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Bijlage II: inhoudsoverzichten

Aeneas en Dido

Opschrift: Van Eneas en Dido twee amoröse spelen / verschey-
den schoone spelen van zinnen van Aeneas ende 
Dido

Auteur: Cornelis van Ghistele (ca. 1510-1573)
Plaats, jaar: Antwerpen 1552
Bron: KB Brussel ms. no. II 369; 

Den Handel der amoureusheyt, Rotterdam 1621
Editie: Iwema 1984
Repertorium: 1 D 12; 3 S 1
Stof: Vergilius, Aeneis I, IV
Lengte: 2180 regels
Personages: Rhetorijckelijck Gheest; Poeetelijck Sin; Venus; 

Jupiter; Jonstich Herte; Faeme van Eeren; Achates; 
Aeneas; Metselaer; Graevere; Dido; Sergestus; Gias; 
Cloanthes; Cupido; Ascanius; Anna; Wachter; 
Ongheleerdt Begrijpen; Onweetendt Schimpen; Een 
Statelijck Man; Hijarbas; Mercurius

Inhoud
Het eerste spel begint met een proloog waarin Rhetorijckelijck Gheest 
en Poeetelijck Sin uitvoerig beargumenteren waarom ze dit klassieke 
onderwerp hebben gekozen voor hun opvoering. Bijbelse stof wordt in 
deze religieus roerige tijden vaak verkeerd begrepen en de geschiedenis 
van Aeneas is de keizer van het Roomse Rijk waardig. Dan zien we hoe 
Venus aan Jupiter vraagt om een spoedig einde aan de omzwervingen 
van Aeneas, haar zoon, die bestemd is om in Italië een nieuw Trojaans 
rijk te stichten. Jupiter belooft haar dat hij tijdelijke rust zal krijgen in 
Carthago. De sinnekens Jonstich Herte en Faeme van Eeren verheugen 
zich al op de romance tussen Dido, de koningin van Carthago, en de 
Trojaanse held. Vervolgens verschuift het perspectief naar Aeneas en 
zijn compaan Achates, die aan land gekomen zijn en een ontmoeting 
hebben met Venus in de gedaante van een meisje. Zij raadt hen aan naar 
Carthago te gaan, en al gauw doemen de pasgebouwde muren van de 
stad op. Twee bouwvakkers mopperen over de corruptie in de stad en 
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over hun eigen karige loon ; wie deze stad moet besturen, moet uit het 
goede hout gesneden zijn. Ook Dido zelf geeft aan dat een stad oprichten 
geen sinecure is. Ze ontvangt drie metgezellen van Aeneas, die hun heer 
menen kwijt te zijn, maar even later voegt Aeneas zich bij hen en bij 
Dido. Zij is opgetogen om deze beroemde prins te mogen ontvangen, het 
zal hem aan niets ontbreken. Ook Faeme van Eere en Jonstich Herte zijn 
in hun nopjes: Dido en Aeneas zullen een volmaakt paar vormen, maar 
zelf zullen de sinnekens zorgen voor een slechte afloop. Venus vraagt 
Cupido om tijdens het banket, vermomd als Aeneas’ zoon Ascanius, 
Dido het liefdesvuur in te blazen. Zo gebeurt het, en tijdens de maaltijd 
hangt Dido aan Aeneas’ lippen. Ook Anna, Dido’s zus, pleit ervoor dat 
zij zich met Aeneas verenigt, omdat een koningin zonder echtgenoot 
zwak staat tegenover vijanden. Aeneas twijfelt nog, omdat het afscheid 
onvermijdelijk zal zijn, maar zegt toe nog een poos te zullen blijven. 
De sinnekens vertellen hoe de twee gelieven tijdens een storm samen 
schuilen in een grot, en volgens de sinnekens is op dat moment het 
huwelijk tussen Dido en Aeneas een feit. Zij zullen de naburige koning 
Hijarbas, die ook naar Dido’s hand dong, gaan vertellen dat zijn kansen 
verkeken zijn. Het spel besluit met de belofte dat het tweede deel 
overmorgen gespeeld zal worden.

