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1 Inleiding 

1.1 Probleem- en doelstelling 

Aan het begin van de komedie Le medécin malgré lui (1666) laat de auteur, Molière, het echtpaar 

Sganarelle en Martine heftig ruziën. Sganarelle gaat daarbij zijn vrouw met een stok te lijf. De 

buurman, Monsieur Robert, verschijnt ten tonele en keurt het geweld tegen Martine af. Het 

echtpaar is echter niet gediend van die kritiek: beiden vinden dat Robert zich er niet mee hoort 

te bemoeien. Martine verdedigt haar man en Sganarelle vindt dat het zijn goed recht is zijn 

vrouw zo hard en zo vaak te slaan als hij maar wil. Haastig legt de buurman zich bij dit 

standpunt neer. Sterker nog, hij wil Sganarelle opeens best een handje helpen bij het afranselen 

van Martine. Maar ook dit beschouwt Sganarelle als een inmenging in zijn privéleven. Hij stuurt 

de buurman weg en neemt vervolgens ook zelf de benen. 

In de eerste Nederlandse vertaling van Molières stuk, die in 1671 onder de titel De 

gedwongen Doctor verscheen, is deze passage licht gewijzigd, al is het begin identiek aan dat van 

de Franse bron. Sganarelle gaat zijn vrouw Martijntje tijdens een ruzie te lijf, waarna zij om hulp 

roept. Buurman Robbert verschijnt en komt halfslachtig tussenbeide. Ook hier geeft Martijntje 

duidelijk te kennen dat de buurman zich beter niet in andermans huwelijk kan mengen. Anders 

dan in het Franse origineel biedt Robbert daarna echter niet aan om Sganarelle een handje te 

helpen. Integendeel: hij krijgt een pak slaag van Sganarelle, onder toeziend oog van diens vrouw 

en het Schouwburgpubliek. Robbert biedt zijn excuses aan en vertrekt. Kort daarna verlaat ook 

Sganarelle het toneel. 

Rond dezelfde tijd is een tweede Nederlandse vertaling van dit stuk gemaakt, die in 1680 

onder de naam Fielebout of de dókter tegens dank zou verschijnen. Hierin zijn niet alleen de 

namen van de personages veranderd, maar is er ook stevig in de handeling ingegrepen. Als 

Fielebout zijn vrouw Wobbetje al ruziënd met een stok slaat en Wobbetje om hulp roept, 

verschijnt Volkert, geen buurman, maar een welgestelde burger, die het echtpaar af en toe 

financieel ondersteunt. Hij roept Fielebout een halt toe en veroordeelt fysiek geweld binnen het 

huwelijk. Wobbetje is blij met de voorspraak van Volkert, die een ernstige vermaning uitspreekt 

aan het adres van Fielebout en met sancties dreigt, namelijk het dichtdraaien van de geldkraan. 

Fielebout geeft toe, belooft beterschap en vertrekt. Behalve de Nederlandse namen van de 

personages en het feit dat er na Volkerts interventie niemand op de bühne wordt geslagen, 

vertegenwoordigt Volkert in de tweede vertaling de rustige, wijze tegenpool van het onbeheerst 

ruziënde echtpaar. Bovendien reageren Wobbetje en Fielebout heel anders op Volkerts 

tussenkomst, omdat hij geen buurman is, maar een geldschieter van hogere komaf en mentor 

voor het eenvoudige echtpaar. 

Dat beide Nederlandse toneelstukken van de Franse brontekst afwijken, is in de context van 

hun ontstaanstijd bezien niet zo bijzonder: bij vertaalde komedies uit de vroegmoderne tijd is 

dit eerder regel dan uitzondering. De teksten werden niet alleen aan de ontvangende cultuur 

aangepast, de vertalers konden ook naar eigen goeddunken structuur, plot en personages 
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wijzigen. Deze vrijheid leidde ertoe, zoals in het aangehaalde voorbeeld duidelijk wordt, dat 

vertalers met elkaar concurreerden en dezelfde literaire teksten vertaalden en op de markt 

brachten. De tweede Nederlandse vertaling – vervaardigd door het Amsterdamse 

kunstgenootschap Nil Volentibus Arduum (kort: Nil) – was dan ook een directe reactie op de 

eerste. Nil, dat in 1669 door negen Amsterdammers werd opgericht, discussieerde tot 1680 in 

wekelijkse bijeenkomsten intensief over taal, toneel en andere poëticale onderwerpen en 

publiceerde vertaalde toneelstukken en toneeltheoretische werken. Na een korte inactieve 

periode zette het genootschap vanaf 1682 met wisselende samenstelling zijn activiteiten nog 

voort tot in het eerste kwart van de achttiende eeuw. 

Tussen 1669 en 1671 publiceerde Nil vijf concurrerende vertalingen van toneelstukken. In 

1680 volgde nog een zesde tegenvertaling: de net beschreven komedie Fielebout. Het ging bij 

deze zes teksten om vértaaldé drama’s uit hét Frans of Latijn, die net op de Amsterdamse 

Schouwburg in première waren gegaan in de vertaling van een ander. De eerste vier vertalingen 

waren voorzien van uitgebreide voor- of nawoorden en in 1671 volgde nog een drietal 

toneeltheoretische uiteenzettingen die niet met een toneeltekst werden uitgegeven. In deze 

teksten hekelde Nil de Schouwburgvertalingen en beargumenteerde het de ingrepen in 

concurrende versies. Verder zette het genootschap in die theoretische teksten een aantal 

dichtregels uiteen. Allereerst rijst hier de vraag waarom dit genootschap binnen korte tijd zo 

veel concurrerende vertalingen maakte en zijn visie op toneelkunst zo nadrukkelijk 

tentoonspreidde. Verder komt direct de vraag op hoe de verregaande ingrepen in de 

toneelteksten te verklaren zijn. Een eerste antwoord gaf het genootschap zelf in de voor- en 

nawoorden. Hierin uitten de leden hun ontevredenheid over de programmering van de 

Amsterdamse Schouwburg: de opgevoerde stukken waren qua opbouw en publiekseffect 

ondermaats, wat verstrekkende negatieve gevolgen had voor het publiek, de Schouwburg en 

zelfs de stad Amsterdam. Daarin moest verandering komen, aldus het genootschap. De 

concurrerende vertalingen moesten bewijzen dat er betere toneelstukken mogelijk waren dan 

de teksten die op het theater in prémièré gingén. ‘Bétér’ bétékénde in de eerste plaats dat in de 

stukken de juiste toneelregels in acht waren genomen. 

Niet alleen de functie van toneelkunst was in deze regels vastgelegd, maar ook het 

taalgebruik, de constructie van de handeling en de opbouw van de personages. Concreet hield 

dit in dat literatuur – en in het bijzonder toneel – begrijpelijk, logisch en moreel verantwoord 

moest zijn, omdat het publiek er alleen dán iets van op kon steken en er bovendien plezier aan 

kon beleven. Inderdaad zien we dat de redenering, de karakters, de handeling en de moraal in de 

tweede vertaling van Molières stuk consequenter zijn dan in de brontekst en in de eerste 

vertaling. Wobbetje die om hulp roept, is Volkert dankbaar als hij haar te hulp schiet. Fielebout 

weet, net als Volkert en Wobbetje, dat fysiek geweld in het huwelijk niet deugt. In de eerdere 

versies is de visie hierop tamelijk ambigu. Bovendien is er het logische argument van de 

geldelijke toelage, waarmee Volkerts invloed op Fielebout en Wobbetje geloofwaardig wordt. 

De concurreréndé vértalingén van Nil Voléntibus Arduum warén prototypés van ‘goédé’ 

toneelstukken, bedoeld voor programmamakers van de Amsterdamse Schouwburg, Nederlandse 

toneeldichters en het Schouwburgpubliek. Doordat deze vertalingen met de anderstalige bron 
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en de eerdere Nederlandse vertaling konden worden vergeleken, waren ze een geschikt middel 

om nieuwe literatuuropvattingen op een laagdrempelige manier, dat wil zeggen praktijkgericht, 

aan toneelliefhebbers te presenteren. Ter onderbouwing van zijn poëticale beginselen schreef 

het genootschap in de beginjaren veel literatuurtheoretische teksten, waarvan sommige pas veel 

later zijn uitgegeven. Daarin zetten de leden hun ideeën systematisch uiteen en 

beargumenteerden ze hun voorschriften. De nadruk lag daarbij op het toneel, omdat dat als een 

van de meest vooraanstaande literaire genres werd beschouwd. De poëticale opvattingen van 

Nil krégén latér dé naam ‘Frans-classicismé’, dé nuchtéré tégénhangér van dé événééns 

populaire weelderige barokliteratuur. 

Dat het genootschap de Amsterdamse toneelpraktijk wilde verbeteren door het uitdragen van 

eenduidge regels is een bekend gegeven in de literatuurgeschiedschrijving. De stelselmatige 

aanpassingen van de al dan niet hervertaalde toneelteksten en de talrijke poëticale uitingen van 

Nil roepen echter nieuwe vragen op: waarom droeg het genootschap de toneelregels zo hoog in 

het vaandel en meende het juist via deze regels het Amsterdamse toneel te kunnen verbeteren? 

Welke regels waren dit? En waarom meenden de leden van het genootschap dat hun manier de 

enige juiste manier van literatuurbeoefening was, die door iedereen zoveel mogelijk moest 

worden nagevolgd? Deze vragen worden des te prangender door het feit dat meerdere leden van 

de negenhoofdige club vóór 1669, het oprichtingsjaar van het genootschap, zelf opvallend 

barokke toneelstukken hadden geschreven en uitgegeven. In de literatuurgeschiedschrijving 

werd er tot nu toe van uitgegaan dat deze ommezwaai voortkwam uit een voorliefde voor de 

Franse mode, waarin het classicisme bloeide. Om die reden kreeg deze toneelstroming in de 

negentiende eeuw dan ook de naam Frans-classicisme. Deze uitleg is echter niet afdoende, onder 

andere omdat in dezelfde tijd ook in Frankrijk de barokke literatuur hoogtij vierde. 

1.1.1 Wetenschappelijk belang 

Wanneer we Nils concurrerende vertalingen vergelijken met de ‘initiaalvertalingen’ valt een 

reeks inhoudelijke ingrepen op die niet direct te verklaren zijn uit de toneelregels die het 

genootschap propageerde. Zo zijn er passages toegevoegd die het bijgeloof afkeuren en een te 

streng eerbegrip relativeren. Dergelijke veranderingen wijzen sterk in de richting van 

rationalistische opvattingen zoals Margaret C. Jacob (1981) en later Jonathan Israel (2001) die 

hebben beschreven in hun gelijknamige studies Radical Enlightenment.1 Israel bouwde voort op 

Jacobs wérk, al gébruikén béidén hét bégrip ‘radicalé vérlichting’ met een iets andere invulling. 

Jacob laat die periode in de loop van de jaren tachtig van de zeventiende eeuw beginnen en ziet 

Descartes en Spinoza als voorlopers.2 Voor Israel zijn Descartes en vooral Spinoza het beginpunt 

of zelfs de spil van de radicale verlichting, die ergens tussen 1720 en 1750 zou zijn overgegaan 

in een gematigdere verlichting. 

                                                             
1 Jacob, Radical Enlightenment, 2006; Israel, Radicale Verlichting, 2005. 
2 Jacob, Radical Enlightenment, 2006, VI, 12-24. 
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Nadat ik Nils tegenvertalingen aanvankelijk alleen vanuit de traditionele poëtica had 

benaderd, bleek Israels studie voor mij een ware eyeopener. Niet alleen de ingrepen in de 

toneelteksten, maar ook de toneeltheorie en het slagvaardige en strijdlustige optreden van Nil 

vielen daardoor als puzzelstukjes op hun plaats. De werken van rationalistische denkers, te 

weten René Descartes, Baruch de Spinoza, Adriaan Koerbagh en Franciscus van den Enden, 

bevestigden de aanname dat de toneeltheorie van Nil en zijn ingrepen in toneelteksten 

uitstekend aansluiten bij deze denkrichting. Voorts stelde ik vast dat romanisten het 

classicistisché tonéél in Frankrijk indérdaad al mét Déscartés’ niéuwé kijk op wéréld én méns 

hebben verbonden. Tegelijkertijd realiseerde ik me dat het milieu rond het genootschap de 

rationalistische interpretatie van Nils werken niet alleen legitimeert, maar deze zelfs oplegt 

gezien de nauwe contacten tussen radicale rationalisten en Nil-leden. 

Een belangrijk detail waaraan in literatuurhistorische beschrijvingen van dit genootschap 

nauwelijks aandacht is geschonken, is de band van enkele genootschapsleden met 

rationalistische kringen in de Lage Landen. Zo weten we zeker dat ten minste een deel van hen 

gefundeerde kennis had van de cartesiaanse ideeën en die opvattingen aanhing. Ook waren 

minstens twee leden bevriend met Spinoza en Adriaan Koerbagh. In deze studie zal dan ook 

worden aangetoond dat ten eerste de radicale toewijding aan gereguleerd toneel en de daarbij 

horende voorschriften te verklaren zijn vanuit (radicaal) rationalistische denkbeelden; ten 

tweede dat die denkbeelden Nil er niet alleen toe aanzetten toneelregels te ontwikkelen en toe te 

passén, maar dat hét génootschap béwust rationalistisché théma’s in zijn tonéélstukkén 

verwerkte; en ten derde dat het genootschap met deze rationalistische opvattingen een 

beschavingsoffensief richting Schouwburg, toneeldichters en publiek beoogde. 

Het hoofddoel van deze studie is een nieuwe interpretatie van de toneelstukken, de 

toneeltheorie en het functioneren van Nil Volentibus Arduum door ze vanuit een zeventiende-

eeuws rationalistisch denkkader te analyseren. Door de culturele context van Nil te belichten, 

wil ik aandacht schenken aan tot dusver onderbelichte aspecten in het werk van het 

genootschap. Het filosofische klimaat, de ontstaanscontext van Nil alsmede zijn 

toneeltheoretische teksten en toneelstukken moeten bijdragen aan een nieuw, genuanceerder 

beeld van Nil. Deze studie zal dan ook een beeld schetsen van de rationalistische contacten van 

Nil Volentibus Arduum zodat ik Nils literatuurtheorie en zendingsdrang met behulp van de 

eigentijdse filosofische ideeën contextueel kan verklaren. Door gegevens en informatie die 

binnen de literatuurgeschiedschrijving niet of nauwelijks zijn opgemerkt, wil ik een ander dan 

het gebruikelijke poëticale interpretatiekader aanreiken. 

Het schetsen van een zo omvattend mogelijk beeld van het genootschap over zijn ontstaan, de 

werkwijze en de ideeën die de Nil-leden aanhingen, is het tweede doel van deze studie. Op die 

manier kan Nils beperkte imago worden verruimd om meer recht te doen aan de idealen en 

prestaties van het genootschap alsmede aan het hoge aanzien dat Nil in de late zeventiende en 

achttiende eeuw genoot. Om tot een omvattend beeld te komen heb ik in deze studie vier 

thematische invalshoeken gekozen en met elkaar gecombineerd: ten eerste de 

receptiegeschiedenis en literatuurhistorische beeldvorming over Nil, ten tweede de oprichting 

en de organisatorische context van het genootschap, ten derde de filosofische contacten van Nil 
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en de ideeën die in deze kringen circuleerden en ten slotte de duiding van Nils literatuurpolitiek, 

poëtica en toneelstukken tegen de achtergrond van die rationalistische ideeën en idealen. 

Een laatste – meer indirect – doel of wens is dat ik met deze studie gewijd aan Nils ideeën, 

functioneren en werk een lans hoop te breken voor meer onderzoek naar historische literaire 

vertalingen, omdat daardoor een vollediger beeld van het literaire leven in het Nederlandse 

taalgebied ontstaat. Literaire vertalingen zijn een rijke bron van informatie voor de 

reconstructie van de vroegmoderne receptiewereld.3 

De aanpak van dit onderzoek is historiserend: aan de hand van eigentijdse bronnen 

achterhaal ik informatie over de filosofische opvattingen van Nil om die vervolgens met de 

toneeltheorie en de toneelteksten te verbinden. In deze studie zal voor de analyse van Nils werk 

met andere woorden niet de gebruikelijke poëticaal-tekstuele invalshoek worden toegepast, 

maar een contextuele en filosofisch-historische. Voor een goede contextualisering belicht ik het 

netwerk, de werkterreinen, de organisatie en de werkwijze van het genootschap, voordat ik op 

de teksten zelf inga. Met mijn onderzoek neem ik uitdrukkelijk geen afstand van de poëticale 

analyse van Nils werk, die tot dusver door literatuurhistorici is gebezigd, maar doe ik een poging 

om de poëticale interpretatie te verbreden door er contextuele aspecten en eigentijdse 

filosofische ideeën aan toe te voegen, omdat ze elkaar niet uitsluiten maar juist completeren. 

Zoals al aan het begin van deze studie duidelijk wordt, vormen Nil en zijn toneelkunst een 

vast bestanddeel in de Nederlandse literatuurgeschiedschrijving. Om Nils tamelijk eenzijdige 

imago bij te kunnen stellen, moet er eerst aandacht zijn voor de traditionele beeldvorming over 

hét génootschap. Nil én hét zogénaamdé ‘Frans-classicistisché’ tonéél werden in de handboeken 

doorgaans als een zekere eenheid beschouwd en beoordeeld en beide kregen in de loop van de 

negentiende eeuw een tamelijk negatieve reputatie. Na kort de imagologie van deze literaire 

stroming te hebben behandeld, zal ik de gangbare indeling van het zeventiende-eeuwse toneel 

kritisch onder de loep nemen. Daarbij wordt ook stilgestaan bij de stand van onderzoek. 

Aangezien het literaire corpus van Nil tot 1680 bijna uitsluitend uit vertalingen bestaat, wat in 

de loop der tijd tot een marginalisering van de toneelstukken heeft geleid, zullen ook 

vertaalonderzoek in de Nederlandse literatuurgeschiedschrijving kort uiteengezet worden. De 

vertaalopvattingen van zeventiende-eeuwse dichters verschillen immers sterk van de 

verwachtingen van de hedendaagse lezer. Dit vormt de opstap naar de imagologie en het 

onderzoek over Nil alsmede de ontwikkeling daarvan, waarbij gekeken wordt hoe het negatieve 

beeld van Nil ontstond en waarom het in de vorige eeuw begon te veranderen. Omdat het 

génootschap, dé opkomst van hét ‘Frans-classicismé’ én litérairé vértalingén nauw 

samenhangen, is enige overlap niet te voorkomen. Dit onderzoek is een sprekend voorbeeld 

voor de onbestendigheid van literaire oordelen en de bijna onontkoombare beïnvloeding van 

literatuurhistorisch onderzoek door de ‘culturele bril’ van de onderzoeker. Dit hielp mij tijdens 

                                                             
3 Vérgélijk bijvoorbééld Harald Héndrix: ‘Dé récéptiéhistoricus zal daarvan [dé vértalingén] dankbaar 
gebruik maken, want uit de vroegmoderne periode zijn zo weinig interpretaties overgeleverd dat de wel 
ruimschoots voorhanden vrije vertalingen kostbaar materiaal vormen om de lezersreacties op bepaalde 
teksten te reconstruerén.’ Héndrix, ‘Ovér hét culturélé bélang’, 1998, 86. 
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het onderzoek en het schrijven van deze studie bij de bewustwording van mijn eigen 

‘éénéntwintigste-ééuwsé bril’, dié mijn interpretatie van het genootschap en zijn werk 

ongetwijfeld sterk heeft beïnvloed.4 

1.1.2 Structuur 

De verschillende benaderingswijzen, waarmee een omvattend Nilbeeld wordt nagestreefd en de 

keuze om zowel de toneeltheorie als de toneelpraktijk te behandelen maakten de opbouw van 

dit proefschrift soms lastig. Om de wetenschapshistorisch-imagologische, de rationalistisch-

filosofische en de literatuurhistorisch tekstueel-poëticale invalshoeken begrijpelijk te kunnen 

presenteren, moeten die voldoende toelichtingen over de achtergrond bevatten. Die is vaak zelf 

al tamelijk complex en uitgebreid. Gezien de veelheid aan informatie heb ik ervoor gekozen de 

fundamentele gegevens – de achtergrond – die noodzakelijk zijn voor de analyses van Nils 

werken, zoveel mogelijk te scheiden van de analyses zelf. De eerste drie hoofdstukken, de eerste 

twee paragrafen van hoofdstuk 4 en grote delen van hoofdstuk 5 leveren die 

achtergrondinformatie voor de analyse van Nils werk. De analyse en tegen de achtergrond van 

rationalistische ideeën is met name in hoofdstuk 4.3 en 6 verwerkt. Niettemin hebben de 

informatieve hoofdstukken behalve een voorbereidende en contextualiserende functie ook een 

andere taak. Ze presenteren zelf al rijkelijk gegevens en ideeën die het eenzijdige Nilbeeld 

bijstellen. In hoofdstuk 4 wordt de toneeltheorie van Nil behandeld, terwijl in de hoofdstukken 5 

en 6 de toneelstukken zelf aan de orde komen. Het zesde hoofdstuk is analytischer van aard dan 

hoofdstuk 5, dat de functie heeft de toneelstukken zelf inhoudelijk te introduceren en te 

contextualiseren. 

Ter verduidelijking van de opbouw en een beter begrip van deze studie vat ik de structuur 

van dit proefschrift hier kort samen. Paragraaf 1.2 behandelt verschillen en raakvlakken tussen 

het barokke en het classicisitische drama in Frankrijk en in de Lage Landen. Hier wordt de stand 

van het onderzoek naar deze stromingen weergegeven, een kritische noot geplaatst bij de 

gangbare stromingsaanduidingen en indeling van het zeventiende-eeuwse Nederlandse toneel. 

Ook werpen we een blik op de belangrijkste Franse en Nederlandse literaire voorbeelden van 

Nil. Aangezien het literaire corpus van Nil uit de beginjaren bijna uitsluitend uit 

toneelvertalingen bestaat worden in paragraaf 1.3 literaire vertalingen onder de loep genomen. 

Ook hier wordt gekeken naar het onderzoek dat naar dit genre is verricht en naar de receptie 

van vertaalde literatuur. Er worden verklaringen aangedragen voor de marginalisering van 

vertaalde literatuur in het literatuuronderzoek, ongeacht de kwantiteit en hoge waardering van 

literaire vertalingen in de late zeventiende eeuw. Daaraan nauw verwant is het onderzoek naar 

Nil Volentibus Arduum en de analyse van het veranderde Nilbeeld door de jaren heen in 

paragraaf 1.4. Omdat het genootschap vooral literaire werken of poëticale geschriften 

                                                             
4 Een voorbeeld voor mijn beïnvloeding is de omstandigheid dat ik als niet in de filosofiegeschiedenis 
geschoolde literatuurhistorica een rationalistische invalshoek voor het werk van Nil kon kiezen, doordat 
Spinoza in de afgelopen vijftien jaar een steeds bredere wordende belangstelling ervaart: zowel binnen de 
wetenschap als daarbuiten. 
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publiceerde, heeft het voornamelijk aandacht van literatuurhistorici gekregen. Het 

literatuurhistorische onderzoek staat in deze paragraaf dan ook centraal. Evengoed wordt hier 

ook aandacht besteed aan de kijk op het genootschap en specifieke leden vanuit het 

rationalistisch-filosofische onderzoek. 

Het rationalistische netwerk in Amsterdam en de ideeën die daar in omloop waren staan in 

het tweede hoofdstuk centraal. Naast het samenbrengen en ordenen van informatie die binnen 

het zeventiende-ééuwsé tonéélondérzoék nauwélijks békénd zijn, wordt hiér dé ‘fysiéké’ link 

gelegd tussen het genootschap en rationalistische denkers. De algemene bij deze denkrichting 

horende ideeën dienen als achtergrond voor de interpretatie van Nils ideeën en werken. 

In hoofdstuk 3 wordt uiteengezet waarom en hoe Nil is ontstaan, hoe het genootschap precies 

functioneerde en welke projecten het ontplooide. We beginnen met de oprichting (paragraaf 

3.1), die samenhing met een conflict met de Amsterdamse Schouwburg. Daarom behandelen we 

achtereenvolgens de werking en ontwikkeling van dit theater, het conflict, de idealen en 

ambities van Nil en de reacties, zowel uitgesproken lovende als zeer kritische, uit de beginjaren. 

In paragraaf 3.2 staan de organisatie en de onderzoeksmethode van Nil centraal: hoe verliepen 

de wekelijkse bijeenkomsten? Op welke manier ging Nil bij zijn onderzoeksprojecten te werk? 

Daarna (3.3) is er aandacht voor de uitermate brede belangstelling van Nil, om te laten zien dat 

die veel verder ging dan de overgeleverde toneelgerelateerde publicaties. Het grote succes, maar 

ook de soms stevige kritiek op Nils optreden, maakten het nodig om goed na te denken over de 

bescherming van de publicaties. Daarom zal hier ook worden besproken hoe het genootschap 

trachtte roofdrukken te voorkomen en welke patronen het voor zijn toneelstukken benoemde. 

Vervolgens ga ik na hoe Nil vanaf 1676 optrad, toen meerdere leden bestuursfuncties in de 

Schouwburg kregen aangeboden en die vervolgens ook bekleedden. Hoewel de focus van deze 

studie ruwweg de eerste tien jaar van Nils bestaan behelst, met andere woorden tot 1680, sta ik 

aan het einde van dit hoofdstuk even stil bij de ontwikkeling van Nil na de heroprichting in 1682, 

om te laten zien dat Nils bestaans- en bloeiperiode langer waren dan doorgaans werd 

aangenomen. 

In het vierde hoofdstuk staat Nils toneeltheorie centraal: na een chronologisch overzicht van 

theoretische publicaties op volgorde van hun ontstaan, besteedt de volgende paragraaf aandacht 

aan een bijzondere vorm van toneeltheorie: de verwerking van Nils poëticale idealen in een 

klucht. In paragraaf 4.3 wordt ten slotte de toneeltheorie verbonden aan rationalistische ideeën 

en daaruit ook verklaard. Daarvoor zijn drié théma’s gékozén dié zowél bij Nil als ook binnén 

rationalistische kringen een belangrijke rol speelden: ten eerste, het geloof in persoonlijke en 

maatschappelijke vooruitgang door kennis, kritiek en didactiek. Ten tweede beschrijf ik het 

rationalistische vertrouwen in het menselijke verstand en de daaruit voortkomende drang van 

Nil om de toneelkunst te ‘verwetenschappelijken’. Ten derde komen Nils visies op hartstochten 

aan bod. Hartstochten nemen niet alleen in de toneeltraditie een belangrijke plaats in: 

toneelstukken, met name tragedies, dienen van oudsher emoties op te roepen. Emoties spelen 

ook bij Nils ideaal het toneel aan ‘wéténschappélijké’ normén té latén voldoén een belangrijke 

rol, evenals in de rationalistische geschriften van Descartes en Spinoza. De toneelopvattingen 
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van Nil en toneelhartstochten die het genootschap in zijn poëtica heeft beschreven worden hier 

met opvattingen van deze twee wijsgeren vergeleken. 

In het vijfde hoofdstuk richten we onze blik op de toneelstukken van Nil. Na eerst de 

chronologie van de publicaties te hebben belicht en met de volgorde van ontstaan te hebben 

vergeleken, laat ik zien welk Nil-lid welk toneelstuk in eerste instantie heeft vertaald of 

geschreven. Daarna volgen korte samenvattingen van Nils toneelstukken uit ruwweg de eerste 

tien jaar van zijn bestaan. Via de inhoud verdeelde het genootschap drama’s in diverse 

toneelgenres. De genres die Nil in de beginjaren zelf produceerde waren opvallend divers. Nil 

had hier goed over had nagedacht en de eigen genrecriteria stipt opgevolgd. Dit hoofdstuk wordt 

afgesloten met een uiteenzetting over het langaanhoudende succes van Nils werken, zowel op de 

planken van de Amsterdamse Schouwburg als in druk. 

In het laatste deel van dit proefschrift presenteer ik duidelijk rationalistische ideeën in Nils 

toneelstukken. Ik begin dan met de uiteenzetting van de waarschijnlijkheidseis waaraan alle 

toneelstukken zich oriënteerden zoals uit een aantal voorbeelden van de toneelhandeling en de 

personages zal blijken. Vervolgens toon ik aan de hand van een vijftal rationalistische thema’s 

aan hoe Nil juist dié théma’s in zijn toneelstukken verwerkte of versterkte en ze op die manier 

expliciteerde en onder de aandacht van het publiek probeerde te brengen. Die thema’s, die in 

verschillende toneelstukken terug zijn te vinden, vergelijk ik met rationalistische ideeën van 

onder anderen Spinoza en Koerbagh over dezelfde onderwerpen, om te laten zien in hoeverre 

Nil daarbij aansluit. In de laatste paragraaf laat ik zien op welke manier Nil het publiek 

doelgericht probeerde te beïnvloeden en in hoeverre dit in de toneelstukken terug te vinden is. 

1.1.3 Afbakening in tijd en tekstcorpus 

Deze studie behelst ruwweg de eerste tien jaar van het genootschap. Ik heb het jaar 1680 als 

eindpunt voor mijn onderzoek gekozen, omdat het genootschap in dat jaar voor twee jaar 

ophield te bestaan. Na de nieuwe start in 1682 was de bezetting drastisch gewijzigd. De 

informatiebronnen zijn vanaf 1682 duidelijk schaarser dan voor de periode 1669-1680. 

Inhoudelijk is het eindpunt 1680 goed te verantwoorden, omdat de publicaties van Nil uit die 

tijd een andere functie hadden dan latere publicaties. Nil gaf in de beginperiode zijn 

toneelteksten en toneeltheoretische beschouwingen uit, met het doel zichzelf in de 

Amsterdamse toneelwereld op de kaart te zetten en iedereen van zijn opvattingen te willen 

overtuigen. Bovendien lijken vanaf 1682 radicaal-rationalistische ideeën een minder grote rol te 

hebben gespeeld bij het vervaardigen van toneelstukken. Voor een duidelijker beeld van Nils 

zelfpresentatie, zal ik tevens stilstaan bij de overige activiteiten die het genootschap in zijn 

eerste tien levensjaren ontplooide. Het immense publicatieoffensief van literatuurtheoretische 

beschouwingen en kritische toneelvertalingen in die periode vormt namelijk slechts één kant 

van de medaille. Via extracten uit de vergadernotulen van het genootschap blijkt een nog grotere 

divérsitéit aan théma’s waar dé lédén zich géduréndé in die jaren aan wijdden. 

