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Inleiding -Fabels van liefde

Wat is liefde? Is het een nobele kracht die mensen boven zichzelf doet 
uitstijgen of een duivelse verleiding tot het bevredigen van lichamelijke 
lusten? Worden vrouwen sneller verliefd dan mannen? Mogen ouders 
zich bemoeien met het liefdesleven van hun kinderen? En wat doe je 
als je merkt dat je partner vreemdgaat? Gaat liefde boven plicht, of juist 
andersom? Vragen over de liefde zijn van alle tijden, en elke tijd zoekt 
op zijn eigen manier naar antwoorden – in sonnetten en popsongs, 
tragedies en soaps, in romans en seksuele handboeken, damesbladen of 
krantenkolommen. Verhalen over al dan niet fictieve personages zijn 
de plaats bij uitstek voor gedachte-experimenten met betrekking tot 
een thema als de liefde. Literatuur kan in relatieve vrijheid ten opzichte 
van de heersende normen visies formuleren op morele kwesties rondom 
seksualiteit, emoties en relaties.
 In de zestiende eeuw heeft het toneel een eigen, geprononceerde 
rol gespeeld in het liefdesdiscours. Vooraanstaande rederijkers, die in 
die dagen een belangrijke rol speelden in het culturele leven van de 
Lage Landen, schreven toneelstukken waarin liefdeskwesties als de 
bovenstaande centraal stonden. Meestal waren dat episoden uit de 
antieke mythologie, in die tijd vaak aangeduid als ‘fabels’. De mythologie 
vormde een onuitputtelijk reservoir van alle denkbare verhoudingen, 
meestal met een tragisch verloop: de verboden liefde tussen Pyramus en 
Thisbe, de onbeantwoorde liefde van Echo voor Narcissus, de overspelige 
escapade van oppergod Jupiter met de mooie Yo. Als toneelstof hadden 
deze verhalen het voordeel dat ze een veilige afstand bewaarden tot de al 
te herkenbare alledaagse realiteit. Dat bood de auteurs de mogelijkheid 
om de emoties en gedragingen die bij de liefde horen tot in detail te tonen 
en er tegelijk een standpunt tegen in te nemen. De spelen stellen dan ook 
uiteenlopende meningen tegenover elkaar zonder altijd duidelijk een 
keuze te maken – daarmee zetten ze hun publiek aan tot nadenken.
 Het Nederlandstalige rederijkerstoneel telt meerdere 
toneelstukken waarin amoureuze kwesties aan de orde worden gesteld 
aan de hand van mythologische stof. De oudste van deze spelen dateren 
uit het laatste kwart van de vijftiende eeuw, terwijl het genre zeker 
nog tot in 1621 bleef functioneren, toen de Rotterdamse drukker Van 
Waesberge vier stukken uitgaf in een fraaie verzamelband onder de titel 
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Den handel der amoureusheyt. Het zijn deze spelen die centraal staan 
in dit boek.

Vraagstelling
De mythologisch-amoureuze rederijkersspelen waren in zwang gedurende 
een langere periode, een tijd waarin bovendien grote maatschappelijke 
en culturele veranderingen plaatsvonden. Daardoor bieden ze een 
uitgelezen kans om onderzoek te doen naar de dynamiek van culturele 
veranderingen, bijvoorbeeld in de opvattingen omtrent liefde, huwelijk 
en seksualiteit. Dat thematische aspect kan echter niet los gezien worden 
van meer literairhistorische en tekstgerichte vragen.
 De spelen lijken door tijdgenoten reeds als een samenhangend 
geheel te zijn beschouwd, dus misschien kunnen we zelfs van een (sub-
) genre spreken. Dat roept vragen op naar de plaats van de amoureuze 
spelen binnen het rederijkerstoneel als zodanig, te midden van de 
religieuze, allegorische en komische genres, die de hoofdmoot vormden. 
De spelen ontstonden op verschillende momenten in verschillende 
steden, raakten verspreid naar andere regio’s en werden daar opgevoerd 
voor of gelezen door nieuwe publieken. Het ligt voor de hand dat de 
teksten onder deze wisselende omstandigheden nieuwe betekenissen 
kregen. Ook de toepassing van mythologische stof vraagt om nader 
onderzoek: de stukken kunnen beschouwd worden als belangrijke 
getuigen van de diverse manieren waarop antieke mythologie, en in het 
bijzonder Ovidius’ Metamorfosen, in deze periode werd gerecipieerd.
 Om de inhoudelijke aspecten van de spelen en hun bijdrage 
aan het liefdesdiscours van de zestiende eeuw naar waarde te kunnen 
schatten, moeten al deze kwesties in hun onderlinge samenhang 
worden onderzocht. De doelstelling van dit boek is om aan de hand van 
de mythologisch-amoureuze spelen van de rederijkers de dynamiek te 
bestuderen van deze vorm van toneel -en meer algemeen processen van 
culturele verandering- in een tijd die geldt als de overgangsperiode tussen 
de late middeleeuwen en de vroegmoderne tijd. Daartoe worden drie 
hoofdvragen aan de orde gesteld. De eerste vraag geldt de omgang met het 
antieke verhalengoed: hoe past de belangstelling van de rederijkers voor 
deze stof in de literaire ontwikkelingen van de late middeleeuwen en 
vroegmoderne tijd? Welke bronnen stonden de dichters ter beschikking, 
en hoe werden die verwerkt? De tweede vraag richt zich meer concreet 
op de wijze waarop de mythologische verhalen werden gedramatiseerd 
en geënsceneerd, ofwel hoe de technieken en conventies van het 
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rederijkersdrama werden toegepast om de fabels tot een aantrekkelijk 
en leerzaam schouwspel te transformeren. De derde hoofdvraag heeft 
betrekking op de wijze waarop in de spelen over de liefde gesproken 
wordt en hoe ze zich verhouden tot het liefdesdiscours zoals zich dat 
gedurende de lange zestiende eeuw ontwikkelde.
 Voordat ik nog iets langer stilsta bij deze drie hoofdvragen, komen 
eerst een aantal methodologische kwesties aan de orde: hoe is de groep 
mythologisch-amoureuze spelen gedefinieerd, en hoe is de afbakening 
van het corpus tot stand gekomen?