Dat tweede deel opent met de klacht van koning Hijarbas, gericht aan 
de oppergod Jupiter: ‘laet ghij dit gheschieden, o Jupiter heere ?’ Jupiter is 
inderdaad boos dat Aeneas nu zijn opdracht om in Italië een nieuw rijk 
te stichten zo schromelijk verwaarloost, en stuurt Mercurius op hem 
af. Aeneas is druk bezig om Dido te helpen de bouw van haar stad te 
voltooien als de goddelijke bode hem komt herinneren aan zijn werkelijke 
taak. Hoezeer de sinnekens hem ook proberen te verleiden tot een 
comfortabel bestaan in Carthago, Aeneas wil gehoorzamen aan de wil 
van God en draagt zijn mannen op het vertrek voor te bereiden. Dido is 
radeloos en beklaagt zich over haar lot in een refrein: ‘och nerghens gheen 
trouwe’. Haar zuster Anna probeert nog om Aeneas van gedachte te doen 
veranderen, maar tevergeefs. Daarop neemt Dido zich voor zelfmoord te 
plegen. Beurtelings zien we aan de ene kant hoe Aeneas zich klaarmaakt 
voor vertrek, daarbij in slaap valt en door Mercurius gewekt wordt en 
heimelijk vertrekt, en aan de andere kant, hoe Dido Anna opdraagt 
Aeneas’ spullen te verzamelen voor een rituele verbranding en zichzelf 
doodt met diens zwaard. De sinnekens bespotten Dido nog een laatste 
keer, en richten zich dan tot de ‘jonge persoonen’ die zich aan haar lot 
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moeten spiegelen. Bij wijze van epiloog beklimmen dan twee nieuwe 
personages het toneel, Ongheleert Begrijpen en Onweetendt Schimpen, 
die de opgevoerde spelen veroordelen vanwege het ontbreken van bijbelse 
stof en het gebruik van onbegrijpelijke ‘poetrije’. Een man, ‘staetelijck 
ghecleedt’, verdedigt de onderwerpskeuze van de Goudsbloem; uit deze 
spelen kan men leren dat onbeheerste liefde niet tot deugd leidt; en 
dat is een les die bovendien uitstekend past bij de tijd van het jaar, de 
meimaand.

De proloog en de epiloog komen alleen voor in het afschrift dat Reyer 
Gheurtsz, kort na de eerste opvoering in 1552 in Antwerpen, maakte. 
De versie in de Den handel der amoureusheyt, die niet het soort 
aanpassingen vertoont dat de spelen van Narcissus en Echo en Mars en 
Venus ondergingen, bevat alleen de hoofdtekst. Slechts in het slotrondeel 
is de toespeling op de Antwerpse kamer vervangen door het motto van 
Houwaert ‘Houdt Middelmate’ en ‘Marien soon’ door ‘de Heere’. Ook de 
melodieaanduidingen in het handschrift ontbreken in de druk. Zowel 
het handschrift als de druk geven wel bij ieder spel een ‘reghel’ of ‘tijtel’, 
die Van Ghistele ontleende aan de tekst van Vergilius. Het handschrift 
bevat tot slot nog een notitie in het Latijn, waarin de koningin van 
Carthago als historische figuur wordt beschreven.
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Cephalus en Procris

Opschrift: spel van sinne
Auteur: Willem van Haecht
Plaats, jaar: Antwerpen, ca. 1560
Bron: KB Brussel, ms. no. 19316
Editie: n.v.t.
Repertorium: 2 24
Stof: Metamorfosen VII, 694-862
Lengte: 976 verzen
Personages: Bedriechelijck Ghesicht; Vals Gehoor; Jalorsije; 

Cephalus; Procris; Staetachtighe Moet; Eerelijck 
Herte; Aurora; Diana

Inhoud
Het spel opent met het sinneken Vals Ghehoor dat zijn metgezel 
Bedriechelyck Ghesicht het goede nieuws brengt dat Cephalus en 
Procris getrouwd zijn; dan komt Jalorsye op, en klaagt dat Cephalus 
zijn vorige lief, Aurora, ontrouw is. De sinnekens beloven haar te 
helpen. Dan zien we het jonggehuwde paar in een discussie over de 
veelvuldige jachtpartijen van Cephalus; hun respectievelijke dienaren, 
Staetachtighen Moet en Eerelijck Herte, mengen zich in het gesprek, 
de sinnekens leveren commentaar van terzijde. Cephalus besluit 
toch te gaan. Tijdens de jacht ontmoet hij Aurora, die hem zijn lange 
afwezigheid verwijt. Maar Cephalus legt uit dat hij nu getrouwd is, en 
bedankt haar voor haar gunsten. Aurora ontsteekt in woede en neemt 
zich voor Cephalus te straffen. Hij krijgt het vermoeden dat Procris hem 
tijdens zijn uitstapjes ontrouw is, en vat het plan op om haar, verkleed 
als koopman, op de proef te stellen. Zijn trouwe dienaar Staetachtighen 
Moet trekt zich terug uit deze onderneming. Procris ontvangt de 
koopman hartelijk, omdat hij zich voordoet als een oude vriend van 
haar man. De tafel wordt gedekt, en Cephalus begint Procris te verleiden 
met veel drank en kostbare spullen. Eerelijck Herte waarschuwt haar 
meesteres om niets aan te nemen van deze vreemdeling, maar Procris 
wil niet luisteren en daarom vertrekt Eerelijck Herte. Dan onthult 
Cephalus zijn ware identiteit en Procris vlucht beschaamd het woud in. 
Daar wordt ze samen met Eerelijck Herte opgevangen door Diana, godin 
van de kuisheid. De sinnekens vieren hun succes, maar waarschuwen 
de vrouwen in het publiek om geen aanleiding te geven tot jaloezie 
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en altijd kuis en braaf thuis te blijven. Cephalus heeft echter al gauw 
spijt van zijn daad, en gaat met Staetachtighen Moet op zoek naar zijn 
vrouw. Ze verzoenen zich, en Procris geeft hem twee geschenken van 
Diana: een jachthond die sneller is dan enig ander dier en een pijl die 
nooit zijn doel mist. Cephalus belooft wat minder te zullen jagen, maar 
wil natuurlijk graag zijn nieuwe attributen uitproberen. Als Procris 
dus weer eens alleen thuis is, komt Vals Ghehoor bij haar en vertelt 
dat Cephalus in het woud regelmatig om ‘aura’ roept. Eerelyck Herte 
waarschuwt Procris, Jalorsye moedigt haar aan om dit te geloven. Procris 
neemt zich voor haar man de volgende dag tijdens de jacht te volgen 
om hem met zijn liefje Aura te betrappen. Na een lange achtervolging 
hoort ze vanuit het struikgewas inderdaad hoe de verhitte Cephalus om 
een verkoelende wind roept, ‘Aura’. Procris meent dat Aura een nimf 
is, en schrikt. Cephalus hoort het geritsel en denkt dat er een dier in 
de struiken zit; hij schiet zijn onfeilbare pijl af, en ontdekt dan dat het 
zijn eigen vrouw is. Hij wil zichzelf doden, maar Staetachtighen Moet 
weerhoudt hem. Het spel eindigt met een klacht van Cephalus en de 
drie aanstichters, Bedrieghelijck Ghesicht, Vals Ghehoor en Jalorsije 
die elkaar beschuldigen, maar tenslotte concluderen dat ze alledrie hun 
aandeel hebben in het kwaad.
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Iphis en Anaxarete