Het corpus bij dit onderzoek valt in drie tekstsoorten uiteen: de notulen die Nil tot circa 1680 

bijhield, de toneeltheoretische werken van Nil, meestal in proza, en de toneelstukken die Nil tot 

1680 publiceerde. Het gaat hierbij om in totaal twaalf toneelstukken, bijna uitsluitend 
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vertalingen. Gezien de omvang van dit corpus wordt bij het onderzoek van de toneelteksten 

alleen gebruik gemaakt van de eerste drukken. Als er sprake is van een concurrerende vertaling, 

dan heb ik daarbij ook de eerste vertaling en de brontekst geraadpleegd. Op die manier is het 

mogelijk Nils werk te vergelijken met contemporaine Nederlandstalige stukken. Vergelijkbaar 

zijn de stukken, omdat ze op dezelfde bron teruggaan, in dezelfde tijd zijn ontstaan en met het 

oog op de Amsterdamse Schouwburg zijn vervaardigd. In de bijlage bij dit proefschrift is een 

uitvoerig inhoudsoverzicht opgenomen van alle tegenvertalingen van Nil met daarbij de eerste 

Nederlandse vertalingen waartegen het genootschap zich afzette en informatie over de 

bronteksten. Een volledig chronologisch overzicht van de toneelstukken die Nil Volentibus 

Arduum tussen 1669 en 1680 publiceerde, is te vinden in hoofdstuk 5.1. 

Aangezien bijna het complete literaire corpus uit toneelvertalingen bestaat, zijn er veel 

raakvlakken met vertaalwetenschappelijk onderzoek. Mijn keuze voor een doelculturele aanpak 

is voortgekomen vanuit een vertaalwetenschappelijk denkkader en discours is. Dat betekent dat 

het hier niet om een vergelijking van bronteksten en vertalingen gaat, maar dat ik Nils 

opvattingen over toneel(kunst) en Nils toneelstukken in een Amsterdamse cultuurhistorisch-

filosofische context wil plaatsen en ze daaruit zal verklaren. Hiervoor is het nodig om in de 

eerste hoofdstukken raakvlakken van Nil-leden met het rationalisme in kaart te brengen, zoals 

hun contacten en hun aan het rationalisme verwante denkbeelden. Nils rationalistische 

opvattingen weerspiegelden zich niet alleen in de toneelstukken, maar ook in de ideeën over de 

Schouwburg en in de toneelregels die het genootschap voorstond. De toneeltheorie vormt dan 

ook een belangrijke pijler van dit onderzoek. Voor een zo volledig mogelijk beeld van Nils 

toneelopvattingen heb ik niet alleen toneeltheoretische teksten gebruikt die Nil tot 1680 heeft 

gepubliceerd, maar ook de betogen die het genootschap later of onder andere omstandigheden 

uitbracht. Dat zijn ten eerste de berijmde toneeltraktaten Q. Horatius Flaccus dichtkunst op onze 

tijden en zeden gepast (1676) en Gebruik én misbruik des tooneels (1681) van Andries Pels, die in 

nauwe samenwerking met het genootschap zijn ontstaan. Ten tweede is dat de zeer uitgebreide 

toneelpoëtica Naauwkeurig onderwys in de tooneel-poëzy, die pas in 1765 in druk verscheen 

maar die al tussen 1669 en 1671 werd opgesteld. Ten slotte is er de klucht De gelukte list óf de 

bedrooge mof (1689), die in twee scènes stilstaat bij de idealen van Nil. Al deze werken zijn vóór 

1680 ontstaan of tenminste begonnen en weerspielgen met andere woorden Nils opvattingen uit 

de beginperiode.5 

In deze studie wordt gekeken in hoeverre Nils opvattingen aansluiten bij ideeën van 

Descartes en radicale Nederlandse denkers uit de tijd van Nil. Concreet zijn dat Spinoza, Adriaan 

Koerbagh, Franciscus van den Enden en Lodewijk Meyer. Deze afbakening betekent geenszins 

dat dit de enige (radicale) denkers zijn wier ideeën we bij Nil tegen komen.6 Ook laat de 

                                                             
5 Zie hiervoor hét ‘Ovérzicht tonéélthéorétisché géschriftén vérvaardigd tussén 1669 én 1679’ in § 4.1. 
6 Zo moét bijvoorbééld ook dé invloéd van Thomas Hobbés’ Leviathan zeer groot zijn geweest. Dat zien we 
bijvoorbeeld bij Koerbaghs ideeën, die voor een groot deel ook bij Meyer en Nil terug te vinden zijn. Van 
Bungé, ‘Introduction’, 2011. Désalniéttémin zullén inhoudélijké ovéréénkomstén mét dé Engélsé filosoof 
omwille van de omvang en de insteek van deze studie niet nader worden belicht. Voor de receptie van 
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bronnensituatie het niet toe om een uitspraak te doen in hoeverre Nil door Spinoza, Koerbagh of 

Van den Enden beïnvloed is of dat de ideeën in het cartesiaanse klimaat gelijktijdig en 

gemeenschappelijk zijn ontstaan. In deze studie ben ik niet zo zeer op zoek naar de concrete 

filosofische bronnen van Nil, maar wil ik aantonen dat het genootschap doordrongen was van 

rationalistische ideeën in het algemeen en van radicaal-rationalistische ideeën in het bijzonder. 

1.1.4 Terminologie 

De filosofisch-historische invalshoek van deze studie beperkt zich tot het rationalisme. Met 

rationalistisch bedoel ik het van het verstand uitgaande systematiserende wereldbeeld zoals 

René Descartes dit formuleerde, al ben ik me er goed van bewust dat Descartes zelf 

voortbouwde op andere (vroegmoderne) ‘rationalistisché’ denkers die het verstand en de 

wetenschappen een centrale plaats toekenden in hun ideeën en werken. Omdat meerdere leden 

van Nil door hun universitaire opleiding goed op de hoogte waren van de cartesiaanse ideeën en 

omdat er vriendschappelijke banden waren met de meer radicale Amsterdamse denkers 

Franciscus van den Enden, Spinoza en Adriaan Koerbagh, beperk ik me hier vooral tot 

raakvlakken van Nils werk met de ideeën van deze drie, naast de overeenkomsten met de iets 

gematigdere rationalistische opvattingen van Descartes. Waar ik hun opvattingen met Nils 

toneeltheorie en toneelwerk vergelijk, gaat het mij in eerste instantie niet om het aantonen van 

de concrete filosofische inspriratiebron voor een specifiek idee. Mocht dat wel zo zijn dan 

worden ze concreet als bijvoorbeel spinozistisch aangemerkt. Centraal staat hier echter – veel 

algemener – het rationalistische denkkader waarin het genootschap en zijn werk kunnen 

worden geplaatst. Dit denkkader bevat zowel meer gematigde als vrij radicale opvattingen, zoals 

we zullen zien. 

De literaire werken die Nil in de beginperiode publiceerde, gingen bijna alle direct terug op 

andere bronnen – meestal eigentijdse Franse toneelstukken. Nil produceerde met andere 

woorden voornamelijk literaire vertalingen. Het begrip vertaling is problematisch: een 

vroegmoderne vertaling verschilt sterk van wat wij tegenwoordig als vertaling aanmerken. Voor 

onze begrippen zijn vroegmoderne vertalingen zeer vrij. Vroegmoderne Franse vertalingen 

hebben niet voor niets de sprekende naam belles infidèles gekregen.7 Zeventiende-eeuwse 

vertalingen, bewerkingen, adaptaties of verbeteringen zijn feitelijk niet of alleen in incidentele 

gevallen van elkaar te onderscheiden. Dat geldt dus ook voor de toneelvertalingen van Nil. Met 

name de tegenvertalingen uit de beginjaren werden gepresenteerd als verbeteringen (emulatie) 

van een eerdere Nederlandse vertaling en van de brontekst. Omdat zeventiende-eeuwers en ook 

Nil zelf geen duidelijke distincties aanbrachten in deze begrippenkwestie en doorgaans het 

bégrip ‘ovérzéttén’ (vértalén) bézigdén, gébruik ook ik dé bégrippén ‘vertaling’, ‘vértalér’ én 

‘vértalén’. Strikt genomen kunnen de toneelstukken van Nil dus ook als bewerkingen of 

                                                                                                                                                                                              
geschriften van Hobbes in Holland en de Nederlandse vertalingen zie het tweede hoofdstsutk in 
Schoneveld, Intertraffic, 1983. 
7 Von Stackélbérg, ‘Blüté’, 1988; Zubér, Les ‘Belles infidèles’, 1995. Over het begrip en vrije vroegmoderne 
vertalingen buiten Frankrijk zie: Albrecht, Literarische Übersetzung, 1998, 76-83. 
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adaptaties en in de meeste gevallen zelfs als emulaties worden aangeduid. De begrippen 

‘adaptatié’, ‘béwérking’ é.d. wordén hiér zoveel mogelijk vermeden. Waar ze wel worden 

gebruikt staan ze niet in contrast tot het begrip ‘litérairé vértaling’, maar zijn zé synoniém. 

Doeltekst en vertaling worden synoniem gebruikt. 

Om het onderzoek zo weinig mogelijk door de huidige vertaalopvattingen te laten leiden 

wordt in onderhavige studie uitgegaan van het concept assumed translation afkomstig van de 

vertaalwetenschapper Gideon Toury.8 Al voelt iedereen intuïtief aan wat een vertaling is, het is 

niet mogelijk om een universele definitie van het begrip ‘vertaling’ te geven. Evenals literatuur 

en kunst zijn vertaalopvattingen geen constante concepten maar zijn zij cultuur- en 

tijdgebonden. Daarom stroken onze verwachtingen wat betreft een goede vertaling doorgaans 

niet met de vroegmoderne praktijk. Wanneer talige uitingen, die zich als vertaling presenteren, 

als zodanig worden beschouwd, kan ten eerste begripsverwarring worden voorkomen. Literaire 

vertalingen worden weleens min of meer expliciet van literaire adaptaties en bewerkingen 

afgegrensd. Criteria voor dit betekenisonderscheid ontbreken meestal. De betekenisgrenzen zijn 

dan gevoelsmatig getrokken en niet beargumenteerbaar, waardoor de categorieën een arbitrair 

karakter krijgen. Ten tweede verhindert het concept van de assumed translation een onbewuste 

beoordeling volgens de maatstaven van de onderzoeker. 

Met een hervertaling wordt in deze studie een vertaling bedoeld die al dan niet bewust van 

een tekst wordt gemaakt nadat de tekst al eerder is vertaald. Een subgroep van de hervertaling 

is de tegenvertaling. Dat is een concurrerende vertaling die direct betrekking heeft op een 

voorafgaande vertaling. Eén éérdéré vértaling dié één tégénvértaling ‘oproépt’ noém ik 

initiaalvertaling. 

Zoals we in paragraaf 1.2.2. zullen zien kleefde aan het laatzeventiende-eeuwse toneel lange 

tijd een negatief imago. Om te vermijden dat die negatieve connotaties mee zouden klinken, 

gebruik ik hier andere dan de gebruikelijke, ten dele beladen begrippen voor ‘Frans-

classicistisch’ tonéél en spektakeltoneel, te weten gereguleerd toneel en baroktoneel. Omwille 

van de historiserende insteek van dit proefschrift gebruik ik de tegenwoordig positief geladen 

bégrippén als ‘niéuw’, ‘vérniéuwénd’, ‘originéél’ én ‘oorspronkélijk’ in de meest neutrale zin, in 

overeenstemming met de vroegmoderne kunstopvatting. Tevens hoop ik zo licht te werpen op 

de doorlopende toneeltraditie in Amsterdam. De toneelkunst die Nil voorstond, wordt immers 

doorgaans beschouwd als een radicale breuk met het Renaissancetoneel. Toch zijn er, naast een 

aantal verschillen, juist ook veel overeenkomsten tussen de vroegzeventiende-eeuwse 

toneelontwikkelingen en de koers van Nils ontstaanstijd. Bovendien zag en presenteerde Nil 

zichzelf als voortzetter en verbeteraar van het Nederlandstalige drama, geheel in de lijn van zijn 

voorbeelden Hooft en Vondel. 

Om hét stilistisch mindér fraaié bégrip ‘Nédérlandstaligé vértaling’ té vérmijdén, gébruik ik 

‘Nédérlandsé vértaling’. ‘Nédérlandsé’ vérwijst daarin naar hét Nédérlands als doéltaal, én niét 

naar Nederland als natie of staat. 

                                                             
8 Toury, ‘Thé Notion’, 1995. 
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De begrippen (hevige) ‘emotie’, ‘affect’, ‘hartstocht’ en ‘passie’ worden, indien niet anders 

aangegeven als synoniem gebruikt. Daarbij probeer ik zoveel mogelijk ‘passie’ bij Descartes, 

‘affect’ bij Spinoza en ‘hartsocht’ bij Nil te gebruiken om bij hun begrippen aan te sluiten. Daarbij 

moet erop worden gewezen dat we onder een emotie nu iets anders verstaan, namelijk een 

innerlijk proces: de mens zelf produceert de emotie. Descartes, Spinoza en Meyer waren echter 

van mening dat de mens emoties ondergaat die door externe oorzaken worden opgeroepen. De 

mens is volgens deze opvatting hét lijdéndé ‘voorwérp’, wat wé nog térugzién in hét Duitsé 

woord ‘Léidénschaft’. 

1.2 Classicisme: stand van onderzoek en kritische bespiegeling 

Als er in de Lage Landen een verkiezing van de meest verguisde literatuur door 

literatuurhistorici zou plaatsvinden, dan zou het werk van Nil Volentibus Arduum hoog eindigen, 

misschien zelfs wel op de eerste plaats. In de vroegmoderne tijd was dit anders: na aanvankelijk 

enige opschudding te hebben veroorzaakt, genoot Nil gedurende de late zeventiende en de hele 

achttiende eeuw een hoog aanzien, wat blijkt uit herdrukken van het werk van het genootschap, 

de toneelopvoeringen en de talrijke lovende verwijzingen naar zijn werk en streven. Vanaf de 

negentiende eeuw veranderde de situatie echter drastisch. Er ontstond felle kritiek op het 

genootschap, die daarna zo vaak is herhaald, dat het negatieve beeld tot op de dag van vandaag 

in beton gegoten lijkt te zijn. Een onderzoek naar Nil Volentibus Arduum en zijn toneelkunst kan 

niet voorbijgaan aan dit negatieve beeld en de oorzaken ervan. Om die reden is dit eerste 

hoofdstuk tweeledig. Na een uiteenzetting van de probleemstelling, het tekstcorpus en de 

onderzoeksvraag volgt een bespreking van de stand van onderzoek, aangevuld met een analyse 

van de waarderingsgeschiedenis van zowel het laatzeventiende-eeuwse classicisme, vertaalde 

literatuur in de vroegmoderne tijd als het genootschap. Dit tweede deel is zowel historiserend 

als wetenschapsfilosofisch van aard. Historiserend is het waar de stand van het onderzoek 

wordt gereconstrueerd, zoals die zich aan de hand van de toenmalige bronnen voordoet. In 

andere passages heeft het hoofdstuk een meer wetenschapsfilosofisch of wetenschapshistorisch 

karakter, daar waar de ontwikkeling van de beeldvorming wordt uiteengezet en die 

beeldvorming tegen de achtergrond van haar ontstaan ontleed en geduid wordt. Het betreft de 

beeldvorming van literatuurhistorici over Nil, over de laatzeventiende-eeuwse toneelkunst en 

over literaire vertalingen. De methodologische historiografie en de stand van het onderzoek heb 

ik niet van elkaar gescheiden, omdat de blik van de onderzoekers het Nil-onderzoek sterk heeft 

bepaald. 

Het genootschap, dat zich onder andere liet inspireren door de eigentijdse Franse 

toneelkunst, heeft in de literatuurgeschiedschrijving bekendheid gekregen als bepleiter en 

vérspréidér van hét zogénaamdé ‘Frans-classicismé’ in dé Républiék.9 Daarom zal ik eerst 

                                                             
9 Zie bijvoorbeeld Jonckbloet, Geschiedenis, 1890, dl. 4, 374; Te Winkel, Ontwikkelingsgang, 1924, dl. 4, 
423-456; Worp, Geschiedenis, 1903, dl. 1, 356; Knuvelder, Handboek, 1971, dl. 2, 501-503; Porteman, 
Smits-Veldt, Een nieuw vaderland, 2008, 692. 



- 21 - 

 

beknopt de Franse literatuur en de stand van onderzoek hiernaar beschrijven. Daarna behandel 

ik de zeventiende-eeuwse Amsterdamse toneelkunst en het beeld dat hiervan bestaat in de 

literatuurgeschiedenis. Aangezien een groot deel van de literatuur teruggaat op anderstalige 

bronnen – ook de meeste toneelstukken van Nil – wordt hier expliciet aandacht besteed aan 

vertaalde literatuur en haar positie in de literatuurgeschiedenis. Daarbij maak ik een 

onderscheid tussen de literatuurgeschiedschrijving van vóór en die van na 1950, omdat de 

denkwijze over literaire en culturele invloeden vanuit het buitenland rond die tijd veranderde. 

Vervolgens staat de ontwikkeling van de beeldvorming van het genootschap centraal. Ook 

hierbij ga ik zowel in op de historische situatie als de literatuurhistorische visies en 

stellingnames. Aangezien ‘Frans-classicisme’ en literaire vertalingen in het literatuurhistorisch 

onderzoek naar Nil Volentibus Arduum doorgaans een wezenlijke rol spelen, zijn bij de analyse 

van het stromings-, vertaal- en genootschapsonderzoek enige overlappingen onvermijdelijk. 

1.2.1 Classicisme in Frankrijk 

Het classicisme in Frankrijk, met name de classicistische toneelkunst, is in de afgelopen 150 jaar 

onderwerp geweest van veel onderzoek. De toneelstukken zijn ook vandaag de dag nog een vast 

bestanddeel van het toneelrepertoire in Frankrijk en daarbuiten en er zijn lijvige studies aan 

gewijd. Franse literatuuronderzoekers verwezen met hét bégrip ‘classicisme’ oorspronkélijk 

naar literatuur die tussen circa 1660 en 1685 was ontstaan en die aan een aantal vaste regels 

voldeed.10 De bekendste vertegenwoordigers van deze literaire stroming, die ook de naam la 

grande époque heeft gekregen, waren de toneeldichters Pierre Corneille (1606-1684), Jean 

Racine (1639-1699) en Jean-Baptiste Poquelin, beter bekend onder de naam Molière (1622-

1673). Zij richtten zich bij de dramatische en thematische opzet van hun stukken naar klassieke 

Griekse of Romeinse voorbeelden, zoals Aristoteles (384-322 v.Chr.) en Horatius (65-27 v.Chr.). 

De stromingsaanduiding ‘classicisme’, die overigens pas in de negentiende eeuw werd 

ingevoerd, benadrukt de relatie tussen de belles lettres en de klassieke oudheid.11 Dat verband 

zag men ook in de vroegmoderne tijd. Als we bedenken dat de ideale dichter toen klassiek 

geschoold was, de zogenaamde poeta doctus, dan blijkt dat die relatie met de oudheid niet 

neutraal was, maar een ideaalbeeld vertegenwoordigde. De volgens klassieke regels opgestelde 

Franse toneelstukken waren in de ogen van adepten superieur aan drama’s die de thema’s en 

theorieën uit een ver verleden minder streng volgden. Het begrip ‘classiqué’ weerspiegelt 

daarnaast een zekere universaliteit die niet alleen de zeventiende-eeuwers zelf, maar ook latere 

onderzoekers aan die stroming toekenden. Door dit begrip te hanteren suggereerden 

literatuuronderzoekers dat de zeventiende-eeuwse literatuur van alle tijden zou zijn. Deze visie 

werd in de jaren vijftig van de twintigste eeuw bijgesteld, doordat meer aandacht werd 

                                                             
10 Grimm, Französische Klassik, 2005, 148-167. Zie ook Bury, Le classicisme, 1993, 5-6, 10-12, 46-51. 
11 Voor één béknopté bégripsgéschiédénis van ‘classiqué’ én ‘classicismé’, zié Dictionnaires le Robert, 2013. 
Voor hét bégrip ‘classiqué’ in dé Fransé litératuurgéschiédschrijving, zié Grimm, Französische Klassik, 
2005, 2-11. Voor één romantisch gékléurdé bégripsdéfinitié van ‘Classicismé’ in hét Nédérlands, zié 
Brugmans, ‘Wat is classicismé?’, 1936. 
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geschonken aan de barokke toneelkunst in het Franse literatuuronderzoek. De barok viel een 

opwaardering ten deel en de classicistische literatuur verloor haar uitzonderlijke status. Lange 

tijd was de barok als voorloper van het classicisme beschouwd, terwijl deze stromingen vanaf de 

jaren vijftig worden gezien als dialectische tegenhangers van één en dezelfde zaak: de 

zeventiende-eeuwse Franse literatuur. Volgens die laatste zienswijze bestonden de twee 

uitersten, barok en classicisme, onafscheidelijk naast elkaar, reageerden ze direct op elkaar en 

legitimeerden ze elkaars bestaan.12 Het in de literatuurgeschiedschrijving veelgebruikte begrip 

doctrine classique, bekend door de studie La formation de la doctrine classique en France (1927) 

van René Bray, is in de loop der jaren dan ook onder vuur komen te liggen, omdat de romanist 

Bray daarmee een afgesloten, homogeen regelsysteem bedoelde, geheel losstaand van het 

ongereguleerde toneel. Latere onderzoekers betwistten dit: tegenwoordig spreken romanisten 

eerder van een veelvoud aan classicistische opvattingen, die zich als een rode draad door de hele 

zeventiende eeuw weefden.13 

De zogenaamde barokliteratuur kenmerkte zich door de nadruk op het wonderbaarlijke (le 

merveilleux) en had vooral als doel het publiek te vermaken.14 Hiervoor gebruikten de 

toneelauteurs opvallende, vaak hoogdravende of juist zeer platte taal, met veel beeldspraak en 

sententies. Barokke toneelstukken kenden daarnaast complexe, mysterieuze en op continue 

verandering gerichte intriges, visueel spektakel en zelfs bloederige, angstaanjagende scènes. De 

tragikomedie, een mengvorm van treurspel en blijspel, was een prominent genre binnen deze 

stroming. 

De meer classicistische auteurs en theoretici ervoeren de poëticale vrijheid van de barokke 

toneelkunst als ongeregeld, onwaarschijnlijk en onwelvoeglijk. Zij wensten duidelijke 

voorschriften op te stellen, waardoor het ware doel van het tonéél ‒ lering en vermaak ‒ 

gegarandeerd bereikt zou worden. Het wonderbaarlijke was voor hen hooguit een middel, nooit 

een doel op zichzelf.15 Omdat het publiek alleen van begrijpelijke stukken iets zou kunnen 

opsteken, pleitten de auteurs voor een aantal literaire kerndeugden, te weten waarschijnlijkheid 

(vraisemblance), betamelijkheid (bienséance) en helderheid (clarté), met als gezamenlijk 

richtsnoer het gezond verstand (bon sens). Zo vormde de classicistische toneelkunst een 

logische, op het verstand gestoelde pendant van het baroktoneel, dat het wonderbaarlijke 

idealiseerde. De Poolse filosoof én kunsthistoricus Władisław Tatarkiewicz karakteriseerde de 

belangrijkste concepten van de classicistische dichtkunst: esthetisch rationalisme, 

universalisme, hang naar regels (met name waarschijnlijkheid en welvoeglijkheid), 

vervolmaking van de natuur in de kunst en het utile dulci-idee.16 

Aangezien er geen strikte scheiding tussen barokke en classicistische schrijvers bestond, 

speelde in de classicistische toneeltheorie ook het wonderbaarlijke een rol. Zelfs de meest 

                                                             
12 Grimm, Französische Klassik, 2005, 152-153. 
13 Bray, La formation, 1957; Zuber, Les émerveillements, 1997, 302, 303; Braider, The matter, 2012, 5. 
14 Voor een overzicht van de barokreceptie in de literatuurgeschiedenis vanaf Bray, zie Von Stackelberg, 
Französische Klassik, 1996, 21-93. 
15 Wéhlé, ‘Eros’, 1985, 168, 171-179. 
16 Tatarkiewicz, Petsch, Aesthetics, 1974, 342-352. 
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barokke schrijvers maakten bewust of onbewust gebruik van klassieke toneelregels of 

bewerkten klassieke toneelstof. De toneelstukken van Pierre Corneille weerspiegelen dit: vooral 

zijn vroege werken worden gekenmerkt door volle tonelen, spektakel, diversiteit en grootsheid. 

De Académie française, die classicistisch toneel en zuiver Frans bepleitte, bekritiseerde 

Corneilles tragikomedie Le Cid (1637) dan ook hevig, omdat hierin de aristotelische eenheden 

van tijd en handeling en de eenheid van plaats niet in acht waren genomen. Ondanks de 

discussie die onder toneelkenners losbrak, de zogenaamde Querelle du Cid, bleef dit tamelijk 

barokke stuk bij het publiek razend populair. Niettemin groeide Corneilles belangstelling voor 

de classicistische regels gestaag, wat voor een groot deel samenhing met de voorkeuren en de 

status van de Académie française. De reeds bestaande Académie was in de jaren dertig erkend 

door de autoriteiten van Frankrijk en trad op als fervent voorstander van klassieke toneelregels 

en -stof. Corneille voegde zich naar de smaak van het gezag en paste enkele jaren later zijn 

controversiële tragikomedie Le Cid aan de classicistische toneelregels aan. Ook in zijn overige 

werken maakte hij steeds consequenter gebruik van de aristotelische eenheden en andere 

voorschriften en zo ontwikkelde hij zich geleidelijk tot voortrekker van het classicisme. Dat 

leidde ertoe dat Corneille in 1647 zelf lid werd van de Académie, het classicistische bolwerk par 

excellence, en in 1660 drie richtinggevende traktaten over toneelvoorschriften publiceerde: de 

Trois Discours sur la poésie dramatique, waarin hij de klassieke regels toelichtte.17 Naast 

Corneille staan tragedieschrijver Racine en komedieschrijver en theaterdirecteur Molière 

bekend als classicisten pur sang, al had in elk geval Molière ook een duidelijke affiniteit met het 

wonderbaarlijke van de barokke kunst, zoals blijkt uit zijn balletten en balletkomedies.18 

De toneelregels gingen voor een substantieel deel terug op autoritaire bronnen uit de 

klassieke oudheid, in de eerste plaats op de ideeën van Aristoteles. Aan zijn poëtica hadden de 

zestiende-eeuwse Italiaanse humanisten, in het bijzonder commentator Julius Caesar Scaliger 

(1484-1558), talrijke interpretaties, kritieken en exegeses gewijd die in de zestiende en 

zeventiende eeuw met veel belangstelling werden gelezen en nagevolgd.19 In de tweede plaats 

speelde in navolging van de Ars poetica van Horatius ook het ethisch utilitarisme – zedenlessen 

door middel van vermaak – een grote rol in de classicistische opvattingen.20 Horatius had zich 

bovendien uitgesproken tegen de vertoning van gruwelijke scènes en had daarvoor 

alternatieven aangedragen. Kortom, regulering door middel van theorievorming was hét 

kenmerk van de classicistische literatuur.21 

Al in de negentiende eeuw is in de Franse literatuurgeschiedschrijving de link gelegd tussen 

het rationalisme, in het bijzonder het cartesianisme, en de literatuur en theorievorming tussen 

                                                             
17 Von Stackelberg, Französische Klassik, 1996, 53-55, Cornéillé, ‘Discours’, 1862, 13-122. 
18 Grimm, Französische Klassik, 2005, 153. 
19 Wéhlé, ‘Eros’, 1985, 168-171. Voor de invloed van Scaliger (en Aristoteles) op de poëticale theorie, zie 
Déitz, ‘Aristotélés’, 1995. 
20 Over het spanningsveld tussen het nuttige en het wonderbaarlijke in het classicismé zié Wéhlé, ‘Eros’, 
1985, 171-179. 
21 De Haas, De wetten, 1998, 10. 
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circa 1660 en 1685.22 ‘Lé classicismé, c’ést la doctriné dé la raison’, concludéérdé Réné Bray in 

1927 in zijn studie La formation de la doctrine classique.23 Toch ging hij ervan uit dat cartesiaans 

gedachtegoed pas vanaf de Querelle des anciens et des modernes in de jaren tachtig van de 

zévéntiéndé ééuw actiéf in dé litératuur(théorié) wérd vérwérkt. Dé ‘modérnén’, dié dé 

eigentijdse kunst boven de klassieke stelden, gebruikten cartesiaanse ideeën en argumenten om 

zich tégén hét classicistisché dogma van dé ‘oudén’ té vérzéttén. Echtér, ook vóór die tijd kunnen 

we rationalistische ideeën in de literatuur aanwijzen, al is niet duidelijk in hoeverre deze direct 

op René Descartes (1596-1650) teruggaan of meer een algemene rationalistische zeitgeist 

weerspiegelen die in de neostoïcijnse wortelt.24 De zeventiende eeuw, le Grand Siècle, staat in de 

literatuurgeschiedschrijving niet alleen bekend om de zelfbewuste taalzuivering en de striktheid 

van de poëticale regels, maar ook om het onverzettelijke hardnekkige, totale geloof in de macht 

van het verstand, geheel conform de ideeën van Descartes, die in dit opzicht dus als prominent 

vertegenwoordiger van een algemene beweging beschouwd kan worden.25 Dé ‘natuur’ wérd 

gezien als beredeneerbare, door de ratio ontworpen, ideale vorm. 

