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Hoofdstuk 5 - ‘Fabula acta est’
Samenvatting en conclusies

‘Het verhaal is gedaan’, met die woorden eindigden de opvoeringen in 
Romeinse theaters. Na het applaus werden de toga’s opgenomen, de 
maskers afgedaan en keerde men terug naar de werkelijkheid van alledag. 
Ook in de zestiende eeuw vertelden de rederijkers verhalen door ze te 
doen, in de vorm van spel en spektakel, maar niet zonder hun voorstelling 
af te sluiten met een morele boodschap aan de toeschouwers. In deze 
studie ging het om een bepaald soort verhalen: antieke mythen, door 
de rederijkers ook vaak ‘fabels’ genoemd, en om de bijzondere manieren 
waarop die in de zestiende eeuw werden omgevormd tot een eigentijds 
vertoog over liefde, sexualiteit en huwelijk.

.� Overzicht
De periode waarin de mythologisch-amoureuze spelen functioneerden, 
waarin ze werden geschreven, opgevoerd, verspreid en gelezen, kan 
worden aangeduid als de lange zestiende eeuw. Het oudst te dateren spel, 
Narcissus en Echo, stamt uit het laatste kwart van de vijftiende eeuw en 
in 1621 wordt diezelfde tekst nog, samen met drie verwante spelen, in 
druk uitgegeven. Die lange zestiende eeuw geldt als een tijd van grote 
culturele, politieke en religieuze veranderingen in de Lage Landen. Het 
humanisme dringt vanuit Italië door en introduceert nieuwe ideeën over 
de betekenis van antiek erfgoed, de omgang met teksten, de vorming 
van jonge mensen en de verantwoordelijkheden van het individu en 
de gemeenschap. In cultureel opzicht leidt de herwaardering van de 
klassieken tot grote veranderingen in de autochtone literatuur en 
beeldende kunst. Met de reformatie krijgen die ideeën ook een religieuze 
dimensie: het woord van de Bijbel wordt de belangrijkste bron van 
spiritualiteit, de rol van de Kerk komt onder druk te staan en moraliteit 
wordt een veel persoonlijker verantwoordelijkheid. En dan is er nog de 
Opstand, die grote politieke en economische opschudding teweeg brengt 
en waardoor het culturele zwaartepunt binnen de Lage Landen verschuift 
van het zuiden, Vlaanderen en Brabant, naar het noordwesten, Holland. 
Het uitgangspunt voor mijn onderzoek was de vraag waarom juist in deze 
dynamische periode de mythologie en de liefde elkaar hebben weten te 
vinden, en dat in een zo specifieke vorm dat er gesproken kan worden 
van een klein, maar toch duidelijk te onderscheiden genre. Inzicht in 
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de onderlinge diversiteit en de receptiegeschiedenis van dit genre kan 
bijdragen aan een meer algemeen begrip voor de manier waarop culturele 
veranderingen plaatsvinden.

