXV. 29-30). Ook Clappeghe en Bemerck 

beschouwen zichzelf als een geheel: ‘Hoe zouden wy onder de stage des shemels bewelven zyn sonder 

clappen?’ (IX. 77-78).  

Om Everaerts denkproces te achterhalen is het misschien nuttig om ook te kijken wie de 

personificaties zijn (personifier). De mannelijke en vrouwelijke geruchten representeren namelijk een 

bepaalde maatschappelijke stand: bedelaars, verkoopsters, arbeiders. De geruchten op straat worden 

dus veeleer geassocieerd met een lagere sociale klasse en minder met een bepaald gender.  
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CONCLUSIE 
 

In deze scriptie werd er onderzocht wat het vrouwelijk dan wel mannelijk gender van personificaties 

bepaald. Specifiek werden de personificaties in de spelen van Cornelis Everaert beschouwd. Er werd 

ook onderzocht hoe het gender van personificaties duidelijk wordt gemaakt en of dat gender een 

functie had. Na dit onderzoek kunnen we enkele antwoorden op die onderzoeksvraag en -bijvragen 

formuleren.  

In de meeste literatuur over het gender van personificaties wordt het mannelijke of vrouwelijke genus 

van de zelfstandige naamwoorden, in de naam van de personificatie, als grootste oorzaak beschouwd 

voor het mannelijke of vrouwelijke gender van personificaties. Hoewel die verklaring heel logisch is 

en vaak ook van toepassing kan zijn op vroege Latijnse personificaties, is ze niet standvastig bij 

personificaties in andere talen. Bij Everaert werkt deze verklaring slechts in 28 van de 59 gevallen die 

hier geanalyseerd worden.  

De alternatieve oorzaken die voor het gender van personificaties gegeven worden, zijn van retorische 

en socio-culturele, of van associatieve en contextuele aard.  

Omdat bijna alle personificaties voor de twaalfde eeuw vrouwelijk waren, is James Paxson ervan 

overtuigd dat socio-culturele attitudes ten opzichte van vrouwen voor de twaalfde eeuw, en de aard 

van de retorica een invloed hebben gehad.  

Personificaties zouden vrouwen zijn omdat Personificatie een vrouw is. Vrouwen en personificaties 

werden dus als inwisselbaar beschouwd en wel om volgende reden: Vrouwen en stijlfiguren in het 

algemeen werden allebei vaak met versiering, vermomming en verleiding geassocieerd. Een stijlfiguur 

werd gebruikt om een tekst te versieren. Ook waren stijlfiguren een vermomming van letterlijke 

uitspraken. Bovendien werden stijlfiguren gebruikt in de Retorica en het taalgebruik van de Retorica 

werd als verleidend werd ervaren. Vrouwen werden eveneens met versiering, vermomming en 

verleiding geassocieerd door culturele en sociale gebruiken (het dragen van mooie kledij, make up, 

etc.). Door die associatieve relatie van stijlfiguren en vrouwen, werd de stijlfiguur van de belichaming, 

personificatie, automatisch in een vrouwelijke vorm afgebeeld.  

Die uitleg is echter weinig verhelderend voor het voorkomen van vrouwelijke en mannelijke 

personificaties na de twaalfde eeuw. Helen Cooper argumenteert dat het gender van mannelijke en 

vrouwelijke personificaties bepaald kan zijn door associatieve en contextuele oorzaken.  

Het gender van een mannelijke of vrouwelijke personificatie zou volgens haar ten eerste afhangen van 

de associatie die het gepersonifieerde concept (of object, plant, dier, plaats) oproept. Als dat concept 

geassocieerd werd met typisch vrouwelijke eigenschappen (verzorgen/opvoeden, verleiden) kreeg de 
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personificatie een vrouwelijk gender. Omgekeerd kregen personificaties een mannelijk gender 

wanneer het inhoudelijk concept geassocieerd werd met mannelijke eigenschappen (kracht, autoriteit, 

rationaliteit). In dit opzicht is het belangrijk te onthouden dat deze eigenschappen onderhevig zijn aan 

culturele attitudes, sociale constructies en historische gebeurtenissen. Die associatie kan met andere 

woorden veranderen doorheen de tijd.   

