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Hoofdstuk � - ‘…Ende plaisant om lesen’
Verspreiding in handschrift en druk, aanpassingen, functie en context

 �. Inleiding
Tot de geschiedenis van een genre behoort niet alleen de primaire re-
ceptie, dat wil zeggen: de waardering en betekenisgeving door het pu-
bliek waarop de auteur zijn tekst in eerste instantie richtte, maar ook 
de verdere lotgevallen van de teksten. In het geval van de mythologisch-
amoureuze spelen betekent dat vaak ook een overgang naar een een 
ander medium: de teksten werden uit de theatrale context gehaald om 
als leestekst verder te bestaan; naast de handschriftelijke overlevering 
ontstond er een verspreiding in druk. Wat betekenden de teksten later, 
voor een nieuw publiek en in een heel andere omgeving? Hoe werden ze 
gebruikt? Welke aanpassingen werden eventueel gedaan aan de inhoud, 
de vormgeving, de presentatie? Hoe groot was het succes? En waarom 
stopt de verspreiding op een bepaald moment? Die vragen vormen het 
richtsnoer voor dit hoofdstuk, waarin de materiële overblijfselen van de 
mythologisch-amoureuze spelen centraal staan, de handschriften en de 
drukken.

Terwijl van het Middelnederlandse drama slechts een klein aantal tek-
sten in handschrift is overgeleverd, is er uit de rederijkersperiode juist 
relatief veel behouden gebleven. Het Repertorium van het rederijkers-
drama bevat circa achthonderd afzonderlijke teksten, waarvan het me-
rendeel handschriften betreft. Een verklaring voor dit grote aantal ligt 
voor een belangrijk deel in de zorgvuldigheid waarmee de rederijkers 
hun spelteksten bewaarden, in een afgesloten kast of kist in het veren-
gingslokaal.427 Wanneer een exemplaar te zeer versleten raakte, werd er 
zo snel mogelijk een nieuw afschrift gemaakt, en op het verlies van een 
rol door een acteur stond een fikse boete. De rederijkerskamer wilde 
voorkomen dat spelteksten uitlekten, omdat die een belangrijk ruilmid-
del waren in het verkeer tussen kamers uit verschillende steden. Door 
uitwisseling van teksten konden de kamers hun repertoire eenvoudig 
uitbreiden. In één spelcollectie komen dan ook vaak zinspreuken van 
meerdere kamers voor. Aan het einde van iedere tekst noteerden de af-
schrijvers gewoonlijk het aantal regels, niet alleen ter indicatie van de 

427  Waterschoot 2003, p. 261-63; Coigneau 2001, p. 207.



�   ‘…Ende plaisant om lesen’

�7�

speelduur, maar ook om de waarde van een spel in dit onderlinge ruilver-
keer vast te stellen.428 Het beheer van de teksten was een taak die meest-
al aan een van de kamerleden werd toegewezen. In Diest moest deze zo-
genaamde ‘evaluatiemeester’ beloven ‘de spelen vuyt te leveren, anderen 
soo goeden te vercrygen, vercreghen doen te boeckeeren alleene tot der 
cameren behoef, niet tot mynen behoefenisse ofte yemant anders.’429 Het 
bestaan van dergelijke bepalingen zegt veel over de vertrouwenspositie 
die een rederijker-kopiist in de dagelijkse praktijk bekleedde, en het ver-
klaart voor een deel waarom het rederijkerstoneel relatief laat, en dan 
nog zeer beperkt, in gedrukte vorm verspreid raakte. 
 Het zal inmiddels duidelijk zijn dat de overgeleverde handschriften 
hoogst zelden van de hand van de dichter zelf zijn. In de meeste gevallen 
gaat het om een kopie van een kopie, en zo verder. Het overgeleverde 
afschrift kan gefunctioneerd hebben als archiefexemplaar van de 
rederijkerskamer, als regisseursboek, als legger voor het schrijven van de 
rollen, of voor een andere kamer. Aan de hand van een codicologische en 
contextuele analyse zal in dit hoofdstuk een antwoord worden gezocht 
op de vraag welke status de vijf in handschrift bewaarde mythologisch-
amoureuze spelen hadden: Cephalus en Procris (KB Brussel, ms. no. 
19316), Mars en Venus (KB Brussel, ms. no. II 368), Narcissus en Echo 
(UB Gent, ms. no. 900), Aeneas en Dido (KB Brussel, ms. no. II 369) en 
Pyramus en Thisbe (Haarlem, archief van de kamer Trou Moet Blijcken, 
boek B, fol. 141v-149r).  

Ook de drukpers heeft voor de overlevering van het genre een belangrijke 
rol gespeeld. In de loop van de zestiende eeuw werden de spelen in 
toenemende mate beschouwd als aantrekkelijke leesstof, ‘uuytermaten 
ghenoechlijck, lustich ende plaisant om lesen,’ aldus het titelblad van 

428  Om een indruk te geven van de waarde van een rederijkerstekst: de factor van de 
Goudsbloem ontving volgens een bepaling uit 1524 twaalf Brabantse groten per honderd 
verzen van eigen hand; het afschrijven van een bestaande tekst kostte de kamer slechts 
een halve stuiver per honderd verzen; Oosterman 2001, p. 43-44.
429  ‘de spelen uit te lenen en andere gelijkwaardige stukken te verwerven, en eenmaal 
verworven te boek laten stellen, uitsluitend ten behoeve van de kamer, niet voor mijzelf 
of iemand anders’; Waterschoot 2003, p. 263;  een soortgelijke bepaling van de Kersouwe 
te Pamele (1556): ‘men zal eenen kiesen, alsmen dekin ende officiers maect, die tsecreet 
ende alle spelen, voort meer alle rollen, die voortan uute ghegheven worden, oock den 
voorseyden prothocol bewaeren zal in een coffre daertoe gheordonneert, waeraf hy ende 
den dekin elck eenen sleutel hebben zullen diversch; dies moet hy rekeninghe doen 
thenden vanden jaere den voornoemden dekin ende al den gheselschepe. Ende indien 
dat eenich spel verloren ofte verdonckert wort, zoo zal hy daeraf staen ter correctien 
van den gheheelen gheselschepe, dekin ende officiers’; Willems 1843, p. 261.
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Den handel der Amoreusheyt in 1583. Maar het belang van uitgevers 
om de teksten te publiceren strookte niet met dat van de kamers, die 
vreesden het exclusieve recht op de tekst te verliezen. Het is de vraag 
waarom er dan toch zo’n relatief groot aantal mythologisch-amoureuze 
spelen in druk verscheen: Pyramus en Thisbe (Brugge) werd vanaf ca. 
1520 en tot in de zeventiende eeuw steeds opnieuw uitgegeven, Jupiter 
en Yo werd opgenomen in Den handel der Amoreusheyt, Brussel 1583, 
Iphis en Anaxarete verscheen in 1600 te Hoorn als Het loon der minnen 
en de ook in handschrift bewaarde Narcissus en Echo, Aeneas en Dido 
en Mars en Venus verschenen met Leander en Hero in Den handel 
der amoureusheyt, Rotterdam 1621. Aan de hand van de vormgeving, 
paratext, drukgeschiedenis en receptiegegevens van deze edities zal ik 
nagaan hoe de mythologisch-amoureuze spelen mogelijk werden gelezen. 
De omstandigheid dat van drie spelen zowel een handschriftelijke als een 
gedrukte versie voorhanden is, biedt een uitgelezen kans om te zien hoe 
de overgang van speel- naar leestekst verliep. Daarbij zal blijken dat een 
handschriftelijke vastlegging niet altijd automatisch op een opvoering 
wijst, en drukken niet altijd uitsluitend als leestekst functioneerden.

�.� Rederijkersdrama in handschrift
Tot voor kort was er weinig belangstelling voor de materiële verschij-
ningsvormen van rederijkersteksten. Het Repertorium van het rederij-
kersdrama is weliswaar geordend naar tekstdragers, maar de codico-
logische en bibliografische informatie blijft vrij summier. In een later 
verschenen artikel constateerde Hummelen, de samensteller van het 
repertorium, dat het merendeel van het overgeleverde materiaal nette 
handschriften betrof, waaruit niet veel valt op te maken over het ge-
bruik. Hij richtte zich in zijn studie wel uitsluitend op gebruikssporen, 
op elementen die pas in tweede instantie, bewust (zoals regieaanwijzin-
gen, correcties) of onbewust (slijtage) aan de handschriften werden toe-
gevoegd.430 De laatste jaren is in de mediëvistiek gebleken dat onderzoek 
naar de materiële context waarin teksten zijn bewaard, naar formaat, 
binding, katernopbouw, bladspiegel, schrift, naar de selectie en ordening 
van teksten wel degelijk zinvolle informatie oplevert over het functio-
neren van die teksten, over de wijze waarop ze circuleerden en over de 
mensen die ze gebruikten.431

430  Hummelen 1977, p. 108-9.
431  Zie met name Klein 1995, Wackers 1996, Kienhorst 1996 en 2005, Kwakkel 2002, 
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 Soortgelijk onderzoek naar de vaak veel jongere rederijkers-
handschriften, en dan met name toneelteksten, staat nog in de kinder-
schoenen. Een eerste aanzet vormde de ‘codicologische oogopslag’ die 
J.P. Gumbert wijdde aan de Nederlandse toneelhandschriften.432 Hij 
constateerde een grote variatie in formaten en verschijningsvormen. 
Sommige manuscripten zijn heel regelmatig van bladspiegel en schrift, 
andere slordig en nu vrijwel onleesbaar. Een deel van de teksten werd in 
dikke codices genoteerd, een ander deel in afzonderlijke schriftjes. Wat 
kunnen die verschijningsvormen zeggen over de functie van zo’n toneel-
tekst? Het kan een auteursexemplaar zijn, of een afschrift om achter slot 
en grendel op de rederijkerskamer te bewaren, het kon dienen als legger 
voor het schrijven van de rollen, of was bedoeld voor de regisseur. Er zou 
systematisch codicologisch onderzoek nodig zijn om die vraag te beant-
woorden, maar dan nog waarschuwt Gumbert voor een al te rechtlij-
nige toepassing van typologieën: ‘Handschriften zijn multifunctioneel, 
en er is geen simpele correlatie tussen dat waar het geschikt voor is, of 
ons voorkomt te zijn, en dat waar het voor bedoeld is, en dat waar het 
voor gebruikt is.’433 Een papierrol die de tekst van één personage bevat, is 
duidelijk voor de opvoering bedoeld. Maar duidt het smalfolio-formaat 
van het Playerwater-handschrift ook op gebruik als opvoeringstekst? En 
betekent de opname in een verzamelcodex automatisch dat een spel als 
leestekst is bedoeld? De vraag of een spelhandschrift een auteursexem-
plaar is, een archiefexemplaar (ook wel repertoire-exemplaar genoemd), 
een regisseursexemplaar of een leestekst, is niet eenduidig te beant-
woorden, en zeker niet alleen op basis van codicologische gegevens, zo 
benadrukt Gumbert. 
 Om de functie van een handschrift nader te kunnen bepalen 
moeten we dus niet alleen kijken naar de kenmerken van de tekstdrager, 
maar ook naar de tekst zelf. Die kan aanwijzingen bevatten voor het ge-
bruik als opvoerings- dan wel leestekst, zoals regieaanwijzingen en an-
dere specifiek theatrale gebruikssporen, of juist een op een leespubliek 
gerichte commentaar. Maar ook daar is weer voorzichtigheid geboden: 
ook in een leeshandschrift kunnen de regieaanwijzingen uit de legger 
gewoon zijn overgenomen. De tekstdrager heeft dan wel primair een 
leesfunctie, maar de tekst zelf staat nog dicht bij de opvoeringspraktijk, 

Van Anrooij 2006.
432  Gumbert 2001.
433  Gumbert 2001, p. 76.
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waarvoor hij later misschien ook weer gebruikt is.434 Alle reden dus om 
bij de huidige stand van onderzoek voorzichtig te zijn met het trekken 
van conclusies over het gebruik van spelhandschriften. 
 Vanuit een meer letterkundige invalshoek, en niet specifiek ge-
richt op dramatische teksten, benadert Moser de verzamelhandschriften 
van rederijkers. Zij wil hun samenstelling onderzoeken om de smaak-
ontwikkeling binnen de rederijkerscultuur in kaart te brengen.435 Het 
uitgangspunt is daarbij dat de plaats die een tekst inneemt temidden van 
andere teksten iets kan zeggen over de betekenis die de afschrijver aan 
die tekst toekende. Smaak wordt in dit onderzoek niet opgevat als een 
individueel verschijnsel, maar als het resultaat van een groepsproces, 
de neerslag van ‘de waardering die in hun kringen [van zestiende- en 
vroegzeventiende-eeuwse literatuurliefhebbers] voor bepaalde teksten 
bestond. Het opnemen van teksten in een collectie hangt niet alleen af 
van de keuze van de verzamelaar, maar ook van de beschikbaarheid van 
de teksten.’436 In het geval van spelteksten, die verzameld werden met 
het oog op een opvoering, geldt bovendien dat de afschrijver rekening 
moet hebben gehouden met de verwachtingen en behoeften van een bre-
der publiek. Ook politieke, levensbeschouwelijke en pedagogische over-
wegingen (die niet te vangen zijn in het meer esthetische begrip ‘smaak’) 
kunnen daarbij een rol hebben gespeeld.

 �.2 Rederijkersdrama in druk
Met de opkomst van de boekdrukkunst was de tijd van het handschrift 
niet zomaar voorbij. Geschreven en gedrukte teksten bleven lange tijd 
naast elkaar functioneren, en dat geldt misschien wel in het bijzonder 
voor dramatische teksten.437 Een bekend fenomeen is dat teksten die eerst 
al geruime tijd in handschrift hadden gecirculeerd, nu op de drukpers 
werden gelegd. Maar andersom kwam het ook veel voor dat liefhebbers 
een manuscript aanlegden met teksten die ontleend waren aan diverse 
gedrukte boeken. Het zeventiende eeuwse handschrift Constanter bevat 

434  Linke 1988; misschien zijn de twee codices met de eerste en zevende Bliscap voor-
beelden van stichtelijke leesboekjes (het perkament, de opmaak in een kolom, de littera 
textualis met vele afkortingen), gemaakt rond het midden van de vijftiende eeuw, die 
later werden gebruikt bij de voorbereidingen van een opvoering; in de lege marges zijn 
tal van aantekeningen in zestiende-eeuws schrift gemaakt; zie Beuken 1973, p. 19-23 en 
Kienhorst 2005, I, p. 52-55, 146-48 en II , p. 72-80.
435  Moser 2003.
436  Moser 2003, p. 107.
437  Zie de diverse bijdragen in Pleij 2004 en Van Anrooij en Reynaert 2007; een bespre-
king van Franse voorbeelden in Koopmans 2005.
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bijvoorbeeld afschriften van een aantal Gentse spelen en refreinen van 
1539, kennelijk overgeschreven uit een gedrukte uitgave, en een spel 
van Jacob Duym dat al in 1600 in druk was verschenen. Het handschrift 
bevat daarnaast ook teksten die niet uit enige druk bekend zijn.438 De 
scheidslijnen tussen handschrift en druk waren niet zo helder als wij 
nu vaak denken, zelfs convoluten van gedrukte en geschreven teksten 
kwamen voor.439 In rederijkerskringen bleef het handschrift tot in de 
zeventiende eeuw de meest gebruikelijke manier om teksten vast te 
leggen, zowel voor privé-doeleinden als binnen de kamers. 

De hiervoor beschreven manuscriptpraktijk van de rederijkers stond de 
verspreiding van spelteksten in gedrukte vorm behoorlijk in de weg. Maar 
er waren ook andere factoren die ervoor zorgden dat het rederijkersdrama 
aanvankelijk maar mondjesmaat in druk verscheen.440 In de eerste plaats 
was dat de cultivering van het collectivistische dichterschap onder de 
rederijkers. In die opvatting paste het een rederijker niet om geld of roem 
na te streven met de uitgave van zijn dichtwerk; zijn kunst stond in 
dienst van de kamer, die als wetgever, opdrachtgever en vertolker van 
het werk alle eer (en inkomsten!) ontving. In 1555 laakte Jan Cauweel, de 
uitgever van Matthijs de Casteleins Const van Rhetoriken, deze houding 
van de rederijkers, omdat ze volgens hem daarmee de ware dichtkunst 
aan een breder publiek onthielden en achterliepen bij de Latijnse en 
Franse dichters van hun tijd, die hun werk wel lieten uitgeven.441 Een 
andere belemmering voor het drukken van rederijkersdrama kan zijn 
geweest dat dit toneel, en daarbinnen vooral het explicatieve spel, een 
complexe dramatische structuur had en sterk gericht was op visuele 
effecten: aspecten die in schriftelijke vorm niet goed tot hun recht 
konden komen. 
 De uitgave van de Gentse wedstrijdspelen in 1539 door Jan Cau-
weel was dan ook een noviteit en werd onmiddellijk een groot succes. 
Hoewel de bundel al gauw op de index van verboden boeken belandde, 
verschenen er nog tenminste vier clandestiene herdrukken.442 Sindsdien 
werden ook andere reformatorische en wedstrijdspelen in druk gebracht, 
zij het om verschillende redenen. Hervormingsgezinde spelen hadden 

438  Vermeeren 1963, Repertorium 1W.
439  Gerritsen 2007.
440 Coigneau 2001. Coigneau 2001.
441  De Castelein 1555, fol. Aii r-Aiii r.
442  Zie Erné en Van Dis 1982, I, p. 27.
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tot doel het nieuwe gedachtengoed zo breed mogelijk te verspreiden. Op-
voeringen van niet door de Kerk goedgekeurde stukken werden echter 
al snel verboden en menig rederijker werd vervolgd en veroordeeld voor 
zijn betrokkenheid.443 Het leek dan ook veiliger en effectiever om deze 
teksten via de drukpers te gaan verspreiden. Uiteraard was ook dat ver-
boden, maar het kon in betrekkelijke anonimiteit gebeuren, zonder ver-
melding van de auteur of drukker. 
 Wedstrijdspelen werden weer om andere redenen in druk uit-
gegeven. Deze spelen waren geschreven als antwoord op een bepaalde 
kwestie en bevatten veel abstracte redeneringen en visuele allegorie, die 
vooral in de competitieve en discursieve context van de wedstrijd goed 
werkten. Maar wellicht waren ze daardoor minder geschikt voor herop-
voering, en daarmee verviel dan een belangrijk bezwaar tegen publica-
tie.444 Samengebracht in de vorm van een gedrukte bundel vormden de 
teksten een aandenken voor de deelnemende rederijkers en een coherent 
geheel van teksten rond een vaak actuele kwestie, die ook andere lezers 
kon aantrekken. Bovendien was de uitgave een prestigeobject voor de 
stad die de wedstrijd had georganiseerd. Maar dit speelt zich allemaal 
pas af vanaf 1539, het jaar waarin de Gentse wedstrijdspelen uitkwa-
men. 
 Uit de periode daarvoor zijn slechts vier uitgaven van rederij-
kersdrama bekend, en dan nog allemaal van voor 1520: Lantsloet, Elc-
kerlijc, Nyeuvont en Broosscer Naturen.445 Bij de vormgeving van die 
eerste rederijkersspelen hadden de drukkers nauwelijks voorbeelden tot 
hun beschikking. Het was dan ook niet zozeer de dramatische vorm 
als wel de inhoudelijke affiniteit met reeds bestaand drukwerk, die het 
uiterlijk van de teksten bepaalde. Op die manier werden Elckerlijc en 
Broosscer Naturen geassocieerd met ‘teksten van religieus-moraliseren-
de aard,’ waarvan ze het octavo-formaat overnamen, en de aanduiding 
‘boecxken’ of ‘spieghel’ in de titel.446 Lantsloet daarentegen werd door de 

443  Zie Coigneau 2001, p. 207, Decavele 1975, Spies 1992, Van Bruaene 2000 en ver-
dere literatuur aldaar.
444  Zie ook Coigneau 2001, Waterschoot 2003;  een enkele keer belandde een wed-
strijdspel wel op het repertoire van een rederijkerskamer, zoals het Dordtse Wie haer op 
troost verlaeten dat in de collectie van Trou Moet Blijcken terechtkwam (Repertorium 1 
OA 8, zie ook Van der Heijden en Van Boheemen 1999, p. 251-52) en het Leidse Wie voi-
rmaels waeren de victoriöste, in de collectie van Reyer Gheurtsz (repertorium 1 D 15); 
mogelijk werden teksten uit een gedrukte bundel gebruikt bij een heropvoering; Hollaar 
2006, p. 37 en 176.
445 Coigneau 2001. Coigneau 2001.
446 Coigneau 2001, p. 202. Coigneau 2001, p. 202.
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Goudse drukker Govert van Gheemen in kwarto-formaat gedrukt, voor-
zien van de aanduiding ‘historie’ en gesierd met houtsneden, waardoor 
het kon worden gerekend tot de categorie van de ‘min of meer fictieve, 
avontuurlijke vertelling over een held en zijn lot.’447 Lantsloet werd een 
groot succes en er volgden al gauw herdrukken, eerst nog in Gouda, en 
vervolgens herhaaldelijk in Antwerpen en Keulen.448 Al werd de Lant-
sloet dan niet nadrukkelijk als dramatische tekst gepresenteerd, het 
oorspronkelijke spelkarakter van de tekst sloot waarschijnlijk wel goed 
aan bij de manier waarop men de prozaromans in diezelfde periode las. 
Deze waren vaak voorzien van versdialogen, refreinen en zelfs compleet 
gedramatiseerde episodes om het lezen, dat nog hardop en in gezelschap 
gebeurde, te verlevendigen.449 Gedrukte toneelteksten, vooral die met 
een episch karakter, sloten kennelijk goed aan bij die manier van lezen. 
Ze boden de mogelijkheid om de rollen onderling te verdelen, monolo-
gen uit te werken tot theatrale voordrachten en liedjes gezamenlijk te 
zingen. In sommige gevallen, zoals Mariken van Nieumeghen (ca. 1515), 
bleek het zelfs voor moderne onderzoekers niet meer helder wat er eerst 
was: de leestekst, die dan van dramatische passages werd voorzien, of 
het drama, dat met tussenvoegingen in proza tot leestekst was omge-
vormd.450

 
Naast het volkstalige rederijkerstoneel, dat dus al mondjesmaat in druk 
verscheen maar toch voornamelijk in handschrift bleef circuleren, was 
er een type drama dat wel vrijuit gedrukt werd: het Latijnse schoolto-
neel. Er bestond een grote belangstelling voor het Romeinse drama, met 
name voor de tragedies van Seneca en de komedies van Terentius. Vooral 
de laatsten werden ook op de Latijnse scholen gelezen én gespeeld, niet 
alleen vanwege hun voorbeeldige alledaagse taalgebruik, maar ook om 
de morele lessen die ze zouden bevatten.451 Terentius’ komedies vormden 
het model waarnaar Latijnse schoolmeesters als Gnapheus, Macropedi-
us en Schonaeus hun eigen pedagogische drama’s schreven. Anders dan 
de rederijkers stelden zij hun teksten wel meteen via de druk beschik-