Een genre, opgevat als een set van samenhangende conventies die 
richting geven aan de intenties van de auteur, aan de verwachtingen 
van diens publiek en aan het proces van betekenistoekenning, is 
niet hetzelfde als een onderzoekscorpus. De negen teksten die in dit 
onderzoek centraal stonden hebben een aantal gemeenschappelijke 
kenmerken die als genreconventies kunnen worden opgevat: klassiek-
mythologische stof, liefdesthematiek en een retoricale vormgeving. 
Maar de vele overeenkomsten die er ook zijn met teksten buiten het 
corpus en de onderlinge verschillen tussen de teksten binnen de groep, 
maken duidelijk dat voor het genre van mythologisch-amoureuze spelen 
hetzelfde geldt als voor alle genres, namelijk dat het slechts mentale 
hulpconstructies zijn: welke teksten wel en niet tot een genre behoren 
staat voortdurend ter discussie, altijd zijn er grensgevallen of ‘hybriden’ 
en geen enkele tekst valt als prototype aan te wijzen. Wanneer de 
omstandigheden waarin de teksten functioneren veranderen, dan 
worden ook de constituerende principes van het genre opnieuw geijkt. 
De beperking van dit onderzoek tot een gesloten corpus van negen 
teksten wil dus niet zeggen dat het genre van mythologisch-amoureuze 
spelen een even vastomlijnde groep zou zijn, die zich in alle opzichten 
onderscheidt van andere culturele artefacten of van eerdere of latere 
teksten. Een zekere methodische souplesse en verbreding waren nodig 
om deze spanning tussen het corpus en het genre zichtbaar te maken én 
-althans gedeeltelijk- op te heffen. 
 De suggestie van uniformiteit binnen het genre van 
mythologisch-amoureuze spelen werd gerelativeerd door de introductie 
van de subcategorieën ‘bourgondisch’, ‘christelijk-allegorisch’ en 
‘renaissance’. Hoewel deze begrippen ongelijksoortige categorieën 
aanduiden, bleken ze adequaat uitdrukking te geven aan de structurele 
verschillen tussen de spelen onderling én aan de overeenkomsten van de 
teksten in de betreffende categorie met aanverwante culturele domeinen, 
teksten en genres. Bij incidentele vergelijkingen met andere vormen 
van rederijkerstoneel bleek dat de mythologisch-amoureuze spelen ook 
stevig in de zestiende-eeuwse toneeltraditie verankerd zijn. Een bredere 
onderzoeksopzet dan hier mogelijk was, zou in de eerste plaats aan deze 
comparatieve aspecten gewijd moeten zijn. 
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 In een ander opzicht was het onderzoek juist wel breed van opzet, 
in die zin dat alle stadia in de geschiedenis van het genre afzonderlijk 
werden bestudeerd: van de selectie van de mythologische stof (hoofdstuk 
1), via de dramatisering, enscenering en opvoering (hoofdstuk 2) tot aan 
de presentatie en receptie van de spelteksten in gedrukte vorm (hoofdstuk 
3). In iedere fase kwamen andere aspecten van de verhouding tussen stof 
en vormgeving aan de orde, aspecten die voor de interpretatie van de 
liefdesthematiek van wezenlijk belang waren (hoofdstuk 4). Door deze 
veelzijdige benadering kwamen de dynamiek en de flexibiliteit van het 
genre aan het licht en kon het proces van culturele transformatie over 
langere tijd gevolgd worden, terwijl ook duidelijk werd dat dit proces 
vele constanten kent.