Daarnaast moet de verhalende context waarin de personificatie voorkomt, beschouwd worden. Dat is 

meestal de personificatie-allegorie. Relaties tussen de personificaties kunnen namelijk veelzeggend 

zijn en tevens allegorisch bruikbaar. Ook de rol die de personificatie speelt of de functie (beroep) van 

de personificaties kan duiding geven. Deze factoren op het niveau van het verhaal zijn ook belangrijk 

om het gender van personificaties te leren kennen. Door hun relaties, functie, beroep, uiterlijke 

kenmerken of kledij wordt hun gender immers duidelijk gemaakt. 

Vervolgens kan het proces van de personifiëring van invloed geweest zijn, indien de dichter een 

specifieke persoon voor zich had, die voor hem een bepaald abstract idee (zoals een deugd of een 

zonde) belichaamde. Er moet ten slotte ook rekening gehouden worden met de sterke iconografische 

traditie van bepaalde personificaties. Die heeft ook een invloed op het gender van personificaties en 

kan geïnspireerd zijn door de Griekse of Romeinse mythologie, de Bijbel of de contemporaine kunst 

en literatuur.  

In de spelen van Cornelis Everaert lijken vooral de contextuele oorzaken van groot belang bij de keuze 

van het gender voor zijn personificaties. Everaert wil met zijn spelen twee dingen doen: (i) de sociaal-

maatschappelijke toestand in Brugge aanklagen en becommentariëren, (ii) de toeschouwer een morele 

les meegeven. Hiervoor moest hij ten eerste herkenbare maatschappelijke situaties creëren zoals een 

liefdesverhaal, een gesprek op de markt, een echtelijke ruzie, een mislukte versierpoging, enzovoort.  

Ten tweede moest hij die situaties een allegorische, morele lading geven door de personages in die 

herkenbare situaties te vervangen door personificaties van abstracte concepten.  

Het is de dubbele structuur van een personificatie, namelijk een inhoudelijk concept (personified) en 

een waarneembaar personage (personifier) dat dit mogelijk maakt. Hierdoor kan Everaert enerzijds de 

herkenbare situatie in zijn toneel levende houden, door mannelijke en vrouwelijke personages op te 

voeren. Anderzijds krijgt zijn toneel een allegorische lading omdat die personages enkel personages 

zijn op een waarneembaar niveau, maar personificaties op een inhoudelijk niveau. Het gender van 

Everaerts personificaties is dus vooral bepaald door inhoudelijke en thematische elementen van de 

tekst (personificatie-allegorie) waarin de personificatie verschijnt.  

Echter, het gender van bepaalde gepersonifieerde abstracties is bij Everaert soms ook door associatie, 

projectie, proces van de personifiëring en de iconografische traditie bepaald.  



 85 

Die iconografische traditie kan natuurlijk op zichzelf verschillende oorzaken hebben, maar heeft zeker 

een sterke invloed op het uiterlijk en dus gender van personificaties. Dat komt omdat personificatie 

een heel visuele stijlfiguur is. Zowel in de geschreven literatuur als in drama en uiteraard ook in de 

beeldende kunsten, kan deze stijlfiguur effectief waargenomen worden. Dit is mogelijk net omdat die 

stijlfiguur in een menselijk en meestal genderspecifiek lichaam wordt gegoten. 