447  Coigneau 2001, p. 202.
448  Voor de receptiegeschiedenis van Lanseloet van Denemerken zie Beckers 1993.
449  Hummelen 1971, Coigneau 2001, Pleij 1987 en idem 1991-92.
450  Zie voor deze discussie Coigneau 1982 en Pleij 1996.
451  Zie Van Alphen 1954, Bloemendal 2003, p. 30-48.
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baar.452 Humanisten kenden, zo zegt ook Jan Cauweel,453 geen schroom 
om hun teksten uit te geven. Ze schreven bovendien voor een internati-
onaal publiek van collega’s en leerlingen in heel Europa, en konden dus 
zeker zijn van een grote afzetmarkt. De belangstelling voor Terentius 
was kennelijk zo groot, dat Cornelis van Ghistele het in 1555 opportuun 
achtte om de komedies te vertalen in Nederlandse rederijkersverzen, en 
ze daarmee toegankelijk te maken voor een lezerspubliek dat het Latijn 
niet of althans minder machtig was.454 Hij droeg de uitgave op aan de 
prins van de Goudsbloem, Gabriel Studelin, en we kunnen de leden van 
die kamer, waarvan hij zelf factor was, dan ook beschouwen als zijn 
eerste lezerspubliek. Dat hij zijn vertaling niet gemaakt heeft met het 
oog op een opvoering door de rederijkers, maar als leestekst, blijkt uit 
het voorwerk. Aan Studelin schrijft hij: ‘Hopende oock daerom dat ghi 
(…) dese Comedien dan in onser ghemeynder spraken (…) somtijts noch 
als past by luste, en voor een recreatie (…) en om uwer memorien te re-
noverene overlesen wilt.’ En tot zijn overige publiek: ‘Ist niet beter dat 
de slechte menschen in ons ghemeyn sprake de gheleerde Poeten lesen 
moghen dan dat si haer met Ulespieghels beuselen oft met soedanighen 
boeverye veronleghende zijn: Hier om dan beminde Leser (…)’. Nergens 
in het voorwerk wordt de suggestie gedaan van een opvoering, de nadruk 
ligt geheel op het lezen van de komedies.455

De populariteit van het Latijnstalige drama in druk lijkt ook een impuls 
te zijn geweest voor de uitgave van het rederijkerstoneel. Toen Coorn-
hert in 1561 de Spiegel der Minnen uitgaf, presenteerde hij dit stuk na-
melijk als een christelijke aemulatio van de Terentiaanse komedies. In 
zijn voorwoord hekelt hij het feit dat in die stukken laakbaar gedrag 
vaak werd beloond, terwijl de geschiedenis van Dierick en Katharina 
daarentegen een toonbeeld van oprechte, kuise liefde was, die de lezer 
door zijn droevige afloop waarschuwde voor de gevaren van excessieve 
verliefdheid.456 Ook zijn eigen ‘Comedies’ beschouwde Coornhert in de 

452  Een inventaris van uitgegeven stukken in IJsewijn 1980 met aanvullingen in IJse-
wijn 1981.
453  ‘Ende van den ghenen die tonzen tide gheschreuen hebben, latende tzelue commen 
in prente, binnen haerlieder leuene, danof zijnder onder de Latijnsche Schriuers, in allen 
Consten, zonder ghetal, ende daghelicks nieuwe: zo allen Studiëusen Gheesten, hemlie-
den in die tale verstaende, wel kennelic es.’ De Castelein 1555, fol. Aii v.
454  Zie Van Alphen 1954 en Vinck-van Caekenberghe 1996, p. 254-263, 538-571 en 
669-675.
455  Zie Vinck-van Caekenberghe 1996, p. 254-56, Van Alphen 1954 p. 92-94.
456  In het voorwoord van de Spiegel der minnen, in de editie van Immink 1913, p. 
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eerste plaats als moreel nuttige teksten. Blijkens de regieaanwijzingen 
in zijn teksten hield hij wel rekening met de mogelijkheid dat ze werden 
opgevoerd, maar hij aarzelde kennelijk ook niet om ze te laten drukken. 
Omdat Coornhert geen lid was van een rederijkerskamer die zijn stuk-
ken kon opvoeren, was dit wellicht ook de enige manier om zijn teksten 
publiek te maken.457 Later in dit hoofdstuk zal Coornhert’s uitgave van 
de Spiegel der Minnen uitvoeriger aan de orde komen, omdat het succes 
ervan vermoedelijk de aanzet vormde voor het in druk brengen van een 
aantal mythologisch-amoureuze spelen. 
 Vanaf 1600 begon met name in Amsterdam een stroom van 
toneeluitgaven op gang te komen: tragedies, komedies en pastorale 
spelen. Namen van de auteurs, zoals Hooft en Bredero, werden nu meestal 
wel op het titelblad vermeld, al waren de edities lang niet altijd ook 
door hen geautoriseerd. Een eerste, korte verkenning van deze uitgaven 
laat zien dat het merendeel in gotische letter gedrukt is en in kwarto-
formaat. Aanvankelijk verschenen alleen eigennamen van personages, 
reizangen en bv. sonnetten in het voorwerk in romeinse letters. De 
personageaanduidingen, die bij het rederijkerdrama steeds gecentreerd 
boven de clausen stonden, verschenen nu, wellicht naar voorbeeld van het 
Latijnse drama, in de linkermarge. Nu het drama uit de corporatistische 
greep van de rederijkerskamers begon los te raken, individuele auteurs 
belangrijker werden en het toneel meer en meer een professionele en 
commerciële aangelegenheid, kreeg het drukken van drama een heel 
nieuwe functie. De teksten werden nadrukkelijk gepresenteerd als 
herinnering aan een opgevoerd toneelstuk, vaak met vermelding van 
plaats en jaar van opvoering, personagelijsten en regieaanwijzingen. 

Het rederijkersdrama kwam voort uit een orale spelcultuur, waarin het 
schrift vooral diende om teksten vast te leggen, over te dragen en te 
bewaren. Het publiek maken van de teksten gebeurde hoofdzakelijk via de 

218-221: ‘Terentius (ick swijge de gheyle Plautus) wert in allen scolen den kinderen 
voorgelesen ende geleert, niet teghenstaende hy met exempelen van ongehoorsaem-
heyt, ongetrouheyt, schalcheyt, bedroch ende hoerderyen duergaende heens doorspect 
is, welcke sonden daer noch al meest ongestraft blijvende ten goeden eynde comen. 
Werden dese fabulen dan, die vol lachterlijcke exemplen zijn niet verworpen, maer 
daghelijcx met hoogher prijsinghe gebruyct ende dat noch by de onnosele kintsheyt om 
de conste der spraken en de abele versieringhen: soo en soudet oock gheen redene zijn 
dese gheschiedenisse als onstichtelijcken te verachten die ter contrarien eer prijs ende 
lofwaerdich is. Want die en hout niet voor ooghen dan cuysche eerbare ende ghetrouwe 
liefde (…)’
457  Fleurkens 1994, p. 30-36.
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dramatische voordracht. In de loop van de zestiende eeuw wordt het lezen 
van spelteksten steeds gebruikelijker en verschijnt meer rederijkersdrama 
in druk. De overleveringsgeschiedenis van de mythologisch-amoureuze 
spelen kan dienen als een genuanceerde illustratie van deze ontwikkeling. 
In het vervolg van dit hoofdstuk bespreek ik daarom als eerste de 
handschriften, die veelal in kamerverband tot stand zijn gekomen en 
daardoor vermoedelijk het dichtst bij de opvoeringspraktijk staan, maar 
in sommige gevallen ook primair als leestekst beschouwd kunnen 
worden; daarna volgen de gedrukte teksten, die zich in eerste instantie 
richten op een publiek van lezers, maar ook tal van aanknopingspunten 
bieden voor een performatieve leeswijze.

2. Handschriften

 2.� Een Antwerps regiehandschrift: Cephalus en Procris
Het eerste handschrift dat ik hier bespreek mag dan niet het oudste in 
dit onderzoek zijn (dat is het afschrift van Mars en Venus uit 1551), het 
heeft wel de meest nauwe relatie met de opvoeringspraktijk. Uit de da-
tering van het watermerk is af te leiden dat het handschrift van Cep-
halus en Procris waarschijnlijk is gemaakt in het laatste kwart van de 
zestiende eeuw.458 Het staat in tijd dus relatief dicht bij de tekst van 
de speldichter Willem van Haecht, en was vermoedelijk zelfs een regis-
seurs-exemplaar. 
 Het is een zelfstandig katern van 19 bladen papier in folio-for-
maat, een enkelteksthandschrift. Dat is al een eerste aanwijzing voor 
gebruik als speeltekst.459 De tekst van het spel begint meteen op het 
voorblad. In de smalle bovenmarge is daar later, in een ander, veel klei-
ner schrift, de aanduiding ‘spel van sinne’ bovengeschreven, door de-
zelfde hand die ook de pagina’s nummerde van 1 tot en met 19. Alles 
wijst er op dat hier oorspronkelijk nog een blad aan vooraf ging –een 
even aantal bladen zou ook meer voor de hand hebben gelegen. Maar 
het oorspronkelijke voorblad, dat samen met het nu zeer verkleurde en 
licht beschadigde folium 19 een dubbelblad vormde, is waarschijnlijk 
in de loop van de tijd beschadigd geraakt en verwijderd, waarna dan het 
provisorische opschrift en de bladnummering werden toegevoegd. Het 

458  Zie voor een uitvoerige codicologische beschrijving de bijlage. 
459  Gumbert 2001, p. 78-79 stelt dat teksten die geen eigen codicologische eenheid 
vormen waarschijnlijk ook geen uitvoeringshandschrift zullen zijn geweest.
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handschrift lijkt dus intensief te zijn gebruikt voordat het in zijn huidige 
band terechtkwam. Gegevens die op het oorspronkelijke titelblad zullen 
hebben gestaan, zoals de titel van het spel en eventueel de herkomst en 
de auteur, gingen verloren, evenals een personagelijst die bij dit soort 
langere stukken vrijwel nooit ontbreekt. Maar de tekst van het spel zelf 
bleef behouden.
 De schrijver heeft deze genoteerd in een vlotte cursiva met lange 
lussen en halen, met uitzondering van de pausa-aanduidingen en een 
enkele clauskop in humanistisch schrift. Mythologische namen in de 
sprekerstekst zijn onderstreept, evenals de clauskoppen op een aantal 
folia. Het aantal regels per blad varieert sterk, maar neemt gemiddeld 
genomen af in de loop van het handschrift. De schrijver lijkt steeds non-
chalanter te werk te zijn gegaan, wat ook kan blijken uit het toenemende 
aantal (direct gecorrigeerde) afschrijffouten. Links van de tekst hield hij 
weliswaar een ruime marge aan voor regieaanwijzingen en regelnum-
mers, maar vaak lopen de tekst en de regieaanwijzingen door tot aan 
de rand van het blad. Het handschrift was kennelijk niet bedoeld om 
langdurig bewaard te worden, zoals bijvoorbeeld wel de bijna contempo-
raine teksten in de collectie van Trou Moet Blijcken. Daar zijn de marges 
zorgvuldig in acht genomen om tekstverlies door slijtage of afsnijding te 
voorkomen. Dat het handschrift van Cephalus en Procris voor de spel-
praktijk bedoeld was, blijkt ook uit de regieaanwijzingen: een deel daar-
van is in de eerste schrijfgang genoteerd en waarschijnlijk overgeschre-
ven uit de legger. Maar een aantal lijkt er later, in een tweede ronde, door 
dezelfde schrijver aan te zijn toegevoegd: ze zijn lichter van kleur dan de 
regel waar ze naast staan. Eén regieaanwijzing, in de marge van fol. 15, 
is bovendien gecorrigeerd, en de gemaakte vergissing is niet die van een 
afschrijver, maar van iemand die het spel vóór zich probeerde te zien. Bij 
een aanwijzing om af te gaan werd het personage Staetachtighen Moet 
verward met zijn tegenhanger Eerelijck Herte, maar de schrijver her-
stelde zijn fout onmiddellijk.460

 Alles wijst er op dat het handschrift bedoeld was voor tijde-
lijk gebruik, dat wil zeggen: met het oog op een concrete opvoering. 
De schrijver was wellicht een regisseur die de tekst eerst kopieerde en 
daarna naar eigen inzicht extra regieaanwijzingen toevoegde. Het is 
zelfs denkbaar dat dit manuscript door Van Haecht zelf is gemaakt, een 
afschrift van een eerdere versie. Uit een vergelijking met teksten in de 

460  Diplomatisch weergegeven: [-eere] staet in /
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bundel van het Antwerps Landjuweel, waarvan wordt aangenomen dat 
Van Haecht de schrijver is, bleek echter dat dit niet heel waarschijnlijk 
is.461 De verschillen in de lettervormen zijn zo talrijk, dat ze niet alleen 
te verklaren zijn uit de nonchalance van een handschrift voor eigen ge-
bruik, zoals het regie-exemplaar van Cephalus en Procris, tegenover de 
zorgvuldigheid van bewaarteksten als die in de bundel van het Landju-
weel.462  Die laatsten werden overigens door Van Haecht ook onderte-
kend en gedateerd, hetgeen met Cephalus en Procris weer niet het geval 
is. Uit de overeenkomstige dialect- en spellingskenmerken valt wel af te 
leiden dat de schrijver van het spelhandschrift (c.q. de regisseur van het 
spel) een plaats- en tijdgenoot van Van Haecht zal zijn geweest.

2.2 De collectie van Reyer Gheurtsz, Amsterdam in de jaren ‘5046� 
De drie afschriften die de Amsterdamse boekbinder Reyer Gheurtsz tus-
sen 1551 en ’53 maakte van respectievelijk Mars en Venus (1551), Narcis-
sus en Echo (1552) en Aeneas en Dido (1553) zijn hoogstwaarschijnlijk 
wel als bewaarhandschrift bedoeld.464 Ze wijken in vrijwel alle opzichten 
af van het Cephalus en Procris-handschrift. De drie bandjes in kwarto 
formaat hebben een titelpagina met aan de versozijde een personagelijst, 
terwijl de achterbladen onbeschreven zijn. De banden bevatten precies 
het benodigde aantal pagina’s, in een zeer regelmatig schrift en met 
een heldere opmaak, waarbij de regieaanwijzingen links en rechts in de 
marge, maar ook tussen de tekstregels, in dezelfde schrijfgang zijn geko-
pieerd en door lijnen van de hoofdtekst gescheiden werden. Hier is een 
vakkundig kopiist aan het werk geweest, zoveel is duidelijk. 
 Met welk doel noteerde hij deze drie mythologisch-amoureuze 
spelen? De handschriftjes bevatten veel informatie die nodig is voor een 
opvoering, maar vertonen geen sporen van gebruik; ook zijn er uit het 
Amsterdam van die tijd geen externe gegevens van opvoeringen van my-
thologisch-amoureus toneel. De afzonderlijke bandjes doen vermoeden 
dat het hier niet om strikte repertoireteksten gaat, maar dat Gheurtsz 
ook de mogelijkheid open hield om ze als leeshandschrift te gebruiken.

461  Brussel, KB II 13.368, met name fol. 74, 81-82; voor de toeschrijving aan Van 
Haecht zie Steenbergen 1947, p. 206-207, idem 1949 en Cockx-Indestege 1994, nrs. 
17.55 en 17.58.
462  Met dank aan prof. dr. J. Biemans.
463  Deze paragraaf is gebaseerd op Van Herk 2007.
464  Narcissus en Echo: Gent, UB ms. 900; Mars en Venus: Brussel, KB ms. II 368;II 368; 
Aeneas en Dido: Brussel, KB ms. II 369; codicologische beschrijving van het Aeneas en 
Dido-manuscript in Vinck-van Caekenberghe 1996, p. 603-4.
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De schriftjes maken deel uit van een veel omvangrijker collectie af-
schriften door Gheurtsz, allemaal in dezelfde vorm, maar met heel di-
verse spelteksten.465 Een aantal van die spelen is afkomstig uit de rede-
rijkerskamer de Eglentier, waarvan Gheurtsz vermoedelijk lid was, de 
andere werden wellicht ten behoeve van diezelfde kamer gekopieerd. 
Daarnaast legde Gheurtsz nog een octavo-bandje aan met ‘Adagia ofte 
spreeckwoorden’ en ander taalmateriaal, een handig naslagwerkje voor 
een rederijker-dichter.466 Het is zinvol om de handschriften van de drie 
mythologisch-amoureuze spelen in die bredere overleveringscontext te 
bekijken. Dan wordt duidelijker hoe de spelen circuleerden, waarom 
Gheurtsz ze wilde vastleggen en hoe zijn tijd- en stadsgenoten de spelen 
mogelijk gewaardeerd hebben. 

-Wie was Reyer Gheurtsz?
Aan het slot van de drie amoureuze spelen maakt de afschrijver zich be-
kend: ‘Reyer Gheurt(s)z scripsit’, gevolgd door het jaartal en (alleen bij 
Narcissus en Echo en Aeneas en Dido) zijn initialen met een arabesk. Wie 
was Reyer Gheurtsz? De Vooys suggereerde dat hij de Amsterdamse schil-
der Reijer Gerbrantsz was,467 maar die blijkt al voor 1544 in Leeuwarden 
het poorterrecht te hebben gekregen;468 het is dan zeer onwaarschijnlijk 
dat hij in de jaren ’50 nog actief was in de Amsterdamse rederijkerij. Elders 
wordt hij een Amsterdams boekbinder genoemd, maar de daarbij vermel-
de bronverwijzing bleek een doodlopende weg.469 Het spoor is echter te-
ruggevonden in de boeken van de Amsterdamse weeskamer. In 1529 ver-
schijnt ‘Reyer geurtsz boecbynder’ voor de weesmeesters om na de dood 
van zijn vrouw, Ghyslant Aerntsdochter, het erfdeel van zijn dochter Trijn 
te laten vastleggen. Zij is dan ongeveer vijftien jaar, en daaruit volgt dat 
haar vader in het laatste kwart van de vijftiende eeuw geboren zal zijn. In 
1547 vinden we een tweede levensteken in de boeken van de weeskamer: 
Reyer (wiens patroniem nu wordt gespeld als ‘goertsz’) blijkt Trijns erfdeel 
betaald te hebben aan haar echtgenoot Geryt Claesz.470 
Enkele jaren later produceert de inmiddels bejaarde, maar ervaren boek-

465  Zie Repertorium 1D 1-15, Van Herk 2007 en literatuur aldaar.
466  Zie Dibbets 1986, Jutten-Brouwer 1991, Meadow 1993 en idem 2003.
467  De Vooys 1929.
468  Gemeentearchief Leeuwarden, Burgerboeken, inv.nr. M226, p. 265.
469  Spieghel 1985, p. 411, verwijst naar Hummelen en Schmidt, p. 5, maar daar staat 
niets over Gheurtsz’ professie.
470  Beide aantekeningen in het Gemeentearchief Amsterdam, Inbrengregister Weeska-
mer, boek 3, fol. 292v.
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binder dan de zestien handschriften die tegenwoordig te boek staan als 
‘de verzameling Gheurtsz’. De keurige bandjes, waarin de teksten tot 
op het laatste blad precies passen, en het zeer regelmatige schrift (veel 
boekbinders waren immers ook kopiist), versterken de indruk dat we 
met deze Reyer Geurtsz of Goertsz onze man gevonden hebben. 
 Zijn jeugd en opleiding moet hij buiten Amsterdam hebben ge-
noten, want De Vooys herkende zijn karakteristieke spelwijze als Oost-
Nederlands.471 Zijn beroepspraktijk bracht hem in contact met Amster-
damse ambtenaren (zoals wellicht de stadsbode Jan Thönisz, van wie hij 
twee spelen kopieerde), drukkers,472 schoolmeesters (als Wouter Deelen 
en Cornelis Crocus) en notarissen (bijvoorbeeld Symon Andriessoon, 
eveneens spreekwoordenverzamelaar473), het soort mannen dus dat in 
die tijd lid was van een rederijkersgezelschap. Gheurtsz’ betrokkenheid 
bij de Eglentier blijkt niet alleen uit de teksten in zijn verzameling die 
uit die kamer afkomstig zijn,474 maar ook uit de proloog en conclusie die 
hij zelf toevoegde aan een oorspronkelijk Leids spel. Daarin verwerkte 
hij tweemaal de zinspreuk van de Eglentier: ‘so mach const gruijen, in 
lieft bluijen uijt rechter minnen,’en ‘Bluijende liefde is voir den besten 
prijs prijs.’475 

-Herkomst van de teksten
Reyer Gheurtsz moet dus wel in opdracht van of in nauw overleg met de 
Amsterdamse kamer hebben gewerkt, wier materiaal hij kopieerde en 
als ruilmiddel kon gebruiken. Bovendien beschikte hij over een netwerk 
van rederijkers buiten de Eglentier, die hem nieuwe teksten aanleverden. 
Tenminste vier van de teksten uit Gheurtsz’ verzameling (Repertorium 
1D1, 2, 3, 4) komen uit Amsterdam en zijn het werk van mensen die 
Gheurtsz waarschijnlijk persoonlijk kende, zoals Jan Thönisz, over wie 
hij meldt dat hij ‘steeboo tAmsterdam’ is.476 Met de kamers van Haar-
lem en Leiden moet een levendige uitwisseling hebben plaatsgevonden. 
Gheurtsz kopieerde twee recente spelen (Repertorium 1D5 en 1D15) van 

471  De Vooys 1929.
472  Over Amsterdamse drukkers in de tijd van Gheurtsz zie Dubiez 1962.
473  Zie Dudok Van Heel 2003.
474  Repertorium 1D1 en 1D2 bevatten de zinspreuk ‘In liefde bluyende’, op het titel-
blad van 1D9 staat vermeld dat het spel op deze kamer werd gespeeld.
475  Meertens 1967, resp. v. 42 en 691.
476  Colofon van Repertorium 1D4; de paralleltekst in de collectie Trou Moet Blijcken 
laat de auteursnaam onvermeld; ook Repertorium 1D3 is van Thönisz.
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de Leidse rederijker Cornelis Meesz van Hout,477 en van één van die stuk-
ken bezaten ook de Haarlemmers een inmiddels verloren afschrift.478 
Omgekeerd bevatte de Haarlemse collectie ook Amsterdamse spelen, zo-
als Lazarus Doot (Repertorium 1OB10) en Piramus en Thisbe (1OB11).479 
Van het Esbatement van Musijcke ende Rhetorijcke (Repertorium 1D7) 
vinden we een tweede versie in de Leidse verzameling Van der Morsch 
(Repertorium 1P2).480 Maar de kring van waaruit Gheurtsz zijn teksten 
betrok was veel groter: ook spelen uit Den Briel, Tholen en Antwerpen 
belandden via nog onbekende wegen op Gheurtsz’ schrijftafel. 
 Een mogelijke aanwijzing hoe Gheurtsz aan zijn teksten kwam, 
vinden we in vier van zijn handschriften. Op de titelpagina’s staat on-
deraan, in kleine letters ‘Dalem’ genoteerd.481 Hoewel op enkele andere 
titelbladen ‘Antwerpen’ staat, is het niet waarschijnlijk dat hier met 
Dalem het Zuid-Hollandse dorp bedoeld is, want voor zover bekend had 
dit geen rederijkerskamer. Het moet dus wel een persoon zijn, iemand 
van wie Gheurtsz de betreffende teksten had gekregen, of voor wie hij ze 
kopieerde. De Groningse werkgroep die in 1967 het Esbattement van ’s 
Menschen Sin editeerde, wees al op het bestaan van een rederijkerkopi-
ist met de naam Dalem en de zinspreuk ‘Ut vis fac alteri’. Van hem zijn 
twee manuscripten bekend: Tielebuijs, een klucht van Willem Elias uit 
Diest, gekopieerd in 1548 (Repertorium 2 05), en het Antwerpse Present 
van Jonste van J.J. Cassiere, ‘gespeelt…op dolyftacxcamer’ en afgeschre-
ven in 1559 (Repertorium 2 07). Wat duidelijk wordt uit deze afschriften 
is dat Dalem in dezelfde tijd actief was als Gheurtsz, en dat we hem 
vermoedelijk in Brabant moeten zoeken. 
 Maar er is meer: het presentspel van Cassiere, geschreven door 
Dalem, was opgenomen in één band met Een vasten spel van sinnen hue 