In hoofdstuk 1 werd duidelijk dat de antieke mythen aan het einde 
van de middeleeuwen niet werden ‘herontdekt’, maar dat ze reeds 
wezenlijk deel uitmaakten van de volkstalige literatuur en cultuur 
toen rederijkers ze tot amoureuze spelen bewerkten. Tegelijkertijd 
werden ook in Italië en Frankrijk de eerste stukken met mythologisch-
amoureuze inhoud geschreven, en bovendien werden de antieke figuren 
al uitgebeeld in tableaux-vivants, hun lotgevallen gememoreerd in 
romans en gedichten. Voor de bekendheid van de mythen waren de 
grote franstalige Metamorfosen-compendia, in de eerste plaats de Ovide 
Moralisé, van groot belang. De middeleeuwse bewerkers verdeelden 
de tekst van Ovidius in korte episoden die soms met grote vrijheid 
ten opzichte van de brontekst werden weergegeven en steeds gevolgd 
werden door allegoriserende verklaringen. De wijze waarop de mythen 
in de late middeleeuwen functioneerden, als exempelen of voorzien 
van allegorische betekenissen, vond zijn weerslag in de spelen. Het 
duidelijkst blijkt dit in de ‘christelijk-allegorische’ spelen, waar de 
betreffende liefdesgeschiedenis wordt gepresenteerd als een allegorische 
voorstelling van de christelijke heilsleer. Daarbij wordt de interpretatie 
uit de brontekst in een enkel geval (Pyramus en Thisbe (Brugge)) vrijwel 
letterlijk overgenomen. Ook de ‘bourgondische’ spelen waren gebaseerd 
op de traditie van de Ovide Moralisé, maar de allegorische duiding 
kreeg in deze spelen geen of een veel kleiner belang. De mythologische 
personages werden voorgesteld als middeleeuwse romanhelden en 
dienden voornamelijk als casus in diverse liefdeskwesties. Rond het 
midden van de zestiende eeuw staan de geallegoriseerde ‘fabulen’ echter 
onder behoorlijke druk van zowel reformatoren als humanisten. In 
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Antwerpen worden in vrij korte tijd diverse klassieke teksten in het 
Nederlands vertaald en uitgegeven. In het kielzog van die ontwikkeling 
verschijnen er vier mythologisch-amoureuze spelen die ofwel op de 
Latijnse versie van de Metamorfosen teruggaan (Iphis en Anaxarete), of 
op zo’n recente vertaling (Aeneas en Dido, Cephalus en Procris, Leander 
en Hero). De tendens tot mediëvalisering in de oudere spelen maakt 
plaats voor een meer letterlijke weergave van de brontekst, en de fabels 
worden enkel nog als exempelen van voorbeeldig of afkeurenswaardig 
gedrag toegepast.

In het tweede hoofdstuk beschreef ik de omwerking van de fabels (nu 
ook in de narratologische zin van het woord) tot rederijkersspelen, 
zowel op dramaturgisch niveau als op dat van de enscenering en de 
opvoeringspraktijk. De conventies van het rederijkerstoneel waren in 
dit proces van omwerking bepalend, maar de nieuwe stof leidde ook tot 
een creatieve omgang met die conventies. Zo werden elementen uit de 
liefdesliteratuur geïntegreerd in de spelteksten, met name amoureuze 
klachten, liederen, hoofse conversaties en debatten en liefdesallegorieën. 
De voor het spel van zinne typerende sinnekens kregen veelal een 
specifiek amoureuze betekenis en hun verleidende werking werd nog 
subtieler door het invisibele contact. Ook de uitbeelding van heidense 
goden stelde de speldichters voor een uitdaging, maar op dit punt 
wisten zij de gebruiken van het religieuze toneel op tactvolle wijze te 
adopteren.
 Vaak is de oorspronkelijke fabel uitgebreid met nieuwe personages 
of is de rol van gegeven figuren uitvergroot: goden, ouders, dienaren, 
wachters en buren zijn de meest voorkomende groepen. In ieder spel 
hebben die toegevoegde personages een specifieke betekenis en functie, 
maar globaal kan worden gezegd dat deze toevoegingen dienen om de 
fabel, en daarmee de liefde van de protagonisten, vanuit verschillende 
standpunten te belichten en zo de blik van de toeschouwer te sturen. Deze 
dramaturgie van het wisselend perspectief biedt de mogelijkheid om de 
heidense mythe in te kaderen: het ene moment leeft de toeschouwer mee 
met de Ovidiaanse helden en hun heftige emoties, het andere moment 
horen zij een moeder wijzen op de gevaren van een al te losbandige 
jeugd, of treden de sinnekens naar voren om met hun grappen en grollen 
duidelijk te maken dat de liefde niet meer is dan een onderbuikgevoel. 
Door die voortdurende afwisseling van identificatie met en afstand tot de 
fabel, wordt het publiek geprikkeld om in de getoonde kwestie een eigen 
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standpunt in te nemen. Een bijzondere vorm van perspectiefwisseling is 
de inbedding van het spel in een pro- en epiloog, die soms de vorm van 
een kaderspel aannemen (in Pyramus en Thisbe (Amsterdam) en in Pluto 
en Proserpina). Dit biedt de mogelijkheid om het gebruik van mythologie 
te verantwoorden. Afgaand op het aantal prologen en epilogen waarin 
dit inderdaad gebeurt, was het gebruik van mythologie als bron voor een 
spel van zinnen niet onomstreden.
 Kijken we naar de enscenering, dan blijkt dat er van meet af 
aan hoge eisen werden gesteld aan de uitvoering van de spelen. Was het 
Amsterdamse Pyramus en Thisbe nog op te voeren op een klein platform 
met achterdoek, in de meeste andere spelen wordt het gebruik van een of 
meer compartimenten gesuggereerd. Regelmatig is er sprake van tempels, 
priëlen, slaapkamers of eetzalen. Maar het meest indrukwekkend moet 
toch wel het gebruik van de bovenruimte als hemel zijn geweest, waarin 
op tableau-achtige wijze vaak meerdere goden tegelijk zichtbaar waren. 
Wat betreft het uiterlijk van de personages biedt de contemporaine 
beeldcultuur ons tenminste een indruk van het mogelijke toneelbeeld. 
In de christelijk-allegorische en bourgondische spelen was de kleding 
vermoedelijk in contemporaine stijl, misschien mediëvaliserend; in 
de renaissancespelen werd waarschijnlijk meer antikiserende kleding 
gebruikt.
De meiviering vormde een heel geschikte gelegenheid voor de 
opvoering van een mythologisch-amoureus spel. De vele toespelingen 
op meirituelen maken dit voor enkele stukken ook wel aannemelijk. 
Maar dat ze speciaal voor dit soort gelegenheden werden geschreven, is 
daarmee nog niet aangetoond.
 De grote aandacht voor stilistisch en dramaturgisch 
raffinement waarvan de teksten getuigen, de grootse enscenering en 
de vaak uitzonderlijke omvang van de spelen doen vermoeden dat de 
mythologisch-amoureuze spelen een prestigieus genre vormden; een 
deel van dat prestige hing waarschijnlijk samen met de status die aan de 
antieke mythologie werd toegekend. Die bijzondere status komt ook in 
de schriftelijke overlevering tot uitdrukking.
     