Mythologisch-amoureuze spelen van zinne
Uit het bovenstaande zou men kunnen opmaken dat de mythologisch-
amoureuze spelen een duidelijke groep vormen. Er is zelfs geopperd 
dat ze een klein genre op zich zouden zijn, en daar is wel iets voor te 
zeggen. Drie van de spelen werden namelijk gezamenlijk overgeleverd, 
zowel in een handschriftverzameling uit het midden van de zestiende 
eeuw als in de Rotterdamse uitgave van Den handel der amoureusheyt. 
Dit bevestigt dat men ook in de eigen tijd al een duidelijk verband zag 
tussen verschillende amoureuze spelen met mythologische stof. Maar 
de zaak ligt toch wat gecompliceerder, zoals blijkt uit de vele pogingen 
van literatuurhistorici om de spelen te classificeren. 
 Lange tijd werden ze aangeduid als ‘klassieke spelen’ op grond 
van de aan de antieke literatuur ontleende stof. Dat die ontlening in 
veel gevallen indirect was en in een vorm die verre van ‘klassiek’ te 
noemen valt, werd op de koop toegenomen. Daarnaast omvatte deze 
categorie ook enkele spelen met een ander thema dan de liefde, zoals 
Charon de helsche scippere, Proetus Abantus, het Oordeel van Tmolus 
en het verloren Spel van Scipio.1 Vanuit een meer functionalistisch 
oogpunt stelde De Bock voor om de vier spelen uit de Den handel der 
amoureusheyt samen met het novellistische Spiegel der minnen en een 
aantal allegorische spelen over de liefde tot de ‘meispelen’ te rekenen, 
waarmee hij het thema juist voorop stelde. Het grootste bezwaar tegen 
deze categorisering werd echter al in hetzelfde artikel genoemd: de 
mythologische spelen worden in geen enkele bron als ‘meispel’ aangeduid, 
terwijl de teksten die wel zo genoemd worden, juist een pleidooi vormen 

1  Kalff 1889, I, 258-267; Worp 1976, I, 137 e.v.; Te Winkel 1922, II, 393 e.v.; Knuvel-
der 1948, I, 320; Van Mierlo 1949, II, 207 e.v.; Vinck-van Caekenberghe 1996, p. 167-
169.
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tegen de wereldlijke liefde. Deze meer allegorische, explicatieve spelen 
zouden dan eigenlijk als ‘anti-meispelen’ moeten worden betiteld.2 
Reeds in 1958 volgde een nieuwe benaming, gebaseerd op zowel 
formele als inhoudelijke kenmerken. In zijn studie naar de sinnekens 
in het rederijkersdrama onderscheidde Hummelen namelijk een groep 
‘episch-dramatische spelen met romantisch-klassiek gegeven’.3 Naast de 
vier spelen in de Handel rekende hij daartoe ook Jupiter en Yo en de 
twee Pyramus en Thisbe-spelen. Wanneer deze groep werd besproken 
inclusief het niet-mythologische Spiegel der minnen, koos Hummelen 
dan weer voor het bondiger, maar tussen aanhalingstekens geplaatste: 
‘“amoureuse” spelen.’ In het Repertorium van het rederijkersdrama, dat 
tien jaar na zijn sinnekensstudie verscheen, verving Hummelen de term 
‘episch-dramatisch’ door ‘historiaal’. Om de mythologische spelen te 
onderscheiden van de spelen met bijbelse, legendarische of historische 
stof werden ze ondergebracht in de subcategorie van ‘historiaalspelen 
met novellistische stof,’ samen met vaak veel jongere spelen als 
Lucrecia, Isabella coninginne van Spangien, Sigismunda en Koningin 
Elysabeth.4 Deze ‘gedeeltelijke systematische groepering’ laat het voor 
de middeleeuwse literatuur en ook voor de rederijkers nog zo wezenlijke 
onderscheid tussen historische stof en fictie buiten beschouwing. Voor de 
kwalificatie van de spelen als ‘romantisch-klassiek’ is er overigens nooit 
een alternatief gekomen,5 zodat men tegenwoordig iedere benaming 
achterwege laat, of de spelen kortweg, met een zestiende-eeuwse term, 
‘amoureus’ noemt.6