Het rationalisme is ook terug te vinden in het Franse toneel uit de tweede helft van de 

zeventiende eeuw. Enerzijds kwam dit voort uit de eerder herleefde klassieke esthetica met haar 

op het verstand stoelende kunstregels en idealen van orde, regelmaat en harmonie.26 Immers, al 

voor het rationalisme werden binnen de (toneel)kunst regels gepropageerd die tot smaakvolle 

kunst zouden leiden. De classicistische dichters geloofden zoals hun klassieke voorbeelden dat 

het verstand noodzakelijk is voor het maken van goede dichtkunst en voor het beoordelen van 

literaire werken.27 Zij wilden met (toneel)regels, indien verenigbaar met de ratio, 

onbetwijfelbare, vaststaande kennis vatten, vergelijkbaar met natuurwetten die rationalistische 

wetenschappers volgens de cartesiaanse methode formuleerden.28 De (toneel)theoretici zochten 

naar oplossingen voor de ogenschijnlijke wirwar aan historische gegevens, tegenstrijdige 

menselijke emoties en vooroordelen. Zij waren op zoek naar bijvoorbeeld een universele kijk op 

en omgang met sterke emoties, een vast bestanddeel van de literatuur.29 Esthetica was voor de 

zeventiende-eeuwse kunstenaar een objectief gegeven.30 Daarmee volgden ze overigens niet 

Descartes, die ervan uit ging dat smaak steeds subjectief is en dat zijn wetenschappelijke 

methode zodoende niet toepasbaar was op kunst. Op het gebied van de esthetica was Descartes 

                                                             
22 Zie bijvoorbeeld Lanson, Histoire, 1894, 395-398. 
23 Bray, La formation, 1957, 139. 
24 Lanson, Histoire, 1894, 395-398; Bury, Le classicisme, 1993, 15-16; Braider, The matter, 2012, 3-33. 
25 Braider, The matter, 2012, 15. 
26 Tatarkiewicz, Petsch, Aesthetics, 1974, 330, 348-350. 
27 Tatarkiewicz, Petsch, Aesthetics, 1974, 349. 
28 Grimm, Französische Klassik, 2005, 158, 159. Zie bijvoorbeeld ook hoofdstuk 1 in Henrard, 
Wijsheidsgestalten, 1977, 2-5. 
29 De literatuurhistoricus Christophér Braidér formuléért dit als volgt: ‘Thé Cartésian principlé of méthod 
is indeed exemplary from this standpoint in that it supposed not merely the need for some kind of method 
but the existence of a single right one – what the title of Descartés’s book on thé mattér calls not just 
‘méthod’ but ‘thé méthod’ aloné capablé of hunting down ‘thé truth’.’ Braidér, The matter, 2012, 5. 
30 Tatarkiewicz, Petsch, Aesthetics, 1974, 363. 
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met andere woorden een tegenstander van objectivisme en rationalisme, evenals de meeste 

filosofen uit de zeventiende eeuw.31 

Desalniettemin meenden de classicisten met de juiste toneelregels de wildgroei in de 

(barokke) theaterpraktijk te kunnen snoeien, vergelijkbaar met de natuurwetten die orde in de 

complexe natuur trachtten te brengen. Hun doel was het creëren van orde en regelmaat. Geheel 

conform het nieuwe natuurbegrip moest het toneel de ideale, volgens logische regels 

functionerende natuur uitbeelden en niet de werkelijkheid die op het eerste gezicht vaak 

ongeregeld en onbegrijpelijk leek. Ook in de uitbeelding van de emoties waren er 

overeenkomsten met de affectenleer van rationalistische denkers, voornamelijk die van 

Descartes. Volgens zijn opvatting, die aansluit bij die van de (neo)stoïcijnen, dient de ratio de 

emoties te allen tijde te beheersen.32 Die idee zien we terug bij de classicistische toneelhelden in 

de stukken van bijvoorbeeld Pierre Corneille en Jean Racine. Hun hoofdpersonages zijn 

doorgaans verwikkeld in een psychologische strijd: hun welzijn wordt bedreigd door emoties – 

vaak de liefde – die het verstand vertroebelen.33 De personages zijn zelf verantwoordelijk voor 

het vinden van de waarheid en het juiste, dat wil zeggen passende, gedrag, omdat ze rationeel 

denkende mensen verbeelden. Vroege literatuurhistorici meenden dan ook dat de affectenleer 

van Descartes de psyche van Corneilles helden beschreef, omdat deze toneelauteur de liefde 

alleen liet zegevieren als die rationeel beargumenteerbaar was.34 Toch is er een groot verschil 

tussen Descartes en Corneille: de classicistische toneelhelden raken doorgaans in een conflict 

verstrikt dat hun van buiténaf is opgélégd. In zo’n éxtérn conflict, dat dé nodigé spanning in dé 

toneelhandeling brengt, moeten de toneelhelden zich rationeel zien te handhaven. Descartes legt 

de nadruk daarentegen op een innerlijk conflict tussen emoties en verstand, dat tot meer 

wijsheid en zelfkennis moet leiden.35 

Kennis die naar klassieke autoriteiten verwees, diende volgens rationalisten als Descartes 

niet klakkeloos te worden overgenomen, maar met behulp van het (gezond) verstand te worden 

bevraagd en getoetst. Indien de kunst- of toneelregels in strijd waren met het verstand, werden 

ze als redundant beschouwd en daarom niet nagevolgd.36 Dit past bij de rationalistische 

wetenschapsmethodes die eerder aangehangen waarheden over de natuur onderzochten en 

indien nodig door nieuwe vervingen. Op die wijze wérd Aristotélés’ intérprétatié van dé wéréld, 

die de vroegmoderne wetenschappen voor een belangrijk deel richting had gegeven, van zijn 

voetstuk gehaald. Op een vergelijkbare manier benaderde men de overgeleverde regels in de 

literatuur: de onomstotelijke autoriteit van de klassieke gezaghebbers op dit gebied veranderde 

langzaam maar zeker in een puur functionele. De taak van de kritische, oftewel vooruitdenkende 

toneeldichter was dus vergelijkbaar met de taak van de (natuur)wetenschapper. Zoals de 

                                                             
31 Tatarkiewicz, Petsch, Aesthetics, 1974, 362. Zie § 3.2.2. 
32 Shapiro, ‘Déscartés’, 2008, 250-253. Zie ook Dohrn, Erkennen, 2011, 89. 
33 Lanson, Histoire, 1894, 429-433, 519-524, 536-547; Von Stackelberg, Französische Klassik, 1996, 69-70, 
89-93, 140, 141; Wéhlé, ‘Eros’, 1985, 179, 180, 193, 194; Grimm, Französische Klassik, 2005, 100, 169. 
34 Lanson, Histoire, 1894, 392-395; Grimm, Französische Klassik, 2005, 100. 
35 Grimm, Französische Klassik, 2005, 100. 
36 Grimm, Französische Klassik, 2005, 99. 
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wetenschapper de natuur met behulp van zijn ratio diende te doorgronden en systematiseren, 

deed de kunstenaar dit met de kunst en met behulp van kunstregels. Uit die regels werd afgeleid 

dat de door het verstand gereguleerde literatuur op drie pijlers rustte. Dat waren 

waarschijnlijkheid, passendheid en duidelijkheid. De kunstenaar diende zijn kunst aan te laten 

sluiten bij de belevingswereld van gewone mensen.37 Alleen op die manier zou het brede publiek 

kunnen worden bereikt en aangesproken. Het ging de Franse classicisten niet om de nabootsing 

van de werkelijke natuur of realiteit, maar om een heldere weergave van de uitwerking van de 

externe natuur op de interne natuur van de mens. Wat voelt en doet iemand bij al dan niet zelf 

veroorzaakt onheil? Welke invloed kan het verlangen van goed, geld of liefde hebben op de 

mens? En hoe slaagt iemand erin zich in zulke situaties te kunnen beheersen? 

1.2.2 Classicisme in de Republiek: ontwikkeling en literatuurhistorisch onderzoek 

Vóór de oprichting van het genootschap Nil Volentibus Arduum in 1669 waren er op de 

Nederlandstalige markt slechts weinig vertalingen van de grote classicistische auteurs Corneille, 

Molière en Racine beschikbaar: zes toneelstukken van Corneille – waarvan drie van de hand van 

later Nil-lid Lodewijk Meyer (1629-1681) –, drie komedies van Molière en niets van Racine.38 

Dat er nog niets van Racine was vertaald, is niet zo verwonderlijk, aangezien Racine pas in 1664 

debuteerde en er voor 1669 slechts vier stukken van hem waren verschenen. Meyer en een niet 

bij naam bekend lid van Nil presenteerden hun medeleden eind 1669 hun gezamenlijke 

vertaling van Racines twee jaar eerder verschenen tragedie Andromaque. Zij moeten de eerste 

Nederlandse Racinevertalers zijn geweest.39 Opvallend is dat Corneille en Molière, die voor 1669 

                                                             
37 Van Gerwen, Kennis, 1992, 30. 
38 In 1641 verscheen Corneilles Le Cid in het Nederlands, vertaald door Johan van Heemskerck. De overige 
Corneillevertalingen waren Johan de Witts Horace uit 1648 (met zes zeventiende-eeuwse herdrukken) 
vertaald naar het gelijknamige Franse stuk uit 1640; in 1650 de Brusselse Heraclius-vertaling van 
Claudius de Griek, van de gelijknamige in 1647 verschenen tragedie; Meyers De looghenaar uit 1658 een 
vertaling van de komedie Le menteur, 1643; Meyers Ghulde vlies uit 1667, een vertaling van Corneilles La 
Toison d'or, 1660 en ten slotte Meyers Verloofde koninksbruidt (1668) een zeer vrije vertaling van 
Corneilles Rodogune (1645). De Molièrevertalingen waren de komedie De verwarde jalousy van Willem 
Godschalk van Focquenbroch uit 1663, een vertaling van La Jalousie du barbouillé (rond 1660), Pieter 
Elzeviers De springende dokter (1666) naar Le médicin volant (1653) en De liefden-doktoor uit 1666 van de 
acteur Adriaan Bastiaansz de Leeuw met als bron L'Amour médecin (1665). De eerste editie van Clucht van 
George Dandin een vertaling door Adriaan Peys kan overigens niet al in 1662 zijn verschenen, zoals de 
titelpagina vermeldt. De brontekst, Molières George Dandin ou le mari confondu, werd namelijk pas in 
1668 gépublicéérd. Waarschijnlijk is hét dat Péys’ Nédérlandsé vértaling in 1672 is vérschénén. Voor de 
opvoeringen van de genoemde vertaalde toneelstukken zie Oey-de Vita, Geesink, Academie, 1983. Voor de 
uitgaven, zie Harmsen, Ceneton, 2014. Zie voor de vertalingen van Molière, Corneille en Racine ook de 
volgende studies, die echter een zekere anti-houding ten opzichte van Nil innemen en zeer 
brontekstgericht zijn: Van Loon, Nederlandsche vertalingen, 1911; Bauwens, L’influence, 1922; Geleerd, Les 
traductions, 1936. Zie ook Fransen, Les comédiens, 1925. 
39 Het toneelstuk zou uiteindelijk pas in 1678 verschijnen. In het door Meyer ondertekende voorwoord 
staat dat hij en een collega (hij noemt geen naam) het toneelstuk ongeveer tien jaar eerder hebben 
vertaald en berijmd, Nil, Andromaché, 1678, A2v. De aantekening in de notulen, waarin Bouwmeester en 
Antonides de opdracht krijgen het toneelstuk kritisch te lezen, verwijst naar de Nederlandse vertaling en 
niet naar de Franse tekst. Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, [4]. Het Nil-lid dat samen met Meyer de 
vertaling heeft vervaardigd blijft dus onbekend, al kunnen we uitsluiten dat het een van de correctoren 
Bouwmeester of Antonides betreft. 
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al bijna hun hele oeuvre hadden geschreven, in dat jaar nog zo weinig waren vertaald. Dit is des 

te opmerkelijker als we ons het enorme succes van de Verduytste Cid (1641) van Johan van 

Heemskerck (1597-1656) voor de geest halen. Tot de verbouwing van de Amsterdamse 

Schouwburg in 1665 werd dit stuk maar liefst 79 keer opgevoerd en zes keer herdrukt.40 

Lodewijk Meyers debuut, De looghenaar – een vertaling van Corneilles komedie Le menteur – 

was minder populair dan Van Heemskercks Cid-vertaling. Deze komedie kende voor de 

verbouwing van de Schouwburg slechts vijf opvoeringen.41 Een gedeeltelijke verklaring voor het 

uitblijven van een grote hoeveelheid vertalingen is de (passieve) beheersing van de Franse taal 

door een groot deel van gegoed en geletterd Amsterdam, samen met het feit dat de 

classicistische stukken, anders dan de barokke, ook goéd als léésdrama’s functionéérdén. De 

Amsterdammers konden al lezend van de nieuwe Franse stukken kennis nemen, waardoor de 

behoefte aan vertalingen wellicht minder groot was. 

Corneilles stukken moeten in de jaren zestig in de Republiek tamelijk bekend zijn geweest. Ze 

werden toen en masse op de markt gebracht door de in Franstalige toneelstukken 

gespecialiseerde Amsterdamse boekverkoper Abraham Wolfgang, werkzaam tussen 1658 en 

1694.42 Ook zijn er in 1662 in de Republiek enkele stukken van Corneille in het Frans opgevoerd 

door rondtrekkende Franse toneelgroepen.43 Pas vanaf de jaren zeventig – na de oprichting van 

Nil Volentibus Arduum dus – kwam de vertaalproductie van de Franse classicisten Corneille, 

Racine en Molière goed op gang en werden veel van hun stukken op de Schouwburg gespeeld. 

1.2.2.1 De verwaarloosde context: kritische bespiegeling van het onderzoek 

Gelooft men de Nederlandse literatuurhistorici uit de negentiende en vroege twintigste eeuw, 

dan is het classicisme in de tweede helft van de zeventiende eeuw zonder aanpassingen vanuit 

Frankrijk in de Republiek geïmplementeerd en heeft het het Nederlandse Renaissancedrama 

verdrongen. Een belangrijke rol schreven literatuurhistorici hierbij toe aan Nil Volentibus 

Arduum. Negentiende-eeuwse onderzoekers uit de Lage Landen gaven aan de stroming de naam 

‘Frans-classicisme’, in navolging van de Franse filologen en met het oog op de Franse invloeden 

op het laatzeventiende-eeuwse toneel. Tot ver in de twintigste eeuw stond de term gelijk aan 

literatuur van weinig gewicht. Echter, zoals we later zullen zien, het toneel van de zogenaamde 

‘Frans-classicisten’, in het bijzonder dat van Nil Volentibus Arduum, sloot wel degelijk aan bij de 

eigentijdse Nederlandstalige toneeltraditie. Het genootschap zag zichzelf juist als voortzetter 

van het gereguleerde toneel van voornamelijk P.C. Hooft (1581-1647) en Joost van den Vondel 

                                                             
40 Voor de opvoeringen zie: Oey-de Vita, Geesink, Academie, 1983, 160, voor de uitgaven zie Harmsen, 
Ceneton, 2014. 
41 Oey-de Vita, Geesink, Academie, 1983, 181. 
42 Zo verschenen er in Leiden al in 1638 twee uitgaven van Pierre Corneilles Le Cid, waarvan een bij 
Elzevier, die in 1647 en 1648 Heraclius en Cinna zou uitgeven. In de jaren zestig, met als piekjaren 1663 en 
1664, werd bijna het hele oeuvre van Pierre Corneille herdrukt en lag het in de winkel van Abraham 
Wolfgang. Van Racine zijn geen Franstalige drukken uit de Republiek voor 1669 bekend en van Molière 
lijkt er maar één stuk in Amsterdam vóór de oprichting van Nil in het Frans te zijn verschenen, namelijk 
Sganarelle ou Le cocu imaginaire (1662) wederom bij Abraham Wolfgang. Bij Wolfgang verscheen in 1672 
overigens ook Lodewijk Meyers Italiaansche Spraakkonst. 
43 Van Mourik, ‘Litérair-historisché béspiégélingén’, 1968, 90. 
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(1587-1679). De ontwikkelingen in de Franse toneelkunst en toneeltheorie waren daarbij een 

belangrijke inspiratiebron voor de voorgenomen hervorming en verbetering van het 

Nederlandstalige toneel. De oude literatuurgeschiedenissen suggereren dat er geen verschil 

bestond tussen de zogenaamde doctrine classique in Frankrijk, met als toneelcentrum Parijs, en 

het Frans-classicisme in de Republiek, met name in Amsterdam. Daarbij werd over het hoofd 

gezien dat in beide landen en in beide steden significant verschillende sociale, politieke en 

culturele omstandigheden heersten. Die context moet de al dan niet klassiek georiënteerde 

dichters en hun (denken over) kunst hebben beïnvloed.  

Drie belangrijke verschillen tussen beide steden mogen hier ter illustratie volstaan. Ten 

eerste was de Amsterdamse Schouwbrug een theater voor de burgerij, terwijl het Parijse 

pendant een hoftheater was met de monarch en hoge adel als substantieel onderdeel van het 

doelpubliek. Ten tweede was er een groot verschil tussen de privé georganiseerde 

bijeenkomsten van Nil Volentibus Arduum en het institutionele karakter van de Académie 

française als voortrekker van het classicisme. De Académie was al in 1635 geïnstitutionaliseerd 

door kardinaal Richelieu (1585–1642), de man die de absolute monarchie van Lodewijk XIV 

(1638-1715) voorbereidde. De Académie stond onder bescherming van de kardinaal en later 

trad zelfs koning Lodewijk XIV als beschermheer op. Ten slotte verschilde de staatsvorm: de 

Republiek versus de Franse monarchie met vanaf 1661 koning Lodewijk XIV als absolute 

heerser, een monarch die zo verzot was op toneel dat hij zelf als acteur optrad en de 

theaterkunst grootschalig stimuleerde en ondersteunde. Romanisten zijn het er dan ook over 

eens dat de toneelkunst in het zeventiende-eeuwse Frankrijk een machtig politiek instrument 

was. 

Machtspolitieke théma’s van laatzeventiende-eeuwse Nederlandse toneelkunst zijn op enkele 

uitzonderingen na nog weinig onderzocht.44 Politieke connecties tussen literatoren en 

stadsbestuur en hun politieke belangen speelden echter wel degelijk een aanzienlijke rol. Zo was 

het op de Schouwburg van oudsher verboden stukken op te voérén dié ‘mét woordén of wérkén’ 

de stedelijke of landelijke overheid hekelden.45 Dat vérbod gold ook voor kritiék op ‘dé Kérk, of 

éénigé Godsdiénst’, het zwartmaken en bespotten van individuele personen alsmede 

onfatsoenlijk gedrag en taalgebruik. Voor de heropening van de Schouwburg werd dit verbod 

nog eens bekrachtigd in de vorm van zestien wetten die de missie en visie van het Amsterdamse 

theater moesten waarborgen, waaronder het opvoeringsverbod van politiek hachelijke stof om 

stedelijke onrust te voorkomen.46 Dat het stadsbestuur rond 1676 juist aan Andries Pels (1631-

                                                             
44 Zo verscheen in 2008 het proefschrift van Kornee van der Haven over het theaterbedrijf in onder 
andere Amsterdam tussen 1675 en 1750. Van der Haven gaat ook kort op Nil in. De connecties tussen 
bestuurders en theater beschrijft hij voornamelijk in hoofdstuk 4. Van der Haven, Achter de schermen, 
2008. Voor de tijd vóór Nil lijkt er meer onderzoek op dat gebied te zijn verricht. Zie bijvoorbeeld Mareel, 
Voor vorst, 2010; Duits, Van Bartholomeusnacht, 1990; Van dér Héijdén, ‘Rédérijkérs én ovérhéid’, 1999; 
Noak, Politische Auffassungen, 2002. Recent analyseerde Helmers analyseert de literaire verwerking van 
o.a. politiéké théma’s tussén 1639 én 1660, zié Hélmérs, The Royalist Republic, 2011. 
45 Wybrands, Het Amsterdamsche tooneel, 1873, 82-83. 
46 SAA, Burgemeesters, [5026], inv.nr. 598, dl. 2, met dank aan Rudolf Rasch en Kornee van der Haven die 
mij op deze bron hebben gewezen. Zie ook Van der Haven, Achter de schermen, 2008, 55-56, 59, 133-134. 
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1681) en Nil Volentibus Arduum de opdracht gaf om deze voorwaarden breder bekend te maken 

en toe te lichten, toont aan dat het genootschap in die tijd nauwe banden moet hebben gehad 

met de stedelijke overheid.47 Pels verwerkte de nieuwe bepalingen in nauwe samenwerking met 

zijn colléga’s vanaf 1676 in het toneeltraktaat Gebruik én misbruik des tooneels (1681). Door 

literatuurhistorici werd later aangenomen dat het genootschap zélf principieel bezwaar had 

tegen religieus en actueel politiek toneel.48 Dit is een vaak herhaald misverstand: men zag niet in 

dat het hier de voortzetting van een ouder voorschrift ging.49 

1.2.2.2 De beperkingen van de stromingsaanduidingen: kritische bespiegeling 

Doorgaans onderscheiden literatuurhistorici het Renaissancetoneel van het zogenaamde Frans-

classicistische toneel.50 Het Renaissancetoneel zou uit drie stromingen bestaan en rond 1670 

door het ‘Frans-classicisme’ worden verdrongen. Het vroege Renaissancedrama kreeg de naam 

senecaans-scaligeriaans toneel. Deze eerste stroming zou rond het midden van de zeventiende 

eeuw gevolgd zijn door enerzijds de aristotelische stroming en anderzijds het spektakeltoneel, 

dat soms ook senecaans toneel wordt genoemd.51 Vanaf rond 1670 stak het zogenaamde Frans-

classicisme de kop op, waardoor zowel het toneel van Vondel als dat van de spektakelschrijvers 

geen voet meer aan de grond konden krijgen, aldus de traditionele opvatting.52 Daarbij moet 

worden aangemerkt dat de stromingsaanduidingen senecaans-scaleriaans, op visueel 

spektakelgericht en aristotelisch doorgaans alleen voor ernstig toneel – de tragedie – worden 

                                                             
47 ‘Mét évén zulk één’ vreugd, gepast op myn verlangen, / Héb ik van hooger’hand de lieve last ontfangen, 
/ Die my tot schryven noopt, waarin het goed, én kwaad / Dat veele zéggen van het Schouwtooneel, 
béstaat.’, Péls, Schénkévéld-van der Dussen, Gebruik, 1978, vs. 9-12. Zié ook dé opmérking ‘Waarom ook 
naderhand door uitdrukkelijk bevél én aanmaning van twé Heeren Burgemeesters dit Gebruik én 
Misbruik des Tooneels is opgéstéld.’ In ‘Voorrédé aan dén léézér’ in: Péls, Nil, Gebruik, 1706, *7v. 
48 Zie bijvoorbeeld Te Winkel, Ontwikkelingsgang, 1924, dl. 4, 443, 448; Smits-Veldt, Het Nederlandse 
renaissancetoneel, 1991, 120; Duits, Van Bartholomeusnacht, 1990, 274-275. 
49 Dat het opvoeringsverbod van stukken met actuele politieke en religieuze inhoud niet door Nil was 
bédacht, is ook af té léidén uit hét féit dat in Péls’ éérsté tonéélpoëticalé wérk, dé vérnédérlandsté poëtica 
van Horatius, niet over dit onderwerp gerept wordt. Pels keert zich hierin alleen tegen het hekelen van 
concrete individuen op het toneel (vs. 589-596). Pas in het tweede deel, Gebruik én misbruik, kreeg dit 
verbod veel aandacht. Verder beschreef ook Joan Pluimer dit verbod in zijn voorspel bij de officiële 
heropening van de Schouwburg in 1678. Pels, Schenkeveld-van der Dussen, Gebruik, 1978; Pluimer, 
‘Voorspél’, 1692, 207. Pluimér was géén lid van Nil – in tegendeel, in zijn voorwoord had hij ook kritiek op 
Nil verwerkt, zie § 3.1.3.3 van deze studie. Zie ook Van der Haven, Achter de schermen, 2008, 55-56, 59; 
Porteman, Smits-Veldt, Een nieuw vaderland, 2008, 704, 705. 
50 Zié bijvoorbééld Smit ‘Hét Nédérlandsé Rénaissancé-tonéél’, Smits-Veldt, Het Nederlandse 
renaissancetoneel, 1991; Konst, ‘Nédérlands tonéél’, 1999. 
51 Porteman, Smits-Veldt, Een nieuw vaderland, 2008, 692. 
52 ‘Dit tonéél [hét Frans-classicistische] brak definitief met het senecaanse spektakeldrama waarmee Jan 
Vos en zijn navolgers het publiek plachtén té vérmakén.’ Portéman, Smits-Veldt, Een nieuw vaderland, 
2008, 692. Ook tussén Vondéls aristotélisch tonéél én Nils théorié én drama’s signalérén ondérzoékérs 
vaak een breuk. Het toneel van Vondel wordt doorgaans tot het zeventiende-eeuwse Renaissancetoneel 
gérékénd; hét tonéél van Nil échtér niét. Zo bégint Té Winkél hét déél ‘Viérdé tijdvak. Dé vérfransching dér 
letteren. 1680-1780’ mét als éérsté kopjé ‘Bij dén aanvang van hét niéuwé tijdvak’ – als introductie op Nil 
en het gereguleerde toneel. Zie Te Winkel, Ontwikkelingsgang, 1924, dl. 4, 393-395. Zie bijvoorbeeld ook, 
Smit, ‘Hét Nédérlandsé Rénaissancé-tonéél’, 1964, 177, Smits-Veldt, Het Nederlandse renaissancetoneel, 
1991, 120, 121, Konst, Fortuna, 2003, 279-282. 
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gebruikt. De indeling van kluchten en komedies is veel minder duidelijk. Feitelijk behelst alleen 

het zogenaamde Frans-classicisme zowel komisch als ernstig toneel. 

De onderlinge afbakening van de in totaal vier zeventiende-eeuwse toneelstromingen is in de 

praktijk lastig, omdat de onderscheidende kenmerken niet afdoende specifiek of exclusief zijn. 

Dit heeft tot gevolg dat er veel overlap bestaat in de eigenschappen en inspiratiebronnen van de 

afzonderlijke toneelstromingen. Mede hierdoor is de terminologie van de 

stromingsaanduidingen enigszins problematisch en discutabel. Een alternatief is om de strikte 

periodisering te laten varen en in plaats daarvan een onderscheid te maken tussen classicistische 

en barokke tendensen die de toneelwerken van de hele zeventiende-eeuw in verschillende 

gradaties kenmerkten. Hiervoor is door de Franse literatuurhistorici gekozen.53 Ik heb geenszins 

de bedoeling het door vroege literatuurhistorici gemaakte – tamelijk anachronistische – 

ondérschéid tussén dé zogénaamdé ‘romantisché’ én ‘klassiéké’ stukkén niéuw lévén in té 

blazen. Hierbij stond romantisch gélijk aan ‘niét-klassiék’.54 Door een algemenere indeling te 

hanteren, treden overeenkomsten van de toneelperiodes naar voren die een grote continuïteit in 

de zeventiende-eeuwse toneelopvattingen blootleggen. Om de gelijktijdigheid van beide 

poëticale uitersten aan te geven en de wisselwerking tussen beide aan te tonen, zal ik dan ook 

niét van ‘hét Frans-classicisme’ spreken, maar van classicistische tendensen ofwel van 

gereguleerd of op eenheid gericht toneel. Ook zal ik in plaats van de term spektakeltoneel de 

begrippen barokke tendensen of imponerend toneel gebruiken.55 

1.2.2.3 Het zeventiende-eeuwse toneel in Amsterdam: de poëticale achtergrond van Nil 

Volentibus Arduum – stand van zaken 

Het laatzestiende- en vroegzeventiende-eeuwse Renaissancetoneel uit de Lage Landen greep 

terug op de toneelkunst en filosofie uit de klassieke oudheid.56 Zo vond het stoïcisme via diverse 

geleerden in de zestiende eeuw ingang in onder andere de toneelkunst. Een belangrijk kenmerk 

van deze leer is de superioriteit van het verstand ten opzichte van de emoties. Daarmee was die 

leer een belangrijke voorloper van het zeventiende-eeuwse rationalisme. De Nederlandse 

literatuur uit de zeventiende eeuw – met name de dramakunst – is in de voetsporen van de 

                                                             
53 Ook Van de Louw laat het classicisme in de Republiek al voor 1660 beginnen. Zie bijvoorbeeld de titel 
van hét éérsté déél van zijn studié: ‘Baroqué ét classicism dans lés Provincé-Uniés avant 1660’, in: Van dé 
Louw, Valeurs nationales [1979], 31-212. 
54 Reeds Worp maakte bezwaar tegen deze indeling, al betrof zijn kritiek vooral het feit dat het hierbij om 
een anachronistisch onderscheid zou gaan dat later door onderzoekers is gecreëerd. Worp, Geschiedenis, 
1903, dl. 1, 309. W.A.P. Smit analyséérdé hét gébruik van hét bégrip ‘romantisch’, maar vond het evenals 
Worp ongeschikt, net als de tegenstelling klassiek – romantisch, als ordende indeling van het zeventiende-
eeuwse toneel. De reden die hij hiervoor aanvoert is dat er geen scherp omlijnde definities van de 
bégrippén zijn. Smit, ‘Hét Nederlandse Renaissance-tonéél’, 1964, 184-187. 
55 Hét bégrip ‘barok’ lijkt sinds énkélé décénnia in dé Nédérlandsé léttérkundé in onbruik té zijn géraakt, 
terwijl die term nog tot rond 1950 werd gebezigd. Zie bijvoorbeeld Van Es, Rombauts, Geschiedenis, dl. 5, 
1952, 181. De in Frankrijk werkzame neerlandicus Van de Louw gebruikte dit begrip daarentegen wel. 
Zie: Van de Louw, Valeurs nationales [1979], 31. De terughoudendheid jegens dit begrip werd wellicht 
versterkt door een artikel van E.K. Grootes waarin hij laat zien dat dit begrip niet gebruikelijk is in de 
Nederlandse literatuurgeschiedschrijving. Grootés, ‘Barockrézéption’, 1991. 
56 Smits-Veldt, Samuel Coster, 1986; Koppenol, Leids heelal, 1998, 353-360.  
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stoïcijnse traditie getreden door het verstand en de hartstochten in de toneelkunst een centrale 

plaats toe te bedelen en de beheersing van de emoties door de ratio te propageren.57 Naast de 

neostoïcijnse achtergrond speelden het visuele vermaak en het ongewone een belangrijke rol in 

het vroege Renaissancetoneel. De letterkundige W.A.P. Smit gaf in 1964 aan die toneelrichting de 

naam senecaans-scaligeriaans. Daarmee refereert hij aan de voornaamste poëticale 

inspiratiebronnen: de tragedies van Seneca (4 v.Chr.-65 n.Chr.) en de Poetices libri septem 

(1561) van de Italiaans-Franse humanist Julius Caesar Scaliger (1484-1558).58 De Poetices libri 

septem waren feitelijk een neostoïcijns commentaar op de poëtica van Aristoteles. De 

schokkende toneelhandelingen en het zowel verheven als platte taalgebruik uit de senecaans-

scaligeriaanse traditie waren de wegbereider voor het toneel van Schouwburgregent, 

glazenmaker en (toneel)dichter Jan Vos (ca. 1610-1667) en toneeldichter en ‘blauwverver’ 

Thomas Asselijn (ca. 1620-1701) rond het midden van de zeventiende eeuw.59 Hun 

toneelstukken worden tot het toneel met overheersend barokke tendensen gerekend, evenals de 

vroege stukken van Lodewijk Meyer en Andries Pels. De Nederlandse barokke toneelstukken 

waren – net als het Franse baroktoneel – gericht op het uitzonderlijke en op imposante 

vertoningén, hét zogénaamdé ‘kunst- en vliegwerk’. Zé krégén dan ook de naam spektakeltoneel. 