Opschrift: Het loon der minnen. Een treurspel oft Tragoedie 
inhoudende de Historie van Iphis ende Anaxarete

Auteur: Arent Jans Fries
Plaats, jaar: Hoorn 1600
Bron: Het loon der minnen, Hoorn 1600
Editie: n.v.t.
Repertorium: 4 20
Stof: Metamorfosen XIV, 698-764
Lengte: 1259 verzen
Personages: Twee proloogsprekers; Onryp Oordeel; Redelick 

Onderwys; Brandt der Minnen; Hovaerdich 
Ingheven; Desperaet Voornemen; Anaxarete; Iphis; 
De Neve; Twee Knapen; Twee Burghers; Echo; 
Nemesis

Inhoud
Tijdens de proloog komt een boer, genaamd Onrijp Oordeel, vanuit het 
publiek het toneel op en bekritiseert het gebruik van fabels. Redelick 
Onderwijs weet hem ervan te overtuigen dat ook die een les kunnen 
bevatten. Dan gaat het eigenlijke spel van start. De arme jongen Iphis 
heeft zijn oog laten vallen op de mooie Anaxarete, maar heeft weinig 
hoop op wederliefde, want zij is van hogere stand dan hij. De sinnekens 
Brandt der minnen en Hovaerdich Ingeven moedigen hem toch aan. 
Iphis’ neef belooft te bemiddelen, vergezeld van Hovaerdich Ingeven, 
maar krijgt nul op het rekest. De sinnekens schakelen nu hun compaan 
Desperaet Voornemen in. Iphis is ten einde raad, maar in een gesprek met 
Echo besluit hij nog een kans te wagen. Hij brengt Anaxarete een aubade 
en hangt een krans aan haar venster, maar zij wijst hem nogmaals af. 
Iphis is ter dood bedroefd, en de sinnekens kleden hem met de mantel 
Sware Last, de gordel Benautheyt van herten en de hoed Swaerhoofdich 
Trueren. Desperaet Voornemen helpt hem tenslotte zichzelf op te hangen 
in Anaxaretes deuropening, maar niet voordat Iphis de godin Nemesis 
heeft gevraagd hem te wreken. Als de knechten van Anaxarete gebonk 
tegen de deur horen, ontdekken ze het ontzielde lichaam en dragen Iphis 
naar zijn moeder. Anaxarete toont geen spijt, en als de begrafenisstoet 
voorbijtrekt, kijkt ze nieuwsgierig uit haar venster. Op dat moment 
komt de godin Nemesis op, en betovert haar in een stenen beeld, tot 
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schande van haar en haar familie, en tot afschrikwekkend voorbeeld 
voor anderen om niet hovaardig te zijn. Tot slot komen twee burgers de 
gebeurtenissen van commentaar voorzien en sluiten het spel af.

Het voorwerk in de uitgave bestaat uit een kort gedicht, dat het 
acrostichon bevat van Arent Jans Fries en ondertekend is met Aensiet 
Jonste.
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Jupiter en Yo 

Opschrift: Den Handel der Amoreusheyt, begrepen in dry 
Boecken, inhoudende dry excellente, constighe, 
soet-vloyende, Poetische spelen van sinnen van 
Jupiter en Yo

Auteur: anoniem
Plaats, jaar: Brussel 1583
Bron: Den Handel der Amoreusheyt (…) Brussel, Jan van 

Brecht 1583
Editie: n.v.t.
Repertorium: 3 Z
Stof: Metamorfosen I, 583-669I, 583-669
Lengte: 2706 verzen
Personages: Jonstich Herte; Ghewillighen Aerbeyt; Jupiter; He-

rault; Coninck Ynacus; Yo; Natuerelijcke Lust; 
Cracht van Liefden; Juno; Apollo; Mercurius; Discor-
dia; De Wachter; Argus; Mars; Venus

