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Hoofdstuk � -
‘Den Hoochgeleerden ende wijdt-Beroemden Poeet’24

De verwerking van klassieke mythologie in de spelen

�. Inleiding
Het is in de eerste plaats hun bijzondere onderwerp, een mythologisch 
verhaal ‘uut ouder Poeterijen’25 dat de amoureuze spelen onderscheidt 
van het overige rederijkerstoneel. Men gebruikte voor deze stof vaak 
de term ‘fabel’, waarbij het maar afhing van de context of daarbij de 
connotatie van ongeloofwaardigheid of van wijsheid meeklonk.26 De 
Metamorfosen van Ovidius en andere mythologische teksten stonden in 
de zestiende eeuw sterk in de belangstelling van humanisten, dichters 
en kunstenaars. Maar de keuze voor zo’n ‘fabel’ als onderwerp voor een 
spel van zinnen, een genre dat lering en stichting vooropstelde, lag niet 
erg voor de hand. Van verschillende zijden, ook vanuit de rederijkerij, 
werd er kritiek geleverd op de toepassing van antieke mythologie. Die 
kritiek had vooral betrekking op de heidense oorsprong van de verhalen, 
de erotische inhoud en de ongeloofwaardigheid van de gebeurtenissen. 
Daartegenover stond echter een lange traditie waarin de antieke 
mythologie juist werd geïnterpreteerd als een bron van morele lering en 
wijsheid, die in het humanisme van nieuwe kaders werd voorzien. De 
rederijkers zochten met hun mythologisch-amoureuze spelen naar een 
eigen positie in dit discours. Via een onderzoek naar de mythologische 
bronnen van de spelen en een analyse van de verwerking ervan zal in dit 
hoofdstuk worden nagegaan hoe die positie gestalte kreeg.

2. Antieke mythologie tussen middeleeuwen en vroegmoderne tijd
In 1528 verweet Anna Bijns de Lutheranen dat zij, in plaats van 
heiligenbeelden, heidense figuren vereerden:

Maer dat sy Cupido met sijnen schichte,

Lucretia, Venus, oft een haer nichte

In haer cameren stellen puer moeder naeckt,

24  Titelblad van Het Loon der Minnen, Hoorn 1600.
25  De Spiegel der minnen, v. 78.
26  Zie WNT s.v. ‘fabel’.
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- Dwelck tot onsuverheden mach trecken lichte-

Al waert dat alle menschen ontstichte,

Dat en achten sij niet! (…)27

De bewondering voor klassieke mythologie wordt hier geassocieerd 
met een zwak geloof en een slordige seksuele moraal. Of dit verwijt 
aan de Lutheranen enige grond treft, laat ik hier buiten beschouwing, 
maar waarschijnlijk projecteerde Bijns een van de algemene ‘ondeugden’ 
van haar tijd op een groep die zij zoveel mogelijk in diskrediet wilde 
brengen. Ook een Leidse rederijker mopperde in 1546: ‘Dan muet 
‘t volck geschildert sijn in een taeffereele (…) en dan noch veel ander 
schilderijen, Jae poetrijen van ennige buelagen, oncuijslic naect gemaect 
de personagen.’28 Uiteraard verraden dergelijke uitvallen onbedoeld de 
brede belangstelling die er voor mythologische onderwerpen bestond. 
Bij de afbeeldingen van naakte figuren denken we dan al gauw aan de 
eerste ‘erotische naakten’: een Neptunus en Amphitrite (1516) door Jan 
Gossaert, Venus en Mars van Lucas van Leyden (overl. 1533), of het 
drieluik van Maarten van Heemskerck (1536) met Venus en Mars, Venus 
in de smidse van Vulcanus en Vulcanus en Thetis.29 Uit een Brussels 
handschrift uit het tweede kwart van de zestiende eeuw blijkt eveneens 
de gewoonte om interieurs te decoreren met antieke personages. 
Het bevat een lijst van vrouwelijke figuren om al dan niet naakt ‘yn 
cameren te ordyneren’.30 Schilderijen met mythologische onderwerpen 
waren uiteraard maar voor een kleine groep mensen, veelal edellieden, 
zichtbaar. Maar dit handschrift bevat tevens de tekst van een allegorisch 

27  ‘Maar dat ze Cupido met zijn pijl, Lucretia, Venus of een van haar nichtjes in hun 
kamers neerzetten, helemaal naakt, -hetgeen gemakkelijk tot onkuisheden leidt-al zou 
het alle mensen het hoofd op hol brengen, dat kan hun niets schelen!’; Bijns 2007, p. 
30-31; zie ook Pleij 1988, p. 106.
28  ‘Dan willen de mensen hun portret geschilderd hebben, en allerlei andere schilde-
rijen, zelfs van die wellustige mythen, waarin de figuren schunnig naakt afgebeeld zijn’; 
Esbattement 1967, v. 746-50.
29  Esbattement 1967, p. 48-49.
30  De zogenaamde ‘Verzameling Leemans’, KB Brussel, ms. IV 1171; beschrijving in 
Stein 1998; editie van de lijst in De Keyser 1953; Pleij 1988, p. 380, n. 21 meent met De 
Keyser dat de lijst bedoeld was als handleiding voor de inrichting van tableaux-vivants 
door rederijkers; ik denk dat de woorden ‘yn cameren’ letterlijk genomen kunnen wor-
den, en dat de aanwijzingen in het handschrift betrekking hebben op interieurdecoraties 
(wandtapijten, paneelschilderingen); de term ‘ordinanty’ wordt door Van Mander in het 
Schilderboeck gebruikt in de betekenis ‘compositie’, een eerste vereiste voor het werk 
van een schilder, ‘Tzy op buyten gronden, in huys oft sale oft waer wy ons bootsen heb-
ben te setten’.
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spel met mythologische figuren31 dat bij de  geboorte van Karel V (1500) 
in Brussel werd opgevoerd. Ook de gewone burgers kregen dus wel eens 
mythologische onderwerpen te zien. Bij vorstelijke intredes werden 
mythologische taferelen vertoond, zoals een Venus, Juno en Pallas in 1486 
en ’96 in Brussel,32 in 1468 in Rijssel en te Antwerpen in 1494,33 maar 
tot tegen het einde van de zestiende eeuw bleven toch vooral historische 
en bijbelse motieven deze officiële gelegenheden opsieren.34 Mythologie 
werd weer wel ruimhartig toegepast in de amoureuze refreinen van de 
rederijkers, zo blijkt al bij eerste oriëntatie in de bundels van Jan van 
Doesborch en Jan van Stijevoort. De laatste, een tijdgenoot van Anna 
Bijns, noteerde bijvoorbeeld:

O Venus, motyf van veel mutacien, 

 Godinne der minnen, Vulcanus getroude; 

 U vader Saturnus, vol van fallacien, 

 U kint Cupido, die noyt licht en scoude; 

 (…)

 Vesta, Diana syn nu vergheten: 

 Haer wet is al uut my verdreven, 

 Vulcanus’ vier dat hevet verbeten. 

 Des stralen snelheyt, wie canse weten 

 Vriendelyc quetsende, nae haer manierkens 

 Des lyde ic, al soud’ick er om suchten ende beven; 

 Ic draghe liefde op Venus’ camerierkens35 

Dit soort mythologische toespelingen waren gemeengoed onder 
de rederijkers. Ze maakten deel uit van de verhullende en toch 
prikkelende beeldspraak in de amoureuze refreinen, of ze fungeerden 
in een vergelijking of als waarschuwend voorbeeld. Ook in Matthijs de 
Casteleins Const van Rhetoriken (1555) vinden we veel mythologische 
namen als exempla in liefdeszaken.36 Hij verdedigde het gebruik van 
mythologie zelfs nadrukkelijk tegen aanvallen als die van Bijns: ‘Tfy 
hemlien dan die de poëten versmaden, / Onder hart schale schuuldt de 

31  KB Brussel, ms. IV 1171, fol. 33r-34r.; editie van dit spel in Van Bruggen 2005.
32  Ramakers 1996, p. 180.
33  Huizinga 1997, p. 344.
34  Ramakers 1996, p. 186, Soly 1984.
35  Stijevoort, Refereijn X, v. 1-4 en 18-24.
36  Iansen 1971, p. 511 geeft een lijst van de passages uit de Const die corresponderen 
met plaatsen in de Metamorfosen.
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zoete keerne: / Tverstand des bloots texts staet u te weerne, / Soucket 
onder tscursse zo hebt ghijt ghecreghen’37 
 Vanaf de tweede helft van de zestiende eeuw neemt het aantal 
klassieke goden ook op het toneel zienderogen toe, maar steeds vaker in 
de functie van personificatie, dus geheel los van de narratieve context 
van de Metamorfosen.38

Metamorfosen in de middeleeuwen
De zestiende-eeuwse belangstelling voor mythologie, en met name voor 
de Metamorfosen van Ovidius, kwam niet plotseling uit het niets op.39 
Reeds vanaf de twaalfde eeuw, de zogenaamde Aetas Ovidiana, werd 
het werk van Ovidius uitvoerig bestudeerd. Het werd, zoals in feite alle 
klassieke literatuur, beschouwd als een onderdeel van de moraalfiloso-
fie. Geleerden als Arnoul d’Orleans en Johannes de Garlandia schreven 
commentaren op de Metamorfosen, waarin zij de fabels opvatten als ver-
hullingen, integumenta, van een dieper gelegen waarheid. Die waarheid 
werd op vier niveau’s gezocht: een historisch, een moreel, een typolo-
gisch en een anagogisch niveau. Op het eerste niveau wordt de mythe 
verklaard als een historische gebeurtenis, de tweede legt de vertelling 
uit als een voorbeeld van goed of slecht gedrag, de derde ziet de vertel-
ling als een verwijzing naar een gebeurtenis uit de bijbel, en de vierde 
ten slotte betrekt de mythe op de christelijke heilsleer. Het heidense, 
a-morele en erotische karakter van de vertellingen werd op die manier 
omgebogen naar een christelijk kader. Onomstreden was deze methode 
echter niet. Van Augustinus (354-430) tot Savonarola (1452-1498) bleef 
men waarschuwen voor allegorische lezingen van heidense teksten, 
omdat daarmee de herinnering aan de ‘leugenachtige fabels’ in stand 
gehouden zou worden.40 De historische, natuurlijke en morele interpre-
taties vormden meestal geen probleem, maar om christelijke wijsheden 
te zoeken bij auctores die zelf geen weet hadden gehad van het christen-

37  ‘Foei dan, zij die de dichters afwijzen; onder de harde schil schuilt het zoete vlees, 
de betekenis van de naakte (i.e. eigenlijke) tekst geeft zich niet aan u gewonnen, zoek 
onder de schors, dan vindt u haar.’ Dit citaat, in De Castelein 1555, p. 79, vormde het 
besluit van een tekst die De Castelein liet opvoeren bij een feest van de ezelsbisschop, 
waarin hij de geschiedenis van Odysseus en Circe verwerkte. Coigneau meent dat hij 
zich voor deze passage baseerde op Erasmus’ De pueris statim ac liberaliter instituendis 
libellus; Coigneau 1985, p. 461, n. 41.
38  Colleman 1999-2000.
39  Het navolgende is hoofdzakelijk ontleend aan Dimmick 2002.
40  Gregorius van Tours (538-594): ‘Non enim oportet fallaces commemorare fabulas’, 
geciteerd in Seznec 1995, p. 89.
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dom, dat ging sommigen, zoals Boccaccio in de Genealogia Deorum, te 
ver. ‘Geen enkele wetenschap buiten de Heilige Schrift bezit de juiste 
en ware spirituele betekenis,’ stelde Savonarola, een strenge dominicaan 
die met lede ogen aanzag hoe humanisten zich op de ontsluiting van een 
toenemend aantal antieke teksten stortten.41

  Alle bedenkingen ten spijt werden de Metamorfosen, 
voorzien van deze commentaren, verspreid in talloze Latijnse hand-
schriften42 en vonden zelfs een plaats in het onderwijs. Uittreksels uit de 
Metamorfosen worden aangetroffen in een groot aantal middeleeuwse 
schoolhandboeken, naast passages uit de Remedia Amoris en de Epis-
tolae Heroides.43 Er zijn verschillende Pyramus en Thisbe-vertellingen 
overgeleverd waarvan men vermoedt dat ze als oefening in het klaslokaal 
geschreven zijn.44 Ook buiten de kring van geleerden en hun leerlingen 
vonden de Metamorfosen een publiek, in de eerste plaats dankzij verta-
lingen.45 Aan het begin van de veertiende eeuw maakte een onbekende 
dichter een Franse bewerking van de Metamorfosen, die tegenwoordig 
bekend staat als de Ovide Moralisé.46 Hij vertaalde de tekst van de Me-
tamorfosen soms letterlijk, soms uitvoerig parafraserend, en vulde die 
aan met verhalen uit andere bronnen zoals de Heroides.47 Op iedere fabel 
volgden verschillende verklaringen, ontleend aan de traditionele com-
mentaren. Van de Ovide Moralisé zijn twee-en-twintig handschriften 
uit de veertiende en vijftiende eeuw overgeleverd, met en zonder over-
vloedige miniaturen, latijnse glossen en moralisaties.48 Daarnaast circu-
leerden er verschillende prozabewerkingen en werd het werk opnieuw 
gelatiniseerd tot Ovidius Moralizatus, in het encyclopedische Reducto-
rium Morale van de dominicaan Pierre Bersuire.49 Eén van de genoemde 
prozabewerkingen stond in 1484 aan de basis van een uitgave door Co-
lard Mansion, die in Brugge werkte als vertaler en drukker.50 Het werd 

41  Geciteerd in Guthmüller 1981, p. 187.
42  Hexter 1986, p. 4; Glauche 1970.
43  Hexter 1986, p. 18-19.
44  Glendinning 1986; Guthmüller 1981 p. 28-29.
45  In het Duits door Albrecht von Halberstadt (twaalfde eeuw), in het Italiaans onder 
meer door Bonsignori (laat dertiende eeuw); Guthmüller 1981.
46  Geen rechtstreekse vertaling van Ovidius, maar, zoals boven opgemerkt, naar 
Fulgentius en Garlandus; bovendien aangevuld met verhalen uit met name Heroides. 
Engels 1945, p. 15 ev.; editie De Boer 1931.
47  De Boer 1931, I p. 21-27.
48  Jung 1996-1 bevat in appendix een lijst en korte beschrijvingen van alle bekende 
exemplaren; zie ook Jung 1996-2.
49  Engels 1945, p.40.
50  Deze prozaversie van de Ovide Moralisé, overgeleverd in drie Franse manuscrip-



26

�  ‘Den Hoochgeleerden ende wijdt-Beroemden Poeet’

‘het prachtigste boek dat Colard Mansion uitgaf,’51 een folio-uitgave met 
vierendertig houtsneden van hoge kwaliteit, die iconografische samen-
hang vertonen met de handschriften van de Ovide Moralisé uit die tijd.52 
De prenten verbeelden, behalve enkele scènes uit de Metamorfosen, de 
belangrijkste heidense goden en gaan vergezeld van een beschrijving van 
hun aard, betekenis en uiterlijke verschijning.53 In het voorwoord legt 
Mansion rekenschap af van zijn uitgave, waarbij hij er voor pleit om de 
antieke fabels op dezelfde manier te lezen als de schriftuurlijke fabels: 
er zijn er vrijwel geen die niet de een of andere waarheid bevatten, hetzij 
natuurlijk, historisch of moreel. Hij beroept zich wel op geleerde voor-
gangers, maar pretendeert ook Ovidius zo getrouw mogelijk te volgen 
en aan iedere fabel zijn eigen morele en allegorische interpretatie toe te 
voegen: 

Mon propoz est de narrer et de raconter les fables au long en ensuiant 

Ovide mon acteur et sur chascune y determiner selon mon petit entende-

ment le sens moral et allegorique.54

Vanaf 1493 verscheenen herdruk op herdruk, aanvankelijk bij Antoine 
Vérard in Parijs onder de titel Bible des Poètes.55 Het is onder die titel dat 
het werk grote bekendheid kreeg.56 Als Le Grand Olympe des histoires 

ten, bevatte geen moralisaties; voor zijn uitgave voegde Mansion die weer toe, op basis 
van de vers-Ovide Moralisé en van Ovidius Moralizatus van Bersuire (door Mansion 
toegeschreven aan Thomas Waleys); Jung 1997; een van de manuscripten is afkomstig 
uit de bibliotheek van Lodewijk van Gruuthuse; Martens 1992, p. 198-99; een tweede 
prozabewerking, gemaakt voor Roi René, de hertog van Anjou, werd uitgegeven in De 
Boer 1954. De volledige titel van Mansion’s uitgave luidt:De volledige titel van Mansion’s uitgave luidt: Cy commence Ovide de // 
Salmonensis son livre intitu- // le Methamorphose. Conte // nant .xv. livres particuliers 
// moralisie par maistre Tho // mas Waleys docteur en the // ologie de lordre sainct 
domi- // nique Translate et Compi // le par Colard mansion. En // la noble ville de 
Bruges, en het colofon: ‘Fait et imprime en la no // ble ville de Bruges en flan // dres par 
Colart Mansion // citoyen de icelle ou Mois de // May lan de grace .M. qua- // trecens 
.iiij.xx.et iiij.’; geraadpleegd exemplaar: KB Den Haag, 170 A 18. 
51  Le Loup 1992, p. 152.
52  Zie Henkel 1922 voor reproducties van alle prenten en vele miniaturen, Jung 1997 
voor de meest recente inzichten met betrekking tot de gebruikte handschriften; het 
stadsarchief van Brugge biedt een digitale reproductie van haar exemplaar via http://
www.historischebronnenbrugge.be/
53  De tekst is een vertaling van De formis figurisque deorum, een onderdeel uit 
Bersuires Ovidius Moralizatus. De prenten zijn gereproduceerd in Henkel 1922.
54  Colard Mansion, Ovide metamorphose, Brugge 1484; ‘mijn doel is om de fabels in 
hun geheel te vertellen, in het voetspoor van mijn bron Ovidius, en van elk de morele 
en allegorische betekenis vast te stellen volgens mijn beperkte begrip.’
55  Jung 1997, Winn 1997.
56  In het vervolg zal ik dan ook verwijzen naar de titel zoals die bij Vérard verscheen, 
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poetiques du prince de poesie Ovide Naso en sa Metamorphose (…), 
werd het, ontdaan van de moralisaties, zelfs nog tot aan het einde van de 
zestiende eeuw gelezen.57 
 De manier waarop compendia als de Ovide Moralisé en de 
Bible des Poètes de Ovidiaanse fabels presenteerden, opgedeeld in 
afzonderlijke exempla, gedetailleerd naverteld en met suggesties 
voor alle mogelijke interpretaties, maakten ze tot een goudmijn voor 
dichters in de volkstaal, zoals Guillaume de Machaut (ca. 1300-1377), 
Jean Froissart (1337-ca. 1404) en Christine de Pizan (1364-1430).58 De 
Franse term voor fictie,  poetrie, raakte in betekenis vrijwel gelijkgesteld 
met ‘mythologie’.59 Speciale vermelding vanwege de bekendheid ervan 
onder Brusselse rederijkers, verdient het werk van Christine de Pizan. 
Zij stelde een eigen mythologisch-allegorisch compendium op, getiteld 
Epistre Othea. Een fictieve godin van de wijsheid, Othea, richt zich tot 
een jonge prins met allerlei raadgevingen voor een christelijk heerser. 
Deze raad is gestructureerd in honderd compacte kwatrijnen waarin 
telkens een mythologische figuur wordt gekarakteriseerd, gevolgd door 
uitvoerig allegorisch-moraliserende uitleg in proza.60 