Ook in hun eigen tijd, de lange zestiende eeuw, werden verschillende 
termen gebruikt om de mythologisch-amoureuze spelen te karakteriseren. 
Pyramus en Thisbe verscheen rond 1540 in druk als ‘Schoon Retorike 
- amoureus bequame’; de uitgever stelde dus het retoricale karakter en 
de amoureuze inhoud van het spel voorop. Jupiter en Yo werd in 1583 
uitgegeven als ‘dry excellente, constighe, soet-vloyende, Poetische spelen 

2  De Bock 1958, p. 164.
3  Hummelen 1958, p. 28.
4  Hummelen 1968, p. 12-13 en 341.
5  De termen zijn in zekere zin ook misleidend: ‘romantisch’ sugerreert een verband 
met een negentiende-eeuws mensbeeld met dito liefdesopvatting, ‘klassiek’ suggereert 
dat de spelen rechtstreeks teruggaan op klassieke bronnen of naar hun vorm klassiek 
zouden zijn. 
6  Zie bijvoorbeeld Van Gijsen 2001, waar de mythologisch-amoureuze spelen bespro-
ken worden in samenhang met  Spiegel der minnen, een spel met novellistische stof  
dat veel overeenkomsten vertoont met Narcissus en Echo.
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van sinnen,’ met de nadruk op de mythologische stof en het dramatische 
karakter. Ook in de proloog werd de stof aangeduid als ‘Poeteryen’ (v. 75).  
Het titelblad van Den handel der amoureusheyt uit 1621 kondigde de 
inhoud aan als ‘poetische spelen’, maar op de afzonderlijke titelbladen 
voor iedere tekst stond dan weer ‘spelen van zinnen.’ Het afschrift 
van Aeneas en Dido uit 1552 bevatte de aanduiding ‘amoröse spelen,’ 
terwijl in de epiloog sprake was van ‘poetrije’. Maar bij de andere twee 
teksten van dezelfde kopiist, Narcissus en Echo en Mars en Venus, bleef 
iedere typering achterwege. Het spel van Iphis en Anaxarete kreeg in 
1600 de aanduiding ‘Treurspel oft Tragoedie’ op het titelblad, terwijl 
het in de proloog een ‘fabel, een poeetsch ghedicht’ werd genoemd. Het 
is opmerkelijk dat de termen ‘poetrije’ en ‘amoureus’ in geen van deze 
gevallen samen voorkomen, maar dat beiden wel gecombineerd worden 
met de aanduiding ‘spel’. Dit wekt de indruk dat poetisch en amoureus 
in deze context onderling uitwisselbaar zijn. Anders gesteld: liefde en 
mythologie lijken in het rederijkersdrama van de zestiende eeuw een 
vrijwel exclusieve relatie met elkaar te zijn aangegaan. Er zijn maar 
weinig spelen met mythologische stof die een ander thema dan de liefde 
centraal stellen, en omgekeerd zijn er nauwelijks spelen die op basis van 
bijvoorbeeld bijbelse of historische stof over de liefde handelen. Daarmee 
zijn de drie onderscheidende (genre-)kenmerken gegeven. Het gaat in 
ieder geval om spelen met

1.) mythologische stof (‘poetisch’/ ‘poetelijck gheinventeert’); 
2.) over de liefde (‘amorös’/ ‘amoureusheyt’);
3.) en in de vorm van een spel van zinnen. 

