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Hoofdstuk 2 - ‘Om speelwijs te verhalene’
Dramatisering, enscenering en opvoeringscontext

�. Inleiding
Wanneer de sinnekens in Pyramus en Thisbe (Brugge) zich voornemen 
om de liefdesgeschiedenis ‘speelwijs te verhalene’, refereren zij aan een 
dramatische praktijk waarin de fabel werd getransformeerd tot een 
indrukwekkend, prikkelend, meeslepend en leerzaam schouwspel. 
In het vorige hoofdstuk werd al duidelijk dat de ‘fabels’, de antieke 
mythen, voortdurend opnieuw werden vormgegeven, al naar gelang de 
heersende opvattingen over hun betekenis en functie. Het ‘speelwijs’ 
vertellen van de fabels vergde eveneens aanpassingen van de verhalen, 
waarbij de mogelijkheden, eisen en conventies van het rederijkersdrama 
een belangrijke rol speelden. Zelfs in de ‘renaissance’-spelen, waarin 
de speldichters dicht bij de woorden van Ovidius of Vergilius bleven, 
is namelijk sprake van vergaande omwerking. Anderzijds kan de 
bijzondere aard van de stof ook gevolgen hebben gehad voor de keuzes 
die de speldichters maakten uit de mogelijkheden die het eigentijdse 
toneel hen bood. In dit hoofdstuk wil ik nagaan hoe de conventies van 
het rederijkersdrama in de stukken zijn toegepast en in wat voor context 
de spelen werden opgevoerd.  

Een belangrijk aspect van het rederijkersdrama is de nauwe samenhang 
tussen woord en beeld. Door de omvangrijke overlevering van teksten 
met een sterk gestileerd taalgebruik is in het verleden ten onrechte de 
indruk ontstaan dat het rederijkerstoneel een louter verbaal karakter had. 
Het cultiveren van de eigen taal, als alternatief voor het Latijn van de 
geleerden en als instrument in de vorming van beschaafde (en invloedrijke) 
burgers, was inderdaad een belangrijk doel voor de rederijkers.207 Maar die 
taal was onlosmakelijk verbonden met het visuele. Onder de rederijkers 
bevonden zich veel graveurs, schilders, tapijtwevers en houtsnijders. De 
Antwerpse kunstenaars hadden zelfs hun eigen kamer: de Violieren. 
Hun expertise en vaardigheden kwamen uitstekend van pas bij theatrale 
producties als toneelopvoeringen, ommegangen en intredes, en het lag 
voor de hand dat ze daarbij uit hetzelfde arsenaal aan beelden putten als 

207  Zie onder meer Pleij 1984, Spies 1993 en specifiek m.b.t. spelen van zinne: Rama-
kers 2001-2.
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bij de uitoefening van hun vak.208 Terecht stelde Ilja Veldman al in 1977Terecht stelde Ilja Veldman al in 1977 
dat ‘the writings of the rhetoricians and the scenes depicted by Heem-
skerck in his prints must be regarded as inter-related (…) the dividing 
line between word and image cannot be clearly drawn.’209 De aard vanDe aard van 
de relatie tussen woord en beeld bij de rederijkers vormde sindsdien het 
onderwerp van diverse studies.210 
 Het terrein waar de theatrale activiteiten van de rederijkers 
en de contemporaine beeldende kunst elkaar ontmoetten was dat van 
de retorica. Volgens de klassieke kunst van welsprekendheid, die de 
rederijkers op hun geheel eigen wijze hadden geadopteerd,211 was het 
voor ogen stellen, het verbeelden, een krachtig en effectief middel om 
een boodschap over te brengen en in het geheugen te prenten, en juist 
het toneel bood de mogelijkheid om de zaken waarover men sprak, 
ook te tonen. Het rederijkersdrama is dan ook wel ‘iconisch’ genoemd, 
in die zin dat het structureel gebruik maakte van beelden om een 
emotionerend, belerend effect bij de toeschouwers te bewerken.212 Met 
name de allegorische voorstellingswijze, waarbij abstracte inhouden 
kenbaar worden gemaakt in concrete figuren, vormde een constituerend 
principe in een groot aantal zestiende-eeuwse spelen. Veel ernstige 
rederijkersspelen zijn, van het kleinste requisiet tot aan de personages en 
de gespeelde ruimte, één grote allegorische voorstelling.213 Voor een goed 
begrip van het rederijkerstoneel, en in dit geval van de mythologisch-
amoureuze spelen, is een reconstructie van de visuele aspecten dan ook 
onontbeerlijk. 
 We komen daarmee echter op een lastig punt: het gebruik 
van afbeeldingen als historische bron. Er zijn vele zestiende-eeuwse 
schilderijen en prenten waarop toneelstellages en acteurs te zien zijn, 
talloze afbeeldingen van scènes of afzonderlijke figuren die ook in 
toneelteksten voorkomen. Juist de mythologie biedt wat dat betreft een 
schat aan iconografisch materiaal, dat gebruikt zou kunnen worden 
voor een reconstructie van de opvoeringspraktijk van de rederijkers. 

208  Veldman 1977, Gibson 1981, Ramakers 1996, Bruijnen 2003.
209  Veldman 1977, p. 132.
210  Ramakers 1996, Meadow 2002.
211 Coigneau 1985, Spies 1993. Coigneau 1985, Spies 1993.
212  Ramakers 1996 en 2001-1, Moser 2001, p. 150-165.
213  Zie o.m. Ramakers 2001-1 en Spies 1990, p. 139: ‘de personages zijn tot leven 
gebrachte filosofische, ethische of psychologische begrippen of verschijnselen, hun on-
derlinge relaties vormden de uitdrukking van de verbanden daartussen, en de handeling 
toont de ontvouwing van een leer’.
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Maar daarbij moet ter dege rekening worden gehouden met het feit 
dat toneel en beeldende kunsten verschillende media zijn, met ieder 
hun eigen mogelijkheden en conventies. We kunnen er bijvoorbeeld 
niet zomaar van uitgaan dat de wijze waarop toneelstellages werden 
afgebeeld op prenten en schilderijen representatief is voor de historische 
opvoeringspraktijk.214 Of dat toneelkostuums en -attributen vervaardigd 
werden naar voorbeelden uit de prentkunst. En als dat laatste wel het geval 
zou zijn, om welke afbeeldingen ging het dan precies en hoe letterlijk 
werden die gevolgd? En hoe natuurgetrouw is anderzijds de weergave 
van de acteurs in afbeeldingen van tableaux-vivants en intredes?215 Het 
beeldmateriaal geeft kortom hooguit een indruk van de mogelijkheden die 
er waren voor de uitbeelding op het toneel; welke van die mogelijkheden 
ook daadwerkelijk gerealiseerd werd, blijft onduidelijk. Door gebruik te 
maken van afbeeldingen uit de directe context van de mythologisch-
amoureuze spelen (zoals bijvoorbeeld de prenten uit de Bible des poètes) 
en deze te vergelijken met gegevens uit de spelteksten, kan toch wel het 
een en ander aannemelijk worden gemaakt.

Naast de bijzondere samenhang van woord en beeld is ook het 
performationele aspect van belang: de communicatie tussen spelers 
en publiek in ruimte en tijd. Om spanning op te bouwen, informatie 
te verstrekken en een maximaal effect te bereiken, beschikten de 
rederijkers over een heel eigen dramaturgie. Kenmerkend is de toepassing 
van het wisselend perspectief: de centrale kwestie in een spel wordt 
door verschillende (groepen van) personages telkens vanuit een ander 
gezichtspunt belicht. Er is geen sprake van een doorgaande lijn in de 
handeling: die kan naar believen worden afgebroken voor een scène 
waarin een heel andere visie op de gebeurtenissen wordt gegeven, om 
daarna weer te worden hervat. De toeschouwer schakelt voortdurend 
heen en weer tussen de verschillende posities, die door hun onderlinge 
contrast voor een schokeffect zorgen. Dit kan zowel komisch als 
verhelderend werken, het zet de kijker aan het denken en versterkt zo de 
didactische functie van het spel.216 

Een belangrijke taak in het sturen van de blik van de toeschouwer 

214  Hummelen 1981, ‘94, ’95, ’97.
215  De gravures van de intredes in Haarlem (1606) en de unieke schildering van de 
intrede in Vlaardingen (1616).
216  Hummelen 1958, 1989. 
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is weggelegd voor de sinnekens. Deze vileine, maar ook komische 
personages, zijn voortdurend op het toneel aanwezig. Nu eens 
nemen ze deel aan de hoofdhandeling en treden ze in contact met de 
hoofdpersonages, dan weer kijken ze van terzijde toe, om in een volgende 
scène hun ongezouten commentaar op de gebeurtenissen te leveren.217 
Ook het veelvuldig voorkomen van gespeelde prologen en epilogen, van 
togen en in enkele gevallen van een spel-in-het-spel, zijn te beschouwen 
als onderdelen van de dramaturgie van het wisselend perspectief. 
 Parallel aan de ontwikkeling van dit procédé verliep de 
introductie van het zogenaamde façadetoneel.218 Het platform waarop 
gespeeld werd, was daarbij deels aan het oog van de toeschouwers 
onttrokken door middel van een of meerdere gordijnen, die over de 
breedte van het toneel gespannen waren. Waarschijnlijk werden alleen 
bij bijzondere gelegenheden zoals wedstrijden de architectonische 
constructies opgebouwd die door de term ‘façade’ worden gesuggereerd. 
Maar hoe dan ook, die toneelfaçades van hout, bordkarton en doeken 
maakte heel nieuwe ensceneringen mogelijk: op het voortoneel waren 
acteurs in voortdurend wisselende constellaties zichtbaar en dankzij het 
scherm konden zij ook gedurende gedeeltes van de voorstelling uit beeld 
verdwijnen; door de openingen in de gordijnen konden ze gemakkelijk 
opkomen en afgaan en verliepen scèneovergangen sneller dan bij het 
simultaantoneel, dat in de middeleeuwen het meest gebruikelijk was. 
Daar waren alle spelers voortdurend zichtbaar aanwezig voor het publiek, 
ook als ze niet deelnamen aan de handeling, en had iedere plek op de 
speelvloer een vaste betekenis. Bij het façadetoneel was de toneelruimte 
in principe neutraal, betekenisloos, zodat iedere opening steeds weer 
een andere ruimte, een nieuwe locatie kon voorstellen. De ruimte achter 
het scherm kon naar believen bij het spel betrokken worden door het 
openen van de gordijnen, waardoor een compartiment achter de façade 
in beeld kwam waarin dan een tableau-vivant (een zogenaamde ‘toog’) of 
een scène werd vertoond. Het moge duidelijk zijn dat deze toneelvorm 
het effect van de perspectiefwisselingen versterkte. 

Tegenover de traditionele opvatting van het rederijkerstoneel als een 
toonbeeld van bloedeloze woordkunst is de aandacht voor de meer thea-
trale aspecten, de dramaturgie, de opvoeringspraktijk en de context in-

217  Hummelen 1958.
218  Kernodle 1944, p. 111-129, Hummelen 1970, idem 1996, Ramakers 1993.
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middels sterk toegenomen. Tekenend is de veelzeggende titel Spel en 
spektakel voor een bundel waarin mediëvisten uit verschillende discipli-
nes het Middeleeuwse toneel, inclusief dat van de rederijkers, bespreken. 
In de vakbeoefening is het besef doorgedrongen dat het rederijkerstoneel 
niet alleen deel uitmaakt van een geletterde cultuur, maar evenzeer van 
een spelcultuur. Als voorlopig culminatiepunt in deze ontwikkeling is 
een tweetal bijdragen van Pleij te beschouwen.219 Hij pleit daarin voor 
een benadering waarin zoveel mogelijk gegevens uit de teksten, uit ar-
chieven en beeldende kunst worden gecombineerd bij de reconstructie 
van het spektakel dat rederijkerstoneel menigmaal moet zijn geweest. 
Met beweging, kleur, geur en geluid werden tijdens een voorstelling alle 
zintuigen van de toeschouwer geprikkeld om een maximaal effect te 
bereiken. 
 Pleij lijkt met het gebruik van de term ‘spektakel’ aan te slui-
ten bij een recente theaterwetenschappelijke benadering waarbij de aan-
dacht uitgaat naar het ‘theatrical event’. Deze term werd geïntroduceerd 
door de theaterwetenschapper Willmar Sauter, die een model ontwik-
kelde waarmee alle aspecten van de theatrale gebeurtenis geïntegreerd 
bestudeerd worden.220 Volgens hem is een spektakel of theatrical event 
altijd een eenmalige, unieke gebeurtenis, een ontmoeting tussen spelers 
en toeschouwers. Die ontmoeting is in eerste instantie een fysieke, zin-
tuiglijke ervaring. Een toeschouwer hoort en ziet de spelers en reageert 
op hun aanwezigheid; hij/zij herkent de artistieke conventies van het 
theater (of juist niet), en waardeert de uitvoering ervan in deze speci-
fieke situatie; uiteindelijk verwerkt de toeschouwer al die ervaringen, 
afhankelijk van zijn/haar eigen achtergrond, verwachtingen en kennis, 
tot een (voor hem of haar) betekenisvolle interpretatie van de voorstel-
ling. In een historische situatie als die van het rederijkerstoneel is dit 
proces moeilijk te reconstrueren: de voorstelling is voorbij, de getuigen 
zijn verdwenen. Toch kan het concept van ‘eventness’ ook het histori-
sche toneelonderzoek verdiepen, doordat het expliciet aandacht vraagt 
voor fysieke en zintuiglijke aspecten van het spel, die met de juiste kri-
tische blik, zo betoogde Pleij, nog uit de bronnen zijn af te leiden,221 en 
die bovendien in het model van Sauter een plaats krijgen naast –en ge-

219  Pleij 2001 en 2003.
220  Sauter 2000, toepassingen in Cremona 2004.
221  Kramer 2008 laat op overtuigende wijze zien dat in de rederijkersklucht lichame-
lijkheid in de teksten werd ‘ingeschreven’; het was helaas niet meer mogelijk om haar 
bevindingen in deze studie te verwerken.
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lijkwaardig aan- de artistieke en symbolische perceptie. Het model van 
Sauter schept ook ruimte om bij de interpretatie van een spel rekening te 
houden met meerdere betekenissen. Er is geen sprake van ‘het publiek’, 
maar van categorieën en individuen die ieder hun eigen betekenissen 
scheppen. Moderne onderzoekers moeten op zoek gaan naar de speci-
fieke omstandigheden waaronder de ene interpretatie betekenisvoller is 
dan de andere. Kwesties als gender, geletterdheid, sociale klasse, maar 
ook: opvoeringsgelegenheid, specifieke omstandigheden van tijd en 
plaats, komen dan als vanzelf in het blikveld.
 
In dit hoofdstuk wordt nagegaan hoe de mythologische verhalen tot spelen 
werden omgevormd. Daartoe krijgt de term ‘fabel’ een tweede betekenis: 
behalve als historische term voor een antieke mythe, wordt het begrip 
hier opgevat in de zin die er in de moderne narratologie aan is gegeven, 
als ‘de keten van motieven van een verhaal in hun chronologische en 
logische volgorde, zonder rekening te houden met de concrete manier 
waarop de motieven in het verhaal verschijnen.’222 In de dramaturgie van 
de rederijkers wordt de fabel opgedeeld in een reeks momentopnamen, 
dramatische situaties, die door toevoeging van en afwisseling met 
nieuwe personages, zowel concrete als allegorische, worden ingekaderd. 
Een aantal aspecten van deze dramaturgie van het wisselend perspectief 
wordt in het eerste deel van dit hoofdstuk besproken. Daarna volgt een 
bespreking van de ensceneringsmogelijkheden, waarbij ruimtelijke, 
materiële en visuele aspecten op de voorgrond treden. Behalve van de 
aanwijzingen in de spelteksten zal in dit gedeelte meer gebruik worden 
gemaakt van ‘circumstantial evidence’, beeldmateriaal en gegevens over 
theaterpraktijken uit secundaire literatuur. Tenslotte zal in het derde 
deel van dit hoofdstuk de vraag worden gesteld naar de context waarin 
de spelen mogelijk werden opgevoerd. Ook daarbij zullen gegevens over 
het rederijkerstoneel in het algemeen en over de historische context 
betrokken worden. De antwoorden in dit hoofdstuk vormen niet meer 
dan een poging de historische situatie te reconstrueren, waarbij niet 
vergeten mag worden dat in werkelijkheid iedere voorstelling zijn eigen 
specifieke karakter zal hebben gehad.

222  Van Gorp 1991, p. 139; voor toepassing van de term in de dramatheorie zie Pfister 
2001, p. 265-326; Hummelen 1989 gaat uit van de dramatische structuur en beschouwt 
de fabel, die hij ‘geschiedenis’ noemt, als een constructie (achteraf) door de toeschou-
wer.
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2. Dramatisering: gespeelde verhalen
De rederijkers noemden hun stukken niet zomaar ‘spelen van zinne’: 
ieder spel bevatte een bepaalde betekenis, een boodschap die tijdens de 
opvoering werd uitgedragen. De mythen leenden zich goed voor wat de 
rederijkers als de belangrijkste taak van literatuur beschouwden: het ‘by 
brijnghen’ van ‘conceptien’223, ofwel het ‘creatief-interpreterend bezig 
zijn en de morele, religieuze, psychologische of maatschappelijke kant 
van een zaak expliciteren.’224 De fabel zelf werd in die communicatie 
tussen speldichter, acteurs en publiek op allerlei manieren ingekaderd, 
bepaalde interpretaties ervan werden benadrukt en andere juist 
ingeperkt. Ik bespreek hier een aantal dramaturgische technieken 
waarmee dat gebeurde: de toevoeging van pro- en epilogen, het optreden 
van sinnekens, uitbreiding van de plot met nieuwe personages en een 
structurering volgens het principe van het wisselend perspectief, en 
tenslotte enkele stilistische aspecten, voor zover die verband houden 
met de dramatische structuur.

 2.� Prologen en epilogen
Prologen waren in het rederijkerstoneel vrij gebruikelijk, vooral bij de 
langere spelen van zinne. De primaire reden zal heel praktisch zijn 
geweest: de opvoering vond in de openbare ruimte plaats, wellicht op een 
plein waar voor de gelegenheid een toneelstellage was gebouwd; publiek 
stroomde van alle kanten toe en op een bepaald moment moest duidelijk 
zijn dat de voorstelling begon. De proloog diende dan om het spel aan 
te kondigen, de inhoud toe te lichten en de toeschouwers tot stilte te 
manen. Maar in veel gevallen is de proloog ook de plaats waar expliciete 
uitspraken over de intenties van het spel worden gedaan, argumenten 
voor de keuze van het onderwerp worden geleverd en eventuele kritiek bij 
voorbaat wordt gepareerd. Proloog en epiloog markeren de grenzen tussen 
het spel en de werkelijkheid en karakteriseren de relatie tussen die twee. 
Helaas zijn niet bij alle mythologisch-amoureuze spelen de prologen en 
epilogen overgeleverd, maar de teksten waarover we wel beschikken 
geven een goede indruk van de specifieke manier waarop mythologie op 
het toneel werd gepresenteerd. Het gaat om de beide Pyramus en Thisbe-

223  De Castelein 1555, 21 (strofe 61).
224  Coigneau 2001, p. 205.
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spelen, Jupiter en Yo, Aeneas en Dido en Iphis en Anaxarete. 225 
Tussen de teksten die hier onder de gemeenschappelijke noemers 
‘prologen’ en ‘epilogen’ worden besproken, zijn grote dramaturgische 
verschillen. De meest neutrale vorm is de zogenaamde ‘sprekende 
proloog’, die wordt voorgelezen door een of twee rederijkers zonder dat er 
sprake is van een rollenspel. Ze staan daar als zichzelf en spreken namens 
de optredende rederijkerskamer. Ze verwoorden geen uitgesproken 
standpunten, bijvoorbeeld ten aanzien van de stof, het doel van de 
opvoering of het publiek. Dit ligt ook voor de hand als we bedenken dat 
de proloogspreker een lid was van de uitvoerende rederijkerskamer, een 
stadsgenoot en wellicht familielid of bekende van vele toeschouwers. Hij 
stond grotendeels op het toneel als zichzelf, en sprak weliswaar mede 
namens zijn kamergenoten, maar zijn positie vergde toch de nodige 
bescheidenheid. 
 Zulke proloogsprekers treffen we aan in Iphis en Anaxarete. Ze 
worden aangeduid met de cijfers 1 en 2; wanneer ze hun tekst uitspreken, 
is dat vanuit hun eigen identiteit en niet die van een personage. Ze 
openen met een rondeel dat een zegenwens aan het publiek bevat: ‘Hy 
die boven al inden hoochsten graet staet // Wil u een ghesont en vrolick 
leven gheven.’226 Dan volgen de inhoudsopgave van het spel en een korte 
uitleg over de boodschap die er in vervat ligt, waarna het publiek tot 
stilte wordt gemaand en het spel kan beginnen. Tot zover is dit de meest 
neutrale vorm die een rederijkersproloog kan aannemen. De sprekers 
staan op hetzelfde werkelijkheidsniveau als de toeschouwers, buiten 
de eigenlijke voorstelling. En zo keren ze ook terug aan het einde van 
het spel, waar ze de epiloog uitspreken als vertegenwoordigers van hun 
kamer. Er is zelfs een zekere symmetrie met de proloog, doordat de 
daarin geuite wens bijna letterlijk wordt herhaald.227 Maar er is hier iets 
opmerkelijks aan de hand. De epiloogsprekers worden immers niet met 
cijfers aangeduid, maar als de ‘burghers’ uit de slotscène van het spel. 
Deze ‘burgers’, op zichzelf heel neutrale personages die niet in de intrige 
betrokken waren, maar die wel deel uitmaken van de wereld van het spel,  
kijken toe hoe Nemesis in een steen verandert, en leveren daarbij hun 

225  Ik reken de prologen in de Handel der amoureusheyt (1621) niet mee, omdat die 
naar alle waarschijnlijkheid ten behoeve van de druk, voor een leespubliek, zijn toege-
voegd; de spelen die zonder oorspronkelijke prologen zijn overgeleverd zijn: Narcissus 
en Echo, Mars en Venus, Leander en Hero en Cephalus en Procris.
226  Iphis en Anaxarete, fol. Aii r.
227  Iphis en Anaxarete, fol. Dii v.
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commentaar. Dat commentaar gaat vrijwel naadloos over in de epiloog: 
de spelers stappen uit hun rol, uit de fictieve wereld van het spel en 
keren met het doorbreken van de vierde wand terug op het niveau van de 
toeschouwers.228 De terloopsheid waarmee dat gebeurt, geeft aan dat de 
speldichter er op vertrouwde dat het publiek de grenzen tussen fictie en 
werkelijkheid kon onderscheiden. Maar hij was zich er tegelijkertijd wel 
van bewust dat de relatie tussen die twee problematisch kon zijn, vooral 
bij de dramatisering van ‘een fabel, een Poeetsch ghedicht, // Een groote 
leughen’.229 Daarom voegde hij na de eerste, neutrale proloog nog een 
zogenaamde ‘spelende’ proloog toe, waarin juist die verhouding tussen 
fictie en werkelijkheid, tussen mythe en boodschap centraal stond. Deze 
komt later ter sprake.

Er zijn verschillende mythologisch-amoureuze spelen met een 
zogenaamde ‘spelende’ proloog, een proloog waarbij de acteurs in een 
personage kruipen. Hun specifieke rol schept mogelijkheden om het 
komende spel al bij voorbaat in een ander licht te stellen. Zo kunnen 
de personages in de proloog personificaties zijn van (aspecten van) het 
dichterschap: in Jupiter en Yo heten ze Jonstigh Herte en Ghewillighen 
Aerbeyt, in Aeneas en Dido Rhetorijckelijck Gheest en Poetelijck Sin. 
Het publiek ziet niet een gewone rederijker, maar diens ideaalbeeld: de 
dichter die vanuit liefde voor de kunst, met ijver, retorische vaardigheid 
en kennis van de literatuur het spel heeft geschreven dat nu gaat worden 
opgevoerd. Een ander type proloogfiguren vinden we in Pyramus en 
Thisbe (Brugge), waar Bedrieghelijc Waen en Fraudelijc Schijn het 
verhaal inleiden en tegelijk, door hun allegorische betekenis, wijzen op 
het fictionele karakter van het spel. In deze gevallen is dus tevens sprake 
van ‘opvoeringsfictie’: de proloogfiguren wekken de indruk dat zij het 
spel ter plekke in het leven roepen. Het publiek verneemt de aanleiding 
voor de opvoering, hoort en ziet hoe de proloogfiguren zich beraden op 
een mogelijk onderwerp en welke afwegingen daarbij worden gemaakt. 
Zo is het mogelijk om de betekenis en de functie van het spel scherper 
te profileren, maar ook om de mythologische stof duidelijk te markeren 
als ‘fictie’. Bij die opvoeringsfictie wordt soms ook gebruik gemaakt van 
gespeelde critici, zoals in Aeneas en Dido en Iphis en Anaxarete. Een 
of twee boers ogende typen betreden het toneel om quasi-spontaan hun 

228  Iphis en Anaxarete, fol. Diiv.
229  Iphis en Anaxarete, fol. Aiiir.ol. Aiiir.
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afkeuring van de stofkeuze te laten blijken, zodat de argumenten ten 
gunste van de mythologie op een ‘natuurlijke’ wijze expliciet gemaakt 
kunnen worden. En door de kritiek te laten verwoorden door boerse 
typen die zich weinig deftig gedroegen, werd op effectieve wijze elk gezag 
aan hun argumenten ontnomen. De rederijkers zelf presenteerden zich 
-niet alleen in de woorden, maar ook in het voorname uiterlijk van hun 
alter ego’s op het toneel- als geleerde, wijze heren. Het publiek zal zich 
dan ook eerder met hen dan met hun criticasters hebben geïdentificeerd, 
en dat bevorderde acceptatie van hun standpunt en welwillendheid ten 
aanzien van de komende voorstelling. Bovendien kon in deze prologen 
nog nadrukkelijker dan in de gesproken prologen de aandacht worden 
gericht op de morele strekking van het spel.

In de Amsterdamse Pyramus en Thisbe is in feite geen sprake van een 
hoofdspel met proloog en epiloog, maar van een spel-in-het-spel. In 
het binnenspel wordt de fabel van Pyramus en Thisbe vertoond om de 
hoofdpersoon uit het buitenspel te overtuigen dat de liefde voor God 
te prefereren is boven aardse, vleselijke liefde.230 Die hoofdpersoon, d’ 
Ammoreuse, verschijnt op het toneel als een rijkelijk geklede jongeman, 
een figuur dus met wie het publiek zich wellicht graag identificeerde. 
Maar de aanwezigheid van de sinnekens, Sinnelijcke Genegenheijt 
en Hertelijcke Lust, maakt al snel duidelijk dat hij eigenlijk een 
schertsfiguur is, het type van de onbedachtzame, oppervlakkig levende 
jongeling die het najagen van aardse genoegens als hoogste doel in het 
leven beschouwt. Bij de opkomst van Poetelijck Gheest, gekleed als een 
‘docktoor’, een geleerde, zal het publiek wel begrepen hebben dat er een 
stichtelijke les op het programma stond. Maar eerst kijkt het nog, als 
het ware over de schouders van de Ammoreuse en de Docktoor, naar 
de vertoning van het Pyramus en Thisbe-spel. Als dit binnenspel is 
afgelopen, blijkt de Ammoreuse er zeer door aangedaan, een reactie die 
men waarschijnlijk ook bij het echte publiek beoogde. Nu is zijn beroerde 
gemoed wel ontvankelijk voor de stichtelijke les die Poetelijck Geest aan 
het spel verbindt, en ook het publiek zal daardoor zijn aangespoord om 
de boodschap ter harte te nemen.231 

230  Een vergelijkbare constructie van een spel-in-het-spel met een didactische toepas-
sing in Pluto en Proserpina, waar het personage Geestelijck-en-Weerlijck kiest voor ‘de 
duisternis’, een leven in onwetendheid en zonde; een wachter, genaamd Weete-van-Als, 
probeert hem te bekeren door de vertoning van de mythe.
231  Met Van Dijk 1996 ben ik van mening dat in dit spel identificatie een belangrijk 
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Tot nu toe zagen we in de prologen voornamelijk figuren optreden die 
als alter ego’s van de rederijkers konden worden beschouwd en die als 
fictionele ensceneurs de opvoering verdedigden. In het Brugse Pyramus 
en Thisbe vindt wat dat betreft een opvallende omkering plaats.232 
Hier zijn het namelijk sinnekens die het initiatief tot de opvoering 
nemen. Zij willen het publiek een geschiedenis voorschotelen, waarin 
zij destijds zelf een grote rol hebben gespeeld. Hun namen zijn echter 
niet voor niets Bedrieglijc Waen en Fraudelic Schijn. De laatste kwam 
op het idee voor een amoureus spel toen tussen slapen en waken zijn 
‘fantasie de sinnen toetste // Int alder soetste vanden planeten.’ Dit 
mag wel als een waarschuwing worden opgevat dat het komende spel, 
de geschiedenis van Pyramus en Thisbe, een letterlijke schijnvertoning 
zal zijn. De opvoeringsfictie waarschuwt de toeschouwers als het ware 
om voorzichtig en oplettend te blijven: het opgevoerde spel is geen 
werkelijkheid. Dit blijkt ook in de epiloog, waar de ‘ware’ betekenis van 
het spel onthuld wordt. Uiteraard niet door de sinnekens, maar door 
de personages uit de voorafgaande scène, de vader van Pyramus en de 
moeder van Thisbe. De acteurs stappen, net als in Iphis en Anaxarete, 
uit hun rol, om als gewone rederijkers de allegorische toepassing op het 
vertoonde spel te presenteren.

De diverse pro- en epilogen in de mythologische spelen zijn te beschouwen 
als een vorm van metacommunicatie tussen dichter en publiek. Ze 
bieden een interpretatiekader en een rechtvaardiging van het hele 
spel. De inhoud daarvan wordt nadrukkelijk als fictie gepresenteerd, 
als een wereld die op een ander niveau begrepen moet worden dan de 
werkelijkheid buiten het kader van het spel. Zo wordt de mogelijke 
weerstand tegen heidense mythen al bij voorbaat weggenomen, en kan 
het publiek zich instellen op een adequate luister- en kijkhouding. 