Naast deze allegorische, encyclopedische traditie kenden de middeleeu-
wen nog een ander soort omgang met antieke mythologie. Want de via 
het onderwijs bekend geworden verhalen van de ‘praeceptor amoris’61 
vonden ook hun weg in volkstalige romans, liefdestractaten en –poëzie. 
Al in de twaalfde eeuw vinden we verwijzingen naar klassieke mythen 
in de volkstalige romans, liederen en gedichten. Chretien de Troyes ver-
werkte antieke personages in zijn Arturromans,62 en uiteraard wemelt 
het ook in de romans antiques van de toespelingen. Een voorbeeld uit de 
Roman d’Alexandre (eind twaalfde eeuw), waarin twee dames te paard 
een lied zingen:

D’un vallet qui ja fu, ce content li auctor,

Onques tant bel ne virent trestout nostre ancisor;

Bible des Poètes.
57  Jung 1997.
58  Blumenfeld-Kosinski 1997.
59  Blumenfeld-Kosinski 1997, p. 137 en 217.
60  Pizan 1999.
61  Benaming die Ovidius zichzelf gaf in de Ars Amatoria I, v. 17: ‘ego sum praeceptor 
Amoris’.
62  Rand 1925, p. 125.



2�

�  ‘Den Hoochgeleerden ende wijdt-Beroemden Poeet’

Por ce que de biauté avoit si grant valor,

Amer nule pucele ne degna par amor.

Une mesaventure li avint a un jor:

Vint a une fontaine, tous las de son labor,

En l’eaue vit son ombre, d’amor ot tel tenror,

Que plus le covoita que chevaliers s’ossoir;

Tant jut sor la fontaine et mena sa dolor

Que li dieu le müerent en une bele flor.63

Hoewel zijn naam niet genoemd wordt, is het duidelijk dat de dames zin-
gen over Narcissus, onder verwijzing naar li auctor, de klassieke schrij-
vers. Vaak gebruikten romanschrijvers de ekphrasis, de beschrijving van 
een afbeelding in het verhaal (op een zadel, een schoen, een muur, etc.) 
om een antieke fabel in het grotere romanverband te kunnen verwerken. 
In lyriek worden de Ovidiaanse personages vaak aangehaald met behulp 
van een vergelijking, zoals bij Bernart de Ventadorn: ‘c’aissim perdei com 
perdet se lo bels Narcisus en la fon’.64 Door de toepassing van ekphrasis, 
maar ook door de verwijzing naar een auctor werden de mythen gemar-
keerd als fabels, dat wil zeggen: als vertellingen afkomstig uit een ander 
domein. Vaak ook werden ze aangepast aan de nieuwe omgeving waarin 
ze functioneerden, bijvoorbeeld door het mythologische karakter om te 
buigen. Nimfen werden prinsessen en goden werden koningen, terwijl 
een natuurlijke dood of een onverwacht goede afloop de tragische ge-
daanteveranderingen van de helden en heldinnen verving.
 De oudste toepassingen van klassieke mythen in volkstalige li-
teratuur laten zien dat er in de middeleeuwen reeds een nauwe relatie 
bestond tussen mythologische onderwerpen en liefdesthematiek. Die 
samenhang wordt duidelijk zichtbaar in de dertiende-eeuwse Roman de 
la rose, een omvangrijk gedicht in de vorm van een liefdesallegorie. Bin-
nen die allegorie vervullen mythen een belangrijke rol als spiegels voor 
de hoofdpersoon, l’Amant. Zo ontdekt hij in het midden van de liefdes-
tuin een ‘fontaine d’amours’, die de plek blijkt te zijn waar Narcissus 

63  ‘Over een knaap die ooit leefde, zo vertellen de auteurs, nooit hebben onze voor-
ouders zo’n schoonheid gezien; door zijn schoonheid had hij zo’n grote eigendunk, dat 
hij geen meisje met zijn liefde wilde vereren. Op een dag overkwam hem groot leed: 
hij kwam bij een bron, doodop van de inspanning, zag in het water zijn schaduw, en 
raakte zo door liefde bevangen, dat hij vuriger naar hem verlangde dan een ridder naar 
zijn vrouw; zo wierp hij zich bij de bron terneer en klaagde zijn leed, dat de goden hem 
veranderden in een mooie bloem.’ Geciteerd in: Vinge 1967, p. 57-58.
64   ‘dat ik sterf zoals de schone Narcissus stierf in de bron.’
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stierf. De mythe van Narcissus wordt dan aangegrepen om Amant te 
doen inzien dat liefde altijd moet worden beantwoord. In het tweede, 
veel cynischer deel van de Roman, vertelt het allegorische personage 
Raison (Rede) het verhaal van Mars en Venus om Amant te leren dat je 
een vrouw nooit blindelings moet vertrouwen:

Et bien orra ceste parole 

Cis qui la pensee avra fole,

Si quidera tout erraument

Que cele l’aint trop loiaument

Et que plus soit de lui jalouse

Qu’onc ne fu de Venus s’espouse 

Vulcanus (…)65

De Roman de la rose was van grote invloed op de gehele middeleeuwse 
liefdesliteratuur, zowel wat betreft de toepassing van allegorische figu-
ren als wat betreft de functie en betekenis van antieke fabels.We zullen 
daar met name in het spel van Narcissus en Echo nog staaltjes van te-
genkomen.

De eerste volkstalige dramatiseringen van mythologische stof vinden we 
ook in Frankrijk. De Istoire de Narcisus (na 1424) is een spel waarin Echo 
de hoofdrol krijgt, naast een Fol die van terzijde relativerende commentaren 
geeft en een Narcissus die zich gedraagt als een mannelijke pendant van ‘La 
belle dame sans merci’. Het anonieme stuk is zowel overgeleverd in een co-
dex met amoureuze werken van Alain Chartier en Michault Taillevent als 
in La fontaine des amoureux, een compilatie van liefdespoëzie uit de eerste 
helft van de zestiende eeuw.66 Een ander spel, gedrukt in ca. 1535 onder de 
titel Moralité nouvelle, bevat de geschiedenis van Pyramus en Thisbe voor-
zien van een pastoraal tintje door de toevoeging van een vrolijk herderspaar.67 
Van heel andere orde is de Cène des dieux, waarschijnlijk in 1494 geschreven 
en opgevoerd door Pierre de Lesnarderie en zijn collega’s aan de universiteit 
van Caen. Hier geen hoofs liefdesverhaal, maar een geleerde parodie op de 

65  Roman de la Rose v. 13835-41 (De Lorris 1999); ‘Hij moet goed luisteren naar mijn 
woorden, die de dwaze gedachte koestert en ten onrechte gelooft dat zij hem zeer trouw 
bemint, die niet jaloers op haar is, zoals eens Vulcanus deed bij zijn vrouw Venus.’
66  Van Gijsen 1989, p. 83, Hilka 1936, Karl 1925.
67  Picot 1901; de Moralité zelf moet geschreven zijn na 1484, want is gebaseerd op de 
Bible des Poètes.
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paradijsscène van de mystères: de Olympische goden, onder leiding van Sa-
turnus en Mars, besluiten de mensheid te straffen voor haar zonden door een 
dodelijke ziekte de wereld in te sturen; na lang aandringen van het personage 
Vie erkennen zij dat de mens aan dit lot kan ontsnappen door zich te bekeren 
tot God zelf; de rol van de antieke goden in dit stuk sluit nauw aan bij astro-
logische verklaringen voor de syfilisuitbraak van 1494.68 In het laatste kwart 
van de vijftiende eeuw ontstond er aan de Noord-Italiaanse hoven een vorm 
van volkstalig renaissancetoneel met mythologische stof. Die stukken waren 
onderdeel van een grotere festiviteit, zoals een bruiloft aan het hof van Fer-
rara in 1487, waar tijdens het banket een luisterrijke opvoering van Niccolo 
da Correggio’s Fabula de Cefalo plaatsvond. Andere mythologische spelen 
uit deze periode zijn o.m. de Favola d’Orfeo van Poliziano (1480, Mantua), 
Favola di Atteone van Taccone (Milaan 1489) en een Noze di Psiche e Cupi-
dine van Dal Carretto. Veel van deze teksten werden meermaals gedrukt.69 
Het ligt voor de hand dat kennis over het Noord-Italiaanse hoftoneel via di-
plomatieke contacten aan het Brusselse hof terecht kwam, maar concrete 
aanwijzingen daarvoor ontbreken helaas.

Metamorfosen in de zestiende eeuw
Vanaf het einde van de vijftiende eeuw namen de bekendheid en toeganke-
lijkheid van de Metamorfosen verder toe door de opkomst van de boekdruk-
kunst. De uitgave van de Bible des poètes door Colard Mansion werd spoedig 
gevolgd door de eerste humanistische editie door Rafael Regius, in 1493 te 
Venetië. Deze editie kende in de loop van zestiende eeuw ongeveer zestig her-
drukken.70 Maar ook de middeleeuwse vertalingen van Bonsignori (Italiaans) 
en Halberstadt (Duits) verschenen in druk, respectievelijk in 1497 en 1545,71 
en er waren plannen voor een Engelse uitgave van de Bible des Poètes.72 Een 
tekenend verschil tussen de humanistische editie van Regius en deze volks-
talige uitgaven is dat deze laatsten vrijwel  steeds van illustraties voorzien 
zijn.73 

68  Koopmans 2006.
69  Guthmüller 1986, p. 65-77, Tissoni Benvenuti 1983, p. 206-7; Bortoletti 2006.
70  Guthmüller 1986, p. 43.
71  Guthmüller 1981, p. 176-179.
72  Dit blijkt uit een manuscript met een Engelse vertaling van de laatste zes boeken 
van de Metamorfosen, gemaakt door William Caxton, een medewerker van Mansion die 
later een eigen drukkerij in Londen startte. De vertaling vermeldt als datum 1480, drie 
jaar voor de franstalige uitgave van Mansion; in de Golden Legend (1483) worden de Me-
tamorphoses genoemd als een werk dat Caxton zou hebben ‘parfourmed and accomplis-
shed’; Lyne 2002.
73  Guthmüller 1981, p. 182.
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Pas vanaf de tweede helft van de zestiende eeuw volgden er nieuwe Me-
tamorfosen-vertalingen, op humanistische leest geschoeid. De eerste, in 
1552 in het Nederlands, was van de Antwerpse schoolmeester Johan-
nes Florianus. Het doel van deze uitgave lijkt met name het toeganke-
lijk maken van de materie voor een minder geleerd publiek, en daartoe 
volstond het zakelijke proza waarin Florianus de poëzie van Ovidius, 
overigens niet geheel foutloos, omzette. Moraliserende commentaren 
bleven achterwege, maar illustraties werden er vanaf de tweede druk, 
in 1566, wel aan toegevoegd. De vele herdrukken bewijzen dat het werk 
een enorme populariteit had.74 Florianus’ geslaagde poging tot popula-
risering van de klassieke Metamorfosen-tekst is de eerste in een lange 
reeks nieuwe vertalingen. Het beroemdst werd de strofische vertaling 
van Lodovico Dolce, Transformationi (Venetië 1553), die –niet helemaal 
terecht, zo is gebleken- doorgaat voor “die erste vulgärhumanistische 
Gesamtübersetzung der Metamorphosen.”75 

Zowel Dolce als Florianus baseerden zich rechtstreeks op de tekst van 
Ovidius en lieten de traditionele commentaren achterwege. Daarmee 
sloten zij aan bij de opvattingen van zowel humanisten als reformato-
ren, die de antieke teksten meer voor zichzelf wilden laten spreken. De 
editeur van de Metamorfosen, Raphael Regius, prees het werk in zijn 
voorwoord van 1493 als een bron van geleerdheid in allerlei vakgebieden, 
maar laakte interpretaties die de letterlijke betekenis van de tekst ge-
weld aandeden, zoals de a-historische vergelijkingen met Christus. Re-
gius beschouwde de fabels hooguit als morele exempla, als voorbeelden 
van deugd en ondeugd. Evenzo deed Erasmus: 

Het is duidelijk… dat het verhaal van Icarus die in de zee valt ons waar-

schuwt dat niemand hoger moet stijgen dan zijn levenslot hem toestaat, 

en het verhaal van Phaëton dat niemand een taak moet aanvaarden die 

zijn krachten te boven gaat.76

74  Ondanks deze populariteit is de invloed van deze vertaling op de Nederlandse 
receptie van de Metamorfosen is nog niet systematisch in kaart gebracht. Wel verscheen 
een reeks korte artikelen van J.C. Arens over zeventiende-eeuwse schrijvers die zich 
op Florianus baseerden en is de invloed op de Nederlandse schilderkunst beschreven in 
Sluijter 2000; daar op p. 195 ook een overzicht van de verschillende geïllustreerde druk-
ken.
75  Guthmüller 1981, p. 245.
76  Geciteerd in Moss 1984, p. 44 en door mij uit het Engels vertaald.
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De vertelling werd herleid tot een algemeen geldende waarheid, een 
exemplum, dat als argument in een heel ander betoog kon worden 
ingepast. De ‘oorspronkelijke’ betekenis van de Metamorfosen bleef 
daarbij ongemoeid. Op dezelfde wijze betoogde Melanchton, in zijn 
De utilitate fabularum oratio, dat fabels en mythen een educatief doel 
konden dienen, maar dat het gebruik wel beperkt moest blijven tot 
letterlijke betekenissen en in discursieve, argumentele redeneringen.77 
Allegorische vergelijkingen van heidense goden met christelijke figuren 
gingen ook Luther, zij het meer om religieuze redenen, te ver. Hij noemde 
allegorie ‘een verleidelijke courtisane, een uitvinding van de Satan en 
van corrupte monniken.’78 
 Deze terughoudende omgang met mythen vinden we halver-
wege de zestiende eeuw terug in de vertaling van de eerste drie boeken 
van de Metamorfosen door Clément Marot en Barthlémy Aneau (1556). 
In het voorwoord schrijft de laatste dat christelijke allegorisering van 
heidense fabels neerkomt op “mesler le Ciel avec la terre”.79 Voor histori-
sche, natuurkundige of ethische interpretaties hield hij de mogelijkheid 
wel open. In 1587 bepaalde een synode van Franse protestanten:In 1587 bepaalde een synode van Franse protestanten:
‘Ceux qui mettent le main à la plume pour traiter en poésie l’histoire de escri-

ture Sainte, sont avertis de n’y mesler les fables poétiques et de n’attribuer à 

Dieu le nom de faux dieux et de n’ajouter a l’Escriture Sainte, mais de se tenir 

a peu près à ses termes.80 ‘

 In de Lage landen zijn de bezwaren tegen het gebruik van mytho-
logie en allegorie het scherpst geformuleerd in de kring van de Eglentier, 
met name door Coornhert en Spiegel.81 In het voetspoor van Erasmus en 
Melanchton beschouwde Coornhert de mythen, net als klassieke dier-
fabels, als aantrekkelijke, gemakkelijk toegankelijke vertellingen die 
als morele exempla konden functioneren. Dichters die te pas en te on-
pas mythologie gebruikten, in kromme vergelijkingen of als overbodige 
versiering, bezondigden zich volgens Coornhert aan het schrijven van 
‘poeetsche fabrijcken’, of ‘loghen taal’ in de woorden van zijn geestver-
want Spiegel.82 Dit neemt niet weg dat ook zij soms dankbaar gebruik 

77  Spies 1991 p. 238.
78  Luther, geciteerd in Seznec 1995, p. 96, n. 56.
79  Marot 1997, 17. 
80  Sluijter 1996, 174-75.
81  Het volgende is ontleend aan Spies 1991.
82  Geciteerd in Spies 1991, 238.
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maakten van antieke thema’s. Coornhert schreef bijvoorbeeld in de Ze-
dekunst een gedicht ‘Venus met Cupido tsamensprekinghe’.83 
 De kritiek op ongebreidelde uitleggingen van antieke stof in 
christelijke zin kwam niet alleen van humanisten en hervormingsge-
zinden, ook de kerk van Rome vaardigde op het concilie van Trente een 
verbod uit op christelijke allegorese. Op de Index librorum prohibitorum 
van 1559 kwamen daarom ook de ‘allegorische of tropologische com-
mentaren of interpretaties van Ovidius’ Metamorfosen-boeken’.84 Dat 
daarmee het tijdperk van de moraliseringen niet ten einde was, blijkt 
wel uit het feit dat de edities van Dolces vertaling vanaf 1568 weer voor-
zien werden van toelichtingen, al zijn die zeer beknopt en niet ingewik-
keld of vergezocht.85 En in de toelichting bij zijn Metamorfosen-vertaling 
(compleet in 1567) gaf Arthur Golding onder meer een allegorische ver-
klaring van de belangrijkste verhalen, vergeleek Ovidius’ beschrijving 
van het ontstaan van de kosmos met de bijbel, en deed de aanbeveling 
het boek te lezen als een waarschuwing tegen de zonde.86 Ook Karel van 
Mander meende in 1604 dat een uitlegging van de Metamorfosen van 
nut kon zijn voor schilders en dichters. Hij gebruikte in zijn verantwoor-
ding zelfs nog het middeleeuwse beeld van het integumentum, wanneer 
hij zegt te hebben gestreefd ‘die verstopte schoon costelijcke schatten ’t 
ontdecken’ ten behoeve van de Nederlandse dichters en kunstenaars.87 
Hij rechtvaardigde op die manier de afbeelding van allerlei erotische ta-
ferelen, die uit zichzelf nauwelijks tot een allegorische lezing noopten. 
De mogelijkheid van een morele duiding was echter altijd op de achter-
grond aanwezig, zo betoogt Sluijter, als een ‘veiligheidsgordel’ in een 
‘maatschappij waarin zo’n ambivalente houding bestond ten opzichte 
van het beeld als zinnestrelend genoegen.’88

 De middeleeuwse allegorische traditie, waarin de Metamorfo-
sen op alle mogelijke manieren werden ontleed als cryptische verhulling 
van christelijke geloofswaarheden was vanaf de zestiende eeuw goed-
deels voorbij. Maar dit betekende niet dat de mythen als literair thema 
minder geliefd werden. 