Verder projecteert Everaert regelmatig zijn eigen mannelijke gender op dat van zijn mannelijke 

personificaties. Dat verklaart waarschijnlijk ook waarom er meer mannelijke personificaties dan 

vrouwelijke personificaties bij hem voorkomen. Hij associeert daarnaast ook bepaalde eigenschappen 

met mannelijkheid en vrouwelijkheid, waardoor abstracte concepten die zulke eigenschappen bezitten 

een mannelijk of vrouwelijk gender krijgen. 

Ten slotte is ook het proces van de personifiëring bij hem van toepassing. Wanneer hij bepaalde 

levende personen voor zich heeft, bij de creatie van een personificatie, neemt die personificatie het 

gender van die persoon over.  

Het blijkt ook dat die oorzaken van het gender van personificaties veel kunnen zeggen over het 

wereldbeeld van de dichter. Het gender van personificaties heeft dus weldegelijk een functie. Het 

vertelt bijvoorbeeld hoe de dichter de dood ervaart of hoe hij een geografische ruimte beschouwd. Het 

verklaart hoe hij menselijke eigenschappen zoals zonden en deugden ziet en hoe hij moeilijk 

verklaarbare concepten als oorlog, vrede en crisis definieert, alsook hoe hij omgaat met dagelijkse 

fenomenen in zijn omgeving, zoals geruchten. Personificaties en hun gender beïnvloeden dat 

wereldbeeld van de dichter en omgekeerd beïnvloedt het wereldbeeld de personificaties en hun 

gender.  

In deze scriptie werd het gender van personificaties bij één auteur bekeken, de zestiende-eeuwse Zuid-

Nederlandse rederijker Cornelis Everaert. Everaert gebruikt enorm veel personificaties en geeft zijn 

personificaties ook steeds een duidelijk gender. Voor een beginnende studie over het gender van 

personificaties vormt zijn toneel dus een ideaal corpus. Echter, om grotere lijnen te kunnen ontdekken 

en meer algemene conclusies te kunnen trekken over het gender van personificaties, zou een groter en 

gevarieerder corpus nuttig kunnen zijn.  Dan kunnen bijvoorbeeld de zestiende-eeuwse literaire 

personificaties en hun gender beschouwd worden ten opzichte van het gender van personificaties in 

andere periodes en zelfs in andere kunstvormen (andere narratieve teksten, poëzie, beeldende 

kunsten).  
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Bijlage 1: Overzicht spelen/personificaties en informatie over hun attributen en kledij  

 

III. Tspel van Een Sanders Welvaren (1511/12) 
PERSONIFICATIES m/vr. ATTRIBUUT/KLEDIJ 

Pracktyckeghen List, m. / 

Suptyl Bedroch, m. / 

Meest Elc, m. gekleed in het ‘kleed van zorgen’, later trekt hij de ‘mantel 
van tijdelijke eer’ aan 

Eyghen Wasdom, m. geeft Meest Elc de mantel van tijdelijke eer 

Domnacie van Goede, vr. / 

Een Sanders Welvaren, vr. fatsoenlijk, zedig gekleed 

Ghethughe der Waerheyt, m. 
gekleed als een mozes, met twee stenen tafels of platen in 
zijn handen, waar op staat: ‘Bemindt boven al uwen Godt’ 
(621) en ‘Bemindt hu heven als hu selven’ (651) 

 

VIII. Esbatement van Scaemel Ghemeente ende van Trybulacie (voor 1529) 

PERSONIFICATIES m/vr. ATTRIBUUT/KLEDIJ 
Scamel Ghemeente, m. / 

Trybulacie, vr. / 

Voorspoedeghe Weilde, vr. / 

De Doot, m. een kruk met de naam Patience (geduld) 
 

IX. Tspel van de Wellecomme van den Predicaren (1523) 

PERSONIFICATIES m/vr ATTRIBUUT/KLEDIJ 
Ofjunstich Bemerck, m. gekleed als bedelaar (mank) 

Nydeghe Clappeghe, vr. gekleed als bedelares (mank) 

Brugghe, vr. 
 