Het betreft drama’s vol actie die zich kenmerken door een veelheid aan théma’s, pérsonagés én 

handelingen. Deze barokke elementen zijn typerend voor zowel het senecaans-scaligeriaanse 

drama als het zogenaamde spektakeltoneel. Het publiek genoot van de opzienbarende 

handelingen en uitvoeringen en de stedelijke overheid steunde de barokke ontwikkelingen door 

in 1665 in te stemmen met de grootschalige verbouwing van het Amsterdamse theater. Hierbij 

werden niet alleen de zaal en het toneel vergroot, zodat er meer opbrengsten gegenereerd 

konden worden, maar werden ook technische ingrepen uitgevoerd: door de installatie van 

moderne toneelmachines konden allerlei vormen van sensationeel kunst- en vliegwerk op de 

bühne worden gebracht, zoals het laten afdalen of opstijgen van een grote wolk waarin een 

personage verborgen zat of de mogelijkheid een acteur over het toneel te laten zweven.60 

Naast barokke tendensen zijn er in het vroegzeventiende-eeuwse Renaissancetoneel zoals 

gezegd ook classicistische elementen te vinden. Zelfs de bombastische toneelstukken volgden 

poëticale regels uit de klassieke oudheid. Daarvan konden de geïnteresseerde auteurs via 

commentaren van humanistische geleerden kennisnemen.61 De klassieke toneelregels, 

bijvoorbeeld de eenheid van tijd en plaats, werden in de eerste helft van de zeventiende eeuw 

niet strikt, maar louter pragmatisch ingezet. De klassieke theorieën werden door de 

                                                             
57 Zie bijvoorbeeld Veenstra, Ethiek, 1968; Smits-Veldt, Samuel Coster, 1986; Konst, Woedende 
wraakghierigheidt, 1993. 
58 Smit, ‘Hét Nédérlandsé Rénaissancé-tonéél’, 1964, 179. 
59 Voor Jan Vos zié Dudok van Héél, ‘Jan Vos’, 1980; Géérdink, Dichters, 2012, voor de treurspelen van 
Asselijn zie, Meijer Drees, Treurspelen, 1989 en Konst, Fortuna, 2003, 242. 
60 Voor meer informatie over de inrichting van de Schouwburg na 1665, zie Amir, ‘26 méi’, 1996 én 
Hogendoorn, Albach, Van de Wardt, De Schouwburg, 2012, 35-49. 
61 Volgens Smit was er ten tijde van het vroege Renaissancetoneel nauwelijks sprake van echte 
bélangstélling voor tonéélrégéls. Smit, ‘Hét Nédérlandsé Rénaissancé-tonéél’, 1964, 179. 
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vroegzeventiende-eeuwse toneeldichters als vrijblijvende adviezen beschouwd. Ze gebruikten 

deze kennis al dan niet bewust bij het vervaardigen van hun toneelstukken, maar nooit 

noodzakelijkerwijs, met andere woorden: alleen als hun dat bevorderlijk leek. 

 

 

Afb. 1  Enkele voorbeelden van toneelmachines uit de in 1665 verbouwde 

Schouwburg. Het theater werd toen niet alleen vergroot, maar ook ingericht 

voor toneelstukken met kunst - en vliegwerk. Zo waren er een installatie  om 

personages over het toneel te laten zweven,  ‘verzinkingen’ e n een beweeglijke 

wolk (Worp,  Sterck, Geschiedenis ,  1920).  
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Rond het midden van de zeventiende eeuw namen toneelregels voor Joost van den Vondel een 

stééds bélangrijkéré plaats in. Hij bégon dé tonéélpoëtica’s van Aristotélés én Horatius 

normatiever op te vatten dan dat bij zijn vroegere stukken het geval was geweest en probeerde 

vanaf dat moment hun regels in zijn tragedies nauwkeurig op te volgen, met als gevolg dat er 

nadruk kwam te liggen op de logische en tijdgebonden coherentie van de plots.62 Hoewel Vondel 

in zijn gereguleerde tragedies aristotelische met horatiaanse ideeën verbond, kregen ze later 

alleen de naam aristotelisch. Spektakel en bloederige scènes waren in deze tragedies uit den 

boze. Dit is een overeenkomst met Nil Volentibus Arduum en zijn navolgers die in dezelfde 

streng gereguleerde classicistische traditie stonden als Vondel. Ook de leden van dit 

genootschap gingen ervan uit dat de toepassing van toneelregels betere resultaten opleverde en 

zij pasten de regels dan ook secuur toe. Alleen speelde bij het genootschap ook de Franse 

theorievorming van vooral Pierre Corneille een grote rol. De toneelopvattingen van het 

genootschap verdrongen het toneel van Vondel dan ook niet, maar bouwden voort op zijn 

opvattingen en stukken, die op hun beurt de classicistische tendensen van het vroege 

Renaissancetoneel voortzetten. Nil ging een stap verder in de toneeltheorie: het genootschap 

probeerde niet alleen om zich de regels eigen te maken en ze toe te passen, maar het onderwierp 

de regels uit de oudheid en het contemporaine Frankrijk eerst aan een grondig onderzoek met 

het oog op hun functionaliteit.63 Waar nodig verving Nil de regels of scherpte ze aan. Nil droeg 

met andere woorden actief bij tot de theorievorming. Daar bleef het niet bij: het genootschap 

riep ook andere dichters op kritisch mee te kijken, zodat uiteindelijk ultieme toneelwetten 

zouden ontstaan.64 De toepassing van die wetten zou vanzelf perfecte, dat wil zeggen functionele 

en tijdloze kunstwerken en toneelstukken opleveren die door iedereen geapprecieerd zouden 

worden. 

Anders dan in de architectuur- en kunstgeschiedenis, die voor werken vanaf circa 1620 het 

bégrip ‘Hollands-classicisme’ gébruikén, wordt ‘classicistisch’ in dé Nédérlandsé léttérén 

doorgaans voor het toneel van Nil Volentibus Arduum en hun opvolgers gebruikt, met andere 

woorden voor de gereguleerde toneelkunst vanaf 1669.65 Ook in de Amsterdamse toneelkunst 

bestonden – evenals in de Franse – gedurende de hele zeventiende eeuw barokke en 

classicistische tendensen naast elkaar. De (meer) barokke toneelstukken – of in ieder geval de 

niét stréng classicistisché drama’s – verdwenen niet met de opkomst van Nil Volentibus 

Arduum. Ook decennia na het ontstaan van het genootschap waren ze nog in zwang bij het 

Amsterdamse publiek. Zo werden successtukken als Geeraerdt van Velsen (1613) van P.C. Hooft, 

Joost van den Vondels Gysbreght van Aemstel (1637) en Belegering ende het ontset der stadt 

                                                             
62 Zie bijvoorbeeld Smit, Van Pascha, dl. 3, 1962, 592-593; Smits-Veldt, Het Nederlandse renaissancetoneel, 
1991, 89-100; Porteman, Smits-Veldt, Een nieuw vaderland, 2008, 530-538. 
63 Dit is niét té vérwarrén mét Jan Vos’ kritisché houding tén opzichté van normatiévé tonéélrégéls in hét 
algemeen en de aristotelische en horatiaanse in het bijzonder, zoals Vos die in het voorwoord bij zijn 
Medea (1667) uit. Vos vindt dat de dichter beter zijn talent kan gebruiken, dan toneelwetten. Vos, 
Buitendijk, Toneelwerken, 1975, 358-364. 
64 Zié bijvoorbééld Harmsén, ‘Inléiding’, 1989, 23. Zie ook § 4.3.1.2 van dit proefschrift. 
65 Géldérblom, ‘Eén vérjongénd corsét’, 1999, 55 
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Leyden (1645) van Reinier de Bont (1576-1623) in ieder geval tot 1699 regelmatig op de 

Amsterdamse Schouwburg gespeeld.66 En ook Jan Vos’ Aran en Titus of Wraak en weerwraak 

(1641), het barokstuk par excellence, werd nog vaak opgevoerd.67 Er verschenen in die tijd ook 

herdrukken en nieuwe barokke stukken, bijvoorbeeld vertalingen van contemporain Spaans 

baroktoneel.68 

Volgens Anna de Haas, die de theorievorming van het classicistische toneel in de achttiende 

eeuw beschrijft, is Nil Volentibus Arduum dan ook niet het begin van de classicistische teneur, 

maar ‘één culminatiépunt’ binnén dé géléidélijké ontwikkeling naar steeds sterker gereguleerd 

toneel.69 Classicistische regels vinden we ook in de Lage Landen in het merendeel van de 

zeventiende-eeuwse toneelkunst terug. Mieke Smits-Veldt stelt in haar onderzoek naar drie 

vroegzeventiende-eeuwse tragedies van Samuél Costér vast dat hét hiér om ‘classicéréndé’ 

stukken gaat, aangezien de treurspelen qua dramatische en thematische opzet teruggaan op de 

klassieke oudheid.70 Ook Jan Vos verwees in zijn toneelstukken uit het midden van de 

zeventiende eeuw naar dé ‘loffélyké wéttén’ van Horatius en zei die ten dele na te volgen, al 

wilde hij zich – zich beroepend op de artistieke vrijheid – daar niet onvoorwaardelijk aan 

verbinden.71 

Het gebruik van klassieke regels en elementen door de hele zeventiende eeuw heen laat zien 

dat er ook in de Lage Landen geen sprake was van twee losstaande stromingen, maar dat beide 

richtingen met elkaar interfereerden. In dit licht moeten dan ook de meer barokke ideeën van 

Nil Volentibus Arduum worden gezien. Het genootschap had geen principieel bezwaar tegen 

kunst- en vliegwerk, anders dan veel Franse bepleiters van gereguleerd toneel in de tweede helft 

van de zeventiende eeuw. Indien de toneeltechniek inhoudelijk aan het stuk bijdroeg en goed 

werd uitgevoerd, was spektakel toegestaan of zelfs wenselijk.72 Slechts spektakel omwille van 

het spektakel was voor het genootschap uit den boze. Het vrijere, op visueel spektakel gerichte 

toneel en het streng gereguleerde drama bestonden dus in Amsterdam evenals in Parijs naast 

elkaar en niet na elkaar. 

De gelijktijdigheid van die twee uitersten – dichterlijke vrijheid versus strikte regels – leverde 

ook in Amsterdam spanningen op. Dit dualisme stimuleerde de discussie over beide richtingen 

en de afkerigheid van het andere uiterste. Literaire debatten tussen Vondel en Nil Volentibus 

                                                             
66 Rasch, Repertoire [ongepubl.]. Met dank aan Rudolf Rasch en Anna de Haas. 
67 Rasch, Repertoire [ongepubl.]. 
68 Voor een indicatie van de hoeveelheid stukken die teruggaan op Spaanse stukken, zie Harmsen, Ceneton, 
2014. 
69 De Haas, De wetten, 1998, 10. 
70 Smits-Veldt, Samuel Coster, 1986, 3. 
71 Vos, Buitendijk, Toneelwerken, 1975, 366. Vos, die zelf geen Latijn kende, kon Horatius in de 
prozavertaling van Vondel uit omstreeks 1640 lezen. Pels, Schenkeveld-van der Dussen, Horatius, 1973, 
13-14. Ook de Vos-aanhanger Asselijn paste tot op zekere hoogte de bekende toneelregels toe. Meijer 
Drees, De treurspelen, 1989, 121, 134. 
72 Zie bv. Nil, Harmsen, ‘Onderwys’, 1989, [XXXVIII], 421-428. Pels staat wel iets kritischer tegenover de 
niéuwé Schouwburg mét théatértéchniék, maar ook hij ‘vérbiédt’ hét gébruik daarvan niét. Péls, 
Schenkeveld-van der Dussen, Gebruik, 1978, vs. 1585-1587. Zié ook Van Mourik, ‘Litérair-historische 
béspiégélingén’, 1968. 
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Arduum aan de ene kant en Thomas Asselijn, een aanhanger en navolger van Jan Vos, en de 

overige barokke Schouwburgdichters aan de andere kant, horen in dit klimaat thuis. Deze 

toneeldichters worden nu als de meest uitgesproken vertegenwoordigers van de twee poëticale 

tendensen beschouwd. Toch mag niet worden vergeten dat Lodewijk Meyer en Andries Pels, 

evenals Pierre Corneille, zelf voorbeelden zijn van dit dualisme: vóór de oprichting van het 

genootschap schreven de twee latere Nil-leden tamelijk barokke toneelstukken en ook voor hen 

kwamen toen de toneelregels op de tweede plaats, na het wonderbaarlijke. Het bekendste 

voorbeeld van dit eclecticisme is Meyers spectaculaire tragedie Verloofde koninksbruidt (1668), 

waarin hij zowel de classicistische Corneille als de door Seneca aanbevolen spektakels volgt.73 In 

het voorwoord van zijn stuk doet hij de belangrijkste punten uit de aristotelisch-horatiaanse 

toneeltheorie van Pierre Corneille uit de doeken, die de Fransman acht jaar daarvoor in zijn 

Trois discours had beschreven. Corneilles interpretatie van de klassieken was voor Meyer een 

eyeopener inzake gereguleerd toneel.74 Pels publiceerde nog in 1668 de tragedie Didoos dood en 

de komedie Julfus. Beide stukken bestonden uit drie bedrijven en waren bedoeld om op dezelfde 

avond gespeeld te worden; niet na elkaar, zoals dat op de Amsterdamse Schouwburg 

gebruikelijk was, maar om en om per bedrijf. Van een streng onderscheid tussen komisch en 

ernstig toneel en stijlzuiverheid was hier dus geen sprake. 

Een jaar later propageerden Meyer en Pels, die inmiddels deel uitmaakten van Nil Volentibus 

Arduum, nadrukkelijk strenge toneelregels en ze brachten die zo nauwgezet mogelijk in de 

praktijk. Het poëticale denken van beide dichters was dus zodanig veranderd dat ze nu met 

andere stukken naar buiten traden en zelfs afstand namen van hun vroegere ongereguleerde 

stukken.75 Belangrijk om op te merken bij deze poëticale ommezwaai is dat het Franse 

classicistische standaardwerk L’Art poétique (1674) van Nicolas Boileau (1636-1711) geen 

invloed had gehad op Meyer, Pels en de overige leden van het genootschap, aangezien het pas 

zo’n vijf jaar na dé oprichting van hét Amstérdamsé kunstgénootschap vérschéén. Nil Voléntibus 

Arduum had toen al een eigen toneeltheorie uitgewerkt, zoals blijkt uit het overgeleverde 

manuscript dat pas circa honderd jaar later onder de titel Naauwkeurig onderwys zou 

verschijnen.76 Dat het genootschap niet op de hoogte was van de poëtica van Boileau blijkt ook 

uit de inleiding van Naauwkeurig onderwys: 

                                                             
73 Zié dé ‘Voorréédén’ van Méyér, in: Méyer, Verloofde koninksbruidt, 1978. 
74 De Haas noemt Meyers ontdekking van de Trois discours ‘één bélangrijké impuls […] voor dé 
wérkzaamhédén van dé lédén van hét génootschap.’ Dé Haas, De wetten, 1998, 10. 
75 Zo is het oordeel van Pels over hun toneelstukken van wéléér héél duidélijk: ‘Onzé oudé Spélén, éér wy 
Kunstgénootén wiérdén, / Zyn voddén’. Péls, Schénkévéld-van der Dussen, Gebruik, 1978, vs. 1537-1538. 
Meyer impliceert in zijn verdeding van het blijspel Verloofde koninksbruidt, die hij naar aanleiding van de 
kritiek van de Schouwburgdichters heeft geschreven, dat dit stuk fouten kan bevatten. Meyer, 
‘Verdeediging’ [1719]. Ook wijst Meyer enkele fouten aan in zijn spektakelstuk Ghulde Vlies én Péls’ Didoos 
dood. Nil, Harmsen, ‘Onderwys’, [XXXVIII], 1989, 421-428. 
76 Harmsén, ‘Inléiding’, 1989, 13. Stéin, Boileau, 1929, 12. Stein verdoezelt niet dat hij de poëtica van de 
Fransman beter vindt dan Naauwkeurig onderwys. Zo stelt hij – zonder bewijs – dat Boileau een cartesiaan 
was en zijn geschrift een filosofie van de esthetica vormt, terwijl het Nederlandse genootschap alleen een 
boek met regels heeft geschreven (p. 51). Vieu-Kuik beweert abusievelijk dat Nil zijn poëticale opvattingen 
en theoretische geschriften naar aanleiding van Boileau heeft ontwikkeld. Bij Nil zou het echter mis zijn 
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Ook is ons onbekend, dat de Franschen, hoewel zy veel omtrend die zaak [het toetsen van de 
toneelregels, TH] met opmerking, verstand en lof onderneemen, nochtans nooit, die [toneelregels, 
TH] uit den grond volkoomelyk verhandeld hebbén. Dit gébrék trachtén wy té vérvullén […].77 

Ook in zijn Horatiusvertaling blijkt Pels geen gebruik te hebben gemaakt van de poëtica van 

Boileau, al verscheen zijn traktaat drie jaar na de poëtica van de Fransman.78 

ANDERSTALIGE EN NEDERLANDSTALIGE VOORBEELDEN VOOR NILS LITERAIRE ACTIVITEITEN 

Via de toneelwerken van de Franse classicisten bracht het genootschap het Nederlandse publiek 

in aanraking met de Franse toneeltheorie. Die aandacht trok het genootschap door zijn 

concurrerende vertalingen en de daarbij horende voor- en nawoorden, waarin de classicistische 

regels werden uitgedragen en waarin naar de Académie française en de contemporaine Franse 

classicisten werd verwezen. De Franse classicisten dienden als positief referentiepunt en als 

voorbeeld. Als negatief referentiepunt dienden barokke Franse toneelstukken en de 

Schouwburgvertalingen van onder andere Joan Blasius (1639-1672), Hendrik de Graeff (ca. 

1620-na 1665) en Adriaan Peys (ca. 1650-ca. 1700). Die stukken konden in de ogen van het 

genootschap met toneelregels worden bijgeschaafd en verbeterd. Het becommentariëren van 

eigen en andermans toneelwerk en het corrigeren van eigen stukken lagen in de lijn van de 

zeventiende-eeuwse Franse literatuurkritiek. 

De Franse literatuur werd in de zeventiende eeuw opgeschud door divérsé ‘quéréllés’. Eén 

daarvan was de al eerder genoemde Querelle du Cid.79 In 1637 lieten de toneeldichters Jean 

Mairet (1604-1686) en George de Scudéry (1601-1667) zich negatief uit over Corneilles 

succesvolle tragikomedie Le Cid. Naar aanleiding van die kritiek werd de Académie française 

ingeschakeld om over dit poëticale geschil een uitspraak te doen. Nog in hetzelfde jaar kwam de 

Académie met haar oordeel, dat ze uitbracht onder de naam Les sentiments de l'Académie 

Française touchant les observations faites sur la tragi-comédie du Cid. Door de ophef over de 

toneelregels en de toenemende druk om deze in acht te nemen paste Corneille, zoals eerder 

gezegd, ongeveer tien jaar later zijn tragikomedie aan de regels aan. Ook dit procedé – het 

verbeteren van eigen werk – zien we terug bij het Amsterdamse genootschap. Aan de 

herdrukken van Nils vroege toneelstukken ging telkens een strenge controle vooraf waarin het 

genootschap zijn toneelteksten soms ingrijpend veranderde, dat wil zeggen nog strenger naar de 

leer toetrok. 

Ook het vervaardigen van concurrerende versies en het rond dezelfde tijd in druk laten 

verschijnen als het toneelstuk waartegen ze zich afzetten kwam in Frankrijk voor. Zo had 

Philippe Quinault (1635-1688), een Franse toneelauteur die door Nil zeer werd gewaardeerd, in 

1666 een komedie op de markt gebracht die zich afzette tegen een komedie van Jean Donneau 

                                                                                                                                                                                              
gégaan, omdat hét génootschap niét in dé traditié van dé ‘filosofié van Déscartés’ stond, andérs dan dé 
Fransman, aldus Vieu-Kuik. Vieu-Kuik, Smeyers, Geschiedenis, 1975, dl. 6, 199-200. 
77 Nil, Harmsén, ‘Onderwys’, 1989, [INLEIDING], 23. 
78 Pels, Schenkeveld-van der Dussen, Horatius, 1973, 32. Voor de inhoudelijke overeenkomsten tussen 
Naauwkeurig onderwys, Péls’ Horatiusvertaling en Gebruik én misbruik, zie Stein, Boileau, 1929, 41-51. 
79 Voor uitvoerige informatie over de Querelle du Cid zie bijvoorbeeld Civardi, La querelle, 2004. 
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de Visé (1638-1710).80 Ook De Visés komedie verscheen in 1666 in druk en Quinault had voor 

zijn versie dezelfde titel gebruikt, te weten La mère coquette ou les amans brouillés.81 Quinaults 

komedie is langer – vijf in plaats van drie scènes – en daardoor uitgebreider, maar de strekking 

is dezelfde: een jong verliefd stel wordt door de eigen ouders gedwarsboomd in hun liefde, 

omdat die graag zelf met de beminde van hun kind willen trouwen. De ouders krijgen de hulp 

van een markies en dienstpersoneel en uiteindelijk komt het jonge stel na veel verwikkelingen 

toch bij elkaar. Opmerkelijk is dat die twee Franse komedies in 1665 rond dezelfde dag in 

première waren gegaan: in twee theaters door twee befaamde toneelgezelschappen.82 De Visé 

reageerde verbouwereerd op Quinaults gelijknamige komedie en er ontstond een querelle 

tussen beide rivaliserende auteurs.83 Quinault beweerde dat hij de inspiratie voor deze komedie 

in een Spaans stuk had opgedaan, maar De Visé trachtte in het voorwoord bij zijn komedie te 

bewijzen dat dit niet waar was en dat Quinault het idee van De Visé had gestolen.84 Het is 

denkbaar dat Quinaults La mère Nil op het idee bracht zelf ook concurrerende toneelstukken van 

Nederlandstalig toneel te maken. Nil moet op de hoogte zijn geweest van deze querelle, 

aangezien Andries Pels eind 1670 een ruwe vertaling van Quinaults La mère coquette af had. 

Toch is er een belangrijk verschil tussen Quinaults literaire concurrentie en die van Nil. In het 

voorwoord bij de herschreven komedie verzweeg Quinault het stuk van De Visé. Hij 

presenteerde zijn stuk dus niet als verbeterde versie. Het is dus maar de vraag in hoeverre hij 

die komedie als reactie op De Visés versie begrepen wilde hebben. 

Dat Nils handelwijze niet alleen bij de Franse maar ook bij de Amsterdamse toneeltraditie 

aansloot, blijkt uit zijn strévén om modéldrama’s in dé vorm van verbeterde vertalingen te 

vervaardigen en van toneeltheoretisch commentaar te voorzien. Op die manier konden de 

stukken als praktijkvoorbeelden voor gereguleerd en op eenheid gericht toneel worden 

gebruikt. Dat had – ongeveer tien jaar voor Nil – ook Vondel gedaan in zijn modeltragedie Jeptha 

of Offerbelofte (1659). Aangezien de leden van het genootschap goed op de hoogte waren van de 

Nederlandse toneelgeschiedenis en van Vondels werk, zoals blijkt uit ondér andéré Péls’ 

toneeltraktaten, is het denkbaar dat Vondels modeltragedie het genootschap heeft geïnspireerd 

voor dé stréng géréguléérdé concurréréndé modéldrama’s dié hét génootschap tussén 1669 én 

circa 1672 vervaardigde. Vondel heeft in Jeptha de toneelregels van Aristoteles en Horatius stipt 

gevolgd en het stuk voorzien van een programmatische toelichting op de toegepaste klassieke 

                                                             
80 Dat Nil veel op had met Quinault blijkt onder andere uit het feit dat het een vertaling van de hier 
besproken komedie in 1678 op de markt bracht. Nil, Wanhébbelyke liefde, 1678. Maar ook in de 
toneeltheoretische beschouwingen van Nil komen we de naam van Quinault regelmatig tegen. Zie § 4.2. 
81 Voor het conflict omtrent die twee gelijknamig komedies zie de inleidingen in Quinault, Gros, La mère, 
1926 en De Visé, Mélèse, Trois comédies, 1940. Voor de korte Nederlandse inhoudssamenvattingen van 
beide Franse versies en Nils vertaling, zie Noozeman, Nil, Van Leuvensteijn, Hans van Tongen, 2012, 215-
231. 
82 De Parijse toneelgezelschappen daagden elkaar rond deze tijd vaker uit door hetzelfde stuk te 
inscènérén hét concurréréndé gézélschap. Gros, ‘Introduction’, 1926, I. 
83 Voor dit litérairé géschil zié Gros, ‘Introduction’, 1926, I-X én Mélèsé, ‘Introduction’, 1940, X-XXV. 
84 De Visé, La mère, 1666, ‘Préfacé’. 
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poëtica.85 Hierin beschreef Vondel onder andere dat hij, anders dan zijn voorganger George 

Buchanan (1506-1582) in diens Neolatijnse tragedie Jephthes (1544), de klassieke eis van de 

eenheid van tijd had toegepast, wat consequenties had voor de opbouw van de handeling. 

Hetzelfde procedé zien we terug in concurrerende vertalingen van Nil Volentibus Arduum. In de 

begeleidende teksten bij de vroege toneelstukken gaf het genootschap een toelichting op de 

toneeltheorie en de ingrepen ten opzichte van de brontekst en de eerdere Nederlandse vertaling. 

Het enige verschil is dat Vondel zich met zijn Jeptha-vertaling niet tegen een Nederlandstalige 

toneeltekst afzette, maar alleen tegen een anderstalige. 

De verbetering van andermans toneelstukken in de vorm van concurrerende versies voorzien 

van poëticale uitleg ging bij het genootschap een stap verder dan bij de Franse critici. De Fransen 

combineerden kritisch commentaar niet met het verbeteren van toneelstukken. Zoals 

aangemerkt stond de verbetering van bestaande toneelstukken eerder in de traditie van Vondels 

modeltragedie Jeptha, al viel Vondels kritiek op zijn voorganger Buchanan milder uit dan die van 

het genootschap en lijken Vondels toepassingen van toneelregels eerder op een literaire 

uitdaging of een literair spel dan een doel op zich.86 De concurrerende vertalingen van Nil 

dienden meerdere doelen. Naast de hervorming van het Schouwburgrepertoire waren dat vooral 

de standardisatie van toneelregels en de verheffing van de mens. 

In vergelijking met vroegere classicistische auteurs als Samuel Coster (1579-1665) en de 

eerder genoemde P.C. Hooft en Joost van den Vondel legde Nil Volentibus Arduum nog 

explicieter de nadruk op de horatiaanse idee van nut. De zeventiende-eeuwer was er doorgaans 

van overtuigd dat toeschouwers veel van toneel konden opsteken, vooral van de analyse van de 

toneelhandeling en de uitgebeelde emoties. Deze zouden aanzetten tot zelfreflectie met als 

gevolg meer zelfkennis en beter gedrag, dat zich kon uiten in een betere controle over de 

emoties en het handelen. Dit ethisch utilitarisme werd door Nil Volentibus Arduum niet alleen 

persoonlijk maar ook maatschappelijk opgevat: goede toneelstukken vervulden naast een 

persoonlijke ook een maatschappelijk functie. De morele progressie van het individu zou vanzelf 

maatschappelijk nut opleveren en beide resultaten zouden dan op hun beurt vanzelf tot groter 

geluk van het individu leiden. Dat betekent dat niet het persoonlijke genot door het zien of lezen 

van een toneelstuk het hoogste doel was, maar de positieve effecten voor het individu en de 

samenleving. 

                                                             
85 Vondél, Stérck, ‘Bérécht’, 1935, 773-779. Zie ook de uitgebreidere poëticale tekst van Vondel: Vondel, 
Aenleidinge, 1977. 
86 Daarbij moet worden vermeld dat Nil zijn tweede concurrerende vertaling – Gelyke tweelingen – en de 
bijbehorende toneelkritiek ook als literair spel presenteerde. In het voorwoord staat namelijk vermeld dat 
men zich door de Schouwburgdichters uitgedaagd voelde, omdat die beweerden dat Nil alleen Franse 
tragedies kon vertalen. Daarom koos Nil nu voor een komische tegenvertaling met een Latijnse bron. Dit is 
echter een uitzondering, want doorgaans motiveerde Nil de tegenvertalingen met de wil het Amsterdamse 
toneel te hervormen. Nil, Harmsen, ‘Gelyke tweelingen’, 1985, 242. Voor een interessante vergelijking van 
Vondéls tragédié mét dié van zijn voorgangér Buchanan, zié Akkérman, ‘A spinozistic pérspéctivé’, 1987. 
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1.3 Vertaalde literatuur: situatie, stand van onderzoek en methodologische 

historiografie 

1.3.1 Stand van zaken 

Een van de eerste dingen die opvallen bij het onderzoek naar vroegmoderne vertalingen zoals 

Nil die vervaardigde, is de grote begripsdiversiteit. In het vroegmoderne Nederlands is de 

vertaalterminologie allesbehalve eenduidig. Gangbare termen voor vertalen waren 

‘(ovér)zéttén’, ‘translatérén’, ‘vérduitsén’, ‘(gé)diétschén’, ‘ovérstéllén’, ‘volgén’, ‘uittrékkén’ én 

‘stéllén’.87 Pas in de Liesveldt-Bijbél (1526) zou ‘vértalén’ voor hét éérst mét dé connotatié van 

het hedendaagse begrip zijn gebruikt. Nog tenminste tot in de zeventiende eeuw had vertalen 

echter vaak dé bétékénis van ‘vérdédigén’, ‘vértéllén’, ‘op (niét-) taligé wijzé uitdrukkén’.88 Een 

of meerdere van die aanduidingen zijn soms aan te treffen in de bijbehorende paratekst(en), 

zoals titelpagina, voorwoord, opdracht en lofdichten.89 In sommige gevallen wordt de auteur van 

de brontekst vermeld ofwel de brontaal, de titel van het origineel of een algemene opmerking 

waaruit blijkt dat het om een vertaling gaat. Er zijn echter ook literaire teksten die direct 

teruggaan op anderstalige bronnen zónder dat dit in de paratekst wordt aangeduid. In die 

gevallen kunnen soms vreemde namen, de plaats van handeling maar ook het uiterlijk van de 

tekst er een aanwijzing voor zijn dat de tekst teruggaat op een bron uit een andere cultuur. 

Het lijkt erop dat brontekstauteurs bij vroegmoderne vertalingen vooral dan worden vermeld 

als hun naam het werk luister bij kon zetten, met andere woorden als het een grote naam betrof. 

De reputatie van een vertaler die zich aan zo’n groté autéur durfde te wagen, steeg daardoor, net 

als het belang van de vertaling zelf. De namen van minder bekende auteurs lijken beduidend 

minder vaak te worden vermeld. Van plagiaat was hier nochtans geen sprake, omdat vertalen als 

literaire toe-eigening van het werk of, met een vroegmodern woord, als imitatio werd gezien.90 

Wie iets had vertaald, telde evengoed mee als schrijver als de oorspronkelijke auteur. De naam 

van de vertaler lijkt desondanks overigens minstens even vaak te ontbreken. 

Dat niet alleen Nil Volentibus Arduum, maar ook dichters als Vondel en Hooft toneelstukken 

naar het Nederlands vertaalden, is kenmerkend voor de vroegmoderne tijd. Een substantieel 

deel van de vroegmoderne Nederlandstalige literatuur gaat direct terug op anderstalige 

bronnen. Het is niet mogelijk om een volledig beeld van de kwantitatieve verhoudingen tussen 

vertaald en oorspronkelijk werk te geven, omdat complete bibliografieën met vermelding van de 

bronteksten, brontekstauteurs en brontaal ontbreken. Wel staat vast dat van de populaire 

prozateksten die voor 1701 verschenen, ten minste twee derde direct teruggaat op anderstalige 

                                                             
87 Besamusca en Sonnemans geven een meer volledige lijst van synonieme vertaalbegrippen en 
voorbeeldteksten daarbij. Besamusca, Sonnemans, De crumen, 1999. 
88 Zie MNW, lemma: Vertalen en WNT, lemma: Vertalen. 
89 Tahir-Gürçağlar ‘What Téxts Don’t Téll’, 2002 béschrijft dé rélévantié van paratékstuélé éléméntén voor 
vertaalhistorisch onderzoek. 
90 Voor de opvattingen omtrent de navolging van andere auteurs zie Jansen, Imitatio, 2008, voor 
vroegmoderne vertalingen in Europa zie Vermeer, Das Übersetzen, 2000, voor een algemener overzicht zie 
Albrecht, Literarische Übersetzung, 1998. Voor dé Lagé Landén, zié Hérmans, ‘Van ‘Hébban’’, 1988. 
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bronnen.91 Het daadwerkelijke aantal zal nog hoger liggen, maar laat zich op grond van 

ontbrekend vooronderzoek niet in cijfers vertalen. Van de ongeveer 250 toneelstukken die 

tussen 1617 en 1665 op de Amsterdamse Schouwburg in première gingen, zijn er met zekerheid 

zo’n 80 vértaald.92 Gericht onderzoek zou hoogstwaarschijnlijk uitwijzen dat het aantal 

vertalingen aanzienlijk hoger ligt. 