 2.2 Sinnekens 
De sinnekensfiguren vormen, na de toevoeging van pro- en epilogen, 
een tweede middel om de antieke mythen dramatisch in te kaderen. De 

didactisch middel vormde, maar ik denk dat hij de figuur van de Ammoreuse te positief 
beoordeelt: in plaats van sympathie, wekte de identificatie bij de toeschouwer waar-
schijnlijk vooral herkenning van de eigen zwakheden op.
232  Ik beschouw, met Van Es 1965, p. 66-67, de verzen 1-51 als een latere toevoeging 
ten behoeve van de druk, en de daarop volgende sinnekensscène v. 52-187 als de oor-
spronkelijke proloog van het spel.
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sinnekens in het Brugse Pyramus en Thisbe, Bedrieglijc Waen en Fraudelic 
Schijn, kondigden in hun proloog reeds aan dat zij zelf in de te vertonen 
geschiedenis een belangrijke rol zouden gaan spelen. En inderdaad zijn ze 
voortdurend op het toneel aanwezig om de hoofdpersonen te bespieden, 
verleiden, aan te sporen of te bespotten. 
 Door de aanwezigheid van de sinnekens wordt duidelijk in 
welke richting de interpretatie van de fabel gezocht moet worden. Zij 
personifiëren ‘het kwaad’ -in het geval van Bedrieglijc Waen en Fraudelic 
Schijn het menselijk onvermogen om onderscheid te maken tussen 
waarheid en schijn- en worden daarmee de veroorzakers van liefdesleed 
dat bij Ovidius vooral een tragische speling van het lot was. Maar ook 
met hun commentaren bepalen de sinnekens het perspectief op de 
hoofdhandeling: door de informatie die ze geven en door de cynische, 
scabreuze opmerkingen die de hooggestemde toon van de verliefde 
protagonisten van een tegengeluid voorzien. Zelfs tijdens scènes waar 
de sinnekens geen tekst hebben, mogen we aannemen dat ze vanaf de 
zijkanten van het toneel of door een spleet in de gordijnen met veel 
gebaren en mimiek de gebeurtenissen op de voorgrond volgen.233 Terwijl 
het perspectief in de hoofdhandeling voortdurend verspringt, vormen 
de sinnekens een constante factor die het publiek ervan vergewist dat 
al die verschillende scènes met elkaar samenhangen, naar één punt 
verwijzen. Ze vormen een onmisbaar onderdeel in de dramaturgie van 
de spelen.234

Voor de toepassing van de sinnekens in de mythologisch-amoureuze 
spelen maakten de speldichters gebruik van de bestaande dramatische 
traditie, waarbij aan de ene kant de heiligen- en mirakelspelen model 
stonden, aan de andere kant de explicatieve spelen of moraliteiten. Met de 
eerste groep hebben de amoureuze spelen gemeen dat er een geschiedenis, 
een gegeven reeks gebeurtenissen aan ten grondslag ligt, waarin 
duiveltjesparen de verleiding tot zonde uitbeelden.235 De moraliteiten 
leverden het voorbeeld voor het gebruik van personificaties 

233  De onderlinge dialogen van de sinnekens eindigen vaak met opmerkingen als: 
‘Nu gaen wy hooren al de gheveirten’ (Jupiter en Yo I, v. 507), ‘Laet ons wel gaeije slaen 
deesen uijtlandere, Ghij van deen sijde, en ick van dandere’ (Aeneas en Dido v. 339-40).
234  Hummelen 1958.
235  Hummelen 1958 p. 324-28, 336-352; voor duivelscènes in het religieuze toneel zie 
Pleij 1996, Haslinghuis 1912. 
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als een geïintegreerd onderdeel van de allegorische handeling.236 In de 
mythologisch-amoureuze spelen krijgen ze vaak een specifiek amoureuze 
betekenis: Wonderlijck Mormereeren en Narcissus Scoonheit (Narcissus 
en Echo), Sinnelijcke Genegenheijt en Hertelijcke Lust (Pyramus en 
Thisbe (Amsterdam)), Jolijt van Ooghen en Ghepeijs van Minnen (Mars 
en Venus), Natuerelijcke lust en Cracht van Liefden (Jupiter en Yo), 
Jonstich Herte en Faeme van Eeren (Aeneas en Dido), Brandt der Minnen 
en Hovaerdich Ingeven (Iphis en Anaxarete). In Leander en Hero treedt 
zelfs in elk deel een ander sinnekenspaar op, dat de achtereenvolgende 
stadia van de liefde tussen Leander en Hero representeert: Amoureuse 
Affectie en Ghelijcke Complectie, Roover van d’Amoureuse Zinnen 
en Ghebruyck van Liefde in Feyten van Minnen, Inborstighe Envye en 
Valsche Calumnije en tenslotte Rampzalighe Fortuyne en Goddeloose 
Desperatie. Cephalus en Procris heeft met Bedriechlyck Ghesicht en Vals 
Ghehoor een sinnekenspaar dat sterk overeenkomt met dat in het Brugse 
Pyramus en Thisbe. Deze sinnekens zijn niet specifiek gebonden aan 
een amoureuze betekenis, maar wel heel geschikt om de toeschouwers 
er op te wijzen dat liefde ‘blind’ maakt.
 De sinnekens lijken op de duiveltjes van het religieuze toneel 
in hun paarsgewijze optreden en in het verleidende contact met 
de protagonisten, maar ze zijn tevens personificaties van abstracte 
begrippen zoals we die in de explicatieve spelen vinden. Hummelen 
verklaarde het optreden van deze nieuwe mengvorm uit het antiek-
mythologische karakter van de spelen, waarin duiveltjes nu eenmaal 
moeilijk toe te passen waren. Maar hij gaf ook al aan dat de allegorische 
liefdesliteratuur, met name de Roman de la Rose, de speldichters tot 
voorbeeld zal hebben gestrekt.237 De allegorische vorm bood volop 
mogelijkheden om de verleiding te dramatiseren, terwijl de nieuwe, 
mythologische stof experimenten in de hand werkte.
 Dat is duidelijk te zien in het oudst bekende spel, Narcissus en 
Echo, waar de ‘verraders’, zoals ze in dit spel worden genoemd, een uiterst 
hybride karakter vertonen. Wonderlyck Mormereeren verschijnt als eerste 
op het toneel als ‘bybrengere’ (boodschapper, uitvoerder) van de goden 
Venus en Cupido. Hij moet ervoor gaan zorgen dat Echo verliefd wordt. 
Als intermediair tussen goden en mensen, tussen de bovennatuurlijke 
wereld en het ondermaanse, is Wonderlyck Mormereeren vergelijkbaar 

236  Hummelen 1958, p. 342-48.
237  Hummelen 1958, 342-43.
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met een demon, en de manier waarop hij Echo’s gedachten bespeelt, doet 
inderdaad denken aan een duivelse influistering.238 En ook Narcissus 
Scoonheit, op het eerste gezicht een personificatie van een menselijke 
eigenschap, blijkt van een bovennatuurlijke herkomst, nl. van de 
zonnegod Phoebus: ‘van Phoebus heeft hy ontfangen // Schoonheit (…)’. 
Wanneer Wonderlyck Mormereeren en Narcissus’ Schoonheit voor het 
eerst samen verschijnen, spreekt er een duivels genoegen uit hun vrolijke 
opwinding over het ongeluk dat zij Echo zullen berokkenen: ‘Ons muet 
altoos valsheit inden beck steecken, tes ons natuere’. Voortaan zullen 
zij, als echte toneelduiveltjes, samen optreden. 
 In het verdere verloop van het spel blijkt echter ook hun functie 
van personificatie. Wanneer zij Echo’s hart ontvoeren, in het ‘prisuen van 
minnen’ sluiten en met een liefdespijl verwonden, blijken de sinnekens 
en hun handelingen een allegorie te vormen op het ontstaan van liefde, 
zoals we die ook in veel contemporaine literatuur tegenkomen.239 Het 
paarsgewijze optreden, dat een kenmerk van de duiveltjes is, wordt in 
het derde spel zelfs even verbroken wanneer de allegorie vereist dat er 
een derde verrader, Druck en Spijt, bij komt. Kort daarop, als het plan 
wordt opgevat om Echo ter dood te brengen, trekt Narcissus’ Schoonheit 
zich (tijdelijk) terug, geheel in overeenstemming met zijn allegorische 
betekenis. Wonderlyck Mormereeren en Druck en Spijt vormen dan een 
nieuw koppel. Schoonheit komt later in het spel weer terug, gepaard 
aan Antropos, om Narcissus naar het water te lokken en te doden. 
Schoonheit sterft daarbij zelf ook, wat voor een duiveltje ongebruikelijk 
zou zijn, maar weer heel goed past bij zijn betekenis als personificatie. 
De wisselende constellatie van sinnekens in de hoofdhandeling, zo 
stelde Hummelen al, geeft aan dat het spel sterk onder invloed stond 
van het explicatieve toneel, waarin alle personages abstracta voorstelden 
en het hele handelingsverloop in feite één grote allegorie was. Maar het 

238  De gebruikelijke betekenis van murmureren is ‘klagen, morren’, maar die geeft 
niet precies weer waar het personage in dit spel voor staat; in de laatste editie van 
Mariken van Nieumeghen wordt murmeracie vertaald als ‘angst, onrust’: ‘O murmera-
cie die mi al even stranghe creyt, // Hoe ontstelt ghi hert, sin ende verstant’; Coigneau 
1982, p. 79, v. 329. Wonderlyck Mormereeren is dus misschien het beste te vertalen als 
‘vreemde, wonderbaarlijke onrust’.
239  Zie bij voorbeeld exact dezelfde beeldspraak in Pyramus en Thisbe (Amsterdam): 
‘O sinnelijcke genegenheijt –wat condij doen- 
en hertelijcke lust die mij deurblaeckt
houwen my gevangen in Venus prijsoen!
Al slapen de oogen, therte dat waeckt
Deur hem daer alle mijn sin naer haeckt!’
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impliciet demonische karakter van vooral Wonderlyck Mormereeren en 
het toch steeds weer paarsgewijze optreden, laten zien dat de duiveltjesrol 
uit het religieuze toneel niet vergeten is.240

 In de andere twee Brusselse spelen, Mars en Venus en Jupiter en 
Yo, is het optreden van de sinnekens een stuk eenduidiger. Ze treden wel 
consequent paarsgewijs op, maar vertonen geen echt duivelse trekjes. Hun 
activiteit blijft beperkt tot het verbale verleiden van de hoofdpersonen. Zo 
zien we hoe de sinnekens achtereenvolgens Venus en Mars en Yo en Jupiter 
influisteren om toe te geven aan hun verliefdheid, terwijl de slachtoffers 
zelf daar nog hun twijfels bij hebben. Deze verleidingsscènes vormen 
dus een deels geallegoriseerde innerlijke tweestrijd, een psychomachia. 
Er is geen sprake van een bovennatuurlijke opdracht, hooguit van een 
menselijke zwakte die de protagonisten tot liefde aanzet. De allegorie 
zet zich ook niet voort in symbolische handelingen, zoals de opsluiting 
in het Prisuen van Minnen in Narcissus en Echo. 

Ook in veel andere mythologisch-amoureuze spelen is de verleiding een 
belangrijke taak van de sinnekens.241 Steevast benaderen zij daarvoor 
eerst het vrouwelijke personage, en wanneer dat overwonnen is volgt 
het mannelijke slachtoffer.242 De manier waarop die verleidingen 
geënsceneerd worden, is ook steeds gelijk: de verliefde, geobserveerd door 
de sinnekens, beschrijft in een monoloog zijn of haar verwarde toestand, 
waarop de sinnekens hem of haar influisteren hoe mooi, edelmoedig, 
begeerlijk de geliefde is. Alle mogelijke bezwaren tegen een verbintenis 
wuiven ze weg, in de eerste plaats de angst voor een afwijzing, maar niet 
in de laatste die voor eerverlies. De verleidingsscènes eindigen uiteraard 
met de capitulatie van de hoofdpersoon, gevolgd door een triomfantelijke 
sinnekensscène.
 Het contact tussen sinnekens en mensen, tussen personificaties 

240  In Iphis en Anaxarete komen een eeuw later een aantal van deze typische kenmer-
ken ook voor: het niet altijd paarsgewijs optreden en het demonisch karakter, gemar-
keerd door het veelvuldig refereren aan Lucifer als baas van de sinnekens; de overeen-
komsten zijn waarschijnlijk terug te voeren op navolging van de Spiegel der minnen, 
net als Narcissus en Echo een spel van Colijn van Rijssele.
241  Uitzondering vormen de liefdeskoppels waar verleiding niet meer nodig is (Pyra-
mus en Thisbe (Brugge) start in medias res, in Cephalus en Procris zijn de hoofdper-
sonen reeds getrouwd) en de personages die (ook in het oorspronkelijke verhaal) niet 
verliefd worden (Narcissus, Anaxarete).
242  Aan deze volgorde ligt de gedachte ten grondslag dat vrouwen in het algemeen 
gemakkelijker tot zonde te verleiden zouden zijn dan mannen, naar het voorbeeld van 
Eva en de slang in Genesis.
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en personages, krijgt in de mythologisch-amoureuze spelen regelmatig 
een bijzondere vorm: het zogenaamde ‘invisibele contact’.243 Het komt 
als volgt tot stand: midden in een monoloog van de hoofdpersoon, waar-
bij de sinnekens waarschijnlijk van terzijde hebben staan luisteren, rich-
ten ze plotseling het woord tot hem of haar. Het lijkt echter alsof het per-
sonage zich niet bewust is van hun aanwezigheid. Er is geen begroeting, 
en geen bevestiging dat het personage de sinnekens heeft opgemerkt. 
Toch leiden de opmerkingen van de sinnekens tot gedachtensprongen 
in de monoloog, die gewoon wordt voortgezet. Deze contactvorm maakt 
duidelijk dat de sinnekens op een ander werkelijkheidsniveau functione-
ren dan de protagonisten: ze personifiëren op dat moment een innerlijke 
toestand. Het personage is zich echter niet ten volle bewust van zijn 
eigen motieven, het ontbreekt hem aan de zelfkennis die nodig is om de 
kwade ingevingen van de sinnekens te herkennen.244 Het invisibele con-
tact zorgt daarmee voor een sterk dramatisch effect: het publiek onder-
kent de boosaardige invloed van de sinnekens, terwijl de protagonisten 
zich van geen kwaad bewust zijn. Het invisibele contact benadrukt dus 
het gebrek aan zelfkennis, aan reflectie bij de hoofdpersonen,245 en dat 
zorgt voor een grote dramatische ironie. Dit werd binnen het mytholo-
gisch-amoureuze drama een sterke conventie.
 In Aeneas en Dido is er vrijwel geen contact tussen mensen en 
sinnekens. In de bron, Vergilius’ Aeneis, is het bestuur van de goden 
bepalend voor de loop van de geschiedenis, en ook Van Ghistele legt daar 
de nadruk, en niet op de kwade, duivelse invloed van de sinnekens. De 
sinnekens in zijn spel, Jonstich Herte en Faeme van Eeren, personifiëren 
voornamelijk menselijke eigenschappen die de uitvoering van dit 
goddelijke plan bewerken: Dido’s ontvankelijkheid voor de liefde en 
Aeneas’ heldenroem. De sinnekens volgen de ontwikkelingen echter wel 
op de voet, en op twee momenten in dit omvangrijke spel is er dan toch 

243  Hummelen 1958, p. 112-116; volgens hem is het invisibele contact een kenmerk 
van de oudere mythologisch-amoureuze spelen, maar hij rekent daartoe ook Leander en 
Hero, dat veel jonger bleek te zijn, terwijl in Cephalus en Procris ook invisibel contact 
voorkomt tussen de sinnekens en Cephalus; het enige jongere spel met uitsluitend 
visibel contact is dus Iphis en Anaxarete. 
244  In de Spiegel der minnen is Katharina zozeer verblind door liefde dat zij het sinne-
ken Vreese voor Schande pas na vele contactscènes herkent: ‘dat doet de blintheyt uwer 
minnen, dat ghy vreese voor schande niet en kint’; v. 4232-33.
245  De sinnekens personifiëren in de mythologisch-amoureuze spelen dan ook altijd 
menselijke faculteiten op het fysieke, redeloze niveau; hun influisteringen aanduiden 
als ‘gedachten’ is misschien daarom niet zo passend, het zijn in wezen louter lichame-
lijke impulsen, die tot schijnrationalisaties leiden.
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sprake van invisibel, verleidend contact, typisch voor het genre: Dido 
wordt door de sinnekens (en haar zuster Anna) overtuigd dat ze Aeneas 
tot man moet nemen, en Aeneas wordt bestookt met argumenten om de 
opdracht van de goden te verwaarlozen en bij Dido te blijven.
 
Ook Van Haecht koos in Cephalus en Procris, in lijn met de conventie 
van de mythologisch-amoureuze spelen, voor invisibel contact tussen 
zijn protagonisten en de sinnekens, Bedrieghelijck Ghesichte en Vals 
Ghehoor.246 Soms is er in dit spel echter wel sprake van een gelijkwaardig 
contact. Dit is het geval wanneer Vals Ghehoor Procris informeert 
over over Cephalus’ vermeende ontrouw. Procris spreekt hem toe als 
‘vrint’ (fol. 14r), kennelijk omdat zij zijn ware aard niet herkent, en er 
ontwikkelt zich tussen hen een volwaardige dialoog. Een tweede geval 
doet zich voor als Bedriechelyck Ghesicht Cephalus aanbiedt om een kist 
met kostbaarheden naar Procris’ kamer te dragen. Het gaat, zeker in dit 
tweede geval, om een meer technische functie van de sinnekens, want 
buiten deze momenten zijn de hoofdpersonen zich nergens bewust van 
de aanwezigheid en de verleidende, of in dit geval: misleidende invloed 
van de sinnekens. Pas helemaal aan het einde van het spel realiseert 
Cephalus zich dat de hele tragedie is gebaseerd op een misverstand, maar 
de sinnekens hebben dan, heel toepasselijk, het toneel alweer verlaten. 
 In Leander en Hero is tweemaal sprake van invisibel contact 
(Liefs ghebruyck en Roover die Leander aansporen om over te zwemmen 
en vervolgens Hero geruststellen over zijn komst), maar daarnaast komen 
ook twee verleidingsscènes voor waar de sinnekens wel worden herkend 
(Amoureuse Affectie en Ghelijcke Complectie, achtereenvolgens met 
Hero en Leander).

In de contactscènes dringen de sinnekens binnen in de hoofdhandeling als 
demonische krachten of als personificaties van menselijke zwakheden. 
Ze sturen daardoor in sterke mate de interpretatie van het liefdesverhaal. 
Hun influisteringen maken de twijfels van de protagonisten over de 
voors en tegens van hun liefde expliciet, terwijl onder meer uit hun 
namen blijkt hoe het publiek die verliefdheid moet waarderen. Maar 
de sinnekens treden ook buiten de hoofdhandeling op, en gerekend in 

246  In zijn Apostelspelen kiest Van Haecht voor sinnekens die hoofdzakelijk in scènes-
apart optreden, en waarbij de één een negatieve, de ander een positieve betekenis heeft; 
Ramakers 1989, p. 159 e.v.
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aantallen versregels, of in het aandeel opvoeringstijd, zijn deze scènes 
veel belangrijker. Het gaat dan om de zogenaamde scènes-apart en de 
terzijdes.247

 In scènes-apart treden de sinnekens op de voorgrond voor 
een vaak uitvoerige dialoog. Ze scheppen tegen elkaar op over hun 
boosaardigheid, maken plannen, verkneukelen zich in het leed dat 
ze de hoofdpersonen berokkenen en spotten met hun hooggestemde 
liefdesgevoelens. De scènes-apart vormen dus een commentaar op de 
hoofdhandeling en dienen vaak als scharnier tussen de afzonderlijke 
fasen. Zo kunnen ze ook een sprong in de tijd overbruggen, bijvoorbeeld 
van het moment dat Pyramus en Thisbe afspreken elkaar te ontmoeten 
tot het tijdstip van hun rendez-vous. De sinnekensscène kan tevens een 
handig middel zijn om zoiets precairs als de ‘huwelijksvoltrekking’ van 
Dido en Aeneas op het toneel te omzeilen. Eerst vertelt de wachter hoe 
hij Dido en Aeneas met hun gezelschap ziet uitrijden; het valt hem op 
dat de koningin zich naast deze ridder heel verliefd gedraagt, maar hij 
heeft zijn beroepsgeheim: ‘hooren, sien en swijghen is mij bevoolen’. Het 
is aan de sinnekens in de volgende scène-apart om verslag te doen van 
wat er daarna gebeurt: hoe de geliefden in een spelonk schuilen voor het 
onweer en er de liefde bedrijven. Ze vertellen dit weliswaar achteraf, 
maar toch in dezelfde levendige termen als in de ‘gluurscènes’ in Mars 
en Venus en Leander en Hero. Er volgt uiteraard uitvoerig commentaar 
op Dido’s dwaasheid en de onbestendigheid van dit huwelijk, waardoor 
de scène niet alleen een informerende, maar ook een commentariërende 
functie krijgt. Tot slot uiten de sinnekens het voornemen om Hyarbas 
op de hoogte te stellen van het nieuws, zodat in deze scène, die in 
hoofdzaak een terugblik vormt, ook weer dramatische spanning wordt 
opgebouwd.
 Terzijdes zijn meest kortere dialoogjes tussen de sinnekens, die 
parallel aan de hoofdhandeling worden gespeeld. Midden in een scène 
dus, die in stilte wordt voortgezet, leveren de sinnekens, waarschijnlijk 
vanaf de zijkanten van de speelruimte, hun commentaar, of moedigen 
de hoofdpersonen nog eens aan. Vaak is een terzijde ook het vervolg van 
een scène-apart. Als de hoofdpersonen het toneel betreden verplaatsen 
de sinnekens zich naar de randen van het toneel, vaak met uitroepen 

247  Om nog maar te zwijgen van het stille spel dat de sinnekens ongetwijfeld ook 
hebben vertoond tijdens de overige scènes, maar waarover we op basis van de huidige 
gegevens geen uitspraken kunnen doen.
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als ‘duijct hier achter’(Mars en Venus 217) of ‘Sust, (…) laet ons hooren 
(…)’ (Jupiter en Yo 340). Ook omgekeerd kan een terzijde overgaan in 
een scène-apart, wanneer de hoofdpersonages het toneel verlaten en de 
sinnekens uit hun schuilplaatsen tevoorschijn komen. Als al dit soort 
aanwijzingen in de speltekst en de beschikbare regieaanwijzingen bij 
elkaar worden opgeteld, blijkt dat de sinnekens vrijwel onafgebroken op 
het toneel aanwezig zijn. 
 De toeschouwers moesten met hun aandacht dus voortdurend 
heen-en-weer schakelen tussen de hoofdhandeling, waarin de 
liefdesgeschiedenis scène voor scène werd uitgebeeld,248 en de handeling 
van de sinnekens, waarin die gebeurtenissen in een ander licht werden 
gesteld. Terwijl de sinnekens in de contactscènes aansluiten op het 
taalgebruik en de beleving van de hoofdpersonen, tonen ze in de scènes-
apart hun ware, boosaardige karakter. Ze uiten hun leedvermaak en 
bespotten de hooggespannen emoties van de protagonisten als louter 
lichamelijke aandoeningen. Ze maken daarbij het liefst gebruik van 
allerlei aan het huishouden, aan voedsel en keuken ontleende metaforiek 
om de associatie van liefde met alledaagse, fysieke levensbehoeften te 
benadrukken. De overdrijving, de vindingrijke taal en het contrast met 
de hoofdhandeling hebben waarschijnlijk heel komisch gewerkt. De 
regelmatig terugkerende sinnekensscènes konden enerzijds zorgen voor 
een ontlading van de spanning die door identificatie met de personages 
was opgebouwd, anderzijds gaven ze een andere kijk op het verschijnsel 
liefde. Maar in hoeverre werd die kijk door de toeschouwers gedeeld? 
Het relativerende standpunt van de sinnekens had zeker niet meer gezag 
dan dat van de protagonisten, het werd ondermijnd door hun groteske 
overdrijving, maar ook door hun intrinsiek negatieve karakter, dat zij 
zelf voortdurend benadrukken. De afwisseling tussen sinnekenscènes 
en hoofdhandeling was dus niet alleen een afwisseling van verhalend 
en commentariërend, van ernst en humor, maar tevens tussen 
contrasterende perspectieven.249 

 2.� Andere personages 
In de omwerking van ‘fabel’ naar spel kwamen er behalve de 
proloogfiguren en de sinnekens nog andere personages bij: goden 

248  Maar waarin ook weer de mogelijkheid bestond om meerdere scènes, of liever 
‘dramatische situaties’ naast elkaar te plaatsen, zie Hummelen 1989, p. 76 e.v.
249  Hummelen 1958, p. 222-238.
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(voor zover de hoofdpersonen zelf al geen goden waren, zoals in Mars 
en Venus), maar ook ouders, bedienden, wachters, burgers, buren en 
arbeiders. Soms werkten de speldichters daarbij een gegeven uit de 
brontekst uit, maar deels waren die rollen ook ontleend aan bestaande 
toneelconventies en functioneel aangepast aan het nieuwe stofcomplex. 
Ze gaven de mogelijkheid om nog meer invalshoeken op het thema van 
de liefde te laten zien. 

-Goden
In Ovidius’ Metamorfosen spelen alle liefdesverhalen zich af binnen een 
mythologisch kader. Het zijn de goden zelf (of hun bastaardkinderen) 
die verliefd worden, of de liefdesverhouding past in een plan van hoger 
orde. Ook bij Vergilius is de liefde tussen Aeneas en Dido het gevolg 
van de beschikkingen der goden. In het drama van de rederijkers was 
het perspectief vanzelfsprekend christelijk, waardoor het uitbeelden 
van heidense goden een heikele kwestie werd. De suprematie van God 
mocht in geen geval ondermijnd worden door de aanwezigheid van 
de goden. In veel gevallen zijn antieke goden dan ook antropomorfe 
figuren geworden van wie de bovennatuurlijke afkomst nauwelijks 
nog zichtbaar is (Mars en Venus), of worden zij als personificaties 
voorgesteld (Nemesis in Iphis en Anaxarete).250 Toch worden in vier 
van de mythologisch-amoureuze spelen heidense goden als wezens met 
bovennatuurlijke macht voorgesteld: Narcissus en Echo, Jupiter en Yo, 
Aeneas en Dido en Leander en Hero.251 Hoe kreeg dat transcendente 
karakter in de opvoeringspraktijk vorm, en hoe verhield het beeld zich 
tot de traditionele uitbeelding van de christelijke God in het religieuze 
toneel?

Het verhaal van Narcissus en Echo, dat in de middeleeuwse overlevering 
van alle mythologische connotaties was ontdaan, kreeg in het spel 
van Colijn een extra dramatische laag door de toevoeging van antieke 
goden als Venus, Cupido en Diana. Venus, de planeet en liefdesgodin, en 
Cupido trachten de liefde tussen Echo en Narcissus te bewerkstelligen, 

250  Seznec 1996, Colleman 1999-2000; zie ook de diverse bijdragen in Bordier en Las-
combes 2006.
251  In de beide Pyramus en Thisbe-spelen wordt de liefde tussen de menselijke hoofd-
personen geenszins door goddelijke interventies gestuurd. De goden in Cephalus en 
Procris (Aurora en Diana, wier rollen dicht bij de brontekst staan) en Iphis en Anaxarete 
(Nemesis, een personificatie of dea ex machina) blijven hier buiten beschouwing
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maar worden daarin tegengewerkt door Diana, maangodin en 
beschermster van de kuisheid. De helderziende god Phebus verklaart die 
strijd als tegengestelde astrologische invloeden op de mens: Narcissus 
staat onder invloed van Neptunus en is van nature niet geschikt voor 
de liefde, terwijl Echo’s aard, door toedoen van Venus, haar juist heel 
snel tot liefde geneigd maakt. De goden staan dus voor twee bepaalde 
houdingen tegenover de aardse liefde, maar ook voor een mens- en 
wereldbeeld waarin astrologische principes een belangrijke rol spelen. De 
liefdesgeschiedenis op het eerste niveau, tussen de koningsdochter Echo 
en de prins Narcissus, vormt feitelijk de illustratie van die godenstrijd. 
Dit wordt duidelijk wanneer tegen het einde van het spel de dramatische 
ontwikkelingen culmineren in een hemelscène waarin Narcissus wordt 
beschuldigd van Echo’s dood. Als aanklager treedt Cupido op, namens 
Venus, terwijl Diana de verdediging voert. Jupiter, als opperste rechter, 
besluit dat Narcissus voor zijn misdaad gestraft moet worden. Neptunus 
en Antropos adviseren hem over de voltrekking van het vonnis. 
 Het proces in de hemel was in het religieuze toneel een veel 
voorkomend thema.252 In het prototypische Maskeroen, dat als wagenspel 
wordt opgevoerd in Mariken van Nieumeghen, eist Maskeroen, als 
advocaat van de duivel, gerechtigheid van God: waarom wordt de mensheid 
niet gestraft voor al haar zonden? God neigt ertoe hem gelijk te geven, 
maar Maria, de moeder van God, treedt op als pleitbezorgster voor de 
mens en doet een beroep op Zijn barmhartigheid. Ze stelt voor de mensen 
nog eenmaal te waarschuwen, opdat zij hun leven zullen beteren.253 Ook 
in Die eerste Bliscap van Maria wordt een proces in de hemel uitgebeeld, 
maar de aanvankelijke procesvorm loopt uit op een strijdgedicht tussen 
de deugden.254 Een laatste voorbeeld van een hemelproces vinden we in 
het allegorische Spel van de Wellustighe Mensch, waar Gods Gramschap 
en Gods Gratie voor d’ Opperste Mogentheijt bepleiten dat de mens 
voor zijn zonden wordt gestraft respectievelijk dat hem genade wordt 
geschonken.255

 De dramatische parallel met het religieuze toneel verleende aan 
de rechtzaak in Narcissus en Echo en met name aan Jupiter, een groot 
gezag: de dood van Narcissus was niet zomaar een wraakactie van Venus, 
maar het gevolg van een weloverwogen, rechtvaardige beslissing van 

252 Mak 1957, p. 7-27. Mak 1957, p. 7-27.
253 Coigneau 1982, v. 728-857. Coigneau 1982, v. 728-857.
254  Beuken 1973, p. 74-112, v. 453-1400; zie ook Mak 1957, p. 7-27.
255  Kruyskamp 1950, p. 132-143, v. 833-1163.
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de opperste instantie.256 Dat oordeel kreeg er mogelijk ook een bredere, 
exemplarische strekking door: het vonnis betrof niet alleen Narcissus, 
zoals het in het religieuze drama niet om één specifieke mens ging. De 
vorm van een proces, met een uitvoerige woordenstrijd tussen Cupido en 
Diana, bood bovendien de mogelijkheid om de verschillende standpunten 
ten aanzien van liefde nog eens helder naast elkaar te zetten.
 De beklaagde Narcissus is zelf niet bij het hemelproces aanwezig. 
Ook dat is een gebruikelijke voorstelling van zaken in het religieuze 
toneel, waar het vanzelf sprak dat de mens geen toegang tot de hemel 
had. Zelfs rechtstreeks contact tussen goden en mensen komt in de 
mythologisch-amoureuze spelen nauwelijks voor. De scènes waarin ze 
elkaar ontmoeten, zijn zorgvuldig gestileerd om de indruk te vermijden 
dat heidense figuren als Narcissus op gelijke voet stonden met het hogere. 
In Narcissus en Echo worden Diana en Venus voorgesteld als beelden in 
een tempel, tot wie Narcissus en Echo zich richten in bijzonder kunstig 
vormgegeven gebeden. Het antwoord van de godinnen, ofwel van hun 
‘imagie’, is wel rechtstreeks tot de protagonist gericht, maar zij nemen 
daarbij niet zijn of haar rijmklanken over, het zogenaamde responsierijm 
dat in dialogen gebruikelijk was. Dit om de indruk van rechtstreeks 
contact tussen godin en mens weg te nemen. 
 Ook de confrontatie tussen Diana en Actaeon, die toch op fysiek 
contact dreigt uit te lopen, is zo geënsceneerd, dat van een werkelijke 
ontmoeting tussen mens en godin geen sprake is. Voor een groot deel 
bestaat deze episode uit twee gelijktijdige dramatische situaties, met 
Diana die een loflied op de kuisheid zingt terwijl ze zich baadt, en Actaeon 
die haar met stijgende wellust begluurt en vooral in zichzelf spreekt. De 
metamorfose van Actaeon tot een hert vindt plaats tijdens een uitvoerige 
bezweringsmonoloog van Diana. De eigenlijke dialoog tussen mens en 
godin begint pas na de voltooiing van Actaeons gedaanteverandering, en 
is dus eigenlijk een gesprek tussen godin en dier.

Zoals gezegd, worden in Jupiter en Yo de goden voorgesteld als mensen: 
Jupiter is een koning, Yo een prinses, en in plaats van een hemel is de 
plaats van handeling een paleis. Maar heel strikt is deze antropomorfe 

256  In de wereld van het spel is Jupiter inderdaad de hoogste instantie, maar als 
‘rechter der natuerlyckheit’ is hij impliciet ondergeschikt aan de God van het christen-
dom; ook een uitspraak van Phebus wijst op een christelijk wereldbeeld: hij zou de gave 
van voorzienigheid te danken hebben aan hem ‘diet wesen van my gheschepen heeft // 
souvereynst van dat die hemel becleet’; Van Herk 2005, p. 646.
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wereld niet doorgevoerd: Jupiter blijkt nog steeds gedaanteveranderingen 
te kunnen bewerkstelligen, al wordt dat nu uitgelegd als zwarte 
toverkunst, als ‘constighe wercken van Nigromancyen.’257

Net als bij Actaeon wordt de gedaanteverandering van Yo voltrokken 
in een bezweringsmonoloog. Jupiter refereert daarbij zelfs aan de 
desbetreffende scène:

Ick besweire u, reyn deughdelijcke gheeerde,

T’eender Coe, daer ick u met bevanghen // moet

In crachte, en door mijn cracht verstranghen // moet,

Soo Diana tot eenen hert verkeerde

Actheon, dies haer solaes vermeerde.258

Ook Juno en Apollo lijken soms over goddelijke krachten te beschikken. 
De jaloerse echtgenote vliegt door de lucht om haar man te kunnen 
betrappen, 259  terwijl diens zoon Apollo de verziende blik heeft die hem 
daarvoor moet behoeden. Maar menselijk is Juno weer wel in haar relatie 
tot Discordia, een antieke personificatie die wordt gepresenteerd als een 
heuse godin: Juno gaat naar haar tempel om twee slangen te offeren, 
knielt voor het altaar en bidt tot Discordia, die hier dus meer is dan een 
personificatie. Het antwoord van de godin staat net als in Narcissus en 
Echo weer los van het gebed, door de afwezigheid van responsierijm. 
 In Narcissus en Echo pasten de goden, gepresenteerd als 
astrologische krachten, heel vanzelfsprekend in een christelijk 
wereldbeeld. In de hybride wereld van goden en mensen, van natuurlijke 
en bovennatuurlijke krachten die het spel van Jupiter en Yo oproept, is 
nergens sprake van een christelijk perspectief. Dat komt pas uitdrukkelijk 
aan de orde in de epiloog, die duidelijk maakt dat het vertoonde een 
fabel is, een fictie waarvan alleen geleerden de ware (lees: christelijke) 
betekenis kennen.