Bij ontstentenis van een eensluidende historische benaming worden de 
stukken in deze studie daarom aangeduid als ‘mythologisch-amoureuze 
spelen (van zinnen)’. De hier geïntroduceerde begrippen mythologisch, 
amoureus en spel van zinnen zullen ongetwijfeld op hun beurt aan kritiek 
blootstaan en plaats maken voor meer adequate termen. Tot die tijd, en 
binnen het kader van dit onderzoek, vervullen ze echter een duidelijke 
functie. In het vervolg zal ik deze begrippen daarom nader toelichten en 
laten zien hoe ze de kaders vormen waarbinnen het onderzoek naar de 
spelen heeft plaatsgevonden.
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-‘Mythologisch’
De verhalen die in de spelen worden gedramatiseerd zijn hoofdzakelijk 
ontleend aan het werk van de Romeinse dichter Ovidius. Ze behoren tot 
het soort stof dat in de zestiende eeuw algemeen werd aangeduid met 
de termen ‘poeterije’ en ‘fabel’. Die woorden konden een heel neutrale 
betekenis hebben, maar ook duiden op de vermeende ‘leugenachtigheid’ 
van de stof. De antieke mythen werden immers al sinds de vroege 
middeleeuwen beschouwd als fictie, als een product van de menselijke 
verbeelding, dat anders dan historie of filosofie geen directe relatie tot de 
(christelijke) waarheid had. De verhalen van Ovidius werden bovendien 
niet alleen als verzinsels beschouwd, maar ook nog eens als te frivool 
veroordeeld. De ware betekenis van heidense mythen lag volgens 
middeleeuwse geleerden verborgen onder het oppervlak van de fabel en 
kon alleen langs filosofische weg achterhaald worden. Al vroeg in de 
middeleeuwen werden daartoe methoden ontwikkeld waarmee men de 
studie van de heidense antieke teksten rechtvaardigde. 
 Voor het Franse laatmiddeleeuwse toneel is het onderscheid 
tussen fictieve en historische stof een van de structurerende principes 
gebleken. Bijbelse en andere als ‘historisch’ begrepen stof verwees direct 
naar de relatie tussen God en de mensheid, en werd op het toneel gebracht 
om die relatie te bevestigen, te memoriseren en te vieren. Bij fictieve stof, 
ongeacht of het ging om bestaande verhalen of nieuwe inventies van 
de speldichter, ontbrak dit rechtstreekse verband met de werkelijkheid, 
maar hadden de verhalen een exemplarische functie. Die stof werd 
gedramatiseerd om aspecten van het menselijk bestaan te onderzoeken.7 
Het dramatiseren van antieke fabels stelde dus bijzondere eisen aan 
dichters: ze moesten niet alleen het verhaal vakkundig vertonen, maar 
ook de onderliggende boodschap helder voor het voetlicht brengen. De 
vraag is hoe de antieke herkomst van de stof en de specifieke manier 
waarop die in de middeleeuwen en vroegmoderne tijd werd gelezen, van 
invloed is geweest op vorm en inhoud van de mythologisch-amoureuze 
spelen. De keuze voor de term ‘mythologisch’ wil dus niet zeggen dat het 
onderzoek zich beperkt tot verhalen over goden, maar verwijst eenvoudig 
naar het antieke stofcomplex dat in de middeleeuwse receptie tot de fictie 
werd gerekend en vaak als ‘poetrye’ aangeduid. Wat zestiende-eeuwse 
auteurs met dit begrip bedoelen, blijkt vooral uit datgene waartegen het 
wordt afgezet, zoals in  Aeneas en Dido: ‘wat scriftuerlijcx’ (bijbelse 

7  Knight 1983, p. 17-40.
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stof), ‘schimpen’ (komische stof) of ‘iets begrijpelijcx’ (een moraliteit).8 In 
de Spiegel der minnen noemt Jonstighe Sin de verhalen over Pyramus en 
Thisbe, Leander en Hero en Narcissus en Echo als afkomstig ‘uut ouder 
Poeterijen // die buyten onsen ghedenckene staen’.9 De stof van de Spiegel 
der minnen is daarentegen geen ‘materie’, maar ‘gheschiedenisse’10 
en ‘warachtich’,11 want de oude mensen in Middelburg kunnen er nog 
van getuigen.12 De term poetrye wordt dus gebruikt om fictieve stof 
van klassieke herkomst aan te duiden, misschien zelfs nog specifieker: 
mythologie, ter onderscheiding van bijbelse, historische of novellistische 
stof.13

-‘Amoureus’
De vaak negatieve connotatie die het adjectief ‘amoureus’ in het huidige 
taalgebruik heeft, 14 is in de zestiende eeuw nog niet algemeen. Zo werd 
het zonder bijbedoelingen gebruikt om een bepaald type refreinen aan te 
duiden, en ook nu spreken we in verband met de rederijkerspoëzie nog 
van ‘amoureuze refreinen’ ter onderscheiding van de zogeheten ‘zotte’ en 
‘wijze’ refreinen. Op dezelfde manier kan de term ook worden toegepast 
op de spelen uit Den handel der amoureusheyt, om aan te geven dat 
verliefdheid het centrale thema vormt. De spelen dramatiseren het 
verloop van de liefde tussen een man en een vrouw: het ontstaan van de 
eerste verliefdheid, de eerste ontmoeting, de beleving, de belemmeringen 
en het meestal droevige einde. De liefde is het onderwerp van het spel, 
en niet slechts een motief in een grotere handelingsstructuur, zoals 
bijvoorbeeld de liefde die de Wellustighe Mensch in het gelijknamige 
spel van Jan van den Berghe opvat voor Eertsche Solaesheijt, of de liefde 