477  Koppenol 1996, p. 105; deze Cornelis Meesz was de vader van de latere stadssecre-
taris Jan van Hout.
478  Het spel Van vergancklijcke schoonheyt en smenschen sin, uit het verloren boek 
H van Trou Moet Blijcken; Esbattement 1967, p. 100 n. 1.
479  In de veilingcatalogus van Jacobus Koning is het spel van Naboth (Repertorium 
2 06) opgenomen tussen de afschriften van Gheurtsz. De Vooys rekent het dan ook tot 
dezelfde collectie, al is het in een andere, veel moeilijker leesbare hand geschreven; het 
feit dat die hand ook voorkomt in de collectie van Trou Moet Blijcken, zoals Hummelen 
opmerkte, is wellicht indicatief voor de uitwisseling tussen Gheurtsz en de Haarlem-
mers; De Vooys 1929, p. 139-40; Hummelen 1968, p. 149. 
480  Ten onrechte toegeschreven aan Pieter Cornelisz van der Mersch, die zichzelf 
spottenderwijs wel eens Morsch genoemd heeft, als zot van de Leidse kamer De Witte 
Acoleyen; Koppenol 2001; een uitgave van de hele collectie is in voorbereiding door 
Moser en Koppenol.
481  Voor het eerst opgemerkt en besproken in Esbattement 1967, p. 96-100.
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smenschen gheest van tvleesch, die werlt en die duyvel verleyt word 
(Repertorium 2 01). De gehele band (kennelijk een convoluut) ging ver-
loren bij de brand van 1940 te Leuven, zodat we voor gegevens over de 
stukken aangewezen zijn op moderne edities.482 Ook het vastenspel werd 
gecomponeerd voor de Antwerpse Olijftak, zo blijkt uit de slotverzen ‘up 
dat wy olyftacxkens vinden statie / naemaels ten hemel dör Gods gra-
cie.’483 De kopiist maakt zich niet bekend, maar het vermoeden bestaat, 
op grond van de typerende opmaak en spelling, dat dit afschrift van de 
hand van Gheurtsz was.484 Het meest opvallend zijn wat dat betreft de 
o met bovengeschreven e, ofwel ö, in woorden als trören, dör, natöre 
enz. en het veelvuldige gebruik van ue voor /oe/, bijvoorbeeld in hue, 
duet, kuene, guet en bueleringhe. Naast de afschriften gemaakt door 
Dalem en Gheurtsz bevatte dit convoluut overigens ook een Kamerspel 
van Rensefael (Repertorium 2 10), gekopieerd door een Haarlemse rede-
rijker, Sijmon van Dijck Gorissz.485 Dit spel is hetzelfde als de Tielebuijs, 
bekend uit het afschrift van Dalem en uit de verzameling van Trou Moet 
Blijcken (Repertorium 1OG14). We zagen al eerder dat Gheurtsz teksten 
uitwisselde met de Haarlemmers, maar nu blijkt er zelfs sprake te zijn 
van een driehoeksrelatie met Brabant, of specifieker: Antwerpen.
 De ‘Dalem’ op de titelbladen was dus een tijdgenoot van Gheurt-
sz en waarschijnlijk lid van de Antwerpse kamer de Olijftak. Hij kan 
dan ook geïdentificeerd worden als Peter Corneliszoon van Dalem, 
deken van de Olijftak in 1552 en ’53. De adellijke familie Van Dalem 
kwam oorspronkelijk uit Tholen, maar Peter Corneliszoon werd poorter 
van Antwerpen en een vermogend ‘lywaetier’, linnenkoopman. Hij stierf 
in 1561. Zijn zoon Cornelis, geboren rond 1530, was een befaamd land-
schapsschilder. Deze verliet Antwerpen, waarschijnlijk om geloofsrede-
nen, en vestigde zich in 1565 op een landgoed in de buurt van Breda.486 
Karel van Mander noemt Cornelis als leermeester van Bartholomeus 
Sprangher, die gedurende zijn leertijd bij Van Dalem ‘verscheyden Boec-
ken, Historien, en Poeterien, die daer veel waren’ had gelezen.487 Inte-
resse in literatuur was er dus zeker bij de familie Van Dalem.

482  Het spel van Cassiere in Van Eeghem 1938, p. 126-46, het Vastenspel in De Vooys 
1953.
483  Vs. 864-65 in ed. De Vooys 1953.
484  Esbattement 1967, p. 97-98.
485  Zijn naam en zinspreuk  ‘Stipendium peccati mors’, komen voor in Boek R, fol. 
91r, van de kamer Trou Moet Blijcken.
486  Van de Velde 1968.
487  Van Mander 1969, 269r. 
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 Waarom noteerde Gheurtsz nu de naam van Dalem op een deel 
van zijn afschriften? Had hij teksten uit diens bezit, of van diens hand, 
mogen kopiëren, en gaf hij zo de herkomst van die spelen aan?488 Het 
tegendeel lijkt het geval: Gheurtsz schreef de teksten vermoedelijk af 
ten behoeve van Dalem. Drie ervan waren namelijk recente Hollandse 
spelen: Moortdadich Werck, ‘s Menschen Sin en Minnevaer. Het vierde, 
het Esbatement van Musijcke en Rhetorijcke, is waarschijnlijk ook Hol-
lands, afkomstig uit Leiden of Amsterdam. Het is dus veel waarschijnlij-
ker dat Gheurtsz die teksten afschreef voor Van Dalem en diens kamer, 
de Olijftak, dan andersom.
 En wat kreeg hij daarvoor als tegenprestatie? Misschien waren 
dat dan wel de teksten die op het titelblad de aanduiding ‘Antwerpen’ 
dragen: Mars en Venus, Aeneas en Dido en Charon, en een ander spel van 
Antwerpse signatuur: Godt loont van Frans Fraet.489 Wat opvalt aan deze 
groep is namelijk niet alleen de plaatsnaam op de voorkant, maar ook 
dat ze vrijwel allemaal door Reyer Gheurtsz werden gesigneerd en geda-
teerd. Deze afschriften waren kennelijk bedoeld voor zijn Amsterdamse 
achterban, en door ze van zijn naam te voorzien presenteerde Gheurtsz 
zich aan zijn mede-rederijkers en zorgde hij ervoor dat zijn naam nog 
lang in de kamer zou weerklinken. De teksten die hij voor Van Dalem 
schreef zijn daarentegen geen van allen gesigneerd of gedateerd, en dat 
past bij hun beoogde functie als kopie voor een collega-verzamelaar uit 
een andere regio.

Van de vier stukken die Gheurtsz uit Antwerpen betrok zijn er twee met 
mythologisch-amoureuze stof: Mars en Venus en Aeneas en Dido. Ver-
moedelijk zat ook Narcissus en Echo in datzelfde pakket, al ontbreekt op 
dit handschrift iedere plaatsaanduiding. In Antwerpen heerste vanaf het 
midden van de zestiende eeuw een grote belangstelling voor de litera-
tuur van de oudheid, die door klassiek geschoolde rederijkers werd ‘ver-
dietst’. Cornelis van Ghistele vertaalde bijvoorbeeld de Comedies van 
Terentius, de Heroides van Ovidius, de Aeneis van Vergilius; Johannes 
Florianus de Metamorfosen en Marius Laurier de Ars Amatoria. De uit-
gever Hans de Laet vervulde een belangrijke functie als instigator van al 
deze literaire activiteiten.490 In deze kring van zogenaamde ‘volkshuma-

488  Esbattement 1967, p. 99.
489  Mars en Venus (Repertorium 1D11) van Jan Smeken is een oorspronkelijk Brussels 
spel, evenals Narcissus en Echo (Repertorium 1D14).
490  Vinck-Van Caekenberghe 1996, p. 349-53.
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nisten’ en hun publiek bestond zeker ook belangstelling voor de Brus-
selse mythologisch-amoureuze spelen, die door Van Ghistele werden 
nagevolgd in zijn eigen spel van Aeneas en Dido. Samen met de teksten 
van Mars en Venus en Narcissus en Echo raakte dit stuk verspreid, niet 
alleen naar het Amsterdam van Reyer Gheurtsz, maar ook -via de Ant-
werpse drukkersfamilie Van Waesberghe- naar Rotterdam. Daar vorm-
den de drie stukken, met Leander en Hero, de basis voor de uitgave van 
Den handel der amoureusheyt, waarover later.
 Hoewel de mythologisch-amoureuze spelen als samenhangend 
pakketje uit Antwerpen gekomen lijken te zijn, schreef Gheurtsz ze niet 
na elkaar af, maar met flinke tussenpozen. Dit bleek uit de reconstruc-
tie van het schrijfproces, op basis van de dateringen in de handschriften 
en de watermerken.491 Gheurtsz kopieerde de drie mythologisch-amou-
reuze spelen in drie achtereenvolgende jaren: Mars en Venus in 1551, 
Narcissus en Echo in 1552 en Aeneas en Dido in 1553. In diezelfde jaren 
kopieerde hij ook zijn andere stukken. Dit is een belangrijk argument 
voor de hypothese dat de teksten werden gekopieerd in nauwe samen-
hang met een opvoering: men speelde waarschijnlijk geen drie amou-
reuze stukken na elkaar, maar ieder jaar (in mei?) één. Gheurtsz maakte 
zijn afschriften dan voorafgaand aan de spelproductie, of erna, mogelijk 
om de door het gebruik verweerde teksten te consolideren.

-De plaats van de mythologisch-amoureuze spelen in de collectie
De collectie van Gheurtsz bevat hoofdzakelijk religieus en allegorisch 
toneel. Genres als klucht en tafelspel, die in de meeste rederijkershand-
schriften een substantieel aandeel hebben, schreef hij –voor zover be-
kend- niet af. De selectie maakt dan ook een ernstige en prestigieuze 
indruk, waarbij Gheurtsz een bijzondere voorkeur lijkt te hebben gehad 
voor klassiek-mythologische stof. Behalve de drie amoureuze spelen be-
vat zijn collectie namelijk ook het spel van Charon, gebaseerd op een 
dialoog van Lucianus,492 en het met mythologische figuren gestoffeerde 
wedstrijdspel Wie voirmaels waren de victoriöste van Cornelis Meesz. 
van Hout.493 Van de vijftien teksten zijn er dus vijf met een klassiek-my-
thologisch onderwerp, een aanmerkelijk deel van de verzameling. 

491  Van Herk 2007.Artikel in Jaarboek De Fonteine, in voorbereiding.
492  Repertorium 1D13; editie De Vreese 1896.
493  Repertorium 1D15; editie Meertens 1967.



�   ‘…Ende plaisant om lesen’

���

Die opvallende belangstelling voor mythologische stof laat zich voor 
een deel verklaren als een poëtische vlucht uit een precaire religieuze 
situatie. De vroege jaren ’50, waarin Gheurtsz zijn afschriften maakte, 
vormden een relatief rustige periode voor de Amsterdamse rederijkers. 
In de decennia daarvoor waren zij nauw betrokken geweest bij de re-
ligieuze en sociale onlusten in de stad. In 1523 verbood het stadsbe-
stuur de oprichting van nieuwe rederijkerskamers. Maar ook de reeds 
bestaande kamers, de Eglentier en In liefde vierich, bleken moeilijk te 
controleren. Twee jaar later stelde het Hof van Holland een onderzoek 
in ‘roerende seckere spelen voirden stadthuys ende binnen ander huysen 
aldair gespeelt by sommighen rethoryckers tot confuys, derisie ende be-
spottinghe vande sacramenten der heyliger kercke en de andere goiden 
institucien.’494 In 1528 werd het gemeentebestuur gemaand geen spelen 
‘roerende de heylige stoffen’ meer te toe te staan.495 Eind 1533 werden 
negen Amsterdammers gearresteerd, die illegaal een kamer hadden op-
gericht en een stuk hadden opgevoerd waarin zij volgens het vonnis ‘di-
verssche spiticheden op gheestelycken personen gepleecht ende anders 
daerinne veel rumoeren ende twiste onder den gemeente deser stede 
verwect hebben’.496 De negen veroordeelden werden op bedevaart naar 
Rome gestuurd. 
 Die straf lijkt weinig indruk te hebben gemaakt, want twee jaar 
later vormde het lokaal van de rederijkerskamer de Eglentier, boven de 
Waag op de Dam, de uitvalsbasis voor de doperse bezetting van het tegen-
overgelegen stadhuis. In de rederijkerskamer gaf Meester Wouter Deelen 
les in Latijn, Grieks en Hebreeuws. Het vermoeden rees dat zijn bijbe-
linterpretaties tot radicale gevolgtrekkingen bij zijn leerlingen leidden. 
Deelen scheen nauwe banden te onderhouden met enkele voortrekkers 
van de Doperse opstand. Maar of hij ook wist dat zijn vrienden de sleutel 
van de kamer leenden voor de heimelijke voorbereiding van de opstand, 
zoals de processtukken suggereren, is ongewis. Met trommels, vlaggen 
en andere attributen van de Eglentier trokken de rebellen naar het stad-
huis. De opstand werd bloedig neergeslagen en in de jaren daarna trad 
een nieuw, veel minder tolerant stadsbestuur aan, dat de rederijkers leek 
te weren uit het openbare leven.497 
De naam van Reyer Gheurtsz komt nergens in deze geschiedenis voor, 

494  Waite 2000, p. 81; Van der Heijden en Van Boheemen 1999, p. 41-42.
495  Van der Heijden en Van Boheemen 1999, p. 42.
496  Hüsken 1996; Van der Heijden en Van Boheemen 1999, p. 42.
497  Waite 2000, p. 81-88.
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maar de dramatische gebeurtenissen kunnen hem moeilijk ontgaan zijn. 
Zijn zinspreuk ‘’t gheloof muet wercken’ verwijst heel subtiel naar de re-
formatorische genadeleer, het sola fide principe, waarbij Gheurtsz speelt 
met de tegenstelling tussen ‘geloof’ (reformatorisch) en ‘goede werken’ 
(katholiek) als middelen om tot genade te komen. Minder subtiel zijn 
enkele spotrijmpjes die hij in de marges van zijn verzameling spreek-
woorden noteerde: ‘paepen maecken aepen // de duyvel heeftse ghescae-
pen’ en ‘wie syn huys wil houden suyver // huede sich vör paepen aepen 
en duyven’498 Toch lijkt Gheurtsz niet te sympathiseren met de extreme 
vormen die de hervorming in zijn stad aanneemt. De radicale spelen 
die in de voorgaande periode zoveel onrust in de stad veroorzaakten, 
komen niet in zijn collectie voor. Het stuk dat eind 1533 zoveel ophef 
veroorzaakte, was waarschijnlijk gebaseerd op het bijbelboek Daniel, of 
op de commentaar die Melchior Hoffman, de leider van de anabaptisten, 
erover had gepubliceerd. De tekst is niet bewaard gebleven. Het Spul van 
de Siecke Stadt en het Spel van Naboth, beiden van Jacob Jacobszoon 
Jonck, en het anonieme Lazarus’ Doot zijn wel overgeleverd, zij het niet 
in een handschrift van Gheurtsz. Wel kopieerde hij Van Moortdadich 
Werck, Ons lieven heeren minnevaer, Van Sint Jans Onthoofdinghe, 
Hue mennich mensch suect thuys van vreeden en het Present van Godt 
loont, spelen met een min of meer anti-katholiek karakter.499 Er zijn geen 
aanwijzingen voor opvoeringen van deze stukken, en dat is ook haast 
ondenkbaar onder het ijzeren regime dat vanaf 1535 de stad regeerde. 
We moeten er daarom rekening mee houden dat Gheurtsz deze stukken 
schreef als leesteksten, voor gebruik in besloten kring. 
 Daar tegenover staan echter ook enkele meer orthodoxe spelen, 
zoals het spel van Menschelijcke Broosheit, waarbij Gheurtsz aantekent 
dat het werd gespeeld ‘up de camer van in lieft bluijende anno 1551’. En 
ook Wie Voirmaels waren de victoriöste werd zeer waarschijnlijk wel 
door de Eglentier opgevoerd. Gheurtsz voegde er speciaal voor die gele-
genheid een nieuwe proloog en conclusie aan toe. Het spel zelf is van de 
Leidenaar Cornelis Meesz. van Hout, een tijdgenoot van Gheurtsz, en 
werd door de Leidse rederijkers gespeeld bij het bezoek van Karel V aan 
Dordrecht in 1540.500 Het spel bevestigt het gezag van de Roomse vorst 

498  UB Gent, R524 (2), fol.. 28v en 37v.
499  Ellerbroek-Fortuin 1937, Waite 2000, Spies 1992; dit geldt vermoedelijk ook voor 
De Ghepredestineerde blinde, een spel dat tot nog toe geen aandacht heeft gekregen.
500  Van der Heijden en Van Boheemen 1999, p. 239-40; Meertens 1967, p. 76 noemt de 
neutraliteit van het spel ‘opmerkelijk’.
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door middel van een vergelijking met Jupiter, Hercules en Jason. Het 
gebruik van bijbelse stof was immers verboden en, zo zegt een van de 
personages in het spel: ‘van die [bijbelse] personen en heeft niemant ver-
stant (…) dan die die scriftuere hebben dörsocht’.501 Een onmiskenbaar 
gezagsgetrouw spel dus, dat Gheurtsz interessant genoeg achtte voor 
heropvoering door zijn eigen kamer, de Eglentier. Het kon, met slechts 
vier personages en een vertoning, binnenskamers worden opgevoerd en 
er is reden om aan te nemen dat dat ook gebeurd is, want Gheurtsz richt 
zijn proloog uitsluitend op een publiek van mannen.502 Het kader dat hij 
aan het spel van Van Hout toevoegt, doet niets af aan de brave inhoud, 
integendeel zelfs. Ter illustratie volgt hier een fragment:

 d’ Een

Hij [God] verleent obedienci en victorie 

onsen genadichsten Keijser dörluchtich, 

 d’ Ander 

Wiens vianden verdwijnen voir sijn consistorie, 

te water, te lant worden sij voirvluchtich. 

 d’ Een 

Tot triümphe van dien sullen wij hier tuchtich 

speelwijs gaen thonen twapen sijnder Excellencie, 

met reverencie.503 

De opvoering is bedoeld om te vieren dat de vijanden van de keizer over-
wonnen zijn, wiens gezag over de wereld een geschenk van God wordt 
genoemd. In de conclusie van Gheurtsz klinkt het traditionele pleidooi 
voor de ‘const’, die slechts in eendracht en gunst kan bloeien: ‘blijft u 
allen met jonste bij, / up dat wij blijven in conste vrij.’504 Onder de nete-
lige omstandigheden waarin de Eglentier op dat moment verkeert, krijgt 
deze oproep extra zeggingskracht. Het is niet alleen een pleidooi voor de 
rederijkerskunst in het algemeen, maar ook voor het voortbestaan van 
de Amsterdamse kamer, ongehinderd door subversieve en repressieve 
krachten. Gheurtsz’ proloog en conclusie lijken daarmee te bevestigen 

501  Meertens 1967, v. 313-15.
502  ‘Ghij vrome heeren’, Meertens 1967, v. 45.
503  Meertens 1967, v. 9-15.
504  Meertens 1967, v. 688-89.
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wat Gary Waite een ‘tactical shift’ noemt in de houding van de Amster-
damse rederijkers, die in hun reformatorische vernieuwingsdrang wat 
gematigder worden om het draagvlak in de stad te vergroten.505 Het ‘bra-
ve’, gezagsgetrouwe spel uit Leiden illustreert dus de bandbreedte van de 
spelcollectie, en wellicht ook Gheurtsz’ streven om het aanzien van de 
Amsterdamse rederijkers te herstellen.506 Het resultaat was dat zij vanaf 
1559 de gunsten van het stadsbestuur begonnen te herwinnen.507 

De mythologische spelen in de collectie van Gheurtsz passen in dat stre-
ven naar rehabilitatie, en ze schuwen bovendien de controverse die de 
opvoering van bijbelse stof opriep.508 In het geval van Aeneas en Dido ge-
beurde dat, net als in Wie voirmaels waren de victoriöste, heel nadruk-
kelijk. In de proloog laat Van Ghistele het personage Rhetorijckelijck 
Gheest zeggen: ‘Totter scriftueren ten wouw ick mij gheerne pijnen / De 
vol sûeter mijnen vlûijende is. / Maer diveersche dwaelinge nu so grûij-
ende is, / De hem daer mee mûijende is hem dickwijls praemdt.’509 

Deze waarschuwing kon ook in het Amsterdam van Reyer Gheurtsz op 
herkenning rekenen. 