Voor Aeneas en Dido heeft Cornelis van Ghistele de goden direct ontleend 
aan zijn bron, de Aeneis van Vergilius. Er zou dan ook geen reden zijn 
om hun rol hier te bespreken, als er niet een aantal kleine aanpassingen 
waren gedaan ten behoeve van de nieuwe dramatische context. Zo is het 

257  Jupiter en Yo II, v. 215.
258  Jupiter en Yo II, v. 638-42. 
259  Jupiter en Yo II, vv. 109, 581 en 620.
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waarschijnlijk geen toeval dat het spel juist opent met een godenscène: 
Venus beklaagt zich bij Jupiter over de ontberingen die haar zoon Aeneas 
moet doorstaan, waarop hij belooft om Aeneas, op weg naar Italië, te 
laten rusten aan de Afrikaanse kust. Door deze openingsdialoog werd 
het Antwerpse publiek er van meet af aan van doordrongen dat de 
liefdesgeschiedenis deel uitmaakte van een groter plan. Het kan toeval 
zijn, maar zou Van Ghistele misschien de magistrale openingsscène van 
Narcissus en Echo voor ogen hebben gehad toen hij besloot om zijn spel 
juist met een hemeltafereel te openen? Zijn stadgenoot Petrus Ligneus 
begon diens Dido Tragoedia (1551) namelijk wel op een later punt in de 
geschiedenis: met de dialoog tussen Achates en Aeneas, een scène die bij 
Van Ghistele later volgt. Van Ghistele laat de goden herhaaldelijk op het 
toneel terugkeren,260 zodat het publiek niet vergeet dat de liefde tussen 
Dido en Aeneas in wezen de voltrekking is van een goddelijk besluit. 
Hij projecteerde de godenwereld waarschijnlijk, net als in Narcissus en 
Echo, in een bovencompartiment, dus gescheiden van de menselijke 
personages op de speelvloer. De ontmoetingen tussen goden en mensen 
zijn dan ook aan bepaalde beperkingen gebonden. Zo nemen de goden 
een menselijke gedaante aan om de protagonisten te kunnen benaderen 
(Venus die als jageres aan Aeneas verschijnt, Cupido als Ascanius), 
of wordt het contact voorgesteld als een visioen of droom, zoals de 
verschijningen van Mercurius aan Aeneas. De klacht van Hijarbas ‘Laet 
ghij dit gheschieden, O Jupiter heere’ krijgt, vooral door de refreinvorm, 
het aanzien van een gebed, maar anders dan in Narcissus en Echo is de 
aanbeden god zelf niet zichtbaar; Jupiter verschijnt pas in een latere scène, 
waarin hij niet rechtstreeks reageert op de woorden van Hijarbas.
 De godenwereld in Leander en Hero is een dramatische 
toevoeging ten opzichte van de brontekst, die in een aantal opzichten 
eveneens herinnert aan die van Narcissus en Echo. Zo is er aan het 
begin van het spel de voorspelling van Apollo, die de vader van Hero 
ertoe brengt zijn dochter op te sluiten. Deze scène kwam niet voor in de 
bestaande versies van de mythe, maar lijkt geïnspireerd op de uitspraak 
van Phebus, aan het begin van Narcissus en Echo. De namen Apollo en 
Phoebus refereren aan dezelfde god, aan wie in de klassieke mythologie 
voorspellende gaven werden toegedicht. Door deze scène in zijn spel te 
voegen gaf de dichter van Leander en Hero een motief voor de opsluiting 
van Hero, en kreeg het drama een grotere spanning. 

260  De godenscènes staan in vv. 190-264, 714-764, 1426-1498 en 2076-2091.
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 Het contact tussen goden en mensen heeft overigens, net als 
in Narcissus en Echo, vaak de vorm van een gebed: de vader van Hero 
knielt voor een beeld van de god Apollo, en diens antwoord staat wat 
het rijm betreft los van de voorgaande woorden. Ook Hero bidt tot het 
‘Idole’ van Venus in haar tempel. Als antwoord op dat gebed beraamt 
Venus het plan om Hero aan Leander te koppelen. Ze draagt haar zoon 
Cupido op de twee ‘met eenen strael van minnen’261 te raken, en hoewel 
deze handeling niet in beeld gebracht wordt, herinnert ze toch aan de 
gebeurtenissen in Narcissus en Echo, waar Wonderlijck Mormereeren en 
Narcissus Schoonheit Echo met pijlen verwonden. Venus treedt dus niet 
zelf in contact met haar beschermelinge. 
 De goden verdwijnen voor lange tijd uit beeld, totdat in het 
vierde deel het proces in de hemel begint. De dramatische structuur 
volgt daarmee wederom die van Narcissus en Echo, al maakt die hier een 
wat geforceerde indruk. De aanklacht, zoals verwoord door Jupiter, geldt 
namelijk niet Leander, maar de hele mensheid: die zou de goden te weinig 
dankbaarheid betonen en zich niets van hun gezag aantrekken. Binnen 
de context van het spel komt deze aanklacht tegen de mensheid als een 
verrassing, want de enige die zich tot dan toe negatief over de goden heeft 
uitgelaten is Leander. Voor een publiek dat geregeld hemelprocessen op 
het toneel zag, was de algemene aanklacht wel heel herkenbaar, terwijl 
de meer geletterde toeschouwers ook de verwijzing naar boek I van de 
Metamorfosen herkenden, waarin Jupiter besluit om de mensheid te 
straffen met een zondvloed, daarbij geholpen door Neptunus en Aeolus. 
Deze twee goden treden ook in Leander en Hero op, en refereren daarbij 
zelfs aan die eerdere zondvloed.262 Maar anders dan bij de rechtszitting in 
de Metamorfosen treden in het spel Venus en Diana (met Apollo) op als 
pleitbezorgers van de mensheid, precies zoals in het religieuze drama de 
moeder Gods deed. Dankzij hun beroep op zijn barmhartigheid besluit 
Jupiter dat alleen Leander, als waarschuwend voorbeeld, zal worden 
gestraft. Hij heeft de goden van water en winden immers beledigd door 
hen te trotseren, het gebod van zijn ouders genegeerd, en dat allemaal om 
zijn eigen lusten te kunnen volgen. Zo verandert het klassiek-tragische 
lot van Leander door de onverwachte toevoeging van het hemelproces in 
een welverdiende straf voor immoreel gedrag.

261  Leander en Hero I, v. 360.
262  Leander en Hero IV, vv. 26-27, 78-80.
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-Ouders
De liefde van Hero en Leander druist in tegen de wil van hun ouders, 
en de uitvergroting van hun rol zorgt dan ook voor extra dramatische 
spanning in het spel. Ditzelfde geldt voor de ouders in Pyramus en Thisbe 
(Brugge). In beide spelen wordt de tegenstelling al vroeg gecreëerd: bij de 
geboorte van Hero krijgt haar vader van Apollo te horen dat zijn dochter 
aan de liefde zal sterven; hij sluit haar op in een toren, bewaakt door 
haar voedster. Thisbe wordt door haar moeder van de buitenwereld en 
de liefde afgesloten, en onder toezicht van een kamenierster gesteld. De 
spanning, die zo vanaf het begin van de spelen aanwezig is, tussen het 
streven van de geliefden en de weerstand van de ouders, wordt in de loop 
van de spelen telkens opnieuw voelbaar gemaakt. Tijdens de gesprekken 
tussen de geliefden is er de voortdurende angst voor ontdekking, en in 
dialogen tussen de kinderen en hun ouders worden de argumenten van 
beide zijden uitvoerig toegelicht (zie hoofdstuk 4). 
 In Narcissus en Echo en Jupiter en Yo spelen de vaders van de 
meisjes een veel kleinere, en bovendien andere rol: ze bevorderen de 
verliefdheid van hun dochters in plaats van die te dwarsbomen. De 
een doet dat door de organisatie van een toernooi, de ander door een 
uitnodiging te aanvaarden voor een hoffeest, zodat hun dochters hun 
geliefden kunnen ontmoeten. In het verdere verloop van de beide spelen 
hebben deze liberale vaders geen rol van betekenis meer. Ze lijken vooral 
te zijn toegevoegd vanwege het spektakel van luisterrijke hofscènes op 
het toneel en wellicht ook om de protagonistes in een hoofse sociale 
context te presenteren, als jonge prinsessen die bestemd zijn voor een 
vrolijk, glansrijk en liefdevol leven aan het hof. Wellicht was het ook 
ongepast om op het toneel een ongehuwd meisje op het liefdespad te 
verbeelden, zonder dat op een of andere manier het ouderlijk gezag 
aanwezig was.263 Op de emotionele en didactische functies van de ouders 
in de spelen wordt in hoofdstuk 4 uitvoeriger ingegaan.

-Bedienden
Om het spel van nog meer leven en betekenis te voorzien, zijn de 
protagonisten vaak in het gezelschap van een of meerdere dienaars. De 
nutrix is een bekende figuur uit het klassieke toneel, die een volkstalige 
tegenhangster krijgt in de voedster en de kamenierster van respectievelijk 

263  Bij vrouwelijke protagonisten waar van de ouders geen sprake is, gaat het immers 
om weduwen (Dido) of getrouwde vrouwen (Venus).
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Hero en Thisbe. Ze bewaken de meisjes in opdracht van de ouders, maar 
blijken evengoed hun vertrouwelingen te zijn. Echo heeft haar hofdame 
Herte, een personificatie van haar hart, met wie zij lief en leed deelt en 
Procris een dienstmaagd, Eerelijck Herte, die haar met goede raad terzijde 
staat. Narcissus gaat vergezeld van twee heren, die met hem op jacht 
gaan, maar hem ook uitdagen zijn kuise levenshouding te verdedigen; 
Cephalus heeft Staetachtighen Moet die hem als een tweede ik volgt, en 
Aeneas verkeert voortdurend in het gezelschap van zijn mede-Trojanen, 
een gegeven uit de brontekst waarvan het spel dankbaar gebruik maakt. 
In zijn rol van bemiddelaar kan hier ook de figuur van de Neve in Iphis en 
Anaxarete nog genoemd worden. Al deze bijfiguren dienen in de eerste 
plaats om afwisseling te brengen in het optreden van de hoofdpersonen, 
zodat er niet alleen monologen, maar ook dialogen klinken in de lange 
aanloop naar de ontmoeting tussen de geliefden. Daarnaast benadrukt 
de aanwezigheid van dienaren de voorname status van de protagonisten, 
en zijn ze handig voor de uitvoering van allerlei klusjes op het toneel. 
 Dat op zich rechtvaardigde reeds hun introductie, maar in 
Narcissus en Echo en Cephalus en Procris zijn de dienaren ook nog 
eens inhoudelijke betekenisdragers. ‘t Herte van Echo is een trouwe 
hofdame, die tegelijk deel uitmaakt van de liefdesallegorie in het spel: ze 
personifeert Echo’s ontvankelijkheid voor de liefde, wordt door Narcissus 
Scoonheit en Wonderlyck Mormereeren opgesloten in het Prisuen 
van minnen en doorschoten met de Strael van liefde, wat een reeks 
spannende en ontroerende scènes oplevert. Een dramatisch hoogtepunt 
is de dood van Echo, waarbij haar hart uiteraard ook om het leven komt. 
Het vooroordeel dat allegorie op het toneel tot onpersoonlijk, gekunsteld 
drama leidt, wordt in dit spel vakkundig gelogenstraft: hier wordt de 
tragiek van de onbeantwoorde liefde levendig voor ogen gesteld. 
 De dienaren in Cephalus en Procris hebben weliswaar een 
praktische functie in het beeld van het spel: ze openen een raam, dragen 
een kist, dekken de tafel, of houden de honden vast tijdens de jacht, maar 
uit hun namen blijkt dat ze in de eerste plaats staan voor de deugdzaamheid 
van respectievelijk Procris (Eerelijck Herte) en Cephalus (Staetachtighen 
Moet). Wat die deugd precies inhoudt, blijkt uit dialogen waarin de 
dienaren het voor Cephalus en Procris opnemen, hen van goede raad 
voorzien en uiteindelijk waarschuwen voor verkeerde keuzes. Wanneer 
deprotagonisten desondanks toegeven aan de misleidende adviezen van de 
sinnekens (Jalorsije, Bedriegelijck Waen en Fraudelijc Schijn), verdwijnen 
de dienaren van het toneel. De invloed van de dienaren is beperkt tot 
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het denken en handelen van het personage van wie zij op allegorische 
wijze zijn afgeleid. Zo kan Eerelijck Herte wel op Procris inpraten, maar 
heeft zij geen vat op Cephalus: ‘(…) mocht ic ’t hem soo wel te kennen 
geven als ou, // Voorwaer, daer en sou sulcx vier in hem niet vuncken.’264 
De dienaren hebben dus geenszins het transcendente karakter dat veel 
sinnekens kenmerkt. De spanning tussen de dienaren en de sinnekens 
in Cephalus en Procris heeft veel weg van een psychomachia, waarbij 
de dienaren staan voor de deugden, de sinnekens voor de ondeugden van 
de mens. In dramaturgische zin zou je kunnen zeggen dat er onder de 
geschiedenis een moraliteit geschoven is, als een extra betekenislaag. In 
dat opzicht vormen de dienaren een nieuwe manier om het spel uit te 
tillen boven het niveau van de anekdote. 

-Stedelingen
Een laatste groep toegevoegde personages, afkomstig uit verschillende 
tradities, omvat de wachters, de buren en de arbeiders. Zij staan niet in 
directe betrekking tot de hoofdpersonen van het spel, maar hun (vaak 
eenmalige) optreden markeert een overgang tussen twee fasen in de 
hoofdhandeling of dient om een tijdsprong of verplaatsing af te dekken. 
Bovendien konden deze relatief neutrale figuren het publiek van nieuwe 
informatie voorzien en boden ze de mogelijkheid tot reflectie. Ook het 
komische effect van deze volkse typetjes werd regelmatig uitgebuit. 
 De figuur van de wachter was bekend uit de middeleeuwse 
dageraadsliederen, waarin hij vanaf de tinnen van het kasteel de dageraad 
aankondigde en de geliefden, met name de vrouw, waarschuwde hun 
heimelijk samenzijn te beëindigen. Hij lijkt dan ook bij uitstek geschikt 
om de hoofs-amoureuze sfeer in de mythologisch-amoureuze spelen te 
versterken, ware het niet dat de wachter op het toneel anders dan in de 
hoofse lyriek ook een komische functie vervult en zijn dageraadslied in 
veel gevallen een (volkser) meilied is geworden.265 Een dageraadslied in 
de strikte zin komt alleen voor in Leander en Hero, nota bene een van 
de jongste spelen. Daar zingt ‘den wachter van Sesto’: 

Staet op, ghy Amoureusen,

Staet op, ‘t is meer dan tijt,

264  Cephalus en Procris, fol. 9r.
265  Mak 1957, p. 91-102; zie over de Middelnederlandse meiliederen Oosterman 2001.
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Wacht u voor d’envieusen

Eer dat ghy verraden zijt.266

 
Heel toepasselijk is de wachter hier een havenwachter geworden, want 
de regieaanduiding omschrijft hem als zingende ‘van op de schepen’. Het 
wachterlied in het tweede spel van Aeneas en Dido begint weliswaar als 
een echt dageraadslied, op de aloude melodie van ‘Het daget inden oosten’, 
maar het verandert al gauw in een waarschuwing aan degene ‘die mit Venus 
banden // ghebonden ligt seer vast’. Het lied wijst daardoor vooruit naar het 
aanstaande vertrek van Aeneas, waarvan de wachter even later getuige is. 
De ironie van dit lied op dit moment in het spel wordt pas duidelijk in het 
licht van het conventionele optreden van de wachter in de mythologisch-
amoureuze spelen: diens meilied kondigt gewoonlijk een amoureuze 
episode aan. Zo is het eerste lied in Aeneas en Dido een typisch meilied, 
een oproep tot viering van de mei en van de liefde. Het gaat vooraf aan het 
amoureuze rendez-vous tussen Aeneas en Dido. Het tweede wachterlied 
kan dus als een heel effectieve stijlbreuk worden beschouwd. 
 Ook in Narcissus en Echo zingt de wachter een meilied ter 
introductie van een verleidingsscène. Het wachterlied in Jupiter en Yo is 
zowel een dage- als een meilied: na een matineuze natuurbeschrijving 
maant de wachter in het tweede couplet de geliefden om afscheid te nemen, 
‘Soo blijfdy in eeren en in deughden’, terwijl het derde en vierde couplet alle 
geliefden oproepen om de natuur te volgen in haar paringsdrang.267

Behalve het oproepen van een amoureuze sfeer heeft de wachter ook nog 
andere taken. In Narcissus en Echo is hij een wat dommige figuur, die zelf 
nauwelijks wakker kan blijven:

266  Leander en Hero II, v. 454-57; de melodie is niet bekend, maar er zou sprake kun-
nen zijn van een contrafactuur op ‘Het daghet inden oosten’.
267  Mak 1957, p. 91-102 meende in het optreden van de wachterfiguur een verschui-
ving van een hoofse naar een burgerlijke verbeelding te zien. De verdringing van het 
dageraadslied door het volkser genre van het meilied zou daarvan een teken zijn. Het 
relatief late dageraadslied uit Leander en Hero past niet in dit beeld. Wellicht kunnen 
we evengoed stellen, mede op grond van de oude dageraadsliederen in het Antwerps 
Liedboek, dat het wachtertype al vroeg tot de burgercultuur was gaan behoren, en 
het meilied een rederijkervariant op het dageraadslied vormde. Essentieel bleven zijn 
optreden in de ochtend, de gezongen wekroep en de associatie met de liefde, maar het 
was om het even of de wachter een mei- dan wel een dageraadslied zong. Het onder-
scheid tussen dageraadsliederen en meiliederen wordt nog minder scherp dan Mak het 
voorstelt wanneer we ons realiseren dat de dageraad ook in de middeleeuwse poëzie al 
de achtergrond vormde zowel voor ontmoeting als afscheid tussen geliefden; Vinck-Van 
Caekenberghe 1996, p. 185, n. 6.
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Helpe Apollo, hue muet ick gaepen

Van vaecke; ick hebbe so quaelijck gheslaepen

Dat ick van onluste all verfleeuwe!

Aymy, wats myns, siet hue ick gheeuwe!268

Het staat niet in de regieaanwijzingen, maar uit de tekst valt wel op te 
maken dat de wachter bij deze woorden ongegeneerd gaapte, wat zeker op 
de lachspieren zal hebben gewerkt. Vervolgens blaast hij op zijn horen om de 
verliefden te wekken en zingt een vrolijk lied. Zijn optreden neemt hier de 
vorm aan van een komisch intermezzo.269 De eveneens volkse (en slaperige) 
wachter in Aeneas en Dido is ingezet om het publiek op de hoogte te brengen 
van zaken die niet op het toneel vertoond konden worden, een taak die meestal 
aan de sinnekens was toebedeeld.270 Zo vertelt hij hoe Dido en Aeneas er ’s 
morgens vroeg op uittrekken voor een jachtpartij. Met de wakkere blik van 
een kenner ziet hij dat Dido een oogje op Aeneas heeft, ‘maer hooren, sien 
en swijghen is mij bevoolen.’ In het tweede spel schrikt de wachter op als hij 
een grote vloot de kust meent te zien naderen, hij slaat groot alarm. Maar 
‘ick ben averechs upghestaen’: het blijkt te gaan om Aeneas en zijn volk, die 
Carthago verlaten. 
 Hoe de figuur van de wachter ten slotte een brug kan slaan tussen 
amoureus en religieus drama, blijkt uit het allegorische personage Weete-
van-als in de proloog van Pluto en Proserpina. Een dergelijke ‘vergeestelijkte’ 
wachterfiguur komt ook voor in verschillende andere religieuze (mei-
)spelen.271 

De wachter mag geliefd zijn geweest als komische afwisseling in de 
hoofdhandeling, er werd in de amoureuze spelen ook geëxperimenteerd 
met andere ‘volkse’ typen. In Narcissus en Echo zijn het twee buren die 
Echo’s dood van commentaar voorzien in een scène die verder los staat 
van de hoofdhandeling. Wellicht is deze hier ingevoegd in plaats van 
een sinnekensscène. De dialoog begint onmiddellijk nadat Wonderlyck 
Mormereeren en Druck en Spijt met Echo zijn gestorven. Van de sinnekens is 

268  Narcissus en Echo v. 310-13.
269  Mak 1957, p. 91-102.
270  Zijn volkse karakter blijkt bijvoorbeeld uit uitroepen als ‘Heij’, ‘Hola’, ‘Gans 
doodt’ en ‘Wa raij ghiele’, maar ook uit de gekozen melodieën; beide wachterliederen 
zijn contrafacten van oude liederen uit het Antwerps Liedboek: ‘Het daget inden oosten’ 
en ‘Van den ouden Hillebrant’; tekst en melodie in Van der Poel 2004, nrs. 73 en 83.
271  Mak 1957, 91-102 bespreekt in dat verband de wachterrol in het Spel van de 
Christenkerke, het Meyspel van Menschelijcke Broosheit, Hue mennich mensch suect 
thuys van vreden en Verlaeten kennisse. In zeventiende-eeuwse wachterscènes zijn de 
conventies van het rederijkerdrama nog steeds zichtbaar; Veldhorst 2004, p. 76-85.
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alleen Narcissus Scoonheit nog over, maar die had zich juist teruggetrokken 
omdat hij met Echo’s dood niets te maken wilde hebben. Een vrolijke 
sinnekensscène met alleen Scoonheit was dus geen optie, vandaar de 
introductie van de buren. Het zijn eenvoudige, hardwerkende burgers, al vroeg 
aan het werk, want ‘men muet broot winnen salment verteeren’. Maar tijd 
om het laatste nieuws te bespreken is er altijd, en dus komt de dood van Echo 
ter sprake. Narcissus wordt uitgemaakt voor een ‘futseleere’ [=beuzelaar] en 
een ‘ruyn’, die zijn verdiende loon nog wel zal krijgen. Het gesprek eindigt als 
de twee besluiten naar huis te gaan om te ‘eeten een scotel vol pappen // En 
naer nuene com ick weder clappen’. De komische werking van deze scène 
mag duidelijk zijn. 
 In de Spiegel der Minnen liet Colijn een soortgelijk koppel van 
‘burghers’ de dood van Dierick bespreken. Katharina hoort hen toevallig 
praten en valt flauw van schrik over het nieuws; zij vangen haar op en brengen 
haar thuis. In dit geval houdt de scène wel verband met de hoofdhandeling, 
maar hij is veel meer informatief dan komisch. Zo ook de burenscène in Iphis 
en Anaxarete, waar twee burgers het lot betreuren van Iphis en vervolgens 
getuigen van Anaxaretes gedaanteverandering. Hun commentaar helpt het 
publiek bij de interpretatie van iets dat wellicht moeilijk te ensceneren viel, 
de verandering van een personage in een beeld: ‘Siet ghy wel Anaxarete is 
verandert in een steen, // Besiet al haer leen connen haer niet bewegen’. Tot 
slot verwoorden de burgers nog de moraal van het spel. 
 In Iphis en Anaxarete treden ook nog twee ‘cnapen’ op, bedienden 
van Anaxarete die ook bij Ovidius het ontzielde lichaam aan de deurpost 
ontdekken. Fries heeft van deze knechten simpele, komische figuren gemaakt. 
De ‘dialoog’ van de ‘eerste cnape’ met het gebonk van Iphis’ bungelende 
voeten is wat dat betreft een sublieme vondst:

Clopter een aen de poort?

Ick sal terstont comen, [klop]

Ick heb u wel ghehoort, [klop]

Wie clopt aen de Poort? [klop]

Ick come rechte voort, [klop]

Ofte meent ghy dat wy Droomen, [klop]

Wie clopt aen de Poort? [klop][klop]

Ick sal terstont comen.272

272  Iphis en Anaxarete, fol. C5v.
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Deze dialogen tussen buren, burgers en knechten worden wel beschouwd 
als minderemanstonelen avant-la-lettre.273 In het zeventiende-eeuwse 
toneel komen dergelijke scènes regelmatig voor als komische accenten 
in een verder ernstig stuk, terwijl ook het zestiende-eeuwse Neolatijnse 
toneel al minderemanstonelen bevatte. De personages zijn vrijwel 
altijd ambachtslieden, soldaten of andere simpele, maar concrete types. 
Kenmerkend voor het minderemanstoneel is verder dat het niet of 
nauwelijks verbonden is met de hoofdhandeling, maar er wel commentaar 
op levert.274 In hoeverre is de vergelijking van de amoureuze spelen met 
de latere minderemanstonelen inderdaad van toepassing? Wat de burgers 
in Spiegel der Minnen betreft: dit zijn respectabele, voorname lieden; 
hun commentaar op Diericks dood is eerder empathisch dan komisch, 
en bovendien hebben zij een duidelijke functie in de hoofdhandeling. 
De term ‘minderemanstoneel’ is op hun optreden niet van toepassing. 
Hetzelfde geldt voor de burgers in het Loon der Minnen, terwijl de 
knechten in dat spel deel uitmaken van de hoofdhandeling, en dus ook 
geen minderemanstoneel vormen. Wel is hun optreden, hoe macaber 
ook, als een komische afwisseling te beschouwen na de zeer beladen 
scène waarin Iphis sterft.
 De buren in Narcissus en Echo, met hun erotische opmerkingen 
en hun alledaagse bekommernissen en taalgebruik, komen beter 
overeen met de personages in de latere minderemanstonelen. Bovendien 
is hun optreden inderdaad te karakteriseren als komisch tussenspel en 
staat het los van de hoofdhandeling. Ook de veelbesproken scène van 
de werklieden in Aeneas en Dido kan worden gekarakteriseerd als een 
minderemanstoneel. Als Aeneas en Achates naar Carthago gaan, wordt 
hun reistijd op het toneel ingevuld met een dialoog tussen een metselaar 
en een graver, die aan de bouw van de stad werken. Ze klagen over de 
strenge controle op hun werk, de magere beloning en vooral over de 
ambtenaren (‘tuesienders, telders en schrijvers loos’) die geld in eigen 
zak steken. Hun commentaar op de corruptie stelt Dido’s leiderschap 
in een gunstig licht: ‘Dido, de [=die] wijs is, subtijl en vruedt, // Sal die 
bueverije noch al ghewaer worden.’275 Vinck-van Caekenberghe 

273  Bijvoorbeeld door Vinck-van Caekenberghe 1996, p. 189-90.
274  Meeus 1985, Smits-Veldt 1991, p. 74-75.
275  Hoewel Vinck-van Caekenberghe in de geschetste wantoestanden juist een teken 
ziet van Dido’s zwakte; Vinck-van Caekenberghe 1996, p. 188.
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merkte op dat deze scène een amplificatio vormde op een passage 
waarin Vergilius de Carthaagse bouwwerken beschrijft.276 Maar ook de 
dagelijkse werkelijkheid kan hem tot deze scène hebben geïnspireerd: 
ze valt gemakkelijk te zien als sociale satire op de misstanden rond de 
nieuwbouw van de Antwerpse stadsomwalling, die juist in 1551/’52 in 
volle gang was.277 In die functie vormde de scène wellicht een voorbeeld 
voor Van Ghisteles jongere collega, de factor van de Lierse rederijkers 
Jeronimus van der Voort, die een dialoog tussen een corrupte kok en 
korenmeter opnam in zijn spel van Joseph.278

-De rol van de verliefden
In het voorgaande is gebleken dat bij de omwerking van fabel naar spel 
een sterke tendens bestond om de verliefdheid van de hoofdpersonen 
in te kaderen: door toevoeging van prologen, epilogen, sinnekens en 
allerlei nevenfiguren werd ervoor gezorgd dat de verhouding tussen de 
protagonisten in een steeds wisselende belichting kwam te staan. Voor 
deze uitbreidingen werden elementen ontleend aan verschillende andere 
genres binnen het rederijkerstoneel, zoals de deugdenpersonificaties en 
de sinnekens uit de moraliteiten, de godenscènes uit de mysteriespelen. 
Daardoor lijkt het nu misschien alsof de verliefden zelf er in het spel 
weinig toe deden. Het tegendeel is waar: aan hun gevoelens, twijfels, 
verlangens en overwegingen besteedden de speldichters juist opvallend 
veel aandacht. De verliefden krijgen veel meer ‘stem’ dan ze bij Ovidius 
of in de middeleeuwse voorbeelden hadden. Waar Ovidius zijn vertelling 
vaak in medias res begint, laten de spelen zien hoe de verliefdheid vanaf 
het prille begin zich stap voor stap ontwikkelt tot de onomkeerbare en 
fatale geestestoestand waarin de geliefden de consequenties van hun 
daden niet meer in redelijkheid kunnen overzien. Die stapsgewijze 
presentatie is steeds min of meer hetzelfde: een scène waarin een van de 
protagonisten hoort spreken over de kwaliteiten van de ander, schroom 
om elkaar te benaderen, een eerste hoofse ontmoeting waardoor de 
vlam in de pan slaat; daarna wederom twijfel aan beide kanten en 
wederzijds besluit tot overgave, waarna de liefde geconsumeerd wordt. 
In hoofdstuk 4, waar de representatie van liefde aan de orde komt, zal ik 
hier uitvoeriger 

276   Vinck-van Caekenberghe 1996, p. 188, de betreffende passage bij Vergilius: Aeneis 
I, 418-437.
277  Vinck-van Caeckenberghe 1996 p.188-89.
278  Repertorium 1 U 11.
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op ingaan. Voor nu volstaat de constatering dat dit patroon zich in het 
merendeel van de amoureuze spelen voordoet279 en daarmee een van de 
belangrijkste onderscheidende genreconventies mag heten. 

 2.4 Perspectiefwisseling
Een mythologisch-amoureus spel is de verbeelding van een geschiedenis, 
een fabel, weergegeven van begin tot eind. Het gegeven verhaal staat 
garant voor een duidelijk lineair tijdsverloop. In de voorgaande paragrafen 
is echter ook duidelijk geworden dat er binnen dat verhaal verschillende 
perspectieven werden gecreëerd, aan de hand van verschillende (groepen 
van) personages, die elkaar op een ingewikkelde manier afwisselden. Nu 
is de vraag hoe dat precies in zijn werk ging en wat het effect van die 
perspectiefwisselingen kan zijn geweest. Bij deze bespreking maak ik 
gebruik van de terminologie zoals die door Hummelen is ontwikkeld en 
vastgelegd in Van moment tot moment, Toneeltheorie voor lezers. De 
belangrijkste begrippen zijn dramatische situatie (voor het leesgemak 
ook wel ‘scène’ genoemd) en simultaneïteit. Een dramatische situatie 
bestaat uit een of meerdere personages die in betrekking staan tot elkaar, 
wat kan blijken uit een dialoog of op elkaar afgestemd gedrag. Wanneer 
een personage of groep van personages geen rekening blijkt te houden 
met de aanwezigheid van een ander personage of groep van personages op 
het toneel, dan is er sprake van twee simultane dramatische situaties. 

