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Hoofdstuk 4 - 
‘Spiegelt u allen die minne draegt’
De spelen in het liefdesdiscours van de zestiende eeuw

�. Inleiding

Eerst moeten we bezien wat liefde is, vanwaar het liefde genoemd wordt, 

wat de werking van liefde is en tussen wat voor mensen liefde mogelijk is; 

hoe liefde wordt verkregen, behouden, vergroot, verminderd, beëindigd; 

en de tekenen dat liefde wederkerig is en wat een van de minnaars moet 

doen als trouw bij de ander ontbreekt.639

Zo begint het liefdestractaat De amore van Andreas Capellanus, aan 
het einde van de twaalfde eeuw. Een paar eeuwen later worden dezelf-
de vragen opnieuw gesteld, zij het wat minder systematisch en expli-
ciet, in de mythologisch-amoureuze spelen. De beide titels Handel der 
Amo(u)reusheyt (uit 1583 en 1621) maken duidelijk dat voor Houwaert 
en zijn uitgevers, Van Brecht en Van Waesberge, niet het mythologische 
karakter of de dramatische vorm voorop stond, maar de amoureuze the-
matiek. Ze presenteerden hun uitgaven als een liefdescompendium. In 
het lofdicht in Den handel der amoreusheyt van 1583 luidt het: ‘dit [boek] 
was zeker vol van liefde.’640 Ook uit andere gegevens blijkt dat het ‘amou-
reuze’ aspect in de receptie van de spelen voorop stond. Colijn, de auteur 
van Narcissus en Echo, wordt in het handschrift van Reyer Gheurtsz 
(1552) ‘de amoröse’ genoemd en het spel van Pyramus en Thisbe wordt 
vanaf de oudst bekende druk betiteld als ‘schoon retorike amoureus be-
quame’. Opvallend in al deze voorbeelden is het gebruik van de term 
‘amoureusheyt’ voor liefde of minne. Wat betekent die precies? Is onze 
term ‘liefde’ wel een adequate vertaling? Wat zeggen de spelen over de 
aard, het karakter, het wezen van ‘amoureusheyt’? En hoe verhoudt dat 
zich tot het contemporaine denken over liefde? Speelt het mythologische 
karakter van de stof nog een speciale rol in de presentatie ervan? Deze 
vragen zullen centraal staan in dit hoofdstuk.

639 ‘Est igitur primo videre quid sit amor, et unde dicatur amor, et quis sit effectus ‘Est igitur primo videre quid sit amor, et unde dicatur amor, et quis sit effectus 
amoris, et inter quos possit esse amor, qualiter acquiratur amor, retineatur, augmente-
tur, minuatur, finiatur; et de notitia amoris mutui, et quid unus amantium agere debeat 
altero fidem fallente.’ ; Capellanus 1982, p32.
640  ‘certe is plenus amoris erat’; Handel 1583, fol. A1v.
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In de zestiende eeuw zijn er voor ‘liefde’ of ‘verliefdheid’ verschillende 
termen: liefde, minne en amoureusheid. Liefde en minne werden ook al 
in de voorgaande eeuwen gebruikt, niet alleen voor verliefdheid, maar 
ook met betrekking tot vriendschap, naastenliefde, ouderliefde of liefde 
tot God, vormen van liefde die in het middeleeuwse denken allemaal 
konden worden aangeduid met de term amor. De term ‘amoureus’ maak-
te vanaf de vroege zestiende eeuw opgang onder de rederijkers, wellicht 
onder invloed van de Franse lyriek.641 Naast ‘zotte’ en ‘wijze’ refreinen 
onderscheidde men een derde groep van ‘amoureuze’ refreinen. Ten op-
zichte van de ‘sotte’ refreinen onderscheiden de amoureuze zich door het 
feit dat ze de liefde serieus nemen, in lijn met de hoofse liefdeslyriek, 
waarvan ze de late erfgenamen heten te zijn. Het feit dat de amoureuze 
refreinen de liefde als een totale en absolute ervaring presenteren, inclu-
sief de lichamelijke beleving, maakt ze volgens Coigneau tot een sub-
categorie van de vroede refreinen.642 Juist de incorporatie van de fysieke 
liefde, de erotiek, vinden we ook in de woordenboeken onder ‘amours’ 
en ‘amoureusheid’. Het MNW vermeldt bij amours de betekenis ‘liefde, 
inzonderheid mingenot’. Het WNT vertaalt amoureusheid als ‘liefde of 
verliefdheid,’ en blijkens de citaten is daarbij vaak het ‘mingenot’ inbe-
grepen. Zie bijvoorbeeld in Coornherts vertaling van Boccaccio’s Deca-
merone (1564): 

Dat sy ... dese ghemeenschappe niet alleen vriendelijck, maer oock Amou-

reuselijck deden werden: sulcx dat sy een wenschelijcke vreughde te sa-

men tusschen de slapelakens bedreven.643

Vriendschap verandert in amoureusheid, en de logische consequentie is 
volgens Coornhert dat de geliefden met elkaar naar bed gaan. Met het 
gebruik van de term ‘amoureusheid’ treedt dus de lichamelijke ervaring, 
de seksualiteit, nadrukkelijker op de voorgrond. De vraag naar de be-
tekenis van liefde in de mythologisch-amoureuze spelen heeft dan ook 

641  In het werk van Anthonis de Roovere (ca. 1430-1482) worden enkele refreinen 
aangeduid als ‘amoureux’, in navolging van de franse ‘chansons amoureuses’ en ‘balades 
amoureuses’; Coigneau 1983, p. 568-69 en 572-73; de term komt echter niet voor in de 
refreinen zelf, zodat misschien niet De Roovere, maar zijn uitgever, Eduard de Dene, 
hiervoor verantwoordelijk moet worden gehouden; in de refreinbundel van Jan van 
Stijevoort (1524) komt het woord sporadisch voor, terwijl er in de bundel van Jan van 
Doesborch (1528-‘30) juist veel gebruik van wordt gemaakt.
642 Coigneau 1983, p. 16-19. Coigneau 1983, p. 16-19.
643  Coornhert 1644, fol. F4r.
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niet alleen betrekking op de literaire presentatie, maar ook op de visies 
op seksualiteit die eraan ten grondslag liggen, de rollen die aan mannen 
en vrouwen werden toebedeeld en de normen waaraan hun gedrag in 
de sociale werkelijkheid werd afgemeten. Anders gezegd, welke plaats 
namen de spelen in in het zgn. ‘sociale discours’644 over liefde in de zes-
tiende eeuw? 

 In dit discours zijn verschillende lijnen te onderscheiden. Waar 
Duby in zijn geschiedenis van de middeleeuwse liefde nog een tweede-
ling zag tussen de kerkelijke moraal die aardse liefde als een duivelse 
verleiding beschouwde en de adel die de liefde cultiveerde als het hoogste 
goed,645 werd in latere studies, zoals die van Schnell, het beeld genuan-
ceerder. Het bleek bijvoorbeeld dat in religieuze en wereldlijke teksten 
gebruik werd gemaakt van dezelfde beeldspraak rondom liefde, maar dat 
die afhankelijk van de context geïnterpreteerd moest worden.646 Zo ging 
men afzonderlijke discoursen onderscheiden in theologie, literatuur en 
medische wetenschap.647 En dan zijn er nog de meer sociaal-historisch 
georiënteerde studies naar normen en praktijken rondom sexualiteit 
en huwelijk, waarmee de spelen ook in verband gebracht kunnen wor-
den.648 
 In het genre van de mythologisch-amoureuze spelen, dat toch 
hoofdzakelijk tot het literaire discours gerekend moet worden, komen 
zowel hoofs-literaire als medisch-wetenschappelijke en theologische 
ideeën over liefde tot uitdrukking, in wisselende constellaties en met 
meer of minder nadruk. Het eerste deel van dit hoofdstuk zal gaan over 
‘hoofse liefde’, een problematisch concept dat niettemin een zinvol kader 
biedt voor de analyse van een aantal verschijnselen in de spelen, zoals 
het motief van de (on-) zuivere liefde, het steeds weerkerende thema van 
de gradus amoris en de preoccupatie met eer en schande. Het tweede deel 
gaat in op ideeën in de stukken over liefde als een natuurlijk verschijnsel, 

644  Discours social: ‘Al wat, en de manier waarop iets gezegd en geschreven wordt 
– en bij uitbreiding gedrukt en vertoond wordt – in een gemeenschap op een bepaald 
moment. M.a.w.: de manier waarop een bepaalde gemeenschap zich objectiveert in 
gesproken en geschreven teksten. Dit ‘al wat’ vormt een soort van ‘geheel’ dat geba-
seerd is op genresystemen, topoi, argumentatie- en verhaalvormen die in een bepaalde 
gemeenschap het ‘zegbare’ en bij uitbreiding ook het ‘schrijfbare’ organiseren. (…)’ Van 
Gorp 1991 p. 105.
645  Duby 1981.
646  Schnell 1985.
647  Walter 1998.
648  Brundage 1993, De Jong 1993.
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afkomstig uit de middeleeuwse natuurfilosofie en medische wetenschap, 
die door het optreden van de sinnekens tevens een scabreuze lading 
krijgen. De theologische en moraalfilosofische ideeën over seksualiteit, 
de zonde van de lust en de morele plicht tot zelfbeheersing staan centraal 
in het derde deel. Tenslotte zal in deel vier van dit hoofdstuk de sociale 
context van de liefde aan de orde komen, met name de veranderende 
opvattingen over het huwelijk en de pedagogische taak van ouders. 

2. Liefde als ideaal: het ‘hoofse’ model

        2.� Omtrekken van een verschijnsel

(…) minne, daer wy dus off lesen, 

Moet een edel zake wesen, 

Want sy mit nyemant ghemeen en heeft,  

Dan mitten ghenen die edelic leeft, 

Off daermen guede daden off hoirt, 

Off die is van goeder gheboort, 

Off die van naturen edel sijn 

Ende van duechdentliken schijn, 

Reyn, cuysch, subtijl van sinnen,   

Die eerbaer sijn ende tru van binnen,  

Lustelic, guet, van finen aerde, 

Off betemelijck sijn ten zwaerde   

Ende der wapen gaerne behaghen, 

Off die hoir liefde heymelic draghen 

Ende huefsch sijn in horen manieren 

Ende die hem zedelic regieren   

Mit wijsheit ende mit zueter list.649 

Met deze omschrijving van de liefde als een edele aangelegenheid legt 
Dirc Potter de vinger op een complex verschijnsel, dat sinds de negen-
tiende eeuw te boek staat als ‘hoofse liefde’. De grondlegger van het on-

649  Potter 1845-‘47, II, v. 679-95; ‘Liefde, zo kunnen we lezen, moet een edele zaak 
zijn, want ze komt alleen voor bij degene die op edele wijze leeft, of van wie men goede 
daden hoort, die van goede afkomst is, of bij mensen die van nature edel en deugdelijk 
blijken te zijn, zuiver, kuis, tactvol van aard, die van harte eerbaar zijn en trouw, vro-
lijk, goed en fijnzinnig, of vaardig zijn met het zwaard en met de wapens indruk maken, 
of die hun liefde heimelijk koesteren en hoofse manieren hebben en die zich zedig 
gedragen met wijsheid en met zoete list.’
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derzoek naar hoofse liefde, Gaston Paris, noemde als typische kenmer-
ken: de feodale, soms bijna religieuze dienst van de minnaar aan een 
grillige, ongenaakbare dame, zijn dappere daden om haar liefde waardig 
te zijn, het overspelige karakter van hun relatie en een verfijnde code van 
gedragsregels die de minnaar zich moest eigenmaken.650 Deze kenmer-
ken hebben lange tijd gefungeerd als criteria aan de hand waarvan men 
kon vaststellen of er in een bepaalde tekst sprake was van ‘hoofse liefde’. 
Het fragment van Potter voldoet grotendeels: de liefdesdienst spreekt uit 
woorden als ‘tru’ en ‘der wapen gaerne behaghen’, waarmee tevens de 
dapperheid van de minnaar is aangeduid; het overspelige karakter van de 
liefde zou te lezen zijn in het ‘heymelic draghen’ van de liefde, en in de 
‘zueter list’; de eis van verfijnd gedrag komt tot uitdrukking in termen 
als ‘subtijl van sinnen’, ‘zedelic regieren’ en ‘mit wijsheit’. Maar Potter 
stelt geen absolute eisen aan de hoofse geliefden: ze kunnen edel zijn 
vanwege hun afkomst, maar ook door hun aangeboren deugdzaamheid, 
ze kunnen verfijnd en vrolijk zijn, maar sterk en stoer mag ook. En het is 
maar zeer de vraag of Potter onder deze ‘goede minne’ ook de overspelige 
‘hoofse’ liefde zou scharen. 
 Bovenstaand citaat komt uit het tweede boek van Der minnen 
loep, dat geheel is gewijd aan de ‘goederreynre minne’; in het eerste be-
spreekt Potter de ‘ghecke’ liefde, in het derde de ‘ongheoerlofde’, en pas 
in het vierde boek komt het huwelijk aan de orde, door Potter de ‘ghe-
oerlofde’ minne genoemd. De indruk die met dit laatste boek wordt ge-
wekt, dat het huwelijk bij Potter de ultieme en enig legitieme vorm van 
liefde zou zijn, was aanleiding om hem een meer ‘burgerlijke’ houding 
ten aanzien van de liefde toe te schrijven. Zijn standpunt lijkt inder-
daad sterk in tegenspraak met de als ‘hoofs’ gekenschetste liefdesleer 
van Andreas Capellanus, die in De Amore stelde dat liefde en huwelijk 
per definitie onverenigbaar zouden zijn, omdat ware liefde in alle vrij-
heid wordt geschonken, terwijl het huwelijk juist wederzijdse verplich-
tingen oplegt. Zolang men Capellanus’ liefdestractaat als een letterlijke 
codificatie van de hoofse liefde las, maakte deze argumentatie expliciet 
wat in hoofse literatuur hooguit werd gesuggereerd: dat de geliefden niet 
getrouwd waren, en dat een huwelijk ook niet in de lijn der verwachting 
lag. In de burgerlijke negentiende eeuw was die suggestie voldoende om 
de ‘hoofse’ liefde als overspelig te definiëren. Inmiddels is echter geble-
ken dat Capellanus zijn werk niet voor een hoofs publiek schreef, maar 

650  Burnley 1998.
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veeleer een ironische overdrijving van het hoofse liefdesideaal gaf voor 
een publiek van clericale intellectuelen.651 Zijn bewering dat huwelijk 
en liefde elkaar uitsluiten, krijgt in die context een heel andere lading. 
Ook bij Potter, die in dienst was van het Hollandse grafelijke hof, is de 
liefde een zeer ambigu verschijnsel, dat niet aan de hand van een lijstje 
is te karakteriseren als ‘hoofs’ dan wel ‘burgerlijk’.652

 Rüdiger Schnell plaatst de term ‘hoofs’ dan ook tussen aanha-
lingstekens in zijn studie naar middeleeuwse concepties en representa-
ties van liefde in middeleeuwse literatuur.653 Hij koppelt de constructie 
van hoofse liefde als een literair ideaal los van de moraal-theologische 
opvattingen over seksualiteit, de verhoudingen tussen mannen en vrou-
wen en het huwelijk. Onderzoekers meenden bijvoorbeeld dat hoofse 
liefde per definitie overspelig was, omdat het perspectief van een huwe-
lijk in veel gevallen ontbrak, en de kerkelijke norm was nu eenmaal dat 
liefde tussen man en vrouw in functie van het huwelijk en de voortplan-
ting moest staan. Maar een dergelijke projectie van kerkelijke normen 
op de hoofse liefde doet volgens Schnell geen recht aan de specifieke aard 
en functie van de hoofse literatuur. De overeenkomsten in woordgebruik 
met betrekking tot liefde in religieuze en in wereldlijke context blijken 
gebaseerd op uiterlijkheden, op Darstellungen. Door een zorgvuldige 
analyse van de vertogen in een breed scala aan literaire teksten maakt 
hij duidelijk dat niet zozeer de criteria die Paris formuleerde de hoofse 
liefde definiëren, maar de pogingen van auteurs om in hun beschrijving 
van liefdesrelaties een ‘Innennorm’ te construeren, een liefdesideaal 
waarin de verhouding tussen de geliefden centraal staat, met begrip-
pen als trouw, standvastigheid, wederkerigheid, oprechtheid, geheim-
houding, en zich over een ‘Aussennorm’ (bv. huwelijk, de belangen van 
derden) niet bekommerden. De hoofse liefde keerde zich dus niet tegen 
het huwelijk, maar beschouwde de materiële omstandigheden waarin 
de liefde werd gerealiseerd als niet relevant voor haar ideaal.654 Schnell 
definieert hoofse liefde dan ook voorzichtig als ‘verfeinerte, mit sittlich 
positiven Werten besetzte sexuelle Liebe.’655 Een vergelijkbare herdefi-
niëring van hoofse liefde vinden we ook bij Burnley.656 Hij constateert 

651  Karnein 1985; Burnley 1998, p. 150-52.
652  Van Oostrom 1987, p. 231-32.
653  Schnell 1985.
654  Schnell 1985, p. 125-26. 
655  Schnell 1985, p. 75.
656  Burnley 1998.
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dat het begrip ‘fin’, dat in Engelse literaire teksten vaak als adjectief van 
‘amor’ voorkomt, een centrale rol speelt in de constructie van de ideale 
minnaar: wie een zuiver, edel hart bezit, is ontvankelijker voor de liefde, 
en is ook beter in staat die op een verfijnde manier te beleven. Zuiver-
heid als een belangrijke ‘Innennorm’ dus, en in die zin is Dirc Potters 
beschrijving van de ideale geliefden wel degelijk ‘hoofs’ te noemen.
 Het is deze idealisering van de liefde die de voor het overige zo 
verschillende middeleeuwse genres als lyriek en ridderroman met el-
kaar gemeen hebben. In veel gedichten is de liefde onvervuld, een liefde 
op afstand, waarin de verliefde ‘ik’ zijn lot beklaagt, en tegelijk vreugde, 
hoop, angst en twijfel uitdrukt. In de romans wordt hetzelfde beeld van 
een onvervuld verlangen gegeven doordat het avontuur de helden van 
hun geliefde scheidt.657 Maar platonisch is de hoofse liefde allerminst, 
want uiteindelijk, na allerlei tegenslagen overwonnen te hebben, vinden 
de held en heldin van de hoofse roman elkaar en mondt hun liefde uit in 
een huwelijk. 

Het hoofse liefdesideaal zoals dat in verschillende literaire genres 
tot uitdrukking komt, lijkt volledig los te staan van de dagelijkse 
werkelijkheid aan de middeleeuwse hoven, waar deze literatuur ontstond 
en floreerde. De normen van de hoofse liefde waren onderdeel van een 
literair spel dat zich grotendeels onttrok aan de eisen die het werkelijke 
leven aan mannen en vrouwen van adel stelde.658 Het literair spel was 
erop gericht de hovelingen een eigen identiteit en status te verschaffen 
door zichzelf als ideale minnaar te presenteren, als een fijngevoelige ziel 
die liederen dichtte, tactvol met vrouwen wist om te gaan en dapper was 
in de strijd. Het spelkarakter komt tot uitdrukking in enkele typisch 
hoofse genres, zoals de liefdesklacht en het amoureuze debat. 
 Als voordrachtsliteratuur bij uitstek had de hoofse lyriek een 
sterk performatief, ‘theatraal’ karakter.659 Een thematische constante in 
dit genre vormde de liefdesklacht waarin een ik-figuur (meestal een man) 

657  Schnell 1985, p. 130-32; de voorbeelden die hij hier noemt betreffen, in het ver-
lengde van de troubadourslyriek, steeds mannen, vrouwenklachten komen blijkbaar 
veel minder (of niet?) voor in hoofse liefde.
658  Van Oostrom 1987, p. 121-135; Schnell 1985 p. 174: ‘das Ideal der ‘höfischen Liebe’ 
ist in Konfliktsituationen auf die Ebene der Fiktion, der ‘schönen Literatur’ beschränkt, 
würde keinesfalls in all seinen Ausformungen (etwa in einer ehebrecherischen Be-
ziehung) als ein ‘realer’ Tatbestand von der mittelalterlichen Gesellschaft akzeptiert 
werden.’
659  Zie Reynaert 1999, p. 145 e.v.
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zijn liefde voor een onbereikbare vrouw bezingt. Deze hoofse topiek werd 
nagevolgd in de amoureuze balladen en refreinen van de rederijkers, die 
de registers van de hoofse liefde bleven bespelen.660 Dergelijke poëzie 
kon gemakkelijk in een dramatisch kader worden opgenomen, zo blijkt 
in de mythologisch-amoureuze spelen. Opmerkelijk ten opzichte van 
de hoofse en retoricale lyriek is vooral dat nu ook vrouwelijke sprekers 
hun liefde openlijk belijden.661 De ruimte die hier ontstaat voor een 
‘vrouwelijke stem’ is vooral te danken aan de impersonatie die eigen is 
aan het toneel, maar die bij voordracht van een liefdesklacht aan een hof 
of in de rederijkerskamer veelal ontbrak. De ‘vrouwelijke’ liefdesklachten 
zullen een van de bijzondere attracties van het mythologisch-amoureuze 
toneel zijn geweest. Menige scène opent met een lyrische uitbarsting 
van een verliefde man of vrouw, die de schoonheid van zijn of haar 
geliefde bezingt, het verlangen uitdrukt om bij hem of haar te zijn en 
zich beklaagt over alle tegenslag die hun liefde ondervindt. In algemene 
zin gaat het in deze lyrische scènes dus niet in de eerste plaats om de 
dramatische spanning of om informatieoverdracht aan het publiek, 
maar om het esthetische plezier van een spel met klanken, motieven en 
emotionele expressie. 
 De scènes waarin de personages specifieke liefdeskwesties 
bespreken, vertonen soms verwantschap met van oorsprong hoofse 
genres als het koningsspel, het liefdesdebat en het jeu-parti.662 In dit 
soort dialogische teksten gaat het vooral om het oplossen van amoureuze 
dilemma’s en om de spitsvondige uitwisseling van argumenten, waarmee 
hoofse gezelschappen zich vermaakten. De neerslag van dergelijke 
gezelschapsspelen vinden we ook nog in de rederijkerstijd, in bundels 
als Int paradijs van Venus (Jan van Doesborch, ca. 1530), Die Conste 
der Minnen (Cornelis vander Riviere, 1564), het Nieu clucht boecxken 
(Pauwels Stroobant, ca. 1600) en het volksboek van Margarieta van 
Lymborch (1516). Enkele liefdesdebatten zijn als na-spelen opgenomen in 
Den handel der Amoreusheyt (1583) en Den handel der amoureusheyt 
(1621).663 

660  Van Elslander 1953, p. 121. 
661  Al kwam vrouwelijke focalisatie ook wel sporadisch in amoureuze refreinen voor, 
zoals in Anthonis de Roovere’s ‘Daer lief daer ooghe, daer handt daer seer’; ed. Mak 
1955, p. 395. Ook in de prozaromans kregen vrouwelijke personages reeds berijmde 
liefdesklachten in de mond gelegd.
662  Zie over deze genres en hun functie in de Middelnederlandse literatuur Van der 
Poel 1992.
663  Van Gijsen 1994.
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 In het koningsspel kiest een gezelschap een koning of koningin 
die vragen over de liefde stelt, die de anderen dan moeten beantwoorden. 
Vaak betreft het kwesties waarop meerdere antwoorden mogelijk zijn 
en gaat het meer om de spitsvondige onderbouwing en de wellevende 
verwoording dan om de keuze op zich. Zo’n spel is onder meer beschreven 
in het volksboek van Margarieta van Lymborch. Eén van de vragen die 
Margriete als koningin stelt, luidt: een meisje had drie minnaars, die 
wilden weten van wie zij nu het meest hield; de eerste keek zij aan ‘met 
soeten oghen’, de tweede gaf zij een hand, de derde trad zij op de voet. Welk 
gebaar was een teken van haar ware liefde? De Franse koning Lodewijk 
geeft als antwoord de ogen, omdat die rechtstreeks toegang geven tot het 
hart. Maar Margriete keurt dit antwoord af, omdat ogen kunnen liegen; 
het voetjevrijen is volgens haar ongepast, en dus prefereert zij de hand, 
want daarmee worden beloftes gedaan.664 
 De debatten zijn gedramatiseerde dialogen waarin vergelijkbare 
kwesties aan de orde komen. Als voorbeeld kan dienen het Tafel-spel van 
Het Herte, de Ooghe en de Wille, dat in Den handel der amoureusheyt 
(1621) voorafgaat aan het derde deel van Narcissus en Echo. Een Débat 
du Coeur et de l’Oeil is ook bekend van de Bourgondische dichter 
Michault Taillevent.665 Hart, Oog en Wil debatteren over de vraag wie 
van hen drieën het meest schuldig is aan de liefde die hen kwelt. Het 
oog heeft een mooie vrouw gezien, waardoor het hart wel in liefde moest 
ontbranden; het hart is zelf ook schuldig, omdat het verkoos de blik op 
die schoonheid te richten; de wil had hen beiden kunnen weerhouden, 
maar verwijst door naar het verstand, aan wie hij onderhorig is. Ze komen 
er niet uit, en daarom wordt het publiek uitgenodigd om te oordelen. 
Een speciale vorm van het debat was het vooral in Frankrijk populaire 
jeu-parti, waarbij twee dichters in afwisselende strofen een standpunt 
verdedigen in een liefdeskwestie. Ook hier richten zij zich uiteindelijk 
tot een jury die moet oordelen wie van hen gelijk heeft. 
 De minnevragen, debatten en jeux-partis waren bedoeld om het 
gesprek op gang te brengen in een hoofs gezelschap. Al converserend 
kon men zich onderscheiden in scherpzinnigheid, welsprekendheid en 
kennis van de complexe codes van de hoofse liefde, maar uiteraard boden 
de onderwerpen ook volop gelegenheid tot flirten.666 Het dialogische 

664  Schellart 1952, p. 98.
665  Van Gijsen 1994, p. 78-79.
666  Zie bv. Lodder 1998 over Vergi als jeu-parti.
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karakter van de overgeleverde teksten maakte ze uitermate geschikt 
om als voorbeeld te dienen voor scènes in de mythologisch-amoureuze 
spelen. En de dilemma’s waarmee het hoofse publiek zich amuseerde 
vinden we terug in de liefdeskwesties die in de spelen centraal staan. Ik 
noem slechts enkele voorbeelden van dergelijke casuïstiek: wat kan een 
eerbare maagd als Echo doen om de liefde van haar held te winnen? Wat 
strekt een ridder als Narcissus meer tot eer: de wapens of de liefde voor 
een vrouw? Mag een vrouw haar hart schenken aan een edele ridder, 
wanneer zij, zoals Venus, reeds getrouwd is? Het proces tegen Narcissus, 
met de discussie tussen Cupido en Diana, heeft veel weg van een jeu-
parti, al is de uitkomst dit keer minder vrijblijvend. 
 Hoofsheid, en daarmee de hoofse liefde, was een ‘ernstig 
spel’.667 Met de integratie van oorspronkelijk hoofse genres adopteren 
de mythologisch-amoureuze spelen wellicht ook de speelsheid, het 
‘open’ karakter van de hoofse liefdesleer. Een interpretatie die de 
hoofse opvattingen over liefde tot een monolithische eenheid probeert 
te construeren, zou voorbijgaan aan het wezenlijk ambigue karakter 
ervan. En ook de veranderende omstandigheden geven aanleiding om 
het concept van de ‘hoofse liefde’ kritisch te benaderen. 

De hoofse literatuur beleeft haar hoogtepunt in de twaalfde en dertiende 
eeuw, maar de teksten blijven ook daarna nog circuleren. In die overle-
vering is wel een toenemende aandacht te zien voor de omstandigheden, 
de normen die gelden buiten de liefdesrelatie (maar binnen het kader van 
de tekst), bijvoorbeeld door de aanwezigheid van een echtgenoot of de 
vervulling van de liefde in seksuele zin. In steeds meer teksten vanaf de 
veertiende eeuw, zo signaleert Schnell, worden pogingen gedaan om die 
uiterlijke omstandigheden in harmonie te brengen met de normen zo-
als die tussen twee ideale geliefden gelden.668 De toenemende aandacht 
voor de ‘Aussennorm’ wordt verklaard als een ‘verburgerlijking’ van de 
hoofse literatuur: de teksten gaan functioneren in een stedelijke context 
die hoge eisen stelt aan de sociale inpasbaarheid van liefdesrelaties en 
worden daarom didactischer van toon. De nadruk waarmee de hoveling 
Dirc Potter in het vierde boek van Der Minnen Loep de zegeningen van 
het huwelijk beschrijft, zouden een teken van die toenemende verburger-

667  Meder 1988; Gerritsen 2001.
668  Schnell 1985, p. 173.
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lijking zijn.669 Een nog ouder voorbeeld vinden we in de Roman van Lim-
borch (ca. 1300). De liefde die daarin beschreven wordt tussen de ridder 
Evax en de getrouwde koningin Sibilie vormt een spiegelbeeld van de 
beroemde geschiedenis van Tristan en Isolde. Net als zij verlaten de ge-
liefden het hof om samen te leven in armoede en oneer. Maar anders dan 
Tristan en Isolde besluiten Evax en Sibilie weer uiteen te gaan. Pas na 
een reeks dappere daden van Evax en de dood van Sibilies oude echtge-
noot komt het alsnog tot een openlijke en eervolle hereniging. Zo vormt 
deze liefde in zijn realisering een correctie (in burgerlijke zin) op het 
bekende verhaal van de overspelige liefde tussen Tristan en Isolde.670 
 In de stadscultuur van de vijftiende eeuw kwam de hoofse liefde 
als ideaal én als literair verschijnsel verder onder druk te staan. Het 
stedelijk publiek hanteerde andere normen ten aanzien van liefde en 
huwelijk, maar projecteerde die wel op de bestaande teksten. De taal 
en de beelden van de hoofse liefde bleven daardoor productief, zowel in 
romans als in lyriek en prentkunst. In de prozabewerking van de Roman 
van Limborch, die rond 1500 werd gemaakt, is er van een samenleven 
van de geliefden helemaal geen sprake meer vóór de dood van Sibilies 
man. De suggestie van overspel werd ondubbelzinnig weggenomen, ten 
gunste van een meer burgerlijke liefdesopvatting.671 Andere romans wer-
den voorzien van introducties die waarschuwden voor de gevaren van de 
liefde, een kracht die zoveel mogelijk moest worden gekanaliseerd (bin-
nen het huwelijk) of bestreden (ten gunste van de liefde voor God). 
 Het grote aantal herdrukken op goedkoper formaat wijst erop 
dat het genre in de loop van de zestiende eeuw onverminderde popula-
riteit genoot, zij het wellicht in heel andere kringen dan die waarin de 
teksten oorspronkelijk functioneerden.672 In dezelfde lijn heeft Vignau 
Wilberg-Schuurman geargumenteerd dat in prenten van rond 1500 een 
omvorming plaatsvond van het hoofse liefdesideaal (dat ware tegenover 
valse liefde stelt) naar meer burgerlijke normen (geoorloofde versus onge-
oorloofde liefde).673 Zij signaleert bijvoorbeeld dat de afbeelding van een 
minnetuin werd voorzien van een nar, die het publiek duidelijk maakte 
dat enige distantie en een herinterpretatie van het beeld vereist waren: 
de minnetuin werd van gedroomd ideaal tot poel des verderfs. In de-

669  Van Oostrom 1987, p. 231-32.
670  Zemel 1998. 
671  Schellart 1952.
672  Coigneau 1982, Resoort 1989.
673  Vignau Wilberg-Schuurman 1983. 
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zelfde periode signaleert Vignau ook een beginnend onderscheid in het 
gebruik van de termen minne en liefde voor respectievelijk oneervolle, 
wellustige liefde en goede, kuise liefde binnen het huwelijk. 
 Ook in de zestiende-eeuwse lyriek zijn de beelden en normen 
van de hoofse liefde productief. Van Elslander noemde de amoureuze 
refreinen van de rederijkers ‘late erfgenamen van de zogenaamde hoofse 
traditie in de Middeleeuwse Minnelyriek’,674 en geeft voorbeelden van 
gedichten waarin thema’s als de liefdesdienst, aanbidding van de ge-
liefde en lof op haar schoonheid, de lieflijke natuur en de geheimhou-
ding van de relatie voor de ‘nijders’ centraal staan.675 In de Franse lyriek 
werden dergelijke hoofse conventies geleidelijk vervangen door meer 
petrarkistische motieven,676 maar in de rederijkersrefreinen klinken er 
vooral waarschuwingen tegen de verdwazende werking van vrouw Ve-
nus: ‘suchten en steenen gheeft si te pachte.’677 
 Anderzijds zijn er ook refreinen die de liefde op een heel zin-
nelijke, en daardoor onhoofse manier beschrijven, of juist de lof op het 
huwelijk zingen. In sommige wedstrijdrefreinen wordt de amoureuze 
inhoud in religieuze zin omgebogen: de geliefde blijkt dan ‘dedel schrif-
tuere’ te zijn.678

 2.2 ‘Hoofse’ liefde in de spelen
De vraag is nu in hoeverre ook in de mythologisch-amoureuze spelen 
sprake is van ‘hoofse’ liefde. Een aantal kenmerkende thema’s en 
begrippen komt duidelijk uit de teksten naar voren: de liefde als ‘reyne 
minne’, de ontwikkelingsgang van de liefde volgens de gradus amoris 
en noties als eer en schande, heimelijkheid en trouw. Maar in hoeverre 
verwijzen deze thema’s en begrippen inderdaad nog naar het hoofse 
liefdesdiscours? Om dat te kunnen beoordelen is een vergelijking met 
het tweede boek van Dirc Potters Der minnen loep zinvol. Het is het 
meest complete Middelnederlandse liefdestraktaat uit de periode vóór 
de rederijkers, en net als in de mythologisch-amoureuze spelen wordt 

674  Van Elslander 1953, p. 121.
675  Zie ook Ramondt 1943.
676  Minta 1977; onderzoek naar de Nederlandstalige lyriek van de zestiende eeuw is 
hoofdzakelijk gericht op poëticale vernieuwingen en gaat zelden in op de thematische 
constanten dan wel verschuivingen; zie bijvoorbeeld Spies 1993, Waterschoot 1995 en 
Oosterman 2004. 
677  Refreynen van Jan van Doesborch, nr. 58, geciteerd in Van Elslander 1953, p. 130.
678  Refrein van Vlaardingen op de wedstrijd te Heenvliet, 1580; geciteerd in Van Els-
lander 1953, p. 144; dezelfde betekenis heeft de geliefde in het refrein van Antwerpen te 
Gent, in 1539; Thienen looft aldaar de ‘goddelijke gracie’ als een geliefde. 



4   ‘Spiegelt u allen die minne draegt’

24�

de liefde behandeld aan de hand van antieke mythen. In hoeverre de 
liefdesconceptie van Potter als zuiver ‘hoofs’ te bestempelen is, is nog 
onderwerp van discussie, maar aangezien het hele concept ‘hoofsheid’ 
- evenals de tegenhanger ‘burgerlijkheid’- sowieso minder vastomlijnd 
is dan gedacht, laat ik die vraag hier in het midden.679 Ook ga ik voorbij 
aan de vraag of de liefdesleer van Potter wel bekend kan zijn geweest 
bij de dichters van de mythologisch-amoureuze spelen of hun publiek. 
Belangrijker is het in dit geval dat Der Minnen Loep zicht biedt op het 
denken over wereldlijke liefde in een periode die aan die van de rederijkers 
voorafgaat. Waar nodig zullen er af en toe ook andere teksten in de 
vergelijking betrokken worden, om zo de eventuele accentverschillen in 
scherper perspectief te kunnen zien. 