83  In het hoofdstuk ‘Vande minne of Byslapens Lust’; het is vertaald naar Erasmus’ 
Latijnse uitgave van de dialogen van Lucianus; zie Bonger 1978 p. 375-77.
84 ‘In Ovidii Metamorphoseos libros commentaria sive enarrationes allegoricae vel ‘In Ovidii Metamorphoseos libros commentaria sive enarrationes allegoricae vel 
tropologicae’; Reusch 1967, p. 275.
85 Sluijter 2000, p. 173. Sluijter 2000, p. 173.
86 Lathrop 1967, p. 127; Golding 2002. Lathrop 1967, p. 127; Golding 2002.
87  Van Mander 1969, fol. iiii v.
88  Sluijter 2000, p. 166.
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De hevige reacties op het gebruik van mythologie waarmee dit overzicht 
begon, bewijzen het tegendeel.

�. Mythologie in de spelen
Wat is er van deze ontwikkelingen terug te vinden in de mythologisch-
amoureuze spelen van de rederijkers? Op welke wijze maakten zij 
gebruik van de mogelijkheden die de Metamorfosen-traditie bood, 
en hoe maakten zij de mythologie acceptabel voor een eigentijds 
publiek? Achtereenvolgens komen hier de christelijk-allegorische, de 
bourgondische en de humanistische spelen aan de orde.

�.� ‘Christelijk-allegorische’ spelen

3.1.1 Pyramus en Thisbe (Brugge)
Dat het Brugse Pyramus en Thisbe-spel gebaseerd is op het kort 
daarvoor in Brugge uitgegeven Bible des Poètes, werd reeds door Van 
Es aangetoond.89 Een belangrijke aanwijzing is een foutieve verwijzing 
naar het bijbelboek Haggai in beide teksten. In de epiloog van het spel 
wordt Pyramus vergeleken met Christus, op wiens komst de gelovige 
ziel Thisbe moet wachten. In dat verband zegt de moeder van Thisbe: 

Ons is gescreven 

Aggei int tweede: al beyt hi yet, 

Verwacht hem, want hi sal comen, en niet 

Lange beyden (…)90

De commentaar in Bible des Poètes bevat hetzelfde citaat, met dezelfde 
foutieve verwijzing, want de geciteerde uitspraak komt uit het boek Ha-
bakuk.91 Dit detail sluit ook meteen uit dat een Frans spel over Pyramus 
en Thisbe als bron voor het Brugse spel heeft gediend. Het werd in 1535 
uitgegeven onder de titel ‘Moralite nouvelle (…)’ en bleek eveneens geba-
seerd op de Bible des Poètes, waarvan het ook de moralisatie overgeno-
men heeft. Hier komt de corrupte verwijzing echter niet voor.92

89  Van Es 1965, p. 40-79.
90  Pyramus en Thisbe (Brugge) v. 1511-14.
91  Habakuk 2; 3.
92  Moralité nouuelle, recreatifue, & profitable, a quatre personnaiges Cestasavoir 
Pyramus. Tisbee. Le bergier. La bergiereTisbee. Le bergier. La bergiere, uitgegeven in Picot 1901; Van Es 1965, p. 53-
62; een fragment uit de Moralité is aldaar afgedrukt op p. 302-307.
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 Het verband tussen de Bible des Poètes en het Brugse spel strekt 
zich ook uit tot de fabel. Gebeurtenissen die in de een slechts kort worden 
aangeduid, zijn in de ander uitgewerkt tot hele scènes. Een voorbeeld is 
de zinsnede in de Bible ‘et pareillement le père de Pyramus luy deffendit 
quil nallast en lieu ou Thisbe fut’, die in het spel terugkeert als de scène 
waarin Pyramus door zijn vader wordt gewaarschuwd

Voort aen niet meer te sine so stout

teghen Thisbe te spreken in eeniger wijs

tharen huyse te gane noch soecken advijs

teeningher plaetsen om haer aenschouwen.93

Van Es geeft van deze bewerkingstechniek meerdere voorbeelden, zoals de 
klachtmonoloog van Pyramus en diens gebed in de tempel van Venus, die 
in de Bible des Poètes bijna terloops vermeld worden.94 Had de auteur van 
Pyramus en Thisbe kunnen beschikken over een exemplaar van de Ovide 
Moralisé, dan was zijn taak als toneeldichter overigens een stuk gemak-
kelijker geweest. De genoemde scènes tussen Pyramus en zijn vader, Pyra-
mus in de tempel en andere episoden, zijn in de Ovide Moralisé namelijk 
uitvoerig weergegeven.95 Maar door de Bible des Poètes als bron te nemen, 
moest de Brugse rederijker vele scènes opnieuw uitwerken. Daarbij volgde 
hij trouw het handelingsverloop in de Bible des Poètes en nam passages in 
de directe rede vrijwel letterlijk over. Wel breidde hij vooral de monologen 
sterk uit. Het hoe en waarom van deze uitbreidingen zal ons in de loop 
van dit boek nog vaker bezighouden. 
 De meest letterlijke overeenkomst vinden we echter tussen de 
moralisatie in de Bible des Poètes en de epiloog van het Brugse spel, 
uitgesproken door de ouders van de geliefden. Afgezien van enkele 
toevoegingen omwille van het rijm, geeft het spel zijn bron woord 
voor woord weer.96 Dit leidt tot de vreemde gewaarwording dat een 
vrouwenfiguur (de moeder van Thisbe, uiteraard gespeeld door een man) 
plotseling optreedt als prediker. Na het beklag over de dood van hun 
kinderen is zij het die monter de tekst van de Bible des Poètes opneemt: 

93  Vs. 554-57.
94  Van Es 1965, p. 55-57.
95  De Ovide Moralisé gebruikte voor deze episode een twaalfde-eeuws gedicht dat 
ook onafhankelijk circuleerde; De Boer 1931, p. 23; Toury 2000.
96  Dit is eenvoudig na te gaan in de editie van Van Es 1965, waar de betreffende tekst 
van de Bible des poètes als bijlage III is opgenomen.
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Om tconcluderen van onsen begrijpe,

Die Hystorie moralizerende

Is inden verstande wel accorderende 

Bijder passie van Christus gebenedijt.97

Kennelijk was het publiek zozeer gewend aan de moraliserende 
uitleggingen van fabels, dat men ook deze wending in het spel 
accepteerde.

3.1.2 Pyramus en Thisbe (Amsterdam)
Het tweede Pyramus en Thisbe-spel heeft weliswaar Vlaamse 
taalkenmerken, maar bevat de zinspreuk van de Amsterdamse 
rederijkers. Het is dus waarschijnlijk in Amsterdam opgevoerd, nadat 
het uit Vlaanderen is overgebracht of door een Vlaming in Holland 
geschreven werd. Er is echter geen enkel verband met het Brugse spel. Het 
Amsterdamse stuk is een heel compacte dramatisering van de mythe, 
ingebed in een kaderspel. Het lijkt er op dat de auteur zo min mogelijk 
wilde afwijken van Ovidius’ Metamorfosen-tekst, de bron waarnaar zijn 
alter ego Poetelijck Gheest ook verwijst:

so sal ick u (…) 

wadt poetelijcks hier laeten sien

so Nazo int vierde boeck beschreven heeft

van Metamorphosis.98

Toch zijn er tal van details die niet op Ovidius te herleiden zijn, maar die 
her en der opduiken in middeleeuwse versies van de fabel. Vooralsnog 
is er niet één voorbeeld gevonden dat de afwijkingen ten opzichte van 
Ovidius afdoende verklaart, maar wel onderscheidde Van Es een ver-
haaltraditie die tamelijk los staat van de dominante Ovide Moralisé-lijn. 
Tot die traditie behoren naast het Amsterdamse spel ook de vertelling 
van Dirc Potter99 en de novelle Van tween kinderen die droeghen ene 
starcke minne een ontfarmelijc dinc,100 terwijl op sommige punten over-

97 Vs. 1487-1490; Vs. 1487-1490; Bible des poètes: ‘Toute celle histoire peut estre entendue de la 
passion de nostre benoist sauveur iesucrist et de son incarnacion.’
98  Vs. 101-4.
99  Der Minnen Loep Boek II, vs. 961-1141.
100  Deze vertelling is in twee versies overgeleverd, een in het handschrift Van Hul-
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eenstemming is met de versie in Gesta Romanorum. 
 Op welke punten wijkt het spel af van Ovidius? Een belangrijk 
verschil is het tijdstip van de ontmoeting bij Ninus’ graf: ’s ochtends in 
plaats van ’s nachts. Wellicht speelt hier de traditionele associatie tussen 
liefde, natuur en lente een rol. Dezelfde ‘afwijking’ komt ook voor in de 
Gesta Romanorum en bij Dirc Potter. Verder legt de speldichter het initi-
atief voor de ontmoeting bij Thisbe, zoals dat ook in de Gesta voorkomt. 
Wel laat hij haar nog even aarzelen, een topos die het spel deelt met Van 
tween kinderen. Een ‘principiële overeenkomst’ met Potter ziet Van Es 
in het zelfverwijt van Thisbe,101 waar alle andere versies alleen Pyramus’ 
spijt verwoorden. Maar de onderlinge overeenkomst bestaat vooral uit 
een meer getrouwe navolging van de Metamorfosen-tekst. Voorbeelden 
daarvan zijn de leeuwin, die in de groep Ovide-Moralisé-teksten (waar-
onder het Brugse spel) een leeuw is geworden, en het moment waar de 
stervende Pyramus nog een laatste, stilzwijgende blik op Thisbe werpt, 
terwijl hij in alle andere versies nog enkele woorden van herkenning 
uitspreekt. 
 De dichter van het Amsterdamse spel ging dus betrekkelijk on-
afhankelijk van de middeleeuwse overlevering aan de slag met de tekst 
van Ovidius. Een werkwijze die hem, aldus van Es, de vrijheid gaf om 
zijn eigen voorstelling van zaken te creëren.102 Uniek is bijvoorbeeld het 
feit dat de beruchte muur waar de gelieven elkaar spreken niet binnens-
huis is, maar rond het ‘prieelken’ van Thisbe staat. De Ovidiaanse tekst 
biedt ruimte voor een dergelijke interpretatie, waarvan de dichter van 
dit meispel handig gebruik maakt om de sfeer van verwachtingsvolle 
liefde te accentueren.103 
 Deze eigenzinnige aanpak tekent ook de allegorische uitleg in 
het spel, die op allerlei punten afwijkt van de bekende verklaringen in 
de Ovide moralisé, Bible des Poètes of Ovidius Moralizatus. Pyramus 
wordt zoals gewoonlijk vergeleken met God die uit liefde voor de mens 
naar de aarde is gekomen en Thisbe staat voor de menselijke natuur, 
die door de leeuwin, dat is de duivel, tot zonde wordt gebracht. Nieuw 
is echter de vergelijking van de fontein met de wonden van Christus, 

them, KB Brussel 15.589-623 nr. 159, fol. 155rb-156vb, uitgegeven in Brinkman en 
Schenkel 1999 en een uitgebreidere in het Berlijnse Liederenhandschrift, Staatsbiblio-
thek Berlijn, Ms. Germ. Fol. 922, fol. 1r-3v., waarvan een editie in Verdam 1877.
101  Van Es 1965, p. 69.
102  Van Es 1965, p. 74.
103  Van Es 1965, p. 71.
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van de spleet in de muur met het menselijk lichaam waardoor Christus 
met zijn geliefde sprak en van de moerbeiboom met het kruis waaraan 
Hij stierf. Ook de hoofddoek voor de onbesmette ziel, aangetast door de 
‘helse leuwinne’ en de moerbeivruchten als beeld voor het bloed van 
Christus komen niet voor in de bekende compendia.104 Deze ‘nieuwe’ 
elementen in de allegorese hangen wellicht nauw samen met het ta-
bleau-vivant, de ‘tooch’ van de kruisiging, die aan het slot van het spel 
getoond werd.

3.1.3 Pluto en Proserpina
Naar de bron van het Gentse ‘mey-spel amoreus, daar Pluto Proserpina 
ontscaect’ was niet eerder gezocht, aangezien de tekst van het spel zelf 
niet eens is overgeleverd. Toch bood de beschrijving ervan door Wil-
lem Kops105 aanknopingspunten voor een vergelijking met de mogelijke 
kandidaten op plotniveau. Het spel bleek niet gebaseerd op de Ovide 
Moralisé of de Bible des Poètes, noch op het gedicht van de laatromeinse 
dichter Claudianus,106 maar op een anoniem Frans gedicht: Enlèvement 
de Proserpine.107 Dit is een vrije bewerking van de tekst van Claudi-
anus, sterk uitgebreid en aan het einde voorzien van een allegorische 
verklaring in proza, die wel aan de Ovide Moralisé ontleend werd.108 
De uitbreidende gedeelten worden voor een belangrijk deel gevuld met 
dialogen en monologen,109 waardoor een bewerking voor het toneel voor 
de hand lag. 
 In de versie van Claudianus begint het verhaal met een woe-
deuitbarsting van Pluto omdat hij het minst aantrekkelijke deel van de 
schepping, de onderwereld, onder zijn hoede heeft, en bovendien een 
echtgenote moet ontberen. Mercurius brengt deze klacht over aan Ju-
piter, die besluit om Venus te hulp te roepen. In het Enlèvement gaat 
aan dat besluit een godenvergadering vooraf, waarbij Jupiter en Satur-
nus, Phebus, Apollo, Minerva, Pallas en Mars zich beraden over de vraag 
of de lelijke oude Pluto het recht heeft om te trouwen. Hierbij pleiten 
achtereenvolgens Saturnus en Venus tegen en voor een huwelijk. Om 
Pluto rustig te houden en gunstig te stemmen zullen ze hem een vrouw 

104  Zie ook Van Es 1965, p. 49-50.
105  Kops 1774, p. 236-240.
106  Claudianus 1993.
107  Parijs, BN Ms. fr. 25424; voor een uitvoeriger beschrijving van het manuscript en 
de inhoud van het gedicht zie Piaget 1944.
108  Voor een vergelijking zie Anton 1967, p. 24-27.
109  Piaget 1944, p. 139.
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moeten geven; Venus bepleit bovendien dat hij, net als Jupiter, het recht 
heeft een menselijk wezen met geweld tot zich te nemen, wat de goden 
uiteindelijk beamen. Ook in het Meyspel wordt de klacht van Pluto ge-
volgd door een godenberaad, maar de uitwerking wijkt enigszins af van 
het Franse gedicht. Pluto richt zijn klacht - omwille van de dramatische 
concentratie- rechtstreeks aan zijn beide godenbroers, Jupiter en Neptu-
nus. Daarop volgt dan meteen een discussie tussen deze drie, zonder de 
hele godenkraam uit het Franse gedicht en dus ook zonder een scènewis-
seling. Pas als besloten is Pluto zijn zin te geven, komen Venus, Phebus, 
Pan, Aurora, Zephyrus en Cybele op; andere goden dus dan in het Franse 
gedicht, maar wel heel toepasselijk in de context van een meispel. Deze 
goden moeten het besluit van Jupiter en Neptunus ten uitvoer gaan 
brengen. 
 In alle versies wordt Proserpina als bruid aan Pluto toegewezen. 
Bij Claudianus is er dan nog geen sprake van haar opsluiting door Ceres, 
maar het ‘fort chastel’ dat in Enlèvement genoemd werd, inspireerde de 
dichter van het Meyspel wellicht tot de ‘ijzeren toren’ van waaruit Pro-
serpina een monoloog houdt. Bij Claudianus en in Enlèvement zijn het 
de godinnen Venus, Pallas en Diana die Proserpina uitnodigen om met 
hen te gaan wandelen en bloemen te plukken, een scène die de Franse 
dichter uitwerkte door te beschrijven hoe de vrouwen bloemenkransen 
maken, zingen en dansen en verhalen van Venus aanhoren. In de Ne-
derlandse versie zingt Venus een meilied, terwijl de overige goden en 
godinnen drie meibomen planten die de betekenis dragen van Vleeslijke 
Begeerte, Waereldlijke Gheneuchten en Vijandige Tempteeringe.110 Dit 
tafereel wordt zowel in Enlèvement als in het Gentse spel verstoord door 
de komst van de god van de onderwereld om Proserpina onder ‘longues 
lamentations qui sont bien mal en place’ en ‘in spijt van haar gekerm’ 
mee te voeren naar zijn rijk. In Enlèvement volgt dan nog een episode 
in de hel, waar Proserpina passende kleding aangetrokken krijgt. Dit 
aspect ontbreekt in het Gentse spel, of wordt in ieder geval door Kops 
niet vermeld. In het gedicht van Claudianus is het slotdeel gewijd aan 
de zoektocht van Ceres naar haar verdwenen dochter. Van die laatste 
episode zien we in de beide volkstalige versies niets terug.
 Zowel het Enlèvement als het Meyspel besluiten met een mora-