We zagen de complexe werking van de perspectiefwisselingen reeds 
bij de bespreking van de sinnekens. In hun terzijdes wendden zij zich 
tot het publiek, zonder interactie met de andere personages, die op hun 
beurt ook niet lijken te horen wat de sinnekens over hen zeggen, maar 
onverstoorbaar hun eigen onderlinge dialoog voortzetten. Het optreden 
van de sinnekens loopt als een grillige rode draad door het lineaire 
verhaal heen. Soms duiken ze op in een scène-apart die een tijdsprong in 
de hoofdhandeling afdekt, soms wordt het tijdsverloop juist ‘bevroren’ 
om de sinnekens hun commentaar erop te laten geven. Maar ook binnen 
de hoofdhandeling zijn de verschillende perspectieven op ingenieuze 

279  Met name in Narcissus en Echo, Mars en Venus, Jupiter en Yo, Aeneas en Dido, 
Leander en Hero; in Pyramus en Thisbe (Brugge en Amsterdam), Iphis en Anaxarete 
en Cephalus en Procris is de liefde wel al een feit aan het begin van het spel, maar 
zelfs daar vind je sporen van de conventie: in Pyramus en Thisbe (Amsterdam) aarzelt 
Thisbe, bij hun zoveelste ontmoeting aan de muur, nog voordat zij haar wederliefde aan 
Pyramus belooft.
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wijze met elkaar verweven, bijvoorbeeld door een contrasterende 
afwisseling van dramatische situaties. Zo wordt in het eerste deel (of 
‘spel’) van Narcissus en Echo een lange reeks van korte scènes waarin 
Venus, Cupido en Echo centraal staan, regelmatig afgewisseld met scènes 
waarin Narcissus optreedt. Formeel gezien staan de twee scènereeksen 
helemaal los van elkaar, want er is geen enkel personage dat in beide 
optreedt, en het rijm loopt wel door binnen iedere reeks, maar niet 
tussen de reeksen onderling. Inhoudelijk echter zorgt deze afwisseling 
voor een grote dosis dramatische spanning: de Narcissus-scènes maken 
duidelijk dat hij een heel andere leefwijze zoekt dan die de liefdesgoden 
voor hem in petto hebben. Zijn kuisheidsideaal resoneert dan ook als een 
dreigende dissonant in de idyllische Echo-scènes. Pas bij het begin van 
het derde spel, na in totaal 1434 verzen, komen de twee verhaalstrengen 
bij elkaar, in de langverwachte, maar desastreuze ontmoeting tussen 
Echo en Narcissus. 
 Dramatische spanning kan ook gecreëerd worden door twee 
scènes of liever: dramatische situaties, tegelijkertijd in beeld te brengen, 
de zogenaamde simultaneïteit.280 Een mooi voorbeeld van simultaneïteit 
in de hoofdhandeling, tussen twee protagonisten, vinden we in Leander en 
Hero. Wanneer Hero de tempel van Venus bezoekt, ziet zij daar een mooie 
jongen voorbijlopen. De sinnekens moedigen haar aan om oogcontact te 
zoeken, zij weifelt. Zolang deze dramatische situatie tussen Hero en de 
sinnekens duurt, flaneert Leander op de achtergrond heen en weer, in 
een tweede, simultane situatie. Dit blijkt uit opmerkingen als: ‘Leander 
komt u ghevolcht van achtere’, ‘Hy is nu tot by u zijde komen dichte’, 
‘Hy gaet voorby my (…) als de ghene die myns gheen gade en slaet’, ‘Hy 
gaf u een loncxken van bezijen’, ‘hy (…) zal weder keeren en voorby u 
lijen’. En de sinnekens krijgen gelijk, want na een poosje zegt Hero: ’Hy 
komt hier gaende, dus blijf ick verdraeyt van minnen staende.’ Terwijl 
Hero als versteend op het toneel staat, gaan de sinnekens naar Leander 
toe, en beginnen op dezelfde manier op hem in te praten. Uiteindelijk 
wordt de simultaneïteit doorbroken wanneer Leander besluit om Hero 
te gaan begroeten: de verliefden vormen vanaf dat moment samen één 
dramatische situatie, de sinnekens treden terzijde. 
 In Aeneas en Dido vormen de scènes van de hoofdhandeling ook 
een complex weefsel van in elkaar overlopende, ingebedde en simultane 
scènes. Om een indruk te geven van die complexiteit volgt hier een 

280  Hummelen 1989, p. 76-104.
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overzicht van een scènereeks uit het eerste spel. Die begint na de eerste 
pausa met de opkomst van Aeneas en Achates, die aan de kust van 
Carthago geland zijn (v. 343). Eerst komt Venus in de gedaante van een 
vrouw (v. 358) om hen de weg naar de stad te wijzen, en zij vertrekken 
daarheen (v.422). Terwijl de tocht van Aeneas en Achates achter de 
schermen plaatsvindt, zien we op het voortoneel de bouwactiviteiten in 
de stad verbeeld in het hiervoor besproken minderemanstoneel (v. 423-
455). Nog voordat deze scène goed en wel is afgesloten, komen Aeneas 
en Achates weer op en bewonderen de stad (v. 456-467). De dramatische 
situatie verdubbelt wanneer Dido aan de andere kant het toneel betreedt 
(v. 468), en verdriedubbelt met de opkomst van drie Trojanen Sergestus, 
Gias en Cloanthes (kort voor het begin van hun dialoog in v. 485). In de 
regieaanwijzing staat nadrukkelijk vermeld dat ‘De Troijaenen weeten 
van Aeneas niet’, en ook de koningin is niet in hun onderlinge gesprek 
betrokken, waardoor nu drie groepjes op het toneel staan, ieder met 
hun eigen zorgen, verwachtingen, twijfels: Dido, Aneas en Achates, 
de Trojanen. Wanneer de Trojanen besluiten om de koningin aan te 
spreken, treedt ontdubbeling van de situatie in (v. 495), en even later 
voegt Aeneas zich ook bij hen (v. 547), waardoor er weer één dramatische 
situatie ontstaat. Maar nog is deze reeks niet afgerond: na een kort 
sinnekenscommentaar (v. 566-580) waarbij Aeneas en Dido volgens een 
regieaanwijzing blijven staan, wordt de dialoog voortgezet terwijl de 
sinnekens ‘blijven kijckende van besijen’ (v. 581-619). De reeks wordt pas 
afgesloten (en gemarkeerd met een  pausa) na een uitvoerige scène-apart 
waarin de sinnekens commentaar leveren op de gebeurtenissen en een 
onheilspellende blik vooruit werpen: ‘ick sorghe datmer noch deerlijck 
claeghen sal’ (v. 667).
 Als we via de sinnekens niet voortdurend zouden worden 
herinnerd aan de goddelijke opdracht van Aeneas, die hij zelf lijkt te 
zijn vergeten en in ieder geval verwaarloost, dan zou het spel lange tijd 
zonder enige dramatische spanning zijn. Er is geen fysiek zichtbare 
vijand, zoals Juno in Jupiter en Yo, of Vulcanus in Mars en Venus, en 
ook vormen Aeneas en Dido geen tegenpolen zoals Narcissus en Echo 
dat zijn. Met de klagende Hijarbas komt voor het eerst een tegenkracht 
in beeld (letterlijk) die de liefde kan tegenwerken, en daarmee wordt 
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dan tevens de afwikkeling van het drama in gang gezet: Jupiter hoort 
Hijarbas’ klacht en geeft Mercurius opdracht Aeneas aan zijn plicht te 
herinneren. Aeneas aanvaardt deze onmiddellijk, het enige probleem is 
nog: hoe dit aan Dido te zeggen? Vanaf hier vormen Aeneas en Dido dus 
wel twee uitersten waartussen de dramatische spanning zich ontwikkelt, 
in simultane scènes waar het perspectief afwisselend bij Dido en Aeneas 
ligt, culminerend in het haastige vertrek van Aeneas en de zelfmoord 
van Dido, en voortdurend van sinnekenscommentaar voorzien.

De dramatische structuur van de mythologisch-amoureuze spelen is 
dus enerzijds gericht op het inkaderen van de fabel, het sturen van de 
interpretatie ervan op cognitief niveau, en anderzijds op een zo groot 
mogelijke emotionele betrokkenheid bij de protagonisten door een 
zorgvuldige opbouw van de dramatische spanning. In de volgende 
paragraaf zal blijken hoe deze dramaturgische strategieën worden 
ondersteund door meer literaire, stilistische kenmerken van de 
spelteksten.

 2.5 Stijl
Wisselingen in het perspectief gaan vaak gepaard met verandering in 
taal- en stijlkenmerken van de tekst. Zo is er een groot contrast tussen 
het hoofse, gedragen taalgebruik van de hoofdpersonen en de ondeugende, 
grove taal van de sinnekens. Maar ook andere middelen, zoals rijm- en 
strofevormen, muziek en zang dienden om de verschillende dramatische 
situaties te karakteriseren, de emotionele lading te verhogen en de 
interpretatie in een bepaalde richting te sturen.281 Deze stijlmiddelen 
zijn in hoge mate conventioneel en komen niet uitsluitend voor bij 
de mythologisch-amoureuze spelen. Maar binnen deze groep spelen 
is wel een aantal verschuivingen zichtbaar in de omgang met die 
conventies.282 

-Lengte van de verzen
Een typisch kenmerk van rederijkerspoëzie is het gebruik van syllabische 
verzen: niet het metrum of het aantal heffingen was bepalend voor de 
lengte van een vers, maar het aantal lettergrepen. Een heel vers telde 

281  Coigneau 1994.
282  De vraag is nog of er hierbij sprake is van een afwijkend patroon ten opzichte van 
andere dramatische genres, bijvoorbeeld onder invloed van het klassiek-mythologische 
onderwerp; dat valt binnen deze onderzoeksopzet niet goed te overzien.
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negen tot veertien lettergrepen. Daarbij kon men wel, afhankelijk van 
het genre, kortere of langere en zelfs halve verzen gebruiken. Bovendien 
waren er regionale verschillen (Matthijs de Castelein meldt in 1548 dat 
men in Vlaanderen tussen de negen en twaalf lettergrepen gebruikte, 
terwijl bij wedstrijden in Brabant en Holland een voorgeschreven lengte 
van tien tot respectievelijk twaalf en veertien gold) en veranderden 
de normen gedurende de zestiende eeuw.283 Binnen het genre van de 
mythologisch-amoureuze spelen is dat goed te zien: oudere spelen als 
Pyramus en Thisbe (Brugge) en Narcissus en Echo hebben een relatief 
groot aantal verzen van negen of tien lettergrepen, terwijl er maar hoogst 
zelden een vers van meer dan twaalf is. Tegenover deze betrekkelijk 
kortregelige stukken staan de ‘renaissance’ spelen Cephalus en Procris, 
Leander en Hero, Iphis en Anaxarete, waarin geen verzen van negen 
meer voor blijken te komen, maar wel veel van 13 en 14. Parallel aan deze 
ontwikkeling naar langere verzen lijkt ook het toenemende gebruik van 
het zogenaamde ‘rime batelée’.284 Hierbij worden eenvoudig paarsgewijs 
rijmende verzen (van het schema AABB) verrijkt met een herhaling van 
het eerste rijm (A) halverwege het eerste vers van het tweede rijm (B). 
Een voorbeeld uit Cephalus en Procris:

Want als hy in d’ woudt eertyts met haer jaechden

Dese jonghelinck haer doen soo seer behaechden

Dat sy voor andere maechden hem quam ten dinste

In de Brusselse spelen (Mars en Venus, Jupiter en Yo, Narcissus en Echo) 
komt het rime batelée nog helemaal niet voor, terwijl het in Cephalus 
en Procris en Iphis en Anaxarete juist heel consequent wordt toegepast. 
De Pyramus en Thisbe spelen, Aeneas en Dido en Leander en Hero 
nemen wat dat betreft een tussenpositie in: waar het kon, is rime 
batelée toegepast, maar het was kennelijk geen vaste regel. Het zou meer 
onderzoek vergen, ook naar andere rederijkersteksten, om te kunnen 
vaststellen of deze versvorm wellicht heeft bijgedragen aan een soepeler 
introductie van de Franse versmaat, de alexandrijn. De regelmatiger 
lengte van de verzen zorgde al voor een zekere uniformering, en door 

283  Zie Coigneau 1980, p. 206 e.v., Waterschoot 1995.
284  Deze term is conform Iansen 1971, p. 129-131; andere benamingen voor deze 
versvorm zijn ‘overlopend rijm’ (Coigneau 1983, dl. I, p. 35) ‘overspringend rijm’ (Geurts 
1904, dl. I, p. 345-46) en ‘gepaard rijm, verlengd met binnenrijm telkens in het derde 
vers’ (Esbattement 1967, p. 58)
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het rime batelée ontstond in iedere derde regel een lichte cesuur, waar de 
alexandrijn die in elk vers heeft.285 Daar komt voor Cephalus en Procris 
dan nog bij, dat er hoofdzakelijk paarsgewijs rijm is toegepast. Bijzondere 
strofevormen als rondelen, balladen en refreinen ontbreken in dit spel, 
en er is slechts af en toe sprake van gekruist rijm of van meer dan twee 
verzen op één eindrijm. Hoe bijzonder dat is, zal nog blijken.

-Paarsgewijs rijm, rijmafhechting en responsierijm
Het rijm had binnen het drama een belangrijke mnemotechnische functie: 
het hielp de acteurs bij het onthouden van hun rol, zoals dat gedurende 
de hele middeleeuwen ook al gold voor voordrachtskunstenaars en 
acteurs. Voor het publiek van de rederijkers was rijm dus net zo gewoon 
als proza nu voor ons is. Toch had het ook voor de toeschouwers nog 
een belangrijke extra functie, doordat het rijm de dramatische structuur 
markeerde. Binnen een dramatische situatie, of bij kleine personele 
wisselingen op het toneel namen de personages elkaars eindrijmen over, 
het zogenaamde responsierijm. Het was dan duidelijk dat de personages 
op elkaar reageerden. Die onderlinge interactie was soms zo intens dat 
de één een half vers van de ander overnam. Vooral in de dialogen van de 
sinnekens werd deze snelle afwisseling veel gebruikt. 
 Aan het einde van een dramatisch segment echter (wanneer 
er een geheel nieuwe situatie op het toneel kwam) werd het rijm altijd 
‘afgehecht’. De laatste spreker eindigde dan met twee rijmende verzen, 
waarna de volgende scène weer met een nieuw rijmschema kon beginnen. 
In Aeneas en Dido en Cephalus en Procris wordt het einde van een scène 
vaak ook nog afgesloten met een sententie, een algemene uitspraak, die 
in het laatste spel extra pregnantie krijgt doordat het laatste rijmpaar, 
gevolgd door de sententie, een rijmtrio wordt. In het veelvuldige gebruik 
van sententies laat zich het (indirecte) voorbeeld van het klassieke toneel 
herkennen.286 De rijmafhechting bracht dus een rustpunt in de interactie 

285  Ook het in de tweede helft van de zestiende eeuw bij refreinen toenemende 
gebruik van telverzen, met een vast aantal van 12 lettergrepen (of 13 bij vrouwelijk, 
slepend rijm) bereidde de komst van de alexandrijn voor; Coigneau 1980, p. 208.
286  Van Ghistele vertaalde de komedies van Terentius in dezelfde periode waarin hij 
Aeneas en Dido schreef; hij voegde in zijn vertaling zelfs nog sententies toe ten opzich-
te van de brontekst; Van Alphen 1954, p. 74-75 en 79-80; Van Haecht kan het gebruik 
eventueel via het Neolatijnse schooltoneel hebben leren kennen, maar ook Italiaanse 
en Franse dichters sloten hun strofen vaak af met een algemene wijsheid; Iansen 1971 
123-7, Smits-Veldt 1986, p. 47, n.144; in de refreinen van de rederijkers had de stokregel 
vaak eenzelfde algemene strekking; de rederijkers toonden dan ook al vroeg belangstel-
ling voor humanistische spreekwoordenverzamelingen als Erasmus’ Proverbia; Meadow 
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op het toneel, en markeerde het einde van de dramatische situatie. In veel 
gevallen volgde dan een pausa waarin muziek gespeeld werd. Misschien 
werd rijmafhechting ook nog om een andere reden toegepast: zo konden 
scènes naar believen worden verplaatst, geschrapt of tussengevoegd 
zonder consequenties voor het rijm. 
 Het responsierijm, in combinatie met de rijmafhechting, hielp 
de regisseur, spelers en toeschouwers om in het spel de verschillende 
dramatische eenheden te onderscheiden. In een aantal oudere stukken 
komt echter ook rijmafhechting voor binnen een dramatische situatie, 
of binnen wat op het eerste gezicht een dramatische situatie lijkt te 
zijn. Dit is met name het geval bij het contact tussen sinnekens en 
protagonisten,287 in de communicatie tussen mensen en goden,288 
tijdens bezweringen289 en in disputen.290 Ik geef hier van ieder type een 
voorbeeld. 
 Het contact tussen sinnekens en mensen ontstaat altijd vanuit 
een monoloog van de protagonist, die van terzijde wordt gadegeslagen 
door de sinnekens. Zo observeren de sinnekens Yo, die mijmert over 
Jupiters kwaliteiten en zichzelf toespreekt: 

Aenmerckt hoe zijn Conincklijcke seden

De werelt verlichten boven beneden

Daer Goden Godinnen in verblijt zijn

Soo moeghdy in trooste ghebenedijt zijn.291

De eerste woorden van de sinnekens vormen een reactie op deze monoloog 
en zijn duidelijk aan Yo gericht. Toch nemen ze niet haar eindrijm over:

Naturelijcke Lust

Dats emmer waer…

1993 en 2003; Coigneau 1994, p. 22 n. 17, herkent sententies bij Everaert, Jan van den 
Berge en in wedstrijdspelen (Gent 1539, Antwerpen 1562).
287  Pyramus en Thisbe (Amsterdam) v. 56-57, Leander en Hero I v. 433-34, 589-90, II 
293-94, 323-24, Mars en Venus v. 301-2, 383-84, 736, Jupiter en Yo I, v. 224-225, 308-
309.
288  Narcissus en Echo v. 90-91, 99-100, 1218-19, 1231-32, Jupiter en Yo II, v. 73-128.
289  Narcissus en Echo v. 2080-81 en 2089 -90, Jupiter en Yo II, v. 635-36, III 9-10.
290  tussen mensen in Narcissus en Echo v. 1513-14 en 1522-23, Leander en Hero I, v. 
787-88, 806-7, 829-30, en tussen de goden in Leander en Hero spel II en Mars en Venus 
v. 1037-38, 1044-45, 1066-67, 1077-78, 1084-85, 1091-92, 1097-98.
291  Jupiter en Yo I, v. 221-24.
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Cracht van Liefden

…Hy is ghepresen

Boven alle Princhieren…

Naturelijcke Lust

…Sijn minlijck wesen 

Gaet verre boven Narcissi schoonheyt!292 

De rijmafhechting op de overgang van monoloog naar influistering is alleen 
te verklaren als we aannemen dat er op dat moment een nieuwe dramatische 
situatie ontstaat. En dat betekent dat Yo de sinnekens niet waarneemt op 
het moment dat zij tegen haar beginnen te spreken: zij bevinden zich in een 
parallelle dramatische situatie, er is slechts invisibel contact.293 Wanneer Yo 
uiteindelijk, na het verbale spervuur van de sinnekens, het woord weer neemt, 
blijkt zij hen wel op te merken, want ze verzucht: ‘O Cracht van Liefden wat 
moeghdy al segghen (…)’. Nu is er wel sprake van responsierijm!
 In gebedscènes is iets soortgelijks aan de hand: het gebed wordt altijd 
met rijmafhechting besloten, evenals de clausen van de aanbeden god of 
godin. Toch is er wel degelijk sprake van een reactie, van uitwisseling tussen 
de personages van verschillend niveau en dus van één dramatische situatie. 
Dit mag blijken uit de volgende passage in Narcissus en Echo, waar Narcissus 
bidt in de tempel van Diana:

Narcissus

(…)

Dus laet my gracie van u ghewinnen

Dat ick haeten mach alle vileynichede

En te houwene altijt myn reynichede

Diana de godinne

Narcissus vrient dwordt u vergouwen

Want ghy sult ewelijck syn gepresen

Daer men cluecklyck sal mit sweerden houwen

292  Jupiter en Yo I, v. 225-27.
293  Bij een vergelijkbare scène in Narcissus en Echo benadert Wonderlyck Morme-
reeren Echo en Therte wel met responsierijm. Er is dan kennelijk geen sprake van 
een nieuwe dramatische situatie. Het gaat bij deze scène dan ook duidelijk om visibel 
contact, want Echo zegt: ‘Merct doch wie hier is’.
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De rijmafhechting lijkt dan ook vooral bedoeld om de speciale, gewijde 
sfeer waarin mensen met goden kunnen communiceren te accentueren. 
Verwant aan het gebed is de bezwering, de spreuk waarmee een 
gedaanteverandering tot stand wordt gebracht, zoals die in Narcissus en 
Echo, wanneer Diana de jager Actaeon straft voor zijn wellust. Net als de 
gebeden staat de bezwering wat het rijm betreft helemaal los van de rest 
van de scène, waardoor zij een bijzonder moment in het spel wordt.
 In een aantal van de oudere spelen, maar ook in Leander en 
Hero, komen scènes voor waarin de personages, goden of mensen, om 
beurten reageren op een bepaalde kwestie. De context is de ene keer een 
hoofs-amoureus gesprek, dan weer een rechtszaak waarin verschillende 
partijen hun zaak voor een rechter bepleiten. Wanneer Jupiter de 
godenvergadering voorlegt of hij de mensheid moet straffen voor haar 
zonden, stelt ieder van de goden een andere straf voor. Het rijm is steeds 
bij elke spreekbeurt afgerond, zodat de indruk ontstaat van afzonderlijke, 
alternatieve antwoorden op die ene vraag. 
 Bij rijmafhechting binnen een dramatische situatie is er 
kortom sprake van een bijzonder soort contact, tussen personages van 
verschillende werkelijkheidsniveau’s (mens-god, mens-sinneke) of met 
een zekere sacrale lading (gebeden, bezweringen). Voor de disputen 
zou je nog aan een andere verklaring kunnen denken: het ontbreken 
van responsierijm benadrukt het feit dat elke spreekbeurt een afgerond 
betoog bevat; het versterkt daardoor de argumentatieve structuur van dit 
soort scènes. Opmerkelijk is dat deze techniek uitsluitend is toegepast 
in oudere spelen als Narcissus en Echo, Mars en Venus, Jupiter en Yo en 
Pyramus en Thisbe (Amsterdam) en in het latere Leander en Hero. In 
Pyramus en Thisbe (Brugge), Aeneas en Dido, Cephalus en Procris en 
Iphis en Anaxarete wordt het responsierijm wel steeds toegepast binnen 
een dramatisch segment.

-Rijm- en strofevormen
Paarsgewijs rijmende verzen zijn dan wel te beschouwen als de 
‘grondvorm’ van zestiende-eeuwse toneelteksten, ze werden (vooral in 
ernstige spelen) dikwijls afgewisseld met bijzondere strofische vormen 
als balladen, rondelen, liederen en refreinen. En binnen die strofische 
vormen waren er dan nog talloze manieren om de klankrijkdom van de 
tekst te verhogen: halve verzen, ‘dobbelsteerten’, binnenrijm, kettingrijm, 
assonanties, etc. 
 Rijm en ritme waren belangrijke elementen in de poëzie van 



2  ‘Om speelwijs te verhalene’

��4

de rederijkers, ze vormden een schakel tussen twee in hun ogen nauw 
verwante disciplines: retorica en musica. De orde en harmonie die in 
muziek en dichtkunst tot uitdrukking kwam, weerspiegelden het 
goddelijk geïnspireerde evenwicht in de kosmos, zowel op het niveau 
van de gehele schepping als op dat van de mens, de microkosmos. 
Muziek en poëzie hielpen de mens om zijn innerlijke evenwicht te 
bewaren.294 Of, zoals de Gentse vertaler van Boethius het in 1485 stelt: 
‘in allen wel gheordonneirden ghedichte es een sekere maniere van 
musijken ende soeticheden, of eene manieren van sanghe begrepen: na 
hoghen ende nedren, na scaerpheden, plompheden of lichticheden.’295  
De zangerige voordracht die in dit citaat wordt gesuggereerd, geeft 
het rederijkerstoneel iets van een opera. Het is dan ook nauwelijks 
anachronistisch om het overvloedige gebruik van rijm op het zestiende 
eeuwse toneel te vergelijken met de aria.296 Vaak was het juist aan het 
begin van dramatisch geladen scènes, in liefdesklachten of –betuigingen 
van de protagonisten, dat het rijm het rijkelijkst weerklonk. De helden 
en heldinnen verwierven er een air van welsprekendheid mee dat 
hun aantrekkelijkheid voor het publiek nog zal hebben vergroot. De 
diverse strofevormen werden bovendien geassocieerd met verschillende 
stijlregisters en scènetypen, waardoor de dramatische structuur van de 
voorstelling nog eens extra werd gemarkeerd.297

 De muzikaliteit van de toneeltekst was dus meer dan louter 
ornament om de aandacht te trekken. Ze vormde een essentieel onderdeel 
van de werking die de rederijkers met hun spel beoogden. Cornelis van 
Ghistele vatte dit heel mooi samen in zijn openingsrefrein van Aeneas 
en Dido, een lofdicht op de retorica:

(…)

d’ Eloquent sijdij en suet van keeste,

boven alle consten gheacht als de meeste,

vol eloquenter faconde;

vröcht dör u ontploocken wordt in elcken feeste;

294  Moser 2001, p. 98-130.
295  Geciteerd in Moser 2001, p. 103; ‘in ieder goed geordend dichtwerk is een zekere 
mate van muziek en zoetheid, of een soort van gezang aanwezig: al naar gelang hoog en 
laag, en scherp, zwaar of licht.’
296  ‘(…) waarvoor de held of heldin van de opera eens even lekker gaat staan’; Iwema 
1982-’83, p. 137.
297  Coigneau 1994.
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den swaermuedichen en bedructen van gheeste

ghij verlicht telcke stonde;

Wijsheijdt en döght ghij u minnaers oijt jonde,

Ghevluijdt uijt ‘s heijlighen gheests monde

(…)

O rhetorica, wijse, eloquente!298

Van Ghistele meende dat een welluidende tekst de toehoorders kon 
‘verlichten’ (opvrolijken of opluchten) en hen tot wijsheid en deugd kon 
brengen. Die aandacht voor de klankrijkdom van de taal, algemeen onder 
rederijkers,299 heeft tot gevolg dat de mythologisch-amoureuze spelen 
wemelen van de verschillende strofevormen, ieder met een eigen traditie, 
ook buiten het toneel, en met een eigen connotatie en sfeer. Ik bespreek 
hier als meest gebruikelijke vormen het rondeel, het refrein, de ballade, 
het echogedicht en de liederen.300

-Rondelen
Het rondeel, met zijn relatief korte, steeds herhaalde regels en rijmen was 
van oorsprong een danslied. Bij de rederijkers kreeg het meestal de vorm 
ABaAabAB, waarbij de hoofdletters aangeven dat niet alleen het eindrijm, 
maar de hele versregel herhaald wordt. In de mythologisch-amoureuze 
spelen komt het meestal voor in sinnekensscènes, en is het bovendien de 
enige strofische vorm die deze toneelfiguren lijken te kennen. Het rondeel 
was dan ook bij uitstek geschikt om de beweeglijke, vaak zelfs dansende 
sinnekens te typeren.301 De herhalingen in de strofe konden daarnaast 
een komisch effect sorteren. Rondelen werden het vaakst gebruikt bij 

298  Aeneas en Dido v. 27-39; ‘u bent welsprekend en zoet van binnen, van alle kun-
sten het meest geacht, vol eloquente welsprekendheid; u brengt overal vreugde, u ver-
licht altijd de zwaarmoedigen en bedrukten van geest. Wijsheid en deugd, gevloeid uit 
de mond van de heilige geest, hebt u degenen die u liefhebben steeds gegund, o retorica, 
wijze en welsprekende!’
299  Zie Moser 2001, p. 98-130, Hollaar 2006, p. 155-164, Pleij 2007, p. 336-345.
300  Met uitzondering van het echogedicht worden deze strofische vormen in bredere 
context besproken in Coigneau 1994, waaraan deze paragraaf grotendeels refereert.
301  Zelf duiden de sinnekens hun bewegingen vaak aan als ‘springen’, zoals in het 
rondeel in Leander en Hero II, 7-10: ‘Her uyt ghy guyt, springht uyter muyten // en laet 
ons gaen danssen over ’t ey, // komt voort, komt voort, springht aen den rey’; aanwij-
zing voor dansbewegingen van de sinnekens ook in Iphis en Anaxarete: ‘ghy cont wel 
Cabriolen springhen’; tijdens het Antwerps Landjuweel werden de dansliedjes die bij de 
facties hoorden niet op het toneel, maar ‘achter straten’ gezongen; Coigneau 1992, p. 
260.
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de opkomst van een sinnekenspaar, dat elkaar in snel afwisselende 
verzen opriep tevoorschijn te komen. Deze manier van opkomen werd 
zo stereotiep dat zelfs wanneer de rondeelvorm achterwege bleef, er 
vaak een soortgelijke afwisseling van korte verzen met gekruist rijm 
toegepast werd. En wanneer er, zoals in de Pyramus en Thisbe-spelen, 
zuinig is omgesprongen met rondelen, dan worden die uitsluitend bij de 
opkomst of afgang van de sinnekens toegepast. Maar het opkomstrondeel 
is vooral kenmerkend voor de latere spelen: Aeneas en Dido, Leander 
en Hero en Iphis en Anaxarete hebben er ieder vijf, naast alle andere 
toepassingen. Een bijzondere vorm, die alleen voorkomt in Jupiter en Yo, 
Leander en Hero (2x) en Iphis en Anaxarete (vermoedelijk in navolging 
van de Spiegel der Minnen) is het rondeel waarin de sinnekens een van 
de hoofdpersonen ‘omsingelen’: de tekst is dan verdeeld tussen een of 
twee sinnekens en een hoofdpersoon, die door hen gedwongen wordt een 
beslissing te nemen.302 Een voorbeeld uit Leander en Hero I, 635-42: 

Amoureuse Affectie

Ick raet u te zegghen,

Leander

En redene raet my te swijghene,

Wt redene oft sy ’t qualijck name.

Amoureuse Affectie

Om confortatie te ghekrijghene,

Rad’ict u te zegghen.

Leander

En redene raet my te swijghene,

Al is ‘therte haer bereyt te nijghene,

Myn woorden mochten haer wesen onbequame.

Amoureuse Affectie

Ick raet u te zegghen.

Leander

302  Deze bijzondere toepassing komt ook in andersoortige spelen voor; Coigneau 1994, 
p. 28, n. 34.
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En redene raet my te swijghene,

Wt zorghen oft sy ’t qualijck name,

(…)

De kenmerkende herhalingen van het rondeel zijn hier zeer functioneel 
toegepast, terwijl de variatie ‘al is ’t herte…’ een geleidelijke capitulatie 
van Leander aankondigt. De opkomst, afgangs- en omsingelingsrondelen 
van de sinnekens behoren tot de stijl die Coigneau karakteriseerde als 
‘familiair, anekdotisch, pragmatisch, op actie gericht’.303

 Daartegenover staan de rondelen die door de protagonisten worden 
uitgesproken, met name in Narcissus en Echo, Mars en Venus, Aeneas 
en Dido en Leander en Hero. Deze zijn meer ‘hymnisch, verheerlijkend, 
dramatisch en lyrisch bewogen.’304 In de twee ‘bourgondische’ spelen 
is dit vrijwel het enige rondeeltype, sinnekensrondelen komen er 
nauwelijks voor.305 De rondelen vervullen hier sterker dan in de andere 
spelen een emotionerende rol: als hymne, lofzang of vreugderoep (in 
beide spelen), of juist om uiting te geven aan twijfel, ontzetting en vrees 
(alleen in Narcissus en Echo). In deze specifieke toepassing van rondelen 
sluiten ze aan bij de eveneens Brusselse Bliscappen.306 In Aeneas en Dido 
en Leander en Hero komen verheven rondelen van de protagonisten voor 
naast familiaire van de sinnekens. 