2.1.1 ‘Reyne minne’
De term ‘hoofse liefde’ is een anachronisme ter benoeming van een 
middeleeuws verschijnsel: de troubadours zelf dichtten over fin’ amors 
en Potter spreekt van ‘goeder reynre minnen’, die hij onderscheidt van 
‘gecke’ en ‘ongheoerlofde’ minne. In de zoektocht naar hoofse liefde in 
de mythologisch-amoureuze spelen spelen vergelijkbare termen een rol, 
die de kwaliteit van de minnaars en hun verhouding weergeven: rein, 
zuiver, edel; jonste, minne, liefde, amoureusheid. Het blijkt dan dat 
de frequentie en betekenis van dergelijke woorden in de verschillende 
teksten nogal uiteenloopt. 
 Ten eerste is er het gebruik van de termen jonste, minne, 
liefde en amoureusheid, dat in de loop van de tijd verandert. Om met 
de laatste te beginnen, ‘amoureus’ en ‘amoureusheyt’ worden in de 
Brusselse spelen (Narcissus en Echo, Mars en Venus, Jupiter en Yo en 
Leander en Hero) veelvuldig gebruikt met betrekking tot een personage 
dat verliefd is of dat het waard is om verliefd op te worden, terwijl andere 
vormen van liefde (ouderliefde, vriendschap, liefde tot God) als ‘minne’ 
of ‘liefde’ worden aangeduid. ‘Amoureusheid’ behoort hier tot een 
hoog stijlregister: in Narcissus en Echo wordt het vooral door de goden 
gebruikt, door de wachter en de heraut; het wordt kennelijk geassocieerd 
met de sfeer van het hof. Ook in Pyramus en Thisbe (Brugge) heeft het 
adjectief ‘amoureus’ een positieve connotatie, wellicht in navolging 
van de Brusselse spelen, maar het wordt niet alleen door de adellijke 
hoofdpersonen, maar ook door de sinnekens gebruikt, een teken dat de 

679  Zie Schnell 1985, p. 64-5, Van Oostrom 1987, p. 230-44, Gerritsen 2001.
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status van het woord gedaald is. In de Amsterdamse Pyramus en Thisbe 
krijgt de term een duidelijk negatieve lading door de verbinding aan het 
personage de Ammoreuse, wiens ‘dulle’ en ‘ongeordineerde minne’ staat 
tegenover de ‘minne’ of ‘liefde’ van Christus. In de renaissancespelen 
tenslotte worden de termen ‘amoureus’ en ‘amoureusheyt’ amper nog 
gebruikt, en dan alleen in negatieve zin. Dat is evident bij gebruik door 
de sinnekens, of door Cephalus, terwijl hij zijn vrouw valselijk verleidt. 
In de epiloog van Aeneas en Dido staat ‘amoureusheyt’ in oppositie 
met ‘wijsheijden’, in een parafrase op het beroemde citaat uit Prediker, 
waarin liefde tegenover haat werd gesteld.680 Het aanvankelijk chique 
bourgondisme verliest in de loop van de zestiende eeuw kennelijk veel 
van zijn glans.681 
 Hetzelfde goldt wellicht voor ‘jonste’, dat zowel ‘gunst’ als 
‘liefde’ kan betekenen. In die laatste betekenis komt het op grote schaal 
voor in de Brusselse spelen, en iets minder vaak in Pyramus en Thisbe 
(Brugge), dezelfde groep dus waarin ook ‘amoureus’ en ‘amoureusheid’ 
veel gebruikt werden. In Aeneas en Dido komen de woorden ‘jonste’ en 
‘jonstich’ vooral in het eerste spel voor, en daarbij ligt het accent wat 
meer op de betekenis ‘gunst’ of zelfs ‘gastvrijheid’; Dido’s jonste heeft te 
maken met haar plichtsbesef en eergevoel jegens Aeneas. In het tweede 
spel, wanneer het over Dido’s amoureuze gevoelens gaat, is daarentegen 
veel vaker sprake van ‘minne’. In Pyramus en Thisbe (Amsterdam) en de 
latere spelen Cephalus en Procris en Iphis en Anaxarete komt ‘jonste’ 
maar nauwelijks voor. 
 
Voor Dirc Potter waren ‘Minne’ en ‘liefde’ volledig synoniem:

Minne is liefte ende liefte is minne:

Twierleye woerden, ghelijc van sinnen.

Wes men van lieften wil ghewaghen,

Dat wart der minnen toeghedraghen.682 

680  Prediker 3; 8 (in de Nieuwe Bijbelvertaling): ‘Er is een tijd om lief te hebben, en 
een tijd om te haten (…)’
681  Al blijft het lang in gebruik als onderscheidende aanduiding van bepaalde genres; 
er worden tot in de zeventiende eeuw amoureuze refreinen, amoureuze liedboeken en 
andere bundels met betrekking tot amoureusheid uitgegeven.
682  Potter 1845-’47, I, v. 103-6; ‘Minne is liefde en liefde is minne: twee verschillende 
woorden met dezelfde betekenis. Al wat men over de liefde zegt, is ook van toepassing 
op de minne.’
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In de spelen uit Brussel en Brugge (Mars en Venus, Jupiter en Yo, 
Narcissus en Echo, Leander en Hero en Pyramus en Thisbe (Brugge)), 
dezelfde groep waarin ‘amoureusheid’ nog een neutrale klank had, 
worden ‘liefde’ en ‘minne’ in vergelijkbare situaties gebruikt. We horen 
zowel over ‘tvier der liefden’ als over ‘brant der minnen’. En beide termen 
kunnen een bredere betekenis hebben dan alleen die van ‘aertsche 
minne tussen mannen en wijven’. Maar ‘minne’ krijgt in de loop van 
de zestiende eeuw steeds vaker een negatieve lading. Een teken dat er al 
vroeg in de eeuw een onderscheid, hoe subtiel ook, gemaakt werd tussen 
liefde en min, blijkt uit vergelijking van de twee Pyramus en Thisbe 
spelen: in het Amsterdamse spel wordt vrijwel uitsluitend ‘minne’ 
gebruikt en is de context voornamelijk negatief: het stuk dient aan te 
tonen dat wereldse liefde inferieur is aan de liefde van/voor God. In het 
Brugse spel wordt veel vaker, en in positieve zin van ‘liefde’ gesproken: 
reyne liefde onbevlect, ghestadich in liefden, etc. ‘Minne’ wordt dus bij 
voorkeur gebruikt waar de liefde in een kwaad daglicht staat, ‘liefde’ 
geeft aan het verschijnsel een positieve betekenis. Het aloude ‘minne’ 
komt nog steeds voor in Leander en Hero, Cephalus en Procris en Iphis 
en Anaxarete, maar vooral in rijmpositie, waar het zich gemakkelijker 
voegde dan het equivalente ‘liefde’, dat niettemin de standaard term lijkt 
te zijn geworden. ‘Liefde’ kan in deze teksten zowel een negatieve als een 
positieve betekenis dragen. 

Nog duidelijker blijkt het verschil in waardering van de liefde uit het 
al dan niet voorkomen van het adjectief ‘reyn’ ter aanduiding van het 
hoogstaande karakter van de liefde. Als we ‘reyne liefde’ opvatten als 
de vertaling van het Oudfranse fin’amors, dan wordt de liefde wel het 
meest ‘hoofs’ voorgesteld in het Brugse Pyramus en Thisbe-spel, waar 
de auteur er geen genoeg van krijgt om zowel zijn personages als hun 
uiterlijk, gedrag en onderlinge verhouding als ‘reyn’ te karakteriseren. 
Het is duidelijk dat Pyramus en Thisbe elkaar van harte, oprecht en trouw 
beminnen. Het enige wat hun liefde in gevaar brengt is de buitenwacht 
(de spreekwoordelijke ‘niders’, waaronder in dit geval ook de ouders), 
die deze verheven gevoelens niet op waarde weet te schatten. ‘Hoofs’ is 
de verhouding tussen Pyramus en Thisbe ook doordat de lichamelijke 
vervulling van hun liefde geïmpliceerd is, zonder dat daar met zoveel 
woorden over gesproken wordt. Hoofse geliefden bekommeren zich niet 
om burgerlijke staat, en er zijn dan ook twee extra personages nodig om 
het thema van het huwelijk te introduceren. In de eerste plaats is dat 
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de moeder van Thisbe, die de godin Vesta vraagt om de maagdelijkheid 
van haar dochter te beschermen, in de tweede plaats de voedster die 
voorstelt dat Pyramus en Thisbe trouwen.683 In de betreffende scènes 
wordt ‘reyn’ geassocieerd met vrouwelijke maagdelijkheid en liefde 
binnen het huwelijk, waardoor het accent verschuift van ‘hoofs’ naar 
‘burgerlijk’.
 In Narcissus en Echo wordt ‘reyn’ op eenzelfde ambigue manier 
gebruikt: bij Echo gaat het om de ‘hoofse’ variant die oprechtheid, trouw 
en een verfijnd gemoed uitdrukt, bij Narcissus duidt de term daarentegen 
op maagdelijkheid of zelfs op het celibaat. Vooral het feit dat hij zijn 
‘reynicheyt’ in dienst van Diana stelt en zelfs de liefde binnen het 
huwelijk afwijst, brengt hem dicht bij het clericale levensideaal. In de 
disputatie tussen Cupido en Diana wordt deze dubbelzinnigheid van het 
begrip ‘reyn’ tot het centrale probleem van het stuk gemaakt: als Diana 
Narcissus’ recht om in zuiverheid te leven verdedigt, voert Cupido als 
tegenargument aan dat ook Echo’s liefde zuiver was:

Diana

Daer hadde hy redene tue,

Dat hy die vrouwe van hem weerde,

Mits dat hy reynicheit begheerde

En ghelooft hadt te houwene teeuwighen daghen.

Cupido 

Kee, gaet noch te schoolen!

Meyndy leer kinderen te hebben onderhande?

Deese eedel blueme, steeckende inden brande,

Boot hoer ghejonstich tot hem te gheevene 

Ende eeuwelyck in reynicheit te leevene,

Volstandelijck sonder dorpernije.684 

In het Amsterdamse Pyramus en Thisbe komt het adjectief ‘reyn’ 
slechts één keer voor, in een dialoog tussen Pyramus en Thisbe. De 

683  Zie ook par. 4.
684  Narcissus en Echo fol. 35r ; Diana: ‘Hij had er alle reden toe die vrouw af te wijzen, 
aangezien hij zuiverheid nastreefde en beloofd had die altijd te behouden.’ Cupido: 
‘Tjee, ga toch naar school! Denk je soms dat je hier met kinderen te maken hebt? Deze 
edele bloem, in liefde ontvlamd, bood welwillend aan zich aan hem te verbinden en 
voor altijd in zuiverheid te leven, trouw en deugdzaam.’



4   ‘Spiegelt u allen die minne draegt’

247

geliefden in het binnenspel koesteren wellicht de illusie dat hun liefde 
zuiver en oprecht is, maar Poetelijck Gheest, de geleerde ‘docktoor’ 
uit het buitenspel spreekt onomwonden van ‘dulle’ en ‘ongeordineerde 
minne’.685 Het is duidelijk dat dit stuk weinig affiniteit toont met de 
hoofse idealisering van de liefde als fin’amors. 
 Wanneer ‘reyn’ in latere spelen wordt gebruikt, zoals in Leander 
en Hero en Cephalus en Procris, dan heeft het vrijwel steeds betrekking 
op maagdelijkheid of huwelijkstrouw. De vader van Hero wil haar 
opsluiten omdat ‘weeldighe dochters zeer zelden meestersse blijven van 
hare reynicheyt’, terwijl de conclusie van het spel de oplossing zoekt 
in een huwelijk. In Cephalus en Procris zegt Eerelijck Herte dat haar 
meesteres ‘reyn en onbesmet’ is gebleven, waarmee bedoeld is dat zij 
geen buitenechtelijke liefde heeft gekend. Procris op haar beurt smeekt 
Cephalus:

Wilt my soo uyt den sin niet setten

Dat Aura sou besmetten // ons wettelyck bedde reyn;

Daer lieffde voor de doot eynt is trouwe cleyn!686

De trouw is hier nadrukkelijk huwelijkstrouw, het huwelijksbed is 
de aangewezen plaats voor zuivere liefde. De tijd van fin’amors lijkt 
definitief voorbij.

Idealisering was een belangrijk kenmerk van hoofse liefde. De termen 
waarin dat ideaal werd beschreven bleken zelfs binnen een klein corpus 
van teksten van betekenis te kunnen veranderen. Het hoofse woord 
‘minne’ werd gebruikt om de verwerpelijkheid van aardse liefde aan te 
duiden en ook de toevoeging ‘reyn’ werd geannexeerd door een discours 
dat veeleer als ‘anti-hoofs’ te bestempelen is. Voor zover de liefde nog als 
ideaal gold, gaf men de voorkeur aan neutralere termen als ‘liefde’ en 
‘amoureusheid’, maar ook die kregen, afhankelijk van de situatie, een 
minder idealiserende lading. Wat blijft er in de spelen dan nog zichtbaar 
van de gestileerde omgangsvormen die de hoofse liefde kenmerkten?

2.1.2 Gradus amoris
In de ‘bourgondische’ spelen, maar ook in Leander en Hero, wordt uit-

685  V. 71 en 441.
686  Cephalus en Procris fol. 17r.
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voerig verbeeld hoe verliefdheid zich vanaf het eerste begin ontwikkelt. 
Daarmee reflecteren deze stukken de hoofse belangstelling voor de gra-
dus amoris, of trappen van liefde. Als algemene standaard gold een trap 
met vijf treden: visus (het zien), allocutio (het gesprek), tactus (de aan-
raking), osculum (de kus) en factum (de daad).687 Dirc Potter paste die 
indeling in Der minnen loep aan en onderscheidde vier fasen. De liefde 
neemt haar eerste loop wanneer de kandidaat-geliefden elkaar zien ‘op-
ter straten of op dat velt’, in het bijzijn van anderen, maar kan volgens 
Potter ook ontstaan door alleen maar over iemand te horen spreken. 
De tweede stap is het onderlinge gesprek, in afzondering ‘inden gairde’, 
waarbij men elkaar ook al ‘lieflic’ mag ‘cozen’. Om niets van hun ‘secre-
te’ liefde te laten merken aan de buitenwacht, gedragen de geliefden zich 
in gezelschap heel afstandelijk. De derde fase is in Der Minnen Loep 
het vrijen ‘in die camer’, waarbij echter nog geen sprake kan zijn van de 
bijslaap. Die is voorbehouden aan het huwelijk, de vierde stap in Potters 
liefdesleer. Potter benadrukt steeds weer dat de geliefden geduld moeten 
oefenen in elke fase. Hoe worden deze fasen beschreven en gewaardeerd 
in de spelen?

- De eerste graad 
Aan de eerste ontmoeting is zowel in Mars en Venus als in Jupiter en Yo 
en Leander en Hero een uitvoerige scène gewijd, waarin de hoofdperso-
nen elkaar alleen maar zien. Het blijkt steeds weer liefde op het eerste 
gezicht: Jupiter en Yo begint met een lofzang van Jupiter op de ogen als 
oorzaak van zijn liefde en het hoffeest is uitsluitend bedoeld om Yo te 
kunnen ‘aenschouwen’; in Mars en Venus is het de aanwezigheid van Jo-
lijt van Ooghen, een sinneken, die het zien als eerste oorzaak van liefde 
markeert. Aan de eerste ontmoeting van Leander en Hero voor de tem-
pel van Venus gaat ook een heel ritueel van flaneren en lonken vooraf. 
Liefde die werd opgewekt door het zien van de geliefde stond echter in 
minder hoog aanzien dan liefde voor de deugden, voor het nobele in-
nerlijk van de geliefde persoon.688 Het eerste leidde tot affectus carnalis 
(lichamelijke aantrekking), het ander tot affectus rationalis (rationele 
aantrekking).689 Om aan te geven dat de liefde van zijn hoofdpersonen 
van de tweede, nobeler soort was, kon een middeleeuwse dichter een 

687  Friedman 1965-66, Van Buuren 1979, p. 152 e.v., 289 e.v. 
688  Schnell 1985, p. 157.
689  Schnell 1985 p. 139.
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hoofdpersoon bijvoorbeeld verliefd laten worden bij het horen spreken 
over de deugdzaamheid van de ander, nog voor er een ontmoeting plaats-
vond. Dit gebeurt bijvoorbeeld met prinses Florentijn en de hoogmoedige 
Gloriant in het gelijknamige abele spel. Potter waarschuwt echter voor 
een liefde die op deze manier tot stand komt, vanwege het zwakke fun-
dament: 

Oeck ghevalt bi wijlen wael,   

Dat zij van rechter minnen quael   

 Bi horen segghen ende bi vraghen,   

 Die malcander nye en saghen,   

 Daer den menighen of is gheschiet   

 Jammer, leyt ende groet verdriet.690

Hoe edel is nu de liefde van Echo voor Narcissus, die ontstaat door de 
woorden van Wonderlyck Mormereeren? Het zijn de kwaliteiten van 
Narcissus, zijn schoonheid en edele karakter, die in eerste instantie 
vooral bij Herte weerklank lijken te vinden:

Nochtans heb ick tberueren  

van synder minnen ghetranslateert,   

in my persoonlijck gheimagineert.691   

De eerste stap in de liefde, die van de imaginatio, is gezet. Het hart van 
Echo raakt daardoor hevig in beroering:

Brand der minnen in gluedich brant,

Blaeckende vierich gheillumineert

Int forneys dyns naems, dat niet en cesseert

In edelheiden rein ghenacijt;

Hue heb ick u herte in minnen begracyt,

Narcissus die troost in liefden timmert

By uwer schoonheit!692

690  Der minnen loep II, 819-24; ‘Ook gebeurt het wel eens, dat mensen die elkaar 
nooit gezien hebben, aan echte liefde lijden door horen zeggen en door vragen, waardoor 
menigeen ellende, leed en groot verdriet heeft geleden.’
691  Narcissus en Echo, fol. 9r; ‘Nochtans heb ik het effect van zijn liefde overgeno-
men, in mijn innerlijk verbeeld.’
692  Narcissus en Echo, fol. 9v; ‘Gloeiende liefdesbrand, blakend, vurig verlicht in het 
fornuis van jouw onophoudelijke naam, zuiver en edel van aard; hoezeer heb ik je hart 
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De liefde van Echo ontstaat onmiddellijk in haar hart, zonder tussenkomst 
van de ogen, en is gebaseerd op de naam (roem) en het edele karakter van 
haar geliefde. Dat zij Narcissus’ schoonheid hier wel noemt, doet daar 
weinig aan af: het is niet de oorzaak maar de ‘troost’, de vervulling, van 
haar liefde. De veelzeggende naam van een van de sinnekens in het spel 
van Aeneas en Dido, Faeme van Eeren, verwijst eveneens naar het idee 
dat liefde kan ontstaan op grond van iemands goede naam. Ook Dido 
sluit Aeneas al bij voorbaat in haar hart: ‘Sijn eerlijcke faeme, vörwaer, 
de sculdt is // Dat sij so jonstich tot hem gheneeghen wordt,’ aldus 
Faeme van Eeren over zichzelf. Maar waar de sinnekens aan het werk 
zijn, moeten we rekening houden met een behoorlijke dosis ironie. In de 
middeleeuwse roman en ook in het abele spel werd de liefde-van-horen-
zeggen gewaardeerd als een teken van deugd, van goede liefde; het feit 
dat deze causa amoris in de mythologisch-amoureuze spelen door een 
sinneken wordt vertegenwoordigd, verleent haar een negatieve betekenis: 
‘Wonderlyck Mormereeren’ is een duivelse verleider en wie verliefd raakt 
door ‘Faeme van Eeren’, stort zich in een overhaast avontuur. En zo haalt 
Dirc Potter toch ook in deze gevallen zijn gelijk.
 In het eerste stadium speelt ook het voortdurend denken aan 
de geliefde, de cogitatio, een belangrijke rol: die maakt duidelijk dat de 
liefde van een hoger orde is dan die van de ‘boeren’ die onmiddellijk 
tot handelen zouden overgaan.693 Inderdaad, er wordt niet altijd 
meteen gevolg gegeven aan de emotie: Venus ontkent tegenover haar 
vriendinnen dat ze een oogje op Mars heeft, terwijl Leander en Hero, 
en ook Echo, bang zijn voor afwijzing. Maar uitstel betekent allerminst 
afstel: intussen wordt het denken aan de geliefde, aan diens kwaliteiten 
en aan de komende vreugde herhaaldelijk in scène gezet. Yo kan een 
aantal keren worden betrapt op ‘soete imagineringhe’ (vs. 114, 214-242) 
wanneer ze aan Jupiter denkt, en Thisbe droomt van Pyramus (in het 
Amsterdamse spel): ‘Al slaepen de oogen, therte dat waeckt // deur hem 
daer alle mijn sin naer haeckt!’ In Narcissus en Echo raden de sinnekens 
Echo: ‘peyst om Narcissus,’ en in Mars en Venus heet een van hen zelfs 
Ghepeijs van minnen. Opnieuw zijn het sinnekens die de aloude hoofse 
liefdeskenmerken vertegenwoordigen, zodat we rekening moeten houden 
met een dreigende ondertoon.694 

in liefde gehuldigd, Narcissus, die in de liefde voldoening schenkt door je schoonheid.’
693  Schnell 1985, p. 139-41.
694  De virtus imaginativa kan de andere geestesvermogens, ratio en memoria, zozeer 
gaan overheersen dat de liefde leidt tot melancholie en waanzin; Van Gijsen 1989, p. 
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In die eerste, onzekere fase van de liefde is het de vraag wie de eerste 
stap zet en de ander zijn liefde verklaart. Volgens Dirc Potter is het de 
man die heel discreet de vrouw apart neemt en haar duidelijk maakt 
dat ‘hem hoir minne wee beraet’, dat hij lijdt aan liefde voor haar.695 Zo 
gaat het inderdaad in de meeste spelen, al kan menige heldin zich amper 
bedwingen om toch op haar geliefde af te stappen.696 Maar de norm is 
toch dat ‘het hooi niet naar het paard gaat.’697 Wanneer Echo, overigens 
op aanraden van Venus, wel als eerste op Narcissus afstapt, betekent die 
normoverschrijding ook haar ondergang.

- De tweede graad
Intieme gesprekken, waarbij de geliefden elkaars hand vasthouden en 
kussen, elkaar hun liefde bekennen en bloemen schenken, dat alles 
behoort tot de tweede graad van de liefde volgens Dirc Potter. Dergelijke 
ontmoetingen horen ‘inden gairde’, de tuin, plaats te vinden. In hoofdstuk 
2 kwam het prieel als onderdeel van de opvoeringspraktijk al aan de 
orde. Het bleek zo sterk verbonden met het liefdesthema, dat het als 
plaats van handeling steeds weer werd ingelast, ongeacht de voorstelling 
van zaken in de bronteksten. In Pyramus en Thisbe Amsterdam vindt 
het gesprek niet plaats via de muur tussen de kamers van de geliefden, 
maar in Thisbes ‘prieelken’; Pyramus en Thisbe (Brugge) opent met een 
gesprek tussen de geliefden in een locus amoenus, nog voordat hun liefde 
bekend raakt en onderwerp wordt van roddel en repressie. 
 De eerste intieme ontmoeting begint natuurlijk met een 
begroeting waarin de geliefden in lyrische woorden (vaak ook als 
rondeel) hun vreugde over het weerzien uiten. Daarna ontvouwt zich 
een dialoog waarin de minnaars elkaar de liefde verklaren. In Narcissus 
en Echo en Mars en Venus gebeurt dat heel omzichtig, omdat er nog geen 
duidelijkheid is of men op wederliefde mag hopen. Deze gesprekken zijn 
een mooi staaltje van hoofse conversatie, waarin via een reeks algemene 
vragen over de liefde wordt toegewerkt naar de liefdesverklaring. Het 
is hetzelfde soort minnevragen dat in allerlei hoofse teksten van de 

102; zie ook par. 2.
695  Der minnen loep II, 777.
696  Coigneau 1984-2, p. 123.
697 Jupiter en Yo: ‘Sy vreest de schande, ‘t waer anders met twee woorden ghedaen.(..) ‘t 
Hoy sal te peirde gaen.’ Leander en Hero: ‘Het waer my schande en ick mocht myn eere 
krincken, // Dat ‘thoy liep ten Peerde’ Aeneas en Dido (vs. 1244-45): ‘Hoij dat veijl is // 
Volght die peerden tallen stonden naer’
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middeleeuwen voorkomt,698 en in beide spelen komt het neer op: ‘Wat 
moet je doen als je verliefd bent? Vragen om wederliefde. Wat gebeurt 
er als je verzoek wordt afgewezen? Het wordt niet afgewezen, want 
dat zou zeer onhoofs zijn.’ Zo voedt Venus de hoop bij Mars: ‘De [=die] 
reijnicheit sonder cleijnicheit prijsen, // dien behoort confoort int werck 
van minnen.’699 En ook Narcissus belooft Echo’s liefde te beantwoorden: 
‘Donghebonden herte must accordeeren // Sonder faelgeeren // Dien 
herte de jamerlijck saete ghevangen.’ De hoofse gedragscode houdt de 
mogelijkheid open om een liefdesverklaring beleefd af te wijzen, maar dat 
moet dan wel heel voorzichtig, in aangename bewoordingen gebeuren, 
getuige een dertiende-eeuwse opvoeder: ‘si en ce temps-là quelqu’un 
vous demande et vous sollicite en vous courtisant, pour votre règle ne 
soyez jamais cruelle et de rude compagnie: esquivez plutôt à l’aide de 
belles paroles agréables.’700 In de late middeleeuwen wordt deze code 
rechtstreeks aangevallen, onder andere in La Belle Dame Sans Merci, 
waar de genadeloze titelheldin haar wanhopige aanbidder toevoegt:

Si gracieuse maladie

ne met gueres de gens a mort

mais il chiet bien que l’en le die

pour plus tost actraire confort

tel se plaint et guermente fort

qui n’a pas les plus apres deulz

et s’Amours grefve tant, au fort

mieulx en vault ung dolent que deulx.701

De Belle Dame prikt door de conventionaliteit van de hoofse gedragsco-
des heen: niemand gaat echt dood van liefde en menig minnaar klaagt 
alleen maar zo erbarmelijk om sneller zijn doel te bereiken; en als liefde 
dan zo’n pijnlijke aandoening is, dan is het maar beter dat zij er niet ook 
aan lijdt! De Bourgondische stukken zijn niet zo cynisch, maar het is 
wel duidelijk dat ook in Mars en Venus en Narcissus en Echo het van-

698  Zie van der Poel 1992, Braekman 1985-‘86.
699  Mars en Venus vv. 461-62.
700  De Catalaanse dichter Amanieu de Sescas, geciteerd naar de vertaling in Sansone 
1997, p. 520.
701  ‘Zo’n lieflijke ziekte brengt zelden iemand ter dood. Maar hij weet goed dat men 
het zegt om sneller getroost te worden; zozeer klaagt en jammert hij, die niet de zwaar-
ste pijnen lijdt. Maar als Liefde hem zozeer pijnigt, dan liever één treurige dan twee’; 
Chartier e.a. 2003, v. 265-72.
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zelfsprekende recht op wederliefde ter discussie staat. 
 In Narcissus en Echo vindt de eerste ontmoeting geheel volgens 
de conventies plaats in een ‘vergier’ [=tuin], en zoals men daarbij ver-
wacht, begint het met een zeer hoofse begroeting. Een kleine, maar ver-
ontrustende afwijking van het geijkte patroon is dat Echo, een vrouw, 
als eerste het woord neemt.702 Maar omdat Narcissus daar verder geen 
aanstoot aan lijkt te nemen, blijft de toon van de conversatie hoofs. Echo 
legt hem haar probleem in bedekte termen voor alsof het een vriendin 
van haar betreft. Narcissus bevestigt dat een verliefde vrouw altijd op 
troost mag rekenen, want als een man haar zijn wederliefde zou weige-
ren, ‘so daede hy als een tyrant by crachte // Niet als een man.’ Daarop 
verklaart Echo hem haar liefde. Tot zover gedroeg Narcissus zich geheel 
naar de normen van de hoofsheid, maar nu barst hij uit in een tirade 
tegen vrouwen en liefde waarbij zelfs de Belle Dame Sans Merci zou 
verbleken. Hier botst het hoofse liefdesideaal op het clericale ideaal van 
kuisheid. Maar zelfs in die situatie was er nog een uitweg mogelijk ge-
weest, aldus Jupiter: 

Eens mans löghene is eender vrouwen troost:

Al en kust hy gheen liefde up hör ghesayen,

Hy had se met woorden doch möghen payen.703

Met een geveinsde liefdesverklaring had Narcissus Echo kunnen redden, 
zonder daar zelf schade van te ondervinden, want 

(…) ‘t en schaedt der keersen niet 

dat een ander van hören lichte siet;

Wat schaedt der fonteynen in ‘t overdincken 

datter hondert menschen uyt drincken?704

Dat is dan weer een heel pragmatisch standpunt, dat herinnert aan 
Ovidius’ Ars Amatoria. Ovidius raadt vrouwen aan om gul te zijn met 
hun liefde: ‘Weiger je vreugden niet als mannen die begeren. (…) wie laat 

702  Coigneau 1984-2, p. 123.
703  Narcissus en Echo, fol. 35v; ‘De leugen van een man is de troost voor een vrouw : 
al kon hij dan geen liefde voor haar opbrengen, hij had haar toch met woorden tevreden 
kunnen stellen.’
704  Narcissus en Echo, fol. 35v; ‘Het schaadt de kaars niet dat een ander haar licht 
ziet; wat schaadt het de fontein dat er honderd mensen uit drinken?’ 
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een vuurtje niet aan ander vuur ontvlammen? Of wie verbiedt te putten 
uit de diepe zee?’705 Wat Jupiter met zijn advies aan Narcissus beoogt, 
past weliswaar in de hoofse gedragscode om de gevoeligheden van de 
ander te ontzien, maar de hoofse liefde, die oprecht en van harte wordt 
geschonken, is hier ver te zoeken. 

In de scène waar Mars probeert om Venus voor zich te winnen, blijkt 
de hoofsheid eveneens slechts een dun laagje vernis. Ondanks haar 
aanvankelijke standpunt dat eerbare minnaars recht hebben op ‘confoort 
int werck van minnen’, blijken Venus’ latere antwoorden ontleend aan 
een meer moralistisch-didactisch discours: liefde is een teken van de 
zwakke menselijke natuur, die verstand en eerbaarheid doet verliezen. 
Maar Mars laat zich niet uit het veld slaan: ‘liefde is blent,’ zo werpt 
hij tegen met een oude literaire topos. Als het onmogelijk blijkt om de 
gedachten van liefde af te brengen, als de wil en het verstand niet meer 
in staat zijn om de minnaar te verlossen, dan mag volgens Venus de 
wanhopig verliefde ‘openbaeren dat daer therte quelt,’ zodat hij ‘troost,’ 
wederliefde kan verwerven. Mars ziet deze raad als een uitnodiging om 
haar zijn liefde te bekennen en uiteindelijk, na lange discussies over de 
eer van een getrouwde vrouw, geeft Venus zich over. Het is echter niet de 
hoofsheid, maar de natuur die het pleit gewonnen heeft: 

Ick abandonneere mij tot uwen wille. 

Nochtans leijt redene vast int gheschille

Teghen natuere, de scaemelheit ruept te baeten.

Maer al soudict besterven, ick en sals niet laten.706

Met deze liefdesverklaring, die tevens een tragische vooruitwijzing is,707 
bereiken Mars en Venus de derde graad in de liefde. Dit is het stadium 
waarin de geliefden heimelijk samenkomen ‘in die camer’, aldus Dirc 
Potter. 
Maar eerst wil ik nog even stilstaan bij het verloop van de liefde in de 
andere Brusselse spelen, Jupiter en Yo en Leander en Hero. Want hoewel 

705  Ars Amatoria III, v. 88-94.
706  Mars en Venus vv. 582-85 ; ‘Ik geef me over aan uw wil. Nochtans is het verstand, 
dat de hulp van schroom inroept, nog steeds in conflict met de natuur. Maar al kost het 
me mijn leven, ik zal het niet laten.’
707  Coigneau 2005, p. 254 wijst op dit tragisch-heroïsche aspect in enkele mytholo-
gisch-amoureuze spelen; vergelijkbare uitspraken nogmaals in Mars en Venus, v. 759, in 
Jupiter en Yo II, v. 513-15, Narcissus en Echo, fol. 25r. en Leander en Hero I v. 666-67.
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ook daar veel aandacht is voor de ontwikkeling van de protagonisten, is 
het moeilijk om er steeds de hoofse graden in te onderscheiden. Jupiter 
en Yo begint wat dat betreft in medias res: met een liefdesklacht van 
Jupiter. Tijdens het hoffeest wordt het uitwisselen van steelse blikken, 
het stadium van de visus, uitvoerig verbeeld en blijkt Yo al even verliefd 
te zijn als de koning. Ook geheel volgens de leer van Potter vindt het 
eerste gesprek plaats in het openbaar, tijdens de dans, en zonder dat 
iemand iets in de gaten krijgt. Dat lijkt niet helemaal te lukken, want de 
sinnekens merken op dat Juno ‘merckt al dit gheveirte // Sy bit in heuren 
breydel al en seyt sy niet’.708 Juno is daarmee een concreet voorbeeld 
van een ‘nider’ die de hoofse liefde bedreigt. Maar het lukt de gelieven 
om een afspraak te maken waarbij zij heimelijk en vrijuit kunnen 
spreken. Die ontmoeting vindt, geheel conform de eis van Potter, plaats 
in het groen, in Jupiters prieel buiten de stad. Op dat punt neemt het 
spel een wending die niet goed past in het hoofse beeld, want al gauw 
gaan de minnaars hier over naar de vierde graad, waarin het bedrijven 
van de liefde thuishoort. Zowel het ontbreken van het stadium waarin 
de minnaars vooral zoete woorden en voorzichtige kusjes uitwisselen, 
als de plaats van handeling, in de buitenlucht, vormen een schending 
van de hoofse norm. Noch Beatrijs, noch de borchgravinne van Vergi, 
en geen enkele van Potters goede heldinnen verlaagde zich tot dergelijke 
‘dorperheden’.709 Het spel heeft echter niet zozeer een probleem met deze 
schending van de hoofse conventies, als wel met de schande die Jupiter 
en Yo over zichzelf afroepen door het verbreken van de huwelijkstrouw. 
Heel even vreest Yo wel de ontdekking door Juno, maar al gauw werpt 
ze alle angst van zich af, in bewoordingen die sterk doen denken aan 
Venus’ overgave: 

708  Jupiter en Yo I, v. 288-89; ‘Juno heeft al dit gedoe wel in de gaten, ze bijt op haar bit 
maar zegt niets!’
709  Beatrijs: ‘Wat segdi, (…) dorper fel, // soudic beeten op tfelt, // ghelijc enen wive 
die wint ghelt // dorperlijc met haren lichame? (…) alsic bi u ben al naect // op een 
bedde wel ghemaect // soe doet al dat u ghenoecht // ende dat uwer herten voeght.’ Me-
der 1995, vv. 346-62; Borchgravinne van Vergi: ‘entie twee vriendelijc ghelieve // gingen 
liggen te haren grieve // op een bedde vriendelike // ende loken die dore liselike, // daer 
die ridder in quam. (…)want in hem beeden was minne fijn’ Wilmink 1997, vv. 531-38.



4   ‘Spiegelt u allen die minne draegt’

256

Die hem tot gehoude persoonen begheven

Moeten de schande haers wercx ghenieten.

Vare alst sal, ten mach my niet verdrieten.710

Het commentaar dat de sinnekens bij deze scène leveren is ook volledig 
gericht op de schande van het overspel, een thema dat in oudere hoofse 
teksten nauwelijks een rol speelde. 
 In Leander en Hero wordt de fase van de intieme gesprekken 
‘inden gairde’ juist overgeslagen. Van het flirten en lonken en de daarop 
volgende kennismaking in de tempel, via lange monologen waarin de 
cogitatio plaatsheeft, gaat het verhaal rechtstreeks naar de kamer met 
het bed. Volgens de normen van Dirc Potter zouden de twee jonge 
minnaars wel erg snel zijn overgegaan tot de derde en zelfs vierde graad. 
Enerzijds werd dat ingegeven door het verhaal zelf, door het gegeven dat 
Hero zit opgesloten in haar kamer; anderzijds paste het natuurlijk goed 
in een betoog dat wil aantonen dat overhaaste liefde nooit tot een goed 
einde kan leiden.711 

- De derde graad en verder
Een misverstand dat lange tijd het onderzoek naar hoofse liefde beheerst 
heeft, is dat deze platonisch van aard zou zijn geweest. De nadruk die in 
hoofse teksten werd gelegd op ‘zuiverheid’ werd op anachronistische wijze 
gelezen als een teken dat die liefde geen lichamelijke consequenties had. 
Ook de bedekte termen waarin over de daad gesproken werd, zal aan dat 
beeld hebben bijgedragen. In de Borchgravinne van Vergi bijvoorbeeld:

Ic weet wel, dat elc anderen nam

Vriendelijc in die aerme sijn, 

Want in hem beeden was minne fijn.