110  Een ingreep die ook weer zal zijn ingegeven door de opvoeringscontext van het 
meispel: de viering van het begin van de lente, waarbij het oprichten van bomen een 
centraal ritueel vormde.
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lisatie in christelijke trant. De Franse moralisatie is waarschijnlijk ge-
baseerd op de uitvoerige commentaar in Ovide Moralisé, en gaat, kort 
samengevat, als volgt: Pluto is de duivel, op jacht naar de menselijke 
ziel. Jupiter is de goddelijke almacht, Proserpina het menselijk schepsel 
dat aan verleiding bloot staat. Het fort van de berg Etna is de berg van 
contemplatie. Pallas, de strijdgodin, is de licht ontvlambare lust, Venus, 
godin van de wellust, de zinnelijke begeerte, Diana de vrije wil. Deze 
drie bewegen het menselijk wezen uit het kasteel van het geloof, van de 
berg van contemplatie, waar haar moeder Ceres, dat is de strijdbare kerk, 
haar heeft opgesloten. Proserpina, de menselijke ziel, gaat het pad van de 
wereldse genoegens, tot aan het dal van verdriet en verdoeming, waar de 
duivel haar komt halen, etc. 
 De moralisatie in het Meyspel vertoont oppervlakkig gezien 
wel overeenkomsten met deze allegorie, maar helaas was Kops in de 
beschrijving van deze scène het minst geïnteresseerd, zodat we moeten 
raden naar de inhoud. In elk geval worden de personages uit de proloog, 
Weete-van-als en Geestelijck en Weerlijck hier weer opgevoerd. Het ge-
sprek zal een voortzetting zijn geweest van hun discussie in de proloog, 
waar Geestelijck en Weerlijck meende dat in het donker, in een leven 
van zonden, meer vreugde te beleven zou zijn dan in het daglicht, het 
deugdzame leven. Na de vertoning van Pluto en Proserpina moet hij van 
gedachte veranderd zijn: de verleidingen van vlees, wereld en duivel (de 
bekende middeleeuwse trits, als meibomen geplant voor de toren van 
Proserpina) zullen in de moralisatie een prominente plaats hebben inge-
nomen, en ook aan de lentegoden kan in de allegorie nog een bijzondere 
betekenis zijn toegekend, maar daarover kunnen we slechts speculeren.

Het is duidelijk geworden dat het Meyspel in allerlei opzichten afwijkt 
van Enlèvement. De verschillen zijn voor een deel te verklaren vanuit de 
dramatische context van het Meyspel: de vervanging van Pallas en Di-
ana door de lentegoden Pan, Aurora, Zephyrus en Cybele, en de symbo-
liek van de drie meibomen die voor Proserpina worden opgericht zijn al-
lemaal verwijzingen naar de rituelen van de meiviering. Wat de teksten 
wel met elkaar gemeen hebben zijn het dramatische karakter, de discus-
sie over Pluto’s recht op een huwelijk, het ontbreken van de zoektocht 
van Ceres naar haar dochter én de christelijke toepassing van de mythe
Ze maken dus gebruik van het bekende procédé van de Ovide Moralisé 
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en Bible des Poètes, maar geven daar ieder een eigen invulling aan.111 

3.1.4 Mythologie als beeld voor het ‘leven naar den vleze’
Kenmerkend voor de drie besproken spelen is de inbedding van de fabel 
in een allegorisch kader, in lijn met de middeleeuwse Metamorfosen-
traditie. De wereldse liefde van de mythologische figuren wordt gebruikt 
als beeld voor de spirituele liefde, en daar tegelijk mee in contrast 
gesteld. In alle drie spelen wordt de mythologische stof nadrukkelijk als 
fictie gepresenteerd, afkomstig uit een ander domein, door de mythe te 
kaderen in een buitenspel met opvoeringsfictie.112 Door die inkadering 
krijgen de mythen een betekenis die de verbeelde liefde overstijgt en 
dragen ze een boodschap uit van meer algemeen christelijke aard. Dit 
procédé lijkt een typisch Vlaamse aangelegenheid, in samenhang met 
enkele Franstalige voorbeelden en met uitstraling naar Antwerpen (waar 
het Brugse spel gedrukt werd) en Holland (waar het tweede spel werd 
opgevoerd en getranscribeerd). Het feit dat de eerste volkstalige uitgave 
van de Metamorfosen in Brugge verscheen, kan wellicht ook niet los 
gezien worden van deze regionale interesse voor allegorese. 
 Wat de allegorische uitleg betreft kon men zich grote vrijheid 
veroorloven ten opzichte van de bronnen: de auteur van Pyramus en 
Thisbe (Brugge) nam de allegorie in de Bible des Poètes heel letterlijk 
over, maar de dichter van het Amsterdamse spel en de auteur van Pluto en 
Proserpina pasten waarschijnlijk eigen interpretaties toe, in aansluiting 
op de gelegenheid waarvoor de stukken bedoeld waren. De balans 
tussen fabel en allegorie ligt in het Brugse spel ook duidelijk anders 
dan in de andere twee stukken: in de laatste vormt de liefde tussen de 
protagonisten (of in het geval van Pluto, diens gekrenkte trots die voor 
liefde moet doorgaan) een gegeven van waaruit de handeling vertrekt. 
Maar in het Brugse spel krijgt de liefde tussen Pyramus en Thisbe, 
door de uitbreidingen in het hoofdspel, veel meer aandacht dan voor de 
allegorische toepassing strikt noodzakelijk was. De didactische wending 
aan het slot lijkt er zelfs een beetje met de haren bij gesleept, als een 
rechtvaardiging achteraf voor een spel dat eigenlijk de aandoenlijkheid 
van de wereldse liefde tot onderwerp heeft. Wat dat betreft sluit het 
Brugse spel ook enigszins aan bij de ‘bourgondische’ spelen, waarin 

111  Het neolatijnse De raptu proserpine Tragedia, gedrukt in 1473/75, waarnaar Anton 
1967, p. 27 n. 61 verwijst, heb ik niet in het onderzoek kunnen betrekken.
112 Zie ook hoofdstuk 2. Zie ook hoofdstuk 2.
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eveneens de nadruk ligt op het verloop van de liefde.

�.2 ‘Bourgondische’ spelen
3.2.1 Narcissus en Echo
Voor Narcissus en Echo is niet met zekerheid één bron aan te wijzen. 
In de speurtocht naar teksten die in dit spel van invloed kunnen zijn 
geweest, doken de meest uiteenlopende teksten op, veelal franstalig: een 
twaalfde-eeuwse novelle, de Roman de la rose, het Epistre Othea van 
Christine de Pizan en een dramatisch gedicht uit de vijftiende eeuw, 
getiteld l’Istoire de Narcisus et de Echo (in het vervolg aangeduid als 
l’Istoire). Aanwijzingen dat Colijn de Ovide Moralisé kende zijn er niet; 
hij had zijn spel waarschijnlijk al geschreven voor de verschijning van 
de Bible des Poètes. Dit is wellicht een indicatie dat de tekst in een heel 
andere literaire en culturele omgeving tot stand kwam dan de christelijk-
allegorische spelen. 
 Om te beginnen met l’Istoire: dit dramatische gedicht is over-
geleverd in een laat-vijftiende-eeuwse codex die verder onder meer het 
Debat du coeur et de l’oeil van Alain Chartier bevat.113 Een vertaling 
van dit debat is als tussenspel opgenomen in de gedrukte uitgave van 
Narcissus en Echo, in Den handel der amoureusheyt. Misschien ken-
de Colijn dus zowel de Istoire als het Debat, en bewerkte hij de een 
tot hoofdspel terwijl hij de ander vertaalde als tussenspel.114 Treffende 
overeenkomsten tussen l’Istoire en Narcissus ende Echo zijn niet al-
leen het dramatische karakter van beide teksten, maar ook de grote rol 
die daarin voor Echo is weggelegd en de functie van de Fol in de Franse 
tekst, die net als de sinnekens in de Nederlandse, commentaar leveren 
op de hoofdfiguren. Maar bij nader onderzoek blijkt het verband tussen 
de Franse Istoire en het Nederlandse Narcissus en Echo niet zo direct 
en eenduidig als het aanvankelijk leek.115 In de eerste plaats is het aan-

113 De codex bevat volgens opgave in Delisle, De codex bevat volgens opgave in Delisle, Catalogue des manuscrits des fonds 
Libri et Barrois, Paris 1888, p. 239: ‘Epitedium sive lamentacio Karoli septimi victo-
riossimi regis Francorum’, ‘Passe Temps’ (Michault Taillevent), ‘Le debat des deux 
fortunez, autrement dit le Gras et le Meigre’ (Alain Chartier), ‘Le debat du cueur et de 
l’ueil’ (Alain Chartier), ‘l’Istoire de Narcisus et de Echo’, ‘Le debat de la damoiselle et 
de la bourgoyse’, ‘La confession de la belle fille’, ‘Les quatre dames’ (Alain Chartier) en 
‘La patience de Griselidis’. Het handschrift (Parijs, Bibliotheque Nationale, nouv. acq. fr.Het handschrift (Parijs, Bibliotheque Nationale, nouv. acq. fr. 
4512) is eind-vijftiende-eeuws, de tekst van l’Istoire werd later ook nog opgenomen in 
een gedrukte bloemlezing; Karl 1925; kritische editie Hilka 1936.
114  Op deze mogelijkheid wees Van Gijsen 1989, p. 16, 83-94. Het Debat zou Colijn 
bovendien het voorbeeld hebben verschaft voor een scène in zowel Narcissus en Echo 
als Spiegel der minnen; Van Gijsen 1989, p. 229.
115  Van Herk 1998; een overzicht van de Narcissustraditie sinds Ovidius in Vinge 
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tal woordelijke parallellen tussen de teksten heel klein. Van een directe 
vertaling is nergens sprake. Om dat te illustreren geef ik hier de meest 
sprekende overeenkomsten. Wanneer Echo hem haar liefde verklaart, 
zegt de Franse Narcisus: 

Ne ce n’est pas chose avenant

Que vous me priez maintenant

Ce n’est pas l’onneur d’une femme.116

In de Middelnederlandse versie wordt dat:

Gheen eere en laety aen u boorden;

ghy en hebt gheen scamel herte van vrouwen.117

Deze fragmenten komen niet woordelijk met elkaar overeen, maar de 
strekking, dat het een vrouw niet tot eer strekt wanneer zij een man om 
liefde vraagt, is wel gelijk. Op dezelfde manier zijn er overeenkomsten 
in de scènes van Narcissus/Narcisus bij de bron:

A peu que le cueur ne me fault

de fain, de soif, travail et peine.

La soif plus asprement m’assault,

Et pour tant aler m’y fault

Pour boire a la belle fontaine.118

Wats myns, dat therte dus onrustich is,

hue ben ick verhit, verslaeft van muetheeden.

Dus will ick gaen ter fonteynen, die lustich is,

Myn selven ververschen en neemen van suetheeden.119

En de Fol veroordeelt Narcissus:

1967 en Orlowsky 1992.
116  ‘Het is geen gepast iets wat je me nu vraagt, het is een vrouw onwaardig’; Istoire, 
v. 552-554.
117  Narcissus en Echo, v. 1567-68.
118  ‘Mijn hart bezwijkt bijna van honger, dorst, uitputting en pijn. De dorst kwelt me 
nog erger, en daarom moet ik gaan drinken bij de mooie bron.’ Istoire, v. 870-874.
119  Narcissus en Echo, v. 2101-04.
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Par ma foy, il est bien Jehannot!

Les gens dient que je suis sot;

Mais s’elle m’en faisoit autant,

Ja la prendroie maintenant

A deux braz et la baiseroie.120

Terwijl ook een van Narcissus’ heren het wel zou weten:

(…) hy souse meer exalteeren

waer hy ghecomplexijt als ick, dats claer,

voertyts gheweest hebbe.121

Naast l’Istoire moet Colijn dus nog andere versies van de mythe heb-
ben gekend. Een daarvan is een twaalfde-eeuwse anonieme vertelling, 
die een aantal plotelementen bevat die ook in het spel te herkennen 
zijn.122 Echo heet hier Dané en is een koningsdochter, die de mooie jonge 
Narcissus, zoon van een van haar vaders vazallen, ziet terugkeren van 
de jacht. Amor schiet een pijl, zodat ze buiten zinnen raakt van liefde. 
Nachtenlang piekert zij wat te doen, onderhevig aan vertwijfeling en 
angst voor eerverlies, waarna zij toch het initiatief neemt om haar liefde 
te verklaren. Dat wordt dan weer als ongepast veroordeeld door Nar-
cissus, die haar bruut afwijst. Hij zegt niet te weten wat haar bezielt. 
Hierop volgt een lange klacht, waarin Dané aan Venus vraagt om haar 
te wreken; bij de straf van Narcissus is een waar pantheon aan goden 
betrokken. Verliefd geworden op zijn eigen spiegelbeeld meent Narcis-
sus in het water een fee te zien, maar herkent ten slotte zichzelf, en 
betreurt zijn harde optreden jegens Dané. Zij keert naar hem terug, en 
samen sterven zij. De overeenkomsten met het spel zijn evident: de kop-
peling tussen Narcissus’ kuisheid en de liefde voor de jacht, de pijl van 
Amor respectievelijk Narcissus’ Schoonheit en de angst voor eerverlies 
bij Dané/Echo. Uiteindelijk neemt Dané, net als Echo, het initiatief om 
haar liefde te verklaren, wat in beide gevallen door Narcissus als onge-
past wordt veroordeeld. Ook de klacht van het meisje gericht aan Venus 
is een parallel tussen de twee teksten, en het goddelijk beraad dat aan 

120  ‘Mijn god, wat een sukkel! Ze zeggen dat ik zot ben, maar als ze dit bij mij zou 
doen, dan nam ik haar meteen in mijn armen en kuste haar.’ Istoire, v. 400-404.
121  Narcissus en Echo, v. 569-71.
122  Editie Thiry-Stassin 1976, inleiding en Franse vertaling Toury 2000; de tekst, soms 
ten onrechte aangeduid als lai, is overgeleverd in vier manuscripten.
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de straf van Narcissus voorafgaat. Een laatste overeenkomst is het feit 
dat Narcissus in de bron een vrouw meent te zien, waar Ovidius en vele 
anderen een mannelijk spiegelbeeld suggereren. Uit dit verhaal blijkt dat 
de tendens om mythologische figuren voor te stellen als mensen van 
vlees en bloed, om het verhaal te ontdoen van alle heidens-religieuze 
connotaties, al ver voor de mythologisch-amoureuze spelen in de volks-
talige Ovidiustraditie aanwezig was.
 Het water waarin Narcissus verdrinkt wordt in de afsluiting van 
het spel ‘fonteyne d’amours’ genoemd. Dit is een toespeling op de Ro-
man de la Rose, waarin de Narcissusbron eveneens ‘fontainne d’amors’123 
wordt genoemd. Het ‘prisuen’, de liefdespijlen waarmee Echo’s hart wordt 
doorboord en het optreden van personificaties als Anxt vör Wederseggen 
zijn eveneens als invloeden van de Roman de la rose te begrijpen, maar 
gezien de ruime verspreiding van dit soort motieven en procédé’s niet 
noodzakelijkerwijs rechtstreeks.
 Een vierde mogelijke bron wordt aangereikt door Echo, wanneer 
zij de pseudo-klassieke godin van de wijsheid Othea aanroept.124 Deze 
figuur was in de loop van de vijftiende eeuw bekend geraakt dankzij een 
werk van Christine de Pizan, het Epistre Othea, waarin zij een jonge 
prins onderwijst over de juiste levenshouding voor een christelijk vorst. 
Dat gebeurt aan de hand van een lange reeks mythologische figuren, 
die telkens in een kwatrijn worden beschreven, waarna een uitvoerig 
prozacommentaar volgt met diverse allegorische explicaties. Deze opzet 
is dan wel een variant op de Ovide Moralisé, maar De Pizan volgt in 
haar commentaren een heel eigen weg. Zo wijkt haar verklaring van de 
Actaeon-mythe nogal af van die in Ovide Moralisé:

Sur ceste fable peuent estre faites maintes diverses exposicions, mais a 

nostre propos pot estre un jouvencel qui tout s’abandonnoit a oysiveté et 

tout despendi son avoir et sa chevance ou delit de son corps, et en deduit 

de chace et en tenir maignee oyseuse. Par ce peut estre dit que il fu ha�sPar ce peut estre dit que il fu ha�s 

de Dyane, qui notte chasteté, et devourez de sa propre gent. Pour ce veult 

dire au bon chevalier que il se gard d’estre destruit ou meismes cas; et dit 

un sage: “Oysiveté engendre ignorence et erreur.125 

123  Roman de la Rose v. 1597 (De Lorris 1999).
124  Narcissus en Echo v. 1293; ook in Mars en Venus, Jupiter en Yo en in de beschrij-
ving van een blijde inkomst te Brussel uit dezelfde periode; Pleij 1988, p. 380, n. 21.
125  Pizan 1999, p. 296; vertaling: ‘Op deze fabel kunnen veel verschillende verkla-
ringen worden toegepast, maar volgens ons kan het een jongeling zijn die zich geheel 
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De nadruk ligt hier op Actaeons zucht tot jagen, die gezien wordt als een 
vorm van wellust en ledigheid. In de Metamorfosen zelf stuitte Actaeon 
per ongeluk op de badende Diana, en zijn verandering tot hert diende er 
slechts om te voorkomen dat hij zou rondbazuinen wat hij had gezien. 
Actaeon, als type van de hartstochtelijke jager en wellusteling, was een 
uitstekende spiegelfiguur voor Narcissus. Maar er is nog iets in de weer-
gave door De Pizan dat doorklinkt in het spel, en dat is zijn betekenis 
van ware boeteling. In de allegorische uitleg zegt Othéa:In de allegorische uitleg zegt Othéa: 