-Refreinen
Het refrein is een gedicht van drie of meer strofen, met een ingewikkeld 
rijmschema dat in alle strofen hetzelfde is, en een (soms kortere) slotstrofe 
aan het adres van een prince of princesse; het dankt zijn naam aan de 
slotregel, het refrein ofwel de stock, die in iedere strofe gelijk is en die de 
inhoudelijke kern van het gedicht bevat. Refreinen vormden het meest 
geliefde genre onder rederijkers, maar hun toepassing in het drama is 
beperkt tot de meer statische momenten met een emotionele of ideële 
lading.307 Het refrein is beschouwend van aard en biedt gelegenheid om 
een emotionele situatie uitgebreid te verbeelden. Het is daarom bij uitstek 
geschikt voor gebeden (vaak in reactie op een toog) en klachten (op een 
punt van uitzichtloosheid). Het wordt vooral toegepast in explicatieve, 

303  Coigneau 1994, p.27.
304  Coigneau 1994, p. 27.
305  Narcissus en Echo heeft twee sinnekensrondelen, Mars en Venus slechts één.
306  Beuken 1978, p. 47-48; het derde Brusselse spel, Jupiter en Yo, heeft een gelijke 
verdeling van rondelen over sinnekens en andere personages.
307  Coigneau 1994, p. 32.
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historiaal- en heiligenspelen. Voor ‘lichtere’ genres als het esbatement 
was het refrein kennelijk ongeschikt. Het al dan niet voorkomen van 
refreinen in een spel zegt dus wellicht iets over de ambities van de 
dichters van de mythologisch-amoureuze spelen, over hun kijk op het 
genre en hoe dat zich verhoudt tot de overige spelen van zinne. 
 Alleen Pyramus en Thisbe (Brugge) en Aeneas en Dido maken 
gebruik van refreinen, en wel in de vorm van gebeden. In Pyramus en 
Thisbe (Brugge) (v. 837-888) gaat Pyramus op weg naar de tempel van 
Venus, om daar, geknield voor haar beeld, zijn gebed uit te spreken. Het 
refrein bestaat uit drie strofen met een kortere prince op de stokregel 
‘Huer corts te sprekene verleent mi gracie’ (laat me spoedig met haar 
mogen spreken). Per strofe wordt een argument aangedragen waarom 
Venus hem genadig zou moeten zijn; dit gebed is dus tevens een betoog. 
De scène lijkt geïnspireerd door de aanbiddingsrefreinen die gebruikelijk 
zijn bij de zogenaamde ‘togen’ in religieuze spelen: het personage knielt 
dan voor een tableau-vivant met de uitbeelding van Christus aan het 
kruis of een andere devote voorstelling.308 
 De twee refreinen in Aeneas en Dido (een derde refrein, in de 
proloog, blijft hier buiten beschouwing), zijn conform de toneelconventie 
gericht tot een godheid. In het eerste richt Hijarbas zich tot Jupiter met 
de stokregel: ‘Laet ghij dit gheschieden, o Jupiter heere?’ Het tweede 
refrein is een klacht van Dido aan Venus, op de stok ‘Och, nerghens 
gheen trouwe!’ Beide stokregels zijn vrijwel rechtstreeks ontleend aan 
de Latijnse brontekst en de refreinen markeren dan ook twee centrale 
momenten in de geschiedenis van Aeneas en Dido.309 De scènes 
vertonen overigens niet de kenmerken van de gebedsscène: er zijn geen 
aanwijzingen voor een toog, voor de aanwezigheid van een beeld van de 
godheid, of voor een geknield uitspreken van het refrein. Ook inhoudelijk 
hebben de gebeden in Aeneas en Dido een wat andere functie dan het 
gebed van Pyramus: in plaats van een concreet verzoek om bijstand, 
vormt het gebed vooral een reflectie op de voorgaande gebeurtenissen: 
de verwikkelingen worden nog eens samengevat en het aandeel van de 
personages hierin geëvalueerd, uiteraard vanuit het sterk emotionele 
perspectief van respectievelijk Hijarbas en Dido. 
 Het gebed in de vorm van een refrein is kennelijk een erg sterke 

308  Coigneau 1994, p. 34-35.
309  Aeneis IV, v. 206-208: ‘Iuppiter omnipotens (…) aspicis haec?’ en v. 373: ‘nusquam 
tuta fides.’
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conventie. Maar hoe laat zich de afwezigheid van amoureuze refreinen 
in de mythologisch-amoureuze spelen verklaren?310 De spelen bevatten 
genoeg liefdesklachten die in thematiek en woordkeus nauw aansluiten bij 
de amoureuze refreinen zoals we die uiteraard kennen uit refreinbundels, 
en die ook werden verwerkt in contemporaine prozaromans311 en in 
enkele bijbelse en explicatieve spelen.312 Maar voor de liefdesklachten 
in de spelen werd overwegend voor de balladevorm gekozen. Kennelijk 
volstond deze kortere, flexibeler vorm, die gemakkelijker in te passen 
was, om de hartekreten van de protagonisten te verwoorden, en werden 
refreinen op het toneel (onder invloed van de daar geldende conventies) 
gereserveerd voor de meer ‘plechtstatige’ momenten.

-Balladen
De rederijkersballade zoals die vanaf ca. 1500 gestalte kreeg, is geen vast 
omschreven vorm, maar kan het best aangeduid worden als ‘een strofisch 
gedicht met gekruist rijm, minstens zeven regels per strofe en vrij 
strofental’.313 Gebeden en lofzangen, en de reacties van de goden hierop, 
zijn meest in balladestrofen gecomponeerd. De ballade is ook de geijkte 
vorm voor liefdesklachten, -verklaringen, amoureuze begroetingen en 
bezweringen, kortom: de ballade hoort bij monologen waarin de sfeer 
boven het praktische, alledaagse moet worden uitgetild. Anders dan bij 
het refrein worden de meeste balladen wel gevolgd door een dialoog, hetzij 
in een reeks van ballades, hetzij in andere verspatronen. Een ballade heeft 
ook geen stokregel en kan uit één strofe bestaan, waardoor de voortgang 
van het drama niet wordt opgehouden. 
 Ondanks die flexibiliteit komen in de latere spelen steeds minder 
balladestrofen voor. In de Brusselse spelen zijn vrijwel alle spreekbeurten 
(buiten die van de sinnekens) in een bijzondere vorm gesteld, meestal 
die van een ballade, met voor heel bijzondere gelegenheden de kunstige 
ketendichten314 of balladen waarin voortdurend wordt gespeeld met 
één woord.315 In de Pyramus en Thisbe-spelen en in Aeneas en Dido 

310  De kwestie is aan de orde gesteld in Coigneau 1994, p. 35.
311  Zie Coigneau 2001, p. 211-12 en 355, n. 37.
312  Voorbeelden in Coigneau 1994, p. 35.
313  Erné 1972, p. 361; Coigneau 1994 volgt deze definitie, met de nadruk op het feit 
dat ook een enkele strofe kan worden aangeduid als ‘ballade’.
314  In Pyramus en Thisbe (Amsterdam) 2x, Mars en Venus, Iphis en Anaxarete, Jupiter 
en Yo, Leander en Hero.
315  ‘Ooghen’ in Mars en Venus (376-83) en in Jupiter en Yo (1-22) en in de laatste ook 
een spel met het woord ‘tijd’ (270-96).
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daarentegen komt het vaak voor dat na een lyrisch begin van de scène 
wordt teruggegrepen naar paarsgewijs rijm. Dit is, met name in Aeneas 
en Dido, dan wel vaak versierd met rime batelée en/of dubbelrijm. 

Deze relatieve versobering (relatief, omdat het gebruik van rondelen niet 
afneemt en ook de binnenrijmen blijven) zet zich, zoals eerder gezegd, 
voort in Cephalus en Procris en Iphis en Anaxarete, terwijl van de 
jongere spelen Leander en Hero in stilistisch opzicht weer aansluit bij 
de Brusselse spelen, niet specifiek door de toepassing van balladen, maar 
wel in een rijkelijk gebruik van gekruist rijm, afwisseling van lange en 
korte verzen en lange, vrije strofen.

-Echogedicht
In het waarschijnlijk jongste spel, Iphis en Anaxarete, is een wel heel 
bijzondere strofevorm gebruikt, een zogenaamd echogedicht (v. 738-759). 
In algemene zin kan dit worden omschreven als ‘een gedicht waarin het 
laatste woord van elke regel rijmt op het voorlaatste woord en soms een 
verbluffend, satirisch antwoord geeft op de vraag die in die regel gesteld 
is.’316 Het lyrische echogedicht was als zelfstandig genre bekend onder 
Neolatijnse dichters (o.a. Janus Secundus, Janus Dousa, Grotius) en bij 
de rederijkers (bijvoorbeeld Lucas d’Heere).317 Maar Iphis en Anaxarete is 
het eerste Nederlandse stuk waarin het als scène is toegepast. Iets later 
zal het, onder invloed van Guarini’s Il pastor fido (1589, in 1601 bewerkt 
door Theodore Rodenburg) grote opgang maken in met name pastorale 
spelen.318 De context is daar vaak een liefdesprobleem. De echo lijkt een 
personificatie van innerlijke tweestrijd, maar heeft ook een objectieve, 
voorspellende waarde binnen het handelingsverloop. Deze omschrijving 
past zeker ook bij het echogedicht in Iphis en Anaxarete: aan het begin 
van het vierde bedrijf, als Iphis ten einde raad de hand aan zichzelf wil 
slaan, richt de Echo het woord tot hem, en adviseert hem zijn liefde aan 
Anaxarete te gaan verklaren:

Iphis

Ick gelooft wel ghi quaemt oock door Liefde inde ween,

Dus wil ick derwaerts treen, soo ghijt acht voor goet,

316  Van Gorp 1991, p. 111; hier geeft men als voorbeeld: ‘Waarvoor acht men nu Mon-
nicken ende Papen? Apen.’ (Heyns Andriaensz, ca. 1560)
317  Waterschoot 2002.
318  Van Eemeren 1986.
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Echo: Doet

Iphis 

Adieu Echo God gheef mi voorspoet,

Dat dit mi ten lesten ten besten vergaet.

Echo: Gaet319

Echo is volgens de personagelijst “een stem die men niet siet”, en dus 
op te vatten als een abstractie, maar Iphis herkent haar tevens als de 
nimf die ‘oock door Liefde inde ween’ (v. 756) raakte. In plaats van haar 
advies daarom te wantrouwen, volgt hij het op en besluit om Anaxarete 
een aubade te gaan brengen. Hoewel het voor de hand ligt dat Fries 
zijn echo-scène op Il pastor fido baseerde, heb ik toch geen zodanige 
overeenkomsten met Guarini’s stuk gevonden dat van directe navolging 
gesproken kan worden. 

-Liederen
Het merendeel van de liederen in de mythologisch-amoureuze spelen 
komt voor rekening van de wachter en is in dat verband al aan de orde 
geweest. Buiten de wachterliederen zijn er nog vier gevallen waarin 
gezongen wordt. In Narcissus en Echo zingt de godin Diana terwijl zij 
zich baadt in een fontein. In haar lied, op de melodie van ‘Het daget 
inden oosten’, presenteert zij zichzelf als godin van de kuisheid, maar 
trekt daarmee paradoxaal genoeg juist de aandacht van Actaeon, die 
door haar stemgeluid in wellust ontbrandt.320 
  In Mars en Venus zingen de godinnen Venus, Juno en Pallas een 
lied om hun bedrukte stemming te doorbreken. Het handschrift geeft 
alleen de aanwijzing ‘pausa hier singtmen’. Kennelijk was het niet zo 
belangrijk welk lied er gezongen werd, als de goddelijke scène maar 
feestelijk kon worden afgesloten. In de scène die op deze pausa volgt, 
reageren de sinnekens blij verrast op het gezang.
 Opmerkelijk is in Jupiter en Yo de beurtzang tussen Apollo en 
Discordia. Zij zingen afwisselend ieder drie strofen, de een om Jupiter 

319  Iphis en Anaxarete, fol. B8v.
320  Voor dit en meer voorbeelden van liederen die de aandacht van een personage trek-
ken zie Coigneau 1994, p. 24-25.
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te waarschuwen voor de komst van zijn vrouw en de ander om Juno 
aan te moedigen haar overspelige echtgenoot op heterdaad te betrappen. 
In de voordracht werd wellicht een contrast aangebracht tussen de 
welluidende zang van Apollo, onder meer god van de muziek, en het 
geluid dat Discordia, personificatie van de tweedracht, voortbrengt. Over 
haar zeggen de sinnekens dat zij de geliefden zal verraden ‘met luyder 
stemmen’; zij worden al onwel bij het vooruitzicht!321 De strofevorm van 
dit lied is ook bekend uit Matthijs de Casteleins Diversche Liedekens, 
maar een bijpassende melodie is niet bekend.322 
 Ten slotte is er de ‘abada’ van Iphis voor het huis van Anaxarete. 
Hij hangt kransen aan haar venster, speelt op zijn luit en zingt een 
nieuwe, zeer toepasselijke tekst, op de melodie van een bekend meilied: 
‘den lustelijcken mey’.323 Maar al na één strofe wordt hij door het meisje 
genadeloos onderbroken. Het lied is dus een geïntegreerd onderdeel van 
de dramatische handeling, bedoeld om de betekenis van de betreffende 
scène met nog meer effect over te brengen. Dit geldt ook voor de meeste 
andere liederen in de mythologisch-amoureuze spelen. Wanneer daarbij 
gebruik werd gemaakt van een bekende melodie, kon de herinnering aan 
de oorspronkelijke liedtekst bovendien voor een ironische noot zorgen, 
zoals in het geval van Iphis’ meilied. 

In deze paragraaf, waar rijm- en strofevormen centraal stonden, is Van 
Haechts Cephalus en Procris weinig aan de orde gekomen. Het bevat 
immers vrijwel uitsluitend paarsgewijs rijmende verzen met rime batelée. 
Het zal inmiddels duidelijk zijn dat dit spel daardoor een heel andere indruk 
moet hebben gemaakt. De scènes zijn onderling veel minder verscheiden 
van klank, de stijlwisselingen tussen sinnekens en andere personages 
bevinden zich vooral op semantisch (en performatief) niveau. Dit sluit 
aan bij de eerdere constatering dat Van Haecht veel minder dan andere 
speldichters gebruik maakte van rijmafhechting om scènes van elkaar te 
onderscheiden. Rijmafhechting kwam in Cephalus en Procris alleen voor 
op metascènegrenzen, die op hun beurt samenvielen met een verandering 
van gespeelde locatie of een tijdsprong. Uit een eerste vergelijking met 

321  Jupiter en Yo II, v. 588; een dergelijk contrasteffect is evident in Van Haechts Oor-
deel  van Tmolus, waar Apollo het in een muzikale strijd opneemt tegen Pan; van diens 
fluitspel wordt gezegd dat het ‘luyt en leelijck’ klinkt; Van Haecht 1562, fol. Ei v.
322  De Castelein 1943, nr. 30; Nederlandse Liederenbank, online geraadpleegd dd. 5 
juni 2008. 
323  Ook in het Antwerps Liedboek; Van der Poel 2004, nr. 27.
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andere stukken van Van Haecht, de Apostelspelen en het spel van Tmolus, 
bleek dat Cephalus en Procris in zijn oeuvre een unieke plaats inneemt: 
het paarsgewijs rijm met rime batelée vormt wel het standaardpatroon 
in al zijn spelen, maar in de Apostelspelen en in Het oordeel van Tmolus 
wordt dit regelmatig afgewisseld met balladen, rondeelachtige strofen 
en gekruist rijm. Het gebruik van rijmafhechting als indicatie van een 
ruimte- of tijdsprong, zoals dat in Cephalus en Procris werd gesignaleerd, 
is ook kenmerkend voor de Apostelspelen; in het geval van Tmolus, is dit 
moeilijker te beoordelen: veel rijmafhechtingen hangen hier samen met de 
afwisseling met instrumentale muziek en zanggedeelten, en bovendien is 
dit een esbatement en geen spel van zinne.
 Kennelijk houdt Van Haechts sobere versificatie verband met 
het genre en streefde hij met Cephalus en Procris naar een nieuw soort 
mythologisch-amoureus toneel. Ik heb het vermoeden, ook vanwege het 
veelvuldige gebruik van sententies, dat hij zich hiertoe heeft laten inspireren 
door het (indirecte) voorbeeld van het antieke drama. Maar ook in de eigen 
omgeving kon Van Haecht al veel voorbeelden zijn tegengekomen van 
spelen van zinne waarin weinig of geen strofische vormen voorkwamen: 
onder de wedstrijdspelen van Gent in 1539 en van het Antwerps Landjuweel 
in 1561, dat Van Haecht zelf organiseerde, zijn er vele in paarsgewijs rijm 
opgesteld. De prijzen gingen vaak juist naar die spelen met de meest sobere 
versificatie.324

�. Enscenering: gespeelde verbeelding
Een enkele uitzondering daargelaten, bevatten de toneelhandschriften van 
de rederijkers -om nog maar te zwijgen van de gedrukte spelen- slechts 
weinig expliciete aanwijzingen over de manier waarop de tekst moest 
worden opgevoerd. Dit kan twee dingen betekenen: ofwel de enscenering 
was zo gebonden aan conventies dat het vastleggen daarvan niet nodig was, 
ofwel de respectievelijke regisseurs werden vrij gelaten om het spel zo te 
realiseren als paste bij hun mogelijkheden en de specifieke omstandigheden. 
Voor beide opties valt veel te zeggen, maar bij een historische reconstructie 
van de opvoeringspraktijk vormt de eerste veronderstelling het meest 
betrouwbare uitgangspunt. De veronderstelde conventies zijn te achterhalen 
door systematische vergelijking van de expliciete gegevens met de meer 
impliciete informatie die de spelteksten bevatten.325 

324  Coigneau 1994, p. 36-37.
325  Een dergelijke ‘performationele’ lezing van de spelteksten wordt bepleit en gede-
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 Behalve naar aanwijzingen in tekst, regieaanwijzingen en 
personagelijsten, kan ook gekeken worden naar de contemporaine 
toneelpraktijk (overige toneelgenres, ommegangen, intredes et cetera) 
en de beeldcultuur in bredere zin. Het materiaal dat in de volgende 
paragrafen wordt gepresenteerd, is verre van compleet. Een uitputtende, 
systematische analyse van alle afzonderlijke opvoeringsaspecten bleek 
in het bestek van dit onderzoek niet mogelijk. En het historisch gezien 
minst ‘grijpbare’ aspect van de opvoering, de beweeglijke, fysieke 
aanwezigheid van de spelers, is helemaal onderbelicht gebleven.326 
Toch hoop ik met de verzamelde gegevens te kunnen laten zien dat de 
opvoering van een mythologisch-amoureus spel een kleur- en klankrijk 
spektakel opleverde. De spelen zijn niet los te zien van de contemporaine 
spel- en beeldcultuur, maar ze nemen daarin tegelijk, op grond van hun 
specifieke inhoud, een geheel eigen plaats in. 

 �.� Het toneel

-de toneelfaçade
Narcissus en Echo is vermoedelijk een van de vroegste stukken waarin 
gebruik wordt gemaakt van een toneelfaçade: het stuk speelt zich af op 
verschillende locaties, die allemaal zijn geprojecteerd op één façade met 
diverse openingen, waarlangs de spelers op- en afgingen. Het façadetoneel 
bood de mogelijkheid tot snel omschakelen van de ene situatie naar de 
andere en versterkte zo het montage-effect. Men maakte daarbij ook 
gebruik van compartimenten op het voortoneel en op een verdieping, die 
met gordijnen konden worden afgesloten. In deze ‘open kamers’ speelden 
zich niet alleen hemel-, interieurscènes en tableau-vivants af, ze konden 
voor allerlei situaties worden gebruikt. Met bordjes en woorddecor werd 
aangegeven welke ruimte er werd voorgesteld. Zo kon één compartiment 
achtereenvolgens verschillende betekenissen krijgen.
 In Narcissus en Echo lijkt deze enscenering nog niet erg 
gebruikelijk te zijn: de personages zeggen bij het betreden en verlaten van 
de speelvloer via de façadeopeningen telkens waar ze heen gaan, alsof 

monstreerd in Kramer 2008.
326  Zowel Matthijs de Castelein als Eduard de Dene gaven voorschriften voor de ge-
laatsuitdrukking, gebaren en het stemgebruik van een rederijker-acteur, gebaseerd op de 
klassieke retorica, maar toegespitst op de praktijk van de rederijkers; groot belang werd 
gehecht aan het tonen van emoties als verdriet, blijdschap en woede, al naar gelang de 
rol die men speelde; Coigneau 1995, p. 123, 129 en 135 en Coigneau 2005, p. 243-245 en 
256; Pleij 2007, p. 448-456; Kramer 2008.  



2  ‘Om speelwijs te verhalene’

�25

het publiek er nog aan moest wennen dat ook onzichtbare personages 
toch nog bij het spel hoorden.327 In de iets jongere Jupiter en Yo en 
Mars en Venus komen dit soort formules al veel minder voor. Dit wijst 
misschien op een toegenomen vertrouwdheid met het façadetoneel, 
maar in het geval van Mars en Venus kan het ook een gevolg zijn van 
de op zich al veel eenvoudiger structuur van het stuk. In de zestiende 
eeuw groeide het façadetoneel uit tot de standaard opvoeringswijze van 
de spelen van zinne. Uit afbeeldingen van tonelen die vanaf het midden 
van de zestiende eeuw verschijnen, blijkt de meest gebruikelijke façade 
drie compartimenten op de speelvloer te hebben, waarvan het middelste 
het breedst en het diepst is. Ook is er vrijwel altijd een compartiment 
op de eerste verdieping zichtbaar. Rederijkerskamers beschikten vaak 
over een eigen toneelstellage die voor een openbare opvoering (maar ook 
voor intredes en processies) in de buitenlucht werd opgesteld. Er zijn 
maar weinig aanwijzingen dat diezelfde stellages ook dienst deden bij de 
incidentele opvoeringen binnenskamers.328

-Spel in de compartimenten
Er zijn in de mythologisch-amoureuze spelen talloze scènes die 
vermoedelijk in een compartiment werden gespeeld, een ruimte achter 
de toneelfaçade die met een gordijn kon worden gesloten. Soms zijn de 
aanwijzingen daarvoor evident, zoals de opmerking ‘scuijft open’ in de 
marge van het handschrift van Aeneas en Dido, waarna plotseling niet 
alleen de sinnekens op het voortoneel te zien waren, maar ook Dido 
en Aeneas, die in de nu geopende ruimte ‘aen dbancket’ zaten. Een 
andere maaltijdscène, in Cephalus en Procris, maakt deel uit van een 
metascène die in zijn geheel in een compartiment gespeeld moet zijn. 
Ze begint met het beeld van Procris en Eerelyck Herte die zijde spinnen, 
een huiselijke bezigheid die Procris’ kuisheid illustreert. Cephalus 
en Bedriechelyck Ghesicht naderen, maar als de laatste voorstelt een 
kastje met kostbaarheden zelf naar binnen te dragen zegt Cephalus: 
‘Neen gheeft my dat // En vertoeft ghy wat daer buyten de deure.’ De 
sinnekens blijven inderdaad buiten het compartiment, maar kijken 
stiekem toe ‘door dees scheure’, hoe Cephalus Procris verleidt met 

327  Hummelen 1996.
328  Een voorbeeld is de constructie van het toneel van het Mariencransken dat ge-
bruikt werd bij een intrede in Brussel in 1594; de ongedecoreerde pilaren die de façade 
aan de voorkant ondersteunen lijken de wanden van de zaal te vervangen waar het 
toneel gewoonlijk was opgesteld; Hummelen 1981, p. 178.
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drank, dure cadeaus en kusjes. Er is zelfs sprake van een bed, maar of 
dat ook werkelijk in het compartiment aanwezig was, is twijfelachtig. 
De metascène eindigt met een pausa, die zolang moet duren ‘tot dat 
de tafel op is’. Het compartiment werd meteen heringericht voor een 
volgende scène. 
 De maaltijd van Dido en Aeneas is rechtstreeks ontleend aan 
de brontekst, waarvan we in het eerste hoofdstuk al vaststelden dat 
Van Ghistele die nauw volgde. In Cephalus en Procris daarentegen is de 
uitwerking van deze scène geheel nieuw ten opzichte van de bron. Daar 
kan het voorbeeld van Aeneas en Dido een rol bij hebben gespeeld, maar 
waarschijnlijk is hier een bredere conventie aan het werk. Tafelscènes 
waarin gegeten en gedronken wordt, vaak ook gezongen en geflirt, 
komen veel voor in de explicatieve rederijkersspelen, waar ze het morele 
dieptepunt van de hoofdpersoon verbeelden. Het compartiment stelt in 
die gevallen een herberg of bordeel voor.329 Eten, drinken en seksuele 
verleiding liggen in dit soort scènes zo dicht bij elkaar, dat in Leander 
en Hero de maaltijd op het bed plaatsvindt: 

Ick en zal u, o Lief, in gheen vreemde plecken, 

Maer op myn eyghen zacht bedde forieren

Een kleyn bancket van spijse, wijn, en goede bieren.330

Ook al zijn er duidelijke verschillen tussen de herbergscènes in het 
explicatieve toneel en hun pendanten in de amoureuze spelen, de morele 
associaties die deze in Aeneas en Dido en Cephalus en Procris opriepen 
zullen er niet minder om zijn geweest. 331 

Ook in de andere spelen worden amoureuze ontmoetingen steevast in een 
compartiment gesitueerd, of dat nu een prieel voorstelt zoals in Jupiter en 
Yo en Narcissus en Echo, of een slaapkamer zoals in Mars en Venus en 
Leander en Hero. Het grote voordeel van het compartiment is namelijk 
dat de gordijnen gesloten kunnen worden voordat de gebeurtenissen in 
het spel te pikant worden, terwijl tegelijk de suggestie wordt gewekt dat 

329  Hummelen 1958, p. 141-151.
330  Leander en Hero II, v. 354-56; ‘ Ik zal je, o lief, niet op een vreemde plaats, maar op 
mijn eigen zachte bed, een kleine maaltijd aanbieden van voedsel, wijn en goed bier.’
331  In de herbergscène zijn behalve de hoofdpersoon ook diens verleiders aanwezig 
in de gedaante van herbergier, dienstmeid of prostituée; ook wordt er vaak gezongen; 
zie voor de didactische implicaties van dit soort scènes in de mythologisch-amoureuze 
spelen hoofdstuk 4.
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achter de gordijnen het liefdesspel gewoon doorgaat. Voor het sluiten van de 
gordijnen zijn wel geen directe bewijzen (in de vorm van regieaanwijzingen), 
maar uit de tekst blijkt dat telkens na de eerste toenadering tussen de 
geliefden het perspectief verschuift naar de sinnekens, die buiten het 
compartiment staan en reageren op wat daarbinnen gebeurt. In Jupiter en 
Yo bijvoorbeeld roepen de sinnekens plotseling: 

Cracht van Liefden

Tis ghenoech ghehelst, ghecust!

Naturelijcke Lust

Laet staen, laet staen!

Cracht van Liefden

Wildy u quackelbeenken slaen,

Ghy moghet in t’coren secreet verduysteren.332

Dit lijkt een goed moment om de sinnekens de gordijnen voor het prieel te 
laten sluiten. Een bijkomend voordeel van zo’n afsluitbaar compartiment 
was in dit geval dat de transformatie van Yo tot koe (en vice versa) achter 
gesloten gordijnen kon plaatsvinden. 
 Ook de amoureuze ontmoeting in Mars en Venus vindt plaats in 
een compartiment, dat in dit geval de slaapkamer van de godin voorstelt. 
Venus nodigt haar minnaar uit: ‘coomt in mijn camer secreet al stille // 
ick abandonneere mij tot uwen wille’.333 Het rijm wordt hier afgehecht, 
hetgeen een impliciet signaal is voor het sluiten van de gordijnen. De 
sinnekens, die kennelijk wel een blik naar binnen kunnen werpen 
(herhaaldelijk roepen ze ‘siet’, en ze vragen elkaar ‘kijckt noch wat in’, 
‘Kijct noch een luttele’), beschrijven vervolgens in dubbelzinnige termen 
het liefdesspel dat zich in het compartiment afspeelt. Wat aan het publiek 
niet getoond mocht worden, kon dankzij het façadetoneel wel effectief 
worden gesuggereerd. De samenkomst van Leander en Hero verloopt op 
exact dezelfde manier, met als extra elementen een ‘nacht-tabbaert’ en 
een banket, die Hero haar minnaar aanbiedt.334

332  Jupiter en Yo II, v. 464-66; ‘Genoeg omhelsd en gekust! Hou op, hou op! Als je op je 
vogelfluitje wilt blazen, doe het dan stiekem in het koren!’
333  Mars en Venus v. 793-94.
334  Gedeeltelijk hetzelfde beeld treffen we ook aan in Der minnen loep II, 119-128: 
‘Ghedenck hoe ic dan plach te comen // als ic dijns zwemmens hebbe vernomen, // 
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 In Narcissus en Echo is de ‘vergier’ (het prieel) waar Echo haar 
liefde aan Narcissus verklaart waarschijnlijk in hetzelfde compartiment 
waar zij eerder door Wonderlyck Mormereeren werd verleid. Hoezeer het 
prieel als ontmoetingsplek voor geliefden een dramatisch topos was, 
blijkt in Pyramus en Thisbe (Amsterdam). In alle versies ontmoeten de 
buurkinderen elkaar via een spleet in de muur tussen de huizen, maar in 
het spel vindt dit gesprek plaats wanneer Thisbe gaat wandelen ‘in haer 
prieelken’. Tijdens deze scène bevindt Thisbe zich dus waarschijnlijk 
in een met groen gedecoreerd compartiment, terwijl Pyramus (met de 
sinnekens) daar buiten staat. Wellicht werd ditzelfde compartiment 
later in het spel ook gebruikt voor de ontmoeting bij Ninus’ graf.335 Ten 
slotte vermoed ik dat ook de openingsscène van Mars en Venus, met de 
drie godinnen Venus, Pallas en Juno, zich in een prieelcompartiment 
afspeelt: de lyrische natuurbeschrijving waarmee de scène opent, het 
statische karakter van de scène zelf (er komen geen figuren bij, er gaat 
niemand af) en het ontbreken van een afgangsformule pleiten daar voor. 
Bovendien werden dezelfde drie godinnen wel vaker in tableaux-vivants 
uitgebeeld, zoals tijdens de intocht van Philips de Schone te Antwerpen 
in 1494336 en bij de Brusselse intrede van diens bruid twee jaar later. 
Van deze laatste plechtigheid zijn tekeningen bewaard gebleven, waaruit 
blijkt dat de godinnen zich inderdaad in een soort prieel bevonden, binnen 
een omheining van twijgen met boompjes aan weerszijden (afbeelding 
10).337

 De associatie van het prieel met amoureuze ontmoetingen is 
ook bekend uit andere contexten, zoals in het Brusselse Handschrift Van 
Hulthem de vertelling Tprieel van Troyen, waarin ridders en vrouwen 
zich gingen 

(…) meyen in een prieel

Daert wter maten scone was

(…) tprieel was ront

Ghemuert in midden soe stont

dattu biste comen ant lant, // So come ic lieflic alte hant // Bereyt mit drueghen blanc-
ken laken, // Dijn zuete leden druuch te maken (…) Goede cleyder, te maten heit, // 
Heb ic di alle weghe bereyt’
335  Op een veel latere gravure is een opvoering van Pyramus en Thisbe te zien, waarin 
de stervende geliefden zich vóór het compartiment bevinden dat de ontmoetingsplaats 
(met fontein!) voorstelt; Hummelen 1981, p. 166.
336  Huizinga 1997, p. 344.
337  Blockmans 1998 en Blockmans en Donckers 1999.