Haer feeste en dochte niet vertoghen.712

710  Jupiter en Yo II, v. 513-15; ‘Wie zich inlaat met gehuwde personen, moet de schan-
de van zijn gedrag ondervinden. Hoe het ook zal gaan, het zal mij niet spijten.’ Vergelijk 
ook Mars en Venus, v. 759: ‘Tcoome soo tmach, ick en sals niet laeten!’
711  Overigens vertelt Potter het verhaal van Leander en Hero zelf in zijn tweede boek 
(v. 119-394) als een voorbeeld van goede, want trouwe en standvastige liefde. In dit geval 
tilt hij niet zo zwaar aan de overhaaste hofmakerij, die middeleeuwse commentatoren 
benoemden als ‘stultus’ of ‘illicitus’; zie Van Buuren 1979 p. 132 en 204, en Van Marion 
2005 p. 55-59.
712  Wilmink 1997, v. 536-39; ‘ik weet wel dat zij elkaar hartelijk omarmden, want in 
hen beiden was zuivere liefde. Hun geluk kan niet beschreven worden’
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De dichterlijke terughoudendheid waarop de borchgravinne en 
haar ridder mochten rekenen, gold echter niet voor de helden van de 
mythologisch-amoureuze spelen. Integendeel, de spelen doorbreken op 
cynische wijze de heimelijkheid die in de hoofse liefde zo’n belangrijk 
motief was en waarop ook in de aanloop naar de ontmoeting vaak 
de nadruk ligt. Wanneer er eindelijk een discreet samenzijn in een 
slaapkamer was geënsceneerd, wanneer de liefde eenmaal de graad van 
het factum bereikt had, dan werden weliswaar de gordijnen gesloten, 
maar begonnen de sinnekens in geuren en kleuren verslag te doen 
van het liefdesspel. Waar in het hoofse idioom slechts gesproken kon 
worden over geliefden die ‘helsen [=omhelzen], cussen ende (…) spelen’713 
beschikken de sinnekens over een rijk arsenaal aan beeldspraak, vooral 
ontleend aan de dierenwereld en de keuken.714 In deze scènes zorgen de 
sinnekens voor een kritische distantie tot de hoofdhandeling, waardoor 
het publiek aan de daar getoonde hoofse liefde gaat twijfelen.

Kortom, het beeld van de gradus amoris, de stapsgewijze voortgang van 
een liefdesrelatie, wordt voornamelijk in de ‘bourgondische’ spelen en in 
Leander en Hero uitgewerkt. Daarbij wordt voortdurend gevarieerd op 
de traditionele inhoud: door de aanwezigheid van de sinnekens krijgt de 
ontluikende liefde een dreigende ondertoon, in de gesprekken tussen de 
minnaars blijkt wederliefde geen vanzelfsprekendheid te zijn, en soms 
lijkt ook het geduld te ontbreken om alle stappen voorafgaand aan de 
bijslaap te doorlopen. Voor de fysieke voltrekking van de liefde is meer 
aandacht dan in de hoofse literatuur gebruikelijk was, en men is ook 
niet onverschillig tegenover de mogelijk negatieve consequenties van 
dat samenzijn. 

2.1.3 Liefde en eer
Een wezenlijk aspect van de hoofse liefde wordt gevormd door het begrip 
‘eer’.715 Minnaars die zich eervol gedragen verdienen de gunsten van 
hun geliefde, en andersom vergroot de liefde hun moed en vaardigheid 
in ridderlijke daden, en daarmee hun eer. Kenmerkend voor die nauwe 
relatie tussen liefde en eer zijn de volgende woorden van Vrouw Venus, 
uit het Haagse liederenhandschrift:

713  Wilmink 1997, v. 554.
714  Zie hoofdstuk 4.2 over de lichamelijke aspecten.
715  Van Oostrom 1987, p. 105-8, Coigneau 1982-1.
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Wie minre is van rechter aert,

ich byn altoes tsinen besten.

Gestedich, reyn sulder uch voegen

Mitter daet; hijrmet volvaert!

Pijnt uch alle duecht te vesten,

Werct hierna, ets baet te lesten!

Sijt ghetruwe unde warachtich,

Unde hout uwe woerde ghestade!

Dat sint punte van gueter eeren.716

Venus beschermt de oprechte minnaar, die zich moet inspannen om 
deugdzaam te leven; alleen door trouw, oprecht en standvastig te zijn 
in woord en daad, verwerft hij eer. En eer is, in de woorden van Van 
Oostrom, ‘het aanzien dat men in zijn omgeving heeft’ en ‘de wijze 
waarop men dit aanzien zelf beleeft’.717 Deugdzaam leven alleen is niet 
voldoende, het gaat er om dat men daardoor status verwerft, lof krijgt 
toegezongen en door anderen tot de goede mensen wordt gerekend.
 In Narcissus en Echo speelt dit eerbegrip een belangrijke rol. 
Narcissus is namelijk zo’n hoofse ridder: een ijverig jager en dapper 
toernooistrijder, die ernaar streeft ‘aldertieren eedelheit’ te verspreiden 
en ‘dorpernye [te] laeten sneeven’. Hij wordt hoog geacht door zijn 
heren, die hem steevast aanspreken als ‘eedel prinche’. En Echo wordt 
verliefd op hem nog voordat ze hem gezien heeft, louter op grond van zijn 
reputatie:

Hue soud’ ick vergheeten synen hooghen naeme,

Syn manlijck ghelaet vol vromichheeden,

Syn scoonheit de elcken is bequaeme,

Zyn princhelijck weesen reyn van seeden,

Syn well ghemaectheit van alle leeden,

Syn dögt de quaetheit duet verdrooghen,

Vernaemt in landen ende in steeden!718

716  Geciteerd in Van Oostrom 1987, p. 107-8; diens vertaling, op enkele plaatsen aan-
gepast: ‘Al wie oprecht bemint zal ik altijd begunstigen. Standvastig en zuiver moet u 
zich gedragen; volhard daarin! Stel alles in het werk om deugdzaam te zijn, het zal u ten 
goede komen. Wees trouw en oprecht en houd altijd uw woord. Dit zijn de kenmerken 
van goede eer.’
717  Van Oostrom 1987, p. 286.
718  Narcissus en Echo, fol. 22v; ‘Hoe zou ik zijn hoge roem kunnen vergeten, zijn 
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Het publiek raakt overtuigd van zijn ridderlijke kwaliteiten in de 
jacht- en toernooiscènes, die gemodelleerd zijn naar voorbeelden uit 
middeleeuwse ridderromans of wellicht zelfs naar evenementen die 
werkelijk in en om Brussel hebben plaatsgevonden.719 Uit alles blijkt dat 
Narcissus voldoet aan de eisen die Venus aan een minnaar stelt. Het 
probleem is echter dat hij zijn ridderlijke leefwijze niet aan haar, maar 
aan haar rivaal Diana wijdt. De jacht is voor hem niet een middel om 
zijn eer te vergroten, maar om zijn trouw aan Diana te bewijzen en zijn 
lichaam te tuchtigen. Narcissus doorbreekt het in de hoofse literatuur 
vanzelfsprekende samengaan van eer en liefde. Hij wil wel de eer, maar 
niet de liefde, en in de context van het hele stuk blijkt dat een slechte 
keuze. Want ridderlijkheid zonder een verfijnd liefdesleven wordt in 
diverse scènes neergezet als ijdele tijdverspilling en als het ontlopen 
van sociale verantwoordelijkheden. Zo bekritiseert Echo zijn zucht tot 
jagen:

Wat blyscap is u loopen, u draeven,

Dat ghij die peerden doot mögt rijen

Ende u selven so gaet verslaeven?

Tis een groote armuede diet muet lijen!720

De jacht is volgens Echo een zinloze, uitputtende bezigheid die de jager 
geen vreugde kan brengen. Ze stelt dus de jacht tegenover de liefde 
en toont weinig affiniteit met het hoofse beeld van ridderschap.721 
Voor de twee heren uit Narcissus’ gevolg betekent de liefde vooral het 
voortbestaan van de monarchie, want ze wijzen hem op zijn plicht als 
vorst om voor nakomelingen te zorgen. Narcissus is dus niet de enige 
die afstand neemt van het hoofse liefdesideaal dat fysieke heldenmoed 
koppelde aan verfijnde vrouwendienst: ook Echo en de heren blijken een 
ander soort liefde voor te staan.

mannelijke voorkomen vol dapperheid, zijn schoonheid die iedereen aangenaam is, zijn 
prinselijk wezen, zuiver van zeden, zijn goedgevormde lichaam, zijn deugd, waardoor 
boosheid teniet gedaan wordt, befaamd in landen en steden!’
719  Zie hoofdstuk 2.
720  Narcissus en Echo fol. 26v; ‘Wat voor vreugde is je geloop, je gedraaf,  waardoor je 
je paarden de dood in jaagt, en jezelf zo uitput? Wie zo leeft, lijdt grote armoede!’
721  Ook Erasmus, zij het om heel andere redenen, plaatste kanttekeningen bij de van-
zelfsprekende associatie tussen een adellijke leefstijl en de jacht, zo blijkt uit de woor-
den van Zotheid: ‘Door voortdurend op wilde dieren te jagen en ze op te eten worden 
deze lieden in feite zelf tot een wild dier gedegradeerd, maar toch denken ze intussen 
dat ze een koninklijk leven leiden’; Erasmus 2000, p.75.
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De koppeling tussen ridderschap en liefde komt ook ter sprake in Mars 
en Venus. Hier is Mars de gedoodverfde ridder-minnaar, door Venus 
bewonderd en geliefd om zijn dapperheid. Hijzelf meent dat de liefde 
hem tot nog grootsere daden zal aanzetten:

Wat duet meer ridderlijcke feijten hanteeren,

Tornieeren, rostieeren dan vrouwen minne?

(…)

Al dat gheschiet // van eedelheeden,

Rijst uijt der vrouwen.722

Dit klinkt allemaal erg hoofs, maar dappere daden en de liefde gaan ook 
in dit geval niet samen. Door liefde bedwelmd blijkt Mars niet meer in 
staat te strijden, en dat wordt hem door de andere goden, hier bij monde 
van Mercurius, stevig verweten:

O Mars victoriös, groot van crachte,

Muet u manlijck weesen, u prinslijck ghedachte

In tbedde van ledicheeden nu ghetelt // sijn?

Muet helm en schilt en sweert van machte,

Dwelcmen met eeren ter baenen brachte,

Verworpen en onder die vueten ghestelt // sijn?

Mueten standaerden, banieren, eer sij int velt // sijn

In formen van gordijnen verkeeren?

Mueten Venus vruchten van u gheschelt // sijn?

Muet doorcussen den sweerde spinnen leeren?

So sijdij weerdich luttel eeren.723

Mars heeft al zijn eer verspeeld door toe te geven aan de ledigheid en 
de wellust. Hij bereikt precies dat waar Narcissus al voor vreesde: te 
worden geschaard in het rijtje van beroemde, machtige mannen die door 

722  Mars en Venus, v. 429-37; ‘Wat stimuleert meer tot ridderlijke daden, tot toernooi-
en en ridderlijke gevechten, dan vrouwenliefde? Alles wat uit edelheid gebeurt, komt 
door vrouwen.’
723  Mars en Venus, v. 1045-55; ‘ O victorieuze, machtige Mars, moet uw mannelijk-
heid, uw vorstelijke inborst eindigen in het bed van ledigheid? Moeten helm, schild 
en machtig zwaard, die u fier hebt gedragen op het slagveld, nu veracht en vertrapt 
worden? Zullen uw vaandels en banieren voortaan bedgordijntjes zijn? Zult u voortaan 
Venus’ vruchten plukken? Zal het kussen het zwaard leren spinnen? Dat zal u weinig 
eer opleveren.’ Vertaling Van Dijk en Kramer 1991.
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de liefde voor een vrouw ten onder gingen, zoals Samson, Aristoteles, 
Vergilius en Holofernes.724 De vanzelfsprekende synthese van liefde en 
ridderschap in de hoofse literatuur is in de amoureuze spelen veranderd 
in een antithese: in Narcissus en Echo is de eerzucht van Narcissus een 
gevaar voor de liefde, in Mars en Venus bedreigt Mars’ liefde voor Venus 
zijn eer.
 Ook Van Ghistele stelt liefde en eer voor als tegengestelde 
krachten. Zo laat hij Aeneas uitroepen: ‘ Tfij u Cupido, dör wien vruech 
en spaede sonder ghenaede tminnende herte verblindt wordt, so dat eere 
en döchdt daer bij gheschindt wordt!’725 Het spel van Aeneas en Dido 
sluit zo duidelijk aan bij het anti-hoofse schema dat in Mars en Venus 
werd gepresenteerd. Aeneas moet kiezen tussen de liefde voor Dido, 
die hem een comfortabel leven aan het Carthaagse hof belooft, en zijn 
van god gegeven taak om een nieuw Troje te stichten. In de volbrenging 
van die taak ligt Aeneas’ eer, maar Van Ghistele wilde de liefde voor de 
Afrikaanse koningin uiteraard niet als volkomen eerloos voorstellen. In 
de eerste plaats introduceert hij daarom het sinneken Faeme van Eeren, 
wat duidelijk maakt dat Dido’s liefde bevorderd wordt door Aeneas’ 
goede naam. Zij is niet een vrouw die haar hart aan de eerste de beste 
schenkt, en haar liefde is vooral gericht op zijn deugd. Er zit hier echter 
wel een dubbele bodem, aangezien de sinnekens als toneeltype altijd een 
morele bedreiging representeren; de aanwezigheid van Faeme van Eeren 
in het spel verwijst ook naar het gevaar van een verliefdheid die louter 
gebaseerd is op een goede reputatie. En dat gevaar wordt reëel aan het 
einde van het spel, als Aeneas in de liefde geen man van zijn woord blijkt 
te zijn. Hij aarzelt niet om gehoor te geven aan de oproep van Mercurius 
om naar Italië te reizen, al maakt hij zich wel zorgen om het feit dat hij 
niet op eervolle wijze van Dido kan scheiden: 

Hör te vergrammene, tsouw quaelijck betaemen! 

Bottelijck te scheijdene, het waer versmaedelijck, 

En Italien te laeten waer seer scaedelijck, 

Mij en den Troijaenen een eeuwich scande groot.726 

724  Narcissus en Echo fol. 11r; over de topiek van de vrouwenlisten Bleyerveld 2000.
725  Aeneas en Dido, v. 1509-10; ‘Foei, Cupido, door wie het verliefde hart vroeg of laat 
genadeloos verblind wordt, tot schade van eer en deugd!’
726  Aeneas en Dido, v. 1608-1611.
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Dido heeft hem eer bewezen door haar hartelijke ontvangst; hij heeft een 
huwelijk met haar gesloten en zich vol toewijding op de opbouw van haar 
rijk gestort. De liefde tussen Dido en Aeneas vertoonde dus alle kenmerken 
van een hoofse betrekking, behalve de zo wezenlijke ‘gestadicheit’. Dat 
gebrek maakt Aeneas tot een ‘valsch minnaer vol oneeren.’727 Maar in 
de context van het gehele spel wordt ook duidelijk dat er een ideaal is 
dat nog uitstijgt boven dat van de hoofse liefde, een gezag dat sterker is 
dan dat van de machtige Venus. Wanneer Aeneas twijfelt wat te doen, 
weggaan of blijven, volgt die scène weliswaar duidelijk de conventies van 
het amoureuze toneel (niet bij Vergilius), maar anders dan alle voorgaande 
protagonisten besluit Aeneas: ‘men muet Godt diet al can regieren // 
Boven den mensche obedieren [=gehoorzamen], int suere, int suete.’728 Dit 
perspectief relativeert het belang van eer en goede naam, waardoor in de 
eerconceptie het accent verschuift van reputatie naar geweten.729 
 Ook voor Cephalus lijkt de eer meer een zaak van het individu 
dan van de sociale verhoudingen. Zijn dienaar en alter ego, Staetachtighen 
Moet, probeert hem voortdurend te weerhouden van onwaardig 
gedrag, bestrijdt zijn wanhoop en is zijn pleitbezorger tegenover valse 
beschuldigingen. Ook op een andere manier blijkt dat het spel draait om 
een innerlijk besef van goed en kwaad, veel meer dan om reputatie: als 
Procris suggereert dat zijn jachtlust speculaties over promiscuïteit in de 
hand werkt, stelt Cephalus: ‘Wordt ic beloghen, ic ben van dies reyne // 
Al stelt Fama deere syen maeckt de deucht niet cleyne.’730 Dat dit tevens 
een van de weinige plaatsen in het spel is waar het woord ‘eer’ nog wordt 
gebruikt, maakt te meer duidelijk hoe ver deze tekst afstaat van de hoofse 
traditie waarin liefde en eer onlosmakelijk met elkaar verbonden waren.
 
2.1.4 Schaamte en schande
Het hiervoor besproken eerbegrip heeft uitsluitend betrekking op de 
mannelijke eer. De vrouwelijke eer, of liever het dreigende verlies ervan, 
speelt in de amoureuze spelen echter een nog grotere rol, zo blijkt uit 
de talloze verwijzingen naar schaamte en schande.731 De vrouwelijke 
personages vrezen voor hun eer wanneer de eerste toenadering moet 

727  Aeneas en Dido, v. 1760.
728  Aeneas en Dido, v. 1632-33.
729  Zie Van Oostrom 1987, p. 286 e.v.
730  Cephalus en Procris, fol. 3r; ‘Al word er over mij gelogen, mij treft geen blaam. 
Geruchten bepalen wel de eer, maar de deugd blijft onverminderd.’ 
731  Zie ook Coigneau 1984; Van Gijsen 1989, p. 159-162.
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worden gezocht, of aarzelen om zich gewonnen te geven voor de avances 
van hun minnaar. Duidelijk is in elk geval dat, waar de mannelijke 
eer wordt vertaald in daden, de vrouwelijke eruit bestaat om bepaalde 
dingen niet te doen. Meestal is het dan ook de man die in de spelen als 
eerste zijn liefde verklaart.732 Als Echo zich voorneemt om haar liefde 
aan Narcissus te kennen te geven, doorbreekt ze daarmee duidelijk een 
norm, zoals verwoord door Angst vör Wederseggen:

’t Waer u, vercoorne blueme, seer blaemelijck

Te seggen dat ghijen hertelijck mint; 

Dat te openbaeren waer onbetaemelijck,

Want ontseyde hij ‘t u, en waer ‘t niet schamelyck?

Maer duet mynen raet, ‘t en sall u niet quaet syn:

Leyt scaemte en eere met u, ‘t wordt u vramelijck, 

Die möghen in ‘t werck u tueverlaet syn.733

Met andere woorden: een vrouw mag niet openlijk over haar gevoelens 
spreken, omdat ze daardoor gevaar loopt voor gezichtsverlies. Niet de 
liefdesverklaring op zich lijkt schandelijk te zijn, maar de afwijzing die 
er mogelijk op volgt. Het zijn Scaemte en Eere, Echo’s kamervrouwen, 
die haar moeten weerhouden van een openlijke vernedering. Deze 
gepersonifieerde gevoelens wijzen erop dat Echo’s eer een zaak is van 
persoonlijke integriteit. Haar eer is meer dan alleen reputatie, hij hangt 
samen met haar deugdzaamheid. Het is diezelfde kwaliteit die wordt 
uitgedrukt door het personage Eerelyck Herte in Cephalus en Procris. 
Wanneer Procris dreigt te zwichten voor de avances van de vermeende 
vreemdeling, verdwijnt Eerelyck Herte van het toneel, om pas weer 
terug te keren als Procris bij zinnen is gekomen. Bij de hereniging met 
Cephalus verzekert Eerelyck Herte hem ervan dat zijn vrouw haar eer 
heeft weten te behouden. 

In vergelijking met de mannelijke eer vertoont het vrouwelijke 
eerbegrip een grote continuïteit: terughoudendheid en integriteit in 

732  Overigens ook vaak pas na lange aarzeling, maar de angst voor eerverlies treedt 
daarbij minder op de voorgrond; Coigneau 1984, p. 123-124.
733  Narcissus en Echo fol. 24v; ‘Het zou je, uitverkoren bloem, tot schande zijn hem 
te zeggen dat je hem van harte bemint. Dat te laten blijken zou ongepast zijn. Want als 
hij je zijn liefde zou ontzeggen, zou dat dan geen schande zijn? Maar volg mijn advies 
voor je eigen bestwil: neem schaamte en eergevoel met je mee, die kunnen je bij deze 
onderneming helpen.’
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liefdesaangelegenheden zijn en blijven kernwaarden voor de vrouwelijke 
protagoniten.734 Hoe zit het dan met de stukken waar de dames zich 
van die waarden niets aantrekken, zoals in Mars en Venus en Jupiter 
en Yo? Op het eerste gezicht lijkt het of uit deze stukken een andere 
opvatting over vrouwelijke eer spreekt, die veel meer dan bij Echo en 
Procris samenvalt met het begrip ‘reputatie’. 
 Yo is zich wel bewust van de norm dat een vrouw niet als eerste 
het woord neemt, want al kan ze haar gevoelens nauwelijks onder 
stoelen of banken steken (‘Mijnen wille by foortse accorderen moet // 
Dat ick my in minnen subjeckt moet gheven // Tot Jupiter den edelen 
Prince verheven, // Al ist hem ontcondich’), haar eerste woorden tot 
hem zijn slechts algemene beleefdheden. Pas na het banket, tijdens 
de dans, verklaart Jupiter als eerste zijn liefde, en Yo beantwoordt die, 
‘behoudelijck mijnder eeren altijt’. Wat ze met dat voorbehoud bedoelt, 
blijkt uit het vervolg: als Jupiter haar schoonheid prijst, belooft ze hem 
dat hij daarover vrijelijk mag beschikken, maar dan wel ‘secreet en stille’. 
Yo laat haar eer dus afhangen van geheimhouding. Bij Venus gebeurt iets 
vergelijkbaars: aanvankelijk houdt ze er de mening op na dat ‘Al mach 
liefde secreetelijck schijnen, // Tmuet onlange dueren,’ maar na vele 
bezwaren zwicht ze uiteindelijk voor Mars’ belofte dat hun overspelige 
verhouding voor de buitenwacht verborgen zal blijven. 
 Venus en Yo vertrouwen erop dat hun betrekking geheim blijft 
en daarmee hun eer gespaard, maar uit het verdere verloop van beide 
spelen wordt duidelijk dat dit een ijdele hoop is, ingegeven door blinde 
liefde. En dankzij de voortdurende dramatische ironie van het wisselende 
perspectief begrijpt het publiek dit terdege. Een mooi voorbeeld hiervan 
is de scène waarin Vulcanus de trouw van zijn echtgenote prijst: ‘Ick en 
bevinde anders niet // Dan döcht, eere en trouwe aen mijn wijf,’ terwijl 
het publiek al weet dat Venus nog diezelfde avond met Mars het bed 
zal delen. Vulcanus wordt hier belachelijk voorgesteld vanwege zijn 
goedgelovigheid, maar Venus staat eveneens te kijk als een veile vrouw, 
een toonbeeld van laakbaar vrouwelijk gedrag. Om nog even terug te 
keren naar Jupiter en Yo: zoveel nadruk als er in het eerste deel van 
het spel wordt gelegd op het behoud van Yo’s eer, zo weinig woorden 
worden er in het tweede en derde deel vuilgemaakt aan het verlies 
ervan. De aandacht verschuift al gauw naar het conflict tussen Jupiter 
en zijn jaloerse echtgenote Juno en daarmee naar het thema van het 

734  Dit geldt ook nog in de zeventiende eeuw, zie Leuker en Roodenburg 1988, p. 66.
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disharmonische huwelijk, waarin Yo slechts het gewillige object is van 
Jupiters promiscuïteit. 
Het wordt niet met zoveel woorden gezegd, maar de lering die het publiek 
uit Mars en Venus en Jupiter en Yo zou kunnen trekken is dat je als 
eerbare vrouw maar beter niets kunt riskeren. De enige manier om je eer 
veilig te stellen is je ook werkelijk kuis te gedragen. Met het verbeelde 
overspel wordt niet zozeer vrouwelijke eer her vrouwelijke eerbegrip, als 
wel de hoofse topos van de heimelijkheid ter discussie gesteld.

2.1.5 Heimelijkheid
Wanneer Dirc Potter, in zijn inleiding op de geschiedenis van de 
burggravin van Vergi, uitweidt over het leed van trouwe minnaars 
waarschuwt hij vooral voor ‘bose tonghen, // Die altoes nydelic hebben 
ghedronghen // Goeder minne, waer sise wisten.’735 Geheimhouding 
vormt het centrale thema van het Vergi-verhaal, dat in verschillende 
versies is overgeleverd. De hoofdpersoon is een ridder die zijn geliefde, 
de burggravin van Vergi, beloofd heeft om hun relatie voor iedereen 
te verzwijgen. Maar wanneer zijn leenheer, de hertog, hem ervan 
beschuldigt avances te hebben gemaakt richting diens vrouw, staat hij 
voor een dilemma: alleen door zijn belofte aan de borggravin te verbreken, 
kan hij de hertog zijn onschuld bewijzen.736 De edele liefde van de ridder 
voor de borggravin wordt bedreigd door de intriges van de veel minder 
verheven hertogin, wier liefde bezitterig, jaloers en zelfzuchtig is. De 
voortdurende nadruk op het gevaar voor ‘niders’ in de hoofse literatuur, 
de noodzaak van geheimhouding en discretie, accentueert dus per 
contrast het hoogstaande, benijdenswaardige karakter van de liefde en 
draagt bij aan de idealisering ervan. 
Meestal blijft het in de hoofse literatuur dan ook bij algemene 
waarschuwingen tegen ‘niders’ en ‘clappers’, en wordt niet duidelijk voor 
wie de verbintenis ‘geheeld’, verborgen, moet blijven. Dat is aanvankelijk 
ook het geval in de Brugse Pyramus en Thisbe. Het motief van de ‘niders’ 
wordt al vroeg naar voren gebracht, zelfs nog voordat de ouders de omgang 
hebben verboden: ‘om ons te wachtene die nijders treken // moeten wi 
secretelic tsaemen spreken,’ zegt Pyramus. En Thisbe antwoordt: ‘Een 

735  Der minnen loep II, vv. 427-29.
736  Zie Lodder 1998.
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vreemde ghelaet can liefde bedecken. // Dus in wat plecken wi elck ander 
sien, // Een schijn van vreemtheyt moet daer geschien: // So en wort mits 
dien niemant versinlic // Ons reyne jonste’. Dit voornemen om de liefde 
in gezelschap te ontkennen en elkaar alleen heimelijk te spreken, is 
bekend van Der Minnen Loep, en de ‘reyne jonste’ van de buurkinderen 
lijkt dan ook een toonbeeld van hoofse liefde. Maar Pyramus zelf noemt 
nog een andere reden voor geheimhouding dan het gevaar van ‘nijders’: 

Den kinderlicken tijt is achter bleven. 

 Dies wi begheven der innocenten staet, 

 Voort aen rijsende naer der scientien graet

(…)

 Voort aen natuere sendt ons beschamen737 

De kinderen verliezen hun natuurlijke onschuld nu zij ouder worden, 
en die verandering noodzaakt hen tot schroom. De gedachte dat liefde 
iets is om je voor te schamen, is veel meer theologisch-ethisch dan 
wereldlijk-hoofs, en heeft dus weinig te maken met de oorspronkelijke 
betekenis van het ‘helen’.738 
 Op de traditionele hoofs-abstracte manier komt het motief ook 
voor in de wachterliederen in Narcissus en Echo en Aeneas en Dido. 
De wachter van Carthago roept in een meilied op tot de liefde, die men 
het beste kan beleven ‘secreetelijck alleene mit u liefste wederpaer, 
(…) schouwt nijders tongen swaer!’ De wachter in Narcissus en Echo 
waarschuwt, ook geheel volgens de traditie, ‘vör spytighe envijösen // 
Die alle vroecht benijen,’ ook al is er op dit moment in dit spel helemaal 
geen sprake van een minnend paar, laat staan van benijdenswaardige 
vreugde. Even onverwacht wordt de topos toegepast wanneer Diana, het 
symbool van kuisheid, de woorden van de wachter imiteert: ‘Ondancx 
den dorpers die vröcht benijen // Sal ick hier vröchdelijck gheclanck 
clingen.’ Het lijkt alsof het motief van de heimelijkheid hier in het spel 
werd gebracht om er een precieus, hoofs tintje aan te geven, zelfs zonder 
dat het verhaal er eigenlijk aanleiding toe gaf. 

737  Pyramus en Thisbe (Brugge), v. 217-19 en 234.
738  Hoe vanuit de theologie gekeken werd naar de vriendschap tussen jonge mensen 
als Pyramus en Thisbe blijkt bijvoorbeeld bij Dirc van Delf: ‘Die derde [outheit] is 
adolescencia, dat hiet ioncheit. Dese beghint van vijftien iaren ende duert tot acht en 
twintich iaren. In welke outheit so is die mensche bequaem ghenoech te winnen sijn 
ghelijc inder naturen ende after dese tijt so volcht ghemeenlic die mensch sijn wiltheit 
ende wert ontbonden tot onsuverheden, dat grote scade is (…)’; Van Delf 1937, p. 69.
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Ook in Leander en Hero wordt geregeld melding gemaakt van angst voor 
verraad, bijvoorbeeld in een vaarwel van Hero, dat doet denken aan een 
dageraadslied: ‘Dus adieu myn Lief wy gaen naer huys reysen, // Op dat 
de nijders ons niet en bespien’. Hero vreest waarschijnlijk dat haar vader 
haar escapades zal ontdekken, maar in het verdere spelverloop wordt 
die vrees niet bewaarheid. Integendeel, in het derde spel verschijnen 
de ‘nijders’ wel op het toneel (als de sinnekens Inborstighe Envije en 
Valsche Calumnije), maar zij brieven de geheime verhouding door aan 
de ouders van Leander. Tevergeefs, want hun verraad heeft geen directe 
gevolgen voor het verdere verloop van de gebeurtenissen: Leander besluit 
het verbod van zijn ouders te negeren en verdrinkt. De ‘nijders’ blijken 
zozeer een vast onderdeel van het literaire liefdesdiscours te vormen, dat 
ze ook worden ingevoegd wanneer dat eens minder goed in het verhaal 
past. 
 Aantrekkelijk bleef het motief van de heimelijkheid wellicht 
ook vanwege de extra spanning die het aan het drama verleende. Het 
kon aan de liefde een pikante bijsmaak verlenen, zoals Jupiter heel goed 
lijkt te beseffen wanneer hij Yo uitnodigt: 

Nu gaen wy, mijnder sinnen confoort,

Heymelijck baren ghenuchte en spel, 

Want ghestolen brocxkens smaken wel!739

Dat prikkelende effect heeft de heimelijkheid niet alleen op de 
personages onderling, maar ook op het publiek, dat vol spanning zal 
hebben meegeleefd met hun erotische avonturen.

De heimelijkheid is dan wel een belangrijk aspect van de hoofse liefde, 
maar dat wil niet zeggen dat iedere heimelijke liefde automatisch 
‘hoofs’ genoemd kan worden. Met de rollen van de ouders en de jaloerse 
echtgenoten hebben de mythologisch-amoureuze spelen een heel concrete 
invulling van het ‘niders’-motief en krijgt de geheimhouding een meer 
pragmatische dan ideologische betekenis. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de 
raad van Hero’s voedster:

Om dat niemant voorts en zou ontdecken ons secreten,

739  Jupiter en Yo III, v. 555-57 ; ‘Laten we nu gaan, zaligheid van mijn zinnen, om 
heimelijk te genieten en te spelen, want gestolen hapjes smaken best!’



4   ‘Spiegelt u allen die minne draegt’

26�

Zoo zult ghy des daechs blijven draghen

U religieuse habijten, zonder te zijn vervleten

Op triumphante habijten oft langhe kraghen,

Op avontuere oft de nijders u zaghen,

Die u groote liefde mochten benijen.

(…)

Tsdaechs zult ghy maecht schijnen, tsnachts zult ghy vrijen

En u Alderliefste ghezelschap houwen:

Die hun voor de quade tonghen konnen ghemijen

Zijn noch maecht al doen sy ‘twerck van Vrouwen.740

Hero moet zich kuis en sober blijven kleden, opdat de ‘niders’ geen 
lucht krijgen van haar liefdesleven. De toespeling op Hero’s geveinsde 
maagdelijkheid in de twee laatste regels is echter weinig hoofs te 
noemen.
 Ook in Mars en Venus en Jupiter en Yo proberen de protagonis-
ten hun liefde te verbergen, maar ook daar is het motief hooguit een 
ironische verwijzing naar het hoofse ‘helen’. De plot van een overspel dat 
wordt ontdekt door een goedgelovige sukkel (Vulcanus), respectievelijk 
een jaloers kreng (Juno), is nauwer verwant aan het stofcomplex dat men 
aantreft in novellen, boerden en kluchten741 dan aan de hoofse liefdesli-
teratuur. In deze genres dient de geheimhouding van een affaire vooral 
de uiterlijke schijn, de reputatie van de overspeligen, en ligt het komi-
sche effect juist in de dubbelzinnige situaties die daarvan het gevolg 
zijn en in de ontmaskering van de bedriegers. Een mogelijke associatie 
van de mythologisch-amoureuze spelen met deze verhalen heeft conse-
quenties voor de manier waarop de liefde van de protagonisten en hun 
streven naar geheimhouding wordt gewaardeerd. Zodra Mars en Jupiter 
hun liefjes beloven dat alles verborgen zal blijven en hun reputatie onge-
deerd, treedt dit kluchtig procédé in werking: de vrouwen geven toe aan 
de verleiding en er volgt een rendez-vous, dat natuurlijk al gauw wordt 
ontdekt door de bedrogen eega’s. Die ontdekking heeft allerlei komische 

740  Leander en Hero II, v. 375-86; ‘Opdat niemand verder ons geheim zal ontdekken, 
moet je overdag je religieuze gewaad blijven dragen, zonder je over te geven aan feeste-
lijke jurken of grote kragen, met het risico dat de kwaadsprekers, die je je grote liefde 
benijden, je zouden zien. Overdag zul je een maagd schijnen, ‘ nachts zul je vrijen en bij 
je allerliefste zijn. Wie zich voor kwaadsprekerij kan hoeden, is maagd al gedraagt zij 
zich als vrouw.’
741  Zie o.m. Hüsken 1987, Lodder 1997, Leuker 1992, Leuker en Roodenburg 1988, 
Van Stipriaan 1996, Bleyerveld 2000.
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aspecten: zo is er eerst nog de lofzang van Vulcanus op de trouw en kuis-
heid van zijn echtgenote, die zich intussen verheugt op haar samenzijn 
met Mars; en wanneer Vulcanus op aanwijzing van Phebus (zelf zou hij 
niet eens op het idee zijn gekomen) in de slaapkamer gluurt waar Venus 
en haar minnaar liggen te slapen, weet hij in eerste instantie niet wat hij 
ziet. ‘Een echele [=bloedzuiger] van seven vueten // Merct liggende in hör 
armkens dan,’ moedigt Phebus hem aan, waarop de verbaasde Vulcanus 
vloekend uitroept: ‘Bij den stortgaeten [=afvoerputjes], het is een man!’ 
Ook in Jupiter en Yo wordt het huwelijksbedrog op hoogst komische 
wijze ontmaskerd, in een dubbelzinnige dialoog tussen Jupiter en Juno: 
Jupiter heeft Yo zojuist in een koe veranderd om de ontdekking van zijn 
overspel te voorkomen, en meent dat Juno dat niet in de gaten heeft; zij 
maakt daar handig gebruik van door hem, als bewijs van zijn geveinsde 
huwelijkstrouw, die mooie koe cadeau te vragen. Uiterlijk beheerst en 
in hoofse bewoordingen zet de jaloerse vrouw zo haar wellustige echt-
genoot een hak. Anders dan in het Vergi-verhaal en bij Dirc Potter is de 
geheimhouding in Mars en Venus en Jupiter en Yo geen onderdeel van 
een edel verbond tussen twee hoofse geliefden, maar dient ze de instant 
bevrediging van amoureuze verlangens, en wordt als zodanig belachelijk 
gemaakt. Zo bevestigen deze spelen, net als de kluchten, de gevestigde 
moraal, die overspel veroordeelde.742 Het motief van het ‘helen’ wordt 
niet meer ingezet om de liefde te idealiseren, maar om de ontrouw van 
de protagonisten te accentueren. Wat is er gebeurd met de hoofse ‘tri-
uwe’?

2.1.6 Trouw en standvastigheid
Hoofse liefde is duurzaam. Ondanks grote tegenslagen houdt de ware 
minnaar vast aan zijn liefde, die oprecht is, bestendig en trouw.743 In de 
woorden van Potter:

Dese minne staet op een bliven,

Tscheyden dat is hier verwaten.  

Dese en loopt niet after straten  

Met enen lyedekijn om broot. 

Tfondament is starck ende groot, 

742  Van Gijsen 1991; voor vergelijkbare houdingen ten aanzien van overspel in zeven-
tiende-eeuwse teksten zie Leuker en Roodenburg 1988.
743  Schnell 1985, 147-151.
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Daer sy so vestentlijck op staet,   

Dat sy niet van steden en gaet.   