wapen van Brugge, olijftak (vrede) - gekleed als de vrouw 
van een ridder: rijk/prachtig, met kostbare ringen en 
halsketens bedekt 

Vreidsaem Regement, m. 
 

jenevertak (vrede) - gekleed als een baljuw 
(ambtenaar/landvoogd) 

Minsaem Onderhoudt, m. rode of witte roos (liefde) - gekleed als stedeling van 
hogere maatschappelijke klasse 

Gheleerde Clerghye, m. Gekleed als geestelijke: predikant in monnikskleed  

Schriftuerlyck Bewys, m. Gekleed als predikant, zelfde als Clerghye 
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XI. Tspel van Ghewillich Labuer ende Volc van Neerrynghe (1526) 

PERSONIFICATIES m/vr. ATTRIBUUT/KLEDIJ 

Ghewillich Labuer, m. 

een ‘onruste’ of ‘oorloghe’ in zijn hand: ‘verwijzen naar het 
aandrijfmechanisme van een uurwerk respectievelijk het 
uurwerk zelf, maar zijn tevens woordspelingen’ (Hüsken, 
Spelen, p. 390) - gekleed als een boer 

Volc van Neerrynghe, m. geboeide handen – gekleed als een ambachtsman 

Den Beroerlicken Tyt, m. gekleed als oorlogsaanvoerder in harnas  

Troostich Confoort, m. gekleed als een zeeman (Zeeuws dialect) 

sHeeren Wille, m. 
 

gekleed in ‘wapenroc’, ridderlijke klederdracht: mouwloos, 
lengte tot halverwege de dijen, overkleed met heraldische 
kentekenen (Hüsken, Spelen, p. 401) 

Pays, vr. mooi, voornaam, aanzienlijk gekleed 

Ghebruuck van Coopmanscepe, m. gekleed als koopman (stom) 

Gheryve Neerrynghe, vr. gekleed als ambachtsvrouw (stom) 
 

 

XIII. Tspel van den Crych (ongedateerd) 

PERSONIFICATIES m/vr. ATTRIBUTEN/KLEDIJ 
Den Beroerlicke Weerelt, m. gekleed als oorlogsaanvoerder/krijgsman 

Tyts Benaute, m. trommel - gekleed als trommelslager van de 
oorlogsknechten (soldaat)  

Menich Leeck, m. gekleed als een soldaat 

Dyveersche Gheleerde, m. gekleed als een geestelijke of een priester in 
oorlogsuitrusting 

Geveynst Bedroch, m. gekleed als soldaat 

Lueghenachteghe Fraude, m. gekleed als vrouw van een soldaat 

Liefde, vr. gekleed als non in een witte habijt (later als Maria) 

Trauwe, m. gekleed als een geestelijke prelaat (seculier of regulier) in 
een witte habijt (later als Johannes) 

Hende des Tyts, m. trompet 
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XV. Tspel van dOnghelycke Munte (1530) 

PERSONIFICATIES m/vr. ATTRIBUUT/ KLEDIJ 
Den Daghelicxschen Snaetere, vr. twee manden, gekleed als appelverkoopster 

Sulc Rethorisien, m. / 

Menichte van Volcke, m.  

Den Scaemelen Aerbeyder, m. / 

Donghelycke Munte, vr. (mantel) behangen met allerlei munten (mank) 

Redelic Ghevoel, m. stok met de naam Patience, een stuk papier of perkament 
waar op staat: ‘Die Lydt, verwint’ 

 

XVI. Van Groot Labuer en Sober Wasdom (1530) 
PERSONIFICATIES m/vr. ATTRIBUUT/KLEDIJ 

Groot Labuer, m. zaag op zijn schouder- gekleed als timmerman met  

Sober Wasdom, m. Mars/korf met zwavelstokken, gekleed als marskramer 

Den Tyt van Nu, m. 