Antheon, qui cerf devint, pouons entendre le vray penitent qui pecheur 

souloit estre; or a maté sa propre char et faite serve a l’esperit, et pris l’es-

tat de penitence (…)126

Actaeons gedaanteverwisseling wordt hier geïnterpreteerd als een sym-
bool voor boetedoening. In Narcissus en Echo krijgt dit aspect alle ruim-
te, doordat Actaeon als hert zijn spraakvermogen behoudt: hij bekent 
zijn zonde aan Narcissus, toont berouw, en ontvangt zelfs “verduldi-
cheyt”, vergeving, van zijn kuise heer.127 De manier waarop Actaeon in 
Epistre Othea wordt neergezet als onbeheerste wellusteling én berouw-
volle zondaar, heeft Colijn wellicht geïnspireerd tot zijn inlassing van de 
episode in Narcissus en Echo.128 

overgeeft aan de ledigheid, en die al zijn bezit en zijn inkomsten [?] besteedt aan de 
genoegens van zijn lichaam, en in het plezier van de jacht en in het leven in grote ledig-
heid. Daarom kan worden gezegd dat hij gehaat werd door Diana, die voor kuisheid 
staat, en door zijn eigen volk werd verscheurd. Daarom moet een goede ridder er voor 
waken dat hij op deze manier te gronde wordt gericht; zoals een wijze sprak: “ledigheid 
brengt onwetendheid en fouten voort.”’
126  Pizan 1999, p. 297; vertaling: ‘Antheon, die een hert werd, kunnen we begrijpen als 
de ware boeteling die een zondaar zou moeten zijn; hij heeft zijn eigen vlees bedwongen 
en dient de geest, en trekt het boetekleed aan.’
127  Dramaturgisch gezien moest Colijn kiezen tussen deze afloop of het oorspron-
kelijke verscheuren door de honden, wat moeilijk op het toneel gebracht kon worden; 
latere auteurs maken vaak gebruik van sinnekens, die dit soort problemen oplossen 
door een ooggetuigenverslag te geven van de onvertoonbare gebeurtenissen; er is ook 
een thematische overeenkomst met het verhaal van Jan van Beverley, ca. 1512 in Brus-
sel uitgegeven door Thomas van der Noot: de heremiet Jan van Beverley wordt door de 
duivel uitgedaagd om zijn zuster te verkrachten en vermoorden. Als penitentie trekt hij 
zich als een beest (op handen en voeten) terug in het woud, waar hij na zeven jaar wordt 
gevonden door een jagende graaf, die familie van hem blijkt te zijn. 
128  De naamgeving door Colijn (zowel in het afschrift van Gheurtsz als in de Handel 
der amoureusheyt staat Actaeon i.p.v. Antheon) maakt echter ook duidelijk dat hij het 
verhaal uit een andere bron kende.
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Ten slotte vinden we in Narcissus en Echo enkele toespelingen op de 
ook in Brussel bekende abele spelen. De scène waarin zijn heren Nar-
cissus tevergeefs trachten te bewegen tot een huwelijk, herinnert aan 
Gloriant, die ondanks het aandringen van zijn oom geen belangstelling 
toont voor vrouwen.129 En de badende Diana, die de avances van Actaeon 
afweert, doet denken aan de scène waarin Sanderijn bij een fontein in 
het woud wordt benaderd door een onbekende ridder.130 

Geheel in lijn met zijn middeleeuwse voorbeelden bracht Colijn de Ovi-
diaanse mythe over naar de wereld van de middeleeuwse novelle en rid-
derroman, zodat de nimf Echo een koningsdochter werd en Narcissus 
zelf een prins, terwijl het toernooi, de jachtrituelen en bijfiguren als de 
heren van Narcissus en de vader van Echo die tendens tot mediëvalise-
ring nog versterkten. De metamorfose van Narcissus werd gerationali-
seerd tot een verdrinking, maar de gedaanteverandering van Actaeon 
bleef gehandhaafd. Dit riep kennelijk vragen op, en werd dus enerzijds 
voorgesteld als een vorm van magie -in de vorm van sprenkelen met 
water en bezwerende woorden- en anderzijds verklaard als een metafoor 
voor Actaeons beestachtige gedrag. 
Terwijl Colijn aldus de sporen van een klassiek-mythologische herkomst 
in het verhaal zorgvuldig wiste, deed hij tegelijk iets wat hij vermoe-
delijk alleen met een antieke mythe had kunnen doen: hij voegde een 
verhaallijn toe die de liefdesgeschiedenis presenteerde als het gevolg van 
een goddelijk besluit. De belangrijkste goden in het spel, Venus, Cupido 
en Diana, hadden in de loop van de middeleeuwen een heel scala aan 
nieuwe betekenissen verworven, die allemaal min of meer in het spel 
zijn terug te vinden. Venus is hier niet alleen een personificatie van de 
macht van de liefde, maar ook de planeet die de mensen tot sanguinici 
maakt, het menstype dat het meest tot liefde geneigd is, en de lichtzin-
nige tegenpool van de ernstige, kuise Diana. Het gaat in Narcissus en 
Echo dus niet om de godenwereld uit de klassieke literatuur, maar om 
een godenwereld zoals die aan het einde van de vijftiende eeuw opnieuw 
was geconstrueerd in liefdesallegorieën, moraliserende compendia en 
medisch-astrologische handboeken.131

129  Gloriant, v. 88-187.
130  Lanseloet van Denemerken, v. 396-411.
131  Seznec 1995.
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3.2.2 Mars en Venus
Jan Smeken, in 1485 Colijns opvolger als stadsdichter van Brussel, kon 
voor zijn spel van Mars en Venus wel gebruik maken van de pas versche-
nen Bible des poètes, en deed dat ook. Er lijkt in de eerste plaats een ver-
band tussen de thematiek van het spel en een prent in de Bible.132 Hier 
is Vulcanus in zijn smidse te zien, in al zijn lelijkheid terzijde gestaan 
door een godin wier gezicht grote teleurstelling uitdrukt, en die dus wel 
Venus moet zijn. Maar daar valt wel een kanttekening bij te plaatsen: 
ook op alle andere prenten in de Bible kijken de goden zo mistroostig, en 
de vrouw in de smidse kan evengoed de godin Thetis zijn, die bij Vulca-
nus een wapenrusting had besteld voor haar zoon Achilles.133 Niettemin 
staat vast dat Jan Smeken zich voor zijn spel baseerde op deze prestigi-
euze uitgave van Colard Mansion. Immers, de Bible des Poètes en Mars 
en Venus zijn naast Jupiter en Yo de enige versies van de mythe waarin 
de keten die Vulcanus smeedt van diamant heet te zijn.134 
 Welke sporen heeft de Bible des Poètes nog meer achtergelaten 
in het stuk van Smeken? Voor de hoofdtekst is dat moeilijk uit te 
maken, omdat de Bible des Poètes hier vrij nauwkeurig de tekst van de 
Metamorfosen volgt. In de ‘sens historial’ wijkt de commentator echter 
af van de gangbare interpretaties, en daar zou wellicht een verklaring 
kunnen liggen voor de sympathie met de overspeligen die ook in het spel 
van Mars en Venus klinkt. De auteur van Bible des Poètes lijkt begrip te 
hebben voor Venus’ dilemma:

Venus selon lystoire fut une moult belle et gente dame (…) elle avoit ung 

mary villain et despit que honneur riens ne prisoit.135

132  Pleij 1988, p. 143; zie ook Henkel 1922 p. 42 en plaat XXXI.
133  Hall 2000, 367; wanneer Venus in de smidse van haar echtgenoot wordt afgebeeld 
is zij steevast vergezeld van Cupido, van wie hier geen spoor; de prent maakt deel uit 
van een reeks godenportretten met een beschrijving van hun uiterlijk en attributen, 
en heeft dus op zich geen betrekking op de episode in Metamorfosen IV. Toch is deToch is de 
verwarring wel begrijpelijk, want Mansion gaat in de toelichting bij deze prent uitvoerig 
in op het verhaal van Venus’ overspel: ‘Vulcan est dit le dieu du feu et fevre moult lait 
et difforme Tenant en ses mains en lune une machue et en lautre ung martel. lequel 
quant il vey le ygnomineuz pechie de mars et de venus sa femme qui estoient couchiez 
ensemble: il se disposa a sen fouir, mais il ne povoit car il estoit boiteux. De coste lui 
sont les dieux pains qui de lui se rient et moquent. Et faignent le bouter hors de paradis 
pour sa grande difformite comme il apara cy apres en son lieu.’ Het mag duidelijk zijnHet mag duidelijk zijn 
dat tekst en prent in dit geval niet nauw op elkaar aansluiten.
134  Mars en Venus v. 918 ‘dese ketene van diamanten’, Bible des Poètes ‘une chayne 
de dyamant’ fol. xxviiiv , Jupiter en Yo v. 498 ‘Met eender ketene van diamanten’.
135  ‘Venus was, volgens de historische verklaring, een heel mooie en edele dame (…) 
zij had een grove en walgelijke echtgenoot aan wie geen eer te behalen viel’; fol. xxixv. 
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Ditzelfde beeld van een zeer ongelijk huwelijk rijst op uit de woorden 
van Venus aan het begin van het spel:

Ick ben doch de amoröste de nu leeft

Ende de versmaetste van alle vrouwen.

(…)

Ick hebbe den lelijcsten / den haetelijcsten

Den onbeseffelijcsten / den verwaetelijcsten

Rudaris van alle den Goden ghemeen,

Swert / vuijl / besmuijstert ende onreen,

Die alder vriendelijcheit is onghewoone.136

Het zijn deze woorden waardoor Pleij het verband moet hebben gelegd 
tussen het spel en de illustratie in de Bible des Poètes. Ook in het 
sinnekenscommentaar aan het slot van Mars en Venus klinkt de tekst 
van de Bible des Poètes door. De sinnekens verwijten Vulcanus dat 
hij zichzelf net zozeer te schande heeft gemaakt als zijn overspelige 
vrouw:

Ghepeijs van Minnen

 Adieu, vuijl stinckaert.

Alle eerbaere herten mueten u haeten!

Jolijt van Ooghen

Wat sal u uws wijfs scande baeten?

Oneere ende lachtere!137

In de Bible des Poètes krijgt Vulcanus inderdaad spijt van zijn handelwijze, 
maar om een heel andere reden: als hij Venus in de veronderstelling had 
gelaten dat haar verhouding met Mars hem niet bekend was, dan zou zij 
haar best hebben gedaan om geen argwaan te wekken; ze zou Vulcanus 
dan haar lichaam hebben geschonken, niet uit liefde, maar uit vrees voor 
ontmaskering. Het thema van het ongelijke huwelijk en het wederzijdse 
belang van de echtelieden is wat de Bible des Poètes en het 

136  V. 109-116.
137  V. 1112-15; ‘Vaarwel, vieze stinkerd, alle eerbare lieden zullen je haten’ – ‘Wat 
levert de schande van je vrouw jouw op? Oneer en schande!’
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spel van Smeken delen, de uiteindelijke boodschap is wel van een heel 
verschillende orde.
 Er is tenslotte één motief dat ik niet tot de Bible des Poètes 
heb kunnen herleiden, maar dat afkomstig lijkt uit Homeros Odysseia: 
de godinnen weigeren op de uitnodiging van Vulcanus in te gaan om 
de slapende geliefden te betrappen, want, aldus Juno: ‘Natuerlijck 
meedelijden heeftet ons verbooden’.138

3.2.3 Jupiter en Yo
Het anonieme Jupiter en Yo lijkt in thematisch opzicht een pendant te 
vormen voor het spel van Mars en Venus, waaraan het ook een enkele 
keer expliciet refereert.139 Maar voor de mythologische achtergrond van 
Jupiter en Yo moeten we dit keer niet bij de Bible des Poètes zijn, maar 
opnieuw bij Christine de Pizan. De allegorische verklaring die de sin-
nekens in de epiloog van het spel geven, blijkt namelijk een letterlijke 
vertaling uit haar Epistre Othéa te zijn, zoals Van Gijsen heeft aange-
toond.140 Ter illustratie volgen hier twee parallelle passages: 

Yo fu une damoiselle, fille au 

roy Ynacus, 

qui moult ert de grant savoir 

et trouva maintes manieres 

de lettres1

Een t’sConincx Dochter Ynacus 

verheven

Was Yo die wijs was boven 

conden

En heeft vele manieren van 

letteren vonden2

Als de auteur van Jupiter en Yo als bron Epistre Othea gebruikte, dan 
is het waarschijnlijk dat daarvan ook sporen in het hoofdspel terug te 
vinden zijn. De weergave van de mythe zelf is bij De Pizan weliswaar 
kort en zakelijk, maar het lijkt er toch op dat enkele elementen ervan in 
het spel hebben doorgewerkt. De Pizan suggereert dat er sprake is van 
wederzijdse liefde door te spreken van Yo als ‘amie’ van Jupiter. Van een 
verkrachting zoals bij Ovidius en in Ovide Moralisé is in elk geval geen 
sprake. De auteur van Jupiter en Yo volgt Epistre Othea in de presentatie 
van Yo als gewillige minnares. Een ander motief dat De Pizan introdu-
ceert, is het gegeven dat Yo weer mens wordt na haar bevrijding, een 

138  V. 977; het betreffende vers in Odysseia VIII luidt: ‘maar de godinnen bleven thuis, 
omdat die zich geneerden.’ Homeros 1992, p. 134.
139  Jupiter en Yo II, v. 490-508.
140  Van Gijsen 1991, p. 329 en 433, n. 32.
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‘femme commune’.141 Ook in het spel wordt de betovering verbroken: 
zodra Argus dood is, betreedt Yo in menselijke gedaante het toneel. 
 De auteur van Jupiter en Yo maakte dus kennelijk gebruik van 
Epistre Othea, maar selecteerde wel die elementen die in zijn plan (een 
dramatisch spiegelbeeld van Mars en Venus te schrijven?) pasten. Blijk-
baar hoorde daar het beeld van Yo als geleerde vrouw, dat Christine de 
Pizan zo aansprak, niet bij. En ook haar conclusie dat een mens ‘se doit 
delicter a lire ou o�r les Saintes Escriptures et avoir escriptes en sa pen-
see,’142 werd in het spel niet overgenomen. Het spel lijkt zelfs bezwaar te 
maken tegen de vermenging van antieke stof met christelijke lering. Een 
aanwijzing daarvoor vinden we in de scène waar de sinnekens reageren 
op de transformatie van Yo tot een koe: 

Cracht van Liefden      

Ick worde confuys,

Moghen menschen in beesten formen verkeeren?

Naturelijcke Lust

Jae-sy.

Cracht van Liefden

En hoe soo?

Naturelijcke Lust

By wercken van oneeren

Want de sonde maeckt den mensche beestelijck

Die menschen zijn.

Cracht van Liefden

Waey, dat luydt gheestelijck!

Naturelijcke Lust

‘ t Moet na den moralisatie verstaen zijn.

Cracht van Liefden

Sou de predicatie van u ghedaen zijn,

141 Pizan 1999, p. 243. Pizan 1999, p. 243.
142 Pizan 1999, p. 243 Pizan 1999, p. 243
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De pilaren mochten van sorghen sweeten.143 

De interpretatie die de sinnekens hier geven van Yo’s transformatie tot 
koe als de zondige, tot beest verworden mens, is overigens wel ontleend 
aan de Ovide Moralisé.144 Het feit dat deze verklaring hier in de mond 
van sinnekens gelegd is, en vooral de laatste opmerking van Cracht van 
Liefde, laat echter ruimte voor een ironische lezing: wat Naturelijke Lust 
hier verkondigt is zo ongeloofwaardig, dat zelfs de stenen pilaren (van 
het kerkgebouw) zouden gaan zweten uit bezorgdheid over de gevolgen. 
Het spel lijkt in deze sinnekensdialoog het standpunt te huldigen dat 
allegorische verklaringen in de kerk thuishoren en niet op het toneel, en 
al helemaal als ze door sinnekens gegeven worden. 

Het is al gezegd dat Jupiter en Yo in de bewerking van de mythe, net als in 
de thematiek, veel overeenkomst vertoont met Mars en Venus. Er is veel 
aandacht voor de eerste fase van de overspelige relatie, de kennismaking 
en de introductie van de jaloerse eega. Het gegeven dat de protagonisten 
(deels) goden zijn, wordt net als in Narcissus en Echo en Mars en Venus 
verdoezeld door ze in een heel concrete middeleeuwse wereld te plaatsen: 
de heraut van koning Jupiter die rondgaat om hofdag af te kondigen, rituelen 
daaromheen; het hoffeest met banket en dans, de wachter op de stadsmuur. 
Jupiter is niet zozeer de god der natuur, als wel koning van Kreta; hij wordt 
als een mens van vlees en bloed uitgebeeld, joviaal en beminnelijk, al 
is hij ook van hoge adel en grote macht. In plaats van goddelijke macht 
wordt aan de goden alleen de hoogst noodzakelijke magische kracht 
toegeschreven. Omdat Jupiter de kunst van nigromancy145 verstond kon 
hij Yo tot koe transformeren. De helderziendheid van Phebus, de reus 
Argus met zijn honderd ogen en de vliegende Juno: kennelijk stond het 
publiek open voor zulke wonderlijkheden, of accepteerde het die vanwege 
het toch al bijzondere, want mythologische karakter van de fabel. 