Maar de voorkeur voor klassieke stof kan niet uitsluitend worden ver-

505  Waite 2000, p. 96.
506  Intrigerend is dan ook het refrein op de stokregel ‘Hoe zuldij ontvlien Gods uijt-
terste comdenneeren?’ Het is in 1528 gedicht door de reformatorisch gezinde Leidse 
rederijker Joris Pietersz, en is achter de tekst van het spel, op later bijgebonden bladen 
geplakt. Zat het tussen de oorspronkelijke bladen van Gheurtsz, of is het werkelijk door 
een latere verzamelaar (bijvoorbeeld Joos van Romswinckel), geheel willekeurig inge-
voegd, zoals Meertens aanneemt? Zie Meertens 1967, p. 83, de tekst van het refrein op 
p. 102-3; Koppenol 1996, p. 104-5 en Van der Heijden en Van Boheemen 1999, p. 52-53, 
over een andere tekst van Pietersz., een protest tegen de Leidse minderbroeders.
507  Waite 2003 en id. 2000, p. 79-98, Van der Heijden en Van Boheemen 1999, p. 51-64, 
Spies 1992.
508  Waite 2000, p. 75-78, noemde Charon, Mars en Venus en Aeneas en Dido als 
argument om dit voor de Antwerpse rederijkers te bepleiten; Mars en Venus is welis-
waar geen oorspronkelijk Antwerps spel en is zelfs veel ouder dan Waite aanneemt, 
maar voor zijn argumentatie is slechts van belang of de tekst rond 1550 in Antwerpen 
circuleerde, en dat is wel aannemelijk; over de volkshumanistische ontwikkelingen in 
Antwerpen zie verder: Vinck-van Caekenberghe 1996, Strietman 2000 en 2001.
509  Iwema 1984, v. 76-79; vertaling: ‘Ik wilde mij [voor het maken van een spel] graag 
richten op de Schrift, die van louter edele oogmerken vervuld is. Maar de uiteenlopende 
misvattingen nemen zozeer toe, dat wie zich daarmee inlaat dikwijls in het nauw 
geraakt.’ In de epiloog (of tweede proloog) worden vervolgens diegenen veroordeeld die 
vasthouden aan de bijbel als enige bron van morele instructie; volgens Waite 2000, p. 
77-78 neemt Van Ghistele met de personages Onweetendt Schimpen en Ongheleerdt 
Begrijpen de calvinistische prekers op de hak.
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klaard als een vlucht uit de religieuze spanningen. Gheurtsz verraadt 
met zijn selectie ook een humanistisch geïnspireerde belangstelling 
voor klassieke literatuur, en de wens die te ontsluiten voor een minder 
geletterd publiek. Al was hij dan geen humanist in strikte zin, Gheurtsz 
zal zelf tenminste enigszins vertrouwd zijn geweest met het Latijn en 
nam een aantal gebruiken uit de humanistische traditie over. Het beste 
is dit te zien in Aeneas en Dido. De twee delen van dit spel zijn ieder 
voorzien van een ‘tijtel’, een opschrift dat aan Vergilius ontleend is. Het 
eerste luidt ‘Imperium sine fine dedi’ (Een rijk heb ik gegeven zonder 
einde),510 het tweede ‘Improbe amor quid non mortalia pectora cogis?’ 
(Genadeloze liefde, waartoe dwing je niet de harten van de stervelin-
gen?)511 Deze opschriften zouden tijdens een opvoering nog op banieren 
te lezen kunnen zijn geweest, maar tal van andere toevoegingen aan de 
speltekst, in het Latijn en in het Nederlands, zijn uitsluitend voor de 
lezer van het handschrift bedoeld. In de marge van de speltekst staat 
ter hoogte van het vers ‘Nu in Strophadas, dan in Cyclades versteeken’ 
de toelichting ‘dat sijn eijlanden’. En als in vers 2179 Canace genoemd 
wordt, staat in de kantlijn ‘Canace Aeolus dochtere’. Naast de verzen 
1109 en 1114 staan de termen ‘salutatio’ en ‘resalutatio’ en naast vers 
549 ‘reverencie’, dat ook als aanwijzing voor een bepaald gebaar kan wor-
den opgevat. In de colofons van al zijn afschriften gebruikt Gheurtsz 
steevast termen als fecit (maakte het), scripsit (schreef het), maar alleen 
bij Van Ghistele: composuit (componeerde, bedacht het). Tenslotte is op 
de voorlaatste pagina van dit handschrift een Latijnse toelichting op de 
historische persoon van Dido genoteerd, die besluit met de opmerking: 
‘wat in dit boek wordt verteld, heeft Vergilius beschreven in het eerste 
boek van de Aeneis.’512 Is Gheurtsz vergeten dat ook het vierde boek 
van de Aeneis in het spel verwerkt is, of heeft hij een bestaande notitie 
op een minder toepasselijke plaats in zijn afschrift overgenomen? Ook 
het titelblad van Musijcke en Rhetorijcke bevat een Latijns opschrift, 
waarin Cicero wordt geparafraseerd.513 In het vervolg zal nog blijken dat 

510  Vergilius, Aeneis I, 279.
511   Vergilius, Aeneis IV, 412.
512  Fol. 42r: ‘[Ceterum] que in hac libro recitantur describit Vergilius primo aeneidos’.
513 De volledige titel luidt: ‘Esbatement van musijcke �� ende rhetorijcke welcke De volledige titel luidt: ‘Esbatement van musijcke �� ende rhetorijcke welcke 
conste �� de beste es ende is lanck �� achthondert en lvi regelen �� (monogram: S) Cicero 
de Rhetorica �� libro primo �� Prudentiam sine eloquentia parvum prodesse civitatibus �� 
et eloquentiam sine prudentia nimium obesse ple �� rumque Cicero existimavit prodesse 
nunquam �� (met een andere hand:) De Laudatie en Vituperatie �� van Rethorica (met 
andere hand?:) 1553.’ Hummelen 1968, p. 32. In een tweede afschrift van dit spel, in deHummelen 1968, p. 32. In een tweede afschrift van dit spel, in de 
Leidse verzameling Van der Morsch (Hummelen 1968, 1P2) is het opschrift volkstalig, 
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Gheurtsz het Latijn voldoende machtig was om deze toelichtingen op 
zijn minst te kunnen begrijpen als hij ze in zijn leggers aantrof, om nog 
maar te zwijgen van de mogelijkheid dat hij ze zelf aan zijn afschriften 
heeft toegevoegd. Ze wijzen er in ieder geval op dat Gheurtsz streefde 
naar een beter begrip van de klassieke literatuur in haar volkstalige be-
werking. De mythologische spelen waren dan wel geen rechtstreekse 
kennismaking met Ovidius, Vergilius, Cicero of Lucianus, ze vertaalden 
de klassieke literatuur wél naar een vorm en een boodschap die Gheurt-
sz en zijn tijdgenoten kon aanspreken. En dan vooral als leesteksten. De 
kans dat de spelen nog door de Eglentier zijn opgevoerd, is niet erg groot; 
het zijn vaak omvangrijke stukken, zowel in speelduur als in aantallen 
personages en benodigde decors. De ongesubsidieerde, gemarginaliseer-
de rederijkers beperkten zich waarschijnlijk tot kleinere optredens op de 
kamer.514

 Behalve het gebruik van Latijn en de toevoeging van marginalia 
in enkele mythologische afschriften, blijkt Gheurtsz’ volkshumanisti-
sche streven ook uit de spreekwoordenverzameling die hij in diezelfde 
periode aanlegde.515 Het is de enige band die geen kwarto maar een oc-
tavo-formaat heeft, wellicht omdat Gheurtsz van meet af aan gepland 
had om hem samen te binden met een exemplaar van Gemeene Duyt-
sche spreckwoorden: Adagia oft Proverbia Ghenoemt (Kampen, Peter 
Warnerssen 1551), waarmee het manuscript nog steeds een convoluut 
vormt. De titel van het handschrift lijkt een variatie op de titel van de 
Kamper uitgave: ‘Adagia ofte spreeckwoorde // ghecopieert van Reyer 
gheurtz // tamsterdam // Tgheloof muet wercken.’516 Wat als eerste op-
valt, is dat Gheurtsz zijn eigen naam zo zelfbewust op de voorkant heeft 
gezet. Terwijl hij onder zijn andere afschriften gewoonlijk noteerde ‘Rey-
er Gheurtsz scripsit’ benoemt hij zijn activiteit met betrekking tot dit 
handschrift als ‘copieeren’. Bovendien voegt hij aan dit opschrift zijn 

op rijm, en zonder verwijzing naar Cicero.
514  Zoals het spel van Menschelijcke Broosheit en Wie voirmaels waren de victo-
riöste, die wel op de kamer werden vertoond.
515  Gent, UB R 524 (2); editie Jutten-Brouwer 1991; zie verder Meadow 1993 en idem 
2003.
516  Bijkomende argumenten voor de geplande samenbinding zijn: 1. het feit dat 
Gheurtsz de tekst, anders dan in zijn andere banden, meteen op het voorste blad begint; 
er is dus niet zoals bij de spelen een afzonderlijk titelblad; 2. Gheurtsz nam geen enkel 
spreekwoord uit de Warnerssen-uitgave over (Jutten-Brouwer 1991, p. 218); de reden 
kan zijn dat hij die niet kende, of juist dat zijn eigen verzameling een aanvulling daarop 
moest vormen. Als tegenargument kan worden aangevoerd dat het handschrift bij de sa-
menbinding is bijgesneden, met tekstverlies als gevolg; hier zou Gheurtsz toch rekening 
mee hebben gehouden.
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zinspreuk toe, die hij verder alleen gebruikte ter ondertekening van de 
proloog en epiloog bij Wie voirmaels waeren de victoriöste. Van die tek-
sten wordt daarom aangenomen dat Gheurtsz de dichter is, en analoog 
daaraan mogen we dan ook aannemen dat Gheurtsz zichzelf beschouw-
de als de auteur van de spreekwoordenverzameling. Met het ‘copieeren’ 
doelde hij op de creatieve daad van het selecteren, ordenen en eventueel 
vertalen van het taalmateriaal in de bundel. 
 Gheurtsz benutte verschillende bestaande spreekwoordenver-
zamelingen. Naast de beroemde Proverbia Communia, waarvan hij de 
alfabetische ordening overnam, beschikte hij onder meer over de boeken 
van twee tijd- en stadsgenoten: Symon Andriessoon, notaris en school-
meester, die in 1550 de Duytsche Adagia ofte Spreecwoorden liet druk-
ken,517 en Johannes Sartorius, leraar aan de Amsterdamse Latijnse school 
en bewerker van twee door Gheurtsz gebruikte spreekwoordenboeken: 
de Centuria Syntaxeon uit 1534 en een manuscriptversie van wat later 
gedrukt zou worden als Adagiorum Chiliades Tres. Gheurtsz beschikte 
dus over een behoorlijke bibliotheek, of tenminste over goede connec-
ties met geleerden die hem inzage in hun boeken konden verschaffen. 
 Gheurtsz beschouwde zijn spreekwoordenverzameling niet als 
een afgerond werk. Op diverse plaatsen zijn pagina’s of delen daarvan 
blanco gelaten om de alfabetisch geordende lijsten later aan te kunnen 
vullen. In enkele gevallen lijkt dat ook gebeurd te zijn: dan is er in een 
iets afwijkend schrift, onder aan de pagina een spreekwoord bijgeschre-
ven. Dezelfde opzet wordt expliciet vermeld boven de ‘ghelijckenis-
sen ofte epitheta’, een reeks die begint op fol. 39v., onmiddellijk na de 
spreekwoorden. Ze zijn genoteerd ‘tot een exempel om meer die ghelij-
cken te vöghen,’ en daartoe heeft Gheurtsz anderhalve pagina in zijn 
handschrift blanco gelaten. Na één pagina (fol. 41v) met een opsomming 
van ‘Tgheluyt der dieren’ volgt dan een sectie getiteld ‘Parabolen ofte 
ghelyckenisse de welcke wel gheappliceert een reden vercieren / ende ick 
steller hier hondert tot een vörschrift uyt Erasmus ghetooghen om daer 
meer nae te maecken.’ Hier wordt de indruk gewekt dat Gheurtsz zelf 
de selectie en vertaling van de honderd vergelijkingen heeft verzorgd. 
En ook hier laat hij, na het opschrift ‘vergaderde ghelyckenissen’ en een 
enkel (zelfbedacht) voorbeeld, weer een aantal blanco bladen volgen. Van 
de goede voornemens is niet veel terecht gekomen, maar de karakterise-

517  Uitgegeven in Antwerpen bij Heynric Alssens in 1550; editie, facsimile en Engelse 
vertaling in Andriessoon 2003.
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ring van het handschrift als ‘een handig naslagwerkje voor verschillende 
linguïstische ornamenten in de landstaal’518 is hoe dan ook adequaat. 
Met deze bundel betoont Reyer Gheurtsz zich een bemiddelaar tussen 
de geleerde humanistenwereld en de volkstalige cultuur van de rederij-
kers.519

 De vraag is dan ook gerechtvaardigd of de mythologische teksten 
in de collectie van Gheurtsz wellicht met hetzelfde doel zijn afgeschre-
ven. Ook die konden wellicht dienen als dichterlijke modellen, als een 
poëtisch arsenaal voor de eigen creatieve praktijk van Reyer Gheurtsz 
en zijn kamergenoten. Ik heb hiervoor gewezen op een aantal kenmer-
ken van de handschriften die zouden kunnen wijzen op het gebruik als 
leestekst. In één geval is vastgesteld dat een tekst uit de collectie van 
Gheurtsz model stond voor een later stuk van de Eglentier: het zesde 
spel van de Wercken der bermherticheyd, in Amsterdam opgevoerd en 
gedrukt in 1591, vertoont opvallende overeenkomsten met het spel van 
Naaman.520 Niet veel later schreef de jonge rederijker Pieter Cornelisz. 
Hooft zijn eerste drama’s Achilles en Polyxena (ca. 1597) en Theseus en 
Ariadne (ca. 1602).521 Er zijn voor deze stukken tal van klassiek-literaire 
bronnen aangewezen en de invloed van Seneca is onmiskenbaar, maar er 
zijn wel degelijk ook conventies uit het rederijkerstoneel te herkennen: 
liederen, een rondeel, het gebruik van gekruist rijm en dubbelrijmen. 
Achilles werd opgevoerd als simultaantoneel met veel spektakel, wat 
niet erg Senecaans is maar heel goed paste in de traditie van het zes-
tiende-eeuwse toneel.522 De bekendheid binnen de Amsterdamse rede-
rijkerij met het mythologisch-amoureuze genre -dankzij de afschriften 
van Reyer Gheurtsz?- droeg mogelijk ook bij aan de vanzelfsprekende ac-
ceptatie van deze nieuwe stukken. Dit past in het beeld zoals door Tuyn-
man geschetst, van de beginnende dichter die geworteld was in de kamer 
de Eglentier, en wiens poëzie nog nauwelijks opviel als vernieuwend of 
bijzonder.523 In die zin zouden de mythologisch-amoureuze spelen dan 
een bijdrage hebben geleverd aan de Hollandse renaissance. 

Tot in de achttiende eeuw bleven de afschriften van Gheurtsz goeddeels 

518  Meadow 1993.
519  Meadow 1993.
520  Hummelen en Schmidt 1975, p. 33-35.
521  Edities resp. Hooft 1943 en 1972-1 en Hooft 1972-2.
522  Van der Heijden in de inleiding op Hooft 1972-1, p. 21.
523  Tuynman 1981.



�   ‘…Ende plaisant om lesen’

��7

bijeen. Met uitzondering van Wie voirmaels waren de victoriöste524 en 
de Spreekwoorden, kwamen toen alle banden in het bezit van de Am-
sterdamse bibliofiel Jacobus Koning (1770-1832), die ze waarschijnlijk 
opnieuw heeft laten inbinden.525 Waar ze in de tussentijd bewaard wer-
den, door wie en waarom, dat blijft een raadsel. De Eglentier was immers 
allang opgegaan in de Nederduytsche Academie, de voorloper van de 
Schouwburg, waar men geen belangstelling meer had voor dit rederij-
kersrepertoire.

 2.� Piramus en Thisbe in de Haarlemse collectie van Trou   
       Moet Blijcken
Al in de vroege zestiende eeuw hadden de ‘Egelantierkens die noch eerst 
groeijen’ het spel van Piramus en Thisbe opgevoerd. Misschien is het 
toeval dat deze kennelijk Amsterdamse tekst vijftig jaar later niet in de 
collectie van Reyer Gheurtsz terechtkwam, maar het is ook denkbaar 
dat de humanistisch geïnspireerde verzamelaar de christologische al-
legorisering in dit spel niet meer zo waardeerde. Intussen was de tekst 
echter al ruimer verspreid geraakt. De Brusselse edelman Johan Baptista 
Houwaert moet hem gekend hebben, want in zijn Pegasides pleyn (1582-
‘83) komen vrijwel gelijkluidende verzen voor.526 In Haarlem werd er in 
1600, toen het spel dus al bijna een eeuw oud was, een afschrift van ge-
maakt ten behoeve van het kamerarchief van Trou Moet Blijcken, en het 
is in die versie dat we de tekst nu kennen.
 Piramus en Thisbe (Amsterdam) staat als laatste genoteerd in 
een band die deel uitmaakt van de spelcollectie van de rederijkerskamer. 
Deze band werd met tenminste drie andere ‘boeken’ rond 1600 geschre-
ven door Goossen ten Berch.527 Hij was bestuurslid van de kamer en te-

524  De oudst bekende bezitter van dit manuscript is Joost van Romswinckel (1745-
1824), een Leidse jurist.
525  Zie De Vreese 1893, p. 210, n. 2 en id. 1896, p. 3, n. 1, De Vooys 1929; de oudere 
bindgaatjes waarvan in verschillende codicologische beschrijvingen sprake is, wijzen 
niet op een eerdere gezamenlijke binding; de betreffende banden zijn in vergelijkbare 
omslagen gebonden, van karton, beplakt met gemarmerd papier en een rode leren rug. 
De band van Wie voirmaels waren de victoriöste, die uit het bezit van Van Romswinc-
kel komt, heeft een bruingespikkeld omslag. De verzameling van De Koning werd in 
1833 verkocht, waardoor de handschriften van Gheurtsz verder verspreid raakten.
526  Van Gijsen 1994, p. 75, n. 31.
527  Over de verzameling van Trou Moet Blijcken en de rol van Goossen ten Berch 
zie Ramakers 2003; een complete facsimile-editie met diplomatische transcripties in 
Hüsken, Ramakers en Schaars 1992-’98; codicologische beschrijvingen per band in Re-
pertorium 1 OA; een codicologische en paleografische analyse, met name van Piramus 
en Thisbe, in Van Es 1967, p. 83-90; naast de hand van Goossen ten Berch komt in boek 
A en C nog een tweede hand voor, waardoor boek B, dat geheel door Ten Berch werd 
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vens verantwoordelijk voor de samenstelling van de gehele collectie. Die 
bestond in totaal uit veertien handschriften, door Ten Berch ‘boeken’ 
genoemd en voorzien van de letters A tot en met N en R.528 Een aantal 
van die banden (D, E, F en I) was afkomstig uit het bezit van de andere 
Haarlemse kamer, Lieft Boven Al, en vervaardigd door Adriaen Lourisz 
Lepel. De teksten die Ten Berch zelf afschreef en ondertekende (in boek 
A, B, C en G) waren waarschijnlijk al eerder in het bezit van Trou, en 
werden nu door hem bijeen gebracht. De herkomst van deze spelen is 
zeer divers. Naast spelen uit Haarlem, Leiden en Amsterdam zijn er ook 
een aantal stukken van Brabantse oorsprong.529 Trou behoorde blijkbaar 
tot hetzelfde Hollands-Brabantse netwerk dat in de collectie van Reyer 
Gheurtsz zichtbaar werd. Ook de Zeeuwse inbreng in dit netwerk blijkt 
uit de verzameling van Goossen ten Berch: Jan van den Berghes Wellus-
tighe mensch, gespeeld te Antwerpen in 1551, komt niet alleen bij Trou 
voor, maar ook in de collectie van ’s-Gravenpolder.530 
 Ten Berch ordende de boeken zoveel mogelijk naar genre: in de 
boeken A tot en met F komen vooral spelen van zinne voor, in G esba-
tementen, in I (dat bovendien een afwijkend oblong formaat heeft) ta-
felspelen; de verloren boeken K en L bevatten volgens het register ‘sotte 
cluijten’, M en N bevatten slechts één respectievelijk twee spelen en zijn 
samen in een band gebonden.531 In boek R ten slotte bevinden zich een 
register op de spelen, diverse aantekeningen met betrekking tot de ka-
mer en meerdere kortere spelteksten. Uit de Memoriale die Ten Berch op 
fol. 53r-55r noteerde, blijkt dat een aantal van de spelen, met name die in 
boek A, in de jaren 1588-1611 ook daadwerkelijk is opgevoerd. Ook aan 
het slot van de betreffende stukken vermeldt Ten Berch deze opvoerin-
gen soms. Daaruit blijkt duidelijk dat de afschriften werden gemaakt ná 
de opvoering, ten behoeve van het kamerarchief. Daarbij hield de kopiist 
niet strikt de volgorde aan waarin de stukken waren opgevoerd, maar 
deze is nog wel te herkennen: de opgevoerde spelen van sinne in de Me-

geschreven, er later tussengeschoven lijkt te zijn; zie Repertorium p. 67; een uitvoerig 
codicologisch en paleografisch onderzoek naar de verzameling zou meer licht kunnen 
werpen op de ontstaansgeschiedenis ervan.
528  De boeken H, K en L zijn verloren gegaan; hun inhoud is bekend uit het register in 
boek R.
529 Ramakers 2003, p. 113. Ramakers 2003, p. 113.Ramakers 2003, p. 113.
530  Resp. Repertorium 1OA6 en 1U16.
531  Hummelen 1966; één van de spelen in N (Repertorium 1ON1) is van dezelfde 
afschrijver die ook Naboth kopieerde (Repertorium 2 06), een spel van Jacob Jacop Zoon 
Jonck, een plaats- en tijdgenoot van Reyer Gheurtsz; Ellerbroek-Fortuin 1937, p. 124-
133 en Spies 1992.
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moriale dd. 1589, Pinksteren 1590, St Jan (24 juni) 1590, 1591 en 1592 
zijn in boek A te vinden als respectievelijk tweede, derde, vierde, zesde 
en vijfde tekst. De meeste stukken zijn genoteerd compleet met perso-
nagelijsten, regieaanwijzingen en prologen, met de kennelijke bedoeling 
ze later nog eens op te voeren.532

 Of dat met Piramus en Thisbe ook werkelijk is gebeurd, ver-
meldt de Memoriale helaas niet. In boek B, waar dit spel als laatste is 
opgenomen, zijn wel bij twee andere spelen de opvoeringsdata vermeld: 
de oudste datum staat bij het spel van Verlaten kennisse en lijkt tege-
lijk met de speltekst te zijn genoteerd: ‘Op St. Jans en 24en Junij anno 
1601’. Een veel jongere datum is in kleine lettertjes tussengevoegd aan 
het slot van Avont, Nacht ende Morgenstont: ‘den 24 junij anno 1612 
gespeelt op de mart’. Boek B is dus vermoedelijk geschreven tussen 1601 
en 1612533 en Piramus en Thisbe werd dan misschien ook in die periode 
opgevoerd. 
 Welke betekenis Ten Berch en zijn kamergenoten hechtten aan 
het enige mythologisch-amoureuze stuk in de hele collectie534 valt bij 
benadering op te maken uit de handschriftelijke context. De band waar-
in de tekst is opgenomen, bevat tien spelen van zinne en één esbate-
ment. Het zijn achtereenvolgens: Sincte Paulus bekeringe, De menswer-
dinge Christi, Avont, Nacht ende Morgenstont, Paulus ende Barnabas, 
De propheet Eliseus, De clockreep, Cranckheijt des Vleijsch, Verlaten 
Kennisse (bijbelse en allegorische spelen) en het bekende Esbatement 
van de Appelboom; daarna volgen nog twee spelen van zinne, allebei 
uit Amsterdam afkomstig:535 Lazarus Doot en Piramus en Thisbe. Uit 
de plaatsing van het mythologisch-amoureuze spel in deze reeks blijkt 
dat voor Goossen ten Berch en zijn kamergenoten het mythologische 
en amoureuze karakter van het spel ondergeschikt waren aan het stich-
tende, religieuze doel. Het volledige opschrift luidt dan ook: ‘Hier begint 

532  Ook het register in boek R wekt de indruk dat er rekening werd gehouden met de 
opvoeringspraktijk: bij ieder spel wordt het aantal personages genoemd.
533  Op de band heeft Ten Berch het jaartal 1600 genoteerd, evenals op de banden A, C 
en G; mogelijk begon hij met het schrijven van boek B in dat jaar, maar kwam hij pas na 
de na de opvoering in 1601 aan het afschrijven van Verlaten kennisse, het achtste spel 
in dit boek, toe.
534  Wel is er in de collectie één ander spel met mythologische inhoud: Coninck Proe-
tus Abantus (Repertorium 1OA2); het werd opgevoerd op vastelavond in 1589; Rama-
kers 2003, p. 114-115 en 117-118.
535  Net als het derde spel, Avont, Nacht ende Morgenstont, dat op naam van Jan Thö-
nisz en onder de titel Mennich Mensch suect t huijs van vreeden ook voorkomt in de 
collectie van Reyer Gheurtsz (Repertorium 1D5).