De overlevering van de spelteksten in handschrift en druk stond 
centraal in hoofdstuk drie. Globaal kan uit die overleveringsgeschi
edenis een ontwikkeling van speel- naar leesteksten worden afgeleid. 
Het handschrift van Cephalus en Procris, uit het laatste kwart van 
de zestiende eeuw, is waarschijnlijk gemaakt ten behoeve van een 
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specifieke opvoering. Het was rijkelijk voorzien van regieaanwijzingen 
en is vermoedelijk een van de zeldzame regiehandschriften die uit de 
rederijkersperiode zijn overgeleverd. De meeste spelhandschriften 
waarover we nu nog beschikken, waren archiefexemplaren. Zowel de 
collecties van Reyer Gheurtsz (Amsterdam, rond 1550) als van Goossen 
ten Berch (Haarlem, rond 1600) zijn daarvan voorbeelden. Spelen van 
de eigen rederijkerskamer, maar ook stukken uit andere steden, werden 
actief verzameld en afgeschreven om het spelrepertoire uit te breiden. In 
het geval van Gheurtsz is het vermoeden gerezen dat zijn verzameling 
ook nog een ander doel diende: het aanleggen van een tekstcorpus dat als 
studiemateriaal en naslagwerk kon dienen. Mythologische spelen hebben 
een belangrijk aandeel in de collectie van Gheurtsz, waarschijnlijk 
als gevolg van een nauwe samenwerking met de volkshumanistische 
rederijkers uit Antwerpen. Het proces van verschriftelijking is verder te 
volgen aan de hand van de gedrukte spelen: de oudste uitgave betrof die 
van Pyramus en Thisbe (Brugge), dat aanvankelijk in de vorm van een 
volksboek werd uitgegeven en later in het verzameld werk van Matthijs 
de Castelein terecht kwam. Het was nadrukkelijk gericht op een publiek 
van lezers, evenals de uitgaven van Jupiter en Yo in 1583, Iphis en 
Anaxarete in 1600 en Den handel der amoureusheyt in 1621. De associatie 
met de volksboeken was toen inmiddels verruild voor een presentatie 
als amoureuze rederijkerspoëzie, waarbij het klassiek-mythologische 
karakter en de ontlening aan Ovidius als extra aanbevelingen golden. In 
de vormgeving en de illustraties was een toenemend renaissancistische 
tendens te zien. De moralistisch-didactische betekenis van de spelen 
werd met name in de Den handel der amoureusheyt sterk benadrukt 
door de toevoeging van prologen en de vervanging van expliciet sexuele 
metaforen. 