Si leyt int herte besloten vast, 

Daer sy so suetelick op rast   

Ende soe vriendelic wert ghevoedet, 

Dat sy en wagghelt noch en woedet.744 

Deze liefde is, met andere woorden, altijddurend en steeds gericht op 
dezelfde persoon. Ze is sterk, zetelt in het hart en is niet wisselvallig. 
Gedurende de middeleeuwen golden Pyramus en Thisbe al als toonbeeld 
van zo’n vasthoudende liefde tegen de verdrukking in, en ze zijn dat nog 
steeds volgens de prologen van de beide rederijkersspelen: ‘ghestadich 
in liefden’ (Brugge) en ‘in minnen so getrouwelijck vereent dat wonder 
was’ (Amsterdam). Ook Echo’s liefde voor Narcissus is onwankelbaar: zij 
besluit ‘hem ghejonstich in reynder minnen ghestadich te blijvene.’ 
 In de hoofse liefde is het niet gebruikelijk om te zinspelen op de 
‘burgerlijke staat’ van de geliefden, het huwelijk is geen vooropgesteld 
doel van de minnaars. Volgens Schnell ‘beruht die idealistische 
Konzeption der ‘höfische Liebe’ gerade auf der voraussetzung, dass sie 
im Prinzip von jeder ‘Realisierung’ (in einer vor-, ausser-, ehelichen 
Beziehung) abstrahiert.’745 Dus ondanks alle trouw en standvastigheid 
zijn het in de spelen vooral ‘buitenstaanders’ die op de mogelijkheid of 
het belang van een huwelijk wijzen. In Narcissus en Echo betreft het de 
heren uit Narcissus’ gevolg, voor wie het huwelijk van hun vorst vooral 
van een pragmatische, dynastieke betekenis is; ook Dido’s zuster Anna 
ziet de politieke voordelen van een verbintenis met de Trojaanse prins, 
en de voedster in Pyramus en Thisbe (Brugge) beschouwt een huwelijk 
als het aangewezen middel om de familieproblemen op te lossen. 
 In Mars en Venus en Jupiter en Yo krijgt ‘trouw’ heel specifiek 
de betekenis van ‘huwelijkstrouw’, al komt dat vooral tot uiting in het 
veelvuldig gebruik van het antoniem ‘ontrouw’. Over trouw tussen de 
overspeligen wordt nauwelijks gesproken, en dan nog uitsluitend door de 
ongebonden partners, Mars en Yo, wanneer zij in hoopvolle afwachting 

744  Potter 1845-‘47, II, v. 52-62; ‘Deze liefde is blijvend, er wordt geen afscheid meer 
genomen. Ze zwerft niet over straat, zingend voor wat brood. Het fundament is groot 
en sterk; zij staat er zo stevig op, dat ze niet van plaats verandert. Ze ligt vast gesloten 
in het hart, waar ze zo zoetjes rust en zo vriendelijk wordt gevoed, dat ze wankelt noch 
woedt.’ 
745  Schnell 1985, p. 124.
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zijn van de ontmoeting met hun geliefde. Yo meent dat Jupiter ‘hem 
bewinden sal met wercken van trouwen // My te eerene boven alle 
vrouwen’, Mars ziet Venus als de vrouw ‘Wien therte uijt minnen 
bewijsen muet // Reverencie, liefde, bijstandicheit en trouwe.’ De hoofse 
topos wordt in beide gevallen ironisch, wellicht zelfs satirisch ingezet: 
de verliefden spreken over belangeloze, ‘hoofse’ trouw, terwijl zij op het 
punt staan om medeplichtig te worden aan het verbreken van iemands 
huwelijkstrouw.
 Dat hoofse trouw alléén niet meer voldoet en het huwelijk een 
belangrijk thema is geworden, blijkt ook uit de Renaissancespelen. 
Hero is op zoek naar een ‘ghetrou minnaer’ en vindt die in Leander, 
die tijdens hun rendez-vous verzucht: ‘och, mochten wy hier onder ons 
beyen // zonder scheyen, in eeren en trouwen // onbenijt blijven woonen 
en huys-houwen.’ De wens om een huwelijk, die eerst alleen door 
buitenstaanders werd geuit, is nu door de verliefden zelf overgenomen; 
hun hoofs gepresenteerde liefde komt op subtiele wijze in het teken 
te staan van een burgerlijke verbintenis. De trouw tussen echtelieden 
vormt zelfs het centrale thema in Cephalus en Procris, waar het veel 
minder grotesk wordt getoond dan in Mars en Venus en Jupiter en Yo. En 
Anaxarete denkt allereerst aan een huwelijk wanneer zij hoort dat Iphis 
een oogje op haar heeft: ‘Hy mach hem by zijns ghelijck gaen houwen, // 
Wat meent hy dat ghy hem sout willen trouwen?’ 
 De wezenskenmerken van hoofse liefde: trouw, standvastigheid 
en oprechtheid hebben in deze spelen misschien niet zozeer aan belang 
ingeboet, als wel aan autonomie. Ze zijn onderdeel geworden van de 
discussie over de betekenis van het huwelijk, die later in dit hoofdstuk 
aan de orde zal komen. 

 2.� Liefde als ideaal, tot besluit
In de voorgaande paragrafen is aan de hand van enkele centrale begrippen 
uit de hoofse liefdesliteratuur getracht de doorwerking van ‘hoofse liefde’ 
als concept in de mythologisch-amoureuze spelen te analyseren. De 
liefde als een ideaal, nauw verbonden met adeldom, deugd en schoonheid, 
komt nog het helderst tot uitdrukking in Pyramus en Thisbe (Brugge) en 
in Narcissus en Echo. Maar ook hier is al te merken dat de hoofse liefde 
onder druk staat: de meest gebruikelijke kwalificatie, ‘reyn’, krijgt steeds 
vaker de weinig hoofse betekenis ‘maagdelijk’. De termen ‘amoureusheid’ 
en ‘minne’ worden in eerste instantie neutraal of zelfs positief, maar later 
ronduit negatief gewaardeerd. Er blijft veel aandacht voor het ontstaan 



4   ‘Spiegelt u allen die minne draegt’

272

en de ontwikkeling van liefde via de gradus amoris, maar daarbij blijken 
personages dan ook weer regelmatig de hoofse normen te doorbreken. De 
hoofse koppeling van liefde en ridderschap wordt in geen enkel spel als 
vanzelfsprekend gepresenteerd, er is eerder sprake van een tegenstelling 
tussen het leven onder de wapenen en dat met de vrouwen. In Aeneas en 
Dido en Cephalus en Procris lijkt de eer van de mannelijke titelhelden 
dan ook een meer verinnerlijkte kwaliteit te zijn, minder gerelateerd 
aan reputatie en heldendaden dan aan het persoonlijke geweten. De 
vrouwelijke eer blijft in de loop van de zestiende eeuw onveranderlijk 
afhankelijk van haar maagdelijkheid of, indien van toepassing, haar 
echtelijke trouw. De schijnbaar dubbele moraal die in enkele spelen 
(Mars en Venus, Jupiter en Yo, Leander en Hero) werd gehanteerd, is 
waarschijnlijk meer een kwestie van genre dan van moraal. In diezelfde 
spelen is het hoofse motief van geheimhouding, oorspronkelijk bedoeld 
om de hoogstaande liefde te laten contrasteren met de kwaadaardige 
‘niders’, dan ook vooral ingezet vanwege de dramatische spanning. Dat 
het ‘helen’ in al die gevallen mislukt, vormt een argument temeer vóór 
de huwelijkstrouw, die de hoofse minnedienst heeft verdrongen.

�. Liefde als natuurverschijnsel

 �.� Een andere blik
In de hoofse literatuur kwam idealisering van de liefde op de eerste 
plaats. Dat verhult het zicht op een ander, in de middeleeuwen even 
belangrijk discours over de liefde, waarin een meer medisch-fysiologische 
benadering voorop staat. Dat die twee benaderingen hier in afzonderlijke 
paragrafen besproken worden, wil niet zeggen dat hoofse teksten 
liefde als iets onnatuurlijks zouden beschouwen, of dat lichamelijke 
verschijnselen daarin werden verwaarloosd. Ook is vastgesteld dat 
middeleeuwse medici voor de beschrijving van de symptomen van liefde 
teruggrepen op literaire topiek.746 De verschillende discoursen zijn dus 
niet zo strikt gescheiden als hun behandeling hier suggereert. Wel lijkt 
het erop dat in de mythologisch-amoureuze spelen juist het medisch-
fysiologische discours meer op de voorgrond treedt, ten koste van de 
hoofse idealisering. Daarom zal in het vervolg worden nagegaan hoe het 
denken over de menselijke natuur, over het lichaam, en de samenhang 
tussen macro- en microcosmos de presentatie van liefde in de spelen 

746  Van Gijsen 1989, p. 99, Busse 1975, p. 73-86.
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heeft bepaald. De studie van Annelies van Gijsen naar het mens- en 
wereldbeeld in de Spiegel der Minnen is daarbij richtinggevend, en veel 
van de hier beschreven achtergronden zijn daar uitvoeriger terug te 
vinden.747

3.1.1 Ratio en sensualitas
Uitgangspunt van het middeleeuwse denken over de menselijke natuur 
is de overtuiging dat de mens deel uitmaakt van het grote geheel van de 
schepping, de macrokosmos. Alles wat zich binnen de omloop van de 
maan bevindt wordt opgevat als de natuur. Dit ondermaanse deel van 
de kosmos is voortdurend aan verandering onderhevig, gevormd als het 
is uit de elementen aarde, water, vuur en lucht, in steeds wisselende 
verhoudingen. Dat geldt ook voor de mens, al staat hij dan ook aan 
de top van de hiërarchie van levende wezens.748 Die positie dankt hij 
aan de rationele ziel, die de mens onderscheidt van plant en dier. Een 
plant beschikt alleen over een vegetatieve ziel, die hem het vermogen 
schenkt tot opname van voedsel, groei en voortplanting. Het dier, met 
zijn sensitieve ziel, beschikt over diezelfde vermogens en daarbij over 
zintuiglijke waarneming. De zintuigen stellen het dier in staat een 
onderscheid te maken tussen goede dingen (die genot verschaffen) en 
slechte dingen (die pijn veroorzaken). Emotie, of passie, is dan de beweging 
van de sensitieve ziel in de richting van het goede en aangename, weg van 
het slechte en pijnlijke. De mens beschikt over dezelfde mogelijkheden 
als plant en dier, maar heeft door zijn rationele ziel bovendien het intellect 
en de wil. Deze drie zielsfuncties zijn onderling met elkaar verbonden, 
want de mens is een eenheid. Maar de rationele ziel overheerst de andere 
twee. Een beweging van de vegetatieve ziel kan dus worden overgebracht 
naar de rationele ziel, maar waar de eerste spontaan is en onvermijdelijk, 
is een beweging van de rationele ziel weloverwogen en vrij. Wanneer 
iemand wordt aangetrokken door de schoonheid van een vrouw, dan is 
dat het werk van de sensitieve ziel, want van nature streven de zintuigen 
naar het aangename. Dit streven is de emotie of passie. De rationele 
ziel kan echter tegelijk oordelen dat de toenadering tot deze schoonheid 
niet goed is, bijvoorbeeld omdat de vrouw gehuwd is. Met behulp van de 
wil kan het streven naar een vereniging dan worden tegengegaan. Het 

747  Van Gijsen 1989.
748  Het volgende is een samenvatting van de leer zoals Thomas van Aquino die, in 
navolging van Aristoteles, heeft geformuleerd in zijn Summa Theologiae, ontleend aan 
Morgan 1977; zie ook Schnell 1985, p. 243-44.
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morele handelen van de mens wordt dus geleid door de wil en niet door 
de emotie. Het begrip passie staat ook centraal in de beroemde definitie 
van liefde door Andreas Capellanus:

Liefde is een zekere innerlijke gemoedsbeweging (passio) die voortkomt 

uit het zien en het overmatig denken aan de schoonheid van iemand van 

de andere sekse, waardoor iemand meer dan wat ook begeert die ander te 

omhelzen en dan met beider instemming alle instructies van de liefde op 

te volgen.749

Hoewel De amore lange tijd voor een hoofse liefdesleer is aangezien, 
lijkt deze omschrijving veeleer ontleend aan het medisch-theologische 
discours dan aan de hoofse traditie.750 Ook elders in zijn werk maakt 
Capellanus duidelijk dat passie tot het domein van de sensitieve 
natuur behoort. Mensen met een teveel aan passie, zo zegt hij, ‘zijn te 
vergelijken met ezels, want zij worden alleen bewogen door die natuur 
die aantoont dat mensen gelijk zijn aan de andere dieren, en niet door die 
ware natuur die ons onderscheidt van alle andere schepsels door middel 
van de rede.’751 Het mag duidelijk zijn dat de kritiek vooral betrekking 
heeft op de excessieve, ongecontroleerde passie. De passie, als het 
natuurlijke streven van mens en dier naar het goede, is in zichzelf goed, 
want afkomstig van de goddelijke voorzienigheid. Natuurlijke liefde is, 
vanuit het standpunt van de christelijke wereldbeschouwing, ‘sempre 
sanza errore’.752

3.1.2 Liefde als ziekte
Maar de toelichtingen die latere vertalers bij Capellanus’ definitie 
geven, maken duidelijk dat liefde toch vooral werd beschouwd als een 
aandoening, een lichamelijke kwaal. In de vertaling van Drouart la 
Vache (1290) heet zij een ‘maladie dedens née’ en in de Roman de la Rose 
noemt Raison de liefde een ‘maladie de pensée’.753 Het accent verschuift 

749  ‘Amor est passio quaedam innata procedens ex visione et immoderata cogitatione 
formae alterius sexus, ob quam aliquis super omnia cupit alterius potiri amplexibus et 
omnia de utriusque voluntate in ipsius amplexu amoris praecepta compleri’; Capellanus 
1982, p. 32.
750  Karnein 1985, p. 62-66; Van Gijsen 1998, p. 162.
751 ‘[Sed nos credimus] asinis comparandos; ea namque solummodo natura moventur ‘[Sed nos credimus] asinis comparandos; ea namque solummodo natura moventur 
quae ceteris animantibus homines ostendit aequales, non vera quae rationis differentia 
nos a cunctis facit animalibus separari.’ Capellanus 1982, p. 40.Capellanus 1982, p. 40.
752  Dante, Purgatorio, xvii, 94, geciteerd in Morgan 1977, p. 47.
753  Geciteerd in Karnein 1985, p. 61.
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bovendien van natuurlijk, aangeboren (innata) naar ‘in het innerlijk 
ontstaan’ (dedens née). In deze literaire omschrijvingen klinken de 
traktaten door van middeleeuwse medici als Avicenna en Arnaldus de 
Villanova, die de liefde bespreken in het kader van de geestesziekten.754 
Deze zogenoemde amor hereos of heroicus755 is een aan melancholie 
verwante aantasting van het brein, een mentis insania.756 Maar anders 
dan bij ‘gewone’ ziekten, die voortkomen uit het lichaam zelf en die 
daarom ‘natuurlijk’ heten, is amor hereos een niet-natuurlijke kwaal. 
Deze kan worden veroorzaakt door een invloed van buitenaf, zoals het 
klimaat, een verkeerd voedingspatroon, slaapgewoonten, lichamelijke 
activiteiten of een overmaat aan gemoedsbeweging. Het laatste is het 
geval bij amor hereos. Net als Andreas Capellanus noemen Avicenna 
en Arnaldus de Villanova de cogitatio, het ‘heftig en voortdurend’757 
denken aan de schoonheid die men begeert, als de belangrijkste oorzaak. 
De patiënt lijdt aan een overmatig verlangen en verliest het zicht op 
de werkelijkheid, waardoor hij het object van zijn begeerte overschat 
en hooggespannen verwachtingen koestert van de vervulling van 
zijn verlangen. Het spreekwoordelijke ‘liefde is blind’ krijgt daarmee 
een psychologische onderbouwing. Als symptomen van amor hereos 
noemt Bernard de Gordon, de beroemde dertiende-eeuwse arts uit 
Montpellier:

Ze kunnen niet slapen, eten of drinken, het hele lichaam verzwakt, be-

halve de ogen. Ze hebben diepe en duistere gedachten, met droeve zuch-

ten. Als ze gezangen horen over de scheiding van geliefden dan beginnen 

ze meteen te wenen en treuren; en als ze horen over de vereniging van 

geliefden dan beginnen ze onmiddellijk te lachen en zingen. Hun pols is 

wisselend en ongeregeld, maar is snel, frequent en hoog, als de beminde 

vrouw genoemd wordt, of als zij hem passeert.758

754  De volgende informatie is hoofdzakelijk ontleend aan Karnein 1985, Van Gijsen 
1989, Lowes 1913, Busse 1975.
755  Zie voor de etymologie van deze termen Karnein 1985 p. 67.
756  Bernard de Gordon, geciteerd in Lowes 1916, p. 502.
757 ‘vehemens et assidua cogitatio’, Arnoldus de Villanova, geciteerd in Karnein 1985, ‘vehemens et assidua cogitatio’, Arnoldus de Villanova, geciteerd in Karnein 1985, 
p. 66.
758 ‘(…) amittunt somnum et cibum et potum: et maceratur totum corpus: praeter- ‘(…) amittunt somnum et cibum et potum: et maceratur totum corpus: praeter-
quam oculi. Et habent cogitationes occultas et profundas cum suspiriis luctuosis. Et si 
audiant cantilenas de separatione amoris statim incipiunt flere et tristari. Et si audiant 
de coniunctione amoris statim incipiunt ridere et cantare. Pulsus eorum est diversus et 
inordinatus, sed est velox, frequens, et altus, si mulier quam diligit nominetur, aut si 
transeat coram ipso.’ Geciteerd in Lowes 1913, p. 500.
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Arnaldus de Villanova noemt bovendien nog droge en holle ogen, 
het knipperen met de oogleden en problemen met de ademhaling.759 
Genezing is mogelijk door afleiding te zoeken, bijvoorbeeld in een verre 
reis, of door hereniging met de geliefde: ‘Geslachtsgemeenschap dus, 
omdat die blijmaakt en verwarmt, en een goede spijsvertering bevordert, 
is daarom zeer geschikt voor degenen aan wie het is toegestaan, mits 
het tenminste gebeurt overeenkomstig het temperament.’760 Dit laatste 
voorbehoud brengt de liefde in verband met de temperamentenleer.
 Deze leer staat aan de basis van alle medische wetenschap vanaf 
de klassieke oudheid (Hippocrates, Galenus) tot ver in de zeventiende 
eeuw, getuige bijvoorbeeld Robert Burtons invloedrijke Anatomy 
of Melancholy (1621), dat de liefde nog eens uitvoerig als een ziekte 
beschreef.761 Volgens de temperamentenleer wordt het menselijk lichaam 
geregeerd door vier zogenaamde humores of lichaamssappen (sanguis / 
bloed, phlegma / slijm, cholos / gele gal en melas cholos / zwarte gal). De 
verhouding tussen die sappen bepaalt iemands temperament, ofwel, in 
het Middelnederlands ‘complexie’. In theorie zijn er vier temperamenten, 
genoemd naar het lichaamssap dat de overhand heeft: het sanguinische 
(verbonden met het element lucht), flegmatische (element: water), 
cholerische (element: vuur) en melancholische (element: aarde). Het 
temperament bepaalt de mate waarin het lichaam warm of koud, vochtig 
of droog is. Een sanguinicus heeft een vochtig en warm temperament, 
een flegmaticus daarentegen is vochtig en koud; een cholericus is warm 
en droog, een melancholicus koud en droog. Ook allerlei uiterlijke 
kenmerken worden teruggevoerd op de verschillende temperamenten. 
Zo is de sanguinicus volgens Dirc van Delf ‘vleischachtich van live, wel 
ghedaen van verwe,’762 een melancholicus daarentegen is ‘van wreden 
ghesicht ende van leliker verwen of hi mit slijc bestreken waer.’763 Ook 
aan het gedrag kan men de verschillende temperamenten herkennen: een 
sanguinicus is bijvoorbeeld vrolijk, beweeglijk, ruimhartig en dapper, 

759 Lowes 1913, p. 496, n. 3. Lowes 1913, p. 496, n. 3.
760 ‘Coitus igitur, quia laetificat et calefacit, et bonam digestionem inducit, ideo bene ‘Coitus igitur, quia laetificat et calefacit, et bonam digestionem inducit, ideo bene 
competit quibus est permissum, dum tamen fiat secundum temperamentum’ geciteerd 
in Lowes 1913, p. 502, n. 1.
761  Burton 1964; ook de vooruitstrevende Dordtse arts Johan van Beverwijck beschreef 
‘dwaze liefde’ als een vorm van melancholie, die onder meer met een speciaal dieet 
bestreden kon worden; Van Beverwijck 1992, p. 118-121.
762  Van Delf 1937, p. 58.
763  Van Delf 1937, p. 60.
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een melancholicus angstig, zwaarmoedig, gierig en jaloers.764 Maar 
mensen zijn er in allerlei soorten en maten: in de praktijk heeft ieder 
mens zijn eigen specifieke combinatie van lichaamssappen en daarbij 
behorende constitutie en karakter. Die combinatie wordt reeds bepaald 
bij de conceptie door de stand van de planeten, maar hangt ook af van 
leeftijd, sexe, voeding en gedrag. Ziekte is feitelijk niets anders dan 
een verstoring van het natuurlijke evenwicht tussen de verschillende 
sappen.
 Welke consequenties heeft nu deze temperamentenleer voor de 
‘ziekte’ die liefde heet? In de eerste plaats bepaalt iemands temperament 
zijn ontvankelijkheid voor de liefde. De sanguinicus, het levenslustige en 
warmbloedige type, is het meest tot liefde geneigd.765 Jonge mensen zijn 
van nature meer sanguinisch, waardoor zij gemakkelijk verliefd worden. 
Naarmate een mens ouder wordt, nemen warmte en vochtigheid af, en 
wordt hij of zij minder licht ontvlambaar. Melancholici en flegmatici 
hebben van de liefde het minst te verwachten: hun koude aard maakt 
hen vrijwel immuun voor die passie, maar zijn zij eenmaal verliefd, dan 
blijven ze dat.766 Mensen met een gelijke constitutie worden gemakkelijk 
verliefd op elkaar767 en er wordt zelfs geadviseerd ‘dat si niet en minnen 
dan die van haerre complexien siin.’768 
 Tussen mannen en vrouwen is er een evenwel categorisch verschil 
in temperament, en daardoor in de liefde. Zo luidt het bijvoorbeeld in 
Der vrouwen heimelijcheit: 

Hoert wat hi noch meer bescrijft:

Dat die heetste wijfs couder zijn

Dan die couste man, seit dlattijn,

Ende want dwijf niet verduwen [=verteren] can

Hare spise ghelijc den man

(…)769

764  Van Delf 1937, resp. p. 58 en 60.
765  In Van de vier elementen en complexien: ‘Die sangwijn es meer bernende in min-
nen dan die andre complexien siin (..) dats om dat hi es gecomplexijt van den viere ende 
van den bloede. Ende waer tfier comt het toent sine cracht ende het meerret emmer 
toe’; Vandewiele 1964, p. 55.
766  Van Gijsen 1989, p. 118-119.
767  Van der feesten v. 513-16: ‘Al dus ghesciet op ertrike // dat men heden daghes mint 
// van natueren elc sijn ghelike // want natueren haer ghelike kint’
768  Van de vier elementen en complexien; zie ook Van Gijsen 1989, p. 110-117.
769  Blommaert z.j., v. 90-96.
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Dit temperatuurverschil tussen de sexen verklaart niet alleen waarom 
vrouwen menstrueren (het niet-verteerde bloed zoekt een uitweg), maar 
ook waarom mannen sneller in liefde ontvlammen dan vrouwen. Door 
hun koude en vochtige natuur zijn vrouwen minder bevattelijk, maar 
zijn zij eenmaal verliefd, dan is hun gevoel bestendiger dan dat van de 
mannen.770 De jaargetijden worden op dezelfde manier gecategoriseerd, 
waarbij de lente als het sanguinische seizoen wordt beschouwd, omdat 
het warm en vochtig is. De lente als tijd voor de liefde is dus niet alleen 
een literaire topos, ze werd werkelijk beschouwd als het meest geschikte 
seizoen om liefde in mens en dier op te wekken. Daarmee krijgt de 
medische blik op liefde een kosmologische dimensie.

3.1.3 Astrologie
Onlosmakelijk verbonden met de temperamentenleer is de invloed 
die men daarbij toekende aan de planeten.771 De stand van de planeten 
tijdens conceptie en geboorte, maar ook in de loop van een jaar, had 
consequenties voor de lichamelijke toestand van de mens. Zo werden 
melancholici wel aangeduid als ‘kinderen van Saturnus’. Venus had 
een sanguinische uitwerking, terwijl Mars de mens cholerisch maakte. 
Astrologie was, zeker vanaf de twaalfde eeuw, een erkende wetenschap, 
beoefend aan universiteiten en hoven. Ze omvatte ook het kennisgebied 
van de huidige astronomie. Maar vanwege de voorspellende waarde die 
aan de stand van hemellichamen werd toegekend, stond deze wetenschap 
op gespannen voet met het christelijke geloof dat de mens over een vrije 
wil beschikt. Van de kant van de theologie luidde het standpunt dan ook 
dat de invloed van de planeten alleen betrekking had op het stoffelijke 
deel van de mens, terwijl de geest de vrije keuze had om al dan niet toe te 
geven aan de lichamelijke neigingen die de sterren veroorzaakten. Maar, 
zo verklaarde Thomas van Aquino, omdat in het dagelijks leven zoveel 
mensen hun driften volgen, lijkt het alsof astrologische voorspellingen 
altijd uitkomen.772 
 In de zestiende eeuw heeft het astrologisch determinisme 
nog steeds een grote schare aanhangers, zo blijkt uit talloze gedrukte 
prognosticaties en uit de felle wijze waarop die werden geridiculiseerd. 
In samenhang met de discussies over de genadeleer en de menselijke 

770  Zo betoogt de klerk in Van der feesten een proper dinc, aldus Van Gijsen 1989, p. 
129.
771  Het volgende is hoofdzakelijk ontleend aan Wedel 1920 en Van Gijsen 1989.
772  Van Gijsen 1989, p. 152.
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vrije wil stellen zowel theologen als humanisten alles in het werk om de 
populaire vormen van toekomstvoorspelling tegen te gaan.773 

 �.2 Liefde als natuurverschijnsel in de spelen
Hoe zijn nu deze ideeën over liefde als een natuurlijk, lichamelijk 
verschijnsel in de mythologisch-amoureuze spelen verwerkt? Vinden 
we er beschrijvingen van lichamelijke liefdesverschijnselen, humoraal-
medische of astrologische verklaringen, misschien zelfs determinisme? 
Als leidraad is gekozen voor een gedetailleerde bespreking van het oudste 
spel, dat bovendien het meest expliciet is over de betekenis van de natuur 
voor de liefde: Narcissus en Echo. Verschillen en overeenkomsten in de 
andere spelen komen steeds kort ter sprake. Achtereenvolgens bespreek 
ik de astrologie, de temperamentenleer, de rol van zintuigen en seksuele 
drift, liefde als ziekte en de betekenis van de sinnekens.

3.2.1 Astrologie en planeetgoden
Het geloof in een macrokosmos waarin het ondermaanse leven, de natuur, 
beïnvloed wordt door krachten van een hoger orde, is een belangrijk 
constituerend element in Narcissus en Echo. Zowel in de dramatische 
structuur als in het toneelbeeld en in de personages maakt het spel een 
duidelijk onderscheid tussen het bovennatuurlijke (de planeet-goden, in 
de bovencompartimenten) en het natuurlijke (de menselijke personages 
op de speelvloer). Door de scènes in de hemel en op aarde af te wisselen, 
ontstaat de indruk van een kosmos waarbinnen alles met elkaar in 
verband staat. Het spel laat zich lezen als een spoedcursus middeleeuwse 
astrologie. 
 Aan het hoofd van het geheel, in de hemel of de ‘throon des leevens’, 
staat Jupiter. Hij is zowel de antieke oppergod als de planeet waarvan een 
astrologische werking uitgaat naar het leven op aarde. Daarom wordt hij 
ook wel de ‘god der natueren’ en ‘rechter der natuerlyckheit’ genoemd. 
Als Narcissus zegt: ‘Loff Jupiter die der natueren vuetsel gheeft // 
Werckelyck so delementen rueren,’ geeft hij daarmee aan dat het Jupiter 
is die via de elementen aarde, water, lucht en vuur de natuur haar vorm 
en kracht geeft. 
 Cupido, die geen planeet is maar ‘god der minnen’, kreeg van 
Jupiter de bevoegdheid om liefde onder de mensen te brengen: ‘Na dat 
Jupiter my dat gepast gheeft // Muet ick inder natueren ganck wercken.’ 

773  Zie Van Kampen e.a. 1980, Allen 1973, Lewis 1995, p. 103-4.
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Daarmee heeft deze literaire personificatie van de erotische liefde 
eveneens een plaatsje in de goddelijke hiërarchie gekregen. 
 Ook de andere goden in het spel, Venus, Diana, Phebus en 
Neptunus, vervullen een eigen, specifieke taak in de natuur. Venus 
maakt mensen ontvankelijk voor liefde, Diana zorgt er juist voor dat ze 
zich terughoudend opstellen op dat punt; Phebus is de helderziende zon 
en geeft mensen een warm en luchtig temperament, Neptunus maakt hen 
koud en vol vochtigheid. De invloed van de goden op het ondermaanse 
verloopt volgens de wetten van de natuur, het ‘natureerlijck bevest’, 
zoals Jupiter dat heeft vastgesteld. 
 Het mag inmiddels duidelijk zijn dat de goden, Jupiter incluis, 
in dit stuk niet optreden ter vervanging van de christelijke god. De 
goden zijn hier vooral personificaties van de planeten, en daarmee dus 
een onderdeel van de schepping conform het middeleeuws-christelijke 
wereldbeeld. Dat wordt op subtiele wijze duidelijk wanneer Phebus 
verklaart aan wie hij zijn voorspellende gave dankt:

 Loff hem diet wesen van my gheschepen heeft,

 souvereynst van dat die hemel becleet,

 en sulke sciencie in my begreepen heeft

 daer ick oncondighe saecken by weet.774

De schepper waaraan Phebus hier refereert als de hoogste, souvereine 
macht is zonder twijfel God. En aangezien die volgens de christelijke 
leer als enige beschikt over de gave der voorzienigheid, kan Phebus hier 
ook wel beschouwd worden als de personificatie van juist dat ene aspect 
van de christelijke god.775 
 De betekenis van de sterren wordt in geen van de andere spelen 
zo expliciet aan de orde gesteld. Alleen Leander en Hero is wat betreft de 
structuur, met een voorspelling aan het begin en een hemelproces aan 
het slot, enigszins vergelijkbaar. Maar al lijkt de voorspelling van Apollo 
in Leander en Hero een imitatie van die van Phebus in Narcissus en 
Echo, de astrologische duiding ontbreekt hier. Apollo personifieert hier 
niet de goddelijke voorzienigheid, maar veeleer het Delphische orakel; 
hij geeft geen analyse van de amoureuze karakters van de protagonisten, 

774  Narcissus en Echo fol. 4r.

775  Zie Van Gijsen 1989, p. 155-56, die wijst op een overeenkomstige behandeling van 

de planeten in de (neoplatoonse) dialoog De libero arbitrio van Lorenzo Valla.
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bepaald door de stand van de sterren, maar verkondigt eenvoudig het 
noodlot, later gepersonifieerd als Rampzalighe Fortuyne, dat bepaalt 
dat Hero’s liefde haar ondergang wordt. Opmerkelijk is dan ook de 
passage waarin Leander het geloof in waarzeggerij bestrijdt. Hoewel de 
bron voor zijn argumentatie nog niet gevonden is, lijkt ze toch samen 
te hangen met de actuele discussie over waarzeggerij (en dat kan in de 
zestiende eeuw betrekking hebben op allerlei voorspelpraktijken, niet 
alleen op de astrologie), zoals die door humanisten en reformatoren werd 
gevoerd.776 Leander redeneert als volgt: waarzeggers weten niet wat er 
gaat gebeuren, want dat is in de hand van God; ongeacht of zij waar 
zeggen of liegen, wie waarzeggers gelooft, is onnozel en dwaas. Immers, 
als zij hem geluk voorspellen, kan hij niet wachten tot het hem gebeurt, 
en is hij dus al die tijd ongelukkig; als het dan komt, is hij nog maar 
half zo blij, omdat hij het al verwacht had; als het niet komt, heeft hij 
tevergeefs gewacht. Voorspelt een waarzegger ziekte of ongeluk, dan lijdt 
men daardoor dubbelop; komt deze voorspelling niet uit, dan hebben 
zij voor niets gevreesd. Het besef van de goddelijke voorzienigheid is 
in deze passage wel aanwezig, maar elders in Leander en Hero is het 
christelijke wereldbeeld toch voor een belangrijk deel ondergeschoven 
ten gunste van een meer klassiek beeld. Zo herinnert het proces in de 
hemel niet alleen aan vergelijkbare scènes uit het religieuze toneel (zie 
hoofdstuk 2), maar lijkt het ook ingegeven door het eerste boek van de 
Metamorfosen (zie hoofdstuk 1). Met die bron deelt het de voorstelling 
van Jupiter als de hoogste instantie. Hij, noch de andere goden, worden in 
het spel als personificaties van de planeten gepresenteerd. De macht die 
zij over de protagonisten uitoefenen is meer metafysisch dan ‘natuurlijk’ 
van aard.