3.2.4 Mythologie en liefde, bourgondische contexten
De Brusselse speldichters maakten net als hun Vlaamse collega’s 
gebruik van teksten uit de allegorische traditie. Weliswaar lijkt de 
Ovide Moralisé niet tot hun beschikking te hebben gestaan, maar wel 

143  Jupiter en Yo III, v. 657-666.
144  Ovide Moralisé I, v. 3938-56, spreekt over een ‘bestial vie’.
145  Zwarte toverkunst, waarvan men geloofde dat die door de duivel werd ingegeven.
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kenden zij het Epistre Othea (Narcissus en Echo, Jupiter en Yo) of de 
Bible des Poètes (Mars en Venus). De allegorische betekenis die in deze 
bronnen prominent aanwezig is om het gebruik van mythologie te 
rechtvaardigen, blijft in de spelen achterwege, ten gunste van de fabel, 
die zo alle aandacht krijgt. Alleen Jupiter en Yo bevat een epiloog met 
allegorische toelichting, maar die is meer als een vrijblijvende toegift dan 
als een morele rechtvaardiging van de mythe te beschouwen, zeker in 
het licht van de speels-ironische reactie op het procédé van de allegorese 
van de sinnekens, eerder in het spel. 
 De ‘bourgondische’ spelen sluiten in dit opzicht aan bij een lijn 
in de Metamorfosen-receptie die de fabel opnieuw centraal stelde. Reeds 
vanaf de tweede helft van de veertiende eeuw werden er manuscripten 
van de Ovide Moralisé geproduceerd waaruit de christelijke allegorieën 
systematisch werden weggelaten. De prozabewerking waarop Colard 
Mansion zijn editie baseerde is er een van.146 In de miniaturenprogramma’s 
is een vergelijkbare tendens te zien: in de oudere manuscripten zijn 
vooral christelijk-allegorische voorstellingen te zien, terwijl de jongere 
overwegend illustraties op het letterlijke niveau van de tekst bevatten.147 
Die ontwikkeling heeft echter weinig of niets te maken met het 
latere humanistische streven ad fontes. Gedurende de middeleeuwen 
circuleerden er immers ook al zelfstandige Ovidiaanse fabels, zoals 
die van Pyramus en Thisbe, Philomela en Narcissus.148 Aangepast aan 
de liefdesliteratuur van die tijd, vermengd met hoofse motieven en 
thema’s, keerden ze soms zelfs weer terug in de lopende tekst van de 
Ovide Moralisé. Het bleek moeilijk vast te stellen, maar lijkt toch wel 
waarschijnlijk dat herinneringen aan zulke middeleeuwse versies van 
de mythen (zoals in het geval van Narcissus) van invloed waren bij de 
bewerking van de mythen in de ‘bourgondische’ spelen. Die bewerking 
wordt gekenmerkt door mediëvalisering en rationalisering: allerlei 
heidense, exotische en transcendente aspecten zijn omgebogen naar een 
wereldbeeld zoals men dat kende uit ridderromans en liefdespoëzie. 
 Mythologie behoorde in de late middeleeuwen in de eerste plaats 
tot het culturele domein van geleerden, maar werd meer en meer ook 
toegeëigend door een wereldlijke elite. In adellijke bibliotheken stonden 

146  Jung 1997.
147  Blumenfeld-Kosinski 2002; volgens haar is deze ontwikkeling het gevolg van een 
veranderende leeshouding, die wijst op ‘un mouvement vers le pré-humanisme, pour-
tant peu visible dans les passages textuels (…)’.
148  Baumgartner 2000.
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de fraai geïllustreerde manuscripten van de Ovide moralisé en Epistre 
Othéa naast codices met ‘romans antiques’, ridderromans, toernooi- en 
jachtboeken.149 De indruk die uit dit hoofdstuk naar voren komt, is dat de 
‘bourgondische’ spelen een literair spel met liefdesthema’s presenteerden 
aan een volkstalige stedelijke elite, voor wie juist klassieke mythologie 
iets chiques moet hebben gehad.

�.� ‘Humanistische’ spelen

3.3.1 Aeneas en Dido
Cornelis van Ghistele, de Antwerpse rederijker-humanist, kende 
waarschijnlijk reeds enkele van de oudere mythologisch-amoureuze 
spelen150 toen hij besloot om zijn tweedelige  Aeneas en Dido te schrijven. 
Het was aan het begin van de jaren ’50, midden in een periode dat 
Dido-tragedies in heel Europa in de mode raakten. Op Latijnse scholen 
werden stukken in het Neolatijn opgevoerd, maar daarnaast werden er 
ook tragedies in de volkstaal geschreven. Die trend begon in Italië met 
stukken van Pazzi de Medici (1524), Giraldi Cinthio (1543) en Lodovico 
Dolce (1547); in Frankrijk was Jodelles Didon se sacrifiant (1552) de 
eerste; in Duitsland Die Königin Didonis van Hans Sachs (1557), in 
Spanje een Tragedia van Juan Cirne (1536) en in Engeland een stuk van 
John Ritwyse (1527).151 
 Van Ghistele combineerde deze humanistisch-renaissancistische 
trend met de volkstalige traditie van het mythologisch-amoureuze spel, 
en bracht daarmee een verschuiving in het genre van mythologisch-
amoureuze spelen teweeg. Tot dan waren alle spelen gebaseerd op 
fabels met een hoog fictie-gehalte (‘poetrye’), ontleend aan een traditie 
die het werk van Ovidius segmenteerde, moraliseerde, allegoriseerde 
en mediëvaliseerde (Ovide Moralisé e.a.). De receptie van Vergilius’ 
Aeneis volgde een heel andere lijn: het werk werd in de middeleeuwen 
beschouwd als geschiedenis in plaats van fictie, en de liefdesgeschiedenis 
kon dan ook alleen uit die historische context gehaald worden als een 
exempel van trouweloosheid of plichtsbesef (Aeneas), trouwe of dwaze 

149  Zie bijvoorbeeld de lijst van handschriften uit de librije van Lodewijk van Gruu-
thuse in Martens 1992, 198-99; en algemeen Wijsman 2003.
150  Over de vermoedelijke Antwerpse overlevering van Narcissus en Echo en Mars en 
Venus zie hoofdstuk 3; de oudst bekende drukken van Pyramus en Thisbe zijn Ant-
werps.
151  Vinck-Van Caekenberghe 1996 p. 172; zie ook Semrau 1930, Leube 1969, Britton 
1987, Walthaus 1988 en Desmond 1994.
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liefde (Dido). Op die manier treffen we Dido en Aeneas dan ook aan 
samen met andere liefdesparen uit de klassieke, Ovidiaanse mythologie, 
en zo worden ze in de zestiende eeuw op het Europese toneel gebracht.
 Voor Van Ghistele waren drie versies van deze liefdesgeschiedenis 
van bijzonder belang: de Aeneis van Vergilius, de achtste brief van 
de Heroides van Ovidius en Dido tragoedia van Petrus Ligneus. De 
belangrijkste bron was uiteraard de Aeneis, het epos waarvan Van 
Ghistele drie jaar na de eerste opvoering van het spel een vertaling in 
rederijkersverzen publiceerde.152 Misschien werkte hij gelijktijdig aan de 
vertaling en de dramatisering, want de beide teksten vertonen een groot 
aantal woordelijke overeenkomsten.153 Maar hoe Van Ghistele precies te 
werk ging is niet duidelijk. Schreef hij het drama op basis van de Latijnse 
tekst of maakte hij daarbij gebruik van zijn eigen vertaling? Of was het 
juist andersom, en leverde de speltekst materiaal voor de vertaling? De 
twee meest uitvoerige studies over deze kwestie (die tegelijkertijd werden 
uitgevoerd) spreken elkaar tegen: Iwema beweert dat Van Ghistele ten 
minste zijn vertaling van de boeken I en IV in manuscript voltooid had 
toen hij zijn spel schreef,154 terwijl Vinck-Van Caekenberghe er vanuit 
lijkt te gaan dat het drama ouder is.155 Zij wijst ook op de soms grote 
verschillen tussen corresponderende passages in vertaling en spel. Het 
blijkt dat in het spel veel meer Franse leenwoorden worden gebruikt, dat 
er afwisseling van strofevormen is, en dat het spel over het algemeen 
meer vrijheid neemt ten opzichte van de brontekst. Dit wijst niet alleen 
op een ander publiek en een andere functie van de teksten,156 maar brengt 
ook enkele conventies van het mythologisch-amoureus toneel aan het 
licht, waarover in het volgende hoofdstuk meer.
 Nog voor de Aeneis publiceerde Van Ghistele in 1553 een verta-
ling van Ovidius’ Heroides.157 De achtste brief in deze editie is die van 

152  Cornelis van Ghistele, Deerste viere boecken van Aeneas ende Dido genaemt 
Aeneidos (…), Antwerpen, Hans van Liesvelt 1554.
153  Worp 1901; De Bock 1958, p. 140-41.
154  Iwema 1984, p.141.
155  Vinck-Van Caekenberghe 1996, p. 162: ‘Al is Van Ghistele hier in zijn Vergilius-
vertaling zeker niet op zijn slechtst, het is op zijn minst eigenaardig dat hij, die toch 
dikwijls in rijmverlegenheid zat, (…) voor de verseinden geen gebruik heeft gemaakt 
van een toneelstuk dat hij een tweetal jaren ervoor had laten opvoeren.’ Voor mijn 
onderzoek is de vraag naar de volgorde Van Ghistele zijn werken schreef echter minder 
belangrijk dan het feit dat hij over een grondige kennis van zijn brontekst beschikte. Ik 
ga er in het vervolg dan ook van uit dat het spel rechtstreeks gebaseerd is op de Latijnse 
tekst.
156  Zoals Vinck-Van Caekenberghe 1996, p. 162 ook al veronderstelde.
157  Cornelis van Ghistele, Der Griecxser Princerssen ende Jonckvrouwen clachtige 
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Dido aan Aeneas, en het ligt voor de hand dat ook hier vertaling en 
spel weer samenhang vertonen. Er is al wel gewezen op de Ovidiaanse 
kleuring van het Dido-personage in het spel, die ‘pathetischer’158 respec-
tievelijk ‘positiever’159 genoemd werd, maar een direct verband tussen de 
Heroides-brief en het spel is nog niet aangetoond. Toch zijn er een aantal 
passages waarin Van Ghistele duidelijk niet de tekst van Vergilius, maar 
die van Ovidius volgt. De monoloog waarin Aeneas twijfelt wat hij moet 
doen, weggaan of blijven, komt niet voor in de Aeneis. De sinnekens 
fluisteren hem in te blijven, en maken daarbij (niet erg letterlijk, en zelfs 
niet in dezelfde volgorde) gebruik van argumenten uit Dido’s brief in 
Heroides: 

Sendtbrieven Heroidum Epistolae ghenaemt (…), Antwerpen, Hans de Laet 1553; zie 
Vinck-Van Caekenberghe 1996, p. 223-234 en 412-461, Van Marion 2005, p. 61-89.
158  Vinck-Van Caekenberghe 1996, p. 181.
159  Strietman 2000, p. 91.
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Aeneas en Dido

Jonstich Herte

(…)

Dit is u tscoonste, wient lief oft 

leedt is,

Faeme van Eeren

Dan een landt te sueckene dat 

onghereedt is.

U selven soudij weer mit veel 

onghevals praemen!

Jonstich Herte

Ghij mucht u en u kindt breng-

hen om den hals tsaemen.

Waert niet wel naer Italien ghe-

vaeren dan?

(…)

Als u sulcke buijen quaemen 

bestormen verveerlijck

Datter schip en man souw mue-

ten blijven siet?

(1619-27)

Heroides

Met mijn volck en lant u 

genougen laet (fol. 35v)

Ghi soect, dat ghi vonden 

hebt, lant en coninginne.

Als ghy ommers my niet, 

uwen sone doch sparen wilt,

Den jongen Ascanius (…) 

(fol. 33v)

Waer wildy henen? U propoost 

sijt stakende,

De winter (quaet om reysen) is 

nu nakende,

Neptunus gebeert, wie en sou 

niet deysen?

(fol. 32v)

De sinnekens herinneren Aeneas aan het goede leven dat hij in Carthago 
heeft gevonden, aan het gevaar voor zijn zoon Ascanius, en aan de slech-
te weersomstandigheden. Maar er zijn ook meer letterlijke ontleningen 
aan de Heroides-vertaling. Dido’s uitroep: ‘Uijt uws moders borsten en 
hebdij ghesooghen noijt // Sulck onnatuerlijck soch, valsch minnaer vol 
oneeren!’160 is niet ontleend aan de Aeneis, maar aan de Heroides-regel 
‘matris ab ingenio dissidet ille suae’,161 door Van Ghistele vertaald als: ‘O 
Venus noyt en moet hi u borsten gesogen hebben’ (fol. 32v). De suggestie 
in Heroides dat Dido zwanger zou kunnen zijn ‘Forsitan et gravidam 
Didon, scelerate relinquas’ (v. 133), door Van Ghistele vertaald als ‘moge-

160  Aeneas en Dido v. 1759-60.
161  ‘In karakter wijkt hij af van zijn eigen moeder.’
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lijk bevrucht zijnde’ (35r), wordt in het spel: ‘mogelijck datse bevrucht is’ 
(v. 1852). In Aeneis spreekt Dido wel de klacht uit dat ze zelfs geen kind 
aan Aeneas zal overhouden; ze weet dat ze niet zwanger is.
 Er is dus inderdaad sprake van een Ovidiaanse invloed op het 
spel  Aeneas en Dido, waarbij herinneringen aan de Latijnse tekst van 
Ovidius, maar ook aan Van Ghisteles eigen vertaling daarvan een rol 
kunnen hebben gespeeld. Van systematische ontlening aan de heldin-
nenbrief, zoals in Leander en Hero het geval is, is hier geen sprake, daar-
voor zijn de overeenkomsten te incidenteel en te vaag. Veeleer wijzen 
de genoemde overeenkomsten erop, dat het vertalen van de Heroides en 
het schrijven van het spel tegelijk, of kort na elkaar plaatsvonden. An-
dersom zien we immers ook dat formuleringen uit de Aeneis-vertaling 
in de vertaling van Heroides zijn beland. Het beste voorbeeld is wel het 
motto voor Van Ghisteles tweede spel, een citaat uit Aeneis: ‘Improbe 
amor quid non mortalia pectora cogis?’ In de Aeneis-vertaling wordt dit 
‘O liefde, liefde, wreet is u cluchtinghe, die den mensche dwingt tot 
sulcken cueren’ (74v), en in de Heroides-vertaling klinkt het nog eens, 
maar wat letterlijker: ‘O liefde waer toe dwingdy der menschen herten 
soet?’
 De jurist Petrus Ligneus, tijd- en plaatsgenoot van Van Ghistele, 
schreef in of voor 1550 een Neolatijns Dido-drama, dat in 1550 in Leu-
ven werd opgevoerd en in ’59 uitgegeven in Antwerpen onder de titel 
Dido Tragoedia ex libris Aeneidos Vergilii desumpta. Vinck-Van Caec-
kenberghe signaleerde het werk, maar kon op basis van de inhoudsop-
gave die zij ter beschikking had niet uitmaken wat de relatie tussen de 
twee drama’s was.162 Een eerste verkenning van de Tragoedia, vooral op 
het niveau van de structuur, geeft al enkele overeenkomsten met  Ae-
neas en Dido te zien: de selectie uit Aeneis boek I en IV is vrijwel de-
zelfde: de spelen beginnen beide met de landing van Aeneas en Achates, 
hebben de klacht van Hiarbas als afzonderlijke scène in het midden, en 
eindigen met de dood van Dido; de figuur van de Furia heeft dezelfde 
commentariërende functie als de sinnekens en staat net als zij buiten 
de handeling. Verschillen zijn er uiteraard ook: het Latijnse spel is in 
vijf bedrijven verdeeld, die elk eindigen met een koor, het Nederlandse 
spel is veel gevarieerder in afwisseling van scènes, spreekbeurten, heeft 

162  Vinck-Van Caekenberghe 1996, p. 172; zij verwijst naar Semrau 1930, p. 18-28; 
het daar vermelde Berlijnse exemplaar is sinds WO II verdwenen (mededeling van dhr. 
Wittenberg van de Staatsbibliothek Berlin); ik baseer me hier op het enige mij bekende 
exemplaar in Parijs, Bibliothèque Nationale, YC 9395.
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meer personages en is langer. Het lijkt een in rederijkersstijl uitgewerkte 
versie van het stramien dat het Neolatijnse spel bood.163 
 Veel van de overeenkomsten tussen Dido Tragoedia en  Aeneas 
en Dido kunnen echter ook verklaard worden uit de trouwe navolging 
van hun gezamenlijke brontekst. In die aanpak onderscheidt Van Ghis-
tele zich van de oudere speldichters, die vooral de plot gebruikten en de 
brontekst lieten voor wat die was. In Van Ghisteles spel werd niet alleen 
de structuur van Aeneis I en IV gebruikt als grondplan, maar werden bo-
vendien vele passages in directe rede gebruikt in de speltekst. Duidelijk 
is dat Van Ghistele niet veel voorkennis bij zijn publiek veronderstelde. 
Hij liet minder bekende en minder relevante passages achterwege, zoals 
de geschiedenis van Antenor (Aeneis I, 242-49), of parafraseerde juist 
uitbreidend: 

Ghelijck Paris van Troijen vierich haeckte

Naer Helenam lustich int behaeghen

En die foortselijck den Griecken ontscaeckte,

Waer doer Troijen blaeckte en quam in plaeghen,

Sghelijcx wil deese Troijaen – wie soudt verdraeghen –

Mij commen ontweldighen die ick beminne

(…)164

Het spel lijkt wel haast een ‘Aeneis voor beginners’, waarbij de sinnekens- 
en andere toegevoegde scènes als toelichtende commentaar fungeren. 
Van Ghistele lijkt het als zijn taak te beschouwen de klassieke wereld 
aan een breed Antwerps publiek te ontsluiten, inclusief de heidense 
godenwereld. Zo opent het spel met een dialoog tussen Venus en Jupiter, 
waarin Juno en Aeolus worden aangewezen als de aanstichters van Aeneas’ 
omzwervingen.165 Anders dan in de godenscène waarmee Narcissus en 
Echo opende, is Venus bij Van Ghistele geen astrologische macht of 
personificatie van de liefde, maar de goddelijke moeder van Aeneas zoals 