�   ‘…Ende plaisant om lesen’

200

Een  spel van sinnen van de historie van Piramus en Thisbe genaempt 
de Sinnelijcke genegentheijt’, terwijl het spel in het register wordt aan-
geduid als ‘noch een spel van sinnen van de sinnelijcke genegentheijt oft 
van d’historie van Piramus ende Thisbe’.536 In het eerste geval wordt het 
spel gekarakteriseerd aan de hand van zijn morele boodschap en vormt 
de ‘historie’ slechts een illustratie daarvan, in de tweede beschrijving 
zijn er twee alternatieve titels, de een op een conceptueel, de ander op 
een anekdotisch niveau. De mythologische geliefden Piramus en Thisbe 
moeten de eer van titelheld en -heldin delen met een sinneken wiens 
naam, Sinnelijcke Genegentheijt, nadrukkelijk wijst op de moreel-di-
dactische functie van het spel.537 En in die functie sluit dit mytholo-
gisch-amoureuze spel goed aan bij de overige teksten in de collectie van 
Trou Moet Blijcken. 
 Bart Ramakers heeft op basis van de teksten in Boek A betoogd 
dat de Haarlemse rederijkers de spelen beschouwden als een instrument 
in hun humanistisch geïnspireerde streven naar onderwijzing op moreel 
en religieus gebied.538 Veel stukken hebben net als Piramus en Thisbe 
een gelaagde structuur, ze bestaan uit een buiten- en een binnenspel. 
In het eerste deel van het buitenspel wordt een personage opgevoerd dat 
een morele les te leren heeft, die hem door middel van het binnenspel 
(gepresenteerd als een droom of een vertoning) wordt aangeboden en die 
daarna in het tweede deel van het buitenspel wordt uitgelegd door een 
ander personage, met een naam als Goet Onderwijs of Oprecht Beduijt-
sel. Het binnenspel is in die gevallen een allegorisch exempel, ontleend 
aan de bijbel (De Machabeen, Abrahams offerhande, D’evangelische 
Maeltyt) of aan de klassieke mythologie (Coninck Proetus Abantus). 
Het humanistische project van de rederijkers blijkt ook uit hun vaak 
gezamenlijke optreden met de leerlingen van de Latijnse school, onder 
leiding van de rector (en schrijver van vele Neolatijnse drama’s) Cor-
nelius Schonaeus.539 De nadruk die de rederijkers aan het einde van de 
zestiende eeuw op het morele nut van hun kunst legden, had ook een 
sociale dimensie, zo laat Ramakers zien.540 Na de Reformatie vervielen 
een aantal functies die tot dan toe waren vervuld door de oude Kerk, 

536  Hüsken, Ramakers en Schaars 1998, Boek R, fol. 2v.
537  Het was niet ongebruikelijk dat een spel werd aangeduid met de naam van het 
eerst optredende personage, maar alleen als dit personage dan ook een rol van betekenis 
vervulde in het gehele spel.
538  Ramakers 2003, p. 115-118.
539  Ramakers 2003, p. 115.
540  Ramakers 2003, p. 118-120.
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zoals ondersteuning van de stedelijke feestcultuur, kunstpatronaat en 
armenzorg, aan de stedelijke overheid. Daarbij kampte de stad met een 
grote toevloed aan immigranten uit de Zuidelijke Nederlanden, waar-
door huisvesting, werkgelegenheid en sociale cohesie belangrijke pun-
ten van zorg werden. De rederijkers vervulden met hun kunst een rol in 
de constructie van een nieuwe stedelijke identiteit. Zo namen ze in 1593 
deel aan een ommegang ter herdenking van het beleg, met tableaux-vi-
vants die ‘die voerleden miseriën ende tegenwoirdigen welstandt ende 
vermaerde heerlycheyt van onse vaderlijcke stadt’ toonden.541 En de lo-
terij die in 1606 werd gehouden ten behoeve van twee nieuwe gasthui-
zen, profiteerde van de wedstrijd die de Haarlemse kamers op hetzelfde 
moment hadden georganiseerd, overigens na jarenlang aandringen bij 
het stadsbestuur.542 Het plan van Goossen ten Berch om zoveel mogelijk 
stukken van verschillende Haarlemse kamers in één collectie samen te 
brengen, getuigt eveneens van dit streven tot verheffing van de stad en 
haar (toneel-) geschiedenis.543

Waar Reyer Gheurtsz zijn spelen noteerde in afzonderlijke kwarto-bandjes 
die een uitwisseling van de teksten gemakkelijker maakte, stelde Goossen 
ten Berch een monumentale reeks banden in hoofdzakelijk folio-formaat 
samen. Beide collecties zijn, in tegenstelling tot het handschrift van 
Cephalus en Procris, gemaakt met het oog op een duurzaam gebruik. In 
het geval van Gheurtsz is moeilijk vast te stellen of hij daarbij dacht aan 
opvoeringen van de spelen door zijn rederijkerskamer de Eglentier, of aan 
individuele lezing van de spelteksten. De collectie van Ten Berch, maar 
ook externe gegevens over diens gezelschap Trou Moet Blijcken, verraden 
dat hier wel gerekend werd met een levendige opvoeringspraktijk. 
In beide collecties is een humanistische belangstelling voor morele 
lering, onder meer aan de hand van klassieke thema’s, te herkennen. 
Die belangstelling deelden de Amsterdamse en Haarlemse kamers 
met de Hollandse, Zeeuwse en Brabantse kamers met wie zij intensief 
spelteksten uitwisselden.

541  Ramakers 2003, p. 120.
542  Ramakers 2003, p. 120; Van der Heijden en Van Boheemen 1999, p. 381-382.
543  Ramakers 2003, p. 120-121.
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�. Drukken

 �.� Pyramus en Thisbe (Brugge), ca. �520- �6�6
De drukgeschiedenis van de Brugse Pyramus en Thisbe is complex, 
maar goed gedocumenteerd en beschreven.544 In het vervolg zal ik dan 
ook vooral gebruik maken van wat anderen hierover hebben gezegd om 
die geschiedenis in een iets andere samenhang en met nieuwe accen-
ten te beschrijven. Het spel werd waarschijnlijk voor het eerst gedrukt 
in het eerste kwart van de zestiende eeuw, misschien rond 1520.545 Van 
deze editio princeps is geen exemplaar overgeleverd, maar op grond van 
de onderlinge verschillen tussen de Antwerpse uitgaven van Henrick 
Peeterssen en Jan van Ghelen en de Gentse druk van Ghileyn Mani-
lius (waarover later meer), en vanwege de stilistische kenmerken van de 
houtsneden in de Antwerpse drukken, is wel zeker dat er een eerdere 
uitgave moet zijn geweest.546 
 De oudste bekende uitgave, die afgezien van de vele slordigheden547 
wellicht het nauwst verwant is aan de verloren editio princeps,548 is die van 
Henrick Peeterssen van Middelburch. Het is een boek in kwarto formaat, 
met 72 bladen en 23 houtsneden. Op het voorblad staat in blokdruk het 
opschrift ‘Pijramus ende // Thisbe’, daaronder in gewone letters ‘Schoon 
Retorike amoureus bequame // Es dit barblijke voor sulcken eersame.’ De 
onderste helft van het blad bevat een houtsnede waarop Thisbe zich in het 
zwaard stort, dezelfde prent die ook bij de betreffende passage in de tekst 
is opgenomen. De druk opent met een ‘prologhe’ van vier tienregelige 
strofen en een slotstrofe van elf verzen, waarin de inhoud van het boek 
wordt gepresenteerd als een ‘groot exempel (…) van amoreusheyt’. Iedere 
verwijzing naar de auteur of de herkomst van het spel ontbreekt. Na 
deze proloog, ongetwijfeld een toevoeging van de drukker,549 volgt de 
tekst van het spel. De clauskoppen staan gecentreerd boven de clausen, 
regieaanwijzingen en een lijst van personages ontbreken. Iedere episode 
wordt voorafgegaan door een toepasselijke houtsnede, waarbij sommige 
blokken, zoals die van de sinnekens, herhaaldelijk werden gebruikt. Na 
de tekst van het spel volgt een bladzijde met daarop de gegevens van 

544  Van Es 1965, Hummelen 1966, Iansen 1967, Resoort en Pleij 1976.
545  Van Es 1965, resp. p. 99 en 111.
546  Van Es 1965, p. 97-111.
547  Van Es 1965, p. 95.
548  Van Es 1965, p. 98; ook de druk van Jan van Ghelen, Antwerpen [1574?] geeft ver-
moedelijk een getrouwe indruk van de oorspronkelijke uitgave; Resoort en Pleij 1976.
549  Zie Van Es 1965, p. 97.
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de drukker Henrick Peeterssen en diens drukkersmerk. De uitgave is 
niet gedateerd, maar een datering omstreeks 1540 lijkt plausibel.550 De 
datering van de verloren editio princeps is gebaseerd op de stijl van de 
houtsneden, die het modebeeld uit het begin van de eeuw vertonen:

Zowel de grote platte bonnet met ongesneden rand van Piramus als zijn 

mantel met T-vormige kraag en wijdpoffende mouwen en zijn ondergewa-

den, maar ook de costuumonderdelen van Thisbe met slepende overkle-

ding, wijde openhangende mouwen met omslagen, de keurs met hoekige 

halsuitsnijding en de muts met ‘paardestaartachtige’ hoofddoek wijzen 

op dezelfde periode tussen 1500 en 1525.551

Het staat wel vast dat de betreffende houtsneden speciaal voor de uitgave 
van het spel werden gemaakt, want een groot aantal prenten verbeeldt 
situaties die niet in andere versies van het Pyramus en Thisbe-verhaal 
voorkomen: de moeder van Thisbe in de tempel van Vesta, Pyramus in 
gesprek met zijn vader, Thisbe met haar kamenierster en uiteraard de 
sinnekensscènes. Als Van Es gelijk heeft met zijn datering, dan behoort 
het spel tot de oudste gedrukte rederijkersdrama’s. 
 Aan het oorspronkelijke karakter van rederijkersdrama herinne-
ren nog de aanduiding op het titelblad ‘schoon retorike’ en de opmerking 
in de proloog: ‘speelwijs vint ghi, hoet gheschiet’. Maar de proloog is 
er speciaal door de drukker aan toegevoegd ten behoeve van zijn lees-
publiek.552 En in latere drukken is aan elke episode een korte prozaop-
schrift toegevoegd, dat de komende gebeurtenissen samenvat. Het is 
duidelijk dat de uitgave van Piramus en Thisbe als leestekst bedoeld 
was, zonder dat er al te veel moeite werd gedaan om het oorspronkelijk 
dramatische karakter te verdoezelen. De druk sluit daarmee goed aan 
bij die van de Lanseloet-editie. Kennelijk werd ook Pyramus en Thisbe 
beschouwd als een ‘fictief, avontuurlijk verhaal’ over het lot van twee 
geliefden, kortom: als een prozaroman. De voor het genre kenmerkende 
term ‘historie’ ontbreekt weliswaar in de oudst bekende druk van 1540, 
maar wordt vanaf 1573 in de meeste drukken toegevoegd. En als we aan-

550  Debaene 1951, p. 210: ‘na 1540?’, overgenomen door Van Es als ‘in 1540’; Peeters-
sen werd toegelaten tot het gilde van St. Lucas in 1536 en stierf in 1549; Van Es 1965, p. 
98, n. 1.
551  Van Es 1965, p. 99.
552  Er staat namelijk geen aanduiding van een sprekend personage boven, en ze bevat 
nogal veel overlap met de informatie in de eerste sinnekens-scène, die de eigenlijke 
proloog van het spel vormt; zie Van Es 1965, p. 66-67 en 97.
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nemen dat de drukker Henrick Peeterssen niet alleen de prenten, maar 
ook het door hem gebruikte kwarto-formaat heeft overgenomen van de 
editio princeps, dan is de associatie met dit soort drukwerk compleet.

Dat de presentatie van het spel zo nauw aansluit bij die van de prozaro-
man, biedt ook zicht op het mogelijke publiek voor deze uitgave. Veel 
prozaromans richten zich speciaal tot een publiek van jonge mannen en 
vrouwen. Ze waarschuwen voortdurend voor de gevaren van de wereldse 
liefde en stellen het jonge leespubliek afschrikwekkende voorbeelden 
voor ogen.553 Zo luidt de conclusie van Lantsloet: ‘Ghi maechden knapen 
wijf ende man / Nu neemt hier exempel an (…) / Bi dit exempel sullen wi 
verstaen / Dat die minne der werelt mach vergaen / Mer minnen wi gode 
van hemelrijcke / die en sal ons niet beswiken (…)’.554 De allegorische 
uitleg in Pyramus en Thisbe kon in de druk gehandhaafd blijven omdat 
ze perfect aansloot bij die presentatiewijze in de prozaroman. Met een 
‘schoone’, ‘plaisante’ en ‘genuechlijcke’ vertelling werd het jonge publiek 
verleid om deze boekjes te lezen, waarna steevast de bittere pil van de 
morele les geslikt moest worden. Vanuit commercieel oogpunt zou je 
ook kunnen stellen dat op deze manier alle partijen tevreden werden 
gesteld: de jeugd die zich graag vermaakte met amoureuze lectuur en 
hun opvoeders, die middelen zochten om de goede zeden te bevorderen. 
Prozaromans en aanverwante boekjes als Tghevecht van Minnen kwa-
men zelfs in kloosterbibliotheken voor!555 

Als succes is af te meten aan het aantal herdrukken, dan was Pyramus 
en Thisbe een bestseller. Pogingen om de tekst uit handen van al te 
gretige jonge lezers te houden zullen die indruk alleen maar bevesti-
gen. De in Brugge woonachtige pedagoog Juan Luis Vives publiceerde in 
1523 een lijst met boektitels waarvan hij de lectuur ontraadde aan jonge 
meisjes. Temidden van beroemde romans als Amadis de Gaulle, Floris 
en Blancefloer en Paris en Vienna doemt plots ook Pyramus en Thisbe 
op.556 In 1621 besloot de Antwerpse bisschop Malderus het onderwijs in 

553  Resoort 1988, p. 182-189 en id. 1989.
554  Geciteerd in Resoort 1988, p. 187
555  Resoort 1977.
556  In De institutione feminae christianae schrijft Vives: ‘Zij [wetgevers en magistra-
ten] zouden zich ook moeten bemoeien met verderfelijke boeken zoals er zijn in Spanje: 
Amadis , Esplandian, Florisando, Tirant, Tristan, boeken met eindeloze onzinnighe-
den. Elke dag komen er nieuwe bij: Celestina, de bordeelhoudster, bron van kwaad, en 
de Carcel de Amor. In Frankrijk heb jeIn Frankrijk heb je Lancelot du Lac, Paris en Vienna, Ponthus en 
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zijn bisdom stevig onder handen te nemen. Hij stelde een lijst op van 
boeken die uit de klaslokalen verbannen moesten worden. Daarin stond, 
tussen de ‘Sack der Konsten’ en ‘Sandrijn en Lancelot’ een ‘Phyramus 
ende Thisbe’ vermeld. Het commentaar bij de titel luidt: ‘Het heeft geen 
goedkeuring; een gedicht uit het Latijn gemaakt, vol liefdeszaken, een of 
andere schrijver past het allegorisch toe op het lijden van Christus, maar 
niet erg verfijnd.’557 En of het in deze gevallen nu gaat om ons Brugse spel, 
om een verloren prozaroman558 of om het ‘bouck van Piraem en Thisbé’ 
dat Matthijs de Castelein gedicht zou hebben, het geeft in elk geval aan 
dat de vertelling geliefd was onder jonge mensen. Van de boekjes die de 
schooljeugd las, waarschijnlijk kleine katerntjes zonder veel opsmuk, is 
er niet een bewaard gebleven. Ze werden, de bisschop ten spijt, letterlijk 
stukgelezen.
 Maar tegenover de pogingen van opvoeders om het boek van Py-
ramus en Thisbe uit handen van jonge lezers te houden, staat de waarde-
ring die de tekst kreeg (met name in rederijkerskringen?) als gevolg van 
de toeschrijving aan Matthijs de Castelein. Behalve de onbekende editio 
princeps zijn er tot aan 1616 tenminste nog zes uitgaven. De eerste, van 
Heynric Peeterssen (Antwerpen 1540), bevat geen auteursnaam, zoals 
dat gebruikelijk was bij dit soort ‘volksboeken’. Ook de uitgave van Van 
Gheelen in 1574 is anoniem. In 1573 echter neemt Ghileyn Manilius de 
tekst op in een band met werk van Matthijs de Castelein, waarschijnlijk 
in de veronderstelling dat De Casteleins opmerkingen over zijn ‘bouck 
van Piraem en Thisbé’559 betrekking hadden op deze anonieme speltekst. 
Op het afzonderlijke titelblad staat De Castelein dan wel niet vermeld, 

Sidonia, Petrus van Provence en Maguelonne, Melusine en La Belle dame sans merci. 
Hier in de Lage Landen zijn er Floris ende Blanchefloer, Leonella en Canamoro, Turias 
en Floreta en Pyramus en Thisbe. Enkele zijn er vertaald uit het Latijn in de volksta-Enkele zijn er vertaald uit het Latijn in de volksta-
len, zoals Poggio’s niet-grappige Facetiae, Euryalus en Lucretia en de Decamerone van 
Boccaccio. Al deze boeken werden geschreven door luie mannen met niks beters om 
handen, onnozelen, slaven van ondeugd en smerigheid. Ik vraag me af wat ons in deze 
boeken bevalt, tenzij we worden aangetrokken tot schandelijkheden’; Vives 2000, p. 74-
75.
557  ‘Nullum habet censorem, Carmen ex Latinis poëti sumptum, plenum amoribus, 
applicat quidem auctor quaedam per allegoriam passione Christi, sed parum concinne’; 
Van Heurck 1944, p. 201.
558  Waarvan Debaene 1951, I, p. 210 het bestaan vermoedde op grond van dit citaat bij 
Vives.
559  Door hem genoemd in de Conste, p. 75, strofe 188: ‘Me die zelve snede, om des 
jonghers laven // dichte ic minen bouck van Piraem en Thisbé’; in de Baladen van 
Doornijcke, p. 46: ‘wildyt correct prenten sweeret // Sichtent dat mijns Pyraems en 
Thisbeets prenterije // Al bedorven was (...)’; ook Jan Cauweel verwijst naar een ‘Histo-
rie van Piramus ende Thisbé’, in het voorwoord bij de Conste in 1555.
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maar de invoeging tussen diens Conste van Rhetorijken en Baladen van 
Doornijcke, met doorlopende paginanummering, is erg suggestief. Zo 
kon het gebeuren dat in de latere uitgaven van deze verzamelbundel de 
naam en het portret van De Castelein ook op het titelblad van Pyramus 
en Thisbe verschenen.560 De aanzienlijke reputatie die De Castelein in 
rederijkerskringen nog tot in de zeventiende eeuw genoot561 betekende 
ook een forse literaire opwaardering van het spel. Men las de verzen wel-
licht, in het verlengde van de Const van Rhetoriken, als een illustratie 
van retoricaal vakmanschap.
 De renaissancistische vormgeving die Manilius aan de prenten 
gaf, bracht de tekst bovendien in een heel moderne sfeer: die van de 
nieuwe volkstalige Metamorfosen-bundels.562 Die mode werd in gang ge-
zet door Bernard Salomon, die in 1557 in Lyon een reeks houtsneden liet 
uitgeven, die ieder een episode uit de Metamorfosen verbeeldden. Elke 
prent ging vergezeld van een beknopte verstekst. Er verschenen meteen 
twee edities, in het Frans en in het Nederlands, de laatste met teksten 
van de Gentenaar Willem Borluyt.563 De prenten kwamen via kopieën 
van de Frankfurter Virgil Solis (1563) onder meer terecht in de tweede en 
latere drukken van Florianus’ Metamorfosen (vanaf 1566).564 In deze wijd-
verbreide traditie zijn er twee scènes gewijd aan de mythe van Pyramus 
en Thisbe. Manilius’ graveur heeft die allebei nagevolgd, respectievelijk 
in prent 17 (Thisbe vlucht voor de leeuw) en 21 (Thisbe stort zich op het 
zwaard). Het blok voor prent 21 is bovendien nogmaals gebruikt voor de 
titelpagina. In de overige prenten heeft hij de oude, gotische prentenserie 
uit ca. 1520 omgewerkt in renaissancistische stijl.565 De moderne vorm-

560  Rotterdam 1612, Felix van Sambix; Rotterdam 1612, Jan van Waesberghe; Rotter-
dam 1616, Jan van Waesberghe de Jonge. 
561  Zijn canonisering begint met de uitgave van de Conste in 1555, waarin hij het 
epitheton ‘excellent poete moderne’ krijgt toegevoegd; Coigneau 1985; in Den Neder-
duytschen Helicon (1610) wordt hij genoemd onder de goede dichters uit onze streken: 
Jan van der Noot, Jan Utenhove, Cornelis van Ghistele, Petrus Datheen en Philips Mar-
nix van Sint Aldegonde; Thijs 2004, p. 108; ook de heruitgaven van de Conste bij Jan 
van Waesberghe in Rotterdam (in 1612 en 1616) getuigen van De Casteleins langdurige 
populariteit. Over de waarschijnlijk onterechte toeschrijving van Pyramus en Thisbe 
aan De Castelein zie D. Coigneau, ‘Castelein’ in Nationaal Biografisch Woordenboek, 
Brussel 1985, deel 11, p. 105-117.
562  Zie ook hoofdstuk 1.
563  Excellente figueren ghesneden vuyten vppersten poëte Ouidius vuyt vyfthien 
boucken der veranderinghen met huerlier bedietsele, Guilliaume Borluit, Lions, J. van 
Tournes 1557.
564  Zie voor de geschiedenis van Metamorfosen-illustraties Sluijter 2000, p. 175-178 
en 194-95.
565  Over de prenten: Van Es 1965, p. 98-110, waar ook de reeksen van Peeterssen en 
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geving waarvoor Manilius koos, staat in sterk contrast met de vrijwel 
contemporaine druk van Jan van Ghelen in Antwerpen.566 Die gebruikte 
namelijk opnieuw de oude prenten, dan al een halve eeuw oud. Hoe is 
het verschil tussen deze twee uitgaven te verklaren? Manilius gaf de 
tekst van het spel uit in de veronderstelling dat het een tekst was van 
Matthijs de Castelein, die inmiddels was gecanoniseerd als ‘excellent 
poëte moderne’.567 De bundel waarin het spel is opgenomen draagt het 
karakter van een verzameld werk. De dure, want bewerkelijke moder-
nisering van de illustraties paste in die beeldvorming rond De Caste-
lein. De editie van Jan van Ghelen daarentegen volgde de traditie van 
Pyramus en Thisbe als anoniem ‘volksboek’, en in dat segment blijven 
prenten in gotische stijl nog lange tijd gebruikelijk. Voor de Rotterdamse 
octavo-uitgaven van 1612 en 1616, die eveneens het verzameld werk van 
De Castelein bevatten, werden de prenten van Manilius gekopieerd op 
kleinere blokken. 
 De bundels met het werk van Matthijs de Castelein zijn in gro-
te aantallen overgeleverd. Dit waren prestigieuze boeken die men na 
aanschaf zorgvuldig bewaarde, en die al vroeg de belangstelling van 
verzamelaars trokken. Van de leesboekjes waar bisschop Malderus te-
gen optrad, losse katernen zonder stevige omslag, zijn de uitgaven van 
Peeterssen en Van Ghelen de zeldzame resten. Hoe dan ook, het verbod 
door de Antwerpse bisschop maakt duidelijk dat de stof van Pyramus en 
Thisbe tot in de laagste regionen van de zeventiende-eeuwse cultuur was 
doorgedrongen: als tweederangs oefenstof voor beginnende lezers. 