2  ‘Om speelwijs te verhalene’

�2�

Ene clare fonteine scoene ende goet 

Een rijckelec boem daer op ghebloet 

Soe groet ghewassen dat hi scade 

Gaf met meneghen groenen blade 

Der fonteinen ende den prieele.338 

Een andere, meer theatrale omgeving waarin priëlen een rol speelden 
was de intocht van de orde van het Gulden Vlies in 1473 te Valenciennes: 
“en pluseurs lieus on avoit fet des vregiers ens en ques il avoit pluseurs 
biaus jonnes enfans en desous de X eu XII ans, tous blans vestus, les uns 
se tenoite par les mains, les autres bailloite des fleurs leun a lautre et 
representaite amans et amies’339 De leeftijd van de acteurs en de witte 
kleding moesten waarschijnlijk de onschuld van de uitgebeelde liefde 
benadrukken. 
 Het prieel als ontmoetingsplaats van geliefden is als motief 
nauw verbonden met de liefdestuin, die vooral bekend is uit de Roman 
de la Rose. In de prentkunst aan het einde van de middeleeuwen 
verandert de interpretatie van dit motief: de ‘hoofse’ tuin der liefde 
wordt een ‘burgerlijke’ tuin der lusten, onder meer door het op de 
voorgrond treden van de narrenfiguur.340 Het prieel in het toneel van 
de rederijkers lijkt een zelfde betekenisverandering te ondergaan. In de 
oudere mythologisch-amoureuze spelen vaak toegepast als decor voor 
amoureuze ontmoetingen, wordt het bijvoorbeeld in het Haarlemse 
spel van De Meij door Heijnsz. Adriaenz. voorgesteld als een plaats van 
zinnelijkheid en zedelijk verval.341 Het personage Onbedochte Jonckheijt 
wordt verleid door de sinnekens Wanckelbarich Gedocht en Sondige 
Conversacij om met zijn vriendin Aertsche Genoecht te gaan feesten 
in een prieel. Dat heeft hier dezelfde functie als de herberg in veel 
andere explicatieve spelen: het symboliseert de morele neergang van de 
hoofdpersoon.342 Bij de uitbeelding van de priëlen in de mythologisch-

338  ‘…vermeien in een prieel waar het bijzonder mooi was. Het prieel was ommuurd, 
in het midden stond een mooie heldere fontein, en daarnaast een rijkbloeiende boom, zo 
groot gegroeid dat hij met zijn vele bladeren schaduw gaf aan de fontein en het prieel’; 
Brinkman en Schenkel 1999, deel II, p. 657, r. 20-31.
339  ‘Op diverse plaatsen had men priëlen opgericht waarin meerdere mooie jonge 
kinderen, beneden de 10 of 12 jaar, waren, helemaal in het wit gekleed, sommigen hiel-
den elkaars handen vast, anderen wierpen bloemen naar elkaar en stelden minnaars en 
geliefden voor’; Jean de Haynin, Mémoires II, 153, geciteerd in Bousmar 1998.
340  Vignau Wilberg-Schuurman 1983.
341  Repertorium 1 OF 4; editie Hüsken, Ramakers en Schaars 1996, deel 6 boek F, fol. 
50r-61v.
342  Eenzelfde gebruik van het prieel ook in het Meyspel van sinnen van menschelycke 
broosheit (1551, Rep. 1D9) het spel van sinne van de Diestse rederijkers op het Ant-
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amoureuze spelen is het dus steeds de vraag wat dit beeld opriep: een 
positieve, hoofse waardering van de liefde, of juist een signaal dat het 
met de personages de verkeerde kant op gaat.
In het prieelcompartiment moet vaak een fontein te zien zijn geweest. In 
de beide Pyramus en Thisbe-spelen wordt ze tenminste genoemd en in 
Narcissus en Echo speelt ze zelfs twee maal een belangrijke rol: in de scène 
waar Diana zich baadt ‘in die fonteyne der reynicheeden’ en bij de dood van 
Narcissus.343 In beide gevallen bevindt zich een personage in de bron (resp. 
Diana en Narcissus Scoonheit) zodat we moeten aannemen dat de gebruikte 
constructie behoorlijk groot geweest is. Ook in de spelen Naaman, Lanseloet 
en Trudo is sprake van fonteinen, volgens Endepols voorzien met ‘levend’ 
water,344 evenals de fontein in het spel dat de kamer van Thienen in 1539 te 
Gent vertoonde.345 Dit alles, gecombineerd met de afbeelding van Thisbes 
dood in de prent van De Passe, leidt tot de veronderstelling dat de fontein 
niet op het voortoneel zal hebben gestaan, maar in een compartiment dat 
als prieel of locus amoenus is aangeduid. Fonteinen vormden al een geliefd 
motief in middeleeuwse ridderromans, in religieuze voorstellingen en in de 
stedelijke feestcultuur van de late middeleeuwen.346 De aanwezigheid van 
een fontein op het toneel zal de belangstelling van de toeschouwers hebben 
geprikkeld, zowel vanwege het esthetische plezier als door de verwachtingen 
die ze opriep: van amoureuze ontmoetingen tot magische genezing of bron 
van gevaar.
 Een ander type scènes dat zich veelal in een compartiment afspeelt, 
zijn de gebeden. Vaak is er nadrukkelijk sprake van een tempel waar een van 
de hoofdpersonages naar binnen gaat om te bidden. De heren in het gevolg 
van Narcissus zeggen bijvoorbeeld: ‘(…) wildt in uwer innicheit keeren // 
Wy sullen uws hier beyden ter stede’ om aan te geven dat Narcissus de 
tempel binnengaat, terwijl zij buiten het compartiment wachten. Behalve 
Narcissus’ gebed tot Diana zijn er in de amoureuze spelen gebeden tot Venus 
(in Narcissus en Echo, Pyramus en Thisbe (Brugge) en Leander en Hero), tot 
Diana (in Narcissus en Echo), Vesta (in Pyramus en Thisbe (Brugge)), tot 
Discordia (in Jupiter en Yo) en tot Apollo (in Leander en Hero). 

werps Landjuweel (1561, Rep. 3C14); een positieve betekenis heeft het ‘ lustich prieel’, 
‘ met roosen fraey ghedaect’, dan weer in het spel van sinne van de Olijftak (1561, Rep. 
3C4), waar de erotische liefde is vervangen door de liefde voor de kunst, en de mens aan 
tafel zit met Eendrachticheyt, Voorzichticheyt en Wetenschap.
343 Van Gijsen 2005. Van Gijsen 2005.
344  Endepols 1903, p. 49.
345  Repertorium 3B10.
346  Zie de diverse bijdragen in Baert 2005.
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 In het compartiment dat als tempel dienst deed, stond 
vermoedelijk een altaar (in Jupiter en Yo wordt van Juno gezegd dat 
zij ‘knielende voor den aultaer’ haar gebed uitspreekt) met daarop 
de betreffende god, of tenminste een beeld ervan. In Narcissus en 
Echo vermeldt de regietekst ‘Dimage van Venus in hoeren temple’, in 
Leander en Hero knielt Hero’s vader voor de ‘imagie’ van Apollo. Maar 
in beide gevallen geeft het standbeeld wél antwoord; Apollo werd dus 
gespeeld door een acteur van vlees en bloed, die als een standbeeld in 
een compartiment te zien was zodra de gordijnen van de toneelfaçade 
opengingen. 
 Een andere conventie van de gebedscène is dat de biddende 
personages knielen of ‘liggen’ tijdens hun gebed, al is het niet altijd 
duidelijk of zij zich in of voor het compartiment bevinden. Duidelijk 
is wel dat in deze scènes het christelijke gebedsritueel als model heeft 
gediend. Een onverhuld heidens accent werd echter soms toegevoegd 
door aan het gebed een offergave te verbinden. Zo offert Hero’s vader een 
lauriertak aan Apollo (Leander en Hero I, 35-36), Hero twee duiven aan 
Venus (Leander en Hero I 295-97) en Juno twee slangen aan Discordia 
(Jupiter en Yo II 70-73). 
 In de spelen met meerdere tempelscènes kon steeds hetzelfde 
compartiment voor de gebeden worden gebruikt. Het enige wat hoefde 
te gebeuren was het verwisselen van de god op het altaar wanneer de 
gordijnen gesloten waren. De personages hoefden dan alleen nog maar 
nadrukkelijk te vertellen waar ze naartoe gingen, zoals Juno, die in 
rondeelvorm tot drie keer toe zegt: ‘Nu ick gaen inden Tempel van 
Discordia’.347 

Het is opmerkelijk dat dergelijke gebedscènes, met uitzondering van 
Leander en Hero, alleen in de oudere spelen voorkomen. In Aeneas en 
Dido wordt wel tot de goden gebeden, maar zijn er nergens aanwijzingen 
dat dat in een tempel gebeurt, laat staan dat de betreffende godheid 
op dat moment zichtbaar is. Ook in Cephalus en Procris en Iphis en 
Anaxarete komen geen tempels en altaren voor. De ‘gebeden’ zijn veeleer 
uitvoerige klaagzangen waarin de naam van een godheid opduikt. De 
goden verschijnen nog wel op het toneel, maar alleen in situaties waar 
de goden niet als heiligen aanbeden worden, zoals Diana tijdens de jacht 
in Cephalus en Procris, of Venus in dialoog met Aeneas en Achates. 

347  Jupiter en Yo II, v. 62, 65 en 68.
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Een compartiment was daarbij niet nodig, de goden konden vrij op en 
af gaan.348 

Pyramus en Thisbe (Amsterdam) is ten slotte het enige spel waarin het 
compartiment wordt gebruikt voor een toog, een tableau-vivant dat als 
een voorstelling-in-de-voorstelling functioneert. Het is Poetelijck Geest 
die de Amoreuse uitnodigt: ‘siet daer binnen, ghij sulter deucht bij 
winnen,’ en een gordijn opent waarachter een voorstelling van Christus 
aan het kruis verschijnt. Togen werden vooral in het religieuze toneel 
gebruikt, omdat aan de visuele ervaring een grote didactische waarde 
werd toegekend. Het verrassingseffect van de toog zorgde voor een hoge 
emotionele betrokkenheid, terwijl de symboliek in de voorstelling hielp 
om de boodschap te onthouden. 349 Wanneer nu het compartiment werd 
ingezet voor iets anders dan een religieuze toog (een tableau-vivant, 
een interieurscène etc.), dan was de opzet misschien wel vergelijkbaar: 
de scène moest overrompelen, indruk maken, een plechtige stemming 
creëren of een dramatisch omslagpunt markeren. Dat gold temeer 
wanneer daarbij het bovencompartiment in het spel was.

-Gebruik van de bovenruimte
Hoewel de oudste afbeelding van een toneel met bovencompartiment 
uit 1539 stamt, werd er waarschijnlijk al veel eerder van de verdieping 
gebruik gemaakt.350 Aanwijzingen daarvoor zijn in elk geval te vinden 
in de Brusselse spelen. De wachter in Narcissus en Echo heet ‘upter 
tinnen’ te staan, terwijl Discordia in Jupiter en Yo ‘singht in de lucht’. 
In Mars en Venus ‘duijct’ Phebus (in zijn rol van zonnegod) naar het 
venster van Venus’ kamer en als hij even later Vulcanus roept, blijkt 
deze ook van boven te moeten komen. In al deze gevallen bevinden de 
personages zich weliswaar op de bovenverdieping van de toneelstellage, 
maar is er nog niet noodzakelijk sprake van een compartiment. Het was 
voldoende als zij aan de bovenkant de toneelstellage, vanaf hun middel 
zichtbaar waren, zoals de wachterfiguur op een prent van Crispijn de 
Passe (afbeelding 1). In scènes met meerdere goden die zich in een hemel, 

348  In het zeventiende-eeuwse theater is de offerscène populair, vooral in pastorale 
stukken met heidense goden en dito gebeden en rituelen; Veldhorst 2004, p. 135-153.
349  Hummelen 1992-1 en Ramakers 1994.
350  Over de ontwikkeling van de toneelfaçade bij de rederijkers zie Kernodle 1944 en 
Hummelen 1996.
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troon351 of paleis bevinden, moeten we echter wel veronderstellen dat 
er gebruik is gemaakt van het centrale bovencompartiment dat bij de 
rederijkers gewoonlijk de hemel moest verbeelden. In Mars en Venus heet 
die ruimte het ‘palleis van eeren’. Juno en Pallas beschrijven dit paleis 
eerst in een rondeel, zodat Vulcanus de tijd heeft om na de ontdekking 
van de slapende Mars en Venus ongezien naar de verdieping te klimmen. 
Op de woorden van Juno: ‘Dat blijct, want alle Goden en Godinnen // 
Van reijnder zeede houden hier steede’ wordt het compartiment geopend 
en zien we Mercurius, Neptunus en Vulcanus. Dat deze gang van zaken 
het meest waarschijnlijk is, blijkt uit het feit dat de goden kort na 
elkaar het woord nemen, zonder de gebruikelijke opkomstformules. En 
aan het einde van deze scène, wanneer de goden besluiten om naar de 
gevangen minnaars te gaan kijken, gaat er weer geruime tijd heen met 
de verplaatsing achter de schermen. 
 Narcissus en Echo opent met een hele reeks scènes in de ‘throon 
der amorösheden’, het domein van Venus en Cupido. Daarnaast komen 
in dit stuk nog de ‘throon’ van Phebus en Jupiters ‘throon des leevens’ 
voor. Bij het verlaten van hun tronen gebruiken de goden steeds de term 
‘descendeeren’. Als we die woorden letterlijk nemen, moet de troon 
van Phebus boven die van Venus en Cupido zijn geweest, en die weer 
boven de troon van Jupiter. Daaronder zouden zich dan nog de ‘aardse’ 
compartimenten moeten bevinden. Een dergelijke stellage met drie 
verdiepingen, waarvan God op de bovenste werd verbeeld, werd in 
1458 gebruikt voor het tableau-vivant van het Lam Gods in Gent, en is 
dus niet ondenkbaar in het Brussel van rond 1500.352 Maar het is toch 
vreemd dat de hoogste goddelijke instantie, Jupiter, hier de laagste etage 
zou bezetten. Om nog maar te zwijgen van al het geklauter dat nodig 
was voor de vele verplaatsingen van de ene naar de andere hemel. Het 
lijkt dan ook waarschijnlijker dat de drie tronen zich naast elkaar op 
de eerste verdieping bevonden en dat het ‘descendeeren’ duidde op de 
beweging waarmee de goden hun zetels verlieten. Jupiters troon moet in 
het grootste (en centrale) compartiment zijn geweest, want tijdens het 
proces tegen Narcissus bevinden er zich minstens vijf goden. De stellage 
waarop Narcissus en Echo gespeeld werd, lijkt daarmee sterk op dat van 
de Brusselse Bliscappen, de reeks van zeven mysteriespelen, waarbij in 

351  ‘Throon’ was de gebruikelijke term voor ‘hemel’.
352  Ramakers 1996, p. 59; Endepols 1903, p. 41.
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ieder geval voor het zevende spel drie ‘hemelhuisjes’ nodig waren.353

Ook in Jupiter en Yo werd een bovencompartiment gebruikt, zij het 
vermoedelijk slechts één keer en in een betrekkelijk bescheiden 
godenscène. Wanneer Yo tot koe getransformeerd is, wordt haar 
smartelijke geloei gehoord door Venus en Mars, die in ‘den troon van 
minnen’ zitten. Volgens de woorden van Mars is de hele Olympus (‘alle 
de goden’) aanwezig, maar alleen hijzelf, Venus en Saturnus worden 
sprekend opgevoerd. 

De conventie van de hemelscène in een bovencompartiment wordt ook 
in de renaissancespelen gevolgd: in Aeneas en Dido en in Leander en 
Hero. In de twee afzonderlijk opgevoerde delen van Aeneas en Dido wordt 
het bovencompartiment respectievelijk benut als hemel van Venus en 
als domicilie van Jupiter. In beide gevallen is er bovendien sprake van 
een tweede god, respectievelijk Cupido en Mercurius, die zich tijdens 
de scènes in of uit het compartiment beweegt. Voor die verplaatsingen 
werd waarschijnlijk een lift gebruikt. Voordat Cupido het compartiment 
van Venus bereikt (een beweging omhoog), spreekt hij namelijk een 
monoloog van zeventien verzen, waarin hij zijn uiterlijk beschrijft en 
de symbolische betekenis ervan uitlegt aan het publiek. Mercurius doet 
later hetzelfde in veertien verzen wanneer hij de hemel van Jupiter verlaat 
(een beweging omlaag). Deze monologen vormen een onderbreking van 
de handeling en een ‘stijlbreuk’ in het optreden van de goden, waarop 
ik al eerder heb gewezen. Maar ze waren wellicht nodig om de tijd te 
overbruggen die het hijsen en neerlaten van een lift vergde.354 
 Het spel van Leander en Hero heeft ook weer een aantal 
godenscènes, opgezet naar het voorbeeld van Narcissus en Echo, maar 
met nog meer goden tijdens het proces in de hemel. Dat ook deze scène 
in een compartiment plaatsvond, blijkt uit de woorden van Mercurius, 
die van Jupiter de opdracht kreeg om alle goden te verzamelen: ‘Ziet, 
sy staen hier al by een in ‘sHemels convent, // Bereyt om t’aenhooren 

353  In de lijst van ‘de gereetscap’, op het eerste blad in het handschrift, staat temidden 
van allerlei requisieten de opmerking ‘alle dry de hemels gaen open’; Beuken 1973, p. 
25.
354  Reeds het Gentse wedstrijdtoneel van 1539 zou van een lift zijn voorzien, zie 
Erné en Van Dis 1982, p. 55; Hummelen 1981, p. 173 en 180 beredeneert dat ook in het 
spel Van Onser Lijever Vrouwen hemelvaert door Job Gommersz in 1565 gebruik werd 
gemaakt van een stellage met lift. Als eenvoudiger alternatief werd vaak een ladder 
gebruikt, maar tijdens het beklimmen daarvan had een personage waarschijnlijk geen 
tekst; de verplaatsing werd ‘afgedekt’ door een simultane scène.
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u doorluchtighe Hoocheyt. // Ghy Goden zit al neder elck naer u 
qualiteyt.’355 De scène eindigt zonder dat er sprake van is dat de goden 
het toneel verlaten; aangenomen moet worden dat de gordijnen voor het 
compartiment gesloten worden.
 

355  Leander en Hero IV, v. 11-13.

Afbeelding 1

Gebruik van de bovenruimte zonder 

compartiment, Crispijn de Passe, 

Melpomene

Afbeelding 2

Toneelfaçade met bovencompartiment 

Gentse spelen, Joos Lambrecht, Gent 

1539
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-Toernooi en jacht, planten en dieren
Het voornemen om bij de reconstructie van de opvoeringspraktijk uit 
te gaan van een maximale realisering van spektakel wordt bij sommige 
scènes behoorlijk op de proef gesteld. Dat geldt met name voor de 
toernooiscène in Narcissus en Echo, en in de diverse jachtscènes in 
zowel dit spel als in Cephalus en Procris. Heel gebruikelijk zijn dit soort 
tonelen kennelijk niet, want juist hier vinden we veel aanwijzingen 
over de opvoering, zowel als regieaanwijzing in de marge, als in de 
speltekst.
 Het toernooi in Narcissus en Echo vertoont grote overeenkomsten 
in formulering en procedures met episodes in romans als Margariete 
van Lymborch en Parijs ende Vienne, maar ook bijvoorbeeld met de 
gedetailleerde beschrijving door René, de hertog van Anjou, in zijn 
Traictié de la forme et devis d'ung tournoy (ca. 1460). Bovendien werden 
er in de late vijftiende eeuw nog steeds toernooien gehouden, zowel 
door adel als door burgerij,356 zodat ook rechtstreekse voorbeelden in 
het spel een rol kunnen hebben gespeeld. In alle beschrijvingen begint 
het evenement met de opdracht aan een heraut om het toernooi af te 
kondigen. Tegen een fikse beloning trekt deze rond om iedereen op te 
roepen de koning te eren met zijn deelname; de heraut noemt een datum 
en een plaats; de kreet ‘Yde voor’ (of ‘il dist voir’ in de versie van 1621, ‘or 
oyez’ bij René d’Anjou en ‘allen de voor’ in Margariete) wordt eerst door 
de heraut geroepen en vervolgens door de edellieden die zijn uitnodiging 
aannemen. Op de dag van het toernooi betreden de ridders, gekleed in 
hun wapenkleuren, het strijdperk, vanaf tribunes gadegeslagen door de 
dames van het hof. Na het hoornsignaal van een of meerdere herauten 
beginnen twee groepen ridders op elkaar in te slaan. ’s Avonds wordt er 
een feestelijk banket gehouden voor alle ridders en hun publiek, waarbij 
de hoogste dame aan het hof (of de heldin van het verhaal) een beloning 
uitreikt aan de winnaar van het toernooi. 
De enscenering in Narcissus en Echo bevat dit hele ritueel in een 
gecondenseerde versie, maar toch nog met opvallend veel details. Met 
name de rol van de heraut is nauwkeurig uitgewerkt.357 Zou Colijn, als 
stadsdichter en toneelregisseur, zich met deze hoofse ceremoniemeester 
hebben geïdentificeerd? Of is zijn rol vooral bedoeld als opmaat naar de 

356  Van den Neste 1996 gaat uitvoerig in op de praktijk van de stedelijke toernooien; 
de beschrijving van een zestiende-eeuws adellijk toernooi in Peters 1998.
357  Vergelijk ook de heraut die in Jupiter en Yo een hoffeest afkondigt.
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grootste uitdaging van deze episode, de uitbeelding van de strijdende 
ridders? Na een korte toespraak van de heraut, waarin zes deelnemers 
aan het publiek zijn voorgesteld, staat in het handschrift de aanwijzing 
‘hier slaense met sweerden’ en in de druk van 1621 ‘hier tornoyen sy’. 
Het is niet geheel duidelijk hoe dit gevecht tussen zes ridders werd 
geënsceneerd, maar het ligt voor de hand dat dit op het voortoneel 
plaatsvond. Een andere mogelijkheid is om in de opmerkingen ‘hier 
slaense met sweerden’ en ‘hier slaense wedere’ aanwijzingen te zien 
voor een tableau-vivant. Alleen worden dan de bevelen ‘trect aene’, 
‘staet stille’ en ‘hout up’, waarmee de heraut het toernooi leidt, nogal 
loze kreten. Waarschijnlijk kwamen de acteurs die de ridders speelden 
toch echt in actie. De druk geeft aan het einde van de scène bovendien 
de aanwijzing ‘daer rijden de Tornoyers uyter banen’, hetgeen ook niet 
wijst op de afsluiting van een toog, maar op de afgang van de ridders. Het 
woord ‘rijden’ impliceert bovendien dat er paarden aan de voorstelling te 
pas kwamen, of tenminste kostuums en attributen die paarden konden 
voorstellen.358 Waarom zou Colijn deze toernooiscène überhaupt hebben 
geïntroduceerd als hij niet van plan was om er indruk mee te maken?359 
Het was dan immers veel gemakkelijker geweest om het banket te 
vertonen, dat nu door de sinnekens wordt beschreven. 
Bovendien blijkt ook uit de jachtscènes dat er behoorlijk wat actie op het 
toneel te zien moet zijn geweest. De jagende Narcissus en zijn gevolg 
voerden meerdere honden met zich mee, die wellicht zelfs losgelaten 
werden. Ook in Cephalus en Procris wordt met honden gejaagd. Bij 
deze scène staat in de marge bovendien ‘hier loopen cornijnen onder 
het volck’. Een van de honden doet later nog dienst als Lesapha, de hond 
die Procris van Diana heeft gekregen. Uit een van de laatste scènes van 
Cephalus en Procris blijkt dat er op het toneel planten gezet waren, 
boompjes of struiken, om het woud te suggereren waarin Procris zich 
kon verschuilen.360 Dat het hele voortoneel tot jachtgebied werd verklaard 
blijkt ook uit de aanwijzingen van Van Haecht: ‘Diana jaecht hier met 4 
cameniren’ en ‘Diana jaecht vast uyt en inne’, wat het beeld oproept van 

358  Kramer 2008, p. 93-94 maakt aannemelijk dat er op het rederijkerstoneel gebruik 
werd gemaakt van zogenaamde ‘hobby-horses’; dit zijn gemaakte paardentorso’s die 
men als een rok om het middel droeg, zodat het leek alsof de acteur op de rug van het 
paard zat en diens benen de benen van het dier werden.
359  De suggestie van Endepols 1903, p. 63, dat de hele scène in de vorm van een mari-
onettenspel zou zijn opgevoerd, heeft dan ook weinig grond. 
360  Het derde Apostelspel van Willem van Haecht heeft als regieaanwijzing ‘hier wor-
den eerst meyen geset als wildernis’.
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vijf over het proscenium rennende vrouwen, die voortdurend opkomen 
en afgaan.361

 �.2 De figuren
Met betrekking tot het uiterlijk van de personages geven de spelteksten 
minimale informatie. We moeten het vaak doen met korte aanduidingen 
die in de personagelijsten achter de naam staan: ‘een engele’, ‘camerlinck’, 
‘god van die doot’, ‘ridder’, ‘een sinneken’ of ‘de köninginne’. Kennelijk 
was daarmee voor tijdgenoten wel onmiddellijk duidelijk welk type er 
moest worden neergezet. Een preciezere omschrijving van het uiterlijk 
en de attributen was niet nodig, omdat dergelijke personagetypen bij 
iedereen eenzelfde beeld opriepen. En juist omdat de personagelijsten 
zozeer appelleren aan gedeelde kennis omtrent het uiterlijk van de 
toneelpersonages, is het gerechtvaardigd om het uiterlijk van de personages 
te reconstrueren met behulp van elementen uit de beeldcultuur die wel 
zijn overgeleverd, met name prenten. In deze paragraaf bespreek ik dan 
ook een aantal personagetypen uit de mythologisch-amoureuze spelen 
en hun mogelijke uiterlijk, op basis van de spelteksten en contemporain 
beeldmateriaal. De vraag is daarbij vooral hoe de klassiek-mythologische 
stof werd geïntegreerd in de heersende beeldcultuur.

-Ridders en jonkvrouwen, prinsen en prinsessen
In middeleeuwse Metamorfosen-handschriften werden de mythologische 
figuren afgebeeld als adellijke middeleeuwers, als vorsten, ridders en 
jonkvrouwen. De miniatuurschilders beschikten niet over de antieke 
voorbeelden, die pas vanaf de vroege zestiende eeuw werden herontdekt. 
Ze ontwikkelden daarom een eigen beeldtraditie, die doorwerkte in de 
illustraties van de gedrukte uitgaven.362 De Ovide Metamorphose van 
Colard Mansion, later herdrukt als Bible des Poètes, heeft met zijn 
talrijke houtsneden, gebaseerd op miniaturen, de beeldvorming rond de 
antieke mythen sterk mede bepaald. Zo vormde één prent van Mansion 
(afbeelding 3) het voorbeeld voor twee van de Pyramus en Thisbe-
houtsneden (afbeelding 4 en 5).

361  Bij een eerdere jachtscène staat de aanwijzing: ‘dese achte moet voor al gaen met 
contenantie’; Maks Rhetoricaal Glossarium geeft voor de laatste term als mogelijke 
betekenis ‘leven, kabaal’.
362  Henkel 1922.
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Afbeelding 4

Pyramus ende Thisbe, Heynric 

Peeterssen, Antwerpen ca. 1540, nr. 

20

Afbeelding 3

Ovide Metamorfose, Colard 

Mansion, Brugge 1484

Afbeelding 5

Pyramus ende Thisbe, Heynric 

Peeterssen, Antwerpen ca. 1540, nr. 21
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Op de eerste prent van Peeterssen (afbeelding 4) is het moment te zien 
waarop Thisbe haar geliefde ontdekt. De liggende houding van de figuren 
komt sterk overeen met de prent van Mansion (afbeelding 3), maar het 
zwaard ligt op de voorgrond, om aan te geven dat de prent een eerder 
moment illustreert.363 Er zijn nog enkele opvallende aanpassingen: de 
natuurlijke bron is vervangen door een kunstige fontein en de kleding 
is gemoderniseerd. Zijn dit tekenen van een veranderende smaak, of 
reminiscenties aan de toneelpraktijk, waar een fontein nu eenmaal 
gemakkelijker te realiseren was dan een rivier, en eigentijdse kleding 
eerder voor handen dan historiserende? 
 Ook de volgende prent in de editie van Peeterssen (afbeelding 5) 
wekt de indruk een toneelscène te verbeelden: Thisbe maakt hier, anders 
dan bij Mansion, een handgebaar dat in de iconografie (en dus wellicht 
ook in de acteerpraktijk) gebruikelijk is om aan te geven dat iemand aan 
het woord is. De betreffende woorden van Thisbe, zes verzen in het spel, 
staan onder deze prent gedrukt. Overigens is deze prent van Peeterssen 
spiegelbeeldig ten opzichte van de vorige en ontbreken de randdecoraties 
die alle overige prenten in de reeks kenmerken. Ook de fontein en de 
kleding van de figuren zijn duidelijk anders dan in de voorgaande prent. 
De vluchtende leeuw op de achtergrond, die daar ontbrak, is hier weer 
wel te zien, conform het voorbeeld van Mansion.364 
 De houtsneden bij de tekst van Pyramus en Thisbe (Brugge) 
vormen de meest directe bron voor wie wil weten hoe men zich aan het 
begin van de zestiende eeuw de personages uit Ovidius’ Metamorfosen 
voorstelde. Uit de tekst blijkt dat, net als bij Ovidius, Pyramus en Thisbe 
kinderen van rijke burgers zijn. De beschrijving van Pyramus’uiterlijk 
door de sinnekens plaatst hem haarfijn in een stedelijke context:

363  Verder ontbreken in deze prent, ten opzichte van die bij Mansion, de leeuw op de 
achtergrond en de sluier op de voorgrond.
364  Volgens Van Es 1965, p. 100, is prent 20 rechtstreeks op Mansion gebaseerd, maar 
is prent 21 daar weer van af geleid; Hummelen 1966, p. 145-47, betoogt echter terecht 
dat ook prent 21 rechtstreeks op Mansion teruggaat, op grond van de aanwezigheid van 
de leeuw en de positie van het zwaard. Het lijkt dus aannemelijk dat prent 21 buiten de 
oorspronkelijke reeks staat, niet alleen vanwege het afwijkende formaat en de spiegel-
beeldige weergave, maar ook op grond van het feit dat deze prent als enige geen zelf-
standige scène uit het spel illustreert, maar slechts de zes laatste regels uit een langere 
monoloog van Thisbe. Misschien is prent 21 aanvankelijk als titelprent geconcipieerd, 
voor deze of een andere versie van het Pyramus en Thisbe-verhaal, en bevat hij daarom 
alle elementen (afgezien van de sluier) die identificatie van de scène mogelijk maken.
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Bedrieghelic Waen

Het dunct vry Thisbe wel een fraeyaert

Om thooft te sine van eender vierschare.

Fraudelic Schijn

Hi gaet een stap oft een ardschier ware:

Net ghebeent, ghecoust, gheschoeyt reyn.

(…)

Bedrieghelic Waen

Sijn habijten zijn vander nyeuwer taelghe:

Niet als een rapaelge staet zijn bonetken.365

Pyramus wordt beschreven als een keurig volgens de nieuwste mode 
geklede man, en vergeleken met een lid van de vierschaar of de schutterij, 
twee typisch stedelijke instellingen. De kleding op de prenten sluit 
aan bij de beschrijving in het spel (afbeelding 6). Het uiterlijk van de 
hoofdpersonen voldoet aan de mode van rond 1500-1525, zoals Van Es 
al vaststelde, en deze stijl werd zowel door zeer rijke burgers als door 
edelen gedragen.366 Voor de rederijkers, die zoveel mogelijk optraden 
in ‘echte’ kleding om de kosten van de opvoering te drukken, was de 
pseudo-adellijke mode zoals die in de prenten te zien is, in de praktijk 
misschien wel iets te hoog gegrepen. Maar de aanwijzing in het 
Haarlemse handschrift geeft aan wat het ambitieniveau was: ook hier 
moest Pyramus ‘costelijck’ en Thisbe ‘wel’ gekleed zijn. Ook dit spel 
speelt zich af in een stedelijke omgeving.

De ‘bourgondische’ spelen benadrukken juist de hoofse achtergrond 
van hun protagonisten: Jupiter wordt ‘koning’ genoemd, Yo is een 
koningsdochter, Narcissus en Mars zijn prinsen met een ridderlijke 
leefstijl en Echo’s vader is heer van Hyponiën en in de positie om een 
toernooi af te kondigen. Ook Echo zal dus, ondanks haar eigen klachten 
over haar te lage afkomst, van hoge adel zijn geweest. De status van de 
protagonisten wordt bovendien vaak benadrukt door de aanwezigheid 

365  Pyramus en Thisbe (Brugge), v. 301-308; ‘Hij lijkt Thisbe wel een knappe vent, 
hij zou aan het hoofd van een vierschaar kunnen staan. Hij loopt als een boogschutter, 
keurig op de benen, in de kousen en de schoenen. Zijn kleding is volgens de nieuwste 
mode, zijn muts staat hem niet als een vagebond.’
366  Van Es 1965, 99.
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van ondergeschikten: herauten, de ‘camerlinck’ van Echo, de twee 
heren van Narcissus. De adellijke presentatie van de figuren in de 
‘bourgondische’ spelen is conform de houtsneden van Colard Mansion, 
die Jupiter meer als een vorst dan als een god voorstelt (afbeelding 6), 
terwijl Mars op een middeleeuws ridder lijkt (afbeelding 7).367 Volgens 
de personagelijst van Mars en Venus is Mars de ‘god van den strije’ en 
in een dialoog met de sinnekens probeert hij zijn liefde voor Venus te 
verzoenen met een militaire leefstijl: ‘Wat duet meer ridderlijcke feijten 
hanteeren // Tornieeren / rostieeren // dan vrouwen minne?’368 Mars 
kan dus in gevechtsuitrusting op het toneel zijn verschenen, maar bij 
zijn eerste optreden wordt hij omschreven als ‘een heerlijck man’, en is 
er geen sprake van een harnas, helm of wapens. Juno, de ‘köninginne 
de tguet der werlt weert maect’, wordt door Venus en Pallas vergeleken 
met de pauw en de regenboog, die ook als haar vaste attributen staan 
afgebeeld bij Mansion (afbeelding 9).369

Wie de veertiende-eeuwse miniaturen in de diverse handschriften van 
de Ovide Moralisé ziet, beseft dat de mediëvaliserende tendens in de 
‘bourgondische’ amoureuze spelen deel uitmaakt van een lange traditie. 
De handschriften en incunabelen, niet alleen van de Ovide Moralisé, 
maar ook van Epistre Othéa (in druk getiteld Cent histoires de Troye), 
de Roman de la rose enz., zijn vaak zo rijkelijk geïllustreerd dat ze een 
dankbare inspiratiebron voor de vormgevers van het mythologisch-
amoureuze toneel moeten zijn geweest.370 
 Tegelijkertijd raakte een breed en minder geletterd publiek 
met deze iconografie vertrouwd dankzij tableaux-vivants bij vorstelijke 
intredes. Een beeld dat op die manier in het collectieve geheugen van de 
Brusselse toeschouwers kan zijn gegrift is bijvoorbeeld het tableau-vivant 
van het Parisoordeel dat in december 1496 werd vertoond als onderdeel 
van de Brusselse intrede van Johanna van Castilië, en dat later in het 
handschrift met de beschrijving van de feestelijkheden werd afgebeeld 
(afbeelding 10).371 Jan Smeken was vermoedelijk de ensceneur van de 

367  Afbeeldingen ontleend aan Henkel 1922.
368  ‘Wat is er meer bevorderlijk voor ridderlijke daden, toernooien, strijden, dan de 
liefde van vrouwen?’
369  Een citaat uit de begeleidende tekst: ‘sa robe estoit de couleurs diverses. L’arc duL’arc du 
ciel lui estoit consacre et dedie car il environnoit tout entour de son corps’.
370  Een indruk is te krijgen via de website van de Koninklijke Bibliotheek in Den 
Haag: http://www.kb.nl/kb/manuscripts/index_nl.html.
371 Blockmans 1999. Blockmans 1999.
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feestelijkheden.372 Hij baseerde zich voor dit tableau vermoedelijk op een 
illustratie uit de Recueil des Histoires de Troyes, een Franse prozatekst 
van Raoul Lefevre, die in talloze handschriften en ook al vroeg in druk 
circuleerde.373 Het is overigens zeer de vraag of de drie godinnen in de 
openingsscène van Mars en Venus eveneens naakt waren, maar daarover 
later. 
 Door de mythologische verhalen te verplaatsen naar een 
adellijk milieu sloten de ‘bourgondische’ spelen eveneens nauw aan bij 
de bestaande traditie van ‘abele’ spelen waarin ook steeds koningen, 
ridders en jonkvrouwen de hoofdrol speelden. Het gebruik van 
‘moderne’ kleding was dus geen poging om de mythen dichter bij het 
dagelijks leven van de toeschouwers te brengen, integendeel, het plaatste 
de hoofdpersonen op een voetstuk, in een droomwereld van rijke en 
machtige paleisbewoners.