Naast het grote aantal valt op dat vroegmoderne literaire vertalingen in hun eigen tijd meer 

aanzien genoten dan literaire vertalingen dat nu meestal doen. Te denken valt aan de talrijke 

toneelstukken die direct of indirect teruggaan op toneelstukken uit de klassieke oudheid, zoals 

tragedies van Euripedes (480-406 v.Chr.), Sofocles (497/6-406/5 v.Chr.) en Seneca (4 v.Chr.-65 

n.Chr.) of de komedies van Plautus (254-184 v.Chr.) en Terentius (195/185-159 v.Chr.). Maar 

ook de meer eigentijdse toneelkunst uit Italië, Spanje en vooral Frankrijk vond in Amsterdam 

veel navolging. Te denken valt aan Hoofts Warenar (1617), een vertaling van een komedie van 

Plautus, en aan Vondels Sofoclesvertaling Koning Edipus (1660) of aan de eerder aangehaalde 

Jeptha-vertaling.93 Door het op navolging gerichte kunstideaal werden vertalingen als autonome 

literaire werken beschouwd. Het prestige van literaire vertalingen berustte op dit imitatieve 

kunstideaal. Daarin nam de leerbaarheid van kunst een belangrijke plaats in. Via het navolgen 

van grote auteurs zou de aankomende dichter het vakmanschap van het schrijven kunnen 

aanleren.94 Een beginnende dichter kon het beste de werken van grote auteurs bestuderen en 

letterlijk vertalen om de dichterlijke taal goed onder de knie te krijgen en om zich de klassiekers 

eigen te maken. Vondel formuleerde hét als volgt: ‘[z]oo ziét mén dén béstén mééstérén dé kunst 

af, én léért, béhéndigh stéléndé, één’ andér hét zijné té latén.’95 Op die manier kon de dichter 

                                                             
91 In Buisman, Populaire prozaschrijvers [1960] zijn 273 verschillende prozateksten te vinden, die voor 
1701 voor het eerst gepubliceerd zijn. Bij 183 teksten – dat wil zeggen 67% – is aangegeven dat het om de 
Nederlandstalige versie van een of meerdere buitenlandse tekst(en) gaat. In sommige gevallen geeft de 
titel zelf aan dat het om een vertaling gaat. In andere gevallen is de naam van de brontekstauteur vermeld. 
Soms classificeert Buisman de teksten bovendien expliciet als vertalingen. Bij de overige negentig teksten 
vindén wé zo’n soort bronvérwijzing niét. Sléchts in énkélé gévallén wordt wel uitdrukkelijk aan de 
oorspronkelijkheid van de stof gerefereerd. Dat betekent dat de groep teksten die op een anderstalige 
bron teruggaat waarschijnlijk nog groter is dan 183. Deze getallen tonen aan dat vertalingen binnen het 
genre van de populaire prozateksten de overgrote meerderheid moeten hebben gevormd. Zie ook 
Hérmans, ‘Van ‘Hébban’’, 1988. 
92 Oey-de Vita en Geesink gaan in hun overzicht van vertalingen en bewerkingen uit van Worps lijst in 
Worp, Geschiedenis, dl. 1/2, 1903/1907. Echter, die lijst is niet volledig. Oey-de Vita, Geesink, Academie, 
1983, 153-204, 251-253. 
93 De Warenar wérd in dé zévéntiéndé ééuw méér dan 80 kéér op dé Schouwburg géspééld én zo’n 15 keer 
herdrukt. Oey-de Vita, Geesink, Academie, 1983; Rasch, Repertoire [ongepubl.]; Harmsen, Ceneton, 2014. 
94 Zie bijvoorbeeld Jansen, Imitatio, 2008. Warners heeft in de jaren 50 van de twintigste eeuw uit Vondels 
theoretische geschriften drie stappen afgeleid naar een volmaakt schrijverschap, te weten translatio 
(vertalen), imitatio (navolgen) en aemulatio (wedijveren). Warnérs, ‘Translatio-imitatio-aémulatio’, I-III, 
1956/1957. Of die drie stappen daadwerkelijk precies van elkaar onderscheiden kunnen worden valt 
echter te betwisten. Zie § 1.3.2.2. 
95 Vondel, Aenleidinge, 1977, 48. Zie ook 42: ‘Hiérom waér hét géradén éérst éénigé héiligé of wééréltsché 
historien, oock verzieringen, uit Virgilius, Ovidius, Amadis, en Bokatius te rijmen, om zich van de 
rijmkunsté mééstér té maéckén, én op dé baén té gérakén’ én 48: ‘Kénnis van uithéémsche spraecken 
vordert niet weinigh en het overzetten uit vermaerde Poëten helpt den aenkomende Poeet, gelijck het 
kopiéérén van kunstigé mééstérstuckén dén Schildérs léérling’. 
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inzicht in de poëtica en de stof krijgen en zich als vertaler-dichter steeds verder van de bronnen 

verwijderen of zelfs in wedijver met hen proberen te treden. De navolging betrof dus zowel de 

klassieke dichtregels als de inhoud en de compositie van de werken. Plots en verhalen waarmee 

de grote dichters hadden uitgeblonken, golden als een betrouwbaar fundament voor nieuwe 

literaire hoogstandjes. Dit imitatieve kunstideaal sluit een inferieure status van vertalingen uit: 

navolging van voorgangers was juist een artistieke deugd. De dichter kon er zijn kennis van 

regels en thema’s mee etaleren. 

Letterkundige oefeningen zijn om economische en esthetische redenen waarschijnlijk niet of 

nauwelijks gepubliceerd. Uitgevers en boekverkopers wilden kostendekkend werken. Gedrukte 

literaire vertalingen zijn dan ook hoofdzakelijk teksten waarvan financieel profijt werd 

verwacht. Uit de grote hoeveelheid gepubliceerde vroegmoderne vertalingen laat zich afleiden 

dat er een grote markt voor vertaalde literatuur moet zijn geweest. Daarbij moet men zich 

realiseren dat er een verschil is tussen ‘vértaaldé litératuur’ en ‘litérairé vértalingén’. Het eerste 

begrip omvat alle vertalingen van literaire teksten. Het tweede begrip vormt een subgroep van 

dé éérsté: één ‘litérairé vértaling’ is één vértaling dié zélf als litérairé tékst functionéért. Dit 

onderscheid is noodzakelijk, omdat er vaak vanuit een didactische drijfveer werd vertaald: in 

het kader van de vreemde taalverwerving en als stilistische oefening in de moedertaal. Zulke 

vertalingen, die in scholen of binnen de huiskamer werden gemaakt, waren doorgaans niet voor 

de drukpers of een groter publiek bestemd. Bij literaire vertalingen werd publiciteit daarentegen 

wel ingecalculeerd of zelfs beoogd.  

Naast bekwaming in de literatuur en commerciële doeleinden noemt Vondel nog een functie 

van vertalingen. Hij was, toen hij als gérénomméérdé dichtér van 84 jaar Ovidius’ Metamorfoses 

vertaalde, allesbehalve een nieuweling op poëtisch gebied, die eerst van de oude voorbeelden 

zou moeten leren alvorens onafhankelijker als dichter te kunnen optreden. In het Loofwerk haalt 

hij weliswaar het leerzame effect van vertalingen aan, maar de beweegreden om Ovidius (43 

v.Chr.-17/18 n.Chr.) té vértalén was zijn ‘dichtlust’, één soort wédijvér mét dézé groté dichtér.96 

Vondel vertaalde dus voor eigen plezier. Dit plezier komt voort uit literaire uitdaging, uit de 

poging een vertaling te vervaardigen die het origineel in kwalitatief opzicht evenaart. Impliciet 

schemert bij Vondel ook het idee door dat alleen een geoefend dichter-vertaler een geslaagde 

vertaling van een kwalitatief hoogstaande brontekst kan vervaardigen. Naast het competitieve 

element speelt hier dus ook Vondels zelfrepresentatie als groot dichter en vertaler een rol. 

Ook de 38-jarige Dordtse conrector en dichter Abraham Valentyn (?-na 1697), die in 1678 het 

volledige werk van Ovidius in vertaling publiceerde, motiveert zijn (her)vertaling niet als 

stilistische oefening voor de verbetering van zijn dichterlijk vakmanschap. Net als Vondel is het 

vertalen van literatuur voor hem een recreatieve en zodoende nuttige vrijetijdsbesteding.97 Ook 

hier speelt de zelfrepresentatie van de dichter weer een grote rol: de dichter laat zien dat de 

                                                             
96 ‘Ik wénschté Ovidius, van dichtlust aéngéport, / Dus t’achtérhaélén [événarén].’ Vondél, ‘Publius 
Ovidius’, 1934, 378, vs. 37-38. 
97 ‘Mijn snippér-uren, verleent om een afgematte geest te verfrissen, verbruikte ik des te ijveriger tot het 
over-séttén van één digtér, dié stuks géwijsé van sommigé vértaalt’, Valéntyn, Alle de werken, 1697, *2v-3r. 
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vrije tijd op een goede manier wordt ingevuld. De functie die hier aan vertalen wordt 

toegeschreven is in de zeventiende eeuw topisch voor het dichterschap.98 Net als scheppend 

schrijven gold ook vertalen in de vrije tijd als nuttige bezigheid. 

1.3.2 Receptiegeschiedenis: de marginalisering van literaire vertalingen tot 1950 

Als we de literatuurgeschiedschrijving over Nederlandstalige vroegmoderne literatuur van de 

afgelopen 150 jaar bekijken, dan valt onder andere op dat er nauwelijks expliciet aandacht is 

besteed aan literaire vertalingen.99 Onderzoekers hebben in de loop der decennia bijna 

uitsluitend díe literatuur bestudeerd die oorspronkelijk was of in de loop der tijd als 

oorspronkelijke literatuur is gaan gelden, ondanks het feit dat de meeste teksten direct van 

andere teksten waren afgeleid. Het negeren of marginaliseren van literaire vertalingen zorgt 

voor een onvolledig beeld van de literaire productie, receptie en voorkeuren. De oorzaak voor 

deze discrepantie – veel vertalingen in de praktijk en weinig aandacht in de 

literatuurgeschiedschrijving – is tweeledig. Ten eerste werden literaire vertalingen traditioneel 

tot de broncultuur en de bronliteratuur – niet tot de ontvangende literatuur – gerekend. Ten 

tweede werden vertalingen door de critici als te weinig oorspronkelijk gezien, terwijl 

originaliteit, zeker in de Romantiek, juist een belangrijk artistiek kenmerk was. 

1.3.2.1 Nationalistische tendensen 

We hebben geconstateerd dat het bij een analyse van de stand van onderzoek over historische 

Nederlandse literatuur opvalt dat literaire vertalingen lange tijd buiten beschouwing zijn 

gebleven.100 Een reden hiervoor is, zoals hierboven gezegd, dat ze niet tot de eigen cultuur 

werden gerekend, omdat het origineel in een andere cultuur is ontstaan. Dat originele werk, 

                                                             
98 Op dezelfde manier verantwoordde Constantijn Huygens in zijn dichtbundels Otiorum libri seks – Ledige 
uren en Koren-bloemen (1658) zijn grotendeels oorspronkelijke gedichten als mooi, maar vooral nuttig 
bijproduct naast zijn hoofdzakelijke takén én functiés. Huygéns, ‘Aén Mé Ioffrouw Svsanné Hoéfnaglé’, 
1645; Huygéns, ‘Op dén titél’, 1672, [zondér paginéring]. Zié ook Schénkévéld-van dér Dussén, ‘Otium én 
Otia ’, 1987. Ovér Huygéns’ zélfpréséntatié zié Blom, ‘Sollicitérén mét poëzié’, 2007. 
99 Wanneer er wel onderzoek naar literaire vertalingen is verricht, dan worden de Nederlandse versies er 
doorgaans sterk bekritiseerd. Zie bijvoorbeeld de vier brontekstgerichte vroegtwintigste-eeuwse studies 
over de Nederlandse Corneille-, Racine- en Molièrevertalingen, in: Van Loon, Nederlandsche vertalingen, 
1911; Bauwens, L’influence, 1922; Geleerd, Les traductions, 1936; Fransen, Les comédiens, 1925. 
Uitzonderingen hierop zijn doorgaans afkomstig uit de vertaalwetenschappelijke hoek, zoals de reeks 
Vertaalhistorie over Nederlandse vertaalbeschouwingen door de eeuwen heen onder redactie van Dirk 
Delabastita, Theo Hermans en Luc Korpel. Deze reeks kent een doelculturele, descriptieve – dat wil zeggen 
niet-normatieve – insteek. Hierin behandelt C.M. Schoneveld 38 teksten over vertalen die tussen 1670 en 
1760 verschenen met veel aandacht voor literaire vertalingen en voor de poëticale voorwoorden van Nil. 
Schoneveld, ’t Wordt grooter plas, 1992. Theo Hermans analyseert in dezelfde reeks vertaaltheoretische 
teksten van 1550 tot 1670. Ook hier ligt de focus op literaire vertalingen. Hermans, Door eenen engen hals, 
1996. De vertaalwetenschapper Hermans heeft in diverse publicaties de vroegmoderne 
vertaalopvattingen in de Lage Landen beschreven, bijvoorbeeld in: Hérmans, ‘Vondél’, 1985; Hérmans, 
‘Huygéns’, 1987; Hérmans, ‘Translating’, 1991; Hérmans, ‘Rénaissancé Translation’, 1992 én Hérmans, ‘Dé 
léttér’, 1995. 
100 De literatuurhistorische handboeken tot ca. 1950, maar ook latere studies focussen op oorspronkelijke 
literatuur van eigen bodem. Zie bijvoorbeeld: Jonckbloet, Geschiedenis, 1889, dl. 3; Jonckbloet, 
Geschiedenis, 1890, dl. 4; Kalff, Geschiedenis, dl. 4, 1909; Te Winkel, Ontwikkelingsgang, 1924, dl. 4; Worp, 
Geschiedenis, 1903 en 1907; Knuvelder, Handboek, 1971. 
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naar welke taal het ook wordt overgebracht, staat los van de ontvangende cultuur. Het is dan 

ook tot op de dag van vandaag gebruikelijk dat literaire vertalingen naar het Nederlands vanuit 

de filologie van de brontaal worden bestudeerd. Zo zijn het doorgaans neerlandici die 

bijvoorbeeld Duitse vertalingen van Nederlandse teksten onderzoeken en romanisten die zich 

bezighouden met Nederlandse vertalingen van bijvoorbeeld Franse of Italiaanse literatuur.101 Dit 

heeft voor een groot deel te maken met de kennis van de brontaal en de bronteksten. Omdat het 

onderzoek naar vertalingen in de regel vergelijkend is (brontekst versus doeltekst), speelt de 

taalgrens een grote rol. Binnen de ontvangende cultuur, de doelcultuur, beschikt doorgaans een 

beperkt aantal onderzoekers over de nodige taalkennis om een vergelijkend onderzoek degelijk 

te kunnen uitvoeren, vooral als het om een relatief kleine brontaal gaat, zoals het Nederlands. 

Onderzoekers met als aandachtsgebied de broncultuur en met kennis van de bron- en de 

doeltaal lijken de aangewezen personen voor dergelijke onderzoeken. Hiermee wordt echter 

voorbijgegaan aan het belang van expertise op het gebied van de ontvangende cultuur en 

literatuur. Onderzoekers met kennis van de doelcultuur én de ontvangende literatuur kunnen 

een vreemde tekst in de nieuwe context plaatsen. Iemand die gespecialiseerd is in het literaire 

bedrijf van de ontvangende cultuur zal andere accenten leggen in het vertaalonderzoek dan 

iemand met kennis van voornamelijk de broncultuur. 

Dat de neerlandistiek zich alleen terloops heeft beziggehouden met naar het Nederlands 

vertaalde literatuur ligt voor een belangrijk deel aan haar neofilologische achtergrond. Anders 

dan hun colléga’s uit dé klassiéké filologié béstudérén néofilologén niét dé cultuur én taal uit dé 

oudheid, maar de moderne talen en literaturen.102 De neofilologieën ontwikkelden zich in West-

Europa in de late achttiende en vroege negentiende eeuw. In dezelfde tijd groeide het 

nationalisme in Europa uit tot een bloeiende ideologie, die de kijk op de kunst, geschiedenis en 

literatuur sterk beïnvloedde. Op zoek naar de zogenaamde volksaard beperkte het 

literatuuronderzoek zich tot (quasi-)oorspronkelijke teksten, met als gevolg dat door 

Nederlandstaligen geschreven teksten de literatuurgeschiedenis bepaald hebben. 

Zoals Franse literatuurhistorici de barokliteratuur lange tijd als on-Frans en minderwaardig 

afschilderden, omdat die zich op Italiaanse en Spaanse literatuur oriënteerde, keurden de 

onderzoekers uit de Lage Landen lange tijd de vroege, ‘Frans-classicistisché litératuur’ af als té 

Frans en onvoldoende verwant aan de eigen literatuur en cultuur.103 Tegen zeventiende-eeuwse 

literatuur in de traditie van de klassieke oudheid hadden de onderzoekers van de Franse en 

Nederlandse literatuur geen bezwaar, maar wannéér éigéntijdsé ‘buiténlandsé’ litératuur tot 

                                                             
101 Zie bijvoorbeeld de romanist Paul Smith die veel over de Nederlandse vertalingen van vroegmoderne 
Franse auteurs heeft geschreven, Smith, ‘Du Bartas’, 2005 én Kraaijvéld, Smith, ‘Lés prémiérs traductéurs’, 
1997. De italianist Harald Hendrix behandelt Nederlandse vertalingen van Italiaanse literatuur en legt de 
nadruk op de verschillen van bron- én doéltékstén, dié véél ovér dé doélcultuur zéggén. Héndrix, ‘Ovér hét 
culturélé bélang’, 1998. Zié ook dé projéctén van dé vakgroép Nédérlands aan dé Fréié Universität te 
Berlijn, waarin de vroegmoderne Nederlandse literatuur in Duitse vertaling centraal staat. Bundschuh-van 
Duikeren, Bibliographie, 2011; Bundschuh-Van Duikeren, Holzhey, Konst, Internetbibliothek, 2007-2010. 
102 Van Bork e.a., Lexicon, 2012, lémma’s: néofilologié; filologié. Voor dé ‘stérké band tussén filologié én 
nationalismé’, zié bijvoorbééld Rock, Papieren monumenten, 2010, 22. 
103 Von Stackelberg, Französische Klassik, 1996, 25. 
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voorbeeld had gediend, beschouwden ze die literatuur als inferieur. De aandacht die Nil schonk 

aan de contemporaine Franse classicisten maakte de daaruit voortkomende literatuur dan ook 

verdacht.104 Zo is de gereguleerde toneelkunst uit de jaren zeventig en tachtig van de 

zeventiende eeuw, ondanks haar populariteit, niet gecanoniseerd in de Nederlandse 

literatuurgeschiedenis. Achttiende-eeuwse classicistische toneelauteurs, zoals Lucas Rotgans en 

Balthazar Huydecoper – die Nil doorgaans als voorbeeld namen – zijn daarentegen wel in de 

canon opgenomen.105 Dat laat zich verklaren door het feit dat Nil Volentibus Arduum voor 

achttiende-eeuwse dramatici een autoriteit op poëticaal gebied was geworden. Anders dan Nil 

richtten zijn achttiende-eeuwse navolgers zich in de ogen van de vroege literatuurhistorici op 

één ‘bétér’ voorbééld: een voorbeeld van eigen bodem. Het tot de eigen cultuur behorende 

genootschap was voor de vroege onderzoekers kennelijk onproblematisch als model voor latere 

literatuur, ongeacht hun misprijzende houding over het genootschap zelf. De gecanoniseerde 

navolgers van het genootschap laten zien dat de classicistische toneelkunst nog enige tijd in 

zwang zou blijven, in ieder geval tot na 1750.106 

1.3.2.2 Imitatief kunstideaal versus oorspronkelijkheidsideaal 

Naast de (volks)nationale insteek van de literatuurgeschiedenissen is er een tweede aspect dat 

ervoor zorgt dat vertalingen nauwelijks in literatuurhistorische overzichtswerken voorkomen. 

Aan het eind van de achttiende eeuw werd het normatieve poëticale literatuurideaal ingeruild 

voor een esthetisch kunstbegrip met oorspronkelijkheid en individualiteit als basisprincipes. De 

auteur veranderde van poeta doctus, geleerde dichter, in scheppend genie. Nadat er in de 

achttiende eeuw gaandeweg meer nadruk kwam te liggen op de expressieve kant van het 

dichterschap, raakte de opvatting dat kunst leerbaar zou zijn op de achtergrond.107 Talent en 

genius vormden voortaan het uitgangspunt van kunst. Het nationaal georiënteerde karakter van 

de neofilologieën, waaronder de neerlandistiek, en het nieuwe oorspronkelijkheidsideaal 

verklaren het fenomeen dat literatuur van eigen bodem door de literatuurhistorici gewoonlijk 

hoger gewaardeerd werd dan vertaalde of anderszins direct afgeleide literatuur. Na de opkomst 

                                                             
104 Kloek wijst eveneens op deze romantische gedachte die ervan uitgaat dat een cultuur met een gering 
nationaal karaktér onvérmijdélijk ‘onbéduidénd épigonénwérk’ voortbréngt. Kloék, Scheiding van tafel, 
2004, 8-9. De Vries merkt met betrekking tot de behandeling van het Frans-Classicisme in de handboeken 
op: ‘Frans-classicistisch staat gélijk aan té Frans, té oud, té bélérénd, té rationéél’. Dé Vriés, Beschaven!, 
2001, 28. 
105 Géldérblom, ‘Eén vérjongénd corsét’, 1999, 56, 61. Over de ontwikkeling en functionaliteit van de 
Nederlandse literaire canon is veel geschreven. Zié bijvoorbééld Godégébuuré, ‘Canonvorming’, 1985-
1986; Fokkéma, ‘Canon’, 1985-198; Van Alpén, Méijér, ‘Inléiding’, 1991; Spiés, ‘Dé andéré Brédéro’, 1991; 
Van Gémért, ‘Dé canon’, 2002 én Johannés, ‘‘Zoo is’’, 2002. 
106 Zie voor de gereguleerde tragedie in de achttiende eeuw De Haas, De wetten, 1998. Ook de meer 
barokke toneelstukken bleven een vast onderdeel van het Schouwburgrepertoire, hoewel later vaak het 
tegendeel beweerd is. Zo werden ook na het aantreden van drie Nil-leden in het Schouwburgbestuur 
spéktakélstukkén opgévoérd, zoals Vos’ Aran en Titus (in 1678 viermaal opgevoerd) en dansen. Rasch, 
Repertoire [ongépubl.]. In dé jarén tachtig ‘barokkiséérdé’ Govért Bidloo dé classicistisché tragédiés 
Faëton en Salomon van Vondel door er spectaculaire voorspelen aan toe te voegen. Bidloo, Beschryving, 
1685; Bidloo, ‘Voorspel’, 1719 én Rasch, ‘19 fébruari’, 1996. 
107 Wiskerke, De waardering, 1995, 21-45. 
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van het originaliteitsstreven in de Romantiek begon het literaire ideaal van navolging en 

relatieve vrijheid ten opzichte van de bronnen, dat toen eveneens nog zeer gebruikelijk was, te 

contrasteren met concepten als auteurschap en intellectueel eigendom. In de vroegmoderne tijd 

kenden die concepten een andere invulling en speelden ze een minder belangrijke rol dan vanaf 

het begin van de Romantiek. 

Literatuurhistorici hielden lange tijd geen rekening met de veranderlijkheid van het 

kunstideaal en het literatuur- en vertaalbegrip en zo gebeurde het dat ze anachronistische 

maatstaven gebruikten om vroegmoderne literatuur te beoordelen, zonder besef van de valkuil 

die daarin schuilt. Want juist het besef van de veranderde dichtnormen en 

beoordelingsmaatstaven is essentieel bij het begrijpen van het vroegmoderne literaire systeem 

dat op navolging berustte.108 Een historiserende aanpak bij het onderzoek naar vroegmoderne 

vertalingen en, meer algemeen, vroegmoderne literatuur vereist dat het criterium van 

originaliteit wordt losgelaten. Bij de bestudering van vroegmoderne vertalingen dient de 

onderzoeker duidelijk te maken vanuit welk kunstideaal hij of zij de vertalingen behandelt: 

bijvoorbeeld vanuit het vroegmoderne, vanuit het romantische of vanuit het 

poststructuralistisch/postmoderne perspectief. 

De nationalistische insteek en de gedachte dat oorspronkelijkheid de waarde van literaire 

werken voor een belangrijk deel bepaalt, is in nagenoeg alle Nederlandstalige 

literatuurgeschiedenissen terug te vinden. Wel hamerde de oude garde van literatuurhistorici, 

onder wie W.J.A. Jonckbloet (1817-1885) en J.A. Worp (1851-1917), veel nadrukkelijker op 

originalitéit én ‘Nédérlandshéid’ als artistiéké waardé dan in recente overzichtswerken het geval 

is. Gebrek aan oorspronkelijkheid en nationaal besef zijn belangrijke oorzaken van het negatieve 

beeld dat Jonckbloet in 1890 over de laatzeventiende-eeuwse literatuur uitsprak: 

In de letterkunde vooral openbaart zich de ongehoordste kleingeestigheid. Nationaliteit en 
zelfstandigheid werden in den Franschen leiband verstikt, terwijl in den vorm, op de 
kleingeestigste wijs gepolijst, vergoelijking gezocht werd voor gebrek aan grootschen inhoud: of 
liever nog, elke oorspronkelijke gedachte ging onder de vijl verloren. IJver had de plaats van 't genie 
ingenomen: knutselarij en handwerk gingen voor kunstoefening door. Dichtgenootschappen, door 
de krachtige persoonlijkheden van de zeventiende eeuw op den achtergrond gebannen, prijkten 
weldra weer in den vollen glans van het klatergoud, als voorloopers of tegenhangers van politieke 
clubs of zoogenoemde leesgezelschappen.109 

Worp hing in 1903 in zijn vroegmoderne toneelgeschiedenis hetzelfde beeld aan. Zo merkte hij 

op dat het aantal vertalingen uit het Frans na 1640 ‘schrikbarénd’ toénam.110 Maar ook in de 

nieuwste literatuurgeschiedenis over vroegmoderne literatuur van Porteman en Smits-Veldt ligt 

de nadruk kwantitatief op werken die van origine Nederlandstalig zijn. Wel besteden Porteman 

en Smits-Veldt royaal aandacht aan vertalingen, en overigens niet alleen aan literaire 

vertalingen. De voorkeur voor oorspronkelijkheid en ‘Nédérlandshéid’ is in dézé 

                                                             
108 Drésdén, ‘Imitatié én originalitéit’, 1959, 36-63. 
109 W.J.A. Jonckbloet, Geschiedenis, 1890, dl. 4, 414. 
110 Worp, Geschiedenis, 1903, dl. 1, 344. 
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literatuurgeschiedenis veel minder sterk dan bij de oudere collega-literatuurhistoriografen. 

Toch blijkt dit onderscheid tussen vreemd en eigen nog altijd impliciet uit zinnen als: 

Waar de Amsterdamse Schouwburg ondanks de aanwas van vertalingen toch altijd kon rekenen op 
de productie van nieuwe oorspronkelijke spelen, moest Van Forenbergh [oprichter van de Haagse 
Schouwburg] zowel in zijn theater als daarbuiten blijkbaar hoofdzakelijk putten uit het 
Amsterdamse repertoire.111 

Het zijn echter niet alleen anachronistische opvattingen over kunst en originaliteit die 

vertalingen grotendeels uit de literatuurgeschiedenissen en de canon hebben geweerd: ook 

uitingen uit de vroegmoderne tijd zelf hebben dit fenomeen in de hand gewerkt. Zo stelde 

Vondel in zijn Aenleidinge dat het vertalen van voorbeeldauteurs voor de aankomende dichter 

een middel is om zich meester te maken van dichterlijke vaardigheden.112 Dat vertalen hier als 

voorstadium van het volmaakte dichterschap wordt voorgesteld steunde schijnbaar de aanname 

van literatuurhistorici dat vertalen inferieur zou zijn geweest aan scheppend schrijven. Warners 

heeft die opvatting in drie klassiek geworden artikelen over Vondel geconsolideerd, zodat ze 

lange tijd het beeld van de literatuurgeschiedschrijving van de zeventiende eeuw bepaalde.113 

Het gevolg daarvan is dat literatuurhistorici het ontstaan van vertalingen in het algemeen nog 

steeds vanuit die didactische functie verklaren.114 

1.3.2.3 Vertalingen van gecanoniseerde dichters versus vertalingen van niet-

gecanoniseerde dichters 

Zoals eerder aangeduid vielen vertalingen in de nationale literatuurgeschiedschrijving 

grotendeels buiten de boot. Het is echter niet zo dat er helemaal geen aandacht voor was. Die 

aandacht was alleen zeer bescheiden vergeleken met de grote hoeveelheid vertalingen die in de 

zeventiende eeuw op de Nederlandstalige markt kwam. De presentatie van vertalingen door 

literatuurhistorici blijkt afhankelijk te zijn van externe factoren, zoals de status van de dichter-

vertaler. Een deel van de vertaalde teksten wordt wel uitvoerig besproken en zelfs als literaire 

hoogstandjes gewaardeerd, terwijl het andere deel als inferieur wordt verworpen. Opmerkelijk 

                                                             
111 Porteman, Smits-Veldt, Een nieuw vaderland, 2008, 549 (onderstreping door mij). Iets vergelijkbaars 
vinden we bijvoorbeeld ook bij Konst in zijn bespiegeling over het onderzoek naar zeventiende-eeuwse 
toneelstukken en in Van de Louws dissertatie over het Nederlandse toneel tussen 1660 en 1735. Zo 
koppelt Konst de bloei van een toneelperiode – hier het classicisme – aan de hoeveelheid oorspronkelijke 
stukkén dié dan ontstaan. ‘Véél wijst ér échtér op dat één éérsté bloéipériodé van dit ‘niéuwé’ tonéél 
omstreeks 1730 ten einde loopt. Na dat jaar namelijk zien gedurende enkele decennia nog maar weinig 
oorspronkelijke toneelstukken het licht en moet het schouwburg-publiek zich maar al te vaak tevreden 
stellen met dan wel oudéré, dan wél (uit hét Frans) vértaaldé stukkén.’ Konst, ‘Nédérlands tonéél’, 1999, 
211. Van de Louw vermeldt direct aan het begin van zijn bespreking van Nils werk weliswaar dat Nil door 
de romantici veroordeeld werd. Tegelijkertijd stelt hij vast dat het genootschap erg weinig inhoudelijk 
oorspronkelijk werk produceerde. Konst, ‘Nédérlands tonéél’, 1999, 211. Van de Louw, Valeurs nationales 
[1979], 251. 
112 Vondel, Aenleidinge, 1977, r. 49-52, r. 120-134. 
113 Warnérs, ‘Translatio-imitatio-aémulatio’, I-III, 1956/1957. 
114 Vergelijk bijvoorbeeld Harmsen, Beenen, De tweeling, 1985, 12; Van Bork e.a., Lexicon, 2012, lemma: 
Vertaling. Porteman en Smits-Veldt gaan hieraan voorbij en behandelen kort de functie van 
kennisoverdracht door vertalingen en zodoende de positieve invloed op de ontwikkeling van de 
doelcultuur. Porteman, Smits-Veldt, Een nieuw vaderland, 2008, 628-631. 
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is dat de argumenten die bij de ene groep tot aanbeveling strekken, bij de andere groep het 

bewijs zijn van de onkunde en het gebrek aan aanleg van de vertalers. Bij de bespreking van de 

positief beoordeelde vertalingen staan in de literatuurstudies de bronteksten op de achtergrond. 