Inhoud
Jupiter, de god van de natuur en koning van Kreta, is getrouwd met Juno, 
maar verliefd op Yo, de dochter van een naburige koning. Om haar te 
kunnen ontmoeten organiseert hij een hofdag en laat zijn heraut een 
uitnodiging overbrengen aan Yo en haar vader. Ze eten en dansen samen, 
waarbij Yo ook wel wat voor Jupiter blijkt te voelen. Ze is wel bang om 
betrapt te worden door Juno, maar Jupiter weet raad: ze spreken af om 
elkaar buiten de stad in een prieel te ontmoeten. Juno krijgt argwaan, 
en vraagt Discordia, de godin van de tweedracht, om raad; die adviseert 
haar de twee tortelduiven te gaan betrappen; Mercurius en Apollo 
waarschuwen intussen hun vader. Als Juno nadert, betovert Jupiter zijn 
liefje tot een koe, en veinst alleen een wandelingetje te maken. Juno 
op haar beurt doet ook alsof er niets aan de hand is, en bewondert de 
koe; ze zou hem graag willen hebben…kan Jupiter hem niet uit liefde 
aan haar geven? Jupiter ziet zich genoodzaakt om Yo in handen van zijn 
jaloerse echtgenote te stellen, die de koe onder de hoede van Argus stelt, 
de reus met honderd ogen. Jupiter is wanhopig, maar Mercurius weet 
raad. Hij brengt Argus in slaap met muziek, zodat alle honderd ogen 
zich sluiten en hij de reus kan onthoofden. Vanaf dat moment verandert 
Yo weer in een meisje, en samen keren ze terug naar Jupiter. Als Juno 
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het hoofd van Argus ziet, ontsteekt zij in woede om de schande die haar 
is aangedaan; Jupiter en Yo gaan verder waar ze gebleven waren, want 
“ghestolen brocxkens smaken wel.” 

Het stuk bestaat uit drie delen, elk voorzien van een proloog en een 
epiloog en gevolgd door kortere dramatische dialogen over de liefde 
tussen respectievelijk Besueck van Trooste en Bedeckten Lust, tussen 
D’ Amoureus Gheest en Minlijck Samblant en tussen Sien, Hooren en 
Ghevoelen. In het voorwerk van de uitgave zijn verder nog een latijns 
gedicht ‘ad iuventutem’ te vinden, geschreven door Nicolaus de Meyere, 
een acrostichon van Houwaert en een gedicht ‘totten zoilum’.
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Leander en Hero

Opschrift: Vier schoone spelen van zinnen van Leander ende 
Hero

Auteur: anoniem
Plaats, jaar: ?, na 1553
Bron: Den handel der amoureusheyt, Rotterdam 1621
Editie: Van de Sype en Van Caeneghem 2001-2002
Repertorium: 3 S 10
Stof: Ovidius, Heroides 18, 19; Musaeus, Hero en 

Leander
Lengte: 2840 verzen
Personages: Poëtelijck Gheest; Amoureuse Fantasije; De Vader 

van Hero; Messagier; De Voester; Amoureuse 
Affectie; Ghelijcke Complectie; Hero; Venus; Cupido; 
Leander; Liefs Ghebruyck in 't Feyt van Minnen; 
Den Roover der Amoureuse Zinnen; Wachter van op 
de schepen; Inborstighe Envije; Valsche Calumnije; 
De Vader (van Leander); De Moeder (van Leander); 
Goddeloose Desperatie; Jupiter; Mercurius; Saturnus; 
Neptunus; Mars; Vulcanus; Oeolus; Apollo; Diana; 
Rampzalighe Fortuna; Atropos

Inhoud
De twee proloogsprekers, Poetelijck Gheest en Amoureuse Fantasije, 
nemen zich voor om de geschiedenis van Leander en Hero te gaan vertonen, 
als een les aan alle verliefden. Er volgen vier spelen, steeds aangekondigd 
en aan het einde besloten door deze twee fictieve ensceneurs. 
 In het eerste deel voorspelt Apollo dat de pasgeboren Hero 
lang en gelukkig zal leven zolang zij maagd blijft. Haar vader besluit 
haar daarom op te sluiten in zijn burcht bij Sestos, bewaakt door haar 
voedster. In de volgende scènes zien we dan hoe Hero stiekem toch naar 
de tempel van Venus gaat en voor het altaar een knappe jongen ziet staan. 
Na lange aarzelingen spreekt deze Leander haar aan en de liefde is een 
feit, tot groot genoegen van de sinnekens. Hero werpt nog tegen dat het 
orakel hun beider ondergang zal worden, maar Leander gelooft niet in 
voorspellingen. Die avond zal Leander haar in de burcht opzoeken. 
 Het tweede spel begint met een meirondeel door twee nieuwe 
sinnekens, Liefs Ghebruyck in’t Feit van Minnen en Den Roover der 
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Amoureuse Zinnen. Zij zullen het vuur verder opstoken. We zien 
afwisselend hoe Leander en Hero zich op hun rendez-vous voorbereiden 
en door de influisteringen van de sinnekens hun verstand verliezen. 
Leander zwemt naar de overkant, en Hero begroet hem hartelijk. Ze 
gaan eten en drinken en uit het verslag van de sinnekens maken we op 
dat er naar hartelust gemind wordt. Als de wachter met een lied de dag 
aankondigt, nemen de gelieven afscheid en spreken af elkaar de volgende 
avond weer te zien. 
 Echter, in het derde spel zijn het de sinnekens Inborstighe 
Envye en Valsche Calumnije die de ouders van Leander waarschuwen. 
Leander trekt zich niets aan van hun verbod om nogmaals naar Hero te 
zwemmen, maar een dagenlang noodweer verhindert dit alsnog. Hero 
begint aan zijn trouw te twijfelen, maar na zes nachten wachten besluit 
Leander het er toch op te wagen. 
Het vierde spel begint met een godenberaad; Jupiter vindt de mensen 
steeds minder dankbaar jegens de goden en wil een daad stellen. 
Besloten wordt om Leander te straffen voor zijn respectloze houding 
tegenover Neptunus en Oeolus, de goden van water en wind. De straf 
wordt uitgevoerd door Rampzalighe Fortuyne, Atropos en Goddeloose 
Desperatie. Zij doen Leander verdrinken in de Hellespont, en drijven 
Hero tot wanhoop, zodat zij zich naast haar lief laat vallen. De voedster 
ontdekt de twee lichamen onder Hero’s geopende raam en begrijpt wat zij 
heeft aangericht, en zal de gelieven samen begraven. In de naerprologhe 
verwijzen Poetelijck Gheest en Amoureuze Fantasije echter ook naar de 
verantwoordelijkheid van jongeren om zich niet in dwaze verliefdheid te 
verliezen en van ouders om hun dochters niet te lang van een huwelijk 
af te houden.
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Mars en Venus