De populariteit van het thema, dat volgens Cornelis Biens in 1623 nog 
‘wel in yeders Memorye is,’568 blijkt uit de vele liedjes die in de zeven-
tiende eeuw de ronde deden. Een van die liedjes staat mogelijk zelfs in 
verband met het Brugse toneelspel. Tussen 1661 en ’68 noteerde Denijs 
Bauwens, een inwoner van het dorp Kalken, ten oosten van Gent, zijn 
favoriete liedjes in een eenvoudig handschriftje.569 Het waren vooral we-
reldlijke liedjes, sommige wellicht door Bauwens zelf gecomponeerd, of 

Manilius zijn gereproduceerd; Hummelen 1966; Pleij en Resoort 1976.
566  Formeel is deze druk ongedateerd, maar drukkersmerk en -adres wijzen op de peri-
ode 1569-1582; Pleij en Resoort 1976, p. 647; twee achttiende-eeuwse catalogi vermel-
den eveneens een uitgave bij Jan van Ghelen, waarbij er een als jaar van uitgave 1574 
noemt; Pleij en Resoort 1976, p. 647, Van Es 1965, p. 94, n. 2. 
567  Zie Coigneau 1985.
568  In het voorwoord van zijn ‘Treurspel van Piramus en Thisbe’.
569  Braekman 2006.
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uit de mondelinge overlevering, maar een groot aantal van die liedjes 
circuleerde al in liedboeken of op losse gedrukte velletjes. Zo kwam 
Bauwens ook in het bezit van ‘Een nieuw liedeken van Piramus en This-
be’, dat hij in 1666 noteerde.570 Het lied zelf, een contrafact, kan al veel 
eerder zijn ontstaan. Het vertoont enkele opvallende overeenkomsten 
met het Brugse spel: de vermelding van zowel de vader van Pyramus als 
de ouders van Thisbe, waarbij de respectievelijke scènes corresponderen 
met twee afzonderlijke strofen; Thisbe ziet een leeuw (in plaats van de 
leeuwin in Metamorfosen), vlucht ‘achter een haeghe’ (in plaats van een 
grot); enkele opvallende woordovereenkomsten, zoals in de twee onder-
staande passages: 

dat hij hem soo stout niet en 

sou beslaen met thiesbe te spre-

ken ofte spelen ofte hij sulckx 

dede hij sout bequelen

(lied)

voortaen niet meer te sine so 

stout  teghen Thisbe te spreken 

(…) eest dat ghijt doet, tsal u 

berouwen

(spel)

De leeuw is in beide teksten even bloeddorstig: ‘een bloet gierich 
leeuw sij vernam’ tegenover ‘een leeu rebel / bloetgierich en fel’. En de 
liedregels ‘daer naer is Thisbe weder ghekeert / noch al vervaert van d’ 
eerste vluchten’ herneemt de dramatische tekst: ’als de leeu wech is keer 
ic wedre (…) anxt dede mi vluchten als de vervaerde’. Het meest voor de 
hand ligt het dat de liedschrijver de tekst van het Brugse spel in een van 
de vele edities had gelezen, maar er zijn ook aanwijzingen dat hij zich liet 
inspireren door een opvoering ervan. Zo klinkt het in de introducerende 
tweede strofe (de eerste dient om de toehoorders te wijzen op de moraal 
van het lied): ‘haer huyskens teghen malkanders quamen’. De term 
‘huyskens’ refereert mogelijk aan de afsluitbare compartimenten op 
het voortoneel, die voor dit spel zeer waarschijnlijk gebruikt werden. 
Wanneer in het lied de overgang wordt gemaakt van Pyramus’ ouders 
naar die van Thisbe, wordt de bepaling ‘van d'ander sey’ gebruikt, wat 
lijkt te refereren aan een dergelijke enscenering. Ook beschrijft het lied 
bewegingen die aan een opvoering herinneren: ‘onder een moerboom is 
sij ghepasseert’, voor het moment dat Thisbe terugkeert naar de plek 
van de afspraak -de boom is eerder in het lied nog niet genoemd; en even 
later ‘ginck sij een weynich voorts’, waarna ‘sij nam het sweert al in haer 

570  Editie van de tekst in Stalpaert 1958; zie ook Moelans 2004.
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hant / en kuste oock ten selven tijde’, allemaal handelingen die door de 
opvoering van het spel kunnen zijn ingegeven. De historie van Pyramus 
en Thisbe mag dan tot leesvoer geworden zijn, in het lied hebben we 
misschien een laatste getuige van een voortgezette opvoeringstraditie. 
 En hoe zit het met het treurspel van Cornelis Pietersz Biens 
(1590/95-1645) dat in 1623 het licht zag, draagt dat nog sporen van de 
rederijkerstraditie?571 Hoewel Biens in zijn voorwoord zinspeelt op de 
bekendheid van de stof, is er niets dat er op wijst dat hij de oude Brugse 
tekst kende. Hij baseert zich rechtstreeks op de vertelling in de Meta-
morfosen, maar bewerkt die evengoed in de richting van een eigentijds 
pastoraal liefdesdrama. Thisbe gedraagt zich aanvankelijk als een kuise 
maagd en stelt zich afhoudend op wanneer Pyramus avances maakt; 
haar vader wijst Pyramus als huwelijkskandidaat af omdat hij te arm 
zou zijn; Pyramus is wanhopig en laat zich door de echo adviseren in een 
scène die geïnspireerd is op het herderspel Il pastor fido. Ook ontleend 
aan het pastorale genre zijn het gezang, de liefdesklachten en de bijfigu-
ren met de fantasienamen Phillido en Juliana. Het motto van het spel 
luidt: ‘Wie d’ eyghen Herten-lust te vyerich betracht // Werdt lichtelijck 
daer door in prijkelen ghebracht.’ De enige figuur die nog aan de rol van 
de sinnekens ontleend lijkt te zijn, is Nescio, een ‘nar’ (fol. D2r) met een 
volkse tongval (‘anghder snoepery’), die van terzijde een aantal scènes 
becommentarieert, maar als intrigant ook een komische poging doet om 
de liefde van de hoofdpersonen te dwarsbomen. 
 De rederijkerskamer van Enkhuizen, de stad waar Biens zijn 
hele leven woonde en waar zijn treurspel werd gedrukt, moet al voor 
1601 zijn opgeheven.572 Het is dan ook niet waarschijnlijk dat Biens het 
schreef met het oog op een opvoering. Hij kende misschien het Loon der 
minnen, dat in 1600 in Hoorn gedrukt was, en vond in het verhaal van 
Pyramus en Thisbe een geschikt onderwerp om de vrijlustige jeugd in 
zijn eigen stad te waarschuwen voor de vurige en ontregelende liefde. 
Biens was ouderling van de gereformeerde gemeente en vervulde ver-
schillende functies bij stedelijke charitatieve instellingen. Hij schreef 
diverse stichtelijke werkjes, waaronder (ook in 1623) het Profytelyck 
Cabinet voor den Christelycken jongelingh .573 Tegen die achtergrond 

571  Cornelis Pietersz Biens, Treurspel van Piramus en Thisbe, Enkhuizen, By Jan 
Jacobsz Palensteyn, Boeckverkooper op ’t Zuyder Speuy inde Boeckdruckery, 1623; ex. 
UB Amsterdam, Port. Ton. 59:6.
572  Van der Heijden en Van Boheemen 1999, p. 242.
573  Grootes 2000.
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van een religieus gemotiveerd schrijverschap dat zich vooral op jonge-
ren richt, is de nadrukkelijke boodschap in Biens’ tragedie ook beter te 
begrijpen. 

 �.2 Een katalysator: De spiegel der minnen, Haarlem �56�
De pedagogische waarde van liefdesverhalen als leesstof voor jongeren 
mag dan omstreden zijn geweest, de uitgave van de Spiegel der minnen in 
1561 kan gelden als een geslaagde poging om deze literatuur salonfähig 
te maken. Ze heeft de latere uitgaven van mythologisch-amoureuze 
spelen beslist bevorderd. 
 De Spiegel der minnen is een reeks van zes spelen, rond 1500 
geschreven door de Brusselse stadsdichter Colijn van Rijssele, over de 
tragische geschiedenis van twee Middelburgse geliefden.574 Tenminste 
één afschrift van de tekst was in de loop van de zestiende eeuw –
waarschijnlijk weer via de inmiddels bekende netwerken van rederijkers- 
in Haarlem terecht gekomen. Dirk Coornhert besloot het oude, gehavende 
manuscript uit te geven, naar eigen zeggen omdat het ‘de juechdelijcke 
herten met zijn lustighe en de profitelijcke leeringhe (daer al de conste 
van rhetorijcke alleenlijc toe streckt) vermakelijcken onderwijst’.575 
Het werd een sobere uitgave in octavo formaat, 167 bladen met gotisch 
lettertype en slechts één prent, het drukkersmerk van Jan van Zuren 
op het titelblad. Ook het auteurschap van Colijn van Rijssele wordt in 
het opschrift vermeld. Na de speltekst volgen de personagelijst en een 
uitvoerig nawoord ‘totten goetwillighen leser’ van uitgever Coornhert. 
Uit dit nawoord wordt duidelijk dat Coornhert De Spiegel der minnen, 
ondanks de getrouwe weergave van de speeltekst met vermelding van 
regieaanwijzingen, pausa-aanduidingen en een personagelijst, in de 
eerste plaats als een leestekst beschouwde.576 
 De uitgave was waarschijnlijk het eerste project van de drukkerij 
die Coornhert samen met (onder anderen) Jan van Zuren in Haarlem had 
opgezet.577 Het drukkersmerk, een roos waarop een spin en een bij zitten, 
herinnert onder meer aan twee versregels in de Spiegel: ‘Der spinnen 

574  Immink 1913, Van Gijsen 1989, Coigneau 2003, p. 217-223.
575  Immink 1913, p. 220.
576  Over de opvattingen van Coornhert m.b.t. het pedagogisch nut van drama: Fleur-
kens 1994; het feit dat de titel voorkomt in het register van spelen van de kamer in 
’s-Gravenpolder biedt zicht op een veel jongere opvoeringspraktijk; onduidelijk is echter 
of hier een handschrift of een van de gedrukte uitgaven bedoeld is; Poldermans 1930, p. 
90 ev. 
577  Bonger 1978, p. 28-32.



�   ‘…Ende plaisant om lesen’

2��

wreetheyt verdwijnt de rosen // En de bye verjuechtse met haerder 
soetheyt’.578 Coornhert was zich bewust van de bezwaren waarop zijn 
uitgave zou kunnen stuiten en zorgde ervoor dat hij de goedkeuring 
kreeg van de Haarlemse pastoor Jacob Wy. Daarnaast verdedigde hij 
zich in zijn nawoord uitvoerig tegen de ‘grijsaerts, den welcken hun 
selfs juecht al vergheten is’, die ‘dit juechdelijcke amoreuse werck’ 
zouden afkeuren. Een van hen was de Leuvense arts Gerard Gosemius, 
die in zijn Cieraet der vrouwen (1565) het lezen van boekjes als Floris 
en de Blancefloer, de Const der Minnen, Van Ghisteles Clachtighe 
Sendtbrieven en De Spiegel der minnen ontraadde aan jonge vrouwen. 
Hij zou dat niet gedaan hebben als die titels in de praktijk toch al niet op 
veel belangstelling konden rekenen. En wat de Spiegel betreft bleef dat zo: 
in 1577 verscheen er in Antwerpen een herdruk bij Jan van Waesberghe 
I, en in 1617 drukte diens zoon, Jan van Waesberghe II, te Rotterdam een 
versie waarin de tekst was aangepast voor een gereformeerd publiek.579 
In deze twee laatste edities werd het nut van dit boek nog eens extra 
benadrukt door een toevoeging op het titelblad: ‘Waer inne de Joncheyt 
leeren can den Middel ende Const der minnen diemen ghebruycken 
moet om niet te comen tot sulcken eynde als dese twee ghecomen 
zijn.’580 Van de verschillende drukken zijn nu nog respectievelijk twee, 
zes en vijf exemplaren bekend.581 De reputatie van Colijn van Rijssele 
reikte tot in het zeventiende-eeuwse Holland. Roemer Visscher las naar 
eigen zeggen de Spiegel der minnen, Hendrik Laurensz. Spiegel citeert 
Colijn van Rijssele in de Twe-spraack (1584) vanwege zijn voorbeeldige 
prosodie, en de Spaanse Brabander van Bredero noemt hem als een van 
de ‘goeye meesters’ uit zijn geboortestreek.582 

Het succes van de Spiegel der minnen lijkt de directe aanleiding te zijn 
geweest tot de publicatie van andere amoureuze spelen, dit keer met 
mythologische stof, zoals Jupiter en Yo in 1583 in Brussel en Iphis en 
Anaxarete in 1600 te Hoorn. Die invloed blijkt al uit de titels waaronder 
die stukken werden uitgebracht: Den handel der amoreusheyt en Het 
loon der minnen. Ook de verdeling van Jupiter en Yo over drie delen, 

578  v. 890-91; ‘het venijn van de spin doet de roos wegkwijnen, de bij geeft ze kracht 
met haar zoetheid’; Bonger 1978, p. 31, Van Gijsen 1989, p. 23.
579  Immink 1913, p. LXXIII.
580  De Spiegel der minnen (…), Thantwerpen By Jan van Waesberghe (…) anno 1577.
581  Immink 1913, p. LXXI-LXXIII.
582  Voorbeelden gegeven in Van Gijsen 1989, p. 24, Immink 1913, p. LXI.
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voorafgegaan door gesproken prologen, wijst op een navolging van de 
Spiegel der minnen. In de tekst van Iphis en Anaxarete zijn een aantal 
motieven uit de Spiegel der minnen te herkennen, met name de sociale 
ongelijkheid, die niet in de oorspronkelijke mythe voorkwamen.
 
 �.� Den handel der amoreusheyt, Brussel �5��
Den handel der amoreusheyt, in 1583 in Brussel uitgegeven door de 
stadsdrukker Jan van Brecht, is een elegant boekje in kwarto-formaat. 
Het bevat volgens de titel ‘Dry excellente, constighe, soet-vloyende Poe-
tische spelen van sinnen van Jupiter en Yo’, dat wil zeggen het mytholo-
gisch-amoureuze spel in drie delen, die worden afgewisseld met ‘dry be-
haeghelijcke en de belachelijcke Dialogen oft disputatien van minnen’. 
Onder de titel is in een medaillon een rustende Jupiter afgebeeld naast de 
in een koe veranderde Yo; ze worden vanuit een wolk gadegeslagen door 
Juno met een pauw.583 Het is de enige illustratie in het boek. De tekst is 
hoofdzakelijk in gotische letter gedrukt, afgewisseld met romein voor 
het Latijnse gedicht in het voorwerk, de opschriften, zinspreuken en 
personageaanduidingen. De in rederijkershandschriften gebruikelijke 
regieaanwijzingen en personagelijsten ontbreken in deze uitgave, zodat 
het een echte leestekst is geworden. 
 Wie de auteur van deze bundel is, wordt niet vermeld. Op het ti-
telblad ontbreekt iedere aanwijzing daarvoor, maar in het bijwerk wordt 
wel gesuggereerd dat Johan Baptista Houwaert de geestelijk vader van 
deze bundel is. In een Latijns lofdicht prijst Nicolaus de Meyere het boek 
als een bewijs dat ook de Lage Landen (‘Belgica’) liefdesdichters van het 
kaliber Ovidius en Tibullus voortbrengen, en adviseert hij de jeugd om 
dit boek ter harte te nemen. De Meyere (ca. 1547-na 1605) was tot 1583 
‘ouderman’ van het Antwerpse lakengilde en werd in 1584 schepen van 
die stad. Behalve deze bijdrage aan Den handel der Amoreusheyt, schreef 
hij een lofdicht op Jan van der Noot en een Carmen Phaleucium, beiden 
opgenomen in diens Poeticse Wercken.584 Waarschijnlijk dichtte hij ook 
een lofdicht op Willem van Oranje, in 1582 bij Plantijn gedrukt.585 Op 
het gedicht van De Meyere volgt een gedicht met het acrostichon van 

583  De afbeelding is gemaakt naar de corresponderende prent in de Metamorfosen-
reeks van Bernard Salomon.
584  Waterschoot 1975, alwaar in deel III, p. 124, n. 53 ook de biografische gegevens; 
Van der Noot memoreert de Meyere in de aanhef van twee gedichten, opgedragen aan de 
magistraat van Antwerpen, waarvan een gedateerd 1595.
585  Bibliotheca Belgica III, p. 538; de titel luidt: ‘Epinicium seu gratulatio ad illustris-
simum principem Guilelmum comitem a Nassou, principem Auriacum etc.’
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Houwaert, waarin hij zijn lezers waarschuwt voor de vleselijke liefde. 
Hij ondertekent het met zijn zinspreuk ‘Houdt Middelmate’. 

1583, Het jaar waarin Den handel der amoreusheyt verscheen, was een 
productieve periode voor de dichtende edelman Houwaert.586 Geboren in 
1533 als telg uit een familie van oude Brusselse adel (een van de ‘seven 
gheslechten’ die in de eerste proloog van de Handel genoemd worden),587 
kreeg hij een gedegen opleiding. Zijn moeder en zijn broer Balthasar gin-
gen over tot het Lutheranisme, maar omtrent de religieuze stellingname 
van Johan Baptista zelf bestaat nog veel onduidelijkheid. Na de komst 
van Alva zat hij meer dan een jaar gevangen op beschuldiging van be-
trokkenheid bij de onlusten in de stad en het bezoeken van reformato-
rische bijeenkomsten. In De vier wterste (1583) suggereert hij dat dit 
beschouwelijke gedicht is voortgekomen uit die periode van gevangen-
schap. In 1569 kwam hij vrij en wijdde zich onder meer aan de verdedi-
gingswerken van Brussel. Hij was betrokken bij de intochten van Wil-
lem van Oranje en aartshertog Matthias in 1578 en droeg zijn Milenus 
clachte, gericht tegen Spanje, op aan de prins. Nog in datzelfde jaar werd 
hij aangesteld als meester van de Brabantse rekenkamer, een functie die 
hij tot de inname van Brussel in 1585 door Farnese zou blijven vervul-
len. Onder het Spaanse bewind was er voor hem geen publieke functie 
meer weggelegd, en hij trok zich terug op zijn buitenverblijf ‘Cleyn Ve-
negien’, waar hij in 1599 zou sterven. De vroege jaren ’80 waren relatief 
rustige jaren, waarin Houwaert de gelegenheid vond tot het schrijven 
van zijn meest omvangrijke werken: De vier wterste (1583) en Pegasides 
pleyn (1582-’83). Na de eerste uitgave bij Christoffel Plantijn volgden van 
beide werken talrijke herdrukken (onder meer bij Van Waesberge in Rot-
terdam) die Houwaerts grote populariteit tot in het zeventiende-eeuwse 
Holland bewijzen. Op een inventarislijst van de Haarlemse kamer Trou 
Moet Blijcken uit 1610 komen beide titels voor,588 en Bredero’s Spaanse 
Brabander noemt Houwaert als laatste in een rij van beroemde Brabantse 
dichters, die bij het Amsterdamse publiek bekend moeten zijn geweest 
als ietwat sleetse ‘gouwe ouwen’.589 

586  De gegevens in deze paragraaf zijn ontleend aan De Bock 1960, p. 5-7 en Houwaert 
1965, p. 13-15 en 32-62.
587  Jupiter en Yo I, prologhe v. 50-54:‘Der Stadt eere verheught de soete Warande // 
Van Brussele met grooter jubilatien // En die seven gheslechten zijn t’haren onderstande 
// Subiectelijck met de neghen natien.’
588  Van der Heijden en Van Boheemen 1999, p. 403.
589  Meer vermeldingen van Houwaert in De Bock 1960, p. 7; voor de waardering van 
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 Over de vrijmoedige manier waarop Houwaert in zijn werk de 
meest uiteenlopende bronnen benut, hebben onderzoekers zich in het 
verleden vaak verwonderd. Houwaert vertaalt, compileert en parafra-
seert, maar lijkt vaak ook onbewust flarden van zijn lectuur te hebben 
verwerkt in zijn eigen teksten. Er is gewezen op ontleningen aan klassie-
ke auteurs, maar ook aan Bourgondische dichters en andere rederijkers. 
Het recyclen van zijn eigen teksten was een eveneens door Houwaert 
beproefde techniek.590 Hoewel soms de indruk is gewekt dat Houwaert 
het niet zo nauw nam met wat ik maar even anachronistisch het ‘au-
teursrecht’ zal noemen, denk ik, met Van Gijsen, dat hij wel degelijk 
onderscheid maakte tussen werken van zijn eigen inventie (waarbinnen 
ontlenen en compileren voor hem geoorloofde technieken waren) en 
teksten van anderen, die hij geschikt maakte voor de drukpers. Alleen 
in het eerste geval laat hij zijn naam op het titelblad afdrukken, zoals 
in Pegasides pleyn: ‘Poëtelyck gheinventeert, ende rhetorijckelijck ghe-
componeert, by Jehan Baptista Houwaert’. In de andere gevallen laat hij 
slechts een ‘bescheiden vingerafdruk’ na, in de vorm van een acrosti-
chon of zinspreuk.591

Wat was nu precies het aandeel van Houwaert in de totstandkoming van 
Den handel der amoreusheyt? Vermoedelijk is het spel van Jupiter en Yo 
veel ouder dan de uitgave ervan in 1583, en kan Houwaert dus niet de 
auteur zijn. Het spel vertoont zowel in thematiek als in dramaturgie en 
stijl grote overeenkomsten met Smekens Mars en Venus, dat uit het be-
gin van de zestiende eeuw stamt.592 Ook stilistische kenmerken maken 
het minder waarschijnlijk dat Houwaert de dichter van de drie hoofd-
spelen zou zijn, al heeft hij in de epiloog van het laatste spel zijn zin-
spreuk ingevoegd. Hij eigende zich daarmee een waarschijnlijk toch al 
anonieme tekst toe, waarvan hij op een of andere manier het handschrift 
had weten te bemachtigen.593 De drie spelen zijn ieder voorzien van een 

Houwaert zie ook Van Vinckenroye 1961.
590  Hij moet over een behoorlijke bibliotheek hebben beschikt, meer dan wat de 
inventaris uit 1569 bijna achteloos opgeeft: ‘diversche pappieren ende ander oude 
boecken’; Van Vinckenroye 1965, p. 39, n. 47; Van Gijsen 1994, p. 75 noemt ontleningen 
aan Jan van den Dale, Cornelis Crul, Anthonis de Roovere, Anna Bijns en Olivier de la 
Marche, de Heroides-vertaling van Van Ghistele en Coornherts Boccaccio-uitgave, en 
signaleert in Pegasides Pleyn reminiscenties aan de Spiegel der minnen, Leander en 
Hero, Piramus en Thisbe (Amsterdam) en mogelijk ook Narcissus en Echo.
591  Zie Van Gijsen 1994, p. 61.
592  Van Gijsen 1991, p. 319 en id. 1991-92, p. 60.
593  Het spel is uit een rederijkerskamer afkomstig, gezien de slotformule: ‘Nemet 
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proloog, een conclusie en een naspel.594 Ook die stukken kan Houwaert 
reeds zo hebben aangetroffen in het manuscript dat hij voor zijn uit-
gave gebruikte. De pro- en epilogen lijken erg op die van de Spiegel der 
Minnen, ze geven vooral samenvattingen van het vertoonde en blikken 
vooruit op het komende spel. Ook kondigen zij de naspelen aan. De pro-
loogsprekers richten zich tot een luisterend publiek, en refereren duide-
lijk aan een opvoeringssituatie in formules als: ‘Int ander spel salmen 
u thoonen’, ‘Hoort dan ons Amoreuse materie voort spelen’ en ‘hoort 
noch van ons een sotte collatie (…) Dan moegdy ter taveernen drincken 
// gaen.’ De sterk belerende toon die Houwaerts werk vaak kenmerkt, is 
hier afwezig. Van Gijsen heeft laten zien dat de naspelen qua thematiek 
nauw aansluiten bij de hoofdspelen. Zij vermoedt dat Houwaert over een 
bron beschikte waarin alle teksten waren opgenomen zoals ze oorspron-
kelijk werden opgevoerd,595 dus naast de drie delen van Jupiter en Yo ook 
alle pro- en epilogen, en de naspelen. Of Houwaert al redigerend veel aan 
die oorspronkelijke teksten heeft veranderd, blijft een vraag. Maar dat 
hij daarbij rigoreus te werk kon gaan, zal blijken bij de bespreking van 
Den handel der amoureusheyt uit 1621.