3.2.2 Temperamentenleer
Hoe wezenlijk anders is dat in Narcissus en Echo, waar juist tot in detail 
wordt beschreven hoe de planeetgoden als kosmologische krachten 
inwerken op de menselijke natuur. Zo zegt Phebus bijvoorbeeld: ‘Echo 
invluedich heeft die sexie // Natuerlijck in sangwyns complexie, 
// Dus sal die regnacie sterckelijck // Van u Venus in hör vluyen.’777 

776  Allen 1973; behalve Cicero’s De divinatione zouden de door Allen besproken 
werken van Marsilio Ficino, Pico della Mirandola, Savonarola en Albertus Pighius in 
aanmerking komen als bron voor Leanders betoog.
777  Narcissus en Echo fol. 4v; ‘Echo’s aard is van nature beïnvloed door het sanguini-
sche temperament, daarom, Venus, zal zij sterk onder uw invloed staan’
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Die invloed kan heel letterlijk worden opgevat: de steeds wisselende 
planetaire constellaties bepaalden de kwaliteit van de lucht, die dan 
weer inwerkte op het menselijke gestel.778 De bemiddelende rol van de 
lucht is bijvoorbeeld te herkennen in de woorden van Cupido: ‘So sal 
die dow [=dauw] van minnen ghesprait syn // Up jonstighe herten vol 
der jojösheden [=vrolijkheid] // Na dat die planeeten nu ghedrayt syn.’779 
Het soms grillige verloop van het ondermaanse bestaan was dus een 
rechtstreeks gevolg van de stand der planeten. 
 Ook de zo verschillende karakters van Narcissus en Echo zijn 
bepaald door de stand van de sterren bij hun geboorte. Wanneer Phebus 
die, op verzoek van Venus en Cupido, analyseert, blijkt Narcissus 
onder invloed van Diana en Neptunus te staan, respectievelijk de 
maangodin en de god van het water.780 Narcissus is volgens Phebus dan 
ook een flegmaticus, ‘cout, wack [=vochtig] en is den watere ghelyck, 
dies versmaet hy der vrouwen amorösheit.’781 Anders dan Phebus schat 
Narcissus zelf zijn gesteldheid veeleer melancholisch in: ‘die complectie 
mynder natueren // Is contrarie Colericus ende sangwyns nacie 
[=aard] // Als melancolicus sal ict verdueren’. Deze schijnbaar kleine 
inconsistentie is niet zonder betekenis. Volgens de handboeken waren 
flegmatici en melancholici, die met hun koude aard tegengesteld waren 
aan de cholerici en sanguinici, moeilijk van elkaar te onderscheiden. 
Ze vertoonden veel uiterlijke overeenkomst, en wat de liefde betreft 
was er ook al geen wezenlijk verschil: beide temperamenten lieten zich 
maar moeilijk verleiden. De plotselinge associatie van Narcissus met 
melancholie is dan ook niet willekeurig: een zwartgallig temperament 
kan verklaren waarom hij niet meer te redden is wanneer hij uiteindelijk 
op zijn spiegelbeeld verliefd wordt. Melancholici worden immers 
zelden verliefd, maar ‘eenmaal gevangen komen ze nooit meer vrij.’782 
En het maakt begrijpelijk waarom Narcissus zo’n fanatiek jager is: 
lichamelijke oefening was een probaat middel tegen zwaarmoedigheid. 
Narcissus zelf zegt hierover: ‘’t Herte muet in dat wilde wout sijn // 
Om recreacie mynder sinnen blonckheit [=traagheid].’783 In zijn jachtlust 

778  Lewis 1995, p. 110.
779  Narcissus en Echo, fol. 2r. ; ‘Echo heeft van nature een sanguinisch karakter, waar-
door ze sterk onder invloed zal staan van u, Venus’
780  In de klassiek-mythologische zin, want de planeet die wij nu Neptunus noemen, 
werd pas later ontdekt.
781  Narcissus en Echo, fol. 4v.
782  Marsilio Ficino, geciteerd in Van Gijsen 1989, p. 119.
783  Narcissus en Echo, fol. 14r; ik zie dan ook geen aanleiding om in dit geval invloed 
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wordt Narcissus aangemoedigd door Diana, de jachtgodin die in de 
middeleeuwen ook werd geassocieerd met de maan, die met haar koude 
en vochtige aard weer als de planeet van de flegmatici gold. Saturnus, 
de planeet die melancholie zou veroorzaken, speelt in dit spel geen rol. 
Narcissus’ melancholie zou daarom ook een andere dan natuurlijke 
oorzaak kunnen hebben, nl. seksuele onthouding.
 De meeste protagonisten zijn evenals Echo sanguinici. In 
het bovenstaande citaat bleek al dat zij onder sterke invloed van de 
planeten Venus en Phebus, de zon, staat. Dat maakt haar licht van hart, 
‘luchthartig’ en ‘vol natuerlycker jojösheit vluyende.’784 Ook in Leander 
en Hero wordt de liefde vanuit de astrologie verklaard: ‘Sy moeten wel 
beyde onder heete Planeten gheboren zijn, hun liefde waer goet verkult.’785 
En Pyramus en Thisbe in het Amsterdamse spel blijken goed bij elkaar 
te passen, want, zo zeggen de sinnekens, Thisbe is ‘recht van uwer 
complecktien,’ ‘Ghij sijt beij in Venus plaenet gebooren,’ ‘Ja op een tijt,’ 
‘Ja en oock even oudt!’786 Het wordt niet altijd expliciet gezegd, maar uit 
het uiterlijk van verliefden blijkt meestal dat zij, net als Echo, sanguinici 
zijn. Behalve algemene opmerkingen over hun schoonheid vinden we 
glanzende ogen, rode wangen en lippen, een opgewekt gemoed en een 
sterk lichaam.787 
 Niet alleen de overeenkomst in temperament, ook die in leeftijd 
wordt in veel spelen als voorwaarde voor liefde genoemd, en ook dat heeft 
weer te maken met een medisch-fysiologische benadering. Die leert dat 
de lichamelijke gesteldheid in de loop van een mensenleven verandert: 
in de jeugd is het lichaam warm en vochtig, en daardoor veranderlijk, 
vrolijk, luchthartig en zinnelijk. In de loop van de jaren wordt de mens 
droger en kouder, en daarmee trager, bedachtzamer, wijzer en kalmer.788 

te zien van het positievere neoplatoonse beeld van de melancholia generosa, zoals Van 
Gijsen 1989, p. 118-122 dat doet voor Dierick en Katharina in de Spiegel der minnen.
784  Narcissus en Echo, fol. 4v.
785  Leander en Hero I, v. 875-76; ‘hun liefde zou maar beter gekoeld worden’, m.i. een 
advies van Amoureuse Affectie om maar snel seksuele omgang te zoeken, zodat de in-
wendige hitte via de sapstromen kan afvloeien; zie ook Van de Sype en Van Caeneghem 
2001, p. 122, die vertalen: ‘ware beter tenietgedaan’.
786  Pyramus en Thisbe (Haarlem), v. 162 en 167-68.
787  Voor uiterlijke kenmerken van geliefden zie Pyramus en Thisbe (Brugge) v. 229, 
303-21, 322-47, 802, 911; Mars en Venus v. 121,181, 303, 987; Jupiter en Yo fol. B4v, C2, 
D4v; Leander en Hero I, v.468, 476, 551-54, 602, 707, II v.210 Aeneas en Dido v. 636-64, 
796-97, 2159-63; Cephalus en Procris fol. 2v, 4r en 6v; in overige spelen zijn geen uiter-
lijke kenmerken gegeven, buiten de algemene opmerkingen over de schoonheid van de 
personages.
788  Sears 1986 en Burrow 1986.
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Een jong mens, en zelfs de flegmatische Narcissus, is ‘jonck en wildt van 
sexien’ en door zijn constitutie geneigd tot wellust. Dat met de jaren deze 
eigenschap verdwijnt, blijkt uit een opmerking van een van zijn heren: 
‘Ick weet wel hy souse meer exalteeren // Waer hy ghecomplexijt als ick 
dats claer // Voertyts gheweest hebbe.’789 
 Net als Narcissus gebruikt Cephalus de jacht om zijn jeugdige 
wellust te overwinnen: ‘’t Betamt de jonckheyt fyn ‘t ghebruyck van sulcx 
furie // Want leghe jonckheyt is meest gheneycht tot luxurie.’790 Zijn 
huwelijk met Procris betekent het einde van zijn jeugd, en zij verlangt dat 
hij minder vaak het woud in trekt. Ook Hero moet haar ‘jonghe natuere 
dwinghen’; het liefst zou zij, net als andere meisjes van haar leeftijd, 
uitgaan en feesten, want ‘natuere wilt voortaen leven in weelden en in 
liberteyt’.791 
 Uit deze voorbeelden blijkt dat ‘jeugd’ in de mythologisch-
amoureuze spelen vaak een negatieve duiding krijgt, als een gevaarlijke 
leeftijd, die met onnatuurlijke, externe middelen (opsluiting voor meisjes, 
lichaamsbeweging voor jongens) in bedwang gehouden moet worden. Dit 
beeld staat in tegenstelling tot de ‘jeugdcultus’ in de hoofse ridderepiek.792 
Veel romans gaan immers over energieke jonge ridders die zich via 
allerlei avonturen ontwikkelen tot hoofse ridder en zo de liefde van een 
jonkvrouw waardig worden. Dit traditionele beeld van ridderschap is nog 
wel aanwezig in de mythologisch-amoureuze spelen, maar dan vooral om 
te benadrukken dat de protagonisten daar niet aan voldoen.
 Dat gelijkheid van temperament en leeftijd belangrijk worden 
gevonden, blijkt evenzeer uit een exemplum contrarium. Vulcanus, de 
man van de mooie Venus, is niet alleen ruw en lelijk, maar ook oud: 
‘Sijnder jögden suetheit dunct u brack sijnde.’ Dat lijkt haar overspel met 
Mars, die wel aan haar gelijkwaardig is, te rechtvaardigen: ‘Wat mach 
anders die minnende herten verfraijen dan ghelijcke complexie? Al 
möchdij in die vluet der weelden baijen, uws mans affectie sijn contrarie, 
ende ondienlijck uwer sexie.’ Waar de temperamenten te zeer uiteenlopen, 
zoals bij Vulcanus en Venus, is de liefde tot mislukken gedoemd. 

789  Narcissus en Echo, fol. 11v; ‘Ik weet wel dat hij haar meer zou waarderen als hij 
dezelfde aard zou hebben als ik vroeger had’
790  Cephalus en Procris, fol. 3r; ‘Het uitleven van een dergelijke woede past de jeugd 
wel, want verveling brengt de jeugd het meest tot wellust.’
791  Leander en Hero I, v. 300-301.
792 Burrow 1986, p. 162-177. Burrow 1986, p. 162-177.



4   ‘Spiegelt u allen die minne draegt’

2�5

3.2.3 De zintuigen en de ziel
Het zien van de geliefde, en vooral het eerste oogcontact, bleek een 
belangrijk motief in de mythologisch-amoureuze spelen. Mars en 
Venus, Jupiter en Yo en Leander en Hero voeren onderling uitvoerige 
lonkrituelen op. In de hoofse lezing van deze scènes duidde dit gedrag 
op de schroomvalligheid van de ware minnaar, die nooit rechtstreeks op 
zijn doel afgaat, maar met tact en gevoel voor decorum zijn kansen peilt. 
Bovendien bieden de scènes ruimte om stil te staan bij de overweldigende 
schoonheid van de protagonisten. Vanuit het perspectief van de 
natuurlijke liefdesconceptie krijgen deze scènes echter een iets andere 
lading: ze maken duidelijk dat deze liefde via de zintuigen, in casu via 
het gezicht, ontstaat. Narcissus was in de middeleeuwen wel het meest 
beroemde en tevens beruchtste voorbeeld van liefde die ontstaat via het 
gezicht. Colijn van Rijssele was zich kennelijk bewust van die traditie 
toen hij het personage Narcissus Schoonheit in het leven riep. 
 Ook de andere zintuigen spelen bij het opwekken van liefde een 
rol, zo blijkt uit de stereotype enscenering van de ontluikende liefde in 
een locus amoenus in Narcissus en Echo, Pyramus en Thisbe en Jupiter 
en Yo. Dit is meer dan een literaire topos. De geuren, kleuren en geluiden 
van de ontluikende natuur793 maken Echo en haar Hart ontvankelijk voor 
de influisteringen van Wonderlijck Mormereeren. Ook bij Actaeon zijn 
het de zintuigen die de wellust opwekken, hetgeen in een monoloog van 
drie strofen mooi gefaseerd wordt weergegeven. Verdwaasd en bedrukt 
dwaalt hij door het woud als hij plots (eerste strofe) de zoete zang van 
Diana hoort: 

Wat sueter sanck! ‘t Herte conforteert my

En jubileert my den voys t’ anhoorne

Wie macher so singen? ‘t Herte glorieert my!794

Opgewekt door dit geluid795 komt hij dichterbij en ziet -in de tweede 
strofe- de godin in al haar schoonheid, ‘als die al naect is,’ waardoor 
zijn hart in liefde ontbrandt. Hij dreigt buiten zinnen te raken als 
hij zijn natuur niet kan volgen door bij haar te zijn. Wat er met zijn 
natuur gebeurt, blijkt in de derde strofe: ‘complecxie de ruert, natuere 

793  Mogelijk ook op het toneel zichtbaar, hoorbaar en ruikbaar gemaakt!
794  Narcissus en Echo fol. 15r.
795  'zingen dat de aandacht trekt' komt op het toneel wel vaker voor: zie Coigneau 
1994.
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wert vierich, // Dies onmanierich der ooghen merck is,’796 met andere 
woorden, zijn hele lichaam raakt in beroering, wordt heet, en daardoor 
begint Actaeon met zijn ogen te rollen, als teken van waanzin. Hij 
besluit desnoods Diana te verkrachten, want het is zijn natuur die hem 
daartoe dwingt.797 Voortdurend wordt in deze scène gewezen op Actaeons 
‘natuur’, waarmee vooral zijn seksuele drift bedoeld is. De transformatie 
tot een hert maakt dit op allegorische wijze duidelijk: Actaeons ‘natuur’ 
is vergelijkbaar met die van een dier, dat zich laat leiden door de streving 
van zijn sensitieve ziel, terwijl de voor de mens karakteristieke rationele 
ziel is uitgeschakeld. Yo’s metamorfose tot koe wordt eveneens uitgelegd 
als een metafoor voor haar wellustige gedrag: ‘de sonde maeckt den 
mensche beestelijck.’
 Ook op andere plaatsen in Narcissus en Echo wordt het begrip 
‘natuur’ verengd van ‘al het ondermaanse’, via ‘de menselijke aard’ 
en ‘levenskracht’ tot ‘seksuele drift’. Zo bijvoorbeeld door Narcissus 
wanneer hij vrouwenliefde afwijst omdat ‘’t is een bekören // Der sinnen, 
een eeuwighe temptacien // En een verweckinghe der natören, // Tot 
luxurien [=wellustigheden] te commene (…).’798 En ook Echo voert een 
strijd met haar driften: ‘Och schaemte bedwingt natuere van binnen // 
Dat icket hem openbaeren muet.’799

 In een aantal spelen wordt het driftmatige karakter van liefde 
nog op een andere manier geillustreerd, door de associatie met voedsel 
en drank. Jupiter maakt de eerste avances richting Yo tijdens een banket. 
Ook Dido verliest tijdens de maaltijd haar hart aan Aeneas, Hero heeft 
voor Leander een feestmaal klaarstaan als hij haar slaapkamer betreedt, 
en Procris wordt door Cephalus verleid tijdens een fruitmaaltijd waarbij 
hij haar dronken voert. In het allegorische toneel van de rederijkers en 
bij het schooldrama van de humanisten komt dit soort tafelscènes vaak 
voor als metafoor voor de mens die in zonde vervalt.800 De consumptieve 
overmaat staat dan voor bandeloosheid in het algemeen.801 Maar 
de specifiekere relatie tussen voedsel en liefde in de mythologisch-
amoureuze spelen heeft mogelijk ook een meer neutrale grond in de 

796  Narcissus en Echo fol. 15r; ‘mijn complexie komt in beweging, mijn lichaam raakt 
verhit, waardoor ik met mijn ogen begin te rollen.’
797  Narcissus en Echo fol. 15v; ‘Mijn natuere en can ick langer niet bedwingen.’
798  Narcissus en Echo fol. 27r.
799  Narcissus en Echo fol. 22v.
800  Zie over de herbergtonelen bij de rederijkers: Hummelen 1958, p. 142-148; over het 
bekende neolatijnse voorbeeld Acolastus (1529): Gnapheus 1956, 5-45.
801  Zie Pleij 1997, Bleyerveld 1999.
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contemporaine medische opvattingen. Zo geeft Der vrouwen natuere 
ende complexie (ca. 1538) voedingsadviezen om de lust op te wekken of 
te verminderen: 

somige spijse verwect die luxurie, als weyck eyeren diemen mach suy-

pen, droghe Eruca, claren wijn, eeten goede spijsen, somighe electuarien 

ende siropen (…) Somige spijsen zijn goet om reynicheit ende suverheit te 

houden, als porceleyn, lattuwe, groen eruca, ghesetten azijn, cauworden, 

comcommers, dat vasten luttel eeten (…)802 

Die betekenis zal in de mythologisch-amoureuze spelen ook wel 
gefunctioneerd hebben, en versterkt dan de visie op liefde als een drift, 
een lichamelijke behoefte die vervuld wil worden. 

3.2.4 Liefde als ziekte
Dan is er nog het beeld van liefde als een (geestes)ziekte. Zo vraagt Echo 
haar vader om een toernooi te organiseren ‘om recreacie mynder sinnen 
// Bedwelmt van siecten langeröselijck’. En die ziekte blijkt in een latere 
scène symptomen van melancholie te bevatten: 

O Jupiter hue is natuere beruert nu!

Memorie ontstelt verdwaest, al dwaesende,

Dwelck een allendighe figuere besuert nu,

Sonder herte of sin beraest all raesende.

Wat seg ick? De tonge ruerende praest al praesende

Sonder verstant, beghinsele oft insele.

O Jupiter, met gracien dörblaest al blaesende

My, onghestelde, gheeft ghewinsele en versinsele

Dat Narcissus crijghe dörrinsele en tbeminsele.

Ick will myn Herte gaen troostelijck troosten,

Dwelck int prysuen met veteren nu gevetert is

Van minnen, dwelck my ghinck noostelyck noosten.

Twaer troostelick om beteren dwelck onghebetert is.

Maer neent, als sleteren Therte gesletert is,

Onghenaedelyck, versmaedelyck tuygt natöre,

802  Braekman 1980, fol. B1r.
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Dwelck met druckighe cleteren seer becletert is.803

De zieke Echo slaat (grammaticaal complexe, maar wel correcte) wartaal 
uit, lijdt aan wanen (de valse hoop dat Narcissus ook door liefde bevangen 
raakt) en is diepbedroefd. Later wordt het nog erger: ‘Wats myns, 
arme melancolieuse!’ Verlies aan eetlust en een algehele lichamelijke 
verzwakking lijken deel uit te maken van het ziektebeeld: ‘So en will ick 
nemmer meer eeten noch drincken’ en ‘Lacen, ick verdwijne (…) natuere 
verflaeut’. De van oorsprong sanguinische Echo lijdt nu aan amor hereos, 
een specifieke vorm van melancholie, zoals die hiervoor al is beschreven. 
Een van de remedies is de lichamelijke vereniging met de geliefde, in dit 
geval met Narcissus, ‘medecynlick mynder siecten medicijnsele’. Maar 
volgens Venus is ‘verleetschap’ (afkeer) het beste tegengif, een advies 
dat alludeert op de platonische irascibilitas (afkeer van het slechte) als 
zielspotentie tegenover concupiscibilitas (begeren van het goede).804 Als 
uiteindelijk geen van deze middelen werkt, kwijnt Echo weg onder de 
zware psychische last: ‘Druck en Spijt wildt my versmooren, het leyt my 
so swaer up tlyff en prangt.’ Bedruktheid met de dood als gevolg, dat is 
wel de ernstigste vorm van melancholie. 
 Verschijnselen van amor hereos zijn niet duidelijk aanwezig in 
de andere spelen. Dat de verliefde zich beklaagt ziek te zijn en ‘genezing’ 
zoekt bij zijn of haar beminde, is op zich geen aanwijzing voor een 
medische blik, het kan dan ook gewoon een literaire topos zijn. Toch 
lijkt de toestand van Iphis, in navolging van Dierick in de Spiegel der 
minnen, ernstiger dan dat. Iphis raakt ten dode toe bedroefd en wil 
zichzelf doden als hij verneemt dat Anaxarete hem niet wil beminnen. 
Hij krijgt echter nieuwe, maar valse hoop door een ‘gesprek’ met de 
echo, die hij ook nog eens aanziet voor de ongelukkige nimf die in klank 
veranderde. Iphis slaat geen wartaal uit zoals Echo in Narcissus en Echo, 
maar dit schijngesprek maakt wel duidelijk dat hij nu echt zijn verstand 
verloren heeft. Op advies van de echo besluit hij nog één poging te wagen 
Anaxarete voor zich te winnen, om vervolgens nog dieper weg te zinken 

803  Narcissus en Echo fol. 20r; ‘O Jupiter, hoe is mijn natuur nu beroerd, mijn 
verwarde denkvermogen verdwaasd aan het dazen, hetgeen een arme stakker nu doet 
lijden, zonder hart of zin razende verdwaasd. Wat zeg ik? De bewegende tong bazelt ba-
zelend, zonder verstand, begin of eind. O Jupiter, blaas al blazende met genade, geef mij 
armzalige het gewenste en begeerde, dat Narcissus het doorvloeisel en beminsel krijgt. 
Ik wil mijn hart troostelijk gaan troosten, dat nu met banden in het gevang van liefde 
gebonden is, tot mijn schadelijke schade. Het zou troostend zijn om te verbeteren wat 
niet verbeterd is. Maar nee, als rafels is het hart gerafeld, ongenadelijk en schandelijk 
betoont zich de natuur, die met droevige vlekken zeer bevlekt is.’
804  Schnell 1985, p. 243.
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in ‘sware last’, ‘benautheyt van herten’ en ‘swaerhoofdich trueren’. Van de 
lichamelijke verzwakking die bij amor hereos hoort, is nergens sprake. 
 
De sinnekens hebben zo hun eigen ideeën over de genezing van Echo’s 
kwaal: ‘sprong deese caluwaert [=kaalkop] binnen den neste, // daer 
met so souse all gheneesen syn.’805 In de sinnekens komt de opvatting 
van liefde als een louter seksuele drift wel het meest onomwonden tot 
uitdrukking. Hun soortnaam zegt het al: ze personifiëren het zinnelijke 
deel van de mens, de sensitieve ziel die voortdurend streeft naar de 
bevrediging van lichamelijke behoeften.806 Ook met eigennamen als 
Naturelijcke Lust (Jupiter en Yo), Sinnelijcke Genegenheijt (Pyramus 
en Thisbe Amsterdam), Jonstich herte (Aeneas en Dido) en Amoureuse 
Affectie (Leander en Hero) verwijzen de sinnekens rechtstreeks naar 
de zinnelijkheid. Andere sinnekens hebben weer betrekking op de 
zintuigen, op de (soms valse) waarnemingen die voorafgaan aan het 
sensitieve streven: Jolijt van Ooghen (Mars en Venus), Narcissus 
Schoonheit (Narcissus en Echo), Bedrieglijck Waen en Fraudelic Schijn 
(Pyramus en Thisbe Brugge), Vals Ghehoor en Bedrieghelijc Ghesichte 
(Cephalus en Procris). 807 Allemaal beroemen ze zich op hun vermogen 
om de mens tot verliefdheid te brengen, en daarmee wordt een innerlijk, 
fysiek-psychologisch proces zichtbaar gemaakt. Een voorbeeld uit Mars 
en Venus, waar de sinnekens zich voorstellen aan het publiek, kan dit 
illustreren: 

Jolijt van Ooghen

Ick ben Jolijt van Ooghen.

Ghepeijs van Minnen

En ick Ghepeijs van Minnen,

805  Narcissus en Echo fol. 24v.
806  Hummelen 1992-2, p. 140: ‘ “sinneken” is afgeleid van “zin” in de betekenis van 
zintuig […]. Het heeft in elk geval, net als “sensueel” tegenwoordig, een negatieve 
bijklank. Een sinneken is in de toneelstukken van de rederijkers de representant van 
vleselijke gevoelens en neigingen, en, bij uitbreiding, van alles wat in de ogen van de 
auteur negatief is.’
807  In Narcissus en Echo wijken de ‘verraders’ enigszins van dit beeld af: Wonderlyck 
Mormereeren, Narcissus’ Scoonheit en Druck en Spijt vertegenwoordigen niet alleen 
een menselijk aspect, maar vertonen ook demonische trekjes: ze vormen de verbin-
ding tussen de menselijke natuur en het transcendente, de planeetgoden. Dit karakter 
zouden ze te danken hebben aan het toneeltype van de duivel (Hummelen 1958), maar 
misschien ook aan het neoplatonische wereldbeeld dat aan het eind van de vijftiende 
eeuw in opkomst was (Van Gijsen 1989).
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De die herten binnen // ontsluijten // duet.

Jolijt van Ooghen

Ick draeghe bootscap daer jonste spruijten // muet.

Ick bethoone die vrientscap.

Ghepeijs van Minnen

Ick fundeere die jonste.

Jolijt van Ooghen

Ick vereenighe die herten.808

Ghepeijs van Minnen personifieert het denken aan liefde, werkt in het 
innerlijk van de mens en zorgt ervoor dat het hart wordt opengesteld, dat 
er ‘vriendschap’ of ‘gunst’ kan onstaan. Door het zien van de geliefde, 
oftewel door Jolijt van Ooghen, wordt die beginnende affectie naar buiten 
gebracht, zodat ook de ander verliefd raakt. Zo worden de harten van 
twee minnaars met elkaar verbonden. Tot zover zou de indruk kunnen 
bestaan dat hier een zuiver psychisch proces wordt beschreven. Maar in 
het vervolg klinkt wel degelijk ook een lichamelijk, sensitief aspect in 
de werking van de sinnekens door: ‘Wij weeten die conste // Om liefde 
in liefden te stellen smaeckelijck.’ Vervolgens wordt het plezier dat de 
liefde brengt in allerlei metaforen beschreven: 

Jolijt van Ooghen

Ons wercken sijn troostelijck.

Ghepeijs van Minnen

Sij schijnen miraeckelijck:

Sij veranderen druefheit in jojösheeden.

Jolijt van Ooghen

Wij mennen den waghen van amorösheeden.

Ghepeijs van Minnen

Wij duen Venus capittelen overleesen.

Jolijt van Ooghen

808  Mars en Venus v. 158-162.
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Wij duen die stervende herten gheneesen.

Ghepeijs van Minnen

En die gheijnsteren [=vonken] van minnen ter herten noopen [=schie-

ten].809

Die liefdeslust blijkt een hevig, maar kortstondig brandend vuur, 
wanneer Jolijt zichzelf omschrijft als iemand ‘die liefde duet berren als 
vier van vlasse.’ 
O ok in de andere spelen vinden we veel ‘vurige’ beeldspraak, 
bijvoorbeeld in Aeneas en Dido: ‘Als vier en werc tsaemen vergaerdt is, // 
Alte gheerne so commet aen tberren. // Commen die bij een, certeijn, wij 
en derren // Gheen solpherstecken helen om tvier tontsteecken!’810 In het 
licht van de temperamentenleer, die een amoureus karakter verklaarde 
vanuit een warme constitutie, krijgen dergelijke omschrijvingen een bijna 
letterlijke betekenis. De metaforische taal waarin de sinnekens de liefde 
omschrijven is dan ook niet toevallig ontleend aan het domein van de 
keuken: juist door de associatie van liefde met vuur, brandhout, kachels 
en kaarsen, maar ook met potten en pannen, borrelende vloeistoffen 
en etenswaar krijgt de benadering van liefde als een fysiek verschijnsel 
extra zeggingskracht.811 Vergelijk bijvoorbeeld ook de dubbelzinnige 
uitspraken van Wonderlijck Mormereeren in Narcissus en Echo: ‘zall 
tbier ghebrast werden, tmuet begonnen syn te brouwene’, of ‘sy heevet 
tvier in hoer kueckene’. De opgeroepen beelden corresponderen met dat 
van het lichaam dat geregeerd wordt door sapstromen en temperatuursc
hommelingen. 
 Eenzelfde accentuering van de lichamelijkheid kon worden 
bereikt door de geregelde vergelijking van de minnaars met dieren, en 
dan met name vogels en vissen. In Mars en Venus bijvoorbeeld wordt 
van Venus gezegd dat ze naar liefde verlangt ‘so de vissen nae tsuet 
waterken snacken’, als ze Mars ontmoet valt ze ‘platter dan een scholle’, 
en Mars zelf wordt een ‘kobber’ genoemd (mannetjesduif, maar volgens 
Kiliaan ook concubinus, minnaar).812 In Narcissus en Echo: ‘nu gaen wy 

809  Mars en Venus v. 163-169.
810  Aeneas en Dido v. 290-93; ‘Als vuur en lont samenkomen, dan brandt het maar al 
te graag. Komen die twee bijeen, dan hebben we zeker geen zwavelstokjes nodig om het 
vuur te ontsteken!’
811  Vergelijk voor de seksuele metaforiek in Franse farces Bowen 1982.
812  Mars en Venus resp. v. 204, 630, 781.
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dan, die voghel is in muyte, ordinancie maecken om vröcht te draeghene 
ende Echo voort inden sack te jaeghene’.813 Het gedrag van de minnaars 
blijkt niet veel verhevener dan dat van dieren, en de liefde maakt van 
hen bovendien een gemakkelijk te vangen prooi. 
 Was de huis-tuin- en keukenmetaforiek van de sinnekens heel 
geschikt om de fysieke aspecten van de liefde te benadrukken, het 
komische effect zal zeker niet minder belangrijk zijn geweest.814 De 
vindingrijke vergelijkingen die gebruik maken van het laagst mogelijke 
register, hetzelfde dat ook in kluchten voorkomt, was zeer geschikt om 
de geëxalteerde liefde van de protagonisten van zijn voetstuk te halen. 
Daarbij werd zoveel mogelijk toegewerkt naar een schokeffect: na een 
lyrisch-pathetische monoloog of een hoofs-amoureuze dialoog volgt 
vrijwel altijd een evaluerend commentaar door de sinnekens, waarin zij 
een heel andere kijk op de liefde geven. Dat dit scabreuze spel balanceerde 
op de rand van wat gepast was, blijkt wel uit de aanpassingen die de 
teksten ondergingen ten behoeve van de gedrukte uitgave van 1621. 
Plastische toespelingen op seksualiteit werden vervangen door meer 
vergeestelijkte omschrijvingen, zoals in Narcissus en Echo ‘haer herte 
is gheheel in liefden ontsteken’ voor ‘sy heevet tvier in hör kueckene’ en 
in Mars en Venus ‘merct toch de vriendelijckheyt’ in plaats van ‘merct 
doch die ketelinge’.815 
 Een enkele keer hebben de sinnekens ook nog tot taak het 
beschrijven van lichamelijke, seksuele handelingen die niet op het toneel 
vertoond konden worden. 816 Je zou kunnen zeggen dat in die gevallen 
van de nood een deugd werd gemaakt, want juist in deze scènes is de 
lichamelijke liefde het meest pregnant aanwezig. De bewegingen van de 
minnaars worden tot in detail beschreven: van het kussen en omhelzen, 
via het uitkleden en betasten, tot aan de daad zelf. Ook hier zijn de 
sinnekens weer uit op een komisch effect, door hun quasi-onnozele 
opmerkingen: ‘Ja, waer om vechten sij?’817, ‘ziet Leander die draechtse 
op ’t bedde, // Om dat sy by hem zou ligghen rusten’818 en ‘Neve, is 

813  Narcissus en Echo, fol. 13r.
814  Over de komische verwerking van voedingswaren en keukengerei in middeleeuw-
se literatuur en cultuur zie Pleij 1997, p. 174-190.
815  Van Doorn 1969.
816  Het betreft scènes in Mars en Venus, Jupiter en Yo en Leander en Hero; Mars en 
Venus lijkt het voorbeeld te zijn geweest voor de beide andere, want sommige motieven 
komen in alledrie spelen voor; echter Jupiter en Yo geeft een kortere versie en Leander 
en Hero is juist veel uitvoeriger dan Mars en Venus.
817  Mars en Venus v. 808.
818  Leander en Hero II, v. 424.
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daer eenighen twist tusschen // Hun beyden, dat sy zoo blosende coleur 
krijghen, // En dat sy naer hunnen adem dus hijghen?’819 En door het 
gebruik van niet mis te verstane beeldspraak: ‘Hero die wilt te Sint Jacobs 
weert, // Sy heeft den palster [=pelgrimsstaf] alreet inde hant.’820 Dat de 
sinnekens ook hier balanceren op de grens van het toelaatbare, blijkt uit 
het feit dat in een spel als Aeneas en Dido slechts in retrospectief wordt 
gesproken over het ‘huwelijk’ dat voltrokken is tussen de protagonisten, 
in meer omfloerste termen en zonder de suggestie van voyeurisme. De 
kans om hier een smeuige beschrijving van het liefdesbedrijf de geven, 
liet de pedagogisch ingestelde Van Ghistele graag aan zich voorbijgaan.821 
Ook de latere editeur van Den handel der amoureusheyt (Houwaert?) 
heeft uit de betreffende episode in Mars en Venus flinke passages 
geschrapt, juist die waar het liefdesspel in copulatie overgaat.822 
 De liefdesopvatting van de sinnekens laat aan duidelijkheid 
niets te wensen over: ‘liefde’ is slechts een dierlijke neiging van het 
menselijk lichaam, die weliswaar kortstondig plezier verschaft, maar 
uiteindelijk uitloopt op ellende en verdriet. Dat misleidende aspect van 
de lichamelijke liefde wordt steeds weer benadrukt, en niet voor niets 
noemen de sinnekens in Jupiter en Yo zichzelf dan ook ‘verraders der 
naturen’.823 Door hun aanwezigheid wordt duidelijk dat ‘amoureusheid’ 
niet zomaar een natuurlijk gegeven is, maar ook een bedreiging vormt 
voor het welzijn van de personages. 

 �.� Liefde als natuurverschijnsel, tot besluit
Het beeld dat de mythologisch-amoureuze spelen schetsen van liefde 
als een lichamelijk verschijnsel stemt overeen met wat middeleeuwse 
theologen en medici er over schreven: dat liefde ontstaat tussen vooral 
jonge mensen met een overeenkomstig temperament, opgewekt wordt 
via de uiterlijke zintuigen, een streven van de sensitieve ziel is, een zo 

819  Leander en Hero II, v. 434-36.
820  Leander en Hero II, v. 428-29.
821  volgens Coigneau 1984 past dit in het algemene beeld van Aeneas en Dido waarin 
‘een relatief grotere isolering of privatisering van het sexuele’ te zien is dan in Mars en 
Venus en Leander en Hero; in het Esbattement van smenschen sin (1546) blijkt wel 
hoe stereotiep deze enscenering toch was: terwijl Smenschen Sin en Verganckelijcke 
Schoonheit achter de gordijnen van het prieel verdwijnen om de liefde te bedrijven, 
bespreken de sinnekens Gewoonte en Maniere de gebeurtenissen; wanneer zij na lang 
aarzelen besluiten de geliefden te wekken, blijkt, tegen alle verwachtingen in, dat die 
door de dood overvallen zijn.
822  Mars en Venus, v. 766-770 en 825-839; ook op andere plaatsen zijn toespelingen op 
handelingen ‘onder de gordel’ weggewerkt: v. 334, 631-634, 643, 757, 848.
823  Jupiter en Yo III, 709.
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sterke begeerte dat een mens er ziek van kan worden of zich als een dier 
overgeeft aan zijn zinnen. Dit gedachtegoed had via preken, didactische 
teksten en medische handboeken al een ruime verspreiding gekregen. 
Het bijzondere van de spelen is dat deze thematiek nu voor het eerst op 
grotere schaal in een literair-dramatische vorm is verwerkt, naast de 
meer idealiserende hoofse liefdesconceptie die tot dan toe het literaire 
liefdesdiscours had beheerst. Misschien kan de toenemende populariteit 
van de term amoureusheid, ten koste van het literair-hoofse ‘minne’ en 
het algemeen toepasbare ‘liefde’, wel verklaard worden als een gevolg 
van die betekenisverschuiving. Het is duidelijk dat ‘amoureusheyt’ in de 
mythologisch-amoureuze spelen in een complex spanningsveld verkeert: 
de hoofse idealisering blijkt te worden ingeperkt door de nadruk op het 
huwelijk en op het behoud van eer en kuisheid, terwijl de medisch-
fysische liefdesconceptie, die op zich neutraal lijkt, onmiddellijk de vraag 
oproept naar de beteugeling van de liefde als drift. De sinnekens spelen 
een belangrijke rol in het kenschetsen van de liefde als een natuurlijke 
begeerte, zowel door hun allegorische betekenis als in hun taalgebruik 
en in hun rol van commentatoren. Ze staan als het ware buiten de -tot 
op zekere hoogte- hoofs gebleven liefdesgeschiedenissen en voorzien die 
van een alternatieve interpretatie. Anders gezegd: de verheven klanken 
van de hoofse liefde worden in de spelen van een nuchter contrapunt 
voorzien. 
 Als we deze integratie van het medisch-theologische discours 
met de hoofse literatuur als een literair experiment beschouwen, dan 
wordt duidelijk waarom er vooral in de oudere, ‘Bourgondische’ spelen, 
zo’n sterke nadruk ligt op de natuurlijke oorzaken en de erotische 
aspecten van de liefde. De liefdesliteratuur werd nog sterk gedomineerd 
door de conventies van de hoofse liefde, en die moesten met kracht 
tegengesproken worden om een nieuwe, praktischer seksuele moraal te 
verkondigen. Later, in de renaissancespelen, is de natuurlijke opvatting 
al minder expliciet aanwezig: astrologische en humoraaltheoretische 
verklaringen komen hooguit terloops ter sprake, de rol van de sinnekens 
is wat passiever, hun scabreuze taal gematigder. Rond het midden van 
de zestiende eeuw had het hoofse liefdesideaal definitief afgedaan, en 
het hoefde dus ook niet meer met zoveel kracht te worden ondergraven. 
Dit literaire experiment hangt wellicht samen met de toenemende 
verdrukking van seksualiteit in de westerse cultuur, als onderdeel van 
een breder beschavingsproces. Uit de contrastering tussen hoofse en 
fysische liefdesconcepties ontstaat een nieuw beeld van de liefde dat 
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de literatuur van de zestiende eeuw, en daarmee ook de mythologisch-
amoureuze spelen, lijkt te gaan domineren: het beeld van liefde als een 
bedreiging. 

 4. Liefde als een gevaar
In het vierde deel van dit hoofdstuk staan die perspectieven centraal, van 
waaruit liefde en seksualiteit als bedreigingen werden gezien. In de eerste 
plaats is dat het mensbeeld zoals dat door de kerkvaders en middeleeuwse 
theologen was ontwikkeld. Liefde werd beschouwd als een zwakheid 
van het vlees, waardoor de mens was blootgesteld aan de verleidingen 
van de duivel, en die met behulp van het geloof en de rede moest worden 
bestreden. Met de emancipatie van de burgerij in de laatmiddeleeuwse 
steden ontwikkelde zich een meer neostoicijns gekleurde visie en 
met name de rederijkersbeweging speelde een belangrijke rol in de 
verspreiding van dit gedachtegoed. Reformatie en humanisme vormen 
een derde lijn in dit discours, doordat zij het huwelijk en de betekenis 
van liefde daarin, opnieuw aan de orde stelden. Maar naast religieuze en 
ethische bezwaren tegen de liefde waren er ook omstandigheden waarin 
liefde als een gevaar voor de gevestigde sociale orde kon worden gezien. 
Ten slotte komt dan ook aan de orde in hoeverre het beeld van de liefde 
als een bedreiging is terug te voeren op de heersende sociale normen en 
praktijken ten aanzien van liefde en huwelijk. 