gekleed als krijgsman/soldaat – geeft Labuer en Wasdom 
twee muziekinstrumenten met de namen: ‘Loos Haket’ 
(slinkse streken, Hüsken, p. 528) en ‘Scalc Vondeken’ 
(bedrieglijke vondst, Hüsken, p. 528) 

Ghaerpennync, m. Geeft Labuer de letter ‘L’ (voor ‘lyden’, maar ook ‘liefde’) 
- gekleed als landloper/schooier 

Splyttemytte, vr. Geeft Wasdom de letter ‘P’ (‘patiencie’, maar ook 
‘peynsen’) – gekleed in eenvoudige ouderwetse kledij  

Couver Handelynghe, vr. / 

Beleedt van Wysheden, m. / 
 

XVII. Esbatement van Aerm in de Buerse (1529) 
PERSONIFICATIES m/vr. ATTRIBUUT/KLEDIJ 

Sulc Ghemeene Man, m. / 

Aerm in de Buerse, m. / 

Elckerlyc, m. / 

Couver Gebruuckynghe, vr. / 
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XXVII. Spil van Ghemeene Neerrynghe (?) 

PERSONIFICATIE m/vr. ATTRIBUUT/KLEDIJ 

 
Ghemeene Neerrynghe, vr. 

sierlijk gekleed als een koopvrouw. Aan haar kleed hangen 
verschillende stukken gereedschappen die gebruikt worden 
in de lakenweverij (Hüsken, p. 832), bijvoorbeeld een spoel 
‘scietspoelen’ en ‘caerden’  

Sulc Scaemel, m. Draagt een gesloten korf of mand voor koopwaar met 
allerlei waren of goederen erin – gekleed als een knecht 

Elckerlyc, m. 
 

Als een koopman, gekleed in een ‘keerle’ (lang 
kleed/tabbaard) met een ‘pordeix’ (boord/boordsel of 
gordel), op zijn hoofd een ‘priester capproen’ (klederdracht 
geestelijke persoon), een laars aan zijn rechterbeen en en 
schippersbroek rond zijn linkerbeen. Zijn kledij 
representeert de vier maatschappelijke standen: 
koopmansstand, geestelijkheid, adel en werkende klasse 
(Hüsken,  p. 828) 

Justicie, vr. Zwaard en weegschaal-Geblinddoekt 

Provisie, vr. / (slapende maagd) 
 

XXXV. Tspil van den Pays (1538) 

PERSONIFICATIE m/vr. ATTRIBUUT/KLEDIJ 
Den Daghelicxschen Snaetere, vr. hazelnoten, allicht in een soort mand of korf 

sVolcx Clappage, m. gekleed als een arbeider 

Nyewe Tydynghe, vr. sierlijk gekleed (schoon, kostbaar,  voornaam)  

Volc van Allen Staeten, m. half als edelman gekleed, half als ambachtsman 

Gheestelic ende Weerlic, m. half als geestelijke gekleed, half in wereldlijke kleren 
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Bijlage 2: Grammaticale analyse naam personificaties 