In het fonds van Jan van Brecht is Den handel der amoreusheyt een op-
vallende uitgave. Als officieel stadsdrukker kwamen er van zijn persen 
vooral zakelijke, bestuurlijke publicaties: ordonnanties, plakkaten en 
kronieken. De uitgave van een amoureuze bundel lijkt dan ook vooral 
het initiatief van Houwaert te zijn geweest. In datzelfde jaar drukte Van 
Brecht namelijk nog twee teksten die aan Houwaert worden toegeschre-
ven: Die clachte ende troost van Belgica, die Houwaert dichtte ter ge-
legenheid van het aantreden van Anjou in 1582, en Die Remedie der 
liefden, een vertaling van Ovidius’ Remedia amoris, waar Houwaerts 
acrostichon voorkomt in het opdrachtgedicht. Maar waarom Houwaert 

danckelijck vrinden vercoren // Tis al ghedaen de const ter eeren // Als ruyde scholieren 
// Die noch leeren.’ De gebruikelijke kamerspreuk en eventueel de persoonlijke zin-
spreuk van de dichter kunnen bij de revisie door Houwaert zijn geretoucheerd; wellicht 
is het gebruik van ‘minlijck accoort’ in de conclusie bij het eerste deel een toespeling 
op het Mariencransken, de kamer die in 1507 uit een fusie van Brusselse kamers was 
ontstaan; zie Van Gijsen 1991, p. 319.
594  Van Gijsen 1994 introduceerde de term ‘tussenspel’, die suggereert dat deze dialo-
gen een schakel vormen tussen twee hoofdspelen; dat gaat wellicht op voor de gedrukte 
versie van de teksten, maar in de praktijk werden de drie hoofdspelen op verschillende 
dagen opgevoerd, met na elke opvoering een luchtig spelletje ‘toe’; de term ‘tussenspel’ 
is zeker niet adequaat voor de laatste dialoog, die immers de hele bundel afsluit.
595  Van Gijsen 1994, p. 82.
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deze teksten bij Van Brecht onderbracht en niet bij Plantijn, zijn vaste 
uitgever, is onduidelijk. Misschien waren de relatief bescheiden Brus-
selse uitgaven voor een meer lokaal publiek bedoeld? De proloog in Ju-
piter en Yo is nadrukkelijk gericht tot de bestuurders en bewoners van 
Brussel,596 en het aan Van Brecht verleende privilege beperkt zich tot 
Brabant.597 Anderzijds wijst het lofdicht van de Antwerpenaar De Mey-
ere op een bredere doelgroep.

Van Brechts uitgaven van de Remedie en de Handel sloten goed aan bij 
een nieuwe mode: die van de artes amandi in de volkstaal. Dat die aan-
sluiting bewust werd gezocht, blijkt al uit de titel. Er werd niet gekozen 
voor ‘historie van Jupiter en Yo’, naar het voorbeeld van de overbeken-
de ‘historie van Pyramus en Thisbe’, maar men volgde het model van 
meeromvattende titels als Spiegel der minnen (1561), Conste der min-
nen (1564), Sleutel der liefde (1566-70) en Boeck der amoreusheyt (1580). 
Een vergelijking van de Handel met deze liefdesbundels geeft dan ook 
inzicht in de mogelijke bedoelingen van Houwaert en Van Brecht.

De Remedie der liefden is een vertaling van Ovidius’ Remedia Amoris 
in rederijkersverzen, gevolgd door een ‘Boeck van die clachte van ombe-
hoirlijcker minnen’, een ‘Boeck van den aert der lichter vrouwen’, ‘Die 
clachte Vulcani over Venus zijn wijff’, een ‘Dialogus van d’ onghestadi-
cheyt der vrouwen’ en tot slot een verzameling amoureuze balladen en 
refreinen, onder de titel ‘Boeck van diveersche Lamentatien vande ghe-
hoonde minnaers’.598 Veel refreinen uit dit laatste deel van de Remedie 
zijn bekend uit andere bronnen, waardoor het er op lijkt dat Van Brecht 
in deze bundel vooral bestaand (handschriftelijk) materiaal bijeenbracht. 
Toch is de betrokkenheid van Houwaert bij de totstandkoming van de 
bundel een feit. Op de achterkant van het titelblad is een opdracht ‘Tot-
te Eersame Lesers’ gericht, waarin de zinspreuk van Houwaert ‘Houdt 
Middelmate’ is verwerkt. Ook het slot van Die clachte Vulcani bevat 

596  Zie Van Gijsen 1991.
597  De tekst van het privilege komt alleen in het Londense exemplaar voor, fol. Riii r: 
‘Onse ghenadighe heere den hertoghe van Brabandt heeft toeghelaten Janne van Brecht 
Boeckprinter der stadt van Bruessele te moghen printen seker Boecxken gheintituleert 
Den Handel der Amoreusheyt etc. met Interdictie van allen Boeckprinters tselve naer te 
drucken / ofte dese naerghedructe boecxkens by eenighe Boeckvercoopers te vercoopen 
binnen desen Lande van Brabandt binnen den termijn van ses Jaren ende dat op confis-
catie van de selve naergedructe boecken ende voorts te vervallen in sekere pene naer In-
hout vande Acte .XXII. Augusti. 1583. Daer op gheexpedieert. Onderteekent J. Spijsken.’
598  De Bock 1960, p. 114-119.
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zijn zinspreuk. Verder schreef Houwaert Die clachte van ombehoirlij-
cker minnen, waar zijn acrostichon in de slotstrofe voorkomt.599 Mis-
schien vertaalde Houwaert ook de Remedia, maar noch in de vertaling, 
noch in de toegevoegde ‘conclusie’ is zijn zinspreuk verwerkt. De iden-
tieke vormgeving, in vijftienregelige strofen die allen eindigen met een 
sententie, wijst eerder op Marius Laurier, de Ieperse boekverkoper die 
ook Ovidius’ Ars Amatoria vertaalde.600 Als de Conste der Minnen werd 
deze vertaling in of voor 1564 uitgegeven. Er kwam een herdruk in ’66, 
maar in 1570 werd de Conste op de Index van verboden boeken geplaatst, 
waarna er nog één herdruk volgde, in 1581.601 Een sterk gekuiste proza-
bewerking van de Antwerpse weesvader Andries Nuts verwierf in 1587 
wel kerkelijke goedkeuring en kende een lange reeks van herdrukken, 
waarvan de laatste in 1922.602 Van Brecht lijkt met de titel van de Reme-
die bewust de aansluiting te zoeken met de in 1581 reeds beroemde en 
beruchte Conste:

Die Conste der Minnen / 

De Arte Amandi / ghenaempt. 

Int Latijne beschreven door den 

vermaerden Poeet ende Meester 

der Minnen Ovidius Naso. 

Ende nu eerst in onser duytscher 

talen overghesedt. Allen Jonghers 

die haer met deser Consten wil-

len moeyen / seer oorbaer ende 

nootsakelijck ghelesen.

Die Remedie der liefden. 

In tLatijne beschreven door 

den vermaerden Poeet Ovi-

dius Naso / 

ende nu in onse Nederlansche 

tale Rhetorijckelijck overge-

sedt / orboorlijck / ende noot-

sakelijck ghelesen voor D’ 

amoreuse.

Niet alleen de titels komen opvallend overeen, ook het binnenwerk 
vertoont veel gelijkenis. Zo ontleenden Houwaert en Van Brecht aan 
de Conste der minnen wellicht ook het idee om een bloemlezing van 
amoureuze rederijkersteksten aan de vertaling toe te voegen. In de Conste 
zijn dat minnebrieven, amoureuze refreinen, raadsels en een meisprake, 
maar in de Remedie is het materiaal minder galant, om niet te zeggen: 

599  Van Gijsen 1994, p. 76 n. 35.
600  Van Gijsen 1994, p. 76, n. 35.
601  Zie over de Conste der minnen: Kossmann 1940-42, id. 1941, Arens 1958, Brae-
kman 1985-86 en Van Boheemen 1989.
602  Arens 1958; De Rynck en Welkenhuysen 1992, p. 275.



�   ‘…Ende plaisant om lesen’

2��

ronduit misogyn. Vrouwen worden er stelselmatig gepresenteerd als 
onbetrouwbare, wellustige schepsels, met wie je je maar beter niet teveel 
kunt inlaten. De oorspronkelijke tekst van Ovidius, die ironisch van toon 
was, wordt door die toevoegingen werkelijk een probaat middel tegen 
verliefdheid, ‘orboorlijck ende nootsakelijck ghelesen voor d’amoreuse.’ 

Behalve de Remedie kreeg de Conste der Minnen nog tal van navolgers: Den 
Sleutel der Liefden, Tprieel der Amoreusheyt, Dboeck der Amoreusheyt. Al 
deze titels zijn bloemlezingen van amoureuze refreinen, toneelspelletjes, 
raadsels, brieven en liederen. Veel van het materiaal werd overgenomen 
uit bestaande bundels en weer aangevuld met andere, ook vaak oudere, 
handschriftelijk overgeleverde teksten. Met deze bundels richtten de 
drukkers zich, net als in de vele amoureuze liedboeken en refreinbundels, 
op een jong publiek.603 Vermoedelijk maakten de boekjes deel uit van de 
stedelijke jeugdcultuur en functioneerden ze op dezelfde wijze als in de 
zeventiende eeuw de Amsterdamse lied- en embleembundels.604

Zowel door de titel Den handel der Amoreusheyt als door de afwisseling 
van ‘excellente, constighe, soet-vloyende Poetische spelen van sinnen’ 
met ‘behaeghelijcke ende belachelijcke Dialogen oft disputacien van 
minnen’ raakte de uitgave van Van Brecht en Houwaert geassocieerd 
met deze nieuwe literaire mode van artes amandi. Die associatie 
betekende overigens niet dat het mythologische karakter van Jupiter 
en Yo minder bepalend werd voor de receptie: op het titelblad van de 
Handel staat uitdrukkelijk dat het ‘poetische spelen van sinnen’ betreft 
en dat het boek niet alleen geschikt is voor verliefden, maar ook voor 
‘die Edele constige gheesten’. En daarmee worden de liefhebbers van de 
rederijkerskunst, verliefd of niet, aangesproken.

Hoe groot was ten slotte het succes van Den handel der Amoreusheyt? 
Voor zover bekend is er geen tweede druk verschenen, en van de eerste 
zijn maar enkele exemplaren overgeleverd.605 Dit betekent niet per se 

603  Over amoureuze liedboeken en refreinbundels en hun jeugdige publiek zie Coig-
neau 1997 en verdere literatuur aldaar.
604  Coigneau 1997, p. 170-171; ik betwijfel of deze Antwerpse bundels, meer dan hun 
Amsterdamse opvolgers, functioneerden als ‘leesteksten’, zoals Coigneau beweert: 
refreinen, dialogen en tafelspelen waren bij uitstek geschikt om in gezelschap voor te 
dragen, en ze gaven vast en zeker aanleiding tot levendige gesprekken; de afwezigheid 
van liederen die Coigneau signaleert is echter wel opmerkelijk, evenals het verschil in 
presentatie: de zeventiende-eeuwse uitgaven zijn vaak in oblong formaat en rijkelijk 
geïllustreerd; zie Grootes 1987.
605  Mij zijn drie exemplaren bekend: in de KB Brussel, BN Parijs, BL Londen.
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dat het boek geen succes had, maar Jan van Waesberge hoefde kennelijk 
ook niet te vrezen voor verwarring toen hij in 1621 zijn bundel met my-
thologisch-amoureuze spelen eveneens ‘Den handel der amoureusheyt’ 
noemde. 

 �.4 Het loon der minnen, Hoorn �600 
Het anonieme spel van Iphis en Anaxarete vertoont niet alleen in de 
tekst invloed van de Spiegel der Minnen. Naast enkele overeenkomstige 
scènes en formuleringen lijkt ook de titel waaronder dit spel werd 
uitgegeven een toespeling op het bekende succes van Coornhert. De 
volledige titel luidt: 

Het loon der minnen. Een Treurspel oft Tragoedie Inhoudende de Historie 

van Iphis ende Anaxarete. Wiens inhoudt vertelt wort in het xiiii. Boec 

Der herscheppinge ofte transformatie beschreven Door den Hoochgeleer-

den ende wijdt-Beroemden Poeet PVBL. OVIDIVS NASO Speelsche wijs 

in Duyts Overgeset.

Het werk wordt dit keer iets nadrukkelijker als een dramatische tekst 
gepresenteerd, met de aanduiding tragoedie op het titelblad, een perso-
nagelijst en een proloog die waarschijnlijk speciaal voor de uitgave is 
toegevoegd, ‘deur twee ghesproken’; verder is het gebruik van de aandui-
ding pausa in deze uitgave opmerkelijk: normaal gesproken duidt deze 
op een korte onderbreking van het spel, maar hier is het een synoniem 
voor acte;606 het spel is, geheel in klassieke trant, verdeeld in vijf bedrij-
ven. Verder sluit de uitgave aan bij wat we bij de eerdere spelen zagen: 
een octavo-formaat, gotische letters, een houtsnede op het titelblad en 
de personageaanduidingen tussen, in plaats van voor de regels. De ge-
bruikte term tragedie en de vermelding van de klassieke bron wekken 
de indruk dat het om een renaissancedrama gaat, maar Het loon der 
minnen is net als de andere besproken stukken een echt zinnespel. De 
auteur607 maakt zich bekend in een kort gedicht Van den zoilist [sic], dat 
het acrostichon Arent Jans Fries bevat, en de ondertekening met Aensiet 
Jonste.608 

606  Zie ook Van Eemeren 1973.
607  Of bewerker?
608  Over Arent Jans Fries, zinspreuk ‘Aensiet Jonste’, is niets bekend.
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 Het boekje was een van de eerste producties van de Hoornse druk-
ker Willem Andries, die blijkbaar kon vertrouwen op de populariteit van 
ovidiaans-amoureuze boekjes of op de toenemende bekendheid van het 
publiek met gedrukt toneel in de eigen taal. Uit de schaarse receptiegege-
vens blijkt dat zowel de associatie met toneelliteratuur als met amoureuze 
bloemlezingen werd gelegd. Het exemplaar uit de Universiteitsbibliotheek 
Leiden609 is afkomstig van de 18e eeuwse Amsterdamse verzamelaar Da-
niel van der Lip, die het in zijn collectie gedrukt drama opnam. Een ander 
exemplaar, dat in de Stadsbibliotheek Haarlem thuishoort, is samengebon-
den met een niet-dramatische bundel amoureuze literatuur uit 1582: De 
recreatieve devisen ende amoureuse lieflicheden, inhoudende veel schoone 
gheraetselen, cleyne ghedachten, etc.610 

 �.5 Den handel der amoureusheyt, Rotterdam �62�
De geschiedenis van het mythologisch-amoureuze drama krijgt zijn laatste 
mijlpaal in 1621. Bij Jan van Waesberge de Jonge in Rotterdam verscheen 
toen Den handel der amoureusheyt, op het eerste gezicht een chique boek. 
Hoewel het op een bescheiden en handzaam octavo-formaat is gedrukt, 
bevat het toch vier paginagrote gravures en een elegante titelprent. Ook 
de Romeinse letter, op dat moment nog altijd niet gebruikelijk voor 
toneelteksten en nog minder voor rederijkerspoëzie, verleent aan de uitgave 
een voor die tijd moderne, deftige uitstraling. In het voorwerk staan vijf 
gedichten in alexandrijnen die de inhoud van de bundel aankondigen. Ze 
zijn ondertekend met ‘Niet Snel Al-be-recht’. Het boek bevat, aldus het 
titelblad, vier ‘Poetische Spelen, 1. Van Aeneas ende Dido, 2. Narcissus endeVan Aeneas ende Dido, 2. Narcissus ende 
Echo, 3. Mars ende Venus, 4. Leander ende Hero’. Ieder spel begint met eenLeander ende Hero’. Ieder spel begint met een 
eigen titelblad, een lijst van personages en een afbeelding. Het tweede en 
derde spel worden bovendien afgewisseld met zogenaamde ‘tussenspelen’, 
kortere dialogen over amoureuze onderwerpen. De eerste drie spelen zijn 
tevens bekend uit de afschriften van Reyer Gheurtsz. Daar worden als 
respectievelijke auteurs genoemd: De Mol (pseudoniem van Van Ghistele), 
Colijn Keyart en Smeken. Maar volgens het opschrift van de Handel werd de 
gehele bundel ‘Poetelijck geinventeert ende Rethorijckelijck ghecomponeert 
Door Heer ende Meester Johan Baptista Houwaert’. Ook diens zinspreuk 
‘Houdt middelmate’ komt er regelmatig in voor. Het vermeende ‘plagiaat’ 

609  Leiden, UB 1095 H 2.
610  Stadsbibliotheek Haarlem, 88 A 21:1; dit exemplaar is zoek, aldus Jaspers 1997, nr. 
507; een derde exemplaar in BN Parijs, 8-YTH-68983.
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heeft in de loop van de literatuurgeschiedenis veel pennen in beweging 
gebracht,611 totdat Annelies van Gijsen in 1994 een gedetailleerde 
reconstructie gaf van de vermoedelijke gang van zaken en Houwaert alsnog 
vrijpleitte.612 In het vervolg zullen we nagaan hoe de teksten voor de Handel 
werden verzameld, bewerkt en gepresenteerd, en in hoeverre Houwaert 
daarvoor inderdaad verantwoordelijk kan worden gesteld.

-Compilatie en bewerking
De proloog van het laatste spel, Leander en Hero, gunt ons een blik op de 
schrijftafel van de samensteller van Den handel der amoureusheyt. In deze 
proloog vertellen de personages Poetelijck Gheest en Amoureuse Fantasije 
over hun plan:

Poëtelijck Gheest

(…)

Laet ons vertellen naect // hoe sy hebben gheblaect,

Want ons wercken en moghen niet blijven ghestaect,

Al zouden wy derhalven noch moeyte en kost // hebben,

En op hope dat niet en zal zijn ghelaect

Den Handel der amoureusheyt die wy begost // hebben,

En in vier Amoureuse Boecken ghetrost // hebben,

Moeten wyse volmaken voor de vrinden.

Amoureuse Fantasije

Want wy dees wercken over de twee deelen met lost // hebben

Volbrocht, zoo laetse ons voor al volinden.613

Deze proloog wekt de indruk dat Leander en Hero speciaal werd gecom-
poneerd om Den handel der amoureusheyt te completeren. Er moesten 
vier stukken worden samengebracht (‘getrost’) en meer dan de helft (‘over 
de twee delen’) was reeds klaar. Nu moest alleen het verhaal van Lean-
der en Hero nog worden gedramatiseerd (‘speelwijs ghemaect’). Waar-
schijnlijk is J.B. Houwaert, de man die op het titelblad vermeld staat als 
de auteur, degene die de teksten in de Handel heeft samengebracht en 

611  Vinck-van Caekenberghe 1996, p. 150-164 geeft een uitvoerige bespreking van de 
betreffende literatuur.
612  Van Gijsen 1994.
613  Leander en Hero I, prologhe v. 23-31.
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bewerkt.614 Maar ondanks de suggestie die in de Leander en Hero-pro-
loog wordt gewekt, lijkt diens plan niet helemaal te zijn voltooid. Uit 
vergelijking met de beschikbare handschriften blijkt namelijk dat alleen 
Narcissus en Echo en Mars en Venus grondig herzien werden. Houwaert 
ontdeed deze twee spelen van al te seksueel geladen metaforen en ver-
ving ze door eufemistische alternatieven. ‘Sy heevet tvier in hör kuec-
kene’ werd bijvoorbeeld ‘Haer herte is gheheel in liefden ontsteken’.615 
Daarnaast werden bijbelse verwijzingen vervangen door klassieke exem-
pelen en overbekende klassieke voorbeelden werden op hun beurt ver-
vangen door minder voor de hand liggende. Deze ingrepen zijn geheel 
in lijn met de norm die vanaf het midden van de zestiende eeuw opgeld 
deed, om geen religieuze en wereldse zaken te combineren.616 Een derde 
redactionele ingreep was de opsplitsing van de spelen in drie delen en de 
toevoeging van bijpassende na-spelen aan ieder deel. Ook de prologen bij 
deze spelen zijn kennelijk door Houwaert gedicht.617 Hij verantwoordde 
zijn bemoeienis door consequent zijn zinspreuk te verwerken in de eer-
ste proloog van ieder spel en aan het slot van ieder boek. Zijn bemoeienis 
met de tekst van Aeneas en Dido is daarentegen aanmerkelijk kleiner. Er 
zijn wel allerlei kleine verschillen tussen het handschrift van Gheurtsz 
en de gedrukte tekst in Den handel der amoureusheyt, maar die zijn 
te verklaren uit de overlevering en niet als een systematische kuising 
van obscene taal, zoals bij Narcissus en Echo en Mars en Venus. Wel 
opmerkelijk is dat de prologen die we uit het handschrift van Gheurtsz 
kennen, in de druk ontbreken. Misschien vond Houwaert ze te specifiek 
Antwerps, want tevens verving hij in de slotregels de naam en het devies 
van de Antwerpse Goudbloem door zijn eigen zinspreuk. Verder liet hij 
de tekst van Van Ghistele echter ongemoeid, en ook na-spelen ontbre-
ken. Ook aan Leander en Hero zijn geen na-spelen toegevoegd. De spel-
tekst zelf bevat echter precies het soort scabreusheden dat Houwaert in 
Narcissus en Echo en Mars en Venus zo zorgvuldig wegwerkte. Hoewel 
vergelijkingsmateriaal in het geval van Leander en Hero ontbreekt, is 
het daardoor weinig waarschijnlijk dat Houwaert dit spel heeft bewerkt, 
laat staan dat hij het zelf zou hebben geschreven. Het ziet er naar uit dat 
alleen de prologen bij Leander en Hero van zijn hand zijn, en dat hij niet 

614  Van Gijsen 1994; zie ook Waterschoot 1994 en Van Bentum 2000-’01.
615  Narcissus en Echo fol. 12v en Den handel der amoureusheyt fol. H4v.
616  Zie hoofdstuk 1.
617  Van Doorn 1969, Van Gijsen 1994, Waterschoot 1994.
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meer toekwam aan een verdere redactie van de hoofdtekst.618 Voordat hij 
zijn redactiewerk kon afmaken, overleed Houwaert in 1599 en liet zijn 
kopij onvoltooid achter.619

-De uitgave door Van Waesberge
Het is niet verwonderlijk dat Jan van Waesberge de Jonge, toen hij dit 
pakket in handen kreeg, meende met een eigen werk van Houwaert 
te maken te hebben. Houwaert stond reeds bekend als een productief 
schrijver en, dankzij zijn veelgelezen Pegasides Pleyn ende den lust-hof 
der maeghden, als een Nederlandse Ovidius. De kopij van de Handel 
paste volmaakt in dit beeld, en de suggestie die uitging van de proloog 
van Leander en Hero en het regelmatig opduikende ‘Houdt middelmate’ 
deden de rest. Het valt ook te begrijpen dat Van Waesberge de naam van 
Houwaert graag op het titelblad van zijn uitgave vermeldde, als een extra 
garantie voor succes. Voor de vormgeving nam hij dan ook een voor-
beeld aan de uitgave van diens Pegasides Pleyn. Oorspronkelijk uitge-
geven bij Plantijn in 1583, kende dit werk een groot aantal herdrukken, 
onder meer in 1615 door Van Waesberge zelf. In deze zestiendelige lief-
desleer, doorspekt met mythologische, bijbelse en novellistische vertel-
lingen, opende ieder boek met een toepasselijke gravure in een klassieke 
vormgeving. Niet alleen dit illustratiepatroon, ook een deel van de titel 
werd door Van Waesberge bijna letterlijk overgenomen van Pegasides 
Pleyn, waar het onderschrift luidde: ‘Begrepen in 16 amoreuse poëtelij-
cke stichtende boecken (…) Poëtelyck gheinventeert, ende rhetorckelck 
ghecomponeert, by Jehan Baptista Houwaert’.