4.� De strijd tussen ratio en sensualitas –ethisch-religieuze aspecten
Op cruciale momenten in de dramatische handeling stellen de 
mythologisch-amoureuze spelen de liefde voor als een strijd tussen 
natuur en verstand. Voordat we de betreffende passages nader gaan 
bekijken, volgt nu eerst een kort overzicht van de ethisch-religieuze 
traditie die aan deze voorstellingswijze ten grondslag ligt. De gedachte 
dat de menselijke natuur beteugeld kon worden met behulp van de rede, 
ligt reeds besloten in de antieke theorieën van Aristoteles en Plato, zoals 
we in de voorgaande paragraaf zagen. Vooral dankzij Augustinus is die 
gedachte ook in de middeleeuwen alomtegenwoordig, en bovendien 
theologisch gefundeerd. Hij stelde dat de menselijke natuur weliswaar 
in principe goed was, maar door de erfzonde gecorrumpeerd raakte. 
Sinds het moment dat Adam, die staat voor de ratio, toegaf aan de 
sensualitas, in de persoon van Eva, staat de mens voor straf bloot aan de 
verlokkingen van de duivel en wordt hij gekweld door concupiscentia, 
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vleselijke begeerte.824 Guillaume de St. Thierry vatte treffend samen wat 
dat voor de liefde tussen man en vrouw betekende: ‘De liefde waarvan 
hier sprake is, is door de schepper op natuurlijke wijze ingebracht in 
de natuurlijke ziel van de mens, door een soort natuurlijk vuur, [maar] 
dit natuurlijke liefdesgevoel is verkeerd in een zekere grove, vleselijke 
begeerte’.825 Sindsdien is seksualiteit een zonde en heerst in iedere mens 
diezelfde strijd tussen de natuurlijke begeerte en de rede.826 
 Dit wordt in talloze middeleeuwse teksten gethematiseerd. Een 
invloedrijke tekst waarin die strijd wordt beschreven als een gevecht 
tussen deugden en ondeugden, is de vroegmiddeleeuwse Psychomachia 
van Prudentius. Niet toevallig verschijnt in dit allegorische gedicht Amor 
in het gevolg van Luxuria, de wellust, die uiteindelijk wordt verslagen 
door Sobrietas, matigheid.827 Dit gedicht werd in de middeleeuwen 
veel gelezen en bestudeerd, en blijkt ook van invloed te zijn geweest 
op volkstalige werken, met name de Roman de la Rose. In het eerste 
deel, geschreven door Guillaume de Lorris, wordt de psychologie 
van de liefde helemaal uitgewerkt binnen de kaders van het hoofse 
liefdesideaal. De minnaar heeft Amours, de god van de liefde, als een 
vazal zijn leenheer, trouw beloofd. Maar zodra Jean de Meun veertig 
jaar later de pen oppakt om deze allegorie voort te zetten, voert hij het 
personage Raison op, Redene in het Middelnederlands. Zij is de grootste 
tegenstandster van Amours/Minne, en blijkt niet door de natuur, maar 
door God zelf geschapen te zijn.828 Redene probeert de hoofdpersoon 
van zijn verliefdheid af te brengen door de liefde af te schilderen als 
een ‘quader genoechte sonder vieren,’829 als louter vleselijke wellust 
dus. Wie de ware aard van Minne kent, zal weigeren hem te dienen, en 
kan aan zijn gevangenschap ontkomen, zo betoogt Vrouw Redene.830 Er 

824 Schnell 1985, p. 290. Schnell 1985, p. 290.
825 ‘Amor ergo, ut dictum est, ab auctore naturae naturaliter est animae humanae ‘Amor ergo, ut dictum est, ab auctore naturae naturaliter est animae humanae 
inditus […] naturali quodam igne […] amoris naturalem affectum pervertens in brutum 
quemdam carnis appetitum’; uit het Liber de natura et dignitate amoris, geciteerd in 
Schnell 1985, p. 290, n. 375.
826  Een uitzondering vormt uiteraard de seksuele omgang binnen het huwelijk, met 
voortplanting als voornaamste doel. Maar voor- en buitenechtelijke seks geldt als 
doodzonde, waarbij alleen al het denken aan de daad, de bijbehorende gevoelens en 
verlangens, als ‘onkuis’ worden beschouwd; over de normen ten aanzien van huwelijk 
en celibaat, seksualiteit en onthouding in de late middeleeuwen: De Jong 1993, Moolen-
broek 1986; vanaf de Reformatie: Van de Pol 1988, Kloek 1993.
827  Lewis 1958, p. 66-73.
828  Redene komt al voor in het deel van Guillaume de Lorris, waar ze reeds als ‘doch-
ter van God’ wordt voorgesteld.
829 Verwijs 1868, v. 4336. Verwijs 1868, v. 4336.
830 Verwijs 1868, v. 4221-22: ‘Kinnedine, gine soudten laten; // Hem te dienne, hens Verwijs 1868, v. 4221-22: ‘Kinnedine, gine soudten laten; // Hem te dienne, hens 
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volgt een geleerd clericaal betoog, met reminiscenties aan onder meer 
Cicero, Augustinus en Boethius, waarmee het hoofse liefdesideaal uit 
het eerste deel doeltreffend wordt ondergraven, al slaagt Raison er niet 
in om Amant uit de macht van de liefde te bevrijden.831 De Roman de la 
Rose was ook aan het einde van de middeleeuwen een veelgelezen tekst. 
Er verschenen tot aan 1538 tientallen uitgaven, een prozabewerking en 
zelfs een Roman de la Rose Moralisé,832 en hij werd onder meer vertaald 
in het Engels (door Chaucer833) en zelfs tweemaal in het Nederlands.834 
De Roman leverde het model voor tal van teksten die op dezelfde wijze 
een moralistisch betoog in een allegorische vertelling verpakten. En ook 
die stellen de rede voor als wapen in de strijd tegen de wellust. Veel van 
dergelijke teksten komen via Franse bronnen terecht bij de rederijkers, 
die ze door vertaling en bewerking toesnijden op een stedelijk publiek 
van burgers. 
 Deze literatuur, zo liet Herman Pleij in verschillende studies 
zien, droeg bij aan een proces van burgerlijke zelfdefinitie, een stedelijke 
beschavingsbeweging waarbij de aandacht uitging naar beschaafde 
omgangsvormen, beheersing van de emoties, arbeidszin, zelfredzaamheid 
en weerbaarheid tegen de wisselvalligheden van het bestaan. Met die 
normen zou de gezeten burgerij zich hebben willen onderscheiden van 
de adel aan de ene kant en het volk aan de andere kant.835 Vanaf het begin 
van de zestiende eeuw wordt in tal van teksten in uiteenlopende genres 
als prozaroman, prenten, allegorie, refreinen en drama, een tendens 
zichtbaar om de lezer te waarschuwen voor de redeloze liefde, die een 
gevaar voor de samenleving en het persoonlijke welzijn is. Zo besteedde 
de onbekende vertaler van de Hystorye vander destrucyen van Troyen 
veel extra aandacht aan de liefdesgeschiedenis van Troylus en Bryseda. 
In eerste instantie schildert hij hun verhouding als een toonbeeld van 
hoofse liefde, maar zodra Bryseda Troje heeft verlaten, vergeet zij Troylus 
en laat zich door een ander verleiden. De bewerker grijpt die gelegenheid 
aan om de lezer te waarschuwen voor de ‘lichticheyt van den vrouwen’. 
De oorlog tussen de Grieken en de Trojanen was volgens zijn slotwoorden 
het directe gevolg van liefdesverdwazing en hij roept zijn lezers dan ook 

twint ure baten’, vertaling Marteau, deel II, p. 17: ‘(…) si tu connaissais ce maître, // 
Sortir essaierais-tu peut-être // De la prison où tu languis.’
831  Fleming 1983, Badel 1970.
832  Langlois 1914 I, p. 32-33 en 41-43.
833  Dahlberg 1999.
834  Van der Poel 1989.
835  Onder meer Pleij 1984 en ‘88. 
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op: ‘spieghelt u ghi jonghers, bewaert u ghesichte, aenghemerckt datter 
dicwil so veel quaets uut comende is.’836 Zelfbeheersing luidt het credo, 
met name voor de jonge mannen onder het lezerspubliek. 
 Op meer gestructureerde wijze vinden we die boodschap ook in 
enkele allegorische teksten van Bourgondische oorsprong, met name 
in Vanden drie blinde danssen, Tghevecht van minnen en de Camp 
van der doot. Herman Pleij heeft laten zien hoe in Vanden drie blinde 
danssen (Gerard Leeu, Gouda 1482) de liefde, het lot en de dood als de 
grootste morele uitdagingen voor de zich emanciperende burgers van de 
late middeleeuwen werden beschouwd.837 Het oorspronkelijke Franse 
gedicht van Pierre Michault werd zodanig bewerkt dat de nadruk kwam te 
liggen op de ‘tegenstelling tussen rede en wijsheid enerzijds versus natuur 
en zinnelijkheid anderzijds’838. De liefde wordt hier voorgesteld als een 
natuurlijke kracht, die mensen hun verstand en oordeelsvermogen doet 
verliezen. 
 Tghevecht van minnen (Jan van Doesborch, Antwerpen 1516)839 is 
een droomallegorie naar het voorbeeld van de Roman de la Rose en tegelijk 
een ars amandi in de traditie van Ovidius.840 Het is een compilatie van 
meerdere teksten in vier delen.841 De eerste drie delen die achtereenvolgens 
het begin, de voortgang en de liefde van vrouwen behandelen, herinneren 
sterk aan Ovidius’ Ars Amatoria. Met het vierde deel, getiteld Een remedie 
ende raet tegen die mutse, krijgt ook diens Remedia Amoris een zestiende-
eeuwse tegenhanger. De aanbevolen remedie is -in tegenstelling tot het 
advies van Ovidius-842 geestelijk van aard, en eindigt met een oproep aan 
alle minnaars tot meditatie over het lijden van Christus, waardoor zij van 
hun vleselijke begeerte zullen genezen. Tghevecht van minnen is al met 
al het tegendeel van een liefdesleer: de liefde wordt afgeschilderd als een 
toestand van verstandsverbijstering waarin de mens alle oordeelsvermogen 
en zelfbeheersing kwijt is, een gevaar voor het geestelijk en lichamelijk 

836  Coigneau 1982-1, Resoort 1989, p. 56.
837  Pleij 1984, p. 71-75.
838  Pleij 1984, p. 73.
839  Editie Lievens 1964; Resoort 1997, p. 144-145.
840  De structurele overeenkomst met Ars Amatoria en Remedia Amoris is niet eerder 
vastgesteld en behoeft nader onderzoek.
841  Heeroma 1965.
842  Hoewel ook dat (Remedia Amoris, v. 441-52) wordt geparafraseerd: 
‘Doet altijt vrij na Ovidius leeren: // Gheen beter remedie ter werelt wijt // dan met 
veel ander vrouwen te verkeeren // 
en goede chiere maken – om drucx verneeren- // met goet gheselscap na elcx behaghen’ 
(Editie Lievens 1964, v. 851-56)
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welzijn van vooral jonge mensen.
 In de Camp vander Doot (1503, Jan Pertcheval, een vertaling van 
Le Chevalier Délibéré van Olivier de la Marche)843 wordt het leven van de 
mens allegorisch beschreven als een tocht van een ridder naar het veld van 
de Dood. De ridder wordt er op het nippertje van weerhouden zich over te 
geven aan Begeerte, doordat Ghedincken hem een spiegel voorhoudt. Zo 
brengen zelfkennis en deugd de ridder weer op het juiste pad, Goet Avys 
genaamd. 

In al deze teksten is de zondeval te herkennen als een onderliggend schema. 
Dat geldt ook voor veel allegorische toneelstukken van rederijkers (en in 
het humanistendrama). De hoofdpersoon (meestal onder een naam die zijn 
algemene menselijkheid markeert) wordt door sinnekens verleid om een 
zorgeloos, vrolijk leven te leiden, en vervalt daardoor in zondig gedrag.844 De 
beeldspraak die daarbij gebruikt wordt, is vaak ontleend aan het domein van 
de liefde, waardoor een associatie met de mythologisch-amoureuze spelen 
voor de hand ligt. Dat is bijvoorbeeld goed te zien bij de Wellustighe mensch, 
in het gelijknamige spel van Jan van den Berge.845 Terwijl hij opkomt, zingt 
hij: ‘Heij, wie sal mijn lustighe naetuere dwingen, // Die in allen dingen 
nu heeft voorspoedicheijt?’ Hij laat zich door zijn dienaren Quaet Gelove 
en Vleyschelijcke Sin koppelen aan Eertsche Solaesheijt, de waardin van 
de herberg Alder IJdelheijt. Maar eerst nog naar de kerk, waar zij een preek 
aanhoren over Adams zonde, die het gevolg was van ijdelheid en begeerte. 
De sinnekens wimpelen alle vermaningen van de priester weg, zodat de 
Wellustighe mensch besluit met hen mee te gaan. In de herberg krijgt hij 
drank en voedsel voorgezet, en worden er drie hoeren besteld: Eergiericheijt, 
Luxurie en Overdaet. De gesprekken tussen de ‘verliefden’ herinneren aan 
die in de mythologisch-amoureuze spelen: 

O Eergiericheijt, hoe ben ick bij u soo geernne!

Ick en coose voor u niet een werrelt vol gouwe, 

Ghij sijt die alder amoureuste vrouwe

Die in mij verdrijft alle pijnelijcke wee.846

843  Pertcheval 1948. 
844  Hummelen 1958 p. 127-151, Spies 1990.
845  Van den Berghe 1950, p. 89-144; het spel is in 1551 gespeeld door de Antwerpse 
kamer de Violieren en overgeleverd in spelcollecties uit Haarlem en ’s-Gravenpolder; 
het moet dus vrij bekend zijn geweest.
846  Van den Berghe 1950, Wellustighe Mensch v. 580-83.
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Het gelag eindigt wanneer de Wellustighe mensch zich achter de gordijnen 
terugtrekt om te spelen ‘tspel der minnen, daer natuer nae haeckt’.847 Dit 
alles komt de Opperste Mogentheyt ter ore, die de Gramschap Goodts 
opdraagt de Wellustige mens te vervolgen. Tijdens de rechtszaak die volgt, 
wordt de Mens verdedigd door de Gratie Gods, die wijst op zijn ‘brossche 
natuere’ als oorzaak van alle zonden. De Mens wordt geabsolveerd, 
maar krijgt de waarschuwing mee: ‘u selven bewaert, op dat ghij hier 
nae niet quaelijck en vaert’.848 Een vergelijkbaar handelingsverloop, een 
amoureuze verleiding die uitloopt op een drinkgelag, is bijvoorbeeld te 
zien in het Meyspel van sinnen van Menschelijcke Broosheit en in het 
Esbattement van sMenschen Sin en Verganckelijke Schoonheit.849 Steeds 
weer wordt, in allerlei variaties, Adams zondeval, de overwinning van 
de begeerte over het verstand, op het toneel vertoond. De mythologisch-
amoureuze spelen bevatten allerlei motieven die de associatie met 
deze spelen konden activeren: de verleidende rol van de sinnekens, de 
uitvoerige verbeelding van de verliefdwording, zang en dans, de zondeval 
in een prieel of slaapkamer, de aanwezigheid van voedsel en drank. 
 Een publiek dat vertrouwd was met allegorische voorstellingen, 
dat teksten las waarin de hoofdpersonen steeds weer van het rechte pad 
af dreigden te gaan, dat steeds weer gewezen werd op de exemplarische 
betekenis van verhalen, moet veel van de opgeslagen wijsheden hebben 
geprojecteerd op de mythologisch-amoureuze spelen. Zelfs zonder dat de 
spelen er - althans in moderne ogen- veel nadruk op leggen, illustreren 
ze de algemene occupatie van een culturele bovenlaag (rhetoriqueurs, 
rederijkers, drukkers en een publiek van welgestelde burgers) met de 
thematiek van liefde als natuurlijke begeerte tegenover een rationele, 
beheerste levenshouding. Ik heb een aantal voorbeelden beschreven 
om de vormen en termen herkenbaar te maken waarin die thematiek 
tot uitdrukking komt in de mythologisch-amoureuze spelen, zonder te 
willen claimen dat juist deze teksten aan de basis van de spelen zouden 
hebben gestaan. Een aantal mythologisch-amoureuze spelen draagt als 
opschrift de genre-aanduiding ‘spel van sinne’. Dat is een aanwijzing 
dat tijdgenoten ze inderdaad niet alleen recipieerden als vermakelijke, 
spannende en prikkelende verhalen, maar ook als verhulde morele 
lessen.850 

847  Van den Berghe 1950, Wellustighe Mensch v. 677.
848  Van den Berghe 1950, Wellustighe Mensch v. 1177-78.
849  Zie Hummelen 1968, 1D9 en 1D5, en Esbattement 1967.
850  De aanduiding ‘spel van zinne’ staat op de afschriften van Cephalus en Procris en 
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 4.2 Begeerte en verstand in de spelen
4.2.1 ‘Bourgondische spelen’
Het oudste spel, Narcissus en Echo, vertoont een sterke verwantschap 
met de allegorische gedichten in de traditie van de Roman de la Rose. 
Het verlies van het verstand en de overgave aan de begeerte wordt in dit 
spel volledig zinnebeeldig gepresenteerd. Bij Echo is letterlijk te zien hoe 
zij geleidelijk haar verstand verliest: eerst door de influisteringen van 
Wonderlijck Mormereeren, die haar aanzetten tot ‘ghepeys’ en ‘fantasye’, 
en ook haar hart, de zetel van de ziel, affecteren. Het gevolg daarvan 
is het verlies van het hart, allegorisch verbeeld als een ontvoering die 
tijdens de slaap plaatsvindt, een moment waarop het menselijk verstand 
het minst actief is. Bij het ontwaken vertelt Echo dat zij droomde van 
een hert (de woordspeling lag voor de hand, hoewel het geslacht van de 
twee homoniemen verschilt) dat door een slang en een leeuw gevangen 
werd. Zo’n droom bezit voorspellende waarde, het is een allegorisch 
ingeklede waarheid die buiten het verstand om tot haar doordringt, 
zo geloofde men in de middeleeuwen.851 En inderdaad, niet veel later 
blijkt dat met Echo’s hart ook haar levenskracht verdwenen is: ‘Wie is 
‘t die myn alderweertste pant heeft // Daer ick jögts welvaert by derven 
muet?’852 In een tweede monoloog, die met Echo’s klacht een tweeluik 
vormt, zien we Herte die in het Prisuen van Minnen, zonder een spoor 
van redelijkheid, haar leed klaagt.853 
 Precies op dat moment in het spel is de Actaeon-episode 
ingevoegd, die illustreert dat zonder de beheersing door de rede de 
‘dierlijke’ natuur van de mens vrij spel heeft.854 Al bij het begin van de 
scène is Actaeon ‘versuft’, ‘bedwelmt’ en ‘doolende’, zoals de ridder in de 
Camp van der Doot: het is duidelijk dat de rede weinig vat op hem heeft. 
De aanblik van een mooie vrouw, de badende Diana, volstaat om zijn 
begeerte te wekken, en al gauw geeft Actaeon toe ‘Myn natuere en can 
ick langer niet bedwingen’.855 

Pyramus en Thisbe (Amsterdam), op het titelblad van Jupiter en Yo en op alle afzonder-
lijke titelbladen in de Handel der amoureusheyt.
851  Over middeleeuwse droomtheorie Lewis 1995, p. 63-65; een overzicht van de 
droom als literair motief: Iansen 1971, p. 42-58.
852  Narcissus en Echo, fol. 13v.
853  Narcissus en Echo, fol. 13v-14r.
854  Narcissus en Echo, fol. 14r-17r.
855  De episode vertoont veel overeenkomst met de Historie van Jan van Beverley 
(Brussel, Thomas vander Noot, ca. 1510). Deze gravenzoon besluit zich terug te trekken 
uit de wereld en als heremiet te leven in het woud. Maar de duivel maakt hem wijs 
dat God van hem een zonde verlangt, en Jan besluit dat ‘dronken drinken’ dan nog de 
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 Ook Echo’s verstandelijke vermogens nemen af naarmate de 
allegorische handeling zich verder ontwikkelt. Het personage Herte van 
Echo blijkt een gemakkelijke prooi voor Wonderlijck en Schoonheit, die 
haar definitief doorschieten met ‘tstrael der minnen’. Als Echo op zoek 
gaat naar haar hart, zegt zij ‘sonder herte of sin’ en ‘sonder verstant’ 
te zijn. De natuur heeft vrij spel gekregen, Echo volgt voortaan haar 
begeerte. Een laatste opleving van haar verstandelijke vermogens zien 
we in de figuur van Angst vör Wederseggen (afwijzing), haar dienaar:

Nu duen, nu laeten is al ‘t ghekijf

Angst vör wederseggen muet nu in ‘t spell syn,

Want hy will in dit werck rebell syn.

Dies myn memorie so is verblint

Datse muet eeuwich in ‘t ghequell syn,

Baleerende [=schommelend] soo ‘t riet duet inden wint.856

Angst vör Wederseggen doorkruist Echo’s plannen, waardoor zij begint 
te twijfelen. Hij waarschuwt Echo ‘by redenen’, dus op grond van 
verstandelijke afwegingen, om niet naar Narcissus te gaan en hem haar 
liefde te verklaren. Een afwijzing zou immers haar eer schenden. Angst 
adviseert Echo om zich door haar kamervrouwen Schaemte en Eere te 
laten vergezellen, om dit te voorkomen. Dat schaamte en eergevoel hier 
als functies van de rede worden beschouwd, hangt wellicht samen met 
de beeldspraak in de Roman de la rose. De minnaar wordt, vlak voordat 
hij de liefdestuin wil binnengaan, door vrouw Redene gewaarschuwd, 
die Scamelheit haar dochter noemt.857 Maar Echo volgt liever het advies 
van Venus, die haar aanmoedigde: ‘sulck schaemte van u vervaeren duet’. 
Zodat Angst tenslotte bezorgd achterblijft:

minst erge is. Eenmaal dronken, verkracht de heremiet zijn zuster, die hem in het woud 
kwam opzoeken: ‘ic sal met u doen mijn gherief // ende mijn wille met u bedriven.’ 
Als penitentie leeft hij daarna zeven jaar als een beest in het woud. Hij wordt tijdens de 
jacht ontdekt door de nieuwe graaf, die denkt dat hij een beest gevangen heeft, totdat 
het beest begint te spreken: ‘Ic ben Jan van Beverley een heremijt // Die hier gheleghen 
heeft in desen foreeste// ic hebbe ghegaen als een beeste op handen en voeten wel seven 
iaer // Noch noyt sint so en spraeckic voerwaer.’
856  Narcissus en Echo, fol. 24v; ‘Nu doen of laten, dat is de kwestie; dat komt door 
de angst voor afwijzing, want die wil hier een stokje voor steken. Daardoor is mijn ver-
stand zo verblind dat het eeuwig gekweld wordt, schommelend als het riet in de wind.’
857  Die Rose, ed. Verwijs 1868, v. 3105.
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O lacen, hue machse dus ontset syn,

Als arm verdoolde gaende, allindelinge,

Onbestiert Venus paden, blindelinge

Mismaect van liefden, versuft, verdooft,

Van memorie ende van sinnen berooft,

Sonder schaemte ofte eere te wederleggene

Of sonder my, Angste van Wederseggene!858

Angst vör Wederseggen is in Narcissus en Echo duidelijk een functie van 
de rationele ziel, de laatste linie in de strijd tegen de redeloze liefde. Zo 
bezien is het gehele spel een theatrale variant van de Roman de la Rose, 
een psychomachia die de strijd tussen verstand en begeerte centraal stelt. 
Vlak voor haar dood roept Echo de maagden en vrouwen in het publiek 
op zich aan haar lot te spiegelen en raadt hen aan hun gedachten en 
gevoelens onder controle te houden: ‘en legt u herte noch u ghedachten // 
Aen mans niet de uws niet en achten’. Aan het slot klinkt, bij monde van 
Antropos, de waarschuwing aan alle minnaars, vrouwen én mannen: 

Spiegelt u, alle die minne draegt,

Eer ghy nae ‘t strick van liefden spört,

En troost elck anderen onghetrört:

Huedt u vör dit hinderlyck miskyef.859

De les die men uit het lot van Echo en Narcissus moet trekken is om 
toch vooral op je hoede te zijn voor de liefde, die een valsstrik en een 
hinderlijk ongemak heet te zijn. Het ‘troost elck anderen onghetrört’ 
is op twee niveaus op te vatten: als een specifieke herinnering aan de 
hoofse plicht tot wederliefde en als een algemeen appèl om de ander 
in zijn eer en waarde te laten, om in harmonie samen te leven. En die 
algemenere strekking verbindt dan Narcissus en Echo met de twee 
andere Bourgondische spelen, Mars en Venus en Jupiter en Yo. In deze 
twee spelen is de boodschap van zelfbeheersing en harmonie niet alleen 
gericht tegen de verliefde overspeelders, die hun natuur niet kunnen 

858  Narcissus en Echo fol. 25r; ‘O helaas, hoe is ze van streek, ellendig gaande als 
een arme dwaalster, stuurloos en blind, over Venus’ paden, ziek van liefde, versuft, 
verdoofd, van verstand en zinnen beroofd, zonder te achten op schaamte of eer of zonder 
mij, Angst voor afwijzing!’
859  Narcissus en Echo fol. 38r.
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bedwingen, maar ook tegen hun jaloerse partners, Vulcanus en Juno, die 
de natuurlijke orde en de huwelijkse harmonie verstoren.860 

In Mars en Venus wordt zeer geregeld op zelfbeheersing aangedrongen. 
De menselijke natuur is ‘broos’,861 en dat maakt vooral vrouwen 
‘wanckelbaer’ en ‘onghestadich’.862 Al in de eerste scène, de dialoog 
tussen Venus, Juno en Pallas, veroordeelt Venus vrouwen die zich laten 
verleiden tot overspel als ‘dulcoppich, raesende uijtten sinne’,863 waarop 
Pallas haar vermaant, met de nodige dramatische ironie: ‘So wachtes u 
dan, Vrou Venus, in naecoomende tijden.’864 Venus mag dan ongelukkig 
zijn met Vulcanus, zij moet haar situatie lijdzaam aanvaarden, omwille 
van haar eer. Als Mars later in het spel aan Venus vraagt hoe men aan de 
liefde kan ontsnappen, leert zij hem dat de natuurlijke begeerte door de 
rede kan worden bestreden: ‘So salmen den spinrock metter spille [=de 
liefde] // Met redene weeren.’865 Maar na enig aandringen van zijn kant 
geeft ze dan toch schoorvoetend toe: ‘Ick abandonneere mij tot uwen 
wille // Nochtans leijt redene vast int gheschille // Teghen natuere, de 
scaemelheit ruept te baeten.’866 Hoezeer haar verstand ook nog probeert 
om met behulp van schaamte de strijd aan te gaan met de natuur, 
Venus geeft zich gewonnen. ‘Dwerck is gheslooten,’ zo concluderen 
de sinnekens, ‘tconsent is ghegheeven,’ ‘Scamelheit is uijter herten 
ghedreeven’ en ‘Memorie flaut’, ‘De sinnen doolen.’867 
 In het spel treedt nu de lichamelijke beleving van de liefde op de 
voorgrond, terwijl het morele dilemma verschuift naar het perspectief 
van Vulcanus en de vraag hoe een bedrogen echtgenoot zich zou moeten 
gedragen. Ook hij laat zich door de liefde verblinden en sluit zijn ogen 
voor het bedrog van zijn vrouw. Phoebus waarschuwt hem: ‘Mint Venus 
bij maeten // Maer en stelt u betrouwen niet te sterck // Up hör, dat ghij 
naemaels int werck // Bedrooghen wordt, of het sal u berouwen.’868 Ook 
de bedrogen echtgenoot heeft kennelijk niet de gewenste controle over 
zijn zinnen. Zijn verontwaardiging bij de ontdekking van het overspel 

860  Zie Pleij 1988, p. 141-143 en Van Gijsen 1991.
861  Mars en Venus v. 469 en 671.
862  Mars en Venus v. 670, 682, 981 en 1030; opvallend is dat Juno in verband met Jupi-
ter diezelfde term gebruikt: ‘de mans sijn wanckelbaer’ (v. 49).
863  Mars en Venus v. 68.
864  Mars en Venus v. 71-72.
865  Mars en Venus v. * 
866  Mars en Venus v. 582-84.
867  Mars en Venus, v. 760-62.
868  Mars en Venus, v. 697-700.
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wordt dan ook gepresenteerd als een gebrek aan zelfbeheersing, waardoor 
Vulcanus zichzelf net zozeer te schande zet als zijn vrouw. Pallas noemt 
hem ‘een beeste, // Onghevuelijck, sonder verstant ghebooren’.869

Opmerkelijk is dat in Jupiter en Yo, dat toch thematisch nauw verwant 
is aan Mars en Venus, nauwelijks aandacht wordt besteed aan de 
tegenstelling tussen liefde en ratio. Als we Yo’s woorden moeten geloven, 
dan is haar liefde zelfs een gevolg van een verstandelijke beslissing: 
‘O verstandenisse, overdinckt de goetheyt // Van Jove na zijnder 
Princelijckheden; // O redene, doorsiet zijn wijse vroetheyt!’870 Het enige 
dat haar nog enigszins weerhoudt, is de angst om haar eer te verliezen 
als Juno hun overspel zou ontdekken. Want terwijl het overspelige 
karakter op de koop toe wordt genomen, wordt de liefde tussen Jupiter en 
Yo positief voorgesteld en krijgt de jaloerse Juno alle kritiek te verduren, 
zowel van de sinnekens als in de prologen. Slechts op een plaats lijken 
de sinnekens in hun commentaar de liefde van Yo af te keuren, middels 
de gemeenplaats dat wie zijn lusten volgt, gelijk staat aan een beest: ‘de 
sonde maeckt den mensche beestelijck’. 

4.2.2 ‘Christelijk-allegorische’ spelen
In Pyramus en Thisbe (Brugge) is er geen sprake van twijfel tussen 
verstand en liefde bij de protagonisten. Pyramus brengt de rede dan 
ook in een iets ander verband ter sprake, zij het op enigszins cryptische 
wijze:

Jonste souct troost, twist en wils niet:

Nathuere gheert dat fortune verbiet,

Pays jeghen accoort es in ghekijve,

Memorie, verstant gheen reden aensiet!871 

Deze klacht komt er op neer dat zijn natuur, zijn liefde voor Thisbe, 
wordt tegengewerkt door de redeloze twist tussen hun families. Wat 
op het eerste gezicht een conventionele liefdesklacht lijkt waarin de 

869  Mars en Venus, v. 982-83.
870  Jupiter en Yo I, v. 216-18.
871  Pyramus en Thisbe (Brugge), v. 779-82; ‘De liefde zoekt vervulling, maar twist wil 
het niet. De natuur begeert wat het lot verbiedt, vrede strijdt met eendracht, memorie 
en verstand zijn de draad kwijt.’
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minnaar zijn innerlijke tweestrijd beschrijft, is dus juist een verwijt aan 
degenen die deze liefde dwarsbomen. De liefde zelf wordt (nogal hoofs) 
geschetst als een positieve kracht, als de natuurlijke bestemming van 
twee mooie jonge mensen van gelijke afkomst en karakter. Als redeloos 
wordt vooral het gedrag van de ouders veroordeeld, die, onder invloed 
van Fraudelic Schijn en Bedriegelic Waen, een vete stellen boven het 
geluk van hun kinderen. Maar de sinnekens maken op allegorische 
wijze duidelijk dat ook de geliefden, geleid door hun affecten, over een 
minder scherp oordeelsvermogen beschikken en zich gemakkelijk laten 
misleiden. Ondanks al deze verwijzingen naar de rede als voorwaarde 
voor geluk, wordt de tragische afloop uiteindelijk toch ook aan het 
noodlot toegeschreven: ‘O broossche fortune, wanckelbaer riet, Dits al 
gheschiet bi dijnen gheleede.’872 De in het spel herhaalde verwijzingen 
naar de wankelbare fortuin en de alomtegenwoordigheid van Waen en 
Schijn lijken te verwijzen naar een neostoicijns levensideaal. De uitleg 
aan het slot maakt van het liefdesverhaal dan wel een allegorische 
versluiering van de heilsgeschiedenis, maar in het spel wordt deze 
interpretatie op geen enkele wijze voorbereid. 

Kan van de spelen die tot nu toe zijn besproken nog worden gezegd dat 
ze de liefde weliswaar problematiseren, maar niet categorisch afwijzen, 
het Amsterdamse Pyramus en Thisbe is in feite een anti-amoureus spel, 
waarin een karikatuur van de liefde wordt gegeven omwille van een 
religieuze boodschap. Het stelt de liefde van de protagonisten van meet 
af aan gelijk aan de vleselijke begeerte, door in het buitenspel de persoon 
van de Ammoreuse te introduceren. Deze figuur doet in alles denken 
aan het hiervoor besproken prototype van de Wellustige Mens (en aan 
de Venusjanker in Tghevecht van minnen): hij is pompeus en ‘lustich 
gecleet’, verzucht steeds weer ‘O Venus’, en de sinnekens laten niet af 
te benadrukken dat hij door hen van zijn verstand is beroofd: ‘Minne 
is een soedt quaet // daer mede onder voet gaet // verstant en reden.’ 
Deze vorm van liefde wordt, net als in het Ghevecht, gecontrasteerd met 
de geestelijke liefde, gesymboliseerd in het crucifix. De aanwezigheid 
van de sinnekens in zowel het buitenspel als het binnenspel, herinnert 
de toeschouwers voortdurend aan de analogie tussen de Ammoreuse 
enerzijds en Pyramus en Thisbe anderzijds. Waarschijnlijk niet veel 
anders zal het thema ‘rede versus natuur’ zijn aangeroerd in het spel van 

872  Pyramus en Thisbe (Brugge), v. 1479-80.
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Pluto en Proserpina, dat in wezen een allegorisch-amoureuze verbeelding 
van de zondeval is.
4.2.3 ‘Humanistische’ spelen
In de ‘humanistische’ spelen is de spanning tussen ratio en sensualitas 
nog altijd duidelijk voelbaar. Het spel van Leander en Hero is wellicht 
geïnspireerd door het allegorische procédé in Narcissus en Echo. 
De dichter maakt eveneens gebruik van personificaties, in dit geval 
uitsluitend sinnekens, om het verstandsverlies te markeren. In het 
eerste spel twijfelen Hero en Leander nog aan hun liefde, hun verstand 
weerhoudt hen ervan toe te geven aan de raadgevingen van Amoureuse 
Affectie. ‘Natuere en redene zijn nu in twiste,’873 verklaart Hero, en 
Leander sputtert ‘redene raet my te swijghene’.874 Maar in het volgende 
spel treedt de Roover der Amoureuse Zinnen op, die verklaart: ‘Ick stele 
Leandro syn herte en zinnen, // Zoo dat hy gheen reden meer en zal 
ghebruycken.’875 Al spoedig zijn de protagonisten dan ook in de macht van 
diens compaan, Liefs Ghebruyck in ’t feyt van minnen. Met ‘ghebruyck’ 
wordt gerefereerd aan de lichamelijke vervulling van de liefde, het 
stadium waarin de begeerte de macht definitief heeft overgenomen van 
de rede.

Ook Van Ghistele vond de tweestrijd kennelijk zo essentieel voor het 
amoureuze spel van zinne dat hij Aeneas twee monologen gaf die niet 
bij Vergilius voorkomen. De eerste begint met een impressionistische 
beschrijving van zijn gemoedstoestand: 

Drucsinnich ghepeijs, hertsweerdich lijen,

Inwendich beruer, swaermuedighe fantasijen,

Hoopen en duchten,

Redene, natuere commen mij al te bestrijen!876

Vervolgens beschrijft Aeneas zijn tweestrijd als een ware psychomachia 
tussen Jonstighe Accordacie ofwel Natuere aan de ene, en Redene aan 

873  Leander en Hero I, v. 479.
874  Leander en Hero I, v. 636, 638, 641.
875  Leander en Hero II, v. 69-70.
876  Aeneas en Dido, v. 1087-1090; ‘Gepieker dat neerslachtig maakt, lijden dat het 
hart bedrukt, inwendige onrust, zwaarmoedig gemijmer, hoop en vrees, rede en natuur 
komen mij allemaal plagen!’
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de andere kant. Moet hij aan zijn liefde gehoor geven en bij de gastvrije 
Dido blijven, of toch afreizen naar Italië, zoals zijn plan was? Kort na 
deze monoloog besluit hij, op aandringen van Dido, om tenminste nog 
een tijdje bij haar te blijven. Door de voorgaande monoloog wordt deze 
keuze duidelijk begrepen als een overwinning van de natuur op het 
verstand. Aeneas’ natuur lijkt echter wel op een hoger plan te staan dan 
gebruikelijk. ‘Jonstighe accordacie’ klinkt meer naar vriendschap dan 
naar wellust, en Aeneas lijkt zich veel meer door een soort natuurlijke 
hoofsheid aan Dido verplicht te voelen, dan dat hij zich met hart en ziel aan 
zijn zinnen overgeeft. Haar trouw, de gunsten die zij hem bewezen heeft 
en de eer die zij hem daarmee bewijst, nopen hem tot een langer verblijf. 
Maar nergens in het spel verliest Aeneas werkelijk zijn verstand, nergens 
wordt gealludeerd op zijn zinnelijkheid of liefdesverdwazing, hooguit is 
er sprake van verblinding door liefde.877 In de tweede monoloog die Van 
Ghistele toevoegde, blijkt Aeneas nog steeds redelijk bij zinnen:

Hue benauwt is ‘t herte, hue beruert sijn de sinnen al!

Hue diveersch is ‘t ghepeijs, hue twijfelachtich de wille!

Eere en scaemte sijn heel in ‘t gheschille

Oft ick luijde oft stille sal neemen die vlucht snel,

Vreesende vör Didoos onmanierlijck [=onbeheerst] gherucht fel,

Vierich dörscooten mit der minnen straele.