Opschrift: Hue Mars ende Venus tsaemen bueleerden / Ver-
scheyden schoone spelen van Zinnen van Mars ende 
Venus

Auteur: Jan Smeken (+1517)
Plaats, jaar: Brussel, ?
Bron: KB Brussel ms. no. II 368; 

Den handel der amoureusheyt, Rotterdam 1621
Editie: Van de Wijer 1984; Van Dijk en Kramer 1991
Repertorium: 1 D 11; 3 S 6
Stof: Metamorfosen IV, 171-189
Lengte: 1128 reghelen (opgave volgens handschrift)
Personages: Juno; Venus; Pallas; Jolijt van Ooghen; Ghepeijs van 

Minnen; Mars; Vulcanus; Phebus; Apollo; Mercurius; 
Neptunus

Inhoud
Aan het begin van het spel verschijnen de drie godinnen Juno, Venus 
en Pallas op het toneel. Juno beklaagt zich over haar man, Jupiter, die 
er allerlei minnaressen op nahoudt, maar de anderen troosten haar: 
ze komt zelf toch niets te kort? Nee, dan Venus, die getrouwd is met 
de lelijke, ruwe Vulcanus. Maar ook Venus krijgt het advies om haar 
huwelijk lijdzaam te aanvaarden. De sinnekens Jolijt van Ooghen en 
Ghepeijs van Minnen denken daar echter anders over: Venus zou beter 
passen bij iemand als Mars, de god van de strijd. De mooie Mars loopt 
voorbij de drie godinnen, en de vonk slaat onmiddellijk over. 
 [Tweede spel] Venus twijfelt hevig of ze aan haar gevoel moet 
toegeven, want ze hecht toch ook aan haar eer als echtgenote. De 
sinnekens proberen haar op andere gedachten te brengen, terwijl ze 
Mars, die vastberaden is Venus het hof te maken, aan het twijfelen 
proberen te brengen: verliest hij in de liefde niet zijn riddereer? Hij houdt 
echter vol dat de liefde zijn dapperheid zal verhogen, en maakt Venus het 
hof. Pas als hij geheimhouding van hun liefde in het vooruitzicht stelt, 
geeft Venus toe, en ze spreken af elkaar die avond in Venus’ kamer te 
ontmoeten. 
 [Derde spel] Intussen twijfelen Phebus en Apollo aan Venus’ 
trouw; Phebus zal haar volgen en de goedgelovige Vulcanus zo nodig 
waarschuwen. De sinnekens zijn er getuige van hoe Venus in haar kamer 
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uitzinnig van verliefdheid op Mars wacht. Het rendez-vous wordt door de 
sinnekens in kleurrijke, obscene taal beschreven. Als de dag aanbreekt, 
gaat Phebus Vulcanus waarschuwen. Als die ziet wat zijn vrouw heeft 
gedaan, ontsteekt hij in woede en besluit op aanraden van Phebus de 
twee gelieven op het bed te binden, zodat hun schande openbaar wordt. 
De godinnen weigeren te getuigen, de overige goden spreken vooral 
schande van Mars, die zijn ridderschap verwaarloosd heeft. In de ogen 
van de sinnekens is het echter vooral Vulcanus die zichzelf te schande 
heeft gemaakt.