Jan van Waesberge de Jonge (Rotterdam 1588-?) behoorde tot de derde ge-
neratie van een Antwerpse drukkersfamilie.620 Zijn vader Jan van Waes-
berge II verhuisde tegen 1587, waarschijnlijk onder druk van de inquisitie, 
met het bedrijf naar Rotterdam, vestigde zich aan de Markt in het huis 
De Faem en gaf daar tenminste 120 titels uit, onder meer in opdracht 
van de stedelijke overheid en de admiraliteit. Ook deed hij een groot 
aantal amoureuze bundels van Zuid-nederlandse herkomst opnieuw 

618  Van Bentum 2001-’02, p. 36-37.
619  Waterschoot 1994, p. 94; Houwaert had acht kinderen, waaronder een zoon Rap-
hael die de bezitter is geweest van een handschrift met vroeg-zestiende-eeuwse Brussel-
se rederijkersteksten (Repertorium 1C). Wellicht erfde deze ook de overige manuscrip-
ten uit zijn vaders verzameling, waaronder het pak van Den handel der amoureusheyt.
620  Ledeboer 1869, Briels 1974, p. 531-38.
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verschijnen, o.a. Den sleutel der liefden (1594), Tprieel der amoreusheyt 
(1596 en 1602), Der Griecscher princessen clachtige sendt-brieven (1600, 
1607 en 1615), De arte amandi oft de Konste der minnen (1609) en Den 
Spiegel der minnen (1617). Zijn zoon, Jan van Waesberge de Jonge, blijkt 
vanaf 1614 als drukker actief te zijn, en was sinds 1615 gevestigd ‘op ’t 
Steygher aen de Koren-merct’. Met de heruitgave van Pegasides Pleyn 
in 1615 en de productie van Den handel der amoureusheyt volgde Van 
Waesberge de Jonge dus een succesvol ‘familierecept’ en werd hij, net als 
zijn vader, oom Pieter en broer Isaac, een van de belangrijke figuren in 
het proces van culturele overdracht tussen de Zuidelijke en Noordelijke 
Nederlanden. 

De uitgever was het aan de status van de overleden Houwaert verplicht 
om aan diens vermeende werk een aantal gedichten vooraf te laten gaan. 
Een onbekende dichter met het motto Niet Snel Al-be-recht621 maakte 
een lofdicht op de bundel als geheel, waarin Houwaert wordt geprezen 
om zijn ‘geleerde pen’, die de wonderlijke macht van de liefde heeft be-
schreven ‘in vier groote boucken zo levendigh en wel’. Het gedicht is 
zo algemeen van inhoud dat het geschreven kan zijn zonder de Handel 
vooraf gelezen te hebben. Dit geldt ook voor de vier gedichten die volgen 
en waarin de respectievelijke mythen worden beschreven. Hier blijkt 
duidelijk dat de lofdichter de inhoud van de spelen niet kende, maar 
misschien wel (de ontwerpen voor) de prenten had gezien. Zo wordt Ae-
neas omschreven als ‘een beed’laer vande straet, en een land-vluchtigh 
mensch’, die ‘zich op syn knien voor u [Dido] gebogen heeft’, terwijl hij 
in het spel als een prins, een ridder en stichter van een toekomstig rijk 
wordt geportretteerd; Narcissus eindigt in het lofdicht als een bloem aan 
de waterkant, in plaats van te verdrinken; en Venus en Mars worden vol-
gens Niet Snel Al-be-recht gevangen in een net, terwijl in het spel sprake 
is van een ketting. De kloof tussen de gedichten in het voorwerk en de 
hoofdtekst wordt nog vergroot door stilistische verschillen: Niet Snel 
Al-be-recht dichtte alexandrijnen, overwegend in gepaard rijm. 

-De illustraties
Net als de gedichten in het voorwerk zijn ook de illustraties van Den 

621  Een vrije vertaling van het Latijnse ‘Nec cito, nec temere’, ofwel: ‘niet snel, niet 
onbezonnen’, dat werd gebruikt door Willem Silvius; misschien ook een anagram?
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handel der amoureusheyt in renaissancistische stijl uitgevoerd.622 De 
uitgever Jan van Waesberge liet twee jonge Rotterdamse kunstenaars de 
prenten voor deze bundel vervaardigen. De een was zijn neef de graveur 
Jan van de Velde (1593-1641), 623 zoon van de Rotterdamse schrijfmeester 
met dezelfde naam, wiens Spieghel der Schrijfkonste in 1605 bij Van 
Waesberge was uitgegeven. De jonge Van de Velde kreeg zijn opleiding 
bij Jacob Matham in Haarlem en trad er in 1614 toe tot het gilde van 
Sint Lucas. Twee jaar eerder was de tweede Rotterdammer, Willem Buy-
tewech (1591/92-1624), daar ook ingeschreven. Vanaf 1618 maakte Van 
de Velde 29 gravures naar ontwerpen van Buytewech.624  Toen Jan van 
Waesberge hen in 1621, of iets eerder, de opdracht voor Den handel der 
amoureusheyt gaf, stonden beiden aan het begin van hun carrière. Dat 
verklaart wellicht ook waarom de prenten niet gesigneerd zijn. 
Willem Buytewech kon zich bij zijn ontwerp verlaten op een inmiddels 
rijke traditie van mythologische voorstellingen, waarin, zoals we bij 
Pyramus en Thisbe al zagen, de Metamorfosen-illustraties van Bernard 
Salomon een grote rol speelden. In twee gevallen (de grote prenten van 
Narcissus en Mars en Venus) baseerde Buytewech zich op prenten van 
Salomon of kopieën daarvan.625 Voor de lichaamshouding van Mars en 
Venus, zittend op de rand van het bed, lijkt daarnaast een andere bron te 
zijn gebruikt: de gravure van Crispijn de Passe naar ontwerp van Maar-
ten Vos, uitgegeven in 1585.626 De illustratie van Aeneas en Dido ver-
toont een scène die niet in de reeks van Salomon voorkomt: de verwel-
koming van Aeneas door Dido. Dit moment stond afgebeeld in de Ovide 
Moralisé die Colard Mansion in 1484 te Brugge had gedrukt, maar werd 
niet opgenomen in de prentenreeks van Bernard Salomon. In een van 
de latere Metamorphoses-uitgaven van diens navolger Virgil Solis, is de 

622  Zie Hollstein’s Dutch and Flemish engravings (…) deel XXXIII, p. 145 en deel 
XXXIV, p. 242-43, Franken en Van der Kellen 1968, nrs. 424-28, Haverkamp Begemann 
1959, CP 49-53, Cat. Willem Buytewech 1975 p. 193-197.
623  Hun moeders waren zusters; zie Van Gelder 1933, p. 1-2; verdere literatuur over 
Van de Velde: Franken en Van der Kellen 1968, Luijten 1993, p. 320-21.
624  Van Gelder 1933, p. 9.
625  Cat. Willem Buytewech 1975, p. 167 meent dat alleen het landschap van de Nar-
cissus-illustratie op Salomon teruggaat; zie voor de geschiedenis van de Metamorfosen-
illustraties Sluijter 2000, p.170-195.
626  Met dank aan Yvonne Bleyerveld voor deze suggestie; het verband is niet helemaal 
zeker; ik krijg uit de beeldtraditie de indruk dat er juist bij Mars en Venus erg op de 
houdingen gevarieerd werd, en de overeenkomst kan dus ook op een gezamenlijk voor-
beeld teruggaan; het Cupidootje dat zich in beide gevallen naast de geliefden op het bed 
bevindt, is echter weer een bevestigende aanwijzing. Voor de gravure van De Passe zie 
Veldman 2001, p. 336.
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scène weer wel opgenomen, waarbij hetzelfde blok (of een kopie) van 
Solis’ Aeneis-reeks werd gebruikt.627 Het is ook deze serie die in 1554 
ten voorbeeld lag aan de prenten in de Aeneis-vertaling van Cornelis van 
Ghistele, bij Hans van Liesvelt te Antwerpen. De twaalf houtsneden in 
deze uitgave (en in vele herdrukken, waaronder die bij Van Waesberge in 
1609) zijn van de Antwerpse graveur Arnaut Nicolai.628 De scène is ook 
afgebeeld in een reeks gravures door Crispijn de Passe, die eveneens ge-
baseerd zijn op die van Solis.629 Het ontwerp van Buytewech wijkt echter 
zozeer af van al deze voorbeelden, dat niet duidelijk is welke daarvan hij 
gekend en eventueel gebruikt heeft. Ook voor de laatste prent in Den 
handel der amoureusheyt, die van Leander en Hero, heeft Buytewech 
zich gebaseerd op een bestaande beeldtraditie.630 Soortgelijke afbeeldin-
gen komen bijvoorbeeld voor in een Parijse uitgave uit 1538 van het ge-
dicht van Musaios, en in Hoofts Emblemata Amatoria.631

 Buytewech is heel vrijmoedig met zijn voorbeelden omgespron-
gen. Vrijwel alle elementen zijn vertaald naar een meer klassieke stijl, 
sommige details zijn weggelaten terwijl andere werden toegevoegd. 
Maar de meest opmerkelijke aanpassingen betreffen de uitbeelding van 
de figuren. Zowel Narcissus als Aeneas en Mars en Venus nemen andere 
houdingen aan dan in de voorbeelden. Staat Narcissus in de beeldtradi-
tie sinds Bernard Salomon en profil uitgebeeld, gebogen boven de bron, 
het gezicht naar beneden gericht, Buytewech laat hem knielen, één arm 
voor de borst, de andere uitgespreid, de blik op de toeschouwer gericht.632 
Aeneas maakt een knieval voor Dido en buigt zijn hoofd ter begroeting, 
terwijl hij in alle andere gevallen op haar toeloopt, zijn helm op het 
hoofd. Wellicht is deze aanpassing geïnspireerd op een eerdere scène in 
het spel, waar Sergestus, een van Aeneas’ metgezellen, de koningin be-
groet en haar ‘te vuete’ valt.633 Ook de houding van Mars en Venus wijkt, 

627  De betreffende Metamorphosen-editie: bij Feyerabendt, Frankfurt 1581; internet-
bron; voor de Aeneis-reeks zie Hollstein’s German engravings (…) LXVI, p. 92.
628  Vinck-van Caekenberghe 1996, p. 237.
629  Veldman 2001, p. 390, fig. 261.
630  Haverkamp Begemann, p. 204-5, wijst er op dat de figuur van Leander een navol-
ging zou kunnen zijn van een Prometheus-schilderij van Rubens, dat sinds 1618 in Den 
Haag was.
631  P.C. Hooft, Emblemata Amatoria, Amsterdam 1611, nr. 7.
632  Volgens Haverkamp Begemann 1959, p. 204 en Cat. Willem Buytewech 1975, p. 
167, n. 5, komt deze Narcissus sterk overeen met die in een tekening van Aegidius 
Sadeler uit 1601.
633  V. 494; wanneer Aeneas even later Dido begroet, neemt hij volgens de regieaan-
wijzing haar hand. In het gedicht dat Niet Snel Al-be-recht op het spel maakte, wordt 
Aeneas omschreven als de man ‘die naect zich op syn knien voor u gebogen heeft (dat 
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zoals gezegd, af van het belangrijkste voorbeeld. In de Salomon-traditie 
liggen ze al, gedeeltelijk onder de lakens, op het bed, maar in de Handel 
omhelzen ze elkaar zittend op de rand van het bed. Wat bracht Willem 
Buytewech ertoe om juist in de houdingen van de figuren zozeer van de 
traditie af te wijken? Hij staat bekend als een vaardig figuurtekenaar, die 
scènes uit het dagelijks leven op treffende wijze wist vast te leggen. Mo-
gelijk wilde hij hier, bewust of onbewust, de gebarentaal van het toneel 
weergeven: Aeneas knielt voor Dido zoals de speltekst het (weliswaar 
voor een ander personage) aangaf, Narcissus lijkt hier midden in zijn 
liefdesklacht te zijn getroffen en Mars en Venus staan op het punt om 
achter de (bedde- of toneel-)gordijnen te verdwijnen. Andere mogelijke 
reminiscenties aan de theatrale context heb ik in deze prenten echter 
niet aangetroffen.

Buytewech en Van de Velde hadden nog geen naam gemaakt toen ze 
deze prenten voor Van Waesberge produceerden, maar dat zou niet lang 
duren. In 1622 maakten ze gezamenlijk het titelblad voor de spelen van 
Bredero, uitgegeven door Pieter van Waesberge in Rotterdam. Van de 
Velde illustreerde zelfstandig de Friesche Lusthof van Starter en bouw-
de een bloeiende graveurspraktijk op in Enkhuizen. Buytewech stierf 
in 1624 op jonge leeftijd, maar zijn werken raakten al gauw in handen 
van verzamelaars en hij kreeg de lovende bijnaam ‘geestige Willem’. In 
een inventaris van Rembrandts bezittingen uit 1656 komen zijn prenten 
voor tussen die van Frans Floris, Hendrick Goltzius en Abraham Bloe-
maert.634 Hun anonieme bijdrage aan de Handel blijkt achteraf een van 
de grootste attracties ervan te zijn geweest. Uit een aantal van de overge-
leverde exemplaren zijn namelijk een of meerdere prenten verwijderd en 
ook zijn er enkele prenten los overgeleverd. De afbeeldingen hadden ook 
op zichzelf kennelijk nog een zekere decoratieve waarde. Maar wanneer 
en voor wie dat gold, is nog moeilijk te achterhalen.635

deerlijck was om zien)’; de dichter schijnt zich dus meer op de afbeelding te hebben 
gericht dan op de tekst van het spel.
634  Grove Art Online, Buytewech; het wordt uit deze vermelding niet duidelijk of 
Rembrandt oorspronkelijke etsen van Buytewech bezat, of gravures naar zijn ontwer-
pen.
635  Het exemplaar Amsterdam, UB 690 D 89 mist alleen de prent van Mars en Venus: 
als gevolg van kuising? Bij Gent, UB Her 962 en Cambridge, UL F162.d.5.1 zijn zowel 
Mars en Venus als Narcissus verwijderd; aan het Rotterdamse exemplaar, uit de collec-
tie van A.M. Ledeboer (1797-1887), ontbreken de vier betreffende folia. In het Rijkspren-
tenkabinet Amsterdam bevinden zich losse exemplaren van de vier prenten.
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Hoe ambitieus en kostelijk de uitgave van Van Waesberge ook mag zijn 
gepresenteerd, Den handel der amoureusheyt verscheen in een tijd dat 
het mythologisch-amoureuze toneelgenre al heel wat terrein verloren 
had. Het Rotterdamse weeshuis liet tijdens de kermis van 1628 vier voor-
stellingen geven van een Aeneas en Dido-spel, hoogstwaarschijnlijk dat 
van Van Ghistele. Getuige de opbrengst van f 534,- waren die een groot 
succes.636 Maar het rederijkerstoneel was in de Noordelijke Nederlan-
den grotendeels naar de marges gedrongen door het renaissancedrama, 
terwijl er na 1621 ook vrijwel geen amoureuze rederijkerspoëzie meer 
werd gedrukt. Daarvoor in de plaats kwamen de modieuze liedboeken, 
embleembundels en nieuwe vertalingen van de Ars amatoria, zoals die 
van Johan van Heemskerk (1622). Ook Cats’ liefdeslessen, in navolging 
van Houwaerts Pegasides Pleyn, zouden niet lang meer op zich laten 
wachten. Of Den handel der amoureusheyt een groot succes was, blijft 
dan ook de vraag. Het grote aantal overgeleverde exemplaren zonder een 
enkele zeventiende-eeuwse bezittersaantekening of andere sporen van 
gebruik kan er op wijzen dat men het boek kocht als een ‘salontafelboek’ 
avant-la-lettre. Maar misschien ook hebben de achttiende-eeuwse bibli-
ofielen waarvan de namen wél in de bundels staan, zich ontfermd over 
een voorraad winkeldochters van Van Waesberge.637 

 4. Slotbeschouwing
Hoewel we niet weten hoeveel mythologisch-amoureuze spelen er in 
de loop van de tijd verdwenen zijn, toont het loutere feit dat er negen 
stukken op schrift bewaard zijn gebleven aan, dat er een zeker belang 
aan deze teksten werd gehecht. In enkele gevallen (de spelen die zowel bij 
Gheurtsz als Houwaert voorkwamen) is zelfs gebleken dat er meerdere 
afschriften van in omloop waren. En een relatief groot aantal werd in de 
loop van de tijd in druk uitgegeven. 
 Niet alle spelhandschriften van rederijkers zijn per definitie 
voor opvoering bedoeld. De grote verschillen tussen het manuscript van 
Cephalus en Procris en de afschriften van Reyer Gheurtsz laten zich 
verklaren door de verschillend doelen waarmee ze werden gemaakt: 

636  Van der Weele 1940, p. 67-68.
637  Eén exemplaar bevat een bezittersaantekening uit 1631, van een Theodorus Binius 
uit Kampen (Gent, UB BL 197913). De latinisering van zijn naam wijst erop dat hij een 
geleerde was, dus geen voor de hand liggende lezer van amoureuze rederijkersliteratuur. 
Hij las in ieder geval het boek van Leander en Hero, want bij de personagelijst voegde 
hij de ontbrekende naam van Apollo toe. 
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de eerste is een slordig afschrift voor tijdelijk gebruik, een klad van de 
auteur of wellicht een regisseurshandschrift, terwijl de kopieën van 
Gheurtsz voor de langere termijn, mogelijk ook als leesteksten waren 
bedoeld. Uit zijn verzameling bleek een levendige uitwisseling van 
teksten, waarbij de lijnen tussen de prestigieuze Antwerpse kamers en 
de Hollandse rederijkers opvallend kort bleken te zijn. De collectie laat 
daarnaast zien hoe mythologie een uitweg bood in omstandigheden waar 
het rederijkersdrama onderdeel was geworden van religieuze controverse: 
het verleende de rederijkers opnieuw een respectabel aanzien en een 
veilig platform om te spreken over morele kwesties. 
 De overgang van speel- naar leesteksten verliep allerminst 
rechtlijnig. Terwijl de Amsterdamse Pyramus en Thisbe in 1600 nog 
werd opgenomen in een Haarlems repertoirehandschrift, circuleerde 
de Brugse tegenhanger al ruim tachtig jaar in diverse vormen in druk. 
Ook valt te twijfelen aan de algemene indruk dat rederijkersspelen niet 
meer opgevoerd werden als ze eenmaal gedrukt waren: zowel Aeneas en 
Dido als Pyramus en Thisbe lijken nog gespeeld te zijn nadat ze waren 
uitgegeven.638 
 Hoewel de rederijkers over het algemeen weinig heil zagen in de 
uitgave van hun spelen, verschenen er betrekkelijk veel mythologisch-
amoureuze spelen in druk. Het lijkt er op dat de stof zich gemakkelijk 
liet plooien naar de uitgeefconventies van andere genres. Door de 
combinatie van epische stof met een amoureus onderwerp bracht 
men het spel van Pyramus en Thisbe in verband met de prozaromans, 
populaire boeken in de volkstaal, vaak rijkelijk geïllustreerd, waarin 
de (liefdes-) avonturen van een held beschreven waren, en die ook vaak 
gedramatiseerde passages op rijm bevatten. De uitgave van de Spiegel der 
minnen stelde de amoureuze spelen op één lijn met de exemplarische 
lezing zoals die voor Terentius’ komedies gebruikelijk was, en opende 
door zijn grote succes de weg voor Den handel der amoreusheyt van 1583. 
Deze uitgave en de Rotterdamse opvolger uit 1621 sloten ook nauw aan 
bij de Ovidiaans-amoureuze vermaaksliteratuur van de rederijkers. De 
mythologisch-amoureuze spelen lieten zich vermoedelijk lezen, of liever 
gebruiken, op dezelfde manier als raadselboekjes, novellenbundels en 
liedboeken: als onderdeel van het sociale verkeer tussen –vooral- jonge 

638  In ’s-Gravenpolder, Zeeland, werd ook de Historie van Sandrijn ende Lanslot nog 
in 1720 opgevoerd, kennelijk op basis van een gedrukte uitgave; zie Hüsken en Schaars 
1985, p. 21; ook de talloze uitgaven van tafel- en bruiloftspelen waren duidelijk bedoeld 
om opgevoerd te worden bij feestelijke gelegenheden; Coigneau 2001, p. 352-53, n. 5.
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mensen. Pogingen om de lectuur van met name Pyramus en Thisbe en 
de Spiegel der minnen te verbieden, wijzen ook op een publiek van jonge 
lezers. Waarschijnlijk was het ook met het oog op die nieuwe doelgroep 
dat de teksten soms werden ontdaan van al te scabreuze taal. Door de 
toevoeging van prologen werd de didactische functie sterker aangezet. 
Ook de toeschrijving aan een gerespecteerd en beroemd auteur (De 
Castelein, Houwaert) hielp mee om de scherpe kantjes van de omstreden 
inhoud af te halen en de uitgave van glans te voorzien.
 De presentatie van de mythologisch-amoureuze spelen in druk 
vertoont in veel gevallen (bij Van Brecht, Manilius, Andries en Van 
Waesberge) renaissancistische kenmerken, zowel in het voorwerk als 
in de illustraties en de opmaak. Voor de introductie van modernere 
afbeeldingen was de mythologische prentenreeks van Bernard Salomon 
van grote betekenis.