Vertreck ick, so is hör een eeuwighe quaele

-Eijlaes!- naeckende, en mij groote oneere;

Blijf ick, so verstoor ick u, Jupiter heere!

Hue ick ‘t wende of keere, heffe of legge,

Ick vinde mij benauwt.878

De uitkomst van deze twijfelmonoloog is tegengesteld aan de eerste: de 
sinnekens proberen Aeneas nog te verleiden om in Carthago te blijven, 
maar zijn besluit staat vast: hij zal gehoorzamen aan Gods bevel. Hiermee 
toont Van Ghistele aan dat alleen rationele zielen gehoorzaam zijn aan 
God (in dit geval Jupiter), en als deugdzame christenen zijn (in dit geval 
het Romeinse) Rijk verwerven. 
 Van Ghistele construeert in zijn spel een grote tegenstelling 

877  Aeneas en Dido, v. 1509-11. ‘Tfij u Cupido, dör wien vruech en spaede // Sonder 
ghenaede ‘t minnende herte verblindt wordt, // So dat eere en döchdt daer bij ghe-
schindt wordt!’ 
878  Aeneas en Dido, v. 1560-70.



4   ‘Spiegelt u allen die minne draegt’

�0�

tussen Aeneas en Dido voor wat betreft hun rationaliteit. Waar de 
sinnekens bij Dido elke gelegenheid aangrijpen om te spotten met haar 
liefdesverdwazing, laten zij met betrekking tot Aeneas alle scabreuze 
commentaar achterwege. Opvallend is dat in het bovenstaande citaat 
alleen Dido ‘vierich dörscooten mit der minnen straele’ heet te zijn, 
en alleen haar gedrag wordt als ‘onmanierlijck’ gekarakteriseerd. De 
zelfstrijd van Aeneas is niet gericht tegen zijn eigen onredelijkheid, 
maar tegen de hare! Wordt Dido aan het begin van het spel nog geprezen 
om haar wijsheid en daadkracht, tegen het einde wordt haar gedrag door 
de sinnekens als krankzinnig bestempeld.879 Haar Werdegang toont de 
gevaren van de liefde: als zelfs een verstandige vrouw als Dido zich door 
de liefde van haar stuk laat brengen, hoe moeten wij als publiek dan wel 
niet op onze hoede zijn? 
 De meer gematigde houding van Aeneas, die van zijn persoonlijke 
genoegens afziet uit gehoorzaamheid aan God, laat zien hoe het wel 
hoort. In de proloog wordt hij aangekondigd als een dapper, standvastig 
en vroom vorst, ‘ Ons kersten nacie tot eenen speghele’. Even afziend 
van de genderkwestie die het contrast tussen Aeneas en Dido oproept 
(en de analogie met het beeld van Adam en Eva als respectievelijke 
personificaties van ratio en sensualitas), kunnen we vaststellen dat 
Van Ghistele in zijn protagonisten twee tegengestelde exempla heeft 
gecreëerd. 

Zijn stadgenoot Willem van Haecht presenteert in Cephalus en Procris 
aanvankelijk twee standvastige, deugdzame en liefdevolle echtgenoten, 
die hun zinnen volledig onder controle hebben. Cephalus weerstaat de 
toenaderingen van Aurora met behulp van Staetachtighen Moet, terwijl 
Procris als een toonbeeld van kuisheid, onder toezicht van Eerelijck 
Herte, thuis op hem wacht. Moet en Herte, als dienaren gepersonifieerd, 
staan symbool voor de zelfbeheersing van de protagonisten, waardoor 
zij in staat zijn om rationele afwegingen te maken en hun zinnelijkheid 
te bedwingen. 
 Maar zoals ieder mens staan ook deze voorbeeldige personages 

879  Aeneas en Dido, v. 1692-93: Jonstich Herte: ‘Help, hue sietse!’ Faeme van Eeren: 
‘Ofse te Gheele uijtghebroocken waere!’ Het Brabantse Geel was reeds vanaf de twaalfde 
eeuw een bedevaartplaats voor geesteszieken, die daar ook voor langere tijd onderge-
bracht werden; het bijzondere is dat deze opvang niet in een instelling, maar bij gezin-
nen plaatsvond, en dit tot op de dag van vandaag;, met dank aan Dirk Coigneau voor 
de informatie; zie ook http://www.opzgeel.be, de  website van het huidige Openbaar 
Psychiatrisch Centrum Geel.
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bloot aan verleidingen. Wanneer ze zich door hun emoties laten 
leiden, in dit geval door jaloezie, verdwijnt hun oordeelsvermogen. De 
belangrijkste instrumenten van de ratio, de zintuigen, functioneren niet 
meer optimaal en zo krijgen Bedrieghelyck Ghesicht en Vals Ghehoor 
vat op hen. Met de uitschakeling van het verstand verdwijnt ook de 
zelfcontrole. Zo abstract als dat op papier klinkt, zo inzichtelijk is dit 
proces op het toneel verbeeld, daarom volgt nu een wat gedetailleerde 
bespreking van één episode.880 Nadat Cephalus de toenaderingspoging 
van Aurora heeft getrotseerd, trekt hij met Staetachtighen Moet ter jacht. 
Als ze niet meteen succes hebben, stelt Cephalus voor om naar huis 
te gaan. Jalorsye ziet haar kans schoon en fluistert hem toe: ‘Ja in, tis 
doch best, wat leyt u aen d wilt ghespuys, // Daer mocht eenich abuys u 
huys vrou ghebeuren, // Want sy is jonck.’ Cephalus begint te vermoeden 
dat Procris vreemdgaat, maar Moet probeert hem die gedachte uit het 
hoofd te praten: ‘Daer toe is sy te eerelyck (…) Sy is te vast gheprent 
in uwer lieffden’. Als Cephalus besluit om toch terug te keren en zijn 
vrouw op de proef te stellen, trekt Moet zich terug: ‘Ic en wilder niet 
by staen daer ghy sulcx sult proberen // Men can een vrouwen herte 
wel te lang temteren.’ Vanaf dat moment volgt Cephalus klakkeloos de 
aansporingen van Jalorsye, Vals Ghehoor en Bedrieghelyck Ghesicht, die 
hem geen ogenblik alleen laten. De verleiding van Procris kost heel wat 
meer tijd en moeite, maar wanneer Procris uiteindelijk op de avances 
van de ‘koopman’ ingaat, verdwijnt ook Eerelyck Herte van het toneel. 
Cephalus stelt onthutst vast dat zijn vrouw ‘uut den sinne’ moet zijn 
geweest om zich zo te laten bedriegen. 
 Anders dan in de meeste mythologische spelen wordt de liefde 
zelf in dit spel niet als een morele dreiging beschouwd. De liefde tussen 
Cephalus en Procris is juist een positieve kracht, waaraan zij hun deugd, 
kuisheid en standvastigheid ontlenen. Maar het gaat hier dan ook om 
huwelijkse liefde, en niet, zoals in de andere stukken, om een voor- 
of buitenechtelijke verhouding. Cephalus en Procris is tot op zekere 
hoogte te beschouwen als een exempel van voorbeeldige kuise liefde, 
een Erasmiaans modelhuwelijk waarin de gelijkwaardige echtelieden 
een scala aan harmonieuze omgangsvormen laten zien: zorgzaamheid, 
trouw, geduld, vergevingsgezindheid en begrip.881 Maar de tragische 

880  Cephalus en Procris, fol. 5r.-10r.
881  De intrige van het spel vertoont overeenkomst met een anekdote in een collo-
quium van Erasmus, Coniugium of Uxor mempsigamos, waar een man de jacht wél 
gebruikt als dekmantel voor zijn overspel; zie voor Erasmus’ opvattingen over het 
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afloop staat een lezing als positief moreel exemplum ook wel enigszins 
in de weg, en de allegorische personages waarschuwen wel degelijk tegen 
het gedrag van deze personages. De morele boodschap heeft kennelijk 
een bredere strekking dan de liefde of het huwelijk: er wordt een meer 
algemene, neostoïcijns gekleurde levenshouding gepropageerd, waarin je 
je niet laat leiden door emoties als jaloezie en je niet door je zintuigen 
laat bedriegen. 
 
In het vermoedelijk jongste mythologisch-amoureuze spel, Iphis en 
Anaxarete, stelt de verliefde Iphis zichzelf voor als een ‘Venus jancker’; 
hij is buiten zinnen van verliefdheid, maar met weinig uitzicht op 
wederliefde. Totdat Brant der Minnen en Hovaerdich Ingheven hem 
moed inspreken en hem overduidelijk valse hoop geven. In de loop van 
het spel wordt steeds weer duidelijk dat Iphis voor een verloren zaak 
vecht. De neef die hij om hulp vraagt, vermaant hem: ‘Ghy sout slachten 
den stercken, en u daer tegen setten // Merckt ghy niet hoe Venus den 
haren gaet verpletten?’ Maar Iphis is overduidelijk al te ver heen en 
begint symptomen van amor hereos te vertonen. Met de opkomst van 
Desperaet Voornemen, die hem tot zelfmoord aanzet, wordt duidelijk 
dat Iphis echt al zijn zelfcontrole kwijt is. Een van de lessen die in de 
proloog worden genoemd, luidt dan ook ‘dat Jongmans de liefde uyt haer 
hert sullen keeren’. De titel waaronder het spel is uitgegeven, Het loon 
der minnen, met daaronder de afbeelding van de dode Iphis, markeert 
ten overvloede de afkeurende houding tegenover de liefde.

 4.� ‘Quod licet Iovi, non licet bovi’: antieke mythen als nega-  
       tieve exempla 
Het belang dat in de spelen wordt gehecht aan zelfbeheersing verraadt 
het pedagogische project van de dichters. Zij wilden hun publiek 
waarschuwen voor de ontregelende werking van de liefde, maar daarbij is 
het onvermijdelijk dat je ook het gedrag laat zien dat je afkeurt. Dit werd 
in de loop van de zestiende eeuw steeds meer als een probleem gezien.882 
De toeschouwers moeten zich met de protagonisten identificeren om de 
moraal op zichzelf te kunnen toepassen, maar het moet tegelijk duidelijk 
zijn dat het gedrag op het toneel geen navolging verdient, dat het hier 
om een negatief exemplum gaat. Met betrekking tot de bourgondische 

huwelijk Leushuis 2003, p. 31-93.
882  Zie voor deze problematiek met betrekking tot de beeldende kunst Hazelzet 2004.
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spelen is wel geopperd dat juist mythologische verhalen en personages de 
dichters meer vrijheid boden om erotiek op het toneel te vertonen. Het 
zou dan gaan om een ‘compensatoire lustbeleving’, om het prikkelende 
vermaak dat erotische toespelingen op het toneel boden.883 Tegelijk zou 
het publiek begrijpen dat dit gedrag geen navolging verdiende, dat het 
moreel verwerpelijk was, want de ‘daders’ waren overduidelijk heidens, 
‘anders’. Mythologische personages konden worden opgezadeld met 
allerlei moreel afkeurenswaardig gedrag zonder dat de toeschouwers in 
de verleiding kwamen om dat te imiteren. Zoals Annelies van Gijsen in 
haar bespreking van Jupiter en Yo op het bekende spreekwoord varieerde: 
‘quod licet Iovi, non licet nobis.’ 
 Maar die exemplarische functie was niet voor iedere 
toeschouwer onmiddellijk evident. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de epiloog 
van Van Ghisteles Aeneas en Dido, waarin de personages Ongeleerd 
Begrijp en Onweetend Schimpen hun kritiek op het spel leveren. De 
Goudbluemkens zouden nutteloze en onbegrijpelijke beuzelarij, ‘ijdel 
poeterije’ op het toneel hebben gebracht. Of, zoals in een vergelijkbare 
scène bij Iphis en Anaxarete de boer Onrijp Oordeel zegt: ‘Sulck een 
fabel soud ick wel connen dromen, // Dan soud ick noch schromen 
dat eens te vertellen!’884 Van Ghistele was zich kennelijk bewust van 
de tegenstand die mythologische stof op het toneel zou ontmoeten, 
misschien wel omdat er in Antwerpen opvoeringen waren geweest van 
oudere amoureuze spelen. In hoofdstuk 3 bleek dat de Bourgondische 
spelen rond die tijd in Antwerpen bekend waren, en dat geldt zeker ook 
voor het Brugse Pyramus en Thisbe, dat enkele jaren voor de premiere 
van Aeneas en Dido in Antwerpen in druk was verschenen. In het 
voorwoord van zijn epische vertaling van Aeneis (1556) verklaart Van 
Ghistele: ‘Want nu ter tijt een hinderlijcke ende leelijcke beeste in vele 
landen woelende is, heetende onverstandich begrijp (…), want tghebuert 
dagelijcx, deghene die dalderminste verstant oft kennisse van eenighe 
materien hebben, dat die meer sijn tot berispen, schimpen oft lachteren 
gheneghen dan de verstandighe oft gheleerde die met goeden redenen 
wel te paeyen sijn.’ 
 Om zijn stuk tegen de kritiek van die ongeleerden te verdedigen, 
voert Van Ghistele in de epiloog van het spel een eerbiedwaardig geklede 
man op, zijn alter ego, die expliciet ingaat op de exemplarische betekenis 

883  Van Gijsen 1991, Pleij 1988, p. 102-3.
884  Iphis en Anaxarete, fol. A3v.
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van het stuk. Het is met zijn afkeurenswaardige inhoud een spiegel 
waarin men zijn eigen gebreken ziet,885 in dit geval de onbeheerste liefde, 
de ‘onmanierlijcke minne’886 waaruit ‘boose ongodtlijcke wercken’887 
voortkomen; het spel is gespeeld ‘om beters wille’888 en ‘om sdeuchds 
vermeeren’.889 De liefde werd als onderwerp gekozen omdat de les nu 
eenmaal gemakkelijker wordt geleerd wanneer ze zoet smaakt; men 
moet ‘mit suetheijdt wijsen der döchden reghele.’890 Een vergelijkbaar 
didactisch project blijkt uit de Aeneis-vertaling, waarin Van Ghistele 
stelt dat het werk van klassieke dichters, ondanks hun heidense 
onwetendheid, toch veel wijsheid en deugd bevat, die ook op christenen 
van toepassing is: ‘nochtans bevinden wi dat alle duechdelijcke manieren 
duer haer gheleert worden prijsende tgoet ende straffende het quaet, 
ghelijck gulsicheyt, ghiericheyt, oncuysheyt ende soodanighe ghebreken 
die een kersten mensche schuldich is te hatene.’891 Voor alle zekerheid 
geeft Van Ghistele een overzicht van de deugden en ondeugden die men 
aan de hand van Aeneas en Dido kan leren kennen, waarmee hij precies 
die exemplarische tegenstelling construeert die we ook al in het spel 
zagen: 

(…) Int eerste boeck wordt ons gheleert hoe dat een oprecht mensche die 

God is vreesende al ist dat hy somtijts wat tegenspoets lijden moet, dat 

God hem nymmermeer verlaten en sal, ende ghi sult hier inne oock merc-

ken die groote goedertierenheyt patientie ende sorchvuldicheyt van Ae-

neas welcke gaven eenen Prince seere verchieren ende seer orboorlijck 

sijn.(…) Int vierde muechdy mercken aen Dido hoe crachtich dat den hit-

tighen brandt der rasender liefden is ons een exempel dat een yeghelijc hoe 

machtich, hoe wijs, oft verstandich, hem daer wel af behoort te wachtene. 

Ten anderen bevinden wy noch hier inne de groote ghehoorsaemheyt van 

Aeneas die God altoos boven den mensche onderdanich was.892

Van Ghistele beschouwt Aeneas als een goede, deugdzame held, 

885  Dit stemt overeen met de middeleeuwse en vroegmoderne toepassing van de term 
‘spiegel’ in titels van spelen met een afschrikwekkend voorbeeld; Van Gijsen 1989, p. 
183.
886  Aeneas en Dido v. 2336.
887  Aeneas en Dido v. 2335.
888  Aeneas en Dido v. 2376.
889  Aeneas en Dido v. 2380.
890  Aeneas en Dido v. 2322.
891  Van Ghistele 1556, fol *4v.
892  Van Ghistele 1556, fol. *4v-5r.
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een positief voorbeeld van godvrezendheid, godsvertrouwen, 
goedertierenheid, geduld, zorgvuldigheid en gehoorzaamheid aan God. 
Dido wordt een voorbeeld van de gevaren van de verdwazende liefde, die 
ook de machtigste, wijste en verstandigste mensen ten onder kan doen 
gaan. 

Met zijn benadering van de klassieke stof sloot Van Ghistele aan bij de 
manier waarop humanisten het antieke drama nieuw leven inbliezen. Een 
belangrijke rol werd daarbij ingenomen door de Wittenbergse pedagoog 
en hervormer Melanchthon. Hij achtte klassieke tragedies vooral nuttig 
omdat ze met hun slechte afloop verwezen naar de wisselvalligheid 
van het aardse bestaan en de gevaren van de zonde, maar ook naar 
het leven in het hiernamaals.893 Het Aristoteliaanse begrip katharsis, 
het effect dat een drama op de toeschouwer kon hebben, vatte hij op 
als matigheid (‘moderatio’) en zelfbeheersing (‘gubernatio vitae’). De 
opwekking van medelijden en vrees diende volgens hem een moreel 
doel: ‘deze gebeurtenissen waarschuwen de mensen voor de oorzaken 
van menselijke rampen, die ontstaan en verergeren door verdorven 
wellustigheden, dat tonen deze voorbeelden hen aan.’894 Ook antieke 
komedies, zo meende Melanchthon, bevatten een morele boodschap, 
die werd gedragen door de tegenstelling van een positief en een negatief 
personage. En waar die tegenstelling niet duidelijk genoeg aanwezig 
was, creëerde Melanchthon die alsnog. In zijn toelichting bij Terentius’ 
Andria negeert hij bijvoorbeeld de adolescente amoureuze uitspattingen 
van de hoofdpersoon Pamphilus en noemt hem eenvoudig ‘trouw aan zijn 
vader en aan de vrouwtjes’.895 Hij gaat voorbij aan het feit dat Pamphilus 
zijn vriendinnetje eerst heeft verleid en bezwangerd, en legt de nadruk 
op het huwelijk, dat pas na veel verwikkelingen de instemming van zijn 
vader krijgt. De andere minnaar, Charinus, wordt door Melanchthon ten 
onrechte als een wellusteling neergezet, die juist geen huwelijk met zijn 
vriendinnetje zou nastreven. De pedagoog maakte van de hoofdpersonen 
in een moreel diffuus drama twee exemplarische figuren, de een positief, 
de ander negatief, zodat zijn leerlingen uit de opvoering of lezing van de 
tekst een duidelijke les zouden leren. 

893  Parente 1987, p. 22.
894  ‘Eventus isti commonefaciebant homines de causis humanarum calamitatum, 
quas accersi et cumulari pravis cupiditatibus, in his exemplis cernebant’, geciteerd in 
Parente 1987, p. 23.
895  Geciteerd in Parente 1987, p. 21.
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 Hoogstwaarschijnlijk hebben Melanchthons ideeën over het 
morele en pedagogische nut van klassiek drama, onder meer in 1515 
gepubliceerd als inleiding bij Terentius’ komedies, de aandacht getrokken 
van Cornelis van Ghistele. Zijn vertaling van de komedies (1555) 
vertoont een sterk didactiserende tendens: hij voegde moraliserende 
samenvattingen toe aan ieder stuk, en net als in Aeneas en Dido, tal 
van sententies.896 In het acrostichon op de titelpagina benadrukte Van 
Ghistele nog eens de exemplarische functie van de komedies: 

Ghi amoreuse Jongers die nae u ghevoech claer

Hier daghelijcx tot wellusten u went,

In Venus ackere siet dat ghi den ploech swaer

Sonder ommekeren nyet te diep en ment;

Terentius Comedien in u herte prent

En spieghelt u hier ghelijck in eenen speghele

Liefde die onwijs, vierich is en blent

En ghebruyckt redene, mate oft reghele.897 

Het didactische project van Melanchthon, gericht op de leerlingen van de 
Latijnse school, is hier vertaald naar de Antwerpse jeugd die geen Latijn 
las, maar wel belangstelling had om Van Ghisteles vertaling ervan in 
rederijkersverzen te lezen. Dezelfde argumenten gebruikte Van Ghistele 
eerder al in de epiloog van het spel van Aeneas en Dido. In combinatie 
met de hiervoor geconstateerde sterke kleuring van de protagonisten 
als exempelen van respectievelijk standvastigheid en onbeheerstheid, 
versterkt dit de indruk dat Van Ghistele zijn spel heeft opgezet als een 
humanistische tragedie, die via medelijden en vrees tot zelfreflectie, 
matigheid en zelfbeheersing aanzet: het voldeed daarmee aan de morele 
en pedagogische functie die Melanchthon aan het drama toekende. 

In vergelijking met de didactische helderheid in de humanistische 
spelen lijkt de morele boodschap in de Bourgondische spelen diffuus 
en dubbelzinnig. De personages zijn niet naar morele categorieën 
geconstrueerd, maar illustreren de complexiteit van de liefde, een kracht 
die zowel gevaarlijk als onontkoombaar is. Dat wordt aan de hand van 
de geënsceneerde strijd tussen ratio en sensualitas geëxpliciteerd. Liefde 

896  Van Alphen 1954, p. 71-76; Vinck-van Caekenberghe 1996, p. 256.
897 Van Ghistele 1555, fol. Van Ghistele 1555, fol.Van Ghistele 1555, fol. 
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mag dan menig mens het hoofd op hol brengen, ze wordt tegelijkertijd 
verdedigd tegen harteloze kuisheid of wraakzuchtige jaloezie. Tegenover 
de liefde blijken verschillende standpunten met bijna evenveel recht te 
kunnen worden ingenomen. In de loop van de zestiende eeuw, onder 
invloed van het humanisme, krijgen de spelen een andere functie en 
wellicht ook een ander publiek. De Bourgondische spelen richtten zich 
hoofdzakelijk tot een (mannelijk) publiek, een ‘elite van cultuurdragers’898 
die het toneel vooral beschouwden als een middel tot verfijnd vermaak, 
een manier om zich te onderscheiden van de ‘boerse’ stadsbewoners door 
hun affiniteit met de franstalige Bourgondische literatuur. Rond 1550 
was de taakopvatting van rederijkers als Van Ghistele en Van Haecht 
meer inclusief. Dat betekende dat het toneel voor iedereen toegankelijk 
en begrijpelijk moest zijn, dat het moest leiden tot kennis en deugd, 
zodat het als een didactisch instrument in het beschavingsproces kon 
dienen.

 4.4 Liefde als gevaar voor de sociale orde
De liefdesgeschiedenissen van Ovidius spelen zich af in een mythologische 
ruimte, een maatschappelijk luchtledig. Goden, halfgoden en nimfen 
hebben immers weinig van doen met maatschappelijke standen, 
conventies en belangen. Ovidius schiep een literaire droomwereld die 
in alles het tegendeel vormde van de complexe, veeleisende sociale 
werkelijkheid waarin zijn publiek leefde. Voor het maatschappelijk 
betrokken toneel van de rederijkers, waarin verhalen een allegorische of 
exemplarische functie hadden, voldeden de Ovidiaanse mythen dan ook 
niet helemaal. Liefde was, ook in fictieve vorm, gebonden aan sociale 
omstandigheden. De vraag die in deze paragraaf aan de orde komt is, hoe 
de sociale omstandigheden van de lange zestiende eeuw, en dan uiteraard 
vooral de normen rondom vrijen en trouwen, in de mythologisch-
amoureuze spelen weerspiegeld worden. 
 Toen Dirck Coornhert in 1561 de Spiegel der minnen uitgaf, deed 
hij dat, zo blijkt uit het nawoord, met het oog op de terechte bezorgdheid 
van ouders ‘dat huer sonen of dochteren houbaer zijnde, huer selfs (buy-
ten der ouders weten ende believen) mishilijcken.’ Hij beschouwde de 
tekst van Van Rijssele als een aantrekkelijk en leerzaam voorbeeld om 
de jeugd ‘van dierghelijcke ontsinnighe ende dolle sotheyt af te schric-

898  Van Gijsen 1991, p. 324.
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ken.’ In de reeks van zes spelen die de Spiegel der minnen bevat, zien 
we hoe de liefde tussen het naaistertje Katharina en de koopmanszoon 
Dierick stukloopt op hun eigen standsbewustzijn en op de ambities van 
Diericks familie. Coornherts voorwoord, in combinatie met de quasi-
historische wijze waarop het verhaal werd gepresenteerd als een waarge-
beurde geschiedenis, vormden aanleiding voor zowel literatuur- als soci-
aalhistorici om het spel in verband te brengen met de maatschappelijke 
omstandigheden waarin het functioneerde.899 Het centrale thema van 
De Spiegel der minnen, de liefde tussen sociaal ongelijkwaardige part-
ners, werd ook volgens niet-fictionele bronnen als een reëel maatschap-
pelijk probleem beschouwd. 
 Vanuit het oogpunt van de gezeten burgerij, de families die 
streefden naar bestendiging en groei van hun vermogen, was het van 
het grootste belang dat hun kinderen trouwden met partners uit een 
soortgelijk milieu. Zo voorkwam men dat het familiebezit werd uitge-
hold door een armlastige schoonfamilie of door incompetent beheer van 
de schoonzoon. Aan de andere kant stonden het gewoonterecht en de 
kerk, die een huwelijk als voltrokken en onontbindbaar beschouwden 
zodra men elkaar de trouwbelofte had gedaan (door het uitspreken van 
de zogenaamde verba de praesenti, die de wederzijdse instemming met 
het huwelijk uitdrukken), gevolgd door de bijslaap. Daar waren geen 
priester of getuigen, laat staan ouderlijke toestemming voor nodig, want 
het huwelijk was een sacrament, een verbond gesloten voor God.900 De 
sinnekens overdrijven de zaak niet, wanneer zij het rendez-vous tussen 
Aeneas en Dido in de grot beschrijven als een huwelijk: ‘…datse malcan-
deren mit een eendrachtich consent daer // Gheloofden te trouwene’ en ‘ 
Salt huwelijck oock voortgaen, soot gheslooten is?’ Maar ze maken tege-
lijk duidelijk dat deze huwelijkssluiting een onbezonnen, door begeerte 
gedreven daad is. 
 En dan is er nog een factor die de aandacht voor de gevaren 
van de liefde kan verklaren: jonge mensen trouwden in het Westen, in 
vergelijking met andere culturen, relatief laat, omdat zij eerst in staat 
moesten zijn een economisch zelfstandig huishouden te voeren. Vrou-
wen trouwden gemiddeld op hun vijfentwintigste, mannen nog later, en 
velen bleven voor altijd ongehuwd. Er was dus een lange periode vanaf 
de puberteit tot aan het huwelijk, waarin jongeren geacht werden zich 

899  Boone, De Hemptinne en Prevenier 1984 en Van Gijsen 1999.
900  Kloek 1993, p. 120; Leushuis 2003, p. 30.
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van seks te onthouden.901 In die tussentijd bestond het gevaar dat ze 
verliefd werden op een ‘foute’ partner en heimelijk trouwden, of dat er 
een buitenechtelijke zwangerschap uit voortkwam. Dat was een enorme 
schande, die alleen met een huwelijk alsnog ongedaan kon worden ge-
maakt.902 ‘Minnen’ of ‘vrijen’, ofwel de erotisch geladen omgang tussen 
ongetrouwde jongens en meisjes als opmaat tot het huwelijk, vormde 
in de ogen van de zestiende-eeuwse burger een reële bedreiging voor de 
maatschappelijke orde. Aan de behoefte tot regulering van de huwelijks-
praktijk en een vergroting van de controle hierop kwam Karel V tege-
moet in het Eeuwig Edict dat hij in 1540 uitvaardigde. Hierin werd de 
minimum leeftijd waarop men zonder instemming van de ouders kon 
trouwen vastgesteld: voor meisjes 20, voor jongens 25 jaar. Een clandes-
tien huwelijk kon leiden tot onterving, zodat het kapitaal van de familie 
niet in verkeerde handen terecht kwam. Ook de Katholieke kerk pro-
beerde haar grip op het huwelijk te vergroten: op het concilie van Trente 
werd in 1563 bepaald dat een huwelijk slechts geldig was als het werd 
gesloten in het bijzijn van een priester en twee of drie getuigen.
 Een met de Spiegel der Minnen vergelijkbare thematiek vinden 
we in de Heptaméron (geschreven tussen 1540 en ’49), een verzameling 
novellen door Marguérite de Navarre. De ambiguïteiten in veel van deze 
vertellingen hangen volgens Leushuis samen met actuele problemen 
rondom het clandestiene huwelijk en de ouderlijke toestemming. On-
bezonnen jonge minnaars, overtuigd van de oprechtheid van hun liefde, 
vergissen zich vaak en gaan een rampzalig huwelijk aan, dat zowel de 
familiebelangen als hun eigen welzijn schaadt. Maar ook de ouders la-
ten zich door eigenbelang verblinden en verhinderen relaties die zouden 
kunnen leiden tot een geslaagd en wettelijk huwelijk.903 
 Precies deze tweespalt blijkt ook Coornhert parten te spelen, 
want hij leeft niet alleen mee met de ouders, zoals hiervoor bleek, maar 
ook met Dierick en Katharina: ‘[dese geschiedenisse] en hout niet voor 
ooghen dan cuysche eerbare ende ghetrouwe liefde: geschiede sulcx buy-
ten believen der ouderen, ten derft wederomme geen straffinge van so 
jammerlijcken ende deerlijcken eynde.’ Dat Coornherts eigen huwelijk 

901  Van de Pol 1988, p. 177.
902  Dat die schande voor vrouwen groter was dan voor mannen, blijkt bijvoorbeeld 
uit het feit dat in de periode 1550-1700 meer dan 70 % van de veroordelingen wegens 
voorechtelijke seksualiteit en ongehuwd samenwonen betrekking had op vrouwen; Van 
der Heijden 1998, p. 260.
903  Leushuis 2003, p. 33.
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met een meisje uit een arme familie hem tot deze nuancering zou heb-
ben gebracht, is natuurlijk een intrigerende veronderstelling, maar die is 
niet noodzakelijk om de ambiguïteit van zijn moraal te verklaren. Want 
juist in deze periode, de lange zestiende eeuw, heerst een levendige dis-
cussie over de betekenis van het huwelijk en de opvoedkundige taak van 
ouders.
 Wanneer Vives in zijn handboek over de opvoeding van vrouwen 
(1523) over het huwelijk spreekt, benadrukt hij het belang van een wel-
overwogen partnerkeuze: het hele verdere leven van een vrouw hangt 
er van af. Maar hij laat er geen misverstand over bestaan dat die taak 
volledig bij de ouders rust: ‘Ware maagdom heeft geen weet van sexuele 
vereniging (…) Daarom moet de jonge vrouw, wanneer haar ouders een 
huwelijk overwegen, deze hele zaak overlaten aan hen die haar net zo-
veel goeds toewensen als zij voor zichzelf doet…’904 Tot aan haar huwe-
lijk wordt de ouders geadviseerd om hun dochter in huis te houden, en 
met zo min mogelijk mannen in contact te brengen, want ‘uit onmoetin-
gen en gesprekken met mannen groeien liefdesaffaires. Temidden van 
pleziertjes, banketten, dans, lach en genotzucht hebben Venus en haar 
zoon Cupido de opperste macht.’905 Er waren genoeg gelegenheden waar-
bij de stedelijke jeugd elkaar kon ontmoeten, waar geflirt kon worden en 
versierd. Behalve openbare feestvieringen als kermissen en meifeesten 
hielden jongeren ook avondlijke bijeenkomsten in een huis of herberg. 
Op het platteland hield men de bekende ‘spinningen’, huiselijke samen-
komsten van jongens en meisjes, onder het mom van handwerk, waar-
bij gezongen en gedanst werd. Uit een refrein in de bundel van Jan van 
Stijevoort (1524) blijkt dat dergelijke ‘avondspelen’ ook in de stad bekend 
waren.906 En waarschijnlijk trof de jeugd elkaar op zon- en feestdagen in 
de herbergen ‘om te drincken en te dansen, ende te verblyven tot spade 
in den doncker.’907 
 De geschriften van Vives en zijn tijdgenoten wijzen op een toe-
nemende wil tot controle van opvoeders, ouders en overheid op de jeugd 
en op het huwelijk. Vives’ vriend Erasmus heeft verschillende geschrif-

904  Vertaald naar Vives 2000, p. 155.
905  Vertaald naar Vives 2000, p. 144.
906  Lyna en Van Eeghem 1929-‘30, refr. XLII, v. 4-7 : ‘Ic vant [lees: cwam] laest tot 
enen auontspele, siet, // Daer ic een groot hoop amoruessen sach. // Dat tocken, dat 
spelen, dat groot gelach // Dat daer gebuerde ginck boven maten.’ 
907  Aldus een zeventiende-eeuwse bisschop, geciteerd in Rooijakkers 1989, p. 140; zie 
verder Dresen-Coenders en Van Haaren 1989.
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ten aan het huwelijk gewijd.908 Hij pleitte voor het huwelijk als een leef-
wijze waarin man en vrouw hun kuisheid beter zouden kunnen bewaren 
dan in een afgedwongen celibaat. De sacramentele waarde van het hu-
welijk stond voor hem buiten kijf: het was geen juridische constructie, 
maar een teken van wederzijdse genegenheid tussen twee mensen van 
even grote deugd.909 Erasmus pleit dan ook niet voor een herstel van de 
oude (aristocratische) gewoonte dat ouders het huwelijk voor hun kinde-
ren arrangeren, maar hij beschouwt het wel als hun taak om hen op te 
voeden tot redelijk denkende volwassenen, die met beleid en in overleg 
een goede huwelijkspartner zullen kiezen: 

Mannen die haastig trouwen, zonder na te denken, klagen uiteindelijk 

meestal –veel te laat- over hun ongelukkige huwelijk, maar men zal 

maar weinig mensen teleurgesteld in het huwelijk vinden, die, met het 

advies van hun ouders, een voorzichtige en weloverwogen keuze hebben 

gemaakt en een vrouw getrouwd hebben die zij voor altijd kunnen bemin-

nen. Al wat voortkomt uit een bevlieging, gaat voorbij; iedere beslissing 

gebaseerd op rede en inzicht, zal stabiel en duurzaam zijn.910 

Cornelis van Ghistele was waarschijnlijk bekend met het werk van 
Erasmus. Ook hij pleit voor zelfbeheersing en gehoorzaamheid bij 
kinderen en voor mate en redelijkheid in de opvoeding bij de ouders, 
zoals in zijn vertaling van Terentius’ komedies. Ieder spel wordt ingeleid 
met een resumé, gevolgd door een moraal. Die bij Phormio luidt:

Als valsche opruyers zijn in ‘t regiment

De joncheyt, door liefde verblent,

Dicwils doet teghen des ouders consent,

Dwelc haer na brengt in hertsweyrich torment,

Als sy die redelijcheyt gheeft ghehoor:

Hier inne doet Phormio zijn devoor [=plicht].911

Met andere woorden: deze komedie laat volgens Van Ghistele zien dat 

908 De belangrijkste: Encomium matrimonii (1518), Institutio Christiani Matrimonii De belangrijkste: Encomium matrimonii (1518), Institutio Christiani Matrimonii 
(1526), diverse colloquia (1523); zie Leushuis 2003, p. 31-93.
909 ‘verum appello matrimonium, non quod legibus ratum est, sed quod inter virtute ‘verum appello matrimonium, non quod legibus ratum est, sed quod inter virtute 
pares veris affectibus conglutinatur’, geciteerd in Leushuis 2003, p. 38.
910  De matrimonii institutio (Basel 1526), vertaald naar Rummel 1996, p. 110.
911  Van Ghistele 1555, fol. G5r.
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jongeren die door de liefde verblind zijn, vaak handelen tegen de wil 
van hun ouders; maar als ze weer bij zinnen komen en de redelijkheid 
betrachten, hebben ze daar veel verdriet en spijt van. 