Deze vertalingen worden dus feitelijk eerder als oorspronkelijk Nederlandstalige teksten 

behandeld. Wanneer de bronnen daarbij nadrukkelijk worden benoemd, werd in het onderzoek 

het accent gelegd op de veranderingen in de Nederlandse versies, veranderingen, die tijdens het 

vertalen waren aangebracht. Deze wijzigingen worden als verbeteringen of noodzakelijke 

aanpassingen aan de doelculturele context gepresenteerd. Daardoor ontstaat een relatieve 

autonomie van de vertaling ten opzichte van de brontekst. Tot deze groep behoren de 

vertalingen van gecanoniseerde vroegmoderne auteurs, die in de literatuurgeschiedenis steeds 

als dichtersindividuen worden neergezet, zoals Hooft en Vondel. Ter verduidelijking zal ik hier 

kort exemplarisch ingaan op de literatuurhistorische beschrijvingen van Hoofts Warenar. 

Warenar wordt doorgaans niet als vertaling gekwalificeerd, ongeacht het feit dat dit 

toneelstuk direct teruggaat op de Aulularia van de Romeinse komediedichter Plautus. Wel 

vermelden de onderzoekers de Romeinse bron. Centraal staan echter Hoofts wijzigingen, zoals 

de aanpassing aan de doelcultuur: in plaats van in het klassieke Athene speelt Hoofts versie zich 

af in het vroegzeventiende-eeuwse Amsterdam. Literatuurhistorici citeren dikwijls de 

titélpagina, waar hét stuk als ‘naé ‘slandts ghéléghénthéyt vérduytschet’ staat aangeduid. De 

Warenar wordt dan niét als vértaling, maar minsténs als ‘vrijé vértaling’, ‘adaptatié’ of 

‘béwérking’ voorgéstéld – alsof Hooft opzettelijk geen gewone vertaling maar een autonomer 

literair werk wilde vervaardigen.115 Dit kenmerk functioneert als bevestiging van Hoofts 

veronderstelde streven naar oorspronkelijkheid en van zijn identiteit als Nederlands dichter. 

Voor de vertaling zelf betekent dit dat zij een overwegend autonoom literair en een kwalitatief 

hoogstaand Nederlands literair werk zou zijn. De verwijdering van de klassieke brontekst is hier 

niet problematisch, maar juist een kwaliteitskenmerk. Dat het hierbij om een in de 

vroegmoderne tijd heel gebruikelijk vertaalprocedé bij komedies gaat, wordt doorgaans niet 

genoemd. 

Hooft vertaalde of dichtte dus conform de toenmalige regels. Het is maar zeer de vraag in 

hoeverre het hem daadwerkelijk om een nieuw en autonoom kunstwerk ging. Dat hij het stuk 

zelf in de lijn van de brontekst begrepen wilde hebben, blijkt uit de verantwoording die hij zowel 

op de titelplaat: ‘Aulularia van Plautus’, als in de toneeltekst zelf aflegde. In de proloog noemt het 

personage Mildheid twee keer Plautus en een keer de vertaalde titel (Pottery, Latijns: Aulularia). 

Hoofts verantwoording van zijn ingrepen die waren gericht op het doelpubliek, zijn in 

                                                             
115 Zie bijvoorbeeld Jonckbloet, Geschiedenis, 1889, dl. 3, 77; Worp, Geschiedenis, 1903, dl. 1, 427-428; Van 
Es, Overdiep, Geschiedenis, dl. 4 [1948]; 365; Knuvelder, Handboek, 1971, dl. 2, 266; Jansén, ‘Hét slot’, 37; 
Jansén, ‘Aulularia’, 128. Té Winkél noémt Warenar wel een vertaling. Volgens hem is die zeer goed 
géslaagd, maar omdat hét géén oorspronkélijk stuk is, ‘vérdiént Brédéro als blijspeldichter boven [Hooft] 
géstéld té wordén’. Té Winkél, Ontwikkelingsgang, 1923, dl. 3, 177, 181. De vertaalwetenschapper Frans 
Dénissén wijst érop dat één vérschil tussén ‘vértaling’ én ‘béwérking’ in historisch pérspéctiéf niét zinvol 
is. Dénissén, ‘Vérdwijntruc’, 2002, 484. 
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vroegmoderne toneelvertalingen allerminst aan de orde van de dag. De maker van de 

Nederlandse versie, de ‘[o]vérséttér’ oftewel de vertaler, zegt het volgende: 

Dit spel sal Pottery,,heeten [sic] soo ghy ’t meucht veelen, 
Spraeckmakende gemeent Plautus heeft het doen speelen. 
Voor Burgers en eelen,,vant Roomsche bloet. 
’tIs een huys-Godt die by hem de voor reden doet. 
Maer om dat ghy van sulck goet,,niet veel hebt hooren segghen, 
Soo heeft de Oversetter diens rol my Miltheydt toe gaen leggen 
Plautus stelt de gheschienis alhadmense t’ Athenen bespeurt,  
Maer wat isser oock dat t’ Amsterdam niet en beurt. 
Dus nemen wy best bekende plaetsen en straetjens, 
Niémant tréck hém yét aén,,’t sijn maer hoofdelose praetjens.116 

De doelculturele veranderingen die Hooft hier bespreekt, benadrukken en verklaren niet alleen 

de verwijdering van de bron, maar ook, en misschien wel juist, de verbondenheid van de 

vertaling met het origineel van Plautus. De nadruk die de literatuurgeschiedschrijving legt op de 

zogenaamde eigen inbreng van Hooft en de Nederlandsheid van zijn versie, weerspiegelen de 

postromantische kijk van onderzoekers. Door deze inbreng te beklemtonen kon Hoofts Warenar 

een prominente plaats in de romantisch gekleurde literatuurgeschiedenis innemen. 

Maar hoe beoordelen de literatuurhistorici vertalingen van niet-gecanoniseerde dichters? De 

aandacht voor hun vertaalde oeuvre blijkt behalve marginaal ook zeer bevooroordeeld. Niet de 

autonomie van het vertaalde toneelstuk staat centraal, maar de gebrekkigheid ten opzichte van 

de brontekst. Vroege onderzoekers trachtten vooral de géméénplaats van dé ‘traduttoré, 

traditoré’ – de vertaler als bedrieger – te bevestigen, of preciezer gezegd de onvertaalbaarheid 

van poëtische literatuur. Het lijkt erop dat tekortkomingen en vertaalfouten bij vertalingen van 

onbekendere auteurs veel sterker worden benadrukt dan bij beroemde dichter-vertalers het 

geval was. Verder diachronisch onderzoek naar de beoordeling van vroegmoderne literaire 

vertalingen in de eigen tijd is wenselijk om hiervan een realistisch beeld te verkrijgen. 

1.3.3 Paradigmaverschuiving in het literatuuronderzoek vanaf 1950 

Rond het midden van de twintigste eeuw deden zich in het literatuuronderzoek veranderingen 

voor die een omslag in de beoordeling van vertalingen tot gevolg hadden. Deze veranderingen 

hielden met elkaar verband en versterkten elkaar zelfs op sommige punten. Ten eerste 

ontwikkelde zich een nieuwe visie op auteurschap; ten tweede begon de neerlandistiek te 

internationaliseren en ten derde ontstond de vertaalwetenschap als academische discipline. 

De poststructuralisten Roland Barthes en Michel Foucault bekritiseerden het auteursbegrip 

uit de Romantiek. Zij zagen de auteur niet langer als de schepper van betekenis, maar schreven 

die taak toe aan de taal en de lezer. De auteur vormt volgens hen slechts één onderdeel van het 

narratieve discours dat zichzelf creëert. Als gevolg hiervan kwam de autoriteit van de auteur de 

                                                             
116 Hooft, Keersmaekers, Warenar, 1987, vs. 65-74, cursivering in de tekst, onderstreept door TH. De 
dubbele aanhalingstekens zijn leestekens uit het origineel dat door Keersmaekers is gebruikt voor zijn 
moderne editie. 
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afgelopen decennia binnen het literatuurwetenschappelijk onderzoek onder vuur te liggen. Dat 

bracht met zich mee dat de kloof tussen de scheppende auteur en de vertaler verminderde. 

Roland Barthes en met hem de postmodernisten stellen literatuur voor als een web van 

intertekstuele citaten. Geheel oorspronkelijke werken bestaan hierin niet, omdat alle uitingen 

tot op zekere hoogte reproducties of bewerkingen van eerdere uitingen zijn. Wie een dergelijke 

visie aanhangt, zal vertalingen niet langer als minder relevant terzijde schuiven vanwege hun 

reproductieve karakter. Deze ontwikkeling droeg dan ook bij aan de opkomst van vertalingen als 

studieobject. 

Het tweede belangrijke punt betreft de internationalisering van het literatuuronderzoek, die 

in de jaren vijftig van de vorige eeuw intrad. Als resultaat van deze ontwikkeling ontstond de 

algemene en vergelijkende literatuurwetenschap als nieuwe academische discipline, met als 

speerpunt het contrastieve (inter)culturele literatuuronderzoek. Ook op de neofilologieën had 

de internationalisering effect, hoewel die invloed binnen de neerlandistiek tot in de jaren 

negentig van de twintigste eeuw tamelijk marginaal bleef. Dit is de neerlandistiek dan ook door 

een aantal literatuurhistorici verweten.117 Er bestaat tot dusver maar weinig diepgaand reflectief 

onderzoek over de historische neerlandistiek.118 Een voorbeeld is een artikel van Arie 

Gelderblom uit de vroege jaren negentig van de vorige eeuw, waarin hij aandacht besteedt aan 

het veranderlijke Huygensbeeld. Hij beschrijft de invloed van de internationalisering op de 

beeldvorming rond Huygens als volgt: 

Na 1950 treedt er verandering op […]. [Nederland] is nu aangewezen op internationale 
samenwerking in Europees en mondiaal verband. Vooral sinds de tweede helft van de jaren zestig 
neemt de samenleving in versnellend tempo een pluriform en internationaal karakter aan. 
Nationalistische denkwijzen zijn niet meer en vogue. Men is niet meer geïnteresseerd in typologieën 
van nationalé trékkén […]. [T]och blijft het Huygensbeeld de vaderlandse ontwikkelingen op de 
voet volgen. Ook Huygens wordt nu namelijk geïnternationaliseerd. Niet dat voorheen zijn 
buitenlandse connecties verzwegen werden, maar nu krijgen ze de volle aandacht.119 

De nieuwe positieve kijk op internationale contacten en invloeden zorgde eveneens voor een 

zekere relativering van het voorbehoud tegen Nederlandstalige literatuur met uitheemse 

wortels, en voor de opkomst van onderzoek dat zich hierop richt. Belangrijk is in dit opzicht het 

                                                             
117 Zie bijvoorbeeld de kritiek van de literatuurwetenschappers Van Alphen en Korsten in: Van Alphen, 
Korstén, ‘Hoé vérdér?’, 2004. 
118 Wel zijn enkele belangrijke artikelen artikelen over dit onderwerp geschreven. Zo was in 1989 de 
zesde jaargang van het tijdschrift Literatuur gewijd aan de beschrijving van de Nederlandse 
literatuurhistorische handboeken. Marijke Spies analyseerde reeds in de jaren tachtig in een aantal 
publicatiés dé vérandérlijkhéid van dé litératuurgéschiédschrijving, zié bijvoorbééld Spiés, ‘Van mythés’, 
1984; Spiés, ‘‘In dé glans’’, 1986; Spiés, ‘Van ‘vandérlandsch gévoél’’, 1997. Zié vérdér hét théorétiséréndé 
artikél: Grootés, ‘Dé paradoxén’, 1988-1989. Ook legde Jan Rock in zijn onlangs verschenen studie over de 
geschiedenis van tekstedities het verband met de geschiedenis van de literatuurgeschiedschrijving, Rock, 
Papieren monumenten, 2010. Als laatste voorbeeld wil ik hier de recente literatuurgeschiedenis Worm en 
donder noemen. Dit overichtswerk begint met een vakhistorische reflectie waarin het onderzoek naar 
achttiende-eeuwse literatuur door de eeuwen heen wordt onderzocht, om op die manier de beeldvorming 
over de literatuur uit die tijd te kunnen verklaren. Leemans, Johannes, Kloek, Worm en donder, 2013, 35-
55. 
119 Géldérblom, ‘Constantijn Huygéns’, 1991, 64-65.  
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onderzoek van E.K. Grootes naar P.C. Hoofts vertaling Schijnheiligh (1617/1618) uit 1973.120 

Grootes verbindt hierin de literatuurhistorische invalshoek met recente vertaal- en 

literatuurwetenschappelijke ideeën. 

De kritiek op het traditionele romantische auteursbegrip en de internationalisering van de 

Nederlandse letterkunde vallen samen met het ontstaan van de theoretische vertaalwetenschap 

als nieuwe academische discipline. De belangstelling voor dit onderzoeksdomein kan worden 

gezien als manifestatie van het nieuwe denken over auteurschap en de ondergang van 

nationalistische onderzoekidealen. Zo ontwikkelde de vertaalwetenschap in Nederland zich in 

de jaren zestig van de twintigste eeuw onder leiding van James Holmes aan de Universiteit van 

Amsterdam vanuit de algemene literatuurwetenschap. De discipline betreft de bestudering van 

de culturele overdracht van verschillende soorten (talige) uitingen. 

1.4 Nil Volentibus Arduum: stand van onderzoek en methodologische 

historiografie 

1.4.1 De literatuurhistorische beeldvorming over Nil Volentibus Arduum tot 1950 

De belangstelling voor de Franse literatuur in de Lage Landen nam in de loop van de zeventiende 

eeuw toe. Het eerder aangehaalde citaat van Jonckbloet uit 1890, waarin hij dé ‘vérfransching 

dér léttérén’ bétréurt, is een sprekend voorbeeld van de verouderde literatuurhistorische visie 

op die Franse invloeden. Dié zogénaamdé ‘vérfransching’ was voor neerlandici tot ongeveer 

1950 een waarachtig schrikbeeld. Literatuurwetenschapper Joost Kloek bespreekt de in de 

Romantiek opgekomen idee dat een cultuur met een gering nationaal karakter onvermijdelijk 

‘onbéduidénd épigonénwérk’ voortbréngt.121 Neerlandica Marleen de Vries merkt over de 

behandeling van het Frans-classicisme in dé handboékén hét volgéndé op: ‘Frans-classicistisch 

staat gelijk aan te Frans, te oud, te belerend, te rationéél’.122 De afkeuring van de Franse invloed 

op de laatzeventiende-eeuwse literatuur is duidelijk een gemeenplaats in de 

literatuurgeschiedenissen.123  

Het feit dat juist de Franse literatuur zo’n bélangrijk richtsnoer voor Nederlandstalige 

auteurs werd, wordt in de oude literatuurgeschiedenissen op het conto van Nil geschreven. De 

aanzwengelende rol van het genootschap wordt herhaaldelijk benadrukt. Zo legde Worp – er 

werd al kort naar verwezen – een link tussén dé zogénaamdé ‘vérfransching’ in dé tonéélkunst 

van de Lage Landen en het genootschap: 

In de laatste 40 jaren der 17de eeuw neemt het aantal vertalingen uit het Fransch schrikbarend toe, 
ook al omdat eene invloedrijke litterarische bent met grooten ijver de Fransche letterkunde hier te 
lande bekend maakte en op hoogen toon de enkele tooneeldichters, die nog iets oorspronkelijks 

                                                             
120 Grootes, Dramatische struktuur, 1973. Een recentere studie is van Jeroen Jansen, over de 
vroegmoderne ideeën en theorievorming rond de imitatio auctoris. Jansen, Imitatio, 2008. 
121 Kloek, Scheiding van tafel, 2004, 8-9. 
122 De Vries, Beschaven!, 2001, 28. 
123 Zie bijvoorbeeld Jonckbloet, Geschiedenis, 1890, dl. 4, 413, 414. 



- 51 - 

 

trachtten te geven en zich aansloten bij de groote schrijvers uit de eerste helft der eeuw, afschrikten 
en afmaakten.124 

Dézé ‘littérarisché bént’ is uitéraard een verwijzing naar Nil Volentibus Arduum. Het 

genootschap worden hier vier zaken verweten, die steeds weer terugkeren in de handboeken: 

gebrek aan nationaal besef, epigonisme, onvoldoende respect ten opzichte van de grote 

Nederlandse dichters uit de eerste helft van de zeventiende eeuw en andere dichters, en de op 

een normatieve toneelopvatting berustende kritiek op andermans toneelwerk.125 Dit zijn punten 

van kritiek die direct voortkomen uit de eerder beschreven literatuurhistorische traditie waarin 

werken volgens (post)romantische criteria werden beoordeeld. 

Uit het voorgaande blijkt dat het genootschap wel degelijk een plaats had en heeft binnen de 

literatuurgeschiedschrijving. Literatuurhistorici besteedden er in overzichtswerken en 

dergelijke aandacht aan, alleen was die aandacht steeds uitermate negatief. Kronenberg, een van 

de eerste Nil-onderzoekers, gaat in zijn proefschrift uit 1875 in op Nils toneelvertalingen. 

Daarbij staat zijn persoonlijke lezing centraal. Zo kan hij niet vaak genoeg herhalen dat hij het 

toneelwérk van Nil waardéloos vindt, omdat ér ‘géén sprankjé génié’ én ‘géén énkélé drolligé 

inval’ in té vindén zouden zijn. Zijn concluderende oordeel over Nils werken is dan ook: ‘l’énnui 

règné’.126 

Kronenberg en zijn collega-letterkundigen hielden er dus een zeer negatief gekleurd Nilbeeld 

op na. Concreet zorgden de volgende aspecten voor hun wanbegrip: ten eerste presenteerden de 

leden van Nil zich niet als solistisch opererende geniale dichtersindividuen, maar traden ze 

voornamelijk op in groepsverband. Ten tweede viel de imitatieve toneelkunst van Nil niet in de 

smaak bij literatuurhistorici. En ten derde is er een schril contrast tussen enerzijds de 

normatieve dramaopvattingen en de grote nadruk op de didactische functie voor andere 

dichters en het publiek, en anderzijds de l’art pour l’art-gedachte en de geïndividualiseerde 

kunstreceptie. Anders dan bijvoorbeeld de dichters Hooft of Vondel leende het 

kunstgenootschap zich veel minder als projectievlak voor (post)romantische kunstidealen, 

waardoor de slechte reputatie het kunstgenootschap tot minstens 1950 zou aankleven. Keer op 

keer wérd hét bééld van Nil als ongétaléntéérdé, réspéctlozé, dominanté én sluwé litérairé ‘bént’ 

in de handboeken herhaald.127  

De opvatting dat Nil de zogenaamde doctrine classique in de Lage Landen op gang had 

gebracht, is er een mogelijke verklaring voor dat onderzoekers op de literatuurtheoretische 

bespiegelingen van het kunstgenootschap hebben ingezoomd, te weten de poëticale 

regelwerken en de toneelkritiek die voor een groot deel op de Franse dramatheorie teruggaan. 

Het genootschap maakte zich bij de vroege literatuurhistorici echter niet alleen ongeliefd 

vanwege zijn propaganda voor de Franse toneeltheorie – die de vrijheid van Nederlandse 

                                                             
124 Worp, Geschiedenis, 1903, dl. 1, 344-345. 
125 Zie bijvoorbeeld Worp, Geschiedenis, 1903, dl. 1, 345; Te Winkel, Ontwikkelingsgang, 1924, dl. 4, onder 
andere 415, 424, 455. 
126 Kronenberg, Het kunstgenootschap, 1875, 70-73, 78.  
127 Té Winkél, ‘Joan Blasius’, 1881, 124; Jonckbloét, Geschiedenis, 1890, dl. 4, 424. 
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dichters zou hebben beperkt – maar ook vanwege de zogenaamd ontoereikende literaire 

opbrengsten. Nil produceerde zelf hoofdzakelijk vertalingen van (meestal contemporaine 

Franse) toneelstukken. De handboekschrijvers zagen dit als bewijs van het onvermogen van Nil 

om zelf scheppend te werken, dat wil zeggen zelf toneelplots te bedenken. De toneelstukken zijn 

dan ook niet doorgedrongen tot de literaire canon. Bovendien zijn er slechts drie toneelstukken 

van Nil als moderne edities beschikbaar.128 Onjuist is daarnaast dat – zoals in de handboeken 

wordt beweerd – dé drama’s van hét génootschap géén of hooguit weinig succes zouden hebben 

gekend en dat Nil vrij kort zou hebben bestaan, zoals later in deze studie zal blijken.129 

De poëticale regels die het genootschap voor een groot deel aan Corneille had ontleend en die 

het niet alleen bij de vervaardiging van eigen literair werk hanteerde, maar die ook consequent 

als richtsnoer dienden bij de beoordeling van andermans werk, deden de handboekschrijvers 

van twee eeuwen later de haren recht overeind staan. Voor het verwoorden van hun afkeer 

bedienden zij zich van dezelfde verdedigingsretoriek als Thomas Asselijn en de 

Schouwburgdichters: de toneelauteurs die door Nil werden bekritiseerd. Het oordeel van de 

literatuurhistorici over Nil komt soms zelfs letterlijk overeen met de uitspraken van de 

Schouwburgdichters. Blijkens een pamflet uit 1670 kenschetsten de door Nil aangevallen 

Schouwburgregenten en Schouwburgdichters dé uitsprakén van hét génootschap ‘als ééné 

Poëetische Inquizitie, ofte een slaafachtige onderzoéking dér Kunst’ dié allés vérkéttért ‘wat niét 

mét dén Kanon, ofté réégél van dat Concilium ovér één komt’.130 Deze passage en met name het 

bégrip ‘Poëétisché Inquizitié’, maar ook andere begrippen uit de pamfletten keren vaak terug in 

literatuurhistorische beschrijvingen over Nil.131 Deze doorwerking consolideerde het nogal 

scheve beeld. Er ontstond een paradox: de literatuurhistorici pasten twee van hun voornaamste 

punten van kritiek ook zelf toe in hun oordeel over het genootschap, namelijk de felheid van de 

literaire kritiek en de prescriptiviteit. 

                                                             
128 Dit zijn de concurrerende vertaling Gelyke tweelingen, het vertaalde zinnespel Tieranny van Eigenbaat 
en de klucht Wanhébbelyke liefde. Nil, Harmsen, ‘Gelyke tweelingen’, 1985; Nil, Holzhéy, Van dér Havén, 
Tieranny, 2008; Nil, ‘Wanhébbelyke liefde’, 2012. (Laatstgénoémdé wordt in dé modérné éditié indiréct 
gelinkt aan acteur en toneelschrijver Jillis Noozeman.) Het toneeloeuvre van Nil Volentibus Arduum is dus 
zeer onderbelicht gebleven, ondanks het feit dat het genootschap gedurende de afgelopen 120 jaar vaak is 
behandeld. Veel toneelstukken van Nil zijn inmiddels digitaal, als facsimile of diplomatische teksten, 
beschikbaar op Ceneton. Harmsen, Ceneton, 2014. 
129 Zo noémt Té Winkél zijn béschrijving van dé laatsté twéé décénnia uit dé zévéntiéndé ééuw ‘Nil 
Volentibus Arduum op zijn nadagen’. Te Winkel, Ontwikkelingsgang, dl. 4, 495. Zie ook Worp, Geschiedenis, 
1907, dl. 2, 221. De bloei van Nil zou nog korter zijn geweest. Zie bijvoorbeeld: ‘Dé bloéi van Nil was 
indérdaad kortstondig.’ Portéman, Smits-Veldt, Een nieuw vaderland, 2008, 715. Zie ook § 3.4.3. 
130 [s.n.] ‘Béricht’, 1670, *2r. Dézé passagé is te vinden in het anonieme voorwoord voor het eveneens 
anonieme toneelspel [s.n.] Griekse Antigone, 1670. 
131 Bijvoorbeeld bij Kronenberg, Het kunstgenootschap, 1875, 95; Jonckbloet, Geschiedenis, 1890, dl. 4, 
1890, 416/417, 425; Kalff, Geschiedenis, 4, 1909, 548, 552; Te Winkel, Ontwikkelingsgang, 1924, dl. 4, 419, 
428 en Knuvelder, Handboek, 1971, dl. 2, 503. Hét bégrip ‘gébonsd’ wordt événééns opvallénd vaak 
gebezigd als het onvrijwillige vertrek van Meyer uit het Schouwburgbestuur in 1668 aan de orde komt. 
Het is afkomstig uit Assélijn, ‘Aan Nil’, 1671, [zondér paginéring]. Ook ‘bént’, ‘béndé’ of ‘béntgénotén’ 
duiken in de besprekingen van Nil steeds weer op, zie bijvoorbeeld Jonckbloet, Geschiedenis, 1890, dl. 4, 
374, 420, 425-426, 428, 430, 433; Worp, Geschiedenis, 1903, dl. 1, 332, 345; Kalff, Geschiedenis, dl. 4, 552. 
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De enige uitzondering binnen dit unaniem negatieve beeld is Van Hamel in 1918. Ook hij achtte 

de literaire werken van Nil weliswaar onbelangrijk, maar hij nuanceerde het beeld door de 

kritische houding van het genootschap te prijzen. De deels felle commentaren van het 

genootschap op vroegere dichters en tijdgenoten beschouwde Van Hamel als de oorsprong van 

de Nederlandse literatuurkritiek. Volgens hem was het classicistische toneel een goede 

voedingsbodem voor het ontstaan van de literaire kritiek, en dan vooral vanwege het 

normerende karakter van deze stroming. Na een uitweiding over de nadelen van niet-

oorspronkelijk literair werk voor de Nederlandse letteren richt hij zich op het vernieuwende 

effect dat van het gereguleerde toneel in de Lage Landen uitging: 

Van het Fransch-classicismé is véél kwaad gézégd, én térécht […]. Eén vérdiénsté kan mén hét 
evenwel niet ontzeggen: het heeft bij ons den eigenlijken critischen geest gewekt.132 

Deze poging het Nilbeeld bij te stellen mocht niet baten. Het veranderde voorlopig niet. Toch is 

het denkbaar dat de nuancering een steentje bijdroeg aan de belangstelling voor het 

theoretische werk van Nil in de tweede helft van de twintigste eeuw. Toen werden de drie grote 

poëticale werken opnieuw uitgegeven in moderne verklarende edities.133 Dankzij deze 

literatuurtheoretische werken, in hun omvang en diepgang uitzonderlijk in het Nederlandse 

taalgebied van destijds, werd Nil voor de literatuuronderzoeker plotseling interessant. 