De lange zestiende eeuw was een tijd van grote culturele veranderingen, 
en die golden ook het denken over liefde, huwelijk en sexualiteit. De vraag 
hoe de mythologisch-amoureuze spelen zich in dit vertoog plaatsten, 
vormde het uitgangspunt in hoofdstuk vier. Hoewel de idealiserende 
hoofse liefde rond 1500 al ruimschoots over haar hoogtepunt heen 
was, werd de liefdesliteratuur van die tijd nog steeds gekenmerkt 
door de beelden, vormen en taal die in deze liefdescultus ontwikkeld 
waren. Via subtiele betekenisverschuivingen in de taal van de spelen, 
via dramatische structuur en allegorie werd echter duidelijk dat de 
gestileerde idealisering van de liefde geleidelijk werd vervangen door 
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een meer realistische kijk op de aantrekkingskracht tussen mannen en 
vrouwen, gevoed door moraalfilosofische en zelfs medische opvattingen. 
Die opvattingen waren op zichzelf niet nieuw, maar drongen vanaf de 
late vijftiende eeuw wel meer en meer door in de liefdesliteratuur én 
in het rederijkersdrama, dat daarmee tevens deel ging uitmaken van 
het bredere discours over natuur en vrije wil, emotie en zelfbeheersing, 
individu en samenleving. In dit vertoog klinken ook sociologische 
occupaties door: het belang van een goede opvoeding en van het huwelijk 
als bouwsteen van de stedelijke samenleving, zoals dat werd benadrukt 
door reformatoren en humanisten. 

De spelen stellen voortdurend de vraag hoe je de passie die liefde heet 
zou moeten beheersen. Het antwoord is bijna nooit eenduidig, maar er 
zijn wel bepaalde accenten te onderscheiden. De ‘christelijk-allegorische’ 
spelen wijzen de liefde resoluut af en erkennen alleen liefde voor God als 
de ware liefde (Pyramus en Thisbe (Amsterdam) en Pluto en Proserpina). 
Andere stukken aanvaarden de liefde als een menselijke eigenschap, 
een natuurlijke kracht die soms moeilijk te bedwingen is; door de 
trieste gevolgen van zo’n uit de hand gelopen passie te tonen, motiveren 
ze de toeschouwers om hun zelfbeheersing te cultiveren (Narcissus 
en Echo, Pyramus en Thisbe (Brugge), Aeneas en Dido, Cephalus en 
Procris, Leander en Hero, Iphis en Anaxarete). Een derde mogelijkheid 
die in sommige spelen wordt geboden, is de ontlading van erotische 
of echtelijke spanningen door de meest pijnlijke liefdesperikelen met 
humor te benaderen (Mars en Venus, Jupiter en Yo). Twee ‘renaissance’ 
spelen (Aeneas en Dido en Cephalus en Procris) benadrukken ook het 
positieve potentieel van de mens, de eigenschappen die hem of haar 
in staat stellen de juiste keuzes te maken: de figuur van Aeneas is 
geconstrueerd als een positief exemplum tegenover Dido als de vrouw 
die –ondanks al haar wijsheid- de verkeerde richting kiest. In Cephalus 
en Procris zijn er tegenover de verleidende sinnekens twee dienaren 
geplaatst die de protagonisten op het juiste pad trachten te houden. Deze 
spelen vertonen een grotere didactische consistentie en helderheid dan 
hun voorgangers, en staan zo aan het begin van een tijd die in Houwaert 
en Cats haar nieuwe praeceptores amoris vindt.