A. Mannelijke personificaties 

Personificatie genus zelfstandig 
naamwoord overeenkomst geen 

overeenkomst 
Pracktyckeghen List (III) list: m./vr.  x 
Suptyl Bedroch (III) bedroch: onz.  x 
Meest Elc (III) elc (zeflst. vnw.): m. x  
Eyghen Wasdom (III) wasdoem: m. x  
Ghethughe der Waerheyt (III) getuge: m./onz.  x 
Scamel Ghemeente (VIII) gemeente: vr/onz.  x 
De Doot (VIII) doot: m./vr.  x 
Ofjunstich Bemerck (IX) bemerck: onz.  x 
Vreidsaem Regement (IX) regiment: onz.  x 
Minsaem Onderhoudt (IX) onderhout: onz.  x 
Gheleerde Clerghye (IX) clergie: vr.  x 
Schriftuerlyck Bewys (IX) bewijs: onz.  x 
Ghewillich Labuer (XI) labeur: m./vr./onz.  x 
Volc van Neerrynghe (XI) volc: onz.  x 
Den Beroerlicken Tyt (XI) tijt: m./vr.  x 
Troostich Confoort (XI) confoort: onz.  x 
sHeeren Wille (XI) wille: m/vr.  x 
Ghebruuck van Coopmanscepe (XI) gebruuc: onz.  x 
Den Beroerlicke Weerelt (XIII) werelt: m./vr.  x 
Tyts Benaute (XIII) tijt: m./vr.  x 
Menich Leeck (XIII) leec: m. x  
Dyveersche Gheleerde (XIII) geleerde: m x  
Geveynst Bedroch (XIII) bedroch: onz.  x 
Trauwe (XIII) trouwe: vr.  x 
Hende des Tyts (XIII.) ende: m./onz.  x 
Sulc Rhetorisien (XV) retorijn: m. x  
Menichte van Volcke (XV) menichte: vr.  x 
Den Scaemelen Aerbeyder (XV) arbeider: m. x  
Redelic Ghevoel (XI) gevoel: onz.  x 
Groot Labuer (XVI) labeur: m./vr./onz.  x 
Sober Wasdom (XVI) Wasdoem: m. x  
Den Tyt van Nu (XVI) tijt: m./vr.  x 
Ghaerpennync (XVI) penninc: m x  
Beleedt van Wysheden (XVI) beleit: onz.  x 
Sulc Ghemeene Man (XVII) man: m. x  
Aerm in de Buerse (XVII) buerse: vr.  x 
Elckerlyc (XVII, XXVII) elkerlijk (vnw.): m. x  
Sulc Scaemel (XXVII) schamel (bnw.): m. x  
sVolcx Clappage (XXXV) clappage: vr.  x 
Volc van Allen Staeten (XXXV) volc: onz.  x 
Gheestelic ende Weerlic (XXXV) geestelijc (bnw.): m. x  
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B. Vrouwelijke personificaties 

Personificatie genus zelfstandig 
naamwoord overeenkomst Geen 

overeenkomst 
Een Sanders Welvaren (III) welvare: vr. x  
Domnacie van Goede (III) dominatie: vr. x  
Trybulacie (VIII)  tribulatie: vr. x  
Voorspoedeghe Weilde (VIII) weelde: vr. x  
Nydeghe Clappeghe (IX) klappege: vr. x  
Brugghe (IX) Brugge: vr. x  

Pays (XI) paes: m./vr./onz.  
pais: m/vr.  x 

Gheryve Neerrynghe (XI) neringe: vr. x  
Liefde (XIII) liefde: vr. x  
Den Daghelicxschen Snaetere 
(XV, XXXV) snater: m.  x 

Donghelycke Munte (XV) munte: vr. x  
Splyttemytte (XVI) mite: vr. x  
Couver Handelynghe (XVI) handelinge: vr. x  
Couver Gebruuckynghe (XVII) gebrukinge: vr. x  
Ghemeene Neerrynghe (XXVII) neringe: vr. x  
Justicie (XXVII) justicie: vr. x  
Provysie (XXVII) provisie: vr. x  
Nyewe Tydinghe (XXXV) tidinge: vr. x  

 

OPMERKINGEN 

1.voor deze analyse werd het Middelnederlands woordenboek gebruikt: De Geïntegreerde Taal-Bank, 
Middelnederlandsch Woordenboek (MNW) 1250-1550. Instituut voor Nederlandse lexicologie. 
Beschikbaar via http://gtb.inl.nl/ 

2. personages die tweemaal onder dezelfde naam voorkomen, werden maar 1 keer meegeteld in de 
uiteindelijke resultaten. 

3. Bij namen die bestaan uit twee zelfstandige naamwoorden, werd er telkens op zoek gegaan naar het 
genus van het belangrijkste woord. 