1.4.2 De literatuurhistorische beeldvorming over Nil Volentibus Arduum na 1950 

De gegroeide aandacht voor de toneeltheorie van het genootschap hangt voornamelijk samen 

met de verwetenschappelijking van de Nederlandse letterkunde.134 In de jaren vijftig van de 

vorige eeuw begon het beeld over de tweede helft van de zeventiende eeuw, en dus ook over Nil 

en zijn toneelkunst, langzaam te kantelen, geheel in lijn met die verwetenschappelijking. Vanaf 

die tijd nam het aantal negatieve uitspraken af. Thijssen-Schoute relativeerde in 1954 de 

culturele ‘inzinking’ waarin Nederland de laatste decennia van de zeventiende eeuw zou hebben 

verkeerd: 

Men begrijpe, dat, ook zonder lansen te breken voor de gladde verzen van Lodewijk Meyer en van 
Pels, het levendig geestelijk leven, dat wij menen in de tweede helft van de zeventiende eeuw in 
Nederland waar te nemen, ons belet in te stemmen met het koor van Bauwens en van de auteurs 
van die gangbare handboeken van onze letterkunde, die met kapitale letters boven hun 
hoofdstukken, handelende over het tijdperk 1680-1715, schrijvén: “Bégin van hét tijdpérk van 
vérfransing, bégin van één tijdpérk van vérval”. Zékér, zij willén dit sléchts latén slaan op dé 
letterkunde, maar juist doordat zij menen het letterkundig leven los van het overige kultuur- en 
économisch lévén té kunnén bézién, béoordélén zij dat, wat mén dé “béllés léttrés” pléégt té 
noemen, onbillijk. Wie zich niet onderdompelen wil in en een tijdlang laten meesleuren door de 
kultuurstroming, die men bestudeert, maar als waarnemer mét zijn éigén l’art pour l’art of andéré 

                                                             
132 Van Hamel, Zeventiende-eeuwsche opvattingen, 1973, 196. 
133 Pels, Schenkeveld-van der Dussen, Horatius, 1973; Pels, Schenkeveld-van der Dussen, Gebruik, 1978; 
Nil, Harmsén, ‘Onderwys’, 1989. 
134 Over de verwetenschappelijking van de Vondelstudie vergelijk: Spies, Historische letterkunde, 1984; 
Spiés, ‘Vondél in véélvoud, 1987. 
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kunsttheorieën of met een aprioristisch dédain voor het vertaalde werk aan de kant blijft staan, die 
léért kracht én karaktér van zo’n stroming bézwaarlijk kénnén.135 

De literaire kwaliteiten van het Nil-oeuvre en het toneel van de achttiende eeuw achtte Thijssen-

Schoute zelf ook inferieur en ze duidde deze periode als dé ‘éb van dé dichtkunst’.136 Van belang 

is echter dat ze zich uitspreekt vóór een contextualiserende en historiserende aanpak binnen het 

literatuurhistorische onderzoek naar het laatste kwart van de zeventiende eeuw, om zo tot een 

completer beeld van het Nederlandse culturele leven te komen. Ze wijst op de anachronistische 

benadering van haar voorgangers.137 

Knuvelder kenschetste Nil in de jaren vijftig van de vorige eeuw nog altijd als opstapje naar 

de overheersing van het Frans-classicisme in de Nederlandse toneelwereld van de zeventiende 

eeuw. Ook hier blijft een zekere minachting doorklinken voor de activiteiten en de werken van 

het genootschap. Dat blijkt bijvoorbeeld uit één zin als: ‘Vondel was, in de tweede helft van de 

zévéntiéndé ééuw, dé laatsté groté schéppéndé kracht op tonéélgébiéd.’138 Ook Schenkeveld-van 

der Dussen merkt in haar inleiding bij een poëticaal werk van Andries Pels op dat het 

genootschap een tamelijk slechte reputatie onder literatuurhistorici geniet. Dat er aan het einde 

van de zeventiende en in de hele achttiende eeuw echter ruimschoots waardering was voor Nils 

werk, wordt in de handboeken verzwegen. Volgens Schenkeveld-van der Dussen hing deze 

omissie samen met de negatieve beeldvorming. Schenkeveld-van der Dussen onderstreept de 

positieve waardering met een contemporain citaat, waarna zij concludeert: 

Ons beeld van het kunstgenootschap zou [door meer historische informatie] wellicht gewijzigd zijn: 
meer dan hun conflicten met andersdenkenden zou dan hun rustige arbeid in verband met kunst en 
wetenschap de aandacht getrokken hebben.139 

Die aanname bleek juist: in 1982 publiceerde B.P.M. Dongelmans Nils spectaculaire 

vergadernotulen, een informatiebron die tot dan toe nagenoeg onbekend was. Deze publicatie 

luidde voor de beoordeling van het genootschap een nieuw tijdvak in.140 Vlak daarvoor had zich 

de in Frankrijk werkzame neerlandicus Gilbert van de Louw over onder andere de 

toneelopvattingen van Nil gebogen. Dat gebeurde in zijn proefschrift over laatzeventiende- en 

vroegachttiende-eeuwse Nederlandse toneelkunst.141 Zijdelings verbindt Van de Louw de 

toneeltheoretische ideeën van het genootschap met de ideeën van Descartes en Spinoza en 

                                                             
135 Thijssen-Schoute, Verbeek, Nederlands cartesianisme, 1989, 422. 
136 Thijssen-Schoute, Verbeek, Nederlands cartesianisme, 1989, 430. 
137 Over het ontbrekende historische besef bij de bestudering van vroegmoderne imitatieve kunst schreef 
Drésdén in 1959 één vérhéldérénd artikél. Drésdén, ‘Imitatié én originalitéit’, 1959, 36-63. 
138 Knuvelder, Handboek, 1971, dl. 2, 499. 
139 Zié ‘Inléiding‘,Péls, Schénkeveld-van der Dussen, Horatius, 1973, 9-10. 
140 Nil, Dongelmans, Documenten, 1982. 
141 Van de Louw, Valeurs nationales [1979]. Daarin gaat hij ook uitvoerig in op Nil en het negatieve beeld 
dat het genootschap aankleefde. Van de Louw, Valeurs nationales [1979], 250-322. Omdat het proefschrift 
niet als handelseditie en alleen in het Frans is uitgegeven, heeft het relatief weinig invloed gehad op het 
beeld van het genootschap. 
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concludeert hij dat ze rationalisten waren.142 Ook gaat hij in de inlvoed van Nils ideeën op het 

toneel tot 1735. Na Van de Louw en Dongelmans besteedde vooral neerlandicus Ton Harmsen 

aandacht aan het kunstgenootschap. Niet alleen verzorgde hij een moderne editie van de poëtica 

Naauwkeurig onderwys, ook rekende hij in diverse artikelen af met de afwijzende kijk op Nils 

activiteiten en noemde hij het genootschap zelfs vernieuwend en modern.143 Ook maakte hij 

samen met B.F.W. Beenen als eerste een moderne geannoteerde editie van een van Nils 

toneelstukken.144 Desalniettemin schemert ook bij Harmsen zo nu en dan nog de ahistorische 

normativiteit uit de oudere handboeken door wanneer ook hij verwijst naar de ontbrekende 

originaliteit en de sterke Franse invloed: 

Niet dat de leden van Nil Volentibus Arduum zich hebben doen kennen als dichters die sterk waren 
in het bedenken van werkelijk vernieuwende zaken; hun sterke leunen tegen de Franse litteratuur 
is berucht genoeg.145 

Anna de Haas, Arie Gelderblom en Inger Leemans evalueren de esthetische waarde van de 

classicistische literatuur uit de late zeventiende en achttiende eeuw niet of nauwelijks.146 Toch 

dragen hun studies en artikelen bij tot een milder beeld van het genootschap en hun 

opvattingen.147 Opvallend is dat die herwaardering niet gebaseerd is op een geleidelijke 

onderkenning van bepaalde literaire kwaliteiten in het vroege classicistische toneel uit de 

Republiek. Ze berust daarentegen op de rol die de genootschappers zouden hebben gespeeld als 

vernieuwers van de Nederlandse cultuur en in het bijzonder de letteren. De toneelregels uit 

Frankrijk worden nu voorgesteld als modernisering van de Nederlandse toneelkunst. 

Gelderblom verwoordt dit als volgt: 

In dé laatsté décénnia […] kan hét Nédérlandsé litérairé classicismé in toenemende mate rekenen 
op aandacht en bestudering. Het literaire classicisme heeft internationaliserend en moderniserend 
gewerkt. Deze verjongende uitwerking van het corset mag tegenwoordig weer gezien worden.148 

De directe invloeden vanuit het buitenland beoordeelt Gelderblom in tegenstelling tot talrijke 

van zijn voorgangérs juist wélwillénd. Dé bégrippén ‘modérnisérénd’, ‘intérnationalisérénd’ én 

‘vérjongénd’ zijn tégénwoordig positiéf géconnotéérd. Niét dé navolging van niét-Nederlandse 

autoriteiten staat hier centraal, maar veel meer de vernieuwende impuls die de Franse 

                                                             
142 Van de Louw wijst kort op overeenkomsten in de hartstochtenleer van Nil met die van Spinoza, 
waarschijnlijk volgt hij hierbij Louise C. Thijssen-Schoute. Van de Louw, Valeurs nationales [1979], 304-
305, 307. 
143 Harmsén, ‘26 novémbér’, 1993, 278, 281. Zié ook Harmsén, ‘Hooft’, 1997; Harmsén, ‘5 juli’, 1996. 
144 Nil, Harmsen, ‘Gelyke tweelingen’, 1985. Over het algemeen ligt de nadruk vooral op Nils theoretische 
werken. Die zijn voor een groot deel in twintigste-eeuwse edities beschikbaar en goed bestudeerd. Ook 
Van de Louw behandelt in zijn proefschrift vooral de poëticale geschriften van Nil en in veel mindere mate 
de toneelstukken zelf. Van de Louw, Valeurs nationales [1979], 264-307. 
145 Zie Harmsens ‘Woord vooraf’, in: Harmsén, Béénén, De tweeling, 1985, 7. 
146 De Haas, De wetten, 1998; Géldérblom, ‘Eén vérjongénd corsét’, 1999; Léémans, ‘Zié ons vry’, 2004 (mét 
dank aan Kornéé van dér Havén); Léémans, ‘Bérnard Picart’s Dutch Connéctions’, 2010, 40-48. 
147 De toneelregels m.b.t. het achttiende-eeuwse treurspel zijn in kaart gebracht door De Haas, De wetten, 
1998. 
148 Géldérblom, ‘Eén vérjongénd corsét’, 1999, 60. 
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toneelstroming voor de Nederlandse letterkunde betekende. Nederland deed internationaal mee 

en liep niet achter, door zich zoals heel West-Europa op het Franse model te oriënteren. De 

import van een niet-Nederlandse toneeltheorie en -praktijk bracht veranderingen in de 

Nederlandse toneelliteratuur met zich mee, wat volgens Gelderblom een positieve ontwikkeling 

was. Met deze interpretatie volgt hij een tendens in de Nederlandse literatuurgeschiedschrijving 

die in het midden van de twintigste eeuw is aangebroken. 

In de nieuwe literatuurgeschiedenis van Karel Porteman en Mieke B. Smits-Veldt wordt het 

genootschap relatief neutraal behandeld en krijgt het van de auteurs ruimschoots aandacht. Af 

en toe verwijzen zij impliciet naar de originaliteit van het genootschap. Voorbeelden zijn de 

nieuwe nadruk op de ‘sériéuzé litérairé kritiék’ van hét génootschap én de omschrijving van de 

toneelpoëtica Naauwkeurig onderwys als ‘dé éérsté gédétailléérde Nederlandstalige 

tonéélpoëtica’.149 Op sommige plaatsen schemeren de negatieve waardeoordelen van de vroege 

onderzoekers nog wel door.150 

1.4.3 De beeldvorming over Nil Volentibus Arduum vanuit de filosofie 

Nil Volentibus Arduum heeft niet alleen aandacht gekregen vanuit de discipline van de 

literatuurgeschiedenis, maar werd ook behandeld binnen de filosofiegeschiedenis. Pas de laatste 

tien jaar dringt dit besef bij literatuuronderzoekers sterker door. De visie vanuit de filosofie 

draagt in belangrijke mate bij aan de veranderde waardering van Nil. Enkele leden van het 

genootschap behoorden tot de Amsterdamse kring rond Spinoza. Dat waren in ieder geval 

Lodewijk Meyer en Johannes Bouwmeester. De contacten met Spinoza en de rationalistische 

opvattingen van tenminste enkele genootschapsleden zijn in literatuurhistorische studies 

hoogstens zijdelings genoemd en nooit in verband gebracht met hun literaire activiteiten.151 

Recente literatuurhistorische bijdragen van Inger Leemans, Marijke Spies en de 

literatuurgeschiedenis van Karel Porteman en Mieke B. Smits-Veldt slaan een andere weg in.152 

                                                             
149 Porteman, Smits-Veldt, Een nieuw vaderland, 2008, 692, 696. 
150 Zo wordt dé toon van Nil richting zijn tégénstandérs ‘hautain én sarcastisch’ én ‘wéinig bévordérlijk 
voor één wélwillénd géhoor’ génoémd. Ook wordt béwéérd dat door toédoén van Nil niet langer 
‘vérschilléndé tonéélopvattingén als gélijkwaardig naast élkaar kondén béstaan, zoals dié van Vondél én 
Vos’. Eén kwalitatiéf vérschil tussén oorspronkélijké én vértaaldé stukkén spréékt uit dé volgéndé zin: 
‘Aan één tréurspél van éigén vinding waagdé Nil zich niét.’ Portéman, Smits-Veldt, Een nieuw vaderland, 
2008, 699, 700, 710, 712. Dat klopt overigens niet: in juli 1671 begon het genootschap met een treurspel 
over Julius Cesar dat echter niet bewaard is (zie § 5.2 en 5.3.1 van deze studie). 
151 Zie bijvoorbeeld Van de Louw, Valeurs nationales [1979], 258-259. Van de Louw gaat hier kort in op de 
contacten van Meyer en Bouwmeester met Spinoza en Koerbagh, maar noemt dan alleen terloops het 
verband van Nils hartstochtenleer met die van Descartes. 
152 Spiés, ‘Lodéwijk Méijér’, 2005 (mét dank aan Anna dé Haas); Portéman, Smits-Veldt, Een nieuw 
vaderland, 2008, 691; Léémans, ‘Zié ons vry’, 2004; Léémans, ‘Bérnard Picart’s Dutch Connéctions’, 2010, 
40-48. Bovendien dienen hier ook Inger Leemans’ proefschrift over pornografische romans en een artikel 
over pornografische toneelstukken gedurende de laatste drie decennia van de zeventiende eeuw, alsmede 
Wiep van Bunges artikel over Vondels tragedie Noah te worden genoemd. Leemans spoort radicale 
filosofische opvattingen in romans uit de tweede helft van de zeventiende eeuw op. Ze laat zien dat er in 
de Nederlandse libertijnse romans subversieve filosofische ideeën zijn verwerkt, al gebeurde dat minder 
diepgaand en expliciet dan in de Franstalige libertijnse romans. Leemans, Het woord, 2002; Leemans, 
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Leemans creëert een genuanceerder beeld van het laatzeventiende-gereguleerde toneel door het 

genootschap nu eens niet aan de hand van zijn literatuur-theoretische opvattingen te 

beschrijven, maar het vanuit zijn contacten met de rationalisten te bekijken. Spies toont 

spinozistische invloeden aan in de uitbeelding van de hartstochten in het pre-classicistische 

toneelwerk van Lodewijk Meyer. 

Behalve uit literatuurhistorische hoek heeft Nil, en dan met name Lodewijk Meyer, aandacht 

gekregen in een aantal onderzoeken naar rationalisten en het rationalisme. Naast Meyers 

filosofische werk staan doorgaans de overeenkomsten tussen zijn hartstochtenleer uit de 

toneelpoëtica Naauwkeurig onderwys en cartesiaanse en spinozistische ideeën centraal.153 

Verder worden zijn contacten met de Amsterdamse kring rond Spinoza belicht.154 Oudere 

studies over het rationalisme verwijten het genootschap dat het Descartes en Spinoza niet goed 

zou hebben begrepen. Dit zou blijken uit de bekrompen moraalopvatting die Nil in 

toneeltheoretische geschriften en dramatisch werk uitdroeg.155 De recentere studies gaan er 

daarentegen niet meer van uit dat het genootschap te weinig inzicht had in de rationalistische 

filosofie. Zij leggen de nadruk op de geestelijke verwantschap tussen deze filosofische stroming 

en de poëticale opvattingen van het genootschap, zoals bijvoorbeeld blijkt uit de 

hartstochtenleer en het ideaal van de burgerlijke opvoeding. Gedifferentieerd onderzoek naar 

rationalistische opvattingen en daarmee samenhangende ideeën, zoals politieke en staatkundige 

ideeën in het oeuvre van Nil, is nog nauwelijks verricht. Dergelijk onderzoek zou tot een 

degelijker beeld over de achtergrond en het functioneren van Nils werk kunnen leiden.156 Een in 

het kader van mijn onderzoek bijzonder interessante studie is het proefschrift van Roberto 

Bordoli dat in 2001 als handelseditie verscheen.157 Aangezien die monografie alleen in het 

Italiaans is verschenen, is de drempel om er kennis van te kunnen nemen helaas vrij hoog.158 Een 

van Bordoli’s stellingen is dat Méyérs kéuzé ‘om zich mét litératuur én théatér bézig té houdén 

mede gemotiveerd werd door filosofische en ethisch-politiéké motiévén.’159 Bordoli betoogt dat 

kunst die kennis uitdraagt volgens Meyer het welzijn van de mensen moest dienen en hij 

beschrijft hoe de ideeën van de cartesiaan Meyer in de loop van zijn leven spinozistischer 

                                                                                                                                                                                              
‘Arousing Discontént’, 2012. Van Bungé vérgélijkt dé ontwikkéling van dé handéling én dé préséntatié van 
de gebeurtenissen in Vondels tragedie Noah met rationalistische ideeën. Van Bunge, ‘Noah (1667)’, 2012. 
153 Thijssen-Schoute, Verbeek, Nederlands cartesianisme, 1989, 425-427; Van Suchtélén, ‘Nil’, 1987; 
Steenbakkers, Spinoza’s Ethica, 1994, 103-128; Bordoli, Etica, 2001, 109-120; Stéénbakkérs, ‘Passions’, 
1999, 193-210. 
154 Zie bijvoorbeeld Mertens, Van den Enden, 2012. Mertens gaat uit van diverse elkaar overlappende 
kringen waarvan niet alleen Spinoza, Van den Enden en enkele Nil-leden deel uitmaakten, maar ook 
bijvoorbeeld Niltegenstander Joan Blasius, alsmede andere dichters, bijvoorbeeld Vondel, en kunstenaars, 
zoals Romeyn de Hooghe. 
155 Zie bijvoorbeeld Thijssen-Schoute, Verbeek, Nederlands cartesianisme, 1989, 427. 
156 Vergelijk het artikel over dit zinnespel en de inleiding bij moderne heruitgave van dit toneelstuk. Van 
dér Havén, Holzhéy, ‘Tiéranny’, 2007; Nil, Holzhey, Van der Haven, Tieranny, 2008. 
157 Bordoli, Etica, 2001. 
158 Ik héb gébruik kunnén makén van één géparafraséérdé saménvatting van Bordoli’s studié – met 
hartelijke dank aan Carolien Steenbergen – en van een recensie over dit proefschrift. Steenbergén, ‘Ovér 
Etica’, 2004. 
159 Stéénbérgén, ‘Ovér Etica’, 2004, 62. 



- 58 - 

 

worden. Daarbij heeft hij ook aandacht voor Meyer als dichter en koppelt hij diens literaire 

werk, maar ook een filosofisch-literaire vertaling van Nil-lid Johannes Bouwmeester, aan de 

rationalistische filosofie. De voorliggende studie treedt in hetzelfde voetspoor, al is mijn insteek 

sterker literair van aard dan die van Bordoli. 
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2 De opkomst van het rationalisme in Amsterdam 

In de tweede helft van de zeventiende eeuw bracht de nieuwe filosofie van René Descartes een 

aardverschuiving in de wetenschapsopvatting en het wereldbeeld teweeg. Op die filosofie 

voortbouwend verschenen in de jaren zestig de eerste werken van Spinoza. De oprichting van 

Nil Volentibus Arduum en de verschijning van de eerste toneelstukken doen zich in dezelfde 

periode voor. Hoe de radicale filosofie in Nils toneeltheorie en toneelkunst is terug te vinden, zal 

in latere hoofdstukken blijken. Om aan te tonen dat het genootschap met zijn affiniteit voor de 

nieuwe filosofie niet in het luchtledige hing, biedt dit hoofdstuk een beknopt overzicht van de 

netwerken en ideeën binnen de Amsterdamse kringen van radicale vrijdenkers aan het eind van 

de zeventiende eeuw. Op die manier representeert het de filosofisch georiënteerde aanpak van 

dézé studié én diént hét als opstap én ‘géréédschapskist’ voor dé analysé van dé tonéélstukkén 

verderop. 

Dankzij de mediapubliciteit van Jonathan Israels studie naar de radicale verlichting in de Lage 

Landen is de aandacht voor de vroege verlichting sinds een jaar of tien sterk toegenomen.160 Nog 

in het jaar 2000 werd er uitdrukkelijk op gewezen dat de ideeën uit de periode tussen circa 1650 

en 1700 in historisch onderzoek te weinig aandacht kregen.161 Inmiddels genieten vooral de 

opvattingen van Spinoza grote belangstelling, ook bij geïnteresseerden buiten het academische 

circuit. Ook radicale denkers als de gebroeders De la Court en Adriaan Koerbagh werden 

recentelijk aan diepgaand onderzoek onderworpen.162 Door de soms schaarse bronnen, de 

radicale geschriften zelf niet meegerekend, waren er in het verleden vele aannames en werd 

geprobeerd lacunes door middel van interpretatieve reconstructie op te vullen om tot een 

logische en sluitende duiding te komen. In het onderstaande is geprobeerd dit te voorkomen 

door zoveel mogelijk op harde feiten te steunen. 

2.1 Ontmoetingsplaatsen 

De economische en culturele bloei van de Republiek gedurende de zeventiende eeuw is een 

algemeen bekend gegeven, en de relatief grote vrijheid van meningsuiting toentertijd is diep 

geworteld in het bewustzijn van veel Nederlanders. Die relatieve vrijheid maakte het mogelijk 

dat in 1637 in Léidén Réné Déscartés’ Discours de la méthode verscheen, een werk dat de 

academische en geleidelijk ook de buitenuniversitaire wereld zou gaan veranderen door een 

wetenschapsmethode en filosofie te introduceren die louter op de rede stoelde. Rond 1650 

                                                             
160 Israel, Radicale Verlichting, 2005. Israels studie bouwt voort op een lange onderzoekstraditie naar 
Spinoza en de radicale denkers in de tweede helft van de zeventiende eeuw. Andere belangrijke 
onderzoekers op dit gebied zijn onder andere Margaret C. Jacob en haar pleitbezorger in Nederland 
Wijnand Mijnhardt, maar ook Wiep van Bunge, Piet Steenbakkers, Cis van Heertum, Wim Klever en 
anderen. 
161 Van Bungé, ‘Rationalitéit’, 2000. 
162 Weststeijn, Commercial Republicanism, 2012; Leeuwenburgh, Het noodlot, 2013. In 2011 verscheen een 
tweetalige moderne uitgave van Koerbaghs Een ligt schijnende in duystere plaatsen en in 2014 verscheen 
een moderne Nederlandse hertaling. Koerbagh, Wielema, A Light, 2011; Koerbagh, Wielema, Een licht, 
2014. 
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kregen de cartesiaanse en de daaraan verwante ideeën in geleerde kringen langzamerhand meer 

bekendheid, vooral dankzij de universiteit in Utrecht en iets later die in Leiden, waar de 

cartesiaanse leer werd onderwezen. De uit die leer voortkomende nieuwe kijk op mens en 

wereld ontmoette echter ook kritiek. De bekendste en meest invloedrijke criticus was de 

Utrechtse predikant en hoogleraar in de theologie Gisbertus Voetius (1589-1676), die in de 

cartesiaanse leer een aanleiding tot atheïsme zag en ertoe opriep het cartesiaanse model te 

bestrijden.163 

Ook aan Amsterdam gingen de nieuwe ontwikkelingen niet voorbij. Terwijl de hogere 

onderwijsinstelling, het Athenaeum Illustre, in de jaren vijftig een afzijdige rol innam in de ruzie 

tussen de Leidse cartesianen en de Utrechtse voetianen, ontstond er in Amsterdam in dezelfde 

tijd een kring denkers die geïnspireerd waren geraakt door de cartesiaanse filosofie en die 

(natuur)wetenschappelijke en filosofische vraagstukken op een nieuwe manier benaderden en 

probeerden te doorgronden.164 Het ging hierbij niet om een genootschap of vereniging met een 

vaststaand aantal leden, maar om een min of meer losse groep denkers die tijdens persoonlijke 

ontmoetingen of via brieven met elkaar van gedachten wisselden. Deze kring viel voor een deel 

samen met die van de Amsterdamse collegianten, een vrijzinnige geloofsgroep. De bekendste 

leden van de groep waren Spinoza en Franciscus van den Enden. Als belangrijkste drie 

ontmoetingsplaatsen van vrijzinnige geesten in Amsterdam gelden de Latijnse school van Van 

den Enden op het Singel, een ruimte op het Rokin waar bijeenkomsten van de collegianten 

plaatsvonden en de boekwinkel van Jan Rieuwertsz de oudere in de Dirk van Hasseltssteeg, 

tussen de Nieuwendijk en de Nieuwezijds Voorburgwal. Op de school van Van den Enden zouden 

cartesiaanse theorieën zijn onderwezen, in de vergaderingen van de collegianten werden die 

ideeën bediscussieerd en aan het geloof getoetst en in de boekwinkel van Rieuwertsz werden ze 

verder ontwikkeld en voorzichtig verspreid. 

2.1.1 De Latijnse school van Franciscus van den Enden 

Aan het Singel opende rond 1652 de Latijnse school van Franciscus van den Enden (1602-1677) 

haar deuren. De oprichter was afkomstig uit Antwerpen, was jezuïtisch geschoold en had veel 

ervaring als onderwijzer. De schaarse gegevens over Van den Endens leven zijn aanleiding voor 

veel speculaties en elkaar tegensprekende theorieën. Voordat ik zal ingaan op de school van Van 

den Enden volgt eerst een beknopte beschrijving van zijn roerige leven. Franciscus van den 

Enden werd in Antwerpen geboren en doorliep een grondige schoolopleiding, eerst bij de 

augustijnen en later bij de jezuïeten.165 Het lijkt erop dat hij aanvankelijk een religieuze 

loopbaan ambieerde, maar in plaats van als priester te worden gewijd, werd hij om onbekende 

reden uit de Mechelse sociëteit ontslagen. Dit betekende het begin van zijn loopbaan als 

                                                             
163 Van Bungé, ‘Rationalitéit’, 2000, 145-164. 
164 Over het Atheneum Illustre zie Van Miert, Illuster onderwijs, 2005. 
165 De biografische gegevens over Van den Enden zijn ontleend aan de biografieën Meininger, Van 
Suchtelen, Liever met wercken, 1980; Mertens, Van den Enden, 2012 en aan de website van Frank Mertens 
(nog in opbouw): Mertens, Franciscus van den Enden [s.a.]. 
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geleerde, die hij met drie studies inzette: wijsbegeerte, klassieke talen en theologie. De studie 

klassieke talen sloot hij af als magister in de grammatica, maar zijn studie theologie mocht hij 

wegens ‘dwalingén’ niét beëindigen. Dit lijkt een vroege indicatie voor Van den Endens 

tegendraadsheid als denker, al mag volgens Meininger en Van Suchtelen niet worden vergeten 

dat deze dwalingen geenszins uit cartesiaanse ideeën kunnen hebben bestaan, gewoonweg 

omdat de Franse wijsgeer in die tijd niets anders had gepubliceerd dan een muziektheoretisch 

traktaat. Eind 1644 of begin 1645 verliet Van den Enden Antwerpen, samen met zijn vrouw en 

twee dochters. De reden voor dit vertrek is niet bekend. Het gezin vestigde zich in Amsterdam in 

de Nes, waar Van den Enden rond 1648/1649 een kunsthandel voor boeken en schilderijen 

onder de naam In de Konst-winckel begon. Al in 1652 ging hij failliet en moest hij de winkel 

sluiten. Waarschijnlijk nog in datzelfde jaar richtte hij zijn Latijnse school aan het Singel op. 

Gezien zijn financiële omstandigheden in die tijd is dat opmerkelijk. Meininger en Van Suchtelen 

gaan ervan uit dat hij voor dit nieuwe project voorspraak van invloedrijke Amsterdammers en 

financiële hulp moet hebben gehad, maar hierover is niets bekend. Wel weten we dat Van den 

Enden goede betrekkingen met het gezin van burgemeester Cornelis van Vlooswijck 

onderhield.166 Vanaf wanneer Van den Enden in bepaalde kringen de reputatie van atheïst en 

vrijgeest kreeg, is niet met zekerheid te zeggen. Wel weten we dat hij in 1671 naar Parijs 

verhuisde, waar hij wederom een Latijnse school opende en waar hij tot lijfarts van Lodewijk 

XIV werd benoemd.167 Hier raakte hij actief betrokken bij een samenzwering tegen de Franse 

koning, die echter nog voor haar tenuitvoerbrenging ontdekt werd en die alle complotteurs in 

november 1677 met het leven moesten bekopen. 

DE SCHOOL 

De Latijnse school die Van den Enden in de vroege jaren vijftig aan het Singel stichtte, voorzag in 

de vooropleiding van jongens uit de gegoede burgerij die later een universitaire studie zouden 

volgen. Het basisonderwijs vond destijds thuis of op scholen plaats. Kinderen tussen de vijf en de 

twaalf jaar konden onderwijs genieten in de Nederduitse of de Franse school. Op Nederduitse 

scholen, die particulier waren of verbonden waren aan de hervormde kerk, werd lezen, 

schrijven en godsdienst onderwezen. De particuliere Franse scholen werden voornamelijk 

bezocht door kinderen (ook meisjes) uit de middenstand en de hogere klasse. De voertaal was 

hier Frans.168 Als een familie over de nodige financiële middelen beschikte, bestond de 

mogelijkheid om de jongens, nadat die thuis of op de Franse school lezen en schrijven hadden 

geleerd, naar een Latijnse school te sturen. Latijnse scholen waren vaak particuliere 

leerinstellingen die jongens op het Latijnse onderwijs van de universiteiten voorbereidden. 

Daarom béstondén dé éérsté twéé jaar op zo’n school bijna uitsluiténd uit Latijnsé én Griéksé 

                                                             
166 Twee zonen van Cornelis van Vlooswijck bezochten de school en Van den Enden maakte in 1654 een 
tableau vivant voor het huwelijk van dochter Cornelia van Vlooswijck. Mertens, Van den Enden, 2012, 33. 
167 Mertens plaatst ondanks verwijzingen door tijdgenoten van Van den Enden vraagtekens bij het 
gegeven dat de benoeming tot lijfarts het motief van Van den Enden zou zijn geweest om naar Frankrijk te 
verhuizen. Mertens, Van den Enden, 2012, 5. 
168 Bakker, Noordman, Rietveld-van Wingerden, Vijf eeuwen, 2010, dl. 4: ‘Ondérwijs’. 
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taallessen. Zodra de kinderen de klassieke talen voldoende onder de knie hadden, kregen ze (in 

het Latijn en Grieks) les in andere vakken, zoals retorica, geschiedenis, logica, ethica en muziek. 