In het handschrift is sprake van één doorlopende tekst, maar in de 
gedrukte versie is de tekst in drieën gedeeld, en is elk deel voorzien 
van een proloog en wordt gevolgd door een dialoog: 1. Gheest van 
Amoureusheden 2. Meer Hopen dan Twijffelen 3. Een arguatie (…) Hoe 
oude Mans varen die jonghe Wijfs trouwen.
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Narcissus en Echo

Opschrift: Van Narcissus ende Echo
Auteur: Den amorösen Colijn, alias Colijn Keyart, 

geïdentificeerd als Colijn van Rijssele (+1503)
Plaats, jaar: Brussel, ?
Bron: UB Gent, ms. no. 900;

Den handel der amoureusheyt, Rotterdam 1621
Editie: n.v.t.
Repertorium: 1 D 14; 3 S 2
Stof: Metamorfosen III, 345-510 en III, 138-252.
Lengte: 2193 regulen (opgave volgens handschrift)
Personages: Cupido; Venus; Jonstich Begheeren; Narcissus; 

Deen Heere; Diana; Phebus; Actaeon; Wonderlijck 
Murmureeren; Dander Heere; Echo; tHerte van Echo; 
Een Wachtere; Narcissus Schoonheit; Echoos Vader; 
Heraut; Anxst vör Wederseggen; Druck En Spijt; 
Antropos; Deen Ghebuer; Dander Ghebuer; Jupiter; 
Neptunus

Inhoud
Het eerste spel opent met de liefdesgoden Venus en Cupido die een 
plan beramen om, ondanks de door Phoebus voorspelde slechte afloop, 
Narcissus en Echo aan elkaar te koppelen. Ze roepen daarbij de hulp 
in van Wonderlyck Mormereeren. Die stemt Echo gunstig ten aanzien 
van een liefdesrelatie met Narcissus, en neemt vervolgens samen met 
Narcissus' Schoonheit het Hart van Echo gevangen in het Prysuen van 
Minnen. Intussen leren we Narcissus kennen als een edele, strijdlustige 
ridder, die geen zin in vrouwen en liefde heeft, en het liefst gaat jagen. 
Hij is dan ook de godin Diana toegewijd. 
 In het tweede deel verliest Actaeon, een heer uit Narcissus’ 
gevolg, tijdens een jacht het gezelschap uit het oog en ontmoet in het 
woud Diana, die naakt in een bron staat. Hij zet zijn wellustige zinnen 
op haar en dreigt haar zelfs te verkrachten. Daarop betovert zij hem tot 
een hert. Deze gebeurtenis sterkt Narcissus in zijn voornemen tot kuis-
heid. Echo en haar hart verkeren in grote nood. Daarom vraagt zij haar 
vader om een toernooi te organiseren, waar zij Narcissus dan zal kunnen 
zien. Uiteraard wint Narcissus deze strijd. Na afloop spoort Venus Echo 
aan hem haar liefde te bekennen. Hoewel Angst voer Wederseggen Echo 
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bekruipt en haar aanraadt haar kamervrouwen Scaemte en Eere mee te 
nemen, weigert ze daaraan gehoor te geven. 
 In het derde deel bekent Echo eindelijk, met veel tact en 
omzichtigheid, haar liefde aan Narcissus, maar hij wijst haar bruut 
af. Echo wordt nu belaagd door Druck en Spijt, een handlanger van 
Wonderlyck en Schoonheit. Samen met Wonderlyck brengt hij haar op 
het randje van de wanhoop, waarna zij Antropos, de god van de dood, 
halen, die Echo en haar Hart, maar ook de boosdoeners zelf, doodt. 
Op verzoek van Echo nemen Venus en Cupido wraak op Narcissus. Er 
volgt een rechtszitting waarin Cupido Narcissus aanklaagt en Diana 
hem verdedigt. De uitkomst is dat Narcissus schuldig is, en eenzelfde 
dood moet sterven als Echo. Neptunus en Cupido zorgen ervoor dat hij 
zich zal spiegelen in een bron, Narcissus' Schoonheit veroorzaakt dat hij 
op zijn spiegelbeeld verliefd wordt en trekt hem onder water. Antropos 
tenslotte doodt hem.

In de gedrukte versie zijn de afzonderlijke delen voorzien van pro- en 
epilogen en volgt op elk deel een amoureuze dialoog: 1. Myns Zelfs 
Onvrij, 2. De Onghetrooste en de Welgheminde, 3. Herte Ooghe en 
Wille.
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Pluto en Proserpina

Opschrift: Mey-spel amoreus, daer Pluto Proserpina ontscaect
Auteur: anoniem
Plaats, jaar: Gent, 1519 of eerder
Bron: Verloren gegaan handschrift
Editie: n.v.t., beschrijving in Kops 1774, p. 236-40
Repertorium: 2 30
Stof: Metamorfosen V, 385-424
Lengte: Niet bekend
Personages: Weete-van-als; Gheestelijck-En-Weerlijck; Jupiter; 