8  Respectievelijk v. 43, v. 2343 en v. 2344; m.b.t tot de laatste omschrijving: MNW 
begripelijc kan zowel ‘berispelijk’ als ‘verstandig’ betekenen; uit de naam van Onghe-
leerdt Begrijpen en diens aansporing aan de rederijkers om ‘der menschen ghebreecken 
[te] begrijpen, Gheestelijck, weerlijck, tsij van wat persoonen’ v. 2311, leidt ik af dat 
‘iets begrijpelijcx’ hier duidt op explicatief, allegorisch toneel.
9  Immink 1913, v. 78-79.
10  Immink 1913, v. 86.
11  Immink 1913, v. 92.
12  Wat overigens niet hoeft te betekenen dat het echt gebeurd is; het is een topos 
dat vaker voorkomt in novellen. Vergelijk bv. de begeleidende brief van Aeneas Sylvius 
Piccolomini bij De duobus amantibus: ‘Ik ben alleen niet van plan te fantaseren of mijn 
dichtader te laten vloeien (…) nu ik de waarheid kan vertellen (…) Mijn personen zijn 
niet uit oude tijden, bedekt door het stof der eeuwen (…) ook speelt de geschiedenis niet 
in Babylon of Troje, maar in onze eigen stad.’ Piccolomini 1961, p. 111-12.
13  Zie ook Spies 1991 p. 229.
14  Van Dale Groot woordenboek der nederlandse taal,s.v.’amourens’: ‘gemakkelijk 
verliefd rakend’
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van Ammon voor Thamar, die de aanleiding vormt voor een bijbelse 
familietragedie.15 
 Gaan we op zoek naar voorbeelden van ‘ernstig’ toneel met de 
liefde als centraal thema, dan springen allereerst de drie veertiende-
eeuwse abele spelen uit Brussel in het oog (Gloriant, Esmoreit, 
Lanseloet van Denemerken), waarin een verhaal over liefde in de hogere 
kringen wordt verbeeld, gesitueerd in de middeleeuwse wereld van de 
ridderromans. In de zestiende eeuw vinden we, behalve de mythologische 
spelen, uitsluitend de Spiegel der Minnen. Dit spel van Colijn van Rijssele 
vertelt een eigentijds liefdesverhaal, dat zich afspeelt in Middelburg en 
Dordrecht. Het stuk is uniek voor het rederijkerstoneel in zijn toepassing 
van novellistische stof, en de uitgave ervan in 1561 door Dirk Coornhert 
werd een groot succes. Maar dat heeft kennelijk niet geleid tot meer 
van dergelijke novellistische spelen. Leende mythologische stof zich in 
de zestiende eeuw soms beter voor het dramatiseren van verliefdheid 
en liefde dan een eigentijdse geschiedenis? En hoe verhouden de 
mythologische stukken zich tot het liefdesdiscours van die tijd? 

-‘Spel van zinnen’
De teksten in Den handel der amoureusheyt zijn volgens de titel 
‘rethorijckelijck ghecomponeert’, dat wil zeggen: geschreven volgens de 
regels van de rederijkerskunst. ‘Rederijkerij’ is de term waarmee zowel 
een sociaal-culturele beweging in de Lage Landen van de vijftiende tot 
en met zeventiende eeuw wordt aangeduid, als een literair concept, een 
poëtica waarin gevarieerde rijm- en strofevormen, kleur- en klankrijk 
taalgebruik, goddelijke inspiratie en retorische oefening, maar ook een 
geheel eigen dramaturgie een belangrijke rol spelen. De spelen in Den 
handel der amoureusheyt zijn rederijkersspelen in beide betekenissen 
van het woord. Ze zijn veelal geschreven en opgevoerd door leden 
van rederijkerskamers (en met Van Rijssele, Smeken en Van Ghistele 
niet de minsten) én ze vertonen allen min of meer de literaire en 
dramaturgische kenmerken van het rederijkersgenre bij uitstek: het 
spel van zinnen.16 Dat ieder afzonderlijk titelblad in Den handel der 

15  Zie Repertorium 1 OA 6 en 1 S 9
 16  De aanduiding ‘spel van zinne’ staat op de afschriften van Cephalus en Procris en 
Pyramus en Thisbe (Amsterdam), op het titelblad van Jupiter en Yo en op alle afzonder-
lijke titelbladen in de Handel der amoureusheyt. Verder vinden we de termen ‘amoröse 
spelen’ (Eneas en Dido), ‘poetische spelen’ (titelblad van de Handel), en ‘treurspel oft 
tragoedie’ (Iphis en Anaxarete).
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amoureusheyt nadrukkelijk vermeldt dat het hier gaat om ‘spelen van 
zinnen’, kan te maken hebben met het feit dat er rond 1621 ook al een 
ander soort mythologisch-amoureuze drama’s bekend waren, zoals P.C. 
Hoofts Achilles en Polyxena (ca. 1597) en Theseus en Ariadne (ca. 1602). 
Deze stukken werden wel nog in een rederijkerskamer geschreven en 
opgevoerd, maar hebben nog maar weinig formele overeenkomsten met 
het rederijkersdrama.17 
 In de zestiende-eeuwse praktijk werden allerlei spelen met een 
ernstige intentie ‘spel van zinnen’ genoemd, of het nu een moraliteit 
als Elckerlijc betrof, een gedramatiseerde heiligenlegende of een 
bijbelverhaal. Op het eerste gezicht is het dan misschien vreemd om de 
wereldse liefdesverhalen in Den handel der amoureusheyt tot dezelfde 
categorie te rekenen. Maar toch, hoe divers deze groep ook is, ze kan 
duidelijk worden onderscheiden van andere dramatische genres als 
tafelspel, esbatement en klucht. Het spel van zinnen is wel omschreven 
als ‘een door middel van personificaties zichtbaar gemaakt betoog,’18 of als 
‘spelen die een concreet verhaal als uitgangspunt hebben, dat allegorisch 
wordt verklaard en tot exempel veralgemeend’.19 De laatste omschrijving 
lijkt het meest van toepassing op de mythologisch-amoureuze spelen. 
De vraag is dan wel hoe de rederijkers zich de mythologische verhalen 
toeëigenden en ze omvormden tot spelen van zinnen. Hebben het thema 
van de liefde en de antieke herkomst van de stof misschien ook geleid 
tot nieuwe elementen in het spel van zinnen, of tot bijzondere keuzes 
binnen de bestaande conventies van het genre?