372  Van Bruaene 2003, p. 127.
373  Voor de Nederlandse incunabelen zie Keesman 1987.
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Afbeelding 6

Minnaars gekleed volgens de mode van 

ca. 1520 Pyramus en Thisbe Heynric 

Peeterssen, Antwerpen ca. 1540

Afbeelding 8

Mars als een ridder

Ovide Metamorfose, Colard 

Mansion, Brugge 1484

Afbeelding 7

Jupiter als een koning

Ovide Metamorfose, Colard Mansion, 

Afbeelding 9

Juno met regenboog en pauwen

Ovide Metamorfose, Colard Mansion, 

Brugge 1484
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Afbeelding 10

Het oordeel van Paris, tableau-vivant met mechaniek(?) tijdens de intrede van 

Johanna van Castilië in Brussel 1496

Berlijn, Kupferstichkabinet SMPK, Ms. 78 D 5, fol. 57
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In Aeneas en Dido is de nadruk op de adellijke afkomst van de 
hoofdpersonen van een heel andere orde, want een historisch gegeven 
dat Van Ghistele in zijn brontekst aantrof. Aeneas is een prins en wordt 
door Dido als ‘eedele ridder’ aangesproken.374 Zijn kompanen worden in 
de personagelijst als ‘ridders’ aangeduid. Dido zelf wordt voortdurend 
als koningin, een enkele keer als prinses aangesproken. Er zijn geen 
aanwijzingen voor hun uiterlijk in de speltekst te vinden, maar een 
indicatie geven wellicht de illustraties in Van Ghisteles vertaling van 
de complete Aeneis, die in 1556 verscheen, dus niet lang na de eerste 
opvoering van diens Aeneas en Dido. In de uitgave is voorafgaand 
aan ieder boek een prentje afgedrukt waarbij de hoofdpersonen en de 
architectuur in classicistische stijl zijn vormgegeven. Een voorbeeld 
is de prent bij het eerste boek (afbeelding 11). Dido en haar dames 
dragen Romeinse gewaden en Aeneas en Achates zijn gekleed als 
Romeinse soldaten. Alleen de puntige kroontjes van Dido en Aeneas 
(op zijn helm, als een vertekening van wat oorspronkelijk wel als pluim 
bedoeld zal zijn geweest) vormen een anachronisme, kennelijk bedoeld 
om hun koninklijke status te markeren. Ook de twee figuren aan de 
rechterkant lijken met hun hoeden, pofbroeken en kousen rechtstreeks 
uit het Antwerpen van Van Ghistele gestapt. Helaas is niet bekend hoe 
de illustraties bij de Vergiliusvertaling tot stand zijn gekomen en of 
Van Ghistele daarin een rol speelde, laat staan dat we de prent kunnen 
interpreteren als representatie van de opvoering van het spel.375 Maar 
het overeenkomstige hybride karakter maakt wel nieuwsgierig naar de 
relatie tussen boekillustraties en opvoeringspraktijk. Het lijkt al met al 
niet erg waarschijnlijk dat Van Ghistele met zijn nadruk op de adeldom 
van de protagonisten heeft willen aansluiten bij de mediëvalisering in 
de ‘bourgondische’ spelen.
 Ook in de latere Cephalus en Procris, Leander en Hero en Iphis 
en Anaxarete is geen sprake meer van verhoofsing of mediëvalisering. 
De vader van Hero is weliswaar een prins die een hoffeest afkondigt en 
behalve over een paleis ook over een burcht beschikt, maar verder is er 
geen moeite gedaan om de protagonisten als prinsen en prinsessen neer 

374  Vs. 585.
375  De in totaal twaalf houtsneden bij Van Ghisteles Aeneis-vertaling zijn van de Ant-
werpse graveur Arnaut Nicolai (Vinck-van Caekenberghe 1996, p. 237), en die gerela-
teerd zijn aan de prenten van Virgil Solis in Vergilii Maronis dreyzehen Bücher von dem 
tewren Helden Enea (…), Frankfurt 1559; zie Hollstein’s German engravings etc., vol. 
LXVI, deel 1, p. 92.
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te zetten. Iphis is volgens de personagelijst ‘een jongman’, en om het 
standsverschil uit te drukken heet Anaxarete daar ‘Een Edele Jonghe 
Dochter’, die zich in haar hoogmoed nog op haar Trojaanse afkomst 
beroemt (v. 433-34), maar verder weinig pracht en praal vertoont. Over 
het uiterlijk is verder uit deze spelteksten niets op te maken. 

Afbeelding 11

Dido ontvangt Aeneas

Cornelis van Ghistele, Deerste sesse 

boecken van Aeneas (…), Antwerpen 

1556, fol. *4v

Afbeelding 12

In de zaal van Venus en Cupido

Pierre Michault, Van den drie blinde 

danssen, 1482, fol. A8v
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-Goden
In scènes waar de mythologische figuren als echte goden worden 
voorgesteld werd gebruik gemaakt van de bestaande iconografie, 
waarin specifieke attributen de symbolische betekenis van iedere god 
of godin versterkten. Die betekenis werd meestal kort aangeduid in de 
personagelijst, of boven de eerste spreekbeurt. Dat was voldoende voor 
de ensceneurs om te weten welke kleding en requisieten vereist waren. 
 Narcissus en Echo opent met een reeks scènes in de hemel van 
Venus en Cupido. De goden presenteren zich daar als personificaties van 
de almacht van de liefde. Volgens de regietekst is Cupido de ‘God der 
minnen, zittend in zijn troon’. Venus zit naast hem en ziet er volgens een 
regieaanwijzing uit als een koningin. In de personagelijst van de Spiegel 
der minnen wordt zij wat uitvoeriger omschreven als ‘een schoone 
vrouwe, ghecroont ende haer mantel besaeyt met tsamen gevoechde 
herten.’376 De scène in Narcissus en Echo vertoont sterke verwantschap 
met de meer gedetailleerde beschrijving van de liefdeshemel in Van den 
drie blinde danssen van Pierre Michault, een tijdgenoot van Colijn van 
Rijssele: 

Biden inganc ghemaect stont eenen hoghen, costeliken ende wel verchier-

den throon, mit alle properheden van bloemen ende anderssins, in welken 

throon een jonc naect prinche gheseten was mit eender croone op thooft, 

hebbende twee vloghelen (an elcke sijde eenen) mit verbonden ooghen; in 

deen hant hebbende eenen ghespannen boghe, in die ander een trosse oft 

ghebont cleyns ghescuts; ter rechter hant van welcken prinche eene vrou-

wen persoen seer rikelic verchiert gheseten was, houdende in die stede 

van eene ceptre oft coninckliken stock eenen fackel oft brant vuers, wy-

ens mantel besayt was mit vlammekijns (…) Die jonghe prince sittende 

inden throon is ghenaemt Cupido, god der liefden. De vrouwe houdende 

den barnenden fackel oft brant vuers ter rechter zide is Venus goddinne 

sijn moeder.377

Venus was herkenbaar aan haar kostbare kleding, de brandende fakkel 
in haar hand en de vlammen op haar mantel, terwijl Cupido naakt was, 
gekroond en geblinddoekt; verder was hij herkenbaar aan zijn vleugels 
en handboog en pijlen. 

376 Immink 1913, p. 218. Immink 1913, p. 218.Immink 1913, p. 218.
377  Michault 1955, p. 11-12.
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Vrijwel al deze elementen zijn ook te zien in de corresponderende 
houtsnede (afbeelding 12).

Het beeld van een dansende menigte rond de troon van Cupido, door 
Michault opgeroepen om de macht van de liefde te tonen, vindt in het 
spel zijn pendant in Cupido’s aanspreking van ‘Venus scholieren’, ‘elck 
minnaere’ en ‘allen godinnekens’. 
 Dat de kostumering in de praktijk heel nauw kon aansluiten bij 
de literaire en beeldcultuur blijkt wel uit de beschrijving van een Cupido-
figuur tijdens een banket dat keizer Maximiliaan in Wenen hield:

Cupido ist gewesen ein schöner junger knab von zehen oder zwölff jaren 

/ der gieng als wann er nacket wär / in leibfarbem Taffat / Welcher darzu 

gericht und gemalt gewesen / also sauber dass niemant anders gemeint 

dann er wäre nacket / und die augen waren im verbunden mit einem weis-

sen leinen Schleyerthuch / hat auch an den rucken zwo schöne weisse 

flügel / welcher federn mit Gold geschmuckt waren / in den henden trug 

er einen handbogen und etlich Pfeil.378

De Duitse Cupido werd uitgebeeld door een jongen van tien tot twaalf 
jaar oud, in een huidkleurig naaktkostuum. Dit kan bij de opvoering 
van Narcissus en Echo eveneens het geval zijn geweest, maar was niet 
noodzakelijk. De volwaardige rol die hij in dit stuk speelt, met behoorlijk 
wat tekst, maakt het ook minder aannemelijk. Ook naaktheid was geen 
vereiste: de liefdesgod werd in miniaturen ook wel gekleed afgebeeld, 
vooral wanneer de almacht van de liefde werd benadrukt en niet, zoals 
bij Michault en Maximiliaan, de wellust centraal stond. Nergens 
in de speltekst wordt overigens duidelijk of de door Michault en in 
Maximiliaans toernooiboek genoemde attributen (vleugels, pijlen, boog, 
fakkel) ook op het toneel aanwezig waren. De engel Jonstich Begheeren 
droeg zeer waarschijnlijk wel vleugels. Het was een bij de rederijkers 
gebruikelijk requisiet,379 en bovendien wordt er in de tekst gealludeerd 

378  ‘Cupido was een knappe jonge knaap van tien of twaalf jaar, die er uit zag alsof hij 
naakt was, in huidkleurige tafzijde die daartoe gemaakt en beschilderd [was], zo nauw-
keurig dat niemand iets anders dacht dan dat hij naakt was, en zijn ogen waren bedekt 
met een witte linnen sluier, op zijn rug had hij twee mooie witte vleugels, waarvan 
de veren met goud versierd waren, in zijn handen droeg hij een handboog en meerdere 
pijlen’; Thurnier Buch Von Anfang, Ursachen, ursprung und herkommen der Thurnier 
in heyligen Römischen Reich Teutscher Nation, Frankfurt am Main 1566, fol. EEiiir.
379  Zie bijvoorbeeld de lijst van requisieten voor de Sevenste Bliscap, gebruikt in 1559 
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op een vliegbeweging (v. 58, 64).
 In hetzelfde spel wordt Phebus in de personagelijst aangeduid ‘als 
die son’. In de tekst wordt herhaaldelijk gezinspeeld op diens stralende 
uiterlijk: ‘een scientelycke openbaerheit de vlammich muet rayen uyt 
uwen monde’ en ‘met rayen heet will ick ter stont nu descendeeren’. 
Dat kan visueel ondersteund zijn door zijn troon te voorzien van 
zonnestralen, overeenkomstig de weergave in de Ovide Metamorphose, 
hier als illustratie van de Phaetonmythe (afbeelding 13). Het uiterlijk 
van Pbebus voldeed wellicht aan de omschrijving die we vinden in de 
personagelijst van de Spiegel der minnen: ‘een man met een mantel 
bespraeyt met sonnen, het aensicht blinckende.’380

 Neptunus, die later in het spel komt, wordt ‘god van die wateren’ 
en ‘god van der zee’ genoemd, maar de tekst geeft geen aanwijzingen 
voor zijn uiterlijk; Mansion omschrijft hem als ‘een man zwemmend in 
de zee, die hij slaat met een driepuntige stok.’381 Vaak droeg Neptunus 
een baard, en in dit geval zal hij ook wel gekleed zijn geweest, zoals in 
de houtsnede van Mansion, waar Neptunus in een roeibootje zit. Ook 
voor het uiterlijk van Antropos, ‘die god van die doot’, zijn er visuele 
bronnen beschikbaar. De specifieke contaminatie van de schikgodin 
Atropos met de middeleeuwse personificatie van de dood is namelijk 
ook te vinden in de vele handschriften van Epistre Othea, waar het 
tekstgedeelte over deze god(-in) wordt geïllustreerd met een miniatuur 
van de Dood (afbeelding14). In het spel zegt Antropos dat hij Narcissus 
en diens Scoonheit ‘ter doot’ zal ‘straelen’; misschien is deze woordkeus 
een verwijzing naar de pijlen in de iconografie? 
Twee van de goden in Narcissus en Echo, Diana en Venus, treden zowel 
in levenden lijve op als in de vorm van een beeld in een tempel. Het 
is onduidelijk hoe dit op het toneel gestalte kreeg: werden ook deze 
‘images’ door acteurs vertolkt, of gebruikte men standbeelden en werden 
de stemmen van de godinnen van achter de façade ten gehore gebracht?
 

en waarschijnlijk ook in 1566: ‘vier alben / dry engels / en haer’, ‘Sinte michiels cappe 
vleugels/ sweyrt / croke en harnas’; Beuken 1973, p. 25, en de inventaris van Geneucht 
ist al, Leiden 1561: ‘Item vlogel daer men een engel mede personeert’; Van der Heijden 
en Van Boheemen 1999, p. 507.
380 Immink 1913, p. 218. Immink 1913, p. 218.
381 ‘homme nageant en la mer, lequel il frappoit par triple reme’; citaat in Henkel ‘homme nageant en la mer, lequel il frappoit par triple reme’; citaat in Henkel 
1922, p. 41.
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De uitbeelding van de goden blijft gebaseerd op vaste attributen, ook
in de ‘renaissance’spelen waar, zoals in hoofdstuk 1 opgemerkt werd, 
hun functie veranderde. In Aeneas en Dido wordt het uiterlijk van 
de liefdesgod Cupido tot in detail beschreven: naakt, met pijlenkoker 
en brandende fakkel, maar kennelijk zonder de blinddoek die we bij 
Pierre Michault zagen. Ook Mercurius was te herkennen aan zijn staf, 
en beiden droegen wellicht de typische vleugels, die het spektakel van 
hun opstijgen en dalen (zie hiervoor over de lift) nog versterkte.382 In het 
tableau-vivant dat de Goudsbloem op het Landjuweel van 1561 vertoonde, 
staat Mercurius afgebeeld in overeenstemming met de beschrijving 
ervan door Van Ghistele: met gevleugelde helm en caduceus (afbeelding 
15). 
 Hoe Van Ghistele zich de figuur van Venus voorstelde is wellicht 
af te leiden uit het tableau van de Diestse kamer tijdens hetzelfde 
Landjuweel, waarop Venus een ‘antiek’ gewaad draagt, met als attributen 
een pijl en een hart (afbeelding 16)
 Venus en Cupido treden in Leander en Hero opnieuw in een 
hemelscène op, in een dialoog die net als in Narcissus en Echo handelt 
over de mogelijkheid om de twee hoofdrolspelers in liefde te verenigen; 
bij Cupido zullen de pijl en boog waarvan Venus gewaagt, niet ontbroken 
hebben. Een andere overeenkomst tussen Narcissus en Echo en Leander 
en Hero is het feit dat Venus niet alleen als sprekend personage in een 
hemelcompartiment verschijnt, maar ook in de vorm van een beeld 
in een tempel. Hier is het duidelijk dat er in het ene geval gebruik is 
gemaakt van een acteur, in het andere van een standbeeld, want het beeld 
geeft geen antwoord op de smeekbede van Hero en de ‘levende’ Venus 
spreekt zelf over haar ‘idole’ (I, 356). De sprekende Venus zal in uiterlijk 
niet veel hebben afgeweken van de liefdeskoningin in Narcissus en Echo 
en Aeneas en Dido, maar het standbeeld volgde hoogstwaarschijnlijk 
de dan algemenere voorstelling van een naakte Venus.383 De ingevoegde 
verschijning van Nemesis, aan het slot van Iphis en Anaxarete, is een 
teken van de populariteit die het personifiërende optreden van antieke 
goden tegen het einde van de zestiende eeuw genoot.384

382  In de inventaris van de Delftse rederijkers anno 1617 staan vermeld ‘een root en 
geel gebeelt rockgen voor Mercurius’ en ‘een Mercuierius tweeslangich stockgen’; Van 
der Heijden en Van Boheemen 1999, p. 209 en 210.
383  Ook Meeus 2003 gaat er voor de zeventiende eeuw van uit dat Venus als personage 
wel gekleed was, maar als geschilderd onderdeel in een tempel of vertoning naakt werd 
voorgesteld, in aansluiting op wat bekend was uit de beeldende kunst.
384  Zie Colleman 1999-2000; Nemesis stond voor de vergelding van hoogmoed, maar 
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Afbeelding 13

Phoebus als de zon

Ovide Metamorfose, Colard Mansion, 

Afbeelding 15

Mercurius

Spelen van sinne vol scoone 

moralisacien vvtleggingen ende 

bediedenissen op alle loeflijcke 

consten (…), Willem Silvius 

Antwerpen 1562, fol. P2v (detail)

Afbeelding 14

Atropos als de Dood

Christine de Pizan, Epistre Othea, KB 

Den Haag, Ms. 74 G 27, fol. 34v

Afbeelding 16

Venus

Spelen van sinne vol scoone moralisacien 

vvtleggingen ende bediedenissen op alle 

loeflijcke consten (…),Willem Silvius 

Antwerpen 1562, fol. Ttiiv (detail)
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-De uitbeelding van naakt
In een aantal scènes is er nadrukkelijk sprake van naakte goden of 
godinnen: in Narcissus en Echo verschijnt Diana, ‘naect in een fonteyne 
hör haerken kimmende’ en in Aeneas en Dido komt Cupido op, ‘naect mit 
eenen koker mit pijlen in die handt ende vierighen brandt’. Ook Leander 
zal bij zijn overtocht naar Hero niet veel kleding gedragen hebben, en 
wat te denken van de drie godinnen die het spel van Mars en Venus 
openen, en die in andere situaties altijd naakt afgebeeld worden? Hoe 
moeten we ons dat voorstellen? Was bloot op het toneel geaccepteerd? 
Zo ja, onder welke voorwaarden? En zo niet, wat betekent dan ‘naect’ in 
de betreffende regie-aanwijzingen? 

In de middeleeuwen werd naaktheid gezien als een teken van armoede, 
van dwaasheid of van onschuld.385 Er was geen groter vernedering 
denkbaar dan een veroordeelde (bijvoorbeeld wegens overspel) naakt 
over straat te voeren. Het lag dus niet voor de hand om acteurs werkelijk 
ontkleed te laten optreden. Sommige spelen vereisten echter dat een 
personage naakt op het toneel verscheen, zoals Adam en Eva in de 
Eerste Bliscap. Het handschrift zegt niets over hun uiterlijk, maar na 
het eten van de verboden vrucht verschijnen ze op het toneel ‘met eenen 
blade gedect’. Misschien waren de acteurs (ook Eva werd vermoedelijk 
door een man gespeeld) van meet af aan gekleed in een huidkleurig, 
nauwsluitend pak.386

 Niettemin werden er in de vijftiende eeuw tijdens intredes wel 
naakte vrouwen vertoond. Huizinga noemt als voorbeeld de sirenen 
die bij de brug in de Leie zwommen, ‘toutes nues et échevelées ainsi 
comme on les peint’ tijdens de intocht van Philips de Goede te Gent 
in 1457; hij citeert ook Molinet, die de intocht van Philips de Schone te 
Antwerpen in 1494 beschrijft: ‘mais le hourd où les gens donnoiet le plus 
affectueux regard fut sur l’histoire des trois déesses, que l’on véoit au 
nud et de femmes vives.’ Verder noemt Huizinga nog een parodiërende 

werd in de embleembundel van Andrea Alciato weergegeven met een toom in de hand, 
onder het motto ‘Nec verbo, nec facto quemquam laedendum’: doe niemand kwaad, in 
woord noch daad; zo werd Nemesis ook een symbool voor gematigdheid in algemene 
zin; Greene 1963.
385  Zie Brom 1957, 75-93.
386  Endepols 1903, p. 13 n. 4 citeert uit een Zwitserse toneelrol de beschrijving van 
Adam en Eva: ‘In Leybkleyder alls nakt’; het Historisches Museum in Bern heeft een 
Adam- en Evakostuum uit 1638, gemaakt van gebleekt linnen, dat beschilderd werd 
met ‘männlicher und weiblicher Muskulatur’; Tamboer 1989.
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versie in Rijssel (1468) met een dikke Venus, magere Juno en kromme 
Minerva met gouden kronen op het hoofd, en een naakte Ceres en 
Bacchus in Rennes (1532).387 Maar het feit dat dit soort vertoningen met 
zoveel bewondering in de bronnen vermeld werd, geeft wellicht ook hun 
uitzonderlijkheid aan. In het Parisoordeel dat op 9 december 1496 in 
Brussel werd vertoond bij de intrede van Johanna van Castilië, lijkt er 
sprake te zijn van een mechanisch poppenspel, waarbij de drie naakte 
godinnenfiguren op een draaiende schijf door twee openingen in een 
toneelkast opkomen en verdwijnen. Venus is op de rug te zien, op weg 
naar de reeds openstaande ‘uitgang’; de dubbele omheining waarin de 
godinnen staan, en de fontein in het midden dienden dan tevens om 
het mechaniek te verbergen (afbeelding 10). Voor naakte actrices was 
het seizoen wellicht te koud, of men vond het toch iets te ver gaan om 
naakte vrouwen te vertonen aan de verloofde van de vorst.

Het vertonen van naakt, of zelfs de loutere suggestie ervan, was aan 
strikte beperkingen gebonden. In een lijst van ‘Excellente vrouwen-
goddinnen’, die in de vroege zestiende eeuw in Brussel werd opgetekend, 
komt een categorie van naakt uit te beelden vrouwenfiguren voor.388 De 
bedoeling was om deze figuren ‘yn cameren te ordyneren’. Of we dit 
‘ordyneren’ nu moeten opvatten als het inrichten van tableaux-vivants 
of als het decoreren van een interieur met beelden of schilderingen, is 
onduidelijk. Feit is dat onder de naakt uit te beelden vrouwen, behalve 
uiteraard Eva, Bathseba en Venus, Pallas en Juno, uitgerekend Diana 
genoemd wordt. De toelichting luidt: ‘op een fonteyne, verkeerde 
Antheon in eenen hert’. Het vertonen van een naakte Diana moest dus 
wel beperkt blijven tot deze ene scène, waarin haar naaktheid een teken 
van zuiverheid was. Ook toen in de vroege zestiende eeuw kunstenaars 
als Jan Gossaert en Lucas van Leyden naakte figuren gingen uitbeelden, 
kozen zij bijbelse en mythologische thema’s die konden wijzen op de 
gevaren van de vleselijke lust, zoals Adam en Eva, Lot en zijn dochters, 
Lucretia, Venus met Cupido of Mars.389 Dergelijke afbeeldingen vormden 
rond het midden van de zestiende eeuw geliefde objecten, als we Anna 
Bijns mogen geloven, die fulmineert: 

387  Huizinga 1997, p. 344.
388  De Keyser 1953.
389  Pleij 1988, p. 99-109;  Silver 1986 en Silver en Smith 1978.
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Ic heb corts gehoort, (…)

dat sy Cupido met synen schichte

Lucretia, Venus oft een haer nichte

In haer cameren stellen puer moeder naeckt

Dwelck tot onsuverheden mach trecken lichte

Alwaert dat alle menschen ontstichte,

Dat en achten sij niet; hoe sijn sij misraeckt!390

Wat tijdens vijftiende-eeuwse intredes nog bewonderd wordt, blijkt rond 
het midden van de zestiende eeuw zowel geliefd als omstreden. Dat 
gold zeker wanneer naakt in levenden lijve op het toneel werd vertoond. 
Tijdens het Antwerps landjuweel van 1561 voerde de kamer van Berchem 
een esbattement op waarbij een ‘personagie vanden bedde gaende hem 
te verre bloot ende oneerlijck ontdeckt soude hebben.’391 Maar ook hier 
kan weer gezegd worden dat er veel afhangt van de context waarin het 
naakt vertoond wordt. Wat in een klucht op een rederijkerswedstrijd niet 
door de beugel kon, was in een mythologische, plechtige sfeer wellicht 
wel toegestaan. Als aartshertog Matthias in 1578 Brussel binnentrekt, 
organiseert Johan Baptista Houwaert de vertoningen. Een ervan betreft 
de mythe van Perseus en Andromeda, waarbij de laatste was uitgebeeld 
als ‘een ionghe maeght, met ketenen ghevetert, alsoo naeckt als zy 
van moederlyve gheboren was; men soude merckelyck geseydt hebben, 
dattet een marberen beeldt hadde geweest,’ aldus Houwaert zelf.392 Het 
statische karakter van het tableau waarop Houwaert alludeert, en de 
associatie met maagdelijkheid, rechtvaardigden wellicht de vertoning 
van een naakte vrouw. Maar wanneer Van Mander in 1604 beschrijft 
hoe Venus in schilderijen en vertoningen kan worden uitgebeeld, gaat 
het om kleding die zo dun is ‘dat wanneer daer den wint tegen blies, men 
con al de schoonheyt van haer wel ghemaeckte leden sien’.393

Mythologie vormde in de zestiende eeuw hoe langer hoe meer een 
legitimatie voor de uitbeelding van naakt, maar dan vooral in de beeldende 
kunst. In een theatrale context, in spel en vertoningen, lijkt er juist een 
omgekeerde beweging te hebben plaatsgevonden, een verpreutsing in de 
verbeelding van naakt, waaraan ook de mythologisch-amoureuze spelen 

390  Bijns 2007, p. 30-31.
391  Van Autenboer 1981, p. 85 en 106.
392  Houwaert 1579, p.***.
393  Geciteerd in Meeus 2003, p. 442.
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zich niet konden onttrekken. De toenemende schaamte ten aanzien 
van eigen en andermans lichamelijkheid zoals Norbert Elias die heeft 
beschreven, heeft directe gevolgen voor de opvoering, waar de (naakte) 
speler fysiek aanwezig is, in de nabijheid van de toeschouwers. Die 
situatie wekt veel meer schaamte dan de uitbeelding van naakt in de 
vorm van een beeld of een schilderij. 
 Wat in de spelteksten als ‘naect’ wordt aangeduid, betrof in 
de praktijk misschien vooral de suggestie van naakt: een huidkleurig 
pak, een losjes omgeslagen doek, ontblote schouders en armen. De 
naakte Diana was, staande in de fontein, waarschijnlijk slechts vanaf 
haar middel zichtbaar. De scènes waarin de mythologische personages 
‘naakt’ worden opgevoerd, betreffen steeds enigszins statische situaties, 
waarin de personages weinig bewegen en er geen fysieke interactie met 
medespelers is, kortom: in tableau-achtige scènes. Wanneer Mars en 
Venus na veel hofmakerij eindelijk de liefde gaan bedrijven, verdwijnt hun 
naaktheid achter de toneelgordijnen en wordt nog slechts gesuggereerd 
door de woorden van de sinnekens. Bovendien, als er al sprake was 
van zichtbare naaktheid, dan was dat altijd ‘functioneel bloot’. Diana, 
die zich wast in de fontein, is in Narcissus en Echo een toonbeeld van 
zuiverheid, terwijl de naakte Cupido in Aeneas en Dido daarentegen 
juist de absolute wellust personifieert. Ook Leander had een goede reden 
om zijn ‘bloote ledekens’ te vertonen, maar krijgt na zijn zwempartij wel 
onmiddellijk droge kleren aangereikt.

 �.� Muziek
Muziek vormde een belangrijk onderdeel van de opvoering. Niet alleen 
in de vorm van de hiervoor besproken liederen, maar ook instrumentaal 
wanneer dat in het spel te pas kwam. Tijdens de dans van Jupiter en Yo 
moet muziek hebben geklonken, en behalve het luitspel van Iphis is er de 
fluit waarmee Mercurius Argus in slaap speelt.394 Maar de belangrijkste 
muzikale bijdragen vinden we als het ware ‘tussen de bedrijven door’ 
in de vorm van instrumentale intermezzi. In de handschriften, en zelfs 
in sommige gedrukte spelen wordt daarvoor regelmatig de aanduiding 
‘pausa’ gebruikt.395 Deze term staat voor een muzikale onderbreking, 

394  Voorbeelden van musicerende personages in andere spelen: de speelman Corte 
Weelde met zijn luit in het Spel van de Wellustighe Mensch, de ‘aerpe, lute ofte vele’ 
van Zinnelicke Ghenouchte in het spel van Jonckheyt en Redene en de zeven persona-
ges met fluiten in de factie van de Leuvense Roos in Antwerpen 1561; Coigneau 2001.
395  Geen ‘pausa’-aanduidingen in Pyramus en Thisbe (Brugge) en Leander en Hero; in 
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zoals onder meer blijkt uit de opmerking ‘pausa sonder spel’ in Cephalus 
en Procris.396 Deze onderbreking kon van langere of kortere duur zijn. 
In Aeneas en Dido komt bijvoorbeeld tweemaal de aanduiding ‘pausa 
groot’ voor, in Cephalus en Procris een ‘pausa cort’ en een ‘pausa tot dat 
de tafel op is’. Welke instrumenten gespeeld werden en welke muziek er 
klonk, is niet in de aanwijzingen terug te vinden. Dat werd blijkbaar aan 
de muzikanten van dienst overgelaten.397 
 Uit de plaatsing van de pausa-aanduidingen in de teksten is af te 
leiden welke functie de muziek tijdens de opvoering had. Oorspronkelijk, 
in het simultaantoneel, werden pausa’s gespeeld tijdens een overgang van 
de ene naar de andere plaats van handeling, waarbij spelers en publiek 
zich letterlijk verplaatsten, maar ook om het verstrijken van de tijd te 
symboliseren of tijdens gebeurtenissen die aan het oog van het publiek 
onttrokken waren. Ook hemeltonelen werden meestal voorafgegaan en 
afgesloten door middel van muziek.398 In het toneel van de rederijkers 
konden dergelijke ‘gaten’ in de voorstelling worden opgevuld met 
sinnekensscènes. Maar daarnaast bleven de muzikale intermezzo’s ook 
in gebruik, nu om de overgang van de ene naar de andere metascène te 
markeren. Die overgang valt vaak samen met een verandering van de 
plaats van handeling of een sprong in de tijd, maar nu op een veel kleiner 
toneeloppervlak.
 Behalve deze wat technisch aandoende functie van de muziek is 
er een groot aantal pausa’s dat een meer affectieve werking moet hebben 
gehad. Zo werd muziek gebruikt om een hemelscène in te leiden, zoals 
in Narcissus en Echo, Mars en Venus en Aeneas en Dido, en soms ook 
ter afsluiting ervan. Ook na een sterfscène klonk er steevast muziek: na 
de dood van Echo (maar niet na die van Narcissus!), van Dido, van Iphis 
en van Pyramus en Thisbe in het Amsterdamse spel. 
 In Aeneas en Dido is het opvallend dat vrijwel alle pausa’s de 
overgang van een scène apart naar de hoofdhandeling of andersom 
begeleiden. Er was Van Ghistele veel aan gelegen om de sinnekens 

Jupiter en Yo slechts driemaal, in Pyramus en Thisbe (Amsterdam) eenmaal.
396  Hummelen 2001 maakt op grond van de Bliscappen onderscheid tussen ‘selete’ en 
‘pausa’ als respectievelijk vocale en instrumentale muziek tijdens een rust.
397  Zie ook Hummelen 2001, p. 136-37; in de zevende Bliscap werd gespeeld op een 
orgel, op ‘snaren’ (v. 1406) en op blaasinstrumenten (regieaanwijzing bij v. 475: ‘pijp’); 
Grijp 2003 noemt als bij de rederijkers gebruikelijke instrumenten verder luit, citer, spi-
net, harp, basviool en viola da gamba ter begeleiding van zang, en tijdens intredes zink, 
schalmei, trombone, dulciaan, trommel en fluit; Veldhorst 2004, p. 216, n. 163 geeft op 
basis van het zeventiende-eeuwse toneel een veel grotere diversiteit aan instrumenten.
398  Hummelen 2001.
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duidelijk los van de hoofdhandeling te presenteren, en de scènes-apart 
krijgen hierdoor meer het karakter van een intermezzo dan van een 
verbindende commentaar. Dit lijkt een tendens: in de uitgave van Iphis 
en Anaxarete wordt de term ‘pausa’ namelijk gebruikt ter aanduiding 
van de sinnekensscènes. Telkens wanneer daar ‘pausa’ staat, volgt er 
een scène-apart, waarna een kopje ‘nae den eersten (c.q. tweede, derde 
etc.) pausa’ het vervolg van het spel aanduidt. Misschien was dit een 
misinterpretatie van een drukker die, niet bekend met de praktijk 
en terminologie van het rederijkerstoneel, de ‘pausa’-aanduidingen 
in zijn legger aanzag voor een aankondiging van de daaropvolgende 
sinnekensscène. Maar al mag de muziek verdwijnen uit de gedrukte 
versies van het rederijkerstoneel, in de praktijk blijft ze een grote rol 
spelen tot in het theater van de renaissance.399

4. Opvoeringscontext: het speelveld 

 4.� Meispelen
Bij wat voor gelegenheid zouden mythologisch-amoureuze stukken zijn 
gespeeld? Aan de Italiaanse hoven werden ze opgevoerd bij adellijke 
bruiloften, maar voor hun Nederlandse pendanten is dat moeilijk 
denkbaar: een prins die weigert te trouwen, goden die hun eega bedriegen, 
en verder alleen maar liefdes die tragisch eindigen: wie wil zijn huwelijk 
met dat soort verhalen beginnen? Er was een ander type gelegenheid 
waarvoor dit soort thema’s beter geschikt was: de meiviering. Bij die 
feesten richtten diverse gezelschappen een boom op, waar omheen 
gedanst werd onder het zingen van speciale meiliederen, en er was het 
gebruik onder jonge mannen om hun geliefde een groene tak aan te 
bieden, waarbij dan ook weer gezongen werd.400 De rederijkers lijken in 
toenemende mate betrokken te zijn geweest bij deze vieringen, zoals 
blijkt uit het grote getal van meiliederen dat is overgeleverd, maar ook 
uit vermeldingen van toneelopvoeringen in archiefstukken. Zo vermeldt 
een Antwerpse kroniek: 

Anno 1525, den 1 mey, haelden die van den Olyfftack, geheeten de Onghe-

achte, met grooten triumphe den mey inne, de gulde broeders van de sel-

ver cameren al gecleet wesende in ’t gruen. Ende sondaeghs daer nae die 

399  Veldhorst 2004.
400  Oosterman 2001, De Bock 1958, p. 84-103.
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van de Goublomme oyck met grooten triumphe, ende met noch eens soo 

veel peerden meer als den Olyfftack. Mer hen volck en was niet gecleet. 