5.2 Mythologie als ruimte voor een veranderend discours
Tot besluit van dit onderzoek wil ik proberen een antwoord te formuleren 
op de vraag waarom nu juist de klassieke mythen werden gekozen voor de 
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dramatisering van en de reflectie op het thema van de liefde. In de eerste 
plaats speelde daarbij de toegankelijkheid van het stofcomplex een rol. 
Vanaf het einde van de vijftiende eeuw raakten de verhalen uit Ovidius’ 
Metamorfosen steeds beter bekend dankzij de diverse compendia in 
handschrift en druk. De exegetische praktijk waarvan deze werken de 
exponenten zijn, sloot goed aan bij de moreeldidactische intenties van de 
rederijkers, die de verhalen in de eerste plaats beschouwden als exempla, 
een middel om een morele boodschap uit te dragen. Vanaf het midden 
van de zestiende eeuw kwam daar nog het streven bij om antiek literair 
erfgoed in de volkstaal toegankelijk te maken voor een breed publiek, en 
toneel is daarvan wel de meest ‘democratische’ vorm. De toeschrijving 
aan Ovidius verleende aan de mythen een bijzondere culturele status. 
Diens autoriteit als ‘praeceptor amoris’, die in de middeleeuwen 
paradigmatisch werd voor de receptie van de Metamorfosen, leidde tot 
een algemene associatie van mythologie en liefde, en verleende aan de 
fabels een groot literair (maar niet altijd moreel) aanzien. 
Een tweede factor was het heidense en fictionele karakter van de 
verhalen. Het inherent ‘vreemde’ van de antieke cultuur maakte de fabels 
tot een gebied waarop men in relatieve vrijheid kon experimenteren 
met de uitbeelding van passie, erotiek en dood. De mythische figuren 
werden voorgesteld als mensen van vlees en bloed, zodat er de meest 
menselijke eigenschappen op konden worden geprojecteerd en men zich 
gemakkelijk met hen kon identificeren; het notoir heidense karakter 
van de verhalen garandeerde echter tegelijk een ‘gezonde’ afstand tot 
het vertoonde. Door hun mythische status konden de personages ook 
weer tot exempla worden, voorbeelden van bepaald positief of negatief 
gedrag in liefdeszaken. En juist daar, in het vertoog over de liefde, was 
een kennelijke behoefte aan nieuwe vormen. 
 De hoofse literatuur, met haar idealiserende beeld van ‘minne’, 
voldeed niet meer aan de behoeften van een stedelijke samenleving die 
een meer pragmatische kijk op de liefde ontwikkelde. De nadruk kwam 
te liggen op verliefdheid als een natuurlijk verschijnsel, een fase die ieder 
mens in zijn leven moest doorlopen op weg naar het huwelijk, maar tevens 
een aandoening die tot een ernstige verstoring van het lichamelijke en 
psychische evenwicht kon leiden, waardoor men zijn oordeelsvermogen 
en zelfbeheersing verloor. In de dagelijkse werkelijkheid kon dat leiden 
tot armoede, bastaardkinderen, ruziënde echtgenoten of gezichtsverlies. 
Een groot deel van de rederijkersliteratuur was daarom juist gericht op 
het propageren van een verstandige, beheerste levensstijl. Met spannende 
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en spectaculaire liefdesverhalen bereikte die boodschap een groot, en 
vooral jong en ‘amoureus’ publiek. Het mythologisch-amoureuze toneel 
van de rederijkers past in een breder cultureel programma, waaraan ook 
de reformatie en de humanistische pedagogie bijdroegen, dat als doel 
had greep te krijgen op de normen en rituelen rondom partnerkeuze en 
huwelijk. De mythologisch-amoureuze spelen, in Brussel ‘uitgevonden’ 
als ironisch-pikant vermaak met een scherp moralistisch randje, werden 
in de loop van de zestiende eeuw steeds meer eenduidig didactisch van 
toon. Waar de boodschap in de opvoeringsteksten nog relatief impliciet 
was, werd die in transformatie naar (gedrukte) leestekst met meer 
nadruk gepresenteerd. Met andere woorden: toen de tijd vroeg om nieuwe 
vormen van liefdesliteratuur c.q. -drama, bood de antieke mythologie de 
rederijkers een geschikt grondplan voor hun eigen antwoorden.