Een corpus – en een genre?
Met behulp van de noemers mythologie, liefde en spel van zinnen en aan 
de hand van de gegevens uit het Repertorium van het rederijkersdrama 
kon een onderzoekscorpus worden vastgesteld. Dit leverde een lijst op van 
tien spelen, waaronder bekende stukken van befaamde rederijkers, maar 
ook enkele teksten die nog niet eerder zijn bestudeerd. Het gaat concreet 
om de volgende spelen (met werktitels in alfabetische volgorde):

17 Zie Tuynman 1981. Zie Tuynman 1981.
18  Spies 1990, p 139.
19  Coigneau 1984, p. 36.
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-  Aeneas en Dido, Cornelis van Ghistele, Antwerpen 1552;
-  Cephalus en Procris, Willem van Haecht, Antwerpen ca. 1560;
-  Iphis en Anaxarete, Arent Jans Fries, Hoorn 1600;
-  Jupiter en Yo, anoniem, Brussel ca. 1500;
-  Leander en Hero, anoniem, na 1553;
-  Mars en Venus, Jan Smeken (+1517), Brussel;
-  Narcissus en Echo, Colijn van Rijssele (+1503), Brussel;
-  Pluto en Proserpina, anoniem, Gent 1519;
-  Pyramus en Thisbe (Amsterdam), anoniem, ca. 1500, met de zin  
 spreuk     ‘In liefde bloeyende’; 
- Pyramus en Thisbe (Brugge), anoniem, voor ca. 1520, de rederij  
 kerskamers Heilige Geest en Drie Santinnen, voorheen ook wel   
 toegeschreven aan Mathijs de Castelein.

In de bijlagen worden deze teksten uitvoeriger gepresenteerd in de vorm 
van een bibliografie en beknopte inhoudsoverzichten.

Door deze spelen als een afzonderlijke groep binnen het rederijkersdrama 
te benoemen en te beschouwen construeren we alsnog een (sub-)genre, 
terwijl in het voorgaande juist was gebleken hoe moeilijk en discutabel 
dat is. Wat zijn werkelijk onderscheidende genrekenmerken, en hoe stel 
je vast welke teksten tot de ‘kern’ van een genre behoren en welke aan 
de rand ervan verkeren? En zou je die randgevallen dan niet beter tot 
een ander genre kunnen rekenen? Hoeveel teksten zijn er eigenlijk nodig 
voor je van een volwaardig genre kunt spreken? In de literatuurtheorie 
worden cultuur en literatuur beschreven als systemen met een 
bepaalde hiërarchie en ordening. Dergelijke modellen zijn heel nuttig 
als onderzoeksinstrument, om greep te krijgen op de relaties tussen 
verschillende domeinen, maar ze wekken soms de onterechte indruk dat 
genres heel bewust geconstrueerde categorieën zouden zijn, die keurig 
van elkaar gescheiden in vakjes opgedeeld kunnen worden. Men spreekt 
dan van genres en subgenres, overgangsteksten en hybriden, of over de 
opkomst en ondergang van een genre. De praktijk wijst echter steeds 
weer uit dat genres diffuus en open zijn, dat ze elkaar overlappen en dat 
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ze voortdurend veranderen.20 Eerdere onderzoeken naar rederijkersgenres 
als het refrein, het tafelspel of de klucht hadden betrekking op grote 
groepen teksten, die op min of meer zinvolle wijze geanalyseerd werden, 
zowel op grond van structurele, inhoudelijke als functionele kenmerken.21 
Hetzelfde gaat ook op voor een recente studie naar de heldinnenbrieven, 
een genre dat een traditie kent vanaf Ovidius tot in onze tijd.22 Maar 
ook in dit onderzoek bleek reeds dat genres geen vastomlijnde, concrete 
groepen teksten zijn (die comfortabel zouden samenvallen met een 
concreet en afgebakend onderzoekscorpus), maar veeleer impliciete, 
min of meer vaste sets van formele en inhoudelijke conventies die 
richting geven aan de processen van productie en receptie van iedere 
afzonderlijke tekst.23 Tegelijk draagt elke nieuwe tekst bij aan de inhoud, 
verandering of bevestiging van zo’n genreconcept, met andere woorden: 
genres worden voortdurend geconstitueerd door individuele teksten. 
Noties van genres behoren tot de culturele kennis van een bepaalde 
groep mensen in bepaalde omstandigheden, van zowel de auteurs als 
hun diverse publieken (de toeschouwers tijdens een voorstelling, maar 
ook lezers van een latere uitgave, en met inbegrip van intermediairs als 
kopiisten, acteurs, uitgevers). Met die kennis wordt het aantal mogelijke 
betekenissen en functies van een tekst afgebakend. 
 In het hermeneutische proces vormt die geconstrueerde notie 
van een genre dan weer het uitgangspunt voor onderzoek naar de 
betekenissen van de betreffende teksten. Wanneer ik in deze studie de 
term ‘genre’ gebruik in verband met de mythologisch-amoureuze spelen, 
dan is dat met de bedoeling om iedere afzonderlijke tekst uit het corpus 
te interpreteren tegen de achtergrond van de culturele kennis van de 
gebruikers van die tekst op een bepaald moment. Op die manier zijn 
niet alleen de overeenkomsten tussen de teksten onderwerp van studie, 
maar ook de verschillen, als resultante van veranderde opvattingen, 
omstandigheden en verwachtingen. Het is juist deze veranderlijkheid, 
zichtbaar in de mythologisch-amoureuze spelen, die ik wil onderzoeken: 