163  Een directe relatie tussen de twee drama’s is hiermee niet aangetoond, wel is er 
voldoende aanleiding om dit verder uit te zoeken.
164  Aeneas en Dido v. 1358-63; ‘Zoals Paris van Troje vurig verlangde naar de verlei-
delijke Helena en haar met geweld van de Grieken ontvoerde, waardoor Troje brandde 
en verwoest werd, zo wil ook deze Trojaan [Aeneas] , die ik lief heb, mij veroveren –wie 
zou zoiets kunnen verdragen?’ Dit is een parafrase van Aeneis IV, 215.
165  Ontleend aan Aeneis I, 229-96; het stuk van Ligneus opent daarentegen met een 
monoloog van de Furia, die de voorgeschiedenis meedeelt, waarna de handeling begint 
op het moment dat Aeneas en Achates de Carthaagse kust hebben bereikt. 
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bij Vergilius. Magische elementen als de gedaanteverandering van Venus 
in een maagd en Cupido in Ascanius worden niet allegorisch verklaard of 
anderszins gerationaliseerd. Opmerkelijk is dan weer het personifiërende 
optreden van Cupido in een latere scène, waar hij, op weg om op magische 
wijze de plaats van Ascanius in te nemen, zichzelf voorstelt als god van 
de liefde, en de betekenis van zijn attributen, een pijlenkoker en een 
brandende fakkel, uitlegt. Deze attributen komen verder niet van pas, 
aangezien Cupido/Ascanius Dido in liefde doet ontbranden middels 
een inblazing. Ook Mercurius stelt zichzelf op die manier voor aan het 
publiek. Deze personificaties zijn zeker niet op Vergilius geïnspireerd, 
en vallen extra op omdat in andere scènes de transcendente betekenis 
van de goden behouden is. Jupiter neemt daarbij, als hoogste instantie, 
de plaats in van de christelijke God. Leube constateerde voor de (iets 
latere) Franse drama’s juist een terugdringing van de goden ten opzichte 
van hun alomtegenwoordigheid bij Vergilius; in de stukken van Jodelle 
en Hardy zijn de goden wel aanwezig, maar bemoeien zich weinig met 
de hoofdhandeling, waardoor het accent verschuift naar het menselijke 
conflict van plicht tegenover liefde in een bestaan dat wordt geregeerd 
door de wisselvallige Fortuna.166 

3.3.2 Cephalus en Procris
Hoewel Willem van Haecht een ontwikkeld man was die ongetwijfeld 
het Latijn beheerste,167 baseerde hij zich voor het spel van Cephalus en 
Procris niet alleen op tekst in de Metamorfosen, maar ook op de Neder-
landse prozavertaling daarvan door Johannes Florianus uit 1552.168 Flo-
rianus wilde met zijn Metamorphosis, dat is de Herscheppinge voldoen 
aan de vraag van 

schilders ende veel cloecke ende constiche Gheesten (…) so wel in Rhe-

torica als in Schilderijen (…) op dat sy te meer volmaectheden hier door 

soude hebben.169 

De dichter en graveur Van Haecht behoorde dus tot het primaire publiek 

166  Leube 1969, p. 86-112. 
167  De eruditie die Van Haecht toont in zijn beeldprogramma’s voor gravures en voor 
het nieuwe Antwerpse stadhuis, maar ook zijn rol in het Antwerps Landjuweel van 
1561, wijst op een opleidingsniveau van tenminste de Latijnse school; zie o.a. Bleyer-
veld 2001, Bevers 1985, Steenbergen 1948-’49, ‘64 en ’68.
168  Van Herk 2001, over de vertaling van Florianus: Sluijter 2000, p. 170-195.
169  Florianus***.
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waarvoor de Metamorfosen-vertaling bedoeld was, en misschien was het 
verzoek aan Florianus zelfs rechtstreeks afkomstig uit de kring van de 
rederijkerskamer de Violieren, die aan het Antwerpse schildersgilde ver-
bonden was. Willem van Haecht was vanaf 1558 hun factor (huisdichter 
en artistiek leider). Hij had hoge verwachtingen van de Nederlandstalige 
literatuur, ‘hopende dat wy eer langhen tijt sullen monsteren ende pa-
rogonneren moghen met onse Poeten ghelijck Italien met haren Petrar-
cha ende Ariosto, Vranckrijck met Cl. Marot, Ronssard etc.’170 Ook in 
zijn eigen dichtwerk koos Van Haecht voor een moderne, humanistische 
benadering, al zag Steenbergen slechts een ‘kiem van de renaissance’ 
in diens Apostelspelen: onder meer de rei-achtige liederen aan het slot 
van ieder spel, het gebruik van een motto, van sententies, toespelingen 
op klassieke filosofie, een letterlijke weergave van de bijbeltekst en een 
nauwgezette belangstelling voor de historisch-geografische situering 
van de handeling.171 
 Naast de teksten van Ovidius en Florianus liet Van Haecht zich 
mogelijk ook inspireren door het Italiaanse Fabula de Cefalo van Nic-
colo Da Correggio.172 Dit spel, voor het eerst opgevoerd tijdens een brui-
loft aan het hof van Ferrara in 1487, werd gedurende de eerste helft van 
de zestiende eeuw vele malen in Venetië gedrukt.173 Het was het eerste 
stuk met mythologische stof na het nu veel bekendere Orfeo van Polizi-
ano. Het is verdeeld in vijf bedrijven, waarin de vertelling van Ovidius 
getrouw wordt gevolgd, zij het met toevoeging van de nodige nevenfigu-
ren.
 In de eerste acte verklaart Aurora haar liefde aan Cefalo, die 
haar afwijst omdat hij nu getrouwd is; zij daagt hem uit om Procris’ 
trouw te beproeven en Cefalo begeeft zich in koopmansvermomming 
naar huis. Hij moet eerst voorbij de waakzame dienares van Procris, 
en verleidt haar dan met een appel van Atalanta, de doek van Ariadne, 
een schoonheidsdrankje, de geslachtsveranderende olie van Tiresias en 
een magische ring van Juno. Als Procris hem herkent, vlucht ze weg. 
De tweede acte begint met een gebed van Procris aan Diana, die haar 

170  In de inleiding van de Spelen van sinne, Antwerpen 1562; over de poëtica in deze 
tekst zie Ryckaert 2004.
171  Steenbergen 1968.
172  Tissoni Benvenuti 1983, p. 201-255, Da Correggio 1969, p.5-45, Marchegiani 1993; 
Lavin 1954; overigens niet te verwarren met een veel beknoptere, anoniem overgele-
verde Fabula de Cefalo e Procris uit Bologna 1475, Tissoni Benvenuti 1983, p. 35-44.
173  Lavin 1954 p. 270, n. 2; Tissoni Benvenuti 1983, 206-7 noemt zeven drukken en 
een handschrift, dat onafhankelijk van de gedrukte traditie staat.
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opneemt in haar gevolg van kuise nimfen en haar in passende kleding 
hult. Cefalo probeert haar terug te halen, daarbij geholpen door een oude 
herder, en na hun hereniging volgt een entr’acte met drie herders. In de 
derde acte schenkt Procris de hond en de speer van Diana aan haar man. 
De hond gaat achter een everzwijn aan, en Cefalo volgt de hond; terwijl 
Procris thuis op hem wacht, komt een verliefde faun Procris wijsmaken 
dat Cefalo naar zijn liefje Aurora is toegegaan. Dit deel besluit met een 
entr’acte door de faun. In het vierde bedrijf berispt Procris’ dienares de 
malicieuze faun, maar het is te laat: Procris is haar man al heimelijk 
gevolgd naar het woud, om hem met Aurora te kunnen betrappen. Hij 
ziet haar aan voor een stuk wild, werpt zijn speer en ontdekt te laat dat 
zij het is. Als Procris sterft, komen de nimfen om haar rouwen. Maar in 
de vijfde acte wekt Diana haar weer tot leven en herenigt de echtelieden, 
met het advies zich niet meer door jaloezie te laten leiden of met andere 
vrouwen om te gaan. Het spel besluit met een dans van de nimfen. 
 De meest in het oog springende overeenkomsten met het Neder-
landse spel zijn de aanwezigheid van de twee bedienden,174 de vermom-
ming als koopman,175 de verleiding door middel van kostbaarheden en de 
dramatische uitwerking van de ontmoeting tussen Procris en Diana.176 
Pastorale figuren als de nimfen, herders en faun zijn in het Antwerpse 
spel vervangen door sinnekens, zodat het thema van de jaloezie, dat ook 
in het Italiaanse spel centraal staat, op een heel andere manier wordt 
benadrukt. De scène met het everzwijn en de hond komt niet voor in de 
Nederlandse versie, evenmin als de apocriefe wedergeboorte van Procris. 
Het is dus nog verre van zeker of Van Haecht het stuk van Da Correggio 
werkelijk heeft gekend en gebruikt.177 Duidelijk is wel dat Van Haecht 
in zijn spel zoveel mogelijk de loop van het verhaal bij Ovidius volgde. 
Hij legde zijn personages woorden in de mond die rechtstreeks ontleend 
waren aan de directe rede maar ook aan de vertellerstekst van zijn bron. 

174  Lavin 1954, p. 268 ziet naast Cefalo in de eerste acte een ‘fameglio’, die ik niet in 
de speltekst terug kan vinden; Procris wordt bijgestaan door een ‘fante’, een dienares.
175  Een motief dat ook voorkomt bij Boccaccio: in de Cephalus-vertelling in Genea-
logia Deorum, maar ook in de Decamerone 2e dag, 9e verhaal, waar een koopman met 
een collega de weddenschap sluit dat hij diens kuise vrouw zal kunnen verleiden; dit 
verhaal ligt weer aan de basis van het volksboek Heer Frederick van Jenuen; over het 
personage van de koopman in Middelnederlandse verhalende literatuur: Resoort 1991.
176  Ovidius maakt er slechts kort en zakelijk melding van.
177  Verder is het ook niet duidelijk in hoeverre Van Haecht het Italiaans beheerste; in 
1562 sprak hij de wens uit dat de Nederlandse dichters in het voetspoor zouden treden 
van Petrarca en Ariosto (in het voorwoord van de Spelen van sinne, Antwerpen 1562) en 
zijn opleiding tot kunstenaar kan hem over de Alpen gebracht hebben, maar concrete 
biografische gegevens ontbreken.
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In de woordkeuze schemert het proza van Florianus door, ook wanneer 
dat afweek van de betekenis in de brontekst. Een enkele keer verbeterde 
Van Haecht de vertaling van Florianus.178 

In Cephalus en Procris is duidelijk te zien dat Van Haecht de antiek-my-
thologische sfeer van zijn brontekst recht probeerde te doen. Zo noemen 
de personages regelmatig exempelen van klassieke liefdesparen zoals 
dat gebruikelijk was in amoureuze en mythologische literatuur, maar 
zonder die typische vermenging met bijbelse, romaneske of historische 
voorbeelden. De vele sententies, meestal aan het einde van de clausen, 
lijken ook bedoeld om de klassieke toon te versterken.179 
Maar dit classicistische streven ging niet zover dat Van Haecht de chris-
telijke context waarin het spel moest functioneren uit het oog verloor. 
Wanneer de heidense godinnen Aurora en Diana optreden, wordt hun 
transcendente karakter wel in de tekst uitgedrukt, bij voorbeeld door 
Cephalus tot Aurora te laten zeggen: ‘Ghy die den dach gheeft d’ leeste 
en d’ eerste licht’, maar hun goddelijke aard wordt niet op de traditionele 
wijze vertaald in een positie op een verhoogd toneel. In de dialogen met 
respectievelijk Cephalus en Procris bevinden de godinnen zich dus op 
ongeveer hetzelfde werkelijkheidsniveau als de menselijke personages. 
 De gedaanteverandering van Cephalus is weergegeven met de 
Ovidiaanse woorden: ‘Ic ghevoel transformeren myn visagie’,180 wat 
weer de bovennatuurlijke macht van Aurora markeert, maar vervolgens 
besluit hij zich ook nog eens te gaan verkleden als ‘grave of coopman’, 
om herkenning door Procris te voorkomen. Er wordt gesproken over 
nimfen, zonder dat dergelijke figuren in het beeld optreden, en vele ma-
len wordt ‘God’ of ‘d’opperste godtheyt’ aangeroepen, een macht die zelfs 
de heidens-mythologische wereld te boven gaat. Over Christus, Maria of 
andere heiligen echter geen woord.181 

De bewerking voor het toneel betekende uiteraard dat er veel details 

178  Zie Van Herk 2001.
179  Misschien in navolging van Van Ghisteles Aeneas en Dido, dat in aantal senten-
ties wordt overtroffen.
180  Vs. 292, vergelijk Met. VII, 722: ‘[Aurora] inmutatque meam (videor sensisse) figu-
ram’
181  Meende Van Haecht soms dat ook de Romeinen eigenlijk een monotheïstisch 
godsbeeld hadden? Of was hij zich ervan bewust dat hij de geschiedenis vervalste, en 
wilde hij op die manier zijn heidense personages tot betere identificatiefiguren maken? 
Of kon hij zich gewoonweg niet verplaatsen in een wereld met meerdere goden?
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moesten worden ingevuld die niet in de brontekst voorkwamen, maar 
ook daarbij is te zien hoe Van Haecht probeert de antieke, mythische 
sfeer vast te houden. Ovidius gaat bijvoorbeeld niet in op de verlei-
dingstactieken van Cephalus, maar voor een opvoering moet er toch het 
een en ander geconcretiseerd worden; Van Haecht kiest dan voor wijn 
en spijs, conform de sterke beeldtraditie in het allegorische rederijkers-
toneel, en voor een kist met zorgvuldig omschreven kostbaarheden: een 
kleed van gouddraad uit Tyrus, een diamanten ring, een halssnoer en 
een armband vol edelstenen, de mooiste uit de Levant.182 Verder toont 
hij Procris als een tweede Penelope, wanneer zij in afwachting van haar 
man zijde spint. Een Antwerpse Procris zou hier met wol of linnen aan 
het werk zijn gegaan. 
 Kortom, in de keuze van zijn bronteksten en de bewerking tot 
het spel van Cephalus en Procris betoont Van Haecht zich net als in zijn 
Apostelspelen een volkstalig humanist.183 

3.3.3 Leander en Hero
Naar de bronnen van Leander en Hero is recentelijk een grondige studie 
verricht.184 Het spel bleek grotendeels gebaseerd op L’histoire de Leander 
et de Hero van Clément Marot (1541). Marot vertaalde een in de middel-
eeuwen onbekende Griekse versie van het verhaal door de dichter Mu-
saeus. Hero is hierin een priesteres van Aphrodite die met haar dienares 
in een burcht bij Sestos woont en een afgezonderd, ingetogen leven leidt. 
In de tempel van Aphrodite ontmoet zij echter Leander en een groot ge-
deelte van het gedicht beschrijft dan hoe Hero verliefd wordt. Maar het 
verhaal was ook bekend uit de Heroides, die in 1553 door Cornelis van 
Ghistele in het Nederlands vertaald waren. Twee van deze heldinnen-

182  Het idee om in deze scène een koopmanskostuum en kostbare voorwerpen te 
vertonen kan aan Da Correggio ontleend zijn; de andere keuze van de objecten zou er 
echter ook op kunnen wijzen dat beide stukken de koopmansvermomming en de mate-
riële beloftes van Cephalus hebben ontleend aan Boccaccio’s Genealogia Deorum XIII: 
‘Quibus auditis cepit Cephalus de pudicitia coniugis suspicari, et experturus in merca-
torem se transtulit, et domum veniens suam, cum omnia castitati congruentia cerneret, 
a ceptis desistere voluit. Tandem perseverans in proposito, muneribus pactus est eius 
concubitum’ ‘Toen hij dat had gehoord, begon Cephalus de kuisheid van zijn echtgenote 
te wantrouwen, en om het zeker te weten vermomde hij zich als koopman, en toen hij 
bij zijn huis kwam, waar alles in overeenstemming met de kuisheid bleek, wilde hij 
van de verleiding afzien. Niettemin zette hij zijn plan door, en werd hun samenzijn met 
geschenken bezegeld’; in het rederijkerstoneel staat het personage van de koopman voor 
een listig en immoreel figuur; zie Vinck-Van Caekenberghe 1996, p. 206-210.
183  Zie Steenbergen 1968.
184  De gegevens in deze paragraaf zijn dan ook in hoofdzaak ontleend aan Van Bentum 
2001-‘02.
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brieven staan op naam van achtereenvolgens Hero en Leander, die tij-
dens de noodlottige storm, gescheiden van elkaar, hun zieleroerselen aan 
het papier toevertrouwen. Het is vrijwel zeker dat de onbekende dichter 
van het spel beide werken op zijn schrijftafel had liggen, het gedicht van 
Musaeus vooral voor de structuur en verhaallijn, maar ook voor allerlei 
details, de Clachtige Sendtbrieven van Van Ghistele voor de karakteri-
sering van de personages. Van Bentum geeft tal van voorbeelden waar de 
speltekst woordelijk overeenstemt met Marots vertaling van Musaeus: 

Quant à Hero, pour si seurement faire

Que ses parents ne congneussent l’affaire,

Tousjours d’habit de nonnain se vestoit

Et de jour vierge & de nuict femme estoit185

Om dat niemant voorts en zou ontdecken ons secreten,

zoo zult ghy des daechs blijven draghen

u religieuze habijten, zonder te zijn vervleten,

up triumphante habijten oft langhe kraghen,

(…)

Tsdaechs zult ghy maecht schijnen, tsnachts zult ghy vrijen.186

En met Van Ghisteles Clachtige Sendtbrieven:

De sterre Elice, en Arctos in desen

wil ic oock niet volghen, hoe claer sy staen ten toone.