.� Transformaties en constanten
Deze studie beoogde onder meer inzicht te bieden in de procédé’s waarmee 
antieke fabels werden bewerkt tot spelen van zinnen: de toevoeging 
van prologen, de afwisseling tussen ernst en spot, tussen hoge en lage 
registers, het gebruik van personificaties en allegorie, de toevoeging 
van bepaalde typen personages en scènes. Deze procédé’s behoren tot 
de algemene conventies van het rederijkersdrama, maar krijgen in de 
mythologisch-amoureuze spelen soms een heel eigen toepassing. De 
prologen blijken bijvoorbeeld nadrukkelijk te reflecteren op de spanning 
tussen fictie en waarheid, de verleidende sinnekensrol krijgt een 
specifiek amoureuze betekenis en er is een rijkelijk gebruik van lyrische 
monologen. Het lijkt er op dat de keuze voor mythologische stof en voor 
liefdesthematiek leidde tot een bepaalde selectie uit de mogelijkheden 
die het spel van zinnen als overkoepelend genre bood. Het zou daarom 
interessant zijn om vergelijkbare analyses te maken van andere groepen 
spelen, bijvoorbeeld die met bijbelse of historische thematiek. 

Valt er iets te zeggen over het belang dat de mythologisch-amoureuze 
spelen hebben gehad voor de verspreiding van mythologische kennis en 
de integratie ervan in de volkstalige cultuur? Ondanks enkele prologen, 
die een duidelijk pleidooi waren voor de toepassing van fabels, waren 
andere teksten waarschijnlijk van veel grotere impact: de in literair-
historisch onderzoek zeer onderbelicht gebleven Metamorfosen-vertaling 
van Johannes Florianus bijvoorbeeld, of het Schilder-Boeck van Karel 
van Mander. Maar dat neemt niet weg dat het genre van mythologisch-



5   ‘Fabula acta est’

�4�

amoureuze rederijkersspelen als autochtone toneeltraditie de weg heeft 
geëffend voor de pastorale en mythologische liefdesdrama’s van de 
zeventiende eeuw, ook als die voor de vorm teruggrijpen op het Italiaanse 
renaissancedrama. 
 Gecompileerd, gedrukt en verspreid als leesteksten sloten de 
spelen goed aan bij de overige amoureuze rederijkersliteratuur. Maar toen 
de retoricale dichtstijl van Houwaert en de zijnen uit de gratie raakte kon 
ook Den handel der amoureusheyt niet meer voorzien in de behoefte aan 
moralistisch-didactische liefdesverhalen. Misschien, maar ook dat zou 
een heel nieuw onderzoek vergen, was dat de aanleiding voor Jacob Cats 
tot het schrijven van een nieuwe liefdesleer, in een moderne stijl en met 
een helderder moraal, en aan de hand van een rijke schat aan bijbelse, 
mythologische, historische en novellistische exempla. In het Houwelijck 
en de Trou-ringh vinden we de opvolgers van Pegasides pleyn, Conste 
der minnen en Den handel der amoureusheyt, die beter aansloten op de 
zeventiende-eeuwse pedagogische en literaire opvattingen.