Ende den lesten sondach van de voorseyde maendt haelden de schilders 

oft Violieren oyck hennen mey inne, heerlycker dan die twee voorgaende 

inghehaelt waeren, met geblasonneerde rocken van papier op syn antycks 

gemaeckt, al gruen geverwet met holie, ende met allerleye menichte van 

hoyen, helmetten van den selven fatsoene, ende naer ordene gheset te 

voete ende op de speelwaeghens, groote menichte oyck te peerde. Ende 

t’savonts in plaetse van esbatement, soo verschierden zy de wapen van 

Antwerpen met eenen roosen hoede, ende schonken dyen aen den heeren 

van de stadt voor haeren mey, daer jonck ende oudt, die dat saghen, hen 

loff, prys ende eere aff ghaven ende naeseyden. 401

Het inhalen van de mei kon niet alleen op de eerste dag, maar gedurende 
de hele maand plaatsvinden, zo blijkt uit deze getuigenis. Ook blijken 
de rederijkers al in het eerste kwart van de zestiende eeuw betrokken bij 
de officiële viering ervan.402 De formulering ‘in plaetse van esbatement’ 
maakt duidelijk dat de opvoering van een spel op de avond dat de mei 
is ingehaald, gebruikelijk was.403 Op 1 mei 1558 verzorgde de Brusselse 
kamer Den Boeck, op verzoek van het stadsbestuur, een ‘recreatie’ voor 
de landvoogd Philibert van Savoije, tijdens een banket op het raadhuis: 

Zij rustten een wagen met gevleugelde paarden toe, waarin eene jonge 

maagd, de Godin Flora voorstellende, was gezeten. Deze hield een versier-

den meitak in de hand. Aan hare regterzijde stond Zephyrus, aan hare lin-

ker Aurora, terwijl Phoebus haar van boven met zonnestralen bescheen. 

Op de markt, die geheel met te paard gezetene rederijkers bezet was, hield 

de wagen voor het raadhuis stil, en bood Flora de hertog dien meitak aan, 

waarvoor hij haar met een kus beloonde. Vervolgens vertoonden de rede-

rijkers een esbattementspel, welks inhoud aan de landvoogd, die evenmin 

als Philips nederlandsch verstond, door de tegenwoordig zijnde heeren in 

’t fransch werd vertolkt.404 

401  Piot 1879, p. 90-91.
402  Oosterman 2001 suggereert dat dit vooral aan het einde van de zestiende eeuw het 
geval is.
403  Vinck-Van Caekenberghe 1996, p. 166 interpreteert deze passage als zouden al-
ledrie de kamers een esbatement hebben opgevoerd, maar dat staat er niet; misschien 
duidt het ritueel van de Violieren, het overhandigen van een versierd stadswapen, op 
een presentspel dat ‘in plaetse van esbatement’ wordt uitgevoerd.
404  Aldus de Nieuwe Chronycke van Brabant, geciteerd in Schotel 1871, p. 182-83.
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Het hele ritueel komt overeen met dat in Antwerpen enkele decennia 
eerder, al is in Brussel dus wel sprake van een esbatementspel. De goden 
op de wagen zijn vrijwel dezelfde als in het spel van Pluto en Proserpina 
(waarin daarnaast ook Pan en Venus optraden, en Cybele in plaats van 
Flora) en waarschijnlijk speelden ze ook een rol in het esbatement. 
Opmerkelijk is ook de opvoering van een Nederlandstalig spel voor een 
Franssprekende heerser! 
 Ook in Holland zijn er tekenen dat mythologisch-amoureuze 
spelen werden gespeeld ter gelegenheid van de meiviering. Zo kreeg 
de Leidse kamer d’Orainge Lelie op 4 april 1591 toestemming een 
spel op te voeren ‘begrypende de ontschaeckinghe Proserpine.’405 Het 
is niet onwaarschijnlijk dat de uitvoering een maand na het verlenen 
van de vergunning, in mei dus, plaatsvond en dat de Orainge Lelie, 
een Zuid-Nederlands gezelschap dat pas in het voorgaande jaar was 
opgericht, gebruik maakte van het Gentse ‘mey-spel amoreus, daar 
Pluto Proserpina ontscaect’ uit 1519. Dat dit spel voor een dergelijke 
gelegenheid geschreven werd, lijdt geen twijfel: het spel draagt in de 
titel de aanduiding ‘mey-spel’, en opent met een wachter die een meilied 
zingt. In de allegorie wordt eveneens verwezen naar de symboliek van 
het meifeest: er worden drie bomen opgericht, en wel door de goden die 
ook elders met de meiviering werden geassocieerd: Phoebus, Pan, Aurora, 
Zephyrus, Cybele en Venus.406 
 Ook in Haarlem moeten de rederijkers geregeld betrokken zijn 
geweest bij de meiviering. De spelcollectie van de Pellicanisten bevat 
behalve het spel van Pyramus en Thisbe nog twee moraliteiten die als 
meispel worden aangeduid.407 In hun Pyramus en Thisbe wemelt het van 
de toespelingen op de meiviering, o.a. in het openingsrondeel van de 
sinnekens: ‘Wij doen nu menich meijsken tijelijck op staen // die den 
troost oft den meij van haer lieffkens wachten.’(v. 13-14) En het toneel 
moet met meiboompjes voorzien zijn geweest, waar de sinnekens zich 
achter verschuilen.408 Maar waar veel andere meispelen, -liederen en 
preken juist die meiboom interpreteren als afspiegeling van het kruis 

405  Van der Heijden en Van Boheemen 1999, p.525-26.
406  Vrijwel dezelfde goden (zonder Pan en Venus, en in plaats van Cybele komt Flora) 
treden op 1 mei 1558 in Brussel aan om de landvoogd Philibert van Savoije een meitak 
te overhandigen, waarna een esbatement werd opgevoerd; Schotel 1871, p. 182-83.
407  Rep. 1 OE 15 en 1 OF 4; ook besproken in De Bock 1958, p. 84-103.
408  ‘laet ons achter desen meij gaen onhier duijcken’ v. 31. Andere allusies: ‘Draecht 
uwen lieffsten lieff den meij: hij sal soeter sijn dan ammandelen’ vs. 58-59; ‘pluckt daer 
den meij’ vs. 64.
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van Christus,409 wordt hier gebruik gemaakt van de moerbeiboom die al 
bij Ovidius figureerde. 
 De christelijk-allegorische spelen behoren tot de categorie die 
De Bock betitelde als ‘anti-meispelen’, omdat ze vooral fungeerden 
als tegenwicht voor de meirituelen die alleen op de zinnelijke liefde 
gericht waren.410 Zijn de meer wereldlijk georiënteerde spelen uit 
Brussel en Antwerpen dan wel te beschouwen als meispelen? Enkele 
toespelingen op de tijd van het jaar wijzen in die richting. In Jupiter 
en Yo laat Jupiter een hofdag afkondigen die op 4 mei zal plaatsvinden. 
Een belangrijk deel van het spel speelt zich vervolgens op die datum af, 
hetgeen een knipoog naar de werkelijkheid buiten het spel zou kunnen 
zijn. Ook de natuurbeschrijvingen zorgen voor een lenteachtige sfeer. In 
Narcissus en Echo en Mars en Venus wordt voortdurende gewezen op 
de ontluikende natuur, die als ideaal decor voor een beginnende liefde 
geldt. Echo en haar Herte vlechten zelfs bloemenkransen, volgens een 
bekend meiritueel bedoeld om aan een geliefde te overhandigen. Maar 
Narcissus en Echo bevat ook een verwijzing naar een concrete datum: er 
wordt een toernooi gehouden op ‘junio den vijfthienden’. Wat er op die 
dag ook gevierd werd, het kan geen meifeest zijn geweest.411 
 In Antwerpen werden de twee delen van Aeneas en Dido wel 
in mei opgevoerd, als we de aantekening van Reyer Gheurtsz op het 
titelblad mogen geloven.412 Dit wordt in de tekst bevestigd door de 
wachterliederen, maar ook in de proloog, met opmerkingen als: ‘Ghelijck 
de voghelen der lucht abundant // Inden meij plaisant // Hör verjubileeren 
naer des tijts ghewente, // Tsghelijcx ick (…) raepe solaes en verstandt // 
Dör u…’ (vs. 7-12) en ‘wij Goudtbluemkens (…) de nu ontsluijten (…) dör 
des meijs saijsuene.’ (vs. 182-86) Ook Dido zegt: ‘want de lustelijcke meij 
is nu int saijsuene’ (v. 1152) en in de gespeelde epiloog tenslotte wordt 
de opvoering verdedigd als passend bij de tijd van het jaar: ‘de meij de 

409  Oosterman 2001, De Bock 1958, p. 84-103; in het prekenrepertorium vond ik één 
preek op het thema van de meiboom: Den Haag KB 133 H 13, nr. 142 is een preek ‘Op 
Philippus ende Jacobus dach, welck is den mey dach’ Het incipit luidt: ‘Philippe die my 
siet, die siet oock den vader (…) Alle velden en de boemen hebben sich ontdaen, wilt u 
nu enen meyboem suecken gaen?’; het explicit: ‘Dat wij desen schoenen hoegen edelen 
meyboem mynnen ende alsoe begeren dat wij hem weselick vercrigen, dat gonne ons 
god. Amen.’
410  De Bock 1958, p. 84-103.
411  Wellicht werd het spel opgevoerd als onderdeel van een stedelijk toernooifeest; 
dit zou niet alleen de aanwezigheid van de toernooiepisode verklaren, maar ook de vele 
jachtscènes; zie over deze feesten Van den Neste 1996.
412  ‘Laet wrueten den mol composuit Anno Domini 1552 ende is tantwerpen ghe-
speeldt in maijo int selfde jaer’ 
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begheerdt vröcht daer hem elck in verblijdt.’(vs. 2356) Ook Willem van 
Haecht schreef een spel met antieke stof dat in mei werd opgevoerd voor 
de heren van de stad, het verloren Spel van Scipio. Voor het jaar 1558 
staat in de boeken van de Violieren onder meer genoteerd:

Dese Regeerders hebben doen spelen het spel van Scipio, een spel van 

sinne, gecomponeert van Mr. Willem van Haecht, fackteur van onser ca-

mere, hetwelcke spel seer wel gespeelt werdt voor de heeren van der stadt 

en voor d’ander cameren, in den mey en jaer als boven.413

Het onderwerp van dit stuk was vermoedelijk de geschiedenis van de 
Romeinse veldheer die een krijgsgevangen maagd terugschonk aan 
haar verloofde en als dank voor dit ruimhartige (en kuise!) gebaar de 
bruidsschat kreeg aangeboden. Als meispel zou dit thema het niet slecht 
hebben gedaan bij de magistraat, die in Scipio niet alleen een exempel 
van wijs bestuur, maar ook van amoureuze zelfbeheersing zou zien. Een 
laatste allusie op de rituelen van de meiviering, i.c. het dansen rond de 
boom en de hofmakerij tussen huwbare jongens en meisjes, vinden we 
in Leander en Hero:

Liefs ghebruyck

Her uyt ghy guyt, springht uyter muyten,

En laet ons gaen danssen over’t ey,

Komt voort, komt voort, springht aen den rey,

’t Is nu in den Mey // dat d’een Amoureus naer d’ander haect.

Den Roover

Ia, ja, dat de Ghezellen de Dochters doen uytgheley,

Als sy d’een d’ander hebben ontschaect

Tot in prieelen en bosschen (…)

Er zijn dus aanwijzingen dat de rederijkers optraden tijdens meivieringen; 
veel mythologisch-amoureuze spelen bevatten daarnaast toespelingen 
op de lente en de maand mei; ik denk dat de veronderstelling 
gerechtvaardigd is (zij het niet bewezen) dat de mythologisch-amoureuze 
spelen in eerste instantie bedoeld waren om opgevoerd te worden tijdens 
deze vieringen. De term ‘meispel’ bleef echter voorbehouden aan de 

413  Rombouts 1961, p. 211.
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meer explicatieve spelen. In de christelijk-allegorische stukken was 
het doel om de feestvierders van de aardse liefde af te houden, terwijl 
de ‘bourgondische’ en ‘renaissance’-spelen een veel pragmatischer 
standpunt innemen ten opzichte van de feestvierende burgers. Deze 
spelen moeten de feestvreugde juist verhogen, zolang de liefde maar in 
harmonie en met mate wordt beleefd.

 4.2 Een opvoering in delen
De festiviteiten rond de meiviering konden meerdere dagen duren. 
Verklaart dat misschien het feit dat een aantal van de mythologisch-
amoureuze spelen veel langer is dan gebruikelijk en in delen werd 
opgevoerd?414 De lengte van een rederijkersstuk kon erg variëren, 
afhankelijk van het genre en de gelegenheid waarvoor het bedoeld was. 
Een tafelspel was meestal kort, net als een klucht of esbatement, dat als 
vrolijke afsluiting van een voorstelling werd gespeeld.415 Spelen van zinne 
vormden echter de hoofdmoot van een rederijkersoptreden, en waren 
dan ook langer, tussen de duizend en vijftienhonderd verzen.416 Hoe het 
aantal verzen zich laat vertalen naar de duur van een voorstelling, is 
moeilijk te zeggen, maar het is opmerkelijk dat een aantal mythologisch-
amoureuze spelen kennelijk zo omvangrijk was, dat de opvoering over 
meerdere dagen werd verdeeld. Een belangrijk voorbeeld zal Colijn van 
Rijsseles Spiegel der Minnen zijn geweest. Dit stuk bestaat uit zes delen 
van ieder ca. 1000 verzen, op verschillende dagen te spelen. Men kon 
het desgewenst ook inkorten: ‘Diet in tvercorten liete over bijsen // Men 
zoudt al in twee spelen maken’. Verder zijn er nog enkele religieuze spelen 
die als reeks of cyclus beschouwd kunnen worden: in Brussel kende men 
vanaf 1448 de cyclus van zeven Bliscappen, en vanaf 1497 de zeven Weeën; 
de drie apostelspelen van Willem van Haecht in Antwerpen werden 
vanaf 1563 in opeenvolgende jaren gespeeld, en de Bruggeling Robert 
Lawet schreef in 1583 ‘Twee schoone (…) speelen van zinnen vanden 
Verlooren Zoone’, verdeeld over twee boeken. In het Franse taalgebied 
waren meerdaagse opvoeringen veel gebruikelijker: het passiespel dat in 
1547 in Valenciennes werd gehouden, duurde zelfs vijfentwintig dagen. 
De meerdeligheid van de mythologisch-amoureuze spelen is wel eens 

414  Dit geldt niet voor de beide Pyramus en Thisbe spelen, noch voor Cephalus en 
Procris en Iphis en Anaxarete.
415  Tafelspelen tellen tussen 100-400 regels, esbatementen en kluchten ca. 400-600; 
indicaties op grond van een steekproef uit de spelcollectie van Trou Moet Blijcken.
416  Ramakers en van Dijk 2001, p. 14.
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verklaard als een onbegrepen imitatie van het klassieke toneel, dat in 
drie of vijf actes was verdeeld.417 Maar daarbij ging het om veel kortere 
eenheden, die bovendien wel aaneengesloten werden opgevoerd. Ook 
zou dit dan de enige formele overeenkomst met het klassieke theater 
zijn, wat deze verklaring nog minder plausibel maakt.
 Van Rijsseles Narcissus en Echo is van bescheidener opzet dan de 
Spiegel der Minnen, maar is onmiskenbaar op een meerdelige opvoering 
gericht. In het handschrift van Reyer Gheurtsz staat voorafgaand de 
speltekst de opmerking: 

Deese drie speelen mach men aen een spel speelen, ofte in twee deelen, 

ofte in drie. In drie te speelen is deerste deel tot dat Echo therte ont-

schaect is ghevangen ghebrocht int prysuen van minnen.

Ende danderde deel tot dat Echo hoer overgheeft tot Narcissum te gaen 

ende hoer liefde te kennen gheeven ende tderde deel ten eynde tue uyt. 

Wildijt aen tween speelen speelt die twee eerste deelen te saemen.418

De suggestie tot een driedeling van het stuk komt waarschijnlijk van 
Van Rijssele zelf.419 De eerste mogelijkheid, om het spel in één keer te 
spelen, zou met bijna 2200 verzen tot een uitzonderlijk lange voorstelling 
leiden. Zelfs de prestigieuze Bliscappen, die in diezelfde periode ieder 
jaar in Brussel werden opgevoerd, zijn korter (de overgeleverde eerste en 
zevende Bliscap zijn respectievelijk bijna 2100 en minimaal -de tekst 
is niet meer compleet- 1700 verzen lang). Het spelen van Narcissus en 
Echo in drie afzonderlijke delen, van ieder om en nabij zevenhonderd 
verzen, komt meer in de buurt van wat voor esbatementen gebruikelijk 
was. Bovendien was er dan nog tijd voor een kort, lichtvoetig naspel, 
zoals de liefdesdialogen waarmee de spelen in de Handel zijn gelardeerd. 
Tussen de opvoering van de verschillende delen zal niet heel veel tijd 
gezeten hebben: het publiek moest zich nog wel herinneren wat er in de 
voorgaande ‘aflevering’ gebeurd was, al werd het daar waarschijnlijk met 
behulp van prologen ook wel weer aan herinnerd.420 
 Een meerdelige opvoering lijkt ook een optie te zijn geweest 

417  Immink 1913.
418  Narcissus en Echo, fol. 1v.
419  Dezelfde geleding vinden we namelijk ook in de gedrukte uitgave van 1621, die op 
een andere legger gebaseerd is dan het afschrift van Gheurtsz.
420  De twee delen van Aeneas en Dido werden met een tussenpoos van twee dagen 
gespeeld, op zondag en dinsdag, zo valt uit de proloog en epiloog op te maken.



2  ‘Om speelwijs te verhalene’

�65

voor de andere ‘bourgondische’ spelen. De tekst van Jupiter en Yo wordt 
door Houwaert gepresenteerd in drie delen (van respectievelijk 755, 793 
en 733 verzen), elk gevolgd door een tussenspel. Wellicht trof hij de tekst 
zo aan in zijn legger en reflecteert dit de opvoeringspraktijk, maar het is 
ook mogelijk dat Houwaert zich liet inspireren door de klassieke drieslag 
in Ovidius’ liefdesleer, waarvan hij het derde deel, de Remedia Amoris, 
rond dezelfde tijd vertaalde. Ook het succes van de Spiegel der Minnen 
kan hem ertoe hebben geïnspireerd. 
 Mars en Venus is in de druk eveneens in drieën gesplitst, wat 
leidt tot spelen van respectievelijk 261, 381 en 484 verzen. Deze indeling 
wordt in het handschrift niet aangegeven, en is dus mogelijk een latere 
redactionele ingreep (door Houwaert?). Analoog aan de editie van Jupiter 
en Yo en de verdeling van Narcissus en Echo heeft de uitgever het als 
leestekst bedoelde spel in drieën gesplitst. De ongelijke lengte en vooral 
de kortheid van de twee eerste delen vormt voor een lezer uiteraard 
geen bezwaar, maar voor een reeks opvoeringen lijkt die indeling niet 
adequaat. Op basis van de dramatische structuur, en naar het voorbeeld 
van Narcissus en Echo, zou een indeling in tweeën, waarbij de twee eerste 
delen samengevoegd worden, logischer zijn. Wat betreft de dramatische 
structuur levert dit een mooi gespiegelde opbouw op: het eerste spel 
begint met drie godinnen, waarvan er een, Venus, klaagt over haar 
onaantrekkelijke echtgenoot, terwijl het tweede spel in vers 644 opent 
met drie mannelijke goden, waaronder de lelijke echtgenoot Vulcanus, 
die zich gelukkig prijst met zijn trouwe eega. Het eerste spel vertoont 
de hofmakerij tussen Venus en Mars, en eindigt met een cliff-hanger, 
het tweede spel stelt de ontdekking van hun overspel door Vulcanus 
centraal. Beide delen sluiten af met een commentaar van de sinnekens. 
De totale lengte van Mars en Venus (1128 verzen) vormde waarschijnlijk 
geen beletsel voor een opvoering in één keer. 
 Toch lijkt er hier wel degelijk sprake van een genreconventie, want 
enkele decennia later schrijft ook Cornelis van Ghistele zijn Aeneas en 
Dido als twee afzonderlijke spelen, respectievelijk 1333 en 1097 verzen 
lang. Het afschrift van Reyer Gheurtsz kondigt aan: ‘Van Aeneas en 
Dido twee amoröse spelen’421 en bevat per spel een regeltelling, proloog 
en personagelijst. Het slotrondeel van het eerste spel verraadt meteen 
ook iets over de praktijk van de meerdelige opvoering: de opvoerende 

421  ‘twee’ is boven een doorgehaald ‘een’ geschreven en het woord ‘spelen’ lijkt ver-
lengd uit ‘spel’.
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rederijkers van de Goudsbloem beloven om overmorgen, als het weer 
het toelaat, het vervolg te spelen: ‘Eerweerdighe heeren, hier meede wij 
dit spel staecken // Tot overmorghen, wij Goudtbluemkens grûene, // so 
verre het weer blijft int saijsûene!’ Uit een opmerking in de proloog bij 
het tweede spel blijkt dan dat het eerste spel op zondag gespeeld was. 
 De ‘vier schoone Spelen van Zinnen van Leander ende Hero’ ten 
slotte hebben, inclusief de prologen, een omvang van respectievelijk 974, 
624, 595 en 647 verzen. Als marathonvoorstelling zonder de prologen, 
zou het een totaal van 2545 verzen betreffen; een verdeling, in de gegeven 
vier of in een kleiner aantal spelen, zal dus ook hier van meet af aan 
voorzien zijn.

 4.� De locatie
Algemeen wordt aangenomen dat de rederijkers tot aan de jaren ’20 van 
de zeventiende eeuw hun spelen in het openbaar, in de buitenlucht, 
opvoerden. Alleen de tafelspelen werden uiteraard van oudsher 
binnenskamers opgevoerd. De toespeling in Aeneas en Dido op de 
weersomstandigheden, die bepaalden of een voorstelling door kon gaan, 
ligt dus in de lijn van wat gebruikelijk was. Bij een opvoering in de open 
lucht hadden mannen en vrouwen van alle rangen en standen toegang tot 
de voorstelling, zoals ook blijkt in de proloog van Iphis en Anaxarete:

Wy dancken u dat ghy ons comt beneven

Mannen en vrouwen al die hier present // zijn,

Jong, out, onedel ofte edel verheven,

Voorts die uyt liefd t’onswaert ghewent // zijn.422

Ook in de meeste andere spelen wordt zowel een mannelijk als een 
vrouwelijk publiek aangesproken, en is het woord soms specifiek gericht 
aan ouders, dan weer aan verliefde jongelingen. Voor geletterden was er het 
feest der herkenning van de Ovidiaanse stof, maar ook de toeschouwers 
zonder kennis van de antieke mythologie konden het verhaal volgen. 
Moeten we er dus van uitgaan dat de mythologisch-amoureuze spelen 
inderdaad voor openbare opvoering bedoeld waren? Ik heb daar een aantal 
bedenkingen bij, met name wat betreft de ‘bourgondische’ spelen. 
 In de eerste plaats vertonen deze stukken veel gelijkenis met de 
Spiegel der Minnen van Colijn van Rijssele. Dit zou een commercieel 

422  Iphis en Anaxarete fol. A2r.
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kamerspel in rederijkersstijl kunnen zijn geweest, zo betoogt 
Coigneau.423 Het bevat namelijk geen enkele verwijzing naar een 
bepaalde gelegenheid of instantie (de uitvoerende kamer bijvoorbeeld), 
zoals bij de rederijkers toch gebruikelijk was. Bovendien is het verdeeld 
over zes afzonderlijke spelen, die als een feuilleton over meerdere dagen 
gespeeld konden worden. Ieder van deze delen wordt voorafgegaan door 
een wervende baniertekst, waarin het publiek wordt opgeroepen om te 
komen kijken. Dergelijke banieren zijn ook bekend van de kamerspelers, 
semi-professionele acteurs die hun voorstellingen binnenskamers, tegen 
betaling hielden, en voornamelijk ‘historien ofte cronijcken’ speelden.424 
Veel van de argumenten die Coigneau voor de Spiegel der Minnen 
hanteert, zijn ook van toepassing op Narcissus en Echo (eveneens een 
stuk van Van Rijssele), Mars en Venus en Jupiter en Yo: het ontbreken van 
concrete verwijzingen naar een opvoeringscontext (met uitzondering van 
Jupiter en Yo, dat gericht is tot het Brusselse stadsbestuur), de verdeling 
over meerdere delen en de verhalende stof. Mogelijk zijn deze spelen dus 
ook (in eerste instantie) bedoeld geweest voor een besloten opvoering.
 Er is nog een aanleiding om de ‘bourgondische’ spelen in een 
exclusievere omgeving te plaatsen: de complexe lyrische taal, de 
ambiguïteit in de presentatie van liefde en overspel en het feit dat de 
spelen zijn overgeleverd in samenhang met amoureuze debatteksten, 
wijzen mogelijk op een elitair publiek. Misschien is dat publiek zelfs 
wel te identificeren met het gezelschap Den Boeck, in 1402 opgericht als 
Brusselse tegenhanger van het Cour Amoureuse aan het Parijse hof.425 
 Maar zelfs als de ‘bourgondische’ spelen wel tot het reguliere 
rederijkersrepertoire gerekend moeten worden, behoort een besloten 
opvoering tot de mogelijkheden. De hierboven aangehaalde aantekening 
over Van Haechts Scipio suggereert bijvoorbeeld dat alleen de 
stadsbestuurders en collega-rederijkers (een publiek dus van uitsluitend 
mannen) bij de opvoering aanwezig waren. Het is dus niet ondenkbaar 
dat de ‘bourgondische’ spelen werden opgevoerd voor een besloten 
gezelschap, eventueel naast optredens voor een breed publiek in de 
openbare ruimte.

423  Coigneau 2003, p. 221-23.
424  Coigneau 2003, p. 222 ; over professionele vormen van middeleeuws theater: 
Brinkman 2000, Pleij 2007, p. 148-175.
425  Zie Coigneau 1999-2000.
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5. Slotbeschouwing
In de omwerking van de antieke fabel tot een eigentijds spel maakten 
de rederijkers gebruik van de algemene conventies zoals die ook werden 
gevolgd in het religieuze en allegorische toneel en in de contemporaine 
beeldcultuur. Op die manier werden de heidense liefdesgeschiedenissen 
toegeëigend en ingekaderd. 
 De dramaturgie van het wisselend perspectief dwong de 
toeschouwers om de liefdesgeschiedenis vanuit verschillende standpunten 
te bekijken. De toevoeging van sinnekens en andere personages 
bracht bovendien dramatische spanning in het spel. Het publiek kon 
zich met de hoofdpersonen identificeren, maar werd ook voortdurend 
geconfronteerd met andere perspectieven. Enerzijds was de dramaturgie 
gericht op een zo groot mogelijke betrokkenheid van de toeschouwer bij 
het verbeelde, anderzijds werd hij regelmatig gedwongen om afstand te 
nemen. Deze dramaturgie paste goed bij de ambigue verhouding die de 
zestiende-eeuwse omgang met de antieke cultuur kenmerkt, en die het 
meest pregnant tot uitdrukking komt in de prologen en epilogen. De 
antieke verhalen bevatten zeer aantrekkelijke stof die zich gemakkelijk 
liet voegen naar eigentijdse morele kwesties, maar werden tegelijk als 
heidens en immoreel bekritiseerd, niet geschikt voor vertoning aan 
minder geletterde toeschouwers. Maar als de meivieringen inderdaad 
de achtergrond vormden voor de opvoering van deze stukken, dan 
moeten we toch rekening houden met een breed publiek, en waren de 
apologetische prologen geenszins overbodig.
 De nieuwe stof nodigde ook uit tot experimenten met de 
bestaande toneelconventies. Dat blijkt in de rol van de sinnekens, die 
als amoureuze verleiders af en toe bijna samenvallen met de verliefde 
hoofdpersonen. Hoe ver men kon gaan in de uitbeelding van naakt en van 
verliefde minnaars op het toneel, vooral in relatie tot de mogelijkheden 
die de beeldende kunst daartoe juist in dezelfde periode begon te bieden, 
blijft een intrigerende kwestie. Ook de verbeelding van de heidense 
goden was een uitdaging van de eerste orde: we zien ze als antropomorfe 
wezens, als personificaties, en als transcendente wezens, aspecten van 
dat ene christelijke opperwezen. Het ontzag dat de antieke stof kennelijk 
ook wekte, zien we vertaald in de meerdelige structuur van een aantal 
stukken, in het gebruik van grootschalige tonelen, in de koninklijke 
allure van de hoofdfiguren en de rijkelijke toepassing van rijm- en 
strofevormen. 



2  ‘Om speelwijs te verhalene’

�6�

 Van het spektakel dat de opvoering van een mythologisch-
amoureus spel telkens weer moet zijn geweest, heb ik in dit hoofdstuk 
slechts een beperkte indruk kunnen geven. Om met Hummelen te 
spreken: ‘Het welsprekendste getuigenis over het rederijkersdrama zal 
dus de opvoering van dat drama zelf zijn. Welsprekender dan al onze 
beschouwingen, die immers nooit de werkelijkheid van het toneel 
volkomen benaderen, laat staan vervangen kunnen.’426 Hummelen 
doelde waarschijnlijk op de directe, gelijktijdige aanwezigheid van al 
die afzonderlijke elementen (beelden, geluiden, gedachten, gevoelens, 
verwachtingen) die in zijn sinnekensstudie, en ook in dit hoofdstuk, 
noodgedwongen achtereenvolgens in afzonderlijke paragraafjes 
beschreven staan, een gelijktijdigheid die de kern uitmaakt van de 
theatrale ervaring. Maar er is nog een reden om terughoudend te zijn 
over de mogelijkheden en de reikwijdte van het hier gepresenteerde 
onderzoek: de historische afstand die onze toneelervaring, bepaald door 
kennis, ervaring en verwachtingen, scheidt van die van de rederijkers en 
hun publiek. De historische reconstructie van hun kennis, ervaring en 
verwachtingen blijft een hachelijke onderneming.

426  Hummelen 1958, p. 404.