Neptunus; Pluto; Phoebus; Pan; Aurora; Zephyrus; 
Cybele; Venus; Proserpina

Inhoud
Voorafgaand aan het spel staat een proloog van 709 regels, waarover 
Kops slechts opmerkt dat die geen verband houdt met het meispel. Dit 
begint met een meilied, gezongen door de wachter Weete-van-als. Een 
tweede figuur, Gheestelijck-en-Weerlijck, komt op en verkondigt dat 
hij ‘meerder vermaak in ’t donker schept, waarin meerdere vreugd, 
aan welke hij geheel is overgegeeven, te raapen is.’ Weete-van-als zal 
hem een spel laten zien om hem op betere gedachten te brengen, en na 
een pausa zien we Jupiter en Neptunus, die zich tevreden tonen met 
het gebied dat ieder van hen ten deel viel (resp. de hemel en het water). 
Minder tevreden blijkt Pluto, de god van de onderwereld, die razend en 
tierend opkomt omdat hij zich tekort gedaan voelt. Hij eist een vrouw, 
en wil Proserpina, dochter van Ceres, trouwen. Allerlei bezwaren, zoals 
dat hij te zwart en lelijk is voor een vrouw, en dat Proserpina door haar 
moeder is opgesloten in een ijzeren toren, kunnen hem daar niet van 
af brengen. Onder het dreigement dat hij hemel en aarde zal vernielen, 
zwichten Jupiter en Neptunus tenslotte. Ze beloven hem te helpen, en 
sturen de goden Phoebus, Pan, Aurora, Zephyrus, Cybele en Venus naar 
de toren om Proserpina naar buiten te lokken. Venus zingt een lied om 
Proserpina te verleiden, en intussen worden er drie meibomen opgesteld, 
genaamd Vleeslijke Begeerte, Waereldlijke Gheneuchten en Vijandige 
tempteeringe. Zodra Proserpina buiten komt, springt Pluto tevoorschijn 
en neemt haar mee naar de hel. Dan keren Weete-van-als en Gheestelijk-
en-weerlijk terug op het toneel, om de ware betekenis van het vertoonde 
duidelijk te maken. De inhoud van deze uitleg is onbekend.
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Pyramus en Thisbe (Amsterdam)

Opschrift: Een spel van sinnen van de historie van Piramus en 
Thisbe genaempt de Sinnelijcke Genegentheijt

Auteur: anoniem
Plaats, jaar: Amsterdam, begin zestiende eeuw
Bron: Haarlem, Verzameling Trouw Moet Blijcken, Boek 

B
Editie: Kalff 1889, Van Es 1965, p. 117-156, Hüsken, Ramakers 

en Schaars 1992, deel II.
Repertorium: 1 OB 11
Stof: Metamorfosen IV, 55-166
Lengte: 596 regulen (volgens opgave handschrift); 565 verzen 

(volgens Van Es 1965)
Personages: Sinnelijcke Genegenheijt; Hertelijcke Lust; 

Amoreuse; Poetelijck Geest; Piramus; Thisbe

Inhoud
Het spel bestaat uit een buitenspel met vier personages en een binnenspel 
dat de vertelling van Pyramus en Thisbe bevat. Het buitenspel begint 
als de sinnekens Sinnelijcke Genegenheijt en Hertelijcke Lust proberen 
een ‘lustig’ geklede jongeman, genaamd d’Ammoreuse, tot vrijerij te 
verleiden. Maar ze worden tegengewerkt door ‘een docktoor’, Poetelijck 
Geest, die d’Ammoreuse waarschuwt voor dwaze liefde. Om zijn 
argumenten kracht bij te zetten zal Poetelijck Geest hem het verhaal 
van Pyramus en Thisbe laten zien. Tot groot genoegen van de sinnekens 
trouwens, die er destijds in Babylonië ook bij waren. We zien ze terug in 
het binnenspel, waar ze getuige zijn van de ontmoeting tussen Pyramus 
en Thisbe bij de muur, die zich dit keer buitenshuis bevindt. Thisbe 
aarzelt wel even om op Pyramus’ avances in te gaan, maar heeft al snel 
haar plan klaar: ze spreken af elkaar de volgende ochtend heimelijk te 
ontmoeten bij Ninus’ graf. De sinnekens bespotten het verliefde paar door 
een parodie op hun dialoog te geven. Vervolgens gaan ze met Thisbe naar 
de afgesproken plaats en spreken haar bemoedigend toe. Als de leeuwin 
opkomt, vlucht Thisbe weg, en de sinnekens getuigen ervan hoe het 
dier Thisbes hoofddoek verscheurt. Dan komt Pyramus op, ontdekt de 
bebloede doek en pleegt zelfmoord. Thisbe ontdekt het misverstand en 
doorsteekt zichzelf ook met het zwaard. Hertelijcke Lust en Sinnelijcke 
Genegenheijt komen nog een keer op om de geliefden te beklagen, maar 
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vertrekken dan, op zoek naar hun volgende slachtoffer. Hier eindigt 
het binnenspel, en begint de tweede helft van het buitenspel, waarin 
Poetelijck Gheest aan d’Ammoreuse uitlegt hoe hij het vertoonde verhaal 
moet opvatten: de liefde van Pyramus en Thisbe staat voor een leven naar 
het vlees, maar de mens moet een ander soort liefde nastreven. In een 
zogenaamde ‘toog’, een tableau vivant in een spel, verschijnt Christus 
aan het kruis, en d’Ammoreuse is diep onder de indruk. Poetelijck Geest 
legt hem uit hoe het verhaal van Pyramus en Thisbe verwijst naar de 
heilsboodschap: Pyramus is Christus, die stierf uit liefde voor Thisbe, 
de bruid van het Hooglied. De boom is het kruis, de fontein staat voor 
de heilige wonden, de leeuwin is de duivel, de hoofddoek de onbesmette 
menselijke ziel. D’Ammoreuse is voorgoed van zijn zucht tot aardse 
liefde genezen.
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Pyramus en Thisbe (Brugge)