20  Ook die aspecten van genres en van culturele systemen in het algemeen worden 
overigens in de theorie wel onderkend, met name in de polysysteemtheorie; zie Even-
Zohar 1979.
21  Refreinen: Van Elslander 1953, Coigneau 1980-‘83; tafelspelen: Pikhaus 1988-’89; 
kluchten: Hüsken 1987, Kramer 2008.
22  Van Marion 2006.
23  Voor deze alinea baseer ik mij op: Even-Zohar 1979, Knight 1983, p. 1-16; Johns 
Hopkins guide to literary theory and criticism, second edition 2005, s.v. Russian Forma-
lism; Andringa, Levie en Sanders 2006.
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de creatieve manier waarop de antieke mythologie werd verwerkt, de 
associaties die werden gezocht met liefdespoëzie, maar ook met meer 
didactische literatuur, met andere toneelgenres en met de beeldcultuur, 
een veranderlijkheid die trachtte steeds opnieuw een beeld van de 
liefde te creëren dat beantwoordde aan de vragen en discussies van dat 
moment.
 Het belang van deze kleine groep teksten voor de 
literatuurgeschiedenis is dan ook niet zozeer gelegen in hun 
representativiteit, als wel in het inzicht dat ze kunnen bieden in de rol 
van antieke mythologie in het liefdesdiscours van de lange zestiende 
eeuw. Om de specifieke betekenis van deze groep teksten, hun 
verschijning en hun geschiedenis te kunnen begrijpen, is het nodig om 
ze uit het geheel van rederijkersliteratuur en –drama te lichten, om ze in 
hun onderlinge verband te bestuderen en kaders te creëren waarbinnen 
de gemeenschappelijke kenmerken en de onderlinge verschillen op een 
zinvolle manier verklaard kunnen worden. 

Om een scherper zicht op de verschillen binnen de groep mythologisch-
amoureuze spelen te krijgen zal ik bij voorbaat een zekere ordening 
aanbrengen in het materiaal. Een chronologische volgorde is daarbij 
niet het uitgangspunt, enerzijds omdat dat praktisch onmogelijk is (een 
aantal spelen is vooralsnog niet nauwkeurig gedateerd), anderzijds omdat 
daarmee een ontwikkelingsgang wordt geïmpliceerd waarin de oudere 
spelen als voorbeeld of repoussoir zouden hebben gediend voor de jongere 
spelen. En of dat zo is, valt nog te bezien. Om toch enige structuur in het 
corpus aan te brengen is gekozen voor een drietal noemers die binnen 
de groep een verschil in accent of gebruikswijze aangeven. De beide 
Pyramus en Thisbe-spelen en Pluto en Proserpina zijn te kenschetsen 
als ‘christelijk-allegorische’ spelen; Narcissus en Echo, Mars en Venus 
en Jupiter en Yo worden gegroepeerd als ‘bourgondisch’, en tot de derde 
groep van ‘humanistische’ spelen reken ik Aeneas en Dido, Cephalus 
en Procris, Leander en Hero en Iphis en Anaxarete. Deze groepering 
loopt vooruit op aspecten die in de loop van deze studie nader zullen 
worden uitgewerkt, maar die ik hier alvast kort toelicht. De ‘christelijk-
allegorische’ en ‘bourgondische’ spelen zijn weliswaar in dezelfde 
periode ontstaan (ca. 1480-1520), maar de eerste groep heeft haar wortels 
in Vlaanderen, de tweede in Brabant -en specifieker zelfs: in Brussel. 
Ook verschillen de spelen van elkaar in de toepassing van mythologie. 
In de ‘christelijk-allegorische’ spelen worden de mythologische verhalen 
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vooral toegepast als metafoor voor een religieuze boodschap. De liefde 
tussen de hoofdpersonen wordt vergeleken met de liefde tussen God en 
mens. De vrijwel contemporaine ‘bourgondische’ spelen stellen juist de 
wereldlijke liefde die in de fabel wordt gethematiseerd centraal, waarbij 
een oriëntatie op de franstalige (bourgondische) liefdesliteratuur een rol 
lijkt te spelen. In de ‘humanistische’ spelen, die later zijn geschreven 
(1552-1600) en tenminste voor een deel in Antwerpen, is een nauwere 
relatie tot de antieke bronteksten te zien, terwijl de moraal meer 
algemeen-menselijk van aard is. De term ‘humanistisch’ wil dus niet 
zeggen dat de stukken het werk zijn van humanisten of dat ze aan 
humanistische wetenschappelijke of artistieke standaarden voldoen, 
maar wel dat ze, in vergelijking met de andere mythologisch-amoureuze 
spelen, sterker getuigen van de verwerking van humanistische inzichten 
en verworvenheden in een bredere volkstalige cultuur. Ik ben me er 
van bewust dat deze typering en de daarbij gebruikte terminologie 
op bezwaren kunnen stuiten. Maar de typering heeft geen absolute 
betekenis, ze dient uitsluitend ter markering van enkele significante 
verschillen tussen de spelen. En dat de ongelijksoortigheid van de 
termen ‘bourgondisch’, ‘christelijk-allegorisch’ en ‘humanistisch’ niet 
helemaal bevredigend is, neem ik op de koop toe, in de verwachting dat 
ze desondanks verhelderend zullen werken in de loop van het betoog.