Na geen sterren en vraecht mijn liefde wtgelesen

Ja al siense som na Andromedes, oft Ariadnes croone.187

Ick en plach naer Elicen noch Arcton niet te vraghen,

Naer Ariadne kroone noch naer den waghen.188

Zelfs voor de opeenvolging van scènes heeft Marots tekst als leidraad 
gediend, zoals te zien is aan het wisselende perspectief in het tweede 

185  Marot v. 513-16, geciteerd in Van Bentum 2001-’02, p. 16.
186  Leander en Hero III, 375-83; ‘Opdat verder niemand ons geheim zal ontdek-
ken, moet je overdag je religieuze gewaad blijven dragen, zonder je over te geven aan 
uitbundige kleding of grote kragen, overdag zul je maagd lijken, ’s nachts zul je de liefde 
bedrijven.’
187  Clachtige Sendtbrieven, Fol. Q6r, geciteerd in Van Bentum 2001-’02, p. 24.
188  Leander en Hero IV, 241-42.
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spel, waar we nu eens Hero, dan weer Leander aan weerszijden van de 
Hellespont volgen.
 Ondanks de suggestie die van Marots ‘nonnain’ en van 
de ‘religieuze habijten’ uitgaat, houdt de speldichter vast aan de 
voorstelling van een voorchristelijke wereld, waarin heidense goden 
de dienst uitmaken. Heel krachtig wordt deze wereld opgeroepen in de 
openingsscène, die door de dichter zelf is toegevoegd, waarin de vader 
van de pasgeboren Hero aan Apollo vraagt hoe haar toekomst zal zijn. 
Ondanks dat Leander later in het spel de waarde van voorspellingen 
in twijfel trekt,189 wordt hier een heidense wereld geschetst waarin de 
nukken van de goden en de grillen van het lot (Fortuna) regeren. Er is 
vrijwel nergens sprake van een opperste macht die, zoals in Cephalus en 
Procris, een vorm van monotheïsme suggereert. Ook in andere aspecten 
is getracht een antieke sfeer op te roepen: voortdurend worden klassieke 
goden aangeroepen, klassieke liefdesparen als exempel genoemd, 
sententies ingevoegd; ook de aanwezigheid van de voedster, een klassiek 
toneelpersonage, werkt mee aan de antieke sfeer.
 Toch wordt de dood van Leander niet louter als een gril van het 
lot gepresenteerd: uiteindelijk is er een goddelijke instantie die borg 
staat voor rechtvaardigheid en genade. Zijn naam is Jupiter. Dit blijkt 
in het godenberaad in het vierde spel, waar de goden Jupiter, Mercurius, 
Saturnus, Neptunus, Mars,190 Vulcanus, Aeolus, Apollo, Venus en Diana 
op het toneel verschijnen; in deze indrukwekkende scène wordt een 
episode uit de Metamorfosen geparafraseerd, de vergadering waarin 
Jupiter besluit de mensheid te verdelgen vanwege haar zonden.191 Niet 
aan Ovidius ontleend is echter in deze scène het pleidooi van Apollo, 
Venus en Diana om de mensheid te sparen. Venus doet een beroep op de 
goddelijke genade:

Wilt de menschen vermeerderen en niet verminderen

Het zijn u kinderen toch allegadere,

Zijt hun dan een ghenadich Godt en Vadere.192

189  Leander en Hero I, 752-87.
190  Van Bentum ziet in diens betoog overeenkomst met de thematiek van een reeks 
tableaux in de Antwerpse ommegang van 1 juli 1561, waarin dezelfde cyclus van vrede-
welvaart-hoogmoed-jaloezie-oorlog-armoede-ootmoedigheid-vrede voorkomt.
191  Metamorfosen. I, 163-261.
192  Leander en Hero IV, 58-60.
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Hier raakt het heidense godsbeeld vermengd met het christelijke: Venus 
neemt de plaats in van Maria als pleitbezorgster voor de mensheid en 
Jupiter die van de genadige God, die de mensheid spaart en alleen Leander 
straft. Deze scène is gemodelleerd naar het middeleeuwse satansproces, 
waarvan het spel van Maskeroen in Mariken van Nieumeghen een 
beroemd voorbeeld is. De aanwezigheid van meerdere pleitbezorgers 
naast Venus wijst echter ook op invloed van het modernere dispuut 
der deugden.193 Dat die straf wordt uitgevoerd door een personage 
genaamd Rampzalighe Fortuyne wringt dan weer met het beeld van 
een rechtvaardige, genadige opperste macht. Nog op een ander moment 
blijkt het christelijke perspectief in Leander en Hero: het personage dat 
Hero tot zelfmoord brengt heet Goddeloose Desperatie, zodat Hero’s 
daad duidelijk gemarkeerd wordt als een gebrek aan godsvertrouwen, 
een zonde die iemand in de christelijke leer zwaar werd aangerekend. 

De auteur van Leander en Hero heeft zijn spel een klassieke uitstraling 
gegeven, helemaal naar de smaak van zijn tijd, maar is daarin niet heel 
strikt te werk gegaan. Naast zijn (vertalingen van) klassieke bronnen 
maakte hij verder nog gebruik van een bron die op dat moment juist 
geliefd was vanwege de moderne stofkeuze: de Spiegel der minnen, in 
1561 uitgegeven door Dirck Coornhert. Van Bentum wees opnieuw tal 
van overeenkomstige scènes en formuleringen aan,194 waarvan ik er hier 
één bespreek die overigens goed paste in het classicistische project van 
Leander en Hero: het optreden van Saturnus. In het derde spel van de 
Spiegel treedt deze planeetgod één keer op en brouwt dan in ‘de ketel van 
memorien’ het personage Jalours Ghepeyns, dat van hem de opdracht 
krijgt om de verliefde hoofdpersonen Dierick en Katharina te gronde te 
richten. Saturnus personifieert hier onder meer de melancholie van de 
gescheiden geliefden.195 In Leander en Hero is Saturnus vooral de god die 
het ongeluk en de wanhoop in de wereld brengt. Hij voert de aan Leander 
opgelegde straf uit door zijn dochter Rampzalighe Fortuyne op te dragen 
om haar rad te keren en samen met Atropos en Goddeloose Desperatie 
de ondergang van de geliefden te bewerkstelligen.196 Het spel was niet 

193  Zie Mak 1957, p. 20 en Colleman 2000, p. 118-19.
194  Van Bentum 2001-2002.
195  Immink 1913, vs. 2487-2537; zie voor Saturnus in de astrologie en zijn psychologi-
sche betekenis in de Spiegel der minnen Van Gijsen 1989 p. 66-68.
196  De manier waarop Atropos Leander doet verdrinken, maar ook de hele voorafgaan-
de godenscène wijst ook nog op een verband met het spel van Narcissus en Echo.
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alleen gedacht als bewerking van een klassiek verhaal, maar ook als 
een ‘amoureuse Historie’ die als een waarschuwend voorbeeld aan de 
‘schoon Dochters en Jonghelinghen’ kon worden voorgehouden.197 

3.3.4 Iphis en Anaxarete
Volgens de beschrijving op het titelblad bevat Het loon der Minnen ‘een 
Historie van Iphis ende Anaxarete Wiens inhoudt vertelt wort in het xiiii. 
Boec Der herscheppinge ofte transformatie’ die ‘Speelsche wijs in Duyts’ 
is ‘Overgeset’. Betekent dit dat de dichter Arent Jans Fries rechtstreeks 
naar het Latijn van Ovidius heeft gewerkt, zonder de voor de hand 
liggende tussenkomst van Florianus? Ja, want hij noemt bijvoorbeeld 
de naam van de stad ‘Salamin’198 waar het drama zich afspeelt en de 
cransgens in het spel199 zijn gebaseerd op Ovidius’ coronas.200 Beide 
elementen liet Florianus onvertaald. De speldichter bewerkte de korte 
vertelling van Ovidius sterk uitbreidend, waardoor maar af en toe 
gebruik is gemaakt van de brontekst. Het volgende voorbeeld uit de 
zelfmoordscène laat bovendien zien dat Fries meer parafraserend dan 
vertalend te werk ging:

Anaxarete u wreede//schijn, 

heeft my hiertoe ghebracht,

Aen dese koorde sal ick smaken 

den doot onsacht,

(…)

O hemelsche Goden soo ghy 

mijn oock hoort,

Die nu schier ben versmoort, 

deur al dit benouwen,

Straft den hardtneckicheyt 

deser wreeder Vrouwen3 

cum foribus laquei religaret 

vincula summis,  

‘haec tibi serta placent, crude-

lis et inpia!’ dixit4

Si tamen, o superi, mortalia 

facta videtis,  

este mei memores (nihil ultra 

lingua precari  

sustinet) et longo facite ut 

narremur in aevo,  

et, quae dempsistis vitae, date 

tempora famae!5

In deze scène aanroept Iphis de goden van de onderwereld, terwijl er in het 
spel ook vaak sprake is van Jupiter, of meer algemeen ‘de goden’ als opperste 
macht. De verschijning van Nemesis, die met een bezwering de transfor-

197  Leander en Hero, proloog bij I, 11 en 12.
198  Iphis en Anaxarete fol. A5v.
199  Iphis en Anaxarete fol. C1r.
200  Met. XIV, 706.
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matie van Anaxarete in een steen bewerkt, is de dramatische uitwerking 
van een allusie in de Metamorfosen.201 Zij wordt in Iphis en Anaxarete als 
een werktuig van ‘Gods machtige hand’ (v. 1214) gepresenteerd, een soort 
engel der wrake. Een andere ‘magische’ scène die Fries toevoegde is de dia-
loog tussen Iphis en Echo. Een voor het publiek onzichtbare stem personi-
fieert tegelijkertijd het natuurverschijnsel van het weerkaatsende geluid en 
het meisje dat zelf ook ooit werd afgewezen door een hooghartige beminde. 
Dergelijke scènes kwamen niet eerder voor op het rederijkerstoneel, maar 
Fries kan een voorbeeld hebben genommen aan het Latijns-senecaanse to-
neel.202 Het is duidelijk dat hij met al deze toevoegingen het klassieke, hei-
dense en fictieve aspect van zijn exempel wilde benadrukken. Hij hield er 
echter rekening mee dat daartegen bezwaar zou kunnen rijzen en voegde 
een proloog toe waarin het gebruik van fabels verdedigd werd. Het perso-
nage Redelick Onderwijs wijst er op dat het verhaal van Iphis de onbezon-
nen minnaars tot spiegel kan dienen, en de wonderlijke transformatie van 
Anaxarete moet niet als ‘warachtich’ worden gezien, maar is een beeld-
spraak die Ovidius gebruikte voor ‘dees vrouw natuer, so hard wreed en 
stuer’.
 De manier waarop de mythe is uitgebreid en geïnterpreteerd wijst 
op een verband met de Spiegel der minnen. De Bock noemde als overeen-
komsten reeds de gelijke thematiek (ongelijke afkomst van geliefden en 
hoogmoed), de bemiddeling door een neef voor zowel Iphis als Katharina 
en de lachrondelen van de sinnekens Vreese voor Schande en Begheerte 
van Hoocheden in Spiegel der minnen, vs. 6070-77, en Hovaerdich Inghe-
ven en Brandt der Minnen in Iphis en Anaxarete vs. 1096-1103. Na de dood 
van Iphis en Dierick volgt in beide spelen een scène waarin twee burgers 
de gebeurtenissen becommentariëren; zij vormen de overgang naar de be-
grafenis/verbranding en richten de blik op de overgebleven protagonisten: 
Anaxarete en Katharina. Tenslotte krijgen zowel Iphis als Katharina als 
teken van hun berouw en wanhoop allegorische attributen aangereikt door 
de sinnekens.203

201  Metamorfosen XIV, 694 ‘time Rhamnusidis iram’, ‘vrees de woede van de Rham-
nusische [=Nemesis]’; mogelijk speelt de versie van Florianus hier toch een rol, waar 
deze Met. XIV, 750 ‘quam iam deus ultor agebat’ (die reeds door de wraakgod werd 
gedreven) parafraseert als ‘die alreede van de goddinnen der wraken Nemesis gheheeten, 
gedreven wert.’
202  Van Eemeren 1986.
203  De Bock 1958, p. 99-100.
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3.3.5 Mythologie als  spiegel
In het dramatiseren van klassiek-mythologische verhalen zagen de 
dichters van de ‘humanistische’-spelen een manier om het antieke 
erfgoed aan een breder publiek te ontsluiten.204 Ze baseerden zich op 
humanistische edities in het Latijn of op recente vertalingen, maar namen 
ook hier en daar elementen over uit het klassieke of humanistische toneel, 
zoals sententies. De spelen bevatten allerlei citaten uit de bronteksten, 
maar allusies die alleen een geleerd toehoorder zou begrijpen, werden 
geschrapt. Ze streefden ernaar hun personages in een antieke leefwereld 
te presenteren, waarbij geen antropomorfe goden pasten, maar ook geen 
bijbelse exempla of verwijzingen naar de christelijke God. Anderzijds 
schroomde men niet om de verhaallijn aan te dikken met plotlijnen en 
bijfiguren die aansloten bij de verwachtingen van het rederijkerspubliek. 
Op die manier werd niet alleen de culturele kloof tussen humanisme 
en volkstalige literatuur en drama overbrugd, maar kon ook de ethische 
waarde van de klassieke exempelen geaccentueerd worden. De fabels 
werden weliswaar niet meer beschouwd als verhullingen van verborgen 
waarheden, die dankzij inventieve analogieën kon worden ontdekt, ze 
behielden wel hun didactische functie, als spiegel voor de zestiende-
eeuwse toeschouwer. 

4. Slotbeschouwing
De Metamorfosen-traditie werd in de middeleeuwen sterk bepaald door 
enerzijds het exemplarische gebruik van de mythen in lyriek en epiek, 
anderzijds door de didactische traditie van de allegorese. De keuze van 
deze stof voor bewerking tot toneel draagt van beide tradities de sporen. 
In de oudere spelen resoneert de context waarin de exempla gebruikt 
werden mee: de hoofse lyriek, de ridderroman, de liefdesallegorie 
en de novelle, terwijl de didactische traditie werd voortgezet met de 
‘verpakking’ van de spelen in een allegorische verklaring. De datering 
van de Pyramus en Thisbe-spelen is grotendeels gebaseerd op de 
veronderstelling dat een dergelijke allegorese in de loop van de zestiende 
eeuw verdwijnt, maar dat is maar een deel van het verhaal. We zien 
namelijk dat oudere spelen als Narcissus en Echo en Mars en Venus ook 
zonder de allegorische interpretatie van hun brontekst konden, en tevens 

204  Dit zgn. volkstalig-humanisme komt ook tot uiting in het gebruik van ‘zuiver’ 
Nederlands; de oudere amoureuze spelen maken veel meer gebruik van Franse leen-
woorden. 
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dat de allegorische uitlegging nog tot in de zeventiende eeuw acceptabel 
bleef, hoe eenvoudig het ook zou zijn geweest om haar achterwege te 
laten. Rond het midden van de zestiende eeuw is er in Antwerpen vrij 
plotseling een ommekeer in de verhouding tot de klassieke teksten te 
zien: er komen nieuwe vertalingen van de bronnen beschikbaar, die 
dankbaar worden aangegrepen voor het schrijven van spelen met een 
morele spiegelfunctie. De didactiek blijft dus wel aanwezig, maar op een 
manier die de letterlijke betekenis van de verhalen ongemoeid laat, en 
waarin de oorspronkelijke auteurs, Ovidius en Vergilius, wat meer naar 
de voorgrond worden gehaald. 
 De succesvolle uitgave van de Spiegel der minnen is voor enkele 
auteurs (Leander en Hero, Iphis en Anaxarete) een stimulans geweest om 
opnieuw een amoureus spel te schrijven. Maar in plaats van de Spiegel 
te volgen in de keuze voor novellistische stof, greep men weer naar 
klassieke mythen. Blijkbaar was de associatie van het genre ‘amoureuze 
spelen’ met klassieke mythologie, ‘materie’ sterker dan de argumenten 
van Colijn, met in zijn kielzog Coornhert, voor ‘gheschiedenisse’. De 
impuls die van Ovidius als ‘der minnen meester’205 uitging was te sterk. 
Dit verklaart waarom er buiten de mythologisch-amoureuze spelen 
zo weinig spelen op basis van klassieke stof geschreven zijn (de spelen 
van Scipio, Charon en Tmolus zijn de bekende uitzonderingen), en ook 
waarom er zo weinig amoureuze spelen bestaan die niet op Ovidius 
teruggaan.206

 De accentverschuivingen die deze traditie in de loop van de 
zestiende eeuw vertoonde, zijn aan de verschillende stukken goed af te 
lezen. Aan de ‘bourgondische’ spelen is te zien dat de mythen van Ovidius 
zich in de loop van de middeleeuwen vermengd hadden met de volkstalige 
literatuur, in hoofse ridderromans, in lyriek en in liefdesallegorieën. 
De ‘christelijk-allegorische’ spelen vertegenwoordigen een andere lijn 
van Metamorfosen-receptie: de geleerde commentaren, allengs ook 
vertaald en in preekvorm doorgegeven, waarin de mythen allegorisch 
werden geduid. Aan de ‘humanistische’ spelen is tenslotte te zien hoe, 
halverwege de zestiende eeuw, de nieuwe vertalingen doordringen in 
de spelteksten, en de gedachte terrein wint dat de klassieke verhalen 
kunnen dienen als een morele spiegel voor de eigen tijd.

205  Pyramus en Thisbe (Amsterdam) v. 139.
206  Enkele bijbelse spelen en natuurlijk veel kluchten hebben een liefdesverhouding 
tot onderwerp, maar daarbij is volgens mij niet echt sprake van thematisering van de 
liefde.