De reformatoren Luther en Calvijn wezen de katholieke opvatting van 
het huwelijk als een sacrament af. Beiden benadrukten dat huwelijk 
en seksualiteit onderdeel waren van Gods schepping, een natuurlijke 
instelling en dus in wezen goed; een extra bevestiging ervan door de Kerk, 
in de vorm van sacramentalisering, was overbodig. Het belangrijkste doel 
van het huwelijk bleef, ook voor protestanten, de voortplanting. Volgens 
Luther stond vast ‘dass ein Mensch zur Ehe geschaffen ist, Früchte seines 
Leibs von sich zu zuchten (sowohl als ein Baum geschaffen ist, Äpfel oder 
Birnen zu tragen)’912 Maar daarnaast werden wederzijdse hulp, troost en 
kameraadschap ook belangrijk gevonden. De reformatoren stelden hoge 
eisen aan het huwelijk, en dus ook aan de partnerkeuze. In zijn tractaat 
over het huwelijk bespreekt Luther allerlei probleemsituaties, waaronder 
‘al die clandestiene huwelijken die zoveel ongeluk veroorzaken’. Uit de 
context blijkt dat hij hierbij doelt op meisjes die buiten medeweten van 
hun ouders met een jongen hebben geslapen die haar ontrouw blijkt te 
zijn. Dat is dan haar eigen schuld, want ze zou moeten weten dat een 
kind ondergeschikt is en gehoorzaam moet zijn aan haar vader, en niet 
zonder zijn medeweten een relatie moet aangaan.913 
Het gezin, met de vader aan het hoofd, werd bij humanisten en 
reformatoren de aangewezen plek voor de geestelijke en morele vorming 
van kinderen, en daarmee de hoeksteen van de samenleving. Met 
de Reformatie werd de bezegeling van het huwelijk een taak voor de 
wereldlijke overheid, waarover men in de kerk nog slechts de zegen kon 
vragen. In Holland leidde deze nieuwe taakopvatting in 1580 tot de 
Politieke Ordonnantie, waarin werd vastgesteld dat een voorgenomen 
huwelijk vooraf moest worden afgekondigd, nadat toestemming van de 
ouders verkregen was. Ouders die op onbillijke gronden weigerden in te 
stemmen met het huwelijk van hun kinderen, werden door de kerkeraad 
of de magistraat ter verantwoording geroepen. De minimum leeftijd 
om te trouwen zonder ouderlijke toestemming werd bepaald conform 

912  Uit het geschrift ‘Dass die Eltern die Kinder zur Ehe nicht zwingen noch hindern, 
und die Kinder ohn der Eltern Willen sich nicht verloben sollen’ (1524), geciteerd in 
Graf 1996, p. 67.
913 Luther, Luther, The estate of marriage, 1522. (transl. by Walther I. Brandt) Internetbron: 
http://www.warwick.ac.uk/fac/arts/History/teaching/protref/women/WR0913.htm
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het Eeuwig Edict uit 1540.914 Deze ‘burgerlijke’ annexatie van het 
huwelijk bereikte een hoogtepunt in het werk van Jacob Cats, die met 
zijn Houwelijck en Trouringh voortbouwde op het werk van Calvijn, 
Erasmus en Vives.915 De vraag is nu of deze toenemende occupatie met 
het huwelijk ook in de mythologisch-amoureuze spelen doorklinkt. Is er 
sprake van huwelijksplannen tussen de minnaars? Wat stelt men zich bij 
zo’n verbintenis voor? Welke maatschappelijke eisen worden er aan de 
geliefden gesteld? En welke rol spelen de ouders hierin?

-Liefde en huwelijk in de mythologisch-amoureuze spelen
Het spel Narcissus en Echo weerspiegelt precies de gecompliceerde 
verhouding van middeleeuwers tot het huwelijk. Bij de liefdesgoden, 
die de protagonisten willen samenbrengen, is nog geen sprake van een 
maatschappelijk perspectief. Ze benadrukken dat Echo en Narcissus 
louter vanwege hun grote schoonheid ‘als lief bij lieve te saemen syn 
mueten’.916 Maar in de dialogen tussen verschillende personages komen 
vervolgens zowel het aristocratische verstandshuwelijk aan de orde als 
het celibataire ideaal, en in contrast daarmee het kuise huwelijk. In 
het gesprek tussen Narcissus en zijn twee heren blijkt dat het huwelijk 
van een prins in de eerste plaats de voortplanting dient, en daarmee de 
welvaart en stabiliteit van het land. Volgens Narcissus echter is de vrouw 
hoe dan ook een bron van verderf; hij laat zich niet vermurwen door het 
argument van de heren, dat het huwelijk juist een probaat middel is om 
zijn jeugdige elan in te tomen: ‘want ghy syt jonck en wilt van sexien, 
dus keert u tot vrouwelycker affecxien.’ 917 In de persoon van Echo komt 
de liefde als voorbode van het kuise huwelijk tot uitdrukking. Dat 
blijkt wanneer Cupido haar tijdens het proces verdedigt tegen Diana’s 
aanval op de vrouw als de bron van alle wellust: ‘deese eedel blueme, 
steeckende inden brande, boot hör ghejonstich tot hem te gheevene, ende 
eeuwelyck in reynicheit te leevene, volstandelijck sonder dorpernije.’918 
De ingevoegde rol van de vader benadrukt het feit dat zij een gehoorzaam, 
kuis kind is, dat niets buiten medeweten van haar ouders doet. Die vader 
is op zijn beurt een liefdevolle, zorgzame ouder, begaan met het geluk 

1. Narcissus en Echo, fol 6r
914  Van der Heijden 1998, p. 30-44.
915  Cats 2003 en 1993.
916  Narcissus en Echo, fol 6r..
917  Narcissus en Echo, fol 10v..
918  Narcissus en Echo, fol 35r.
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van zijn dochter. Op Echo’s verzoek organiseert hij een toernooi, een 
passende vorm van vermaak voor een meisje van haar stand en leeftijd. 
Maar Echo’s motief, haar wens om Narcissus te ontmoeten, kent hij niet. 
Pas als zij na Narcissus’ afwijzing is flauwgevallen, vraagt de vader zich 
af: ‘wacharmen, wat mach hör weesen?’ 919 In Jupiter en Yo wordt Yo ook 
voorgesteld als een maagd die onder de hoede van haar vader staat. Hij 
geeft haar toestemming om naar het hoffeest van Jupiter te gaan, waar 
ze, buiten het zicht van haar vader, de eerste stappen op het liefdespad 
zet. Zo blijkt in beide stukken –impliciet- dat liefde zich onttrekt aan 
het ouderlijk gezag, hoezeer ook de ouders, in dit geval de vaders, begaan 
zijn met het lot van hun kinderen.

Diezelfde ouderlijke onmacht ten opzichte van de liefde zien we 
gethematiseerd in de Brugse Pyramus en Thisbe en in Leander en Hero. 
Het thema wordt in deze spelen echter aangegrepen om ouders te leren 
hun trouwlustige kinderen niet onnodig streng te controleren, want, 
aldus Ovidius, ‘de ouders verboden wat men niet kan verbieden.’920 Veel 
meer zegt de Romeinse dichter overigens niet over de tegenwerking die 
Pyramus en Thisbe ondervonden, en de Brugse dramaturg blijkt de rol 
van de ouders dan ook flink te hebben uitgebreid. 
 De eerste helft van het spel is, afgezien van de 
sinnekenscommentaren, grotendeels gewijd aan dialogen tussen Thisbe, 
haar moeder en de kamenierster enerzijds, en tussen Pyramus en zijn 
vader anderzijds.921 De speldichter baseerde zich voor de betreffende 
scènes, zo bleek in hoofdstuk 1, op aanwijzingen in de Bibles des Poètes, 
waar de vertelling een verkorte bewerking is van de twaalfde-eeuwse 
vertelling zoals opgenomen in de Ovide Moralisé. Het optreden van 
de ouders op zich is dus niet zo betekenisvol: als antagonisten van 
de minnaars waren ze al eeuwenlang een vertrouwd motief. Maar de 
specifieke inhoud van de dialogen, die immers wel uit de pen van de 
Brugse speldichter afkomstig zijn, biedt enig zicht op de preoccupaties 
van diens tijd. Allereerst is er de zorgvuldige karakterisering van 

919  Narcissus en Echo, fol 27r.
920  Ovidius, Metamorfosen IV, 61: ‘sed vetuere patres quod non potuere vetare’.
921  Pyramus en Thisbe als kinderen en adolescenten in proloog en eerste dialoog, 
moeder van Thisbe bidt Vesta om haar maagdelijkheid (v. 371-86), aansluitende scène 
met sinnekens (v. 387-409) en met kamenierster (v. 410-58), die huwelijk bepleit, later 
gesprek tussen Pyramus en vader (v. 498-570), verbod vanwege vete; dan dialoog kame-
nierster-Thisbe, medelijden vanwege strenge bewaking (571-626), moeder herhaalt haar 
verbod (627-93).
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Pyramus en Thisbe als adolescenten, deels ook al aanwezig in de Bible 
des Poètes, hier verwoord door de sinnekens: ‘dus volbrochten si…in 
reynder liefden…haer kinderlicke joncheyt voughelijc…nyemant …en 
slouchs gade om dat kinders waren…als si groot werden en volwassen, 
haer minne dectense.’922 In de eerste dialoog tussen de geliefden herhaalt 
Pyramus het motief van de verloren onschuld in heel andere woorden: 
‘Den kinderlicken tijt is achter bleven, dies wi begheven der innocenten 
staet, voort aen rijsende naer der scientien graet, onser imprudenten raet 
verkeerende.’923 Zoals Adam en Eva voor de zondeval zonder schaamte en 
in alle onschuld met elkaar leefden, en daarna door schaamte bevangen de 
wellust ontdekten, zo is ook de overgang van kindertijd naar adolescentie 
een gevaarlijke periode: ‘Voort aen natuere sendt ons beschamen,’ zegt 
Pyramus. Voor alle jongeren die in de Ovidiaanse Pyramus en Thisbe 
een voorbeeld van onschuldige liefde dachten te zien,924 maakt de Brugse 
dichter duidelijk dat dat niet de bedoeling is. 
 Dit wordt nog eens duidelijk door het gebed van Thisbes moeder 
aan Vesta, de godin van de maagdelijkheid, dat geheel van Brugse 
vinding is. Haar moeder heeft gehoord dat Thisbe verliefd is op Pyramus 
en bidt om bescherming voor haar bijna volwassen dochter.925 De in de 
Bible des Poètes slechts terloops vermelde chamberiere krijgt in het 
Nederlandse spel een rol van grote betekenis. Wanneer Thisbes moeder 
haar kamenierster opdraagt om Thisbe voortaan te bewaken, uit deze 
opvallend vrijmoedig haar bedenkingen. Het is toch geen wonder dat 
twee zo gelijke kinderen, van jongsaf aan met elkaar opgegroeid, elkaar 

922  Pyramus en Thisbe (Brugge), v. 152-160.
923  Pyramus en Thisbe (Brugge), v. 218-20, met enkele emendaties.
924  Hun exemplarische bekendheid onder brede lagen van de bevolking mag blijken 
uit een bezweringsformule die in een vijftiende-eeuws handschrift voorkomt: 
‘Om te hebben minne van enen wive ghi sult segghen .lx. daghe lanc nuchteren: Ay, 
soete Venis, godinne van der minne, ic beswere di, dattu bidder cracht ende bi der 
viertut dattu hebs in di, dattu hebs in di, dattu hebs in di, dattu ontfancs mine bede, 
also du ontfincs die bede van Tisbe ende Pieramuse, ende doe so dat mi de ghene minne 
ende el niemene dan mi, bij Ascorot en bi Balerlius, die princen sin van der minne’; zie 
Braekman 1997, p. 29.
925  ‘Volwassen’ betekent in deze context zoveel als ‘geslachtsrijp’, gezien de opmer-
king van een van de sinnekens dat Pyramus en Thisbe binnenkort vijftien jaar zullen 
worden. Dit is in overeenstemming met de middeleeuwse theorie van de levensloop, die 
uit fasen van telkens zeven jaar bestaat. De derde fase is die van de adolescentia, door 
Dirc van Delf omschreven als: ‘adolescencia, dat hiet ioncheit. Dese beghint van vijftien 
iaren ende duert tot acht en twintich iaren. In welke outheit so is die mensche bequaem 
ghenoech te winnen sijn ghelijc inder naturen ende after dese tijt so volcht ghemeenlic 
die mensch sijn wiltheit ende wert ontbonden tot onsuverheden, dat grote scade is (…)’ 
Van Delf 1937, p. 69.
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graag zien? En ook de status van beide families staat ‘een alianche 
rijckelijc van huwelijcke’ geenszins in de weg, aldus de kamenierster. 
Hier wordt, bij monde van een secundair personage, een grote portie 
burgerlijke ‘common sense’ in het spel gebracht, met als doel de opsluiting 
van Thisbe als een wrede, onredelijke en, naar later blijkt, ineffectieve 
maatregel te presenteren. 
 De moeder van Thisbe en later ook de vader van Pyramus blijken 
volledig in de ban van de sinnekens Bedrieghelijc Waen en Fraudelic 
Schijn; hun redeneringen en de daarop gebaseerde beslissingen berusten 
op misverstanden, zo zal het publiek begrijpen. De moeder vreest ten 
onrechte voor de eerbaarheid van haar dochter, daartoe aangezet door de 
sinnekens. Die zeggen te gruwen van de suggestie van de kamenierster, 
dat Pyramus en Thisbe geschikt zouden zijn om met elkaar te trouwen. 
Om dat te voorkomen, besluiten ze tweedracht te zaaien tussen de 
families, en weldra zien we de vader van Pyramus uitzinnig van woede 
opkomen, om zijn zoon alle omgang met Thisbe te verbieden. Nu is het 
Pyramus die laat zien hoe een redelijk en wijs mens zich behoort te 
gedragen en raadt zijn vader: ‘in mannelicker daet volcht wijser raet, 
die sincken doet alle evelen moet [=boosheid]’. Niettemin belooft hij 
hem te gehoorzamen, hopend en biddend dat diens woede zal bekoelen. 
Hetzelfde doet Thisbe in de volgende scène, wanneer haar moeder haar 
nogmaals ten strengste verbiedt om zich aan Pyramus te vertonen: ‘Ic 
sal volcommen u swaer bevelen, hopende uwen moet sal sincken noch.’ 
Of de kinderen in hun belofte van gehoorzaamheid oprecht zijn, doet 
nauwelijks ter zake: vanaf dat moment is hun hele spreken en handelen 
immers juist gericht op dat wat hen verboden is. 
 De ouders blijven in het verdere verloop buiten beeld, waardoor 
de sinnekens vrij spel krijgen in het bedriegen van de geliefden: ‘Al 
souden verdoten vrienden en maghen, ’t kauken is wech!’926 Pas in de 
epiloog (conform het voorbeeld in de Bible des Poètes) treden de ouders 
nog een keer op om het droeve lot van hun kinderen te beklagen. 
Opmerkelijk is dat hier noch het strenge verbod van de ouders, noch 
de ongehoorzaamheid van de kinderen (of zelfs maar het misverstand 
als gevolg van Waen en Schijn) wordt aangehaald als oorzaak van hun 
dood. Alleen het lot, Fortuna, lijkt verantwoordelijk voor de fatale 
afloop, volgens de woorden van Pyramus’ vader: ‘O broossche fortune, 

926  Pyramus en Thisbe (Brugge), v. 1153; ‘al zouden vrienden en familie razend wor-
den, het kauwtje is gevlogen!’
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wanckelbaer riet, dits al gheschiet bi dijnen gheleede!’927 Het spel eindigt 
met een allegorische verklaring in de traditionele christelijke zin en 
geeft de toeschouwer dus geen uitdrukkelijk advies met betrekking 
tot opvoeding, liefde of huwelijk. Die praktische kwesties zijn wel heel 
subtiel -en met begrip voor beide partijen- in de eerste helft van het stuk 
verwerkt. Enerzijds krijgen ouders te horen dat ze hun kinderen niet 
met alle geweld en op onredelijke gronden van een huwelijk moeten 
afhouden, anderzijds leren trouwlustige jongeren om niet af te gaan op 
hun eigen oordeel, dat door begeerte en valse hoop vertroebeld is. 

Enkele decennia later, in de epiloog van Leander en Hero, windt Johan 
Baptista Houwaert er geen doekjes om dat ouders hun kinderen, met 
name hun dochters, op tijd moeten laten trouwen:

Poetelijck Gheest

Als d’Ouders hun Dochters blijven houden te lanck,

Zonder die te stellen [=te doen trouwen] en de natuere willen dwinghen,

Zoo moeten sy dickwils ghedooghen teghen hunnen danck

Dat sy schandelijck in ’t wilde springhen.

Amoureuse Fantasije

En dan ziet men d’Ouders hun handen vringhen

Door ’t inwendich verdriet ‘twelck ‘therte ghevult,

Sy beklaghen dat sy boeleren [=wellust bedrijven] met Ionghelinghen,

En het is nochtans hun eyghen schult.928

In Pegasides Pleyn (1582) gaf Houwaert deze zelfde waarschuwing.929 In 
het elfde boek over ‘De vreese van d’amoureuse Maechden’ beschrijft 
hij verschillende voorbeelden van ouders die moesten toezien hoe hun 
vrijgezelle dochters hun eer verloren, hetzij door eigen wellust, hetzij als 
gevolg van een verkrachting. De wrede straffen die erop volgen, (alleen 
voor de meisjes, niet voor de mannen die hen verleiden of verkrachten!) 
herinneren aan de dreigementen van Hero’s vader.930 In het dertiende 

927  Pyramus en Thisbe (Brugge), v. 1479-80.
928  Leander en Hero IV, naerprologhe v. 29-36.
929  Op dit verband tussen Leander en Hero en Pegasides Pleyn wijst Van Bentum 
2001-‘02.
930  Vergelijk bijvoorbeeld: 
‘Al zijt ghy mijn dochter, ick en sal u sparen niet, 
Maer ick zal u laten zoo Hippomanes liet, 
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boek, ‘Thouwelyck van de discrete jonckvrouwen’, raadt Houwaert 
ouders aan hun dochters op tijd aan de man te brengen en stelt daarbij 
de ideale leeftijd tussen hun vijftiende en vijfentwintigste jaar. Niet de 
meisjes zelf, maar de ouders kiezen de juiste levenspartner uit, waarbij 
niet geld of aanzien, maar het welzijn van hun dochters voorop moet 
staan. Deze visie sluit niet alleen nauw aan bij de conclusies in Leander 
en Hero, maar ook bij de inhoud van het eigenlijke spel. Daar wordt reeds 
gealludeerd op een huwelijk tussen de verliefden, en is er, in vergelijking 
met de twee voorbeeldteksten, opvallend veel aandacht voor de rol van 
de ouders. 
 Het is de vader van Hero die besluit om zijn dochter in een 
toren op te sluiten en te laten bewaken door haar voedster. In de 
voorbeeldteksten was Hero’s celibataire bestaan een vrije keuze, maar in 
het spel gebeurt het heel duidelijk onder dwang, tegen haar natuurlijke 
aard in. Ze is immers jong, ‘haer natuere zou gheern solaes ghenieten.’ 
De overeenkomst met Thisbes situatie is evident, en misschien ook 
niet toevallig, gezien de grote bekendheid van dit verhaal en van de 
toneelbewerking op naam van De Castelein. Maar Hero heeft, anders 
dan Thisbe, haar minnaar nog niet ontmoet wanneer het spel begint, en 
de opsluiting wordt op een andere manier voorbereid. Haar vader krijgt 
bij haar geboorte de voorspelling te horen dat Hero, als zij verliefd wordt, 
met haar geliefde zal sterven. Aanvankelijk is er dus alle begrip voor 
de strenge maatregel van de vader, en ook de voedster protesteert niet. 
Integendeel, zij ‘zal haer leeren haer natuere dwinghen, en altijt vreucht 
met zorghe doen minghen tot haerder baten; die een Dochter onderwijst, 
doet een werck van caritaten.’ Geleidelijk aan echter wordt de positie 
van de vader steeds verder ondermijnd. De sinnekens bestempelen hem 
als ‘slecht van verstande’931 en gespeend van ‘voorzichtighen opinioen,’932 
omdat hij meent dat hij zijn dochter op deze manier kan bedwingen.

Zijn dochter verslinden, van eenen wilden peerde, 
Oft ick zal u als Canace bringhen in ‘t verdriet, 
Oft al levende doen begraven in d’ eerde’ (Pegasides Pleyn XI, p. 241) 
met: 
‘(…) hy zou my met opzetten wille 
Al levende doen dolven inder eerden 
Ghelijck Oppie, oft als een ydel spille 
Doen verslinden met hongherighe peerden, 
Zoo Hippomene dede met grooter onweerden 
Limone’ (Leander en Hero I, v. 800-805)
931  Leander en Hero I, v. 151.
932  Leander en Hero I, v. 154.
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 De voedster heeft consideratie met Hero’s natuurlijke neiging 
en gaat met haar naar de tempel van Venus. Hero offert twee duiven 
(als symbool van trouwe liefde) en vraagt de godin om haar ‘een 
ghetrou Minnaer’ te geven ‘die ick onderdaen mach blijven zaen in 
alder ghetrouwicheyt’933. Hero kent zichzelf genoeg om te beseffen dat 
alleen een huwelijk haar kan behoeden voor schande, want haar natuur 
is geneigd tot ‘weelden’ en ‘liberteyt’934. Ook Leander maakt al in zijn 
eerste aanzoek duidelijk dat zijn bedoelingen eerbaar zijn en dat hij haar 
‘ghetrouwen Man’ wil worden. Tijdens hun eerste samenzijn verzucht 
hij: 

Och mochten wy hier onder ons beyen

Zonder scheyen // in eeren en trouwen

Onbenijt blijven woonen en huys-houwen,

Ick verzeker u dat wy altijt zouwen

Zonder flouwen // oft zonder druckich // zijn,

Boven alle Minnaers zeer gheluckich // zijn.935

Hier wordt het beeld geschetst van een harmonieus huwelijk, gebaseerd 
op standvastige liefde. In de ogen van de zestiende-eeuwse toeschouwer 
pleit dit wel voor het overigens clandestiene huwelijk, dat even later 
achter de gordijnen wordt geconsumeerd.
 De vader, die na de eerste reeks scènes niet meer aan het woord 
komt, wordt door de positieve intenties van de geliefden steeds meer tot 
een wrede en bovendien bijgelovige tiran. Leander bestrijdt diens geloof 
aan voorspellingen, noemt ze “ydele prophecijen”, en wat de waarzeggers 
ook beloven, geluk of ongeval, wie daarin gelooft, wordt ongelukkig, zo 
redeneert Leander. De betekenis van deze argumentatie overstijgt zijn 
welbegrepen eigenbelang: het is ook een algemeen, aan het publiek 
gericht neo-stoicijns pleidooi om op grond van de rede de wisselingen 
van het lot te aanvaarden. Hero’s vader echter meent zijn lot en dat van 
zijn dochter met kracht te kunnen keren, en wordt zo zelf een oorzaak 
van haar dood. Hoe wreed en onredelijk de vaderlijke bemoeienis is, 
blijkt uit Hero’s voortdurende angst voor ontdekking.936 Illustratief zijn 

933  Leander en Hero I, v. 302-3.
934  Leander en Hero I, v. 301.
935  Leander en Hero II, v. 391-96.
936  Verwijzingen naar haar vaders wreedheid met name in vv. I 730, 798-805, 836, II 
120, 278-79.
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haar woorden: ‘… myn Vader zou op my syn sweert trecken uyter schee, 
// Waer ’t dat hy vername van eenighen gheschille…’, gevolgd door een 
tweetal exempla van zeer wrede bestraffingen van overspel.937 
 Pas in het derde van de vier delen komen ook Leanders ouders in 
beeld, in een episode die wederom niet in de directe voorbeeldteksten te 
vinden is. Uit allerlei details blijkt dat hier het voorbeeld van de Spiegel 
der Minnen gevolgd is, dat met dezelfde pregnantie het probleem van 
het ouderlijk gezag in huwelijkszaken aan de orde stelt. Twee sinnekens, 
Inborstighe Envije en Valsche Calumnije, verraden de geheime liefde 
tussen Leander en Hero. En niet zoals men zou verwachten aan de vader 
van Hero, die al vanaf het begin zo’n grote rol speelde, maar aan de 
moeder van Leander, die in het spel voor het eerst optreedt. Als vrouw 
leent zij haar oor gemakkelijk aan infame roddels, net zoals de moeder 
van Thisbe, die zich door de sinnekens liet verleiden om het slechtste 
van haar dochter te denken. Vader en moeder roepen Leander samen 
ter verantwoording. Ze verwijten hem daarbij niet dat hij zijn begeerte 
volgt of zonder hun toestemming een meisje heeft benaderd, maar wel 
dat hij zichzelf in gevaar brengt door juist dit meisje te verkiezen. ‘Ghy 
zoudt Dochters ghenoech vinden naer u behaghen, zonder u zelven in 
perijckel te stellen,’ zo zegt zijn moeder, en vader moedigt hem zelfs 
aan om zo snel mogelijk te trouwen: ‘Myn Sone, hebt ghy tot houwen 
lust? // Zoo zoect, helst en kust een ander...al eest metten ganghe.’938 Het 
huwelijk is een veilige manier om geregeld aan je gerief te komen, aldus 
dit praktisch ingestelde ouderpaar, en ze geven hun zoon dan ook veel 
vrijheid om zelf een echtgenote te kiezen. 
 Weerspiegelt het spel van Leander en Hero met deze liberale 
houding tegenover jongens en die strikte controle over meisjes de 
contemporaine seksuele normen? Het algemene beeld is inderdaad 
dat jongens wat gemakkelijker om zich heen konden kijken voor ze 
zich in een huwelijk begaven. Zij konden zich wel een mismatch 
veroorloven, zolang er maar geen zwangerschap uit voortkwam; voor 
meisjes was de huwelijksmarkt een veel precairder terrein: was je eer 
eenmaal geschonden, dan waren de kansen op een aanzienlijk huwelijk 

937  Leander en Hero I, 798-805; de voorbeelden betreffen Oppia, de Vestaalse maagd 
uit Livius II, 42, 11 en Limone, dochter van Hippomenes, in Ovidius’ Ibis, v. 333-34 
en 457-58; Van Bentum 2001-’02, p. 19, n. 37, achterhaalde deze volgens hem ‘uiterst 
obscure toespelingen’.
938  Leander en Hero III, v. 191-201.
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verkeken.939 De strikte controle over de maagdelijkheid van meisjes 
bleek ook door Vives gepropageerd te worden. Dat het voor jongens 
anders lag, blijkt in de Spiegel der Minnen, waar Dierick zijn liefde voor 
Katharina moet blussen door afleiding van andere meisjes: ‘Men sal hem 
het tortelduyfken (dats mijn vermeten) // Met andere quackelkens wel 
doen vergeten,’940 terwijl Katharina gewaarschuwd wordt dat haar kuise 
reputatie haar enige bezit is: ‘Dus achtmen seere op der eeren graet van 
een maechdeken die elc toocht schoon gelaet.’941 
 Een andere overeenkomst met de Spiegel der Minnen en 
Pyramus en Thisbe (Brugge) is er wanneer Leander, geconfronteerd met 
het omgangsverbod van zijn ouders, zijn liefde voor Hero ontkent en 
gehoorzaamheid veinst: ‘Ick zal u in als obedieren metter daet, // De 
Kinders moeten leven naer hun Ouders raet.’942 Om onmiddellijk daarna 
zonder veel scrupules weer naar de overkant van de Hellespont te gaan 
om zijn lief te ontmoeten. En dat is zijn grootste fout, zo blijkt tijdens de 
godenvergadering, waar Leanders hoogmoedigheid een halszaak blijkt. 
Hij heeft niet alleen de goden beledigd door de elementen te trotseren, zo 
betoogt Neptunus, maar ook zijn ouders groot leed aangedaan. Jupiter, 
als opperrechter, spreekt het vonnis uit: ‘maer want Leander onser alder 
eeren en authoriteyt te naer spreect met gheschille, dat hy Hero mint 
teghen syn ouders wille (…) Zoo zult ghy hem straffen een ander ten 
exempele’. De autoriteit van de ouders wordt zo tussen neus en lippen 
door gepresenteerd als een verlengstuk van het goddelijk gezag. In dat 
perspectief wordt Leanders kinderlijke misstap een hoofdzonde, en zijn 
tragische einde een dramatische rechtvaardigheid. Ook Hero wordt met 
de dood gestraft, maar dan met name voor haar onzedelijke gedrag: 
‘Sy heeft langhe ghenoech gheboeleert // En gheleeft in amoureuse 
delectatie…’943 
 In Leander en Hero zijn twee modellen van ouderschap te 
onderscheiden: de onredelijke, hardvochtige houding van Hero’s vader, die 
geen begrip toont voor de natuurlijke levensloop van zijn kind, tegenover 
de meelevende, adviserende rol van Leanders ouders. Dat laatste model 
komt dicht bij het ideale ouderschap van Erasmus, maar het is zeer de 

939  Van de Pol 1988.
940  Spiegel der minnen, v. 1341-42.
941  Spiegel der minnen, v. 1386-87.
942  Leander en Hero III v. 203-4; cf. Spiegel der minnen v. 563-85 en Pyramus en 
Thisbe (Brugge) v. 361-64.
943  Leander en Hero IV, v. 377-78.
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vraag of dat zonder meer ook op dochters kon worden toegepast. Meisjes 
vroegen om een andere behandeling dan jongens, zeker in de aanloop 
naar het huwelijk. Vandaar dat Vives een pendant schreef van Erasmus’ 
Institutio, speciaal voor de opvoeding van meisjes. Hero’s vader lijkt 
echter een karikatuur te maken van de opvoeding die Vives propageert. 
Weliswaar is het leven in afzondering, onder toezicht van een oudere 
dame, een eerste vereiste bij de humanist, maar zeker niet de enige. 
De vader van Hero zou, gemeten naar de maatstaven van Vives, ernstig 
tekortschieten. Ten eerste is de voedster die verantwoordelijk wordt 
voor Hero’s opvoeding zelf niet onkreukbaar, zo stellen de sinnekens 
vast.944 En wat de vader van Hero vergeet, is om zijn dochter afleiding te 
bieden in de vorm van handwerk en stichtelijke lectuur, want ledigheid 
leidt maar tot wellustige gedachten. Intussen moet hij wel op zoek naar 
een goede huwelijkspartner, en ook daarvan is in het spel –uiteraard- 
geen sprake. Het verwijt in de epiloog, dat de vader zijn dochter te lang 
heeft opgesloten zonder op een huwelijk aan te sturen, volgt dus uit het 
opvoedingsideaal dat Vives beschreef. 
-Maatschappelijke positie en liefde 

Wanneer in de zestiende eeuw een jongen of meisje uit een welgestelde 
familie wilde trouwen met iemand van lagere maatschappelijke 
stand, zagen de ouders dat als een ernstige bedreiging van het 
familiekapitaal. Dit probleem staat centraal in de Spiegel der Minnen, 
dat zich overduidelijk in een burgerlijk milieu afspeelt. Dierick is een 
koopmanszoon en van veel hoger stand dan Katharina, een naaister (een 
beroepsgroep met een in die tijd bedenkelijke reputatie). Het stuk is wel 
eens geïnterpreteerd als een kritiek op de standenmaatschappij waarin 
ware liefde omwille van geld en aanzien in de knop gebroken wordt, 
maar Van Gijsen heeft aangetoond dat deze romantische visie allerminst 
uit de tekst zelf blijkt.945 Ook in de mythologisch-amoureuze spelen 
vinden we weinig aanleiding voor zo’n interpretatie. De mythologische 
spelen zijn bovendien veel minder precies over de sociale status van de 
protagonisten dan de Spiegel der minnen. Soms is wel duidelijk dat zij 
van hoge adel zijn, zoals Aeneas, Dido en Narcissus, en soms doemt een 
meer stedelijke, burgerlijke achtergrond op, zoals bij Pyramus en Thisbe 
en Leander en Hero. In veel gevallen duikt sociale status als motief op. 

944   Leander en Hero I, v. 229: ‘Haer Voester en dedet quansuys niet gheerne.’
945  Van Gijsen 1989.
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We signaleerden het zijdelings in Pyramus en Thisbe (Brugge), waar 
de kamenierster wijst op de maatschappelijke gelijkwaardigheid van 
de geliefden. Het is hier een belangrijk argument vóór een huwelijk. 
Ook Aeneas is een waardige huwelijkskandidaat voor Dido, zo pleit 
haar zuster Anna. De ongelijkheid tussen Venus en Vulcanus wordt 
niet expliciet gepresenteerd vanuit een maatschappelijk perspectief, 
maar kan wel zijn begrepen als een standsverschil: Venus gedraagt zich 
als een prinses terwijl Vulcanus, zowel in taal als in gedrag, als een 
eenvoudige ambachtsman wordt neergezet.946 Die ongelijkwaardigheid 
leidt niet tot een gelukkig huwelijk, zo is de strekking van Mars en 
Venus. Echo twijfelt juist of zij wel verliefd moet worden op Narcissus, 
omdat zij van veel lager afkomst is. En Anaxarete weigert op Iphis’ 
toenaderingen in te gaan vanwege het grote standsverschil. Dat wordt 
haar wel kwalijk genomen, maar tegelijk krijgt ook Iphis het verwijt 
dat hij zich hoogmoedig toonde door zijn liefde op zo’n hoge dame te 
richten. In alle gevallen bevestigen de spelen de heersende norm van 
sociale gelijkwaardigheid tussen huwelijkspartners.

5. Slotbeschouwing
De mythologisch-amoureuze spelen vormen een ruimte waarin de 
dynamiek van het zestiende-eeuwse liefdesdiscours in al haar facetten 
tot uitdrukking komt. Vormen en beelden van de hoofse liefde, zoals die 
in de literatuur van de late middeleeuwen waren doorgegeven, blijven 
werkzaam in de presentatie van de liefdesrelaties op het toneel. De 
liefde als fenomeen, als ervaring, wordt serieus genomen, wat blijkt uit 
de grote aandacht voor en zorgvuldige stilering van het liefdesverloop. 
Maar tegelijk zagen we de betekenis van een aantal kernbegrippen uit die 
‘hoofse liefde’ verschuiven naar een meer pragmatisch-ethisch discours. 
De ‘Innennorm’ van de hoofse liefde, waarbij begrippen als zuiverheid, eer, 
geheimhouding, trouw en standvastigheid de intrinsieke kwaliteit van de 
liefdesrelatie aangaven, werd verruild voor een ‘Aussennorm’, waarbij die 
begrippen gerelateerd werden aan de sociale context van de liefdesrelatie. 
Door de voortdurende spanning in deze begripsvelden kunnen de spelen 
beschouwd worden als onderdeel van een ‘anti-hoofs’ discours. 
Ook de ‘natuurlijke’ visie, voornamelijk gerepresenteerd in de rol van 
de sinnekens, biedt een scherp contrast met het hoofse beeld. Liefde 
beschouwd als een lichamelijke aandoening onttrekt zich immers aan 

946  Pleij 1988, p. 102-103, 107-108, 141-143 en idem 2007, p. 700-701.
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de hoofse beeldspraak die de liefde als een absolute macht voorstelde. 
Zij herleidt liefde tot datgene wat de mens gemeenschappelijk heeft met 
het dier en dat hij met zijn verstandelijke vermogens moet trachten te 
beheersen: zijn seksualiteit. Ook hier komt betekenis tot stand in een 
voortdurende wisselwerking tussen twee uitersten: het standpunt 
van de verliefde protagonisten en dat van de sinnekens. Het gaat in de 
mythologisch-amoureuze spelen niet om een keuze voor het ene of het 
andere standpunt, maar om het zoeken naar een juiste morele houding. 
De dramaturgie van de mythologisch-amoureuze spelen stimuleert de 
toeschouwers tot kritische zelfreflectie, tot een dialoog met gevestigde 
opvattingen, emoties en gedragspatronen ten aanzien van de liefde. 
Op die manier worden de literaire en de ethisch-didactische vertogen 
rondom liefde, sekxualiteit en huwelijk geïntegreerd en ontstaat er een 
domein waarin de ervaringswereld van een stedelijk theaterpubliek tot 
uitdrukking komt. 
 Een belangrijk onderdeel van die ervaringswereld is de cultuur 
rondom vrijen en trouwen. In die cultuur vormden ouderlijk gezag, 
clandestiene huwelijken en ongelijke partners reële zorgen. Ook die zijn 
in een aantal spelen duidelijk te herkennen als spanningsvelden tussen 
de verliefde protagonisten en andere personages, en ook hier wordt niet 
eenduidig gepleit voor of tegen de liefde. Wel worden de kaders geschetst 
waarin de liefde een plaats heeft: als opmaat tot het huwelijk en daarbinnen, 
tussen jonge mensen en met instemming en begeleiding van hun ouders.
 Welke functie vervulde de antieke mythologie nu in dit vertoog 
over liefde, sexualiteit en huwelijk? De literatuur waarin liefde van oudsher 
gethematiseerd werd, was geassocieerd met een idealiserend beeld van de 
liefde dat niet meer aansloot bij de vragen en behoeften van een veranderd 
literair publiek. Het ridderlijke stofcomplex dat daarbij hoorde had nog 
een zekere aantrekkingskracht, maar werd gekenmerkt door vaststaande 
rolverhoudingen, stereotypen en handelingsschema’s die te weinig 
mogelijkheden boden om de morele ruimte ten aanzien van de liefde te 
onderzoeken. De mythologische verhalen, die in de overlevering reeds 
tot een ‘aanpalend’ stofcomplex waren bestempeld, waren in dat opzicht 
flexibeler. Ze behoorden tot een fundamenteel andere wereld, waarvan 
men gewend was die op een allegorische of exemplarische wijze te ‘lezen’. 
Dit betekende dat ze, als een spiegel, alles konden reflecteren wat men er 
voor hield: nieuwe discoursen, normen, rollen en gedragspatronen. En die 
mogelijkheden werd op het toneel ten volle benut.