4. Bij namen zonder zelfstandig naamwoord, werd er gekeken naar het genus van het bijvoeglijk 
naamwoord of voornaamwoord. 

5. Bij de grammaticale analyse werden alle personificatiepersonages behandelt uit de tien spelen die in 
deze scriptie besproken worden, ook de personificaties die niet aan bod komen in hoofdstuk 3 

RESULTATEN: OVERZICHT 
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AFBEELDINGEN 
 

1. De openbaring van Johannes – Wilhelm de Pannemaker 
2. De dood jaagt op Elckerlyc (prent in boek) 
3. Skeletten maken muziek - Dodendans (serietitel) - Hans Holbein 
4. Kruisiging met de Heilige Johannes en de Maagd – Rogier van de Weyden 
5. Triomfwagen met Vrede – Cornelis Cort 
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Afbeelding 1 

 

Afbeelding 1a 

 

Uitvoerder Wilhelm de Pannemaker (Brussel) 
Titel De Openbaring van H. Johannes (6-7), 1 
Datering ca. 1550 
Materiaal  wandtapijt 
Bron http://primo.getty.edu/primo_library/libweb/action/dlDisplay.do?vid=GRI-

OCP&afterPDS=true&institution=01GRI&docId=GETTY_OCPFL624856  
Opmerking Afb. 1a: detail van de vierde ruiter, de dood 
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Afbeelding 2 

 
 

Uitvoerder Hans Holbein (prentmaker), Hans Lützelburger (bloksnijder) 
Titel Skeletten maken muziek 

Dodendans (serietitel) 
Datering 1524-1526 
Materiaal Houtsnede, papier 
Bron https://www.rijksmuseum.nl/nl/collectie/RP-P-OB-4509C(R)  
 

 

 



 106 

Afbeelding 3 

 

 

 

Uitvoerder Drukker: Govaert Bac (Antwerpen) 
Titel De dood jaagt op Elckerlijc  
Datering ca. 1500 
Materiaal Prent in gedrukt boek van Den spieghel der 

salicheit van Elckerlijc (KB Den Haag: 231 G. 
51, f. a1v-a2r.) 

Bron https://www.kb.nl/themas/boekgeschiedenis/meer-
bijzondere-boeken/elckerlijc 

Opmerking De dood als skelet en Elckerlijc, de mensheid 
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Afbeelding 4 

 

 

Uitvoerder Rogier van de Weyden (Vlaamse primitieven) 
Titel Kruisiging met de Heilige Johannes en de Maagd 
Datering 15de eeuw  
Materiaal Schilderij: olieverf op hout 
Bron http://www.artres.com/C.aspx?VP3=ViewBox_VPage&VBID=2UN365C206Y

HC&IT=ZoomImageTemplate01_VForm&IID=2UNTWAIARHQF&PN=9&C
T=Search&SF=0#/ViewBox_VPage&VBID=2UN365C206YHC&IT=ZoomIm
ageTemplate01_VForm&IID=2UNTWAIARHQF&PN=12&CT=Search&SF=1
&SH=1&PPM=0&CTID=KRHEC0AOQE3R  

Opmerking Johannes en Maria beiden in wit habijt, net als Liefde en Trauwe (XIII) 
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Afbeelding 5 

 

 

 

Uitvoerder Cornelis Cort (Antwerpen) 
Titel Triomfwagen met vrede (pax) 
Datering 1564 
Bron https://www.rijksmuseum.nl/nl/collectie/RP-

P-1911-439  
opmerking Personificatie van de vrede met olijftakken en 

lauwerkrans op de wagen, Amor (mannelijke 
liefde!) mendt de wagen, naast de wagen Veritas 
(waarheid) (links op prent), (rechts op prent:) 
Opulentia (rijkdom) Diligentia (vlijt) en Iustitia 
(rechtvaardigheid) 

 

 

 
	  