Contouren en opzet van de studie
Deze studie bestrijkt de lange zestiende eeuw, vanaf het moment dat het 
eerste mythologisch-amoureuze spel geschreven werd (in het laatste kwart 
van de vijftiende eeuw) tot aan het laatste moment waarvan zeker is dat de 
teksten nog functioneerden: de uitgave van Den handel der amoureusheyt 
in 1621. Daarmee wordt niet alleen de overgang van de late middeleeuwen 
naar de renaissance gemaakt, maar ook een reis van de zuidelijke naar 
de noordelijke Lage Landen. Het boek volgt deze bewegingen iedere 
keer vanuit een andere vraag, achtereenvolgens naar de omgang met de 
mythologische traditie, de vormen en functies van het rederijkerstoneel, 
de receptie- en overleveringsgeschiedenis en het liefdesdiscours.
 In het eerste hoofdstuk ga ik na hoe de dichters van de 
mythologisch-amoureuze spelen door de tijd heen gebruik maakten van 
bestaande versies van de Metamorfosen en wat dat zegt over hun eigen 
opvattingen en die van hun primaire publiek over Ovidius, over klassieke 
mythologie en de mogelijkheden om die in een eigentijds (christelijk) 
kader toe te passen. 
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Veel aanpassingen ten opzichte de bronteksten hebben niet zozeer te 
maken met de ideeën over Ovidius en mythologie, als wel met het 
doel dat de auteurs voor ogen stond: de opvoering van een ‘spel’. De 
dramaturgische en theatrale aspecten komen dan ook in het tweede 
hoofdstuk aan de orde. Het gebruik van de historische term ‘spel’ voor 
toneelstuk benadrukt dat niet de tekst-op-zich hier het onderwerp is, 
maar de totale gebeurtenis waarvan die tekst deel uitmaakte, dus ook 
gebaren, beelden en geluiden, het publiek, de ruimte, de gelegenheid en 
de specifieke omstandigheden van de opvoering. Waar mogelijk zal ik 
in dit hoofdstuk dan ook iconografische en theaterhistorische gegevens 
in de analyse betrekken. Het woord ‘spel’ markeert tevens de gedachte 
dat het rederijkerstoneel op een bijzondere manier deel uitmaakt van de 
cultuur en daar niet los van te zien is. Die speciale rol van theater, van 
‘spel’ in de omringende cultuur, is van belang bij de reconstructie van 
haar betekenis.
 De betekenis van de spelen hield echter niet op na de eerste 
opvoering. Juist de verbale component, de tekst, bleef in veel gevallen 
functioneren. Als tegenhanger van hoofdstuk twee, dat gericht was 
op de opvoering van de spelen, behandelt hoofdstuk drie daarom de 
receptie van de spelen in handschrift en druk. De overleveringscontext 
zegt mogelijk iets over de betekenis die de teksten later, in een andere 
regio en in een latere periode kregen. Ook wordt gekeken naar eventuele 
aanpassingen van de teksten voor een lezerspubliek en naar de positie 
van de uitgaven in het totale aanbod van boeken over mythologie en 
liefde, toneel en rederijkerspoëzie. Voor wie waren dergelijke boeken 
bedoeld, en hoe zal Den handel der amoureusheyt ontvangen zijn?
 Hoofdstuk vier beschrijft de thematiek van de spelen tegen de 
achtergrond van het liefdesdiscours gedurende de lange zestiende eeuw. 
Hierbij wordt nagegaan in hoeverre het idioom van de hoofse liefde 
nog in de spelen functioneert en hoe daar andere ideeën over liefde, 
sexualiteit en huwelijk tegenover worden gesteld. Het gaat dan om 
medische opvattingen over liefde en lust, over moraalfilosofische noties 
als redelijkheid en zelfbeheersing, maar ook over opvoeding, sociale 
belangen en een herwaardering van het huwelijk. 
 Tenslotte wordt in hoofdstuk 5 de balans opgemaakt. Het 
onderzoek naar de mythologisch-amoureuze spelen blijkt, uiteraard 
op beperkte schaal, inzicht te geven in de specifieke relatie tussen de 
receptie van de antieke mythologie en het veranderende liefdesdiscours 
van de zestiende eeuw. Het levert argumenten voor een genuanceerde 
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�  ‘Den Hoochgeleerden ende wijdt-Beroemden Poeet’

omgang met het literairhistorische concept van genres en voor een litera
tuurgeschiedschrijving waarin zowel oog is voor veranderingen als voor 
continuïteit. 