Opschrift: Pijramus Ende Thisbe. Schoon Retorike amoureus 
bequame Es dit barblijcke voor sulcken eersame

Auteur: anoniem
Plaats, jaar: Brugge, voor ca. 1520
Bron: Pijramus ende Thisbe (…), Antwerpen, Henrick Pee-

terssen van Middelburch, z.j.
Editie: Van Es 1965, p. 159-275. p. 159-275.
Repertorium: 4 05
Stof: Metamorfosen IV, 55-166
Lengte: 1531 verzen
Personages: Bedrieghelic Waen; Fraudelic Schijn; Pyramus; This-

be; De Moeder van Thisbe; De Cameriere; Pyramus 
Vader

Inhoud
De tekst begint met een proloog die een samenvatting van de 
gebeurtenissen geeft en het spel aankondigt. Daarna verschijnen de 
twee sinnekens Bedrieghelic Waen en Fraudelic Schijn, die het plan 
opvatten om de geschiedenis van Pyramus en Thisbe, waarbij zij zelf ook 
betrokken waren, ‘speelwijs’ te ‘verhalen’. Ze vertrekken naar Babylonië, 
waar we getuige zijn van een ontmoeting tussen de buurkinderen 
Pyramus en Thisbe. Ze zijn van jongsaf aan bij elkaar geweest, maar 
nu ze beiden bijna vijftien jaar zijn, begint hun liefde zijn onschuld te 
verliezen en moeten ze, uit vrees voor schande, hun verhouding geheim 
gaan houden. Het is een mooi stel, menen de sinnekens, maar helaas, de 
moeder van Thisbe zal daar snel een einde aan maken. Als Pyramus en 
Thisbe weg zijn, komt zij op, en bidt tot de godin Vesta, beschermster 
van de maagdelijkheid, dat haar dochter haar eer mag behouden. De 
sinnekens beweren dat zij die allang verloren heeft, waarop de moeder 
besluit haar dochter beter te laten bewaken. Ze draagt haar kamenierster 
op om Thisbe uit de buurt van Pyramus te houden. Die aanvaardt de 
opdracht onder protest; de twee kinderen vormen immers een volmaakt 
koppel, waarom mogen ze niet trouwen? Intussen zaaien Bedrieghelic 
Waen en Fraudelic Schijn verdeeldheid onder de wederzijdse families, 
zodat ook een boze vader Pyramus verbiedt om nog met Thisbe om te 
gaan. De sinnekens verkneukelen zich in het verdriet van Pyramus en 
Thisbe, en nemen zich voor de ellende nog te vergroten door valse hoop 
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bij de geliefden te wekken. Pyramus bidt Venus om ervoor te zorgen dat 
hij Thisbe gauw weer mag zien, terwijl Thisbe in haar kamer een spleet 
in de muur ontdekt. Zij steekt er de gesp van haar riem door, een teken 
voor Pyramus. Ze ontmoeten elkaar via de spleet, en spreken af om daar 
de volgende morgen weer te komen. Die ochtend maken ze plannen voor 
een heimelijk rendez-vous buiten de stad. Op de afgesproken plek, bij 
het graf van Ninus, vertellen de sinnekens hoe zij Thisbe die avond uit 
het huis hebben zien sluipen, mooi opgesierd, voorbij de wachter, die 
haar voor een godin aanzag. Als Thisbe nadert, verstoppen de sinnekens 
zich in het struikgewas om het verdere verloop te volgen. Thisbe wacht 
hoopvol en gespannen op haar lief, als plotseling een leeuw verschijnt; 
ze vlucht het bos in en verliest daarbij haar hoofddoek. De sinnekens zijn 
er getuige van hoe de leeuw met bebloede bek de hoofddoek verscheurt 
en vervolgens wegloopt. Als Pyramus even later opkomt en de bebloede 
flarden van de doek herkent, meent hij dat Thisbe dood is. Hij doorsteekt 
zichzelf met zijn zwaard. Dan keert Thisbe terug uit het bos en ziet de 
stervende Pyramus; ze beseffen allebei dat er een tragische misverstand 
is gerezen. Ook Thisbe pleegt zelfmoord, waarop Bedrieghelic Waen 
en Fraudelic Schijn quasi-bedroefd, maar eigenlijk triomfantelijk 
tevoorschijn komen: door hun toedoen zijn de twee geliefden nu dood. 
De vader van Pyramus en de moeder van Thisbe betreuren de dood van 
hun kinderen, maar gaan al gauw over tot een allegorische uitleg van 
deze geschiedenis: Pyramus staat voor Christus, Thisbe is de devote 
ziel, van elkaar gescheiden door de erfzonde, de muur; vervolgens komen 
alle elementen uit de sterfscène aan de beurt voor een vergelijking met 
de Passie van Christus. In de slotverzen worden enigszins verhuld de 
Brugse kamers De Heilige Geest en de Drie Santinnen genoemd.