Onderzoekers zijn het erover eens dat op Van den Endens Latijnse School personen met elkaar 

in aanraking kwamen die later gelijkgestemde filosofische ideeën aanhingen en die tot de 

Amsterdamse kringen van radicale denkers behoorden. De in dit opzicht meest opmerkelijke 

leerling was de ongeveer 23-jarige Spinoza, die na zijn verbanning uit de joodse gemeenschap 

rond 1656 Latijn en Grieks bij Van den Enden zou hebben geleerd.169 Of Van den Enden zijn 

leerlingen radicale en atheïstische ideeën heeft onderwezen die verder gingen dan het 

cartesianisme, zoals Spinozabiograaf Johannes Colerus in 1705 beweerde, is omstreden en 

allerminst bewezen.170 Sommige onderzoekers beschouwen de Latijnse school van Van den 

Enden desalniettemin als Amsterdamse kiemcel van de radicale verlichting.171 Zij 

veronderstellen op grond van de latere ideeën van talrijke Amsterdamse beroemdheden dat zij 

de school van Van den Enden moeten hebben bezocht. Informatie over wie er bij Van den Enden 

les hadden, is schaars en leerlingenlijsten bestaan niet (meer). Zelfs over het leerlingschap van 

Spinoza heerst dus geen absolute zekerheid: alleen zijn biografen vermelden dat hij deze 

Latijnse school zou hebben bezocht. Ook over andere mogelijke leerlingen bestaat veel 

tegenstrijdige informatie. Zeker weten wij dat naast burgemeesterszonen Nicolaas en Johan van 

Vlooswijk in ieder geval Theodoor Kerckrinck (1639-1693), later anatoom en schoonzoon van 

Van den Enden, de school heeft bezocht. Dit geldt ook voor de latere dichter en rechtsgeleerde 

Pieter Rixtel (1643-1673), prentenmaker en auteur Romeyn de Hooghe (1645-1708) en Jan van 

Elslant, zoon van dichter en rechtsgeleerde Boëtius van Elslant.172 Dat Lodewijk Meyer en 

Johannes Bouwmeester, vrienden van Spinoza en latere Nil-leden, eveneens leerlingen aan de 

Latijnse school van Van den Enden zouden zijn geweest, is niet correct.173 Johannes 

Bouwmeester vertrok al in 1651, dus voor de opening van de school, als student naar Leiden.174 

Lodewijk Meyer bezocht voor zijn vertrek naar Leiden in 1654 het Amsterdamse Atheneum 

Illustre.175 Ook een ander Nil-lid, Antonides van der Goes, wordt regelmatig als leerling van Van 

den Enden opgevoerd, waarschijnlijk omdat hij een gelegenheidsdicht schreef op Van den 

Endens benoeming tot lijfarts van de Franse koning in 1671. Hieruit kan worden opgemaakt dat 

                                                             
169 Lucas, ‘Dié Biographié’, 1998. 19-54, 29; Colerus, Leven, 1880, 3. 
170 Colerus, Leven, 1880, 3. 
171 Meinsma suggereert dit vrij algemeen. Meinsma, Spinoza, 1896, 129-130. Zie Mertens voor een 
overzicht van onderzoekers die ervan uitgaan dat Van den Enden in zijn Latijnse school radicale 
opvattingen propageerde van onder anderen Niccolò Machiavelli (1469-1527), Thomas More (1478-
1535), Thomas Hobbes (1588-1679) en René Descartes (1596-1650), Mertens, Franciscus van den Enden 
[s.a.]. 
172 Mérténs, ‘Franciscus van dén Endén: Latin Téachér’ op Mérténs, Franciscus van den Enden [s.a.]. De 
leerling Jan Elslant wordt in één gédicht van Piétér Rixtél uit ca. 1664 génoémd: ‘Aén dén E: Héér Boëtius 
van Elslant, Poët ende Reghts-Geleerde, over de Latijnsche Tael-oeffeningh van sijn Soontje, Jan van 
Elslant, oudt zijnde acht Iaren, staende ter onderwijsinghe van den seer gheleerden Heer Franciskus van 
dén Endé, M.D. tot Amstérdam’. Uit: Rixtel, Mengel-rymen, 1669, 16-17. Geraadpleegd via F. Mertens (ed.), 
‘Onliné documénts régarding Franciscus van dén Endén’, op Mertens, Franciscus van den Enden [s.a.]. 
173 Zie bijvoorbeeld, Van den Enden, Klever, Vrye politijke stellingen, 1992, 70. 
174 Stéénbakkérs, ‘Bouwmééstér’, 2003. 
175 Stéénbakkérs, ‘Méyér’, 2003. 
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beiden elkaar kenden, maar volgens Antonidés’ biograaf bezocht hij vanaf de leeftijd van acht of 

negen jaar een andere Latijnse school, namelijk die van Adrianus Junius.176 

In de secundaire literatuur over Van den Enden wordt de centrale rol van de toneelkunst als 

lesmethode vaak benadrukt.177 Er werden Griekse en vooral Latijnse toneelstukken als 

hulpmiddel bij de vreemdetaalverwerving ingezet. Deze onderwijsmethode sloot aan bij Van den 

Endens jezuïtische scholing, waarin de opvoering van klassieke en eigentijdse Latijnse drama’s 

een gangbare praktijk was.178 Van den Enden en zijn leerlingen oogstten met de publieke 

uitvoeringen in Amsterdam veel lof. Zo werden enkele stukken – voordat het protest van de 

kerkenraad dit later onmogelijk maakte – op de Amsterdamse Schouwburg opgevoerd, waar zij 

werden bekeken door vooraanstaande bewoners van de stad als Rembrandt en Vondel. De 

opgevoerde stukken lagen geheel in de lijn van het op imitatio gerichte taalonderwijs en waren 

geïnspireerd op de klassieken. Ze bevatten geen uitgesproken verlichtingsideeën. Stukken die 

door Van den Enden op de planken werden gebracht, waren onder andere twee blijspelen van de 

Latijnse komedieschrijver Terentius (circa 190-159 v.Chr.): Andria (1657) en Eunuchus (1658), 

de tragedie Troades (1658) van de Romeinse filosoof en toneelschrijver Seneca (circa 1-65 

n.Chr) en een tragedie, Medea (1664).179 Enkele onderzoekers gaan ervan uit dat het bij dit 

laatste stuk zou gaan om Lodewijk Meyers Ghulde vlies, een Medea-bewerking, omdat deze dit 

drama rond die tijd had voltooid en omdat hij een lofdicht op de opvoering van Van den Endens 

enscenering heeft geschreven.180 Het toneelstuk van Meyer is echter Nederlandstalig, wat deze 

aanname zeer onwaarschijnlijk maakt. Als brontekst liggen de versies van Euripides of Seneca 

meer voor de hand.181 Ook het zinnespel Philedonius182, dat Van den Enden zelf had geschreven 

en in 1657 door zijn leerlingen liet opvoeren, kent geen cartesiaanse of anderszins modern 

filosofische of staatkundige inhoud. 

De radicale ideeën van Van den Enden betroffen voornamelijk politieke onderwerpen, 

waardoor zijn algemeen filosofische opvattingen minder in het oog springen dan die van 

bijvoorbeeld Descartes of Spinoza. Van den Enden publiceerde in 1662 en 1665 twee 

                                                             
176 Van den Enden, Klever, Vrye politijke stellingen, 1992, 70. Antonidés’ gédicht ‘Aén dén Hééré Franciscus 
van den Endén. Toén hy van zijné Majést. Van Vrankrijk tot Raédshééré én Lijfarts vérkoorén wiért’ is té 
vinden in Antonides van der Goes, Gedichten, 1685, dl. 2, 246-248. Na zijn dood uitgegeven door zijn vader 
Anthoni Jansz, met platen gegraveerd door Romeyn de Hooghé. Zié [s.n.] ‘Hét lévén’, 1685, 1. Van der Aa, 
BWN, dl. 1, 1852, 324, gaat waarschijnlijk térug op dié vérzaméldé uitgavé van Antonidés’ dichtwérk. 
177 Zié Korstén, ‘Mundus Dramaticus’, 2012, 317-318. Klever suggereerde al eerder een verband tussen 
Van den Endens onderwijs, door inzet van toneel, met de doelstellingen van Nil. Klever, Mannen, 1997, 63. 
178 De Vroomen, Toneel, 1994, 89-90, 160-164. Over het belang van en het onderzoek naar jezuïetentoneel 
zié, Portéman, ‘Dé jézuïétén’, 1998, 3-6. Over Latijns vroegmodern toneel en jezuïtentoneel in Europa zie 
Bloemendal, Norland, Neo-Latin Drama, 2013. Zie ook Korstén, ‘Mundus Dramaticus’, 2012, 317. 
179 Meininger, Van Suchtelen, Liever met wercken, 1980, 26; Mérténs, ‘Franciscus van dén Endén: Latin 
Téachér’, op Mertens, Franciscus van den Enden [s.a.]. 
180 Meininger, Van Suchtelen, Liever met wercken, 1980, 30-32. Zie voor het gedicht ook § 2.3.1 van deze 
studie. 
181 Mérténs, ‘Franciscus van dén Endén: Latin Téachér’ Mérténs, Franciscus van den Enden [s.a.], voetnoot 
35. 
182 Voor méér informatié ovér dit stuk zié Mérténs, ‘Franciscus van dén Endén’s Philédonius (1657)’ op 
Mertens, Franciscus van den Enden [s.a.]. 
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pamfletten: Kort verhael van Nieuw-Nederland, waarin hij een politiek concept ontwierp voor 

Nieuw-Nederland (de huidige staat New York) en Vrye politijke stellingen. In het laatste toont hij 

zich een voorstander van de democratische republiek en van de rigoureuze gelijkheidsgedachte. 

Bewoners van een ideale samenleving behoren volgens hem allen evenveel van de staat te 

kunnen profiteren en hun mening vrij te kunnen uiten. Het algemene belang dient door wetten 

te worden gewaarborgd en de staat moet er zorg voor dragen zijn burgers te ‘vérlichtén’.183 Wat 

hem, zoals we later zullen zien, met Lodewijk Meyer verbindt – en ook met Adriaan Koerbagh –, 

is zijn pleidooi voor emancipatie van het gewone volk en voor democratisering van de 

samenleving door kennis. 

Of Van den Enden op zijn school de cartesiaanse leer onderwees of radicale ideeën had over 

bijvoorbeeld politieke en staatkundige onderwerpen is, zoals gezegd, betwistbaar. Concrete 

gegevens over de inhoud van de lessen zijn niet bewaard gebleven. Van den Endens eigen 

radicale politieke en staatkundige geschriften verschenen pas respectievelijk tien en dertien jaar 

na de oprichting van zijn school. We beschikken niet over aanwijzingen dat Van den Enden ook 

vóór die tijd al deze gedachten aanhing en ze op zijn school uitdroeg.184 In een recent onderzoek 

suggereert Frank Mertens dat de opvattingen van Van den Enden na de dood van zijn echtgenote 

Clara Maria Vérméérén in méi 1657 ‘radicaliséérdén’.185 Evenmin bestaat er duidelijkheid over 

de vraag of hij Spinoza op radicale ideeën heeft gebracht of Spinoza hem.186 Wel kan worden 

gesteld dat beiden rond dezelfde tijd gelijkaardige ideeën aanhingen. De precieze rol van de 

school binnen het netwerk van Amsterdamse radicale denkers blijft met andere woorden 

enigszins duister. Het is maar zeer de vraag of Van den Endens school als ontmoetingsplaats 

voor de vrijgeesten heeft gediend. Het ging immers om een school met voornamelijk zeer jonge 

leerlingen. Aannemelijk is echter wel dat de school voor de latere kring van vrijgeesten een 

netwerkrol moet hebben gespeeld, dat wil zeggen dat hier (jonge) mensen met elkaar in 

aanraking kwamen die later tot de Amsterdamse kring van vrijgeesten zouden gaan behoren. 

                                                             
183 Hoe vernieuwend zijn ideeën waren is omstreden: sommige onderzoekers zien in hem het begin van de 
radicale verlichting, anderen wijzen er juist op dat zijn republikanisme minder innovatief was dan vaak 
wordt verondersteld. Zo lijkt hij wat betreft zijn radicaal republikeinse ideeën sterk te steunen op werken 
van de Zeeuwse doopgsgezinde colleginant Pieter Cornélis Plockhoy. Van Bungé, ‘Introduction’, 2011, 7. 
184 Mertens, Van den Enden, 2012, 35-37 én Mérténs, ‘Franciscus van dén Endén: Latin Téachér’ op 
Mertens, Franciscus van den Enden [s.a.]. 
185 Mertens, Van den Enden, 2012, 36. Op pagina 39 oppert Mertens de mogelijkheid dat banden tussen 
Vondel en Van den Enden – zo had Vondel een gedicht bij een uitvoering van een toneelstuk van Van den 
Enden geschreven – na 1657 bewust werden verbroken, omdat Vondel zich steeds meer op het geloof 
richtte en Van den Enden er steeds meer afstand van nam. Ook wijst Mertens erop dat de kringen van de 
medicus Joan Blasius – die in Leiden had gestudeerd – ten dele samenvallen met de kringen rond Van den 
Enden en Spinoza, 43-53. 
186 Frampton, ‘Franciscus van dén Endén’, 2006. Mérténs leidt uit de overgeleverde boedelbeschrijving af 
dat hét onwaarschijnlijk is dat Van dén Endén in dé vroégé jarén vijftig ‘rééds in goté lijnén dé 
wijsbégéérté van Spinoza aan hét ontwikkélén was’. Mérténs, Van den Enden, 2012, 29. 
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2.1.2 De collegianten te Amsterdam 

In de jaren veertig van de zeventiende eeuw vonden in Amsterdam de eerste bijeenkomsten van 

collegianten plaats.187 Ook zij twijfelden aan bépaaldé dogma’s én stréng hiërarchische 

structurén én organiséérdén hun diénstén (‘collégés’) zondér voorgangér. Alle aanwezigen 

konden er vrijuit spreken. Die egaliteit komt ook tot uiting in dé naam ‘collégiantén’. Dé 

Amsterdamse collegianten vormden een lokale tak van de zogenaamde Rijnsburgse collegianten, 

die sinds 1621 in Rijnsburg vergaderden en hun aanhangers vooral uit kringen van vrijzinnige 

doopsgezinden en remonstranten rekruteerden. De Rijnsburgse collegianten zijn tegenwoordig 

vooral bekend door Spinoza, die in 1660 of 1661 naar Rijnsburg verhuisde en aldaar aan de 

bijeenkomsten deelnam. De vergaderingen van de collegianten zijn vergelijkbaar met diensten in 

huiselijke kring. Ze vonden twee tot drie keer per week plaats: er werd gezamenlijk gebeden en 

de Bijbel werd geïnterpreteerd met als doel het ware christelijke geloof te vinden en zodoende 

de versplintering van het christendom en de daaruit ontstane problemen de wereld uit te 

helpen.188 Twee bekende voormannen van de Amsterdamse collegianten waren de uit 

Middelburg afkomstige gereformeerde Adam Boreel (1603-1677), heer van Duijnbeeke, en de in 

Zierikzee geboren en in Leiden tot geneesheer opgeleide Galenus Abrahamsz de Haan (1622-

1706), die in Amsterdam als doopsgezind predikant optrad.189 De bijeenkomsten in Amsterdam 

vonden de eerste twintig jaar plaats op een speciaal daarvoor gehuurde locatie, gelegen aan het 

Rokin op de zuidelijke hoek met de Kalfsvelsteeg.190 In deze bijeenkomsten werd ook de 

cartesiaanse filosofie besproken, hoewel de vergaderingen eerder stichtelijk dan filosofisch of 

radicaal van aard lijken te zijn geweest. Het doel ervan was om via een hervorming van het 

geloof tot een betere samenleving te komen. De collegianten gingen ervan uit dat alleen de 

Heilige Geest voor een verlichte geest kon zorgen. Hierin onderscheidden ze zich van de 

filosofische opvatting van de rationalisten, die in de correcte aanwending van het natuurlijke 

menselijke verstand de voorwaarde voor juiste kennis zagen.191 

Galenus pleitte voor een algemeen geldigé ‘vrijhéid van sprékén, léérén, doopén én 

avondmaal bédiénén’, voor dé Bijbél als énigé uitgangspunt voor géloofsrégéls én voor hét 

tolereren van andere opvattingen indien daardoor de zaligheid niet in het geding zou komen.192 

Op aandringen van de gereformeerde kerkenraad, die de collegianten van socinianisme 

verdacht, lieten de burgemeesters in 1646 een onderzoek uitvoeren naar de Amsterdamse 

groep. Socinianen stelden bij de interpretatie van de Bijbel de rede voorop. Daarnaast ontkenden 

ze onder andere de predestinatieleer en de drie-eenheid. Er waren inhoudelijk dus opvallende 

raakvlakken tussen de socinianen en de collegianten, al is het omstreden of de collegianten 

                                                             
187 Hylkema, Reformateurs, dl. 1, 1900, 12. 
188 Voor meer informatie rond het collegiantisme zie Van Slee, Rijnsburger Collegianten, 1885; Hylkema, 
Reformateurs, dl. 1, 1900, 12. Voor een kort overzicht zie Leeuwenburgh, Het noodlot, 2013, 141-149. 
189 Van Slee, Rijnsburger Collegianten, 1885, 135. 
190 Van Slee, Rijnsburger Collegianten, 1885, 141. 
191 Hylkema, Reformateurs, dl. 1, 1900, 14-15, 27-28. 
192 Van Slee, Rijnsburger Collegianten, 1885, 144. 
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daadwerkelijk socinianen waren.193 Het resultaat van het in verband brengen met de socinianen 

was het verbod voor Galenus om verder colleges te houden. Dit, maar ook het in 1653 ingestelde 

verbod van het publiekelijk belijden en uitdragen van sociniaanse opvattingen en het feit dat 

collegianten in Amsterdam zoveel mogelijk uit allerlei besturen werden geweerd, duidde op een 

streng optreden van het stadsbestuur tegen het vrijzinnige geloof.194 Echter, de houding van het 

Amsterdamse stadsbestuur was allesbehalve eenduidig streng. De vergaderingen van de 

collegianten gingen immers ook na de verboden in 1646 en 1653 gewoon door, en bovendien 

verschenen er nog altijd sociniaanse geschriften zonder dat er van stadswege werd ingegrepen, 

en ondanks waarschuwingen van de gereformeerde predikanten.195 Overigens klonk er ook 

vanuit doopsgezinde kringen duidelijk kritiek op de opvattingen van Galenus. Dit leidde rond 

1655 tot een schisma binnen de doopsgezinden: de zogenaamde Lammerenkrijgh, met als 

resultaat twee stromingen: de galeense en de apostoolse richting, vernoemd naar Galenus en 

zijn tegenstander Samuel Apostool (1638-1699).196 

In ieder geval waren vier van de negen oprichters van Nil Volentibus Arduum van 

doopgsgezinde of remonstrantse huize: naast Anthonius van Koppenol en Antonides van der 

Goes waren dat Ysbrand Vincent en Willem Blaeu. Deze laatste was een telg uit de befaamde 

Amsterdamse drukkers- en uitgeversfamilie die veel sociniaanse werken publiceerde – werken 

die onder de collegianten gretig aftrek vonden.197 In 1670 trad de doopsgezinde arts Reinier van 

Diephout (1641-1686) tot het genootschap toe.198 Ter vergelijking: ten minste drie leden 

(Lodewijk Meyer, Johannes Bouwmeester en Andries Pels) waren hervormd gedoopt, David 

Lingelbach (1641-na 1699) was Luthers gedoopt en van Moesman Dop is het geloof niet 

bekend.199 

2.1.3 Boekwinkel van Jan Rieuwertsz200 

In de jaren vijftig van de zeventiende eeuw verscheen een pamflet onder de naam Sociniaense 

Hooft-Pijn, waarin de allegorische personages Listige Veynser en Loshooft een gesprek voeren. 

Listige Veynser stond in dit pamflet voor Galenus en Loshooft voor drukker en uitgever Jan 

Rieuwertsz de oudere (1617-ca. 1686), eveneens een belangrijk persoon binnen het 

                                                             
193 Van Slee komt tot de conclusie dat er nauwe banden waren met de sociniaanse broeders, die door de 
collegianten werden erkend, maar dat de collegianten zichzelf als afzonderlijke beweging zagen. Van Slee, 
Rijnsburger Collegianten, 1885, 381-382. Voor een heldere samenvatting over het socinianisme zie 
Leeuwenburgh, Het noodlot, 2013, 67-73. Koerbagh staat in Ligt het socinianisme in vergelijking met 
andere christelijke geloven het meest positief tegenover, aangezien ook de socinianen het verstand 
vooropstellen en gelovigen aanmoedigen tot onderzoek om op die manier tot de waarheid te komen. Een 
aantal keer springt Koerbagh voor hen in de bres. Echter, ook op hun heeft hij aanmerkingen: zij 
aanbidden namelijk Jezus, die voor Koerbagh een uitzonderlijk persoon was, maar geen God. Koerbagh, 
Wielema, A Light, 2011, 232, 244, 322-324. 
194 Van Slee, Rijnsburger Collegianten, 1885, 150. 
195 Van Slee, Rijnsburger Collegianten, 1885, 142. 
196 Hylkema, Reformateurs, dl. 1, 1900, 23-25. 
197 Van Moerkerken, Adriaan Koerbagh, 1948, 8. 
198 Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, 6. 
199 Stréngholt, ‘Daniél: léés’, 1975, 44. 
200 Ook: Rieverts, Riewerts, Riverius, Rivertz, Riwerts. 
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rationalistische Amsterdam van die tijd.201 Zijn boekwinkel lijkt als ontmoetingsplek van 

vrijgeesten en als plaats voor het uitwisselen van vrijzinnige ideeën belangrijker te zijn geweest 

dan de school van Franciscus van den Enden.202 Helaas is er over Jan Rieuwertsz en zijn 

boekwinkel weinig gepubliceerd. Daardoor is er niet veel bekend over bijvoorbeeld zijn 

achtergrond en netwerk, het fonds van zijn uitgeverij en zijn klantenkring.203 

De uitgeverij was onder het uithangbord In’t Martelaarsboek eerst gevestigd in de Dirk van 

Assensteeg (de huidige Dirk van Hasseltssteeg nr. 14) en vanaf 1678 in de toenmalige 

Beurssteeg.204 Jan Rieuwertsz was tussen 1644 en 1685/1686 als boekbinder, uitgever, 

boekverkoper en drukker actief.205 Niet alle boeken die hij uitgaf en verkocht, had hij zelf 

gedrukt, zoals dat in die tijd vaker voorkwam. Wellicht was Rieuwertsz doopsgezind, maar over 

een (weder)doop is niets bekend. In 1649 trouwde hij met de doopsgezinde Trijn Jans van 

Calken en na haar overlijden hertrouwde hij in 1653 met Giertie Schut van Vreede.206 In 1685 of 

1686 nam zijn zoon, Jan Rieuwertsz jr., de zaak van hem over.207 

Naast een onbekend aantal anonieme uitgaven verzorgde Jan Rieuwertsz de oudere de 

publicatié van zo’n 250 titéls waarop zijn naam en het adres van de boekwinkel vermeld 

stonden. De nadruk lag in zijn fonds overduidelijk op religie en filosofie. Slechts 10 à 15% van 

zijn uitgaven valt hier niet onder.208 De religieuze en filosofische werken bestonden voor het 

overgrote deel uit eigentijdse, bediscussieerde onderwerpen, zoals in het Nederlands vertaalde 

werken van Descartes, Lodewijk Meyers omstreden filosofische werk Philosophia S. Scripturae 

Interpres, waarin hij de moderne filosofie bestempelt als de enige methode voor Bijbelexegese, 

en pamfletten en geschriften over onder andere de Lammerenkrijgh tussen de apostoolse 

doopsgezinden en de galeense collegianten.209 Verder gaan onderzoekers ervan uit dat 

                                                             
201 Meinsma, Spinoza, 1896, 106-109. Meinsma citeert uit dit pamflet.  
202 Mertens heeft het uitgeversnetwerk rond Van den Enden in kaart gebracht en gaat ervan uit dat een 
‘groot déél van dé collégiantsé connecties van Van den Enden in het uitgeversmilieu’ [té situérén is]: Jan 
Rieuwertsz (ca. 1617-1686) en Pieter Arentsz (ca. 1634-1688) […], én Piétér la Burgh (1619-1689)’. 
Mertens, Van den Enden, 2012, 57. 
203 Die lacune werd al in 1995 door Piet Visser betreurd. In zijn oratie uitgesproken bij de aanvaarding van 
het bijzonder hoogleraarschap Cultuurgeschiedenis van Handschrift en Boek, 1450-1800, bij de Faculteit 
der Letteren van de UvA. Visser behandelt in zijn oratie Jan Rieuwertsz als casestudie, om te pleiten voor 
diepgaand netwerkonderzoek en onderzoek naar de achtergrond van de zeventiende-eeuwse drukkers, 
uitgevers en boekverkopers. Ook vermeldt hij dat hij toen bezig was met een monografie over Jan 
Rieuwertsz de oudere en zijn zoon. Visser, Godtslasterlijck, 1996, 12-13. Voor informatie over Rieuwertsz 
zié ook Van Eéghén, ‘Dé uitgévér’, 1963; Israél, Radicale Verlichting, 192, 220-222, 315, 318; Kingma, ‘Eén 
Amstérdams’, 1976; Land, ‘Ovér dé uitgavén’, 1882; Méyér, ‘Dé voorgéwéndé’, 1905; Molhuysén, Blok, 
NNBW, dl. 2, 1912; Frampton, Spinoza, 2006, 175-176.  
204 Van Eéghén, ‘Dé uitgévér’, 1963, 76. 
205 Manusov-Vérhagé, ‘Jan Riéuwértsz’, 2005, 237-250; Gruys, De Wolf, Thesaurus, 1989, 147. 
206 Molhuysen, Blok, NNBW, dl. 2, 1912, col. 1211. 
207 Visser, Godtslasterlijck, 1996, 13 vermeldt 1686; Van Delft, De Wolf, Bibliopolis, 2002, vermeldt 1685. 
Volgens Gruys, De Wolf, Thesaurus, 1989, 147 was Jan Rieuwertsz de jongere al vanaf 1682 actief als 
uitgever en leidde hij de uitgeverij tot 1682 samen met zijn vader. 
208 Visser, Godtslasterlijck, 1996, 13-14. 
209 Visser, Godtslasterlijck, 1996, 14-15. De geheime drukker van Spinoza was Israël de Paul (1630–1680), 
zoals Trude Dijkstra en Rindert Jagersma betogen. Zie persbericht Bijzondere Collecties UBA, UvA van 16-
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Rieuwertsz bij het gehele oeuvre van Spinoza in zowel het Latijn als het Nederlands als uitgever 

heeft gefungeerd.210 De meest omstreden werken, zoals die van Spinoza en het werk van Meyer, 

verschenen onder een gefingeerd uitgeversadres of zonder vermelding van uitgever. Toch moet 

Riéuwértsz’ betrokkenheid een publiek geheim geweest zijn.211 De man had invloedrijke 

béschérmérs dié voorkwamén dat hij na hét vérbod van Spinoza’s Tractatus theologico-politicus 

en Meyers Philosophia S. Scripturae Interpres in 1674 werd vervolgd. Nog opzienbarender is de 

omstandigheid dat Rieuwertsz in de jaren zeventig tot officiële drukker van de stad Amsterdam 

(vanaf 1 januari 1675) en drukker van het Athenaeum Illustre (1679) werd benoemd.212 Dit 

gebeurde immers precies op het moment dat zijn boekwinkel bekend stond als verkooppunt van 

controversiële geschriften en als ontmoetingsplaats van personen met onconventionele ideeën. 

Mogelijke protectoren en begunstigers waren geleerde en burgemeester Johannes Hudde (1628-

1704), collegiant en burgemeester Coenraad van Beuningen (1622-1693) en schepen Hans 

Bontemantel (1613-1688).213 

Boekwinkels fungeerden in de zeventiende eeuw soms als gesprekscentra: zo was de winkel 

van Schouwburgdrukker Jacob Lescailje een vergaderplaats voor literair geïnteresseerden. De 

zaak van Rieuwertsz was dan ook niet alleen verdacht vanwege de subversieve boeken en 

geschriften die er werden verkocht, maar ook vanwege het frequente bezoek van collegianten, 

socinianen en aanhangers van de nieuwe filosofische ideeën. Dit alles bleef voor de 

Amsterdamse kerkenraad niet verborgen. De protestanten hielden de winkel van Rieuwertsz 

argwanénd in dé gatén én klaagdén in 1657 bij dé burgémééstérs ‘dat in dé Dirck van 

Assensteegh een Menniste boeckbinder woont, in wiens huys vele Sociniaense personen nu en 

dan haar inganck makéndé t’ samén discoursé houdén’.214 Twee jaar eerder werden Rieuwertsz 

en zijn winkel in drie pamfletten al in verband gebracht met socinianen en collegianten.215 

Desalniettemin was er kennelijk nooit een onderzoek tegen Rieuwertsz en zijn winkel ingesteld. 

Wie de winkel concreet bezochten om met gelijkgestemden van gedachten te wisselen, is niet 

met zekerheid te zeggen. Bart Leeuwenburgh betoogt in zijn biografie van Adriaan Koerbagh dat 

                                                                                                                                                                                              
05-2013, geraadpleegd op 10-11-2013 http://www.bijzonderecollecties.uva.nl/nieuws-
agenda/nieuws/content/nieuwsberichten/2013/05/onbekende-drukker-spinoza.html. 
210 Nader onderzoek of Rieuwertsz daadwerkelijk de uitgever van alle werken van Spinoza was, is 
wenselijk, vooral nu er is gebleken dat Christoffel Cunradus niet de drukker van het gehele oeuvre van de 
wijsgeer was. Zie vorige noot. 
211 Van Eéghén, ‘Dé ‘uitgévér’’, 1963, 77. 
212 Van Delft, De Wolf, Bibliopolis, 2002. 
213 Van Eéghén, ‘Dé uitgévér’, 1963, 77. Visser, Godtslasterlijck, 1996, 13. 
214 Geciteerd uit Hylkema, Reformateurs, dl. 1, 1900, 220, zie ook Manusov-Vérhagé, ‘Jan Riéuwértsz’, 
2005, 240. 
215 Manusov-Vérhagé, ‘Jan Riéuwértsz’, 2005, 239. Het gaat hierbij om het pamflet Sociniaense Hooft-Pijn 
van een anoniem persoon – aangeduid met de initialen D.O.S., waar in een fictieve dialoog tussen de twee 
allegorische figuren Loshooft (Jan Rieuwertsz) en Listige Veynser (de doopsgezinde collegiant Galenus) 
beide personages in een kwaad daglicht worden geplaatst. Rieuwertsz wordt hier als gewetenloze en 
egoïstische zakenman voorgesteld, die de nieuwe ideeën van de collegianten vooral als bron van 
inkomsten ziet. Het tweede pamflet is afkomstig van een zekere doctor De Vries die de boekwinkel een 
‘Schoolé dér Spottérs’ noémt. Hét dérdé pamflét, géschrévén door dé doopsgézindé collégiant én 
onderwijzer Caspar Luyken, is een felle verdediging van de collegianten in het algemeen en Rieuwertsz in 
het bijzonder, n.a.v. de laster uit de twee eerdere pamfletten. 

http://www.bijzonderecollecties.uva.nl/nieuws-agenda/nieuws/content/nieuwsberichten/2013/05/onbekende-drukker-spinoza.html
http://www.bijzonderecollecties.uva.nl/nieuws-agenda/nieuws/content/nieuwsberichten/2013/05/onbekende-drukker-spinoza.html
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de bijeenkomsten vanaf 1662 of 1663 in Riéuwértsz’ huis plaatsvondén én dat Méyér én 

Bouwmeester rond die tijd bij de ontmoetingen aanschoven.216 De zoon van Rieuwertsz, Jan 

Rieuwertsz jr., zou aan het begin van de achttiende eeuw aan een Duitse bezoeker die naar 

Spinoza informeerde, hebben verteld dat Spinoza tussen 1656 en 1661, veel contact had met de 

vier doopsgezinde heren Jan Rieuwertsz, Jan Hendrik Glazenmaker, Pieter Balling en Jarig Jelles, 

en ook met Franciscus van den Enden en Lodewijk Meyer. Het betreft hier de jaren na Spinoza’s 

verbanning uit de joodse gemeenschap en voor zijn vertrek uit Amsterdam. Er is geen reden om 

in twijfel te trekken dat Spinoza en de overige genoemden geregeld in de boekwinkel afspraken. 

Niets wijst er echter op dat Spinoza of Van den Enden in die tijd als hoofd(en) van deze 

cartesiaans-rationalistische kring optraden, zoals dit later vaak is gesteld.217  

Van de latere leden van Nil Volentibus Arduum kwam niet alleen Lodewijk Meyer in de 

boekwinkel van Rieuwertsz. Bekend is dat Anthonius van Koppenol in 1660 bij Christoffel 

Cunradus (1615-1684), een drukker van Jan Rieuwertsz, zijn Nederlandse vertaling van een 

sociniaans werk liet drukken.218 Enkele jaren later, in 1685, liet Antoni Janssen, aanhanger van 

Spinoza en vader van de doopgsgezinde Johannes Antonides van der Goes, na de dood van zijn 

zoon diens verzamelde werken door Rieuwertsz uitgeven.219 Het is dus denkbaar dat een aantal 

latere leden van Nil Volentibus Arduum elkaar voor het eerst bij Rieuwertsz ontmoetten. 

2.2 Rationalistische en radicaal rationalistische ideeën 

2.2.1 René Descartes 

De Franse mathematicus en wijsgeer René Descartes (1596-1650), die zich in 1628 in de 

Republiek vestigde, wordt beschouwd als stichter van een nieuwe wijsbegeerte – het 

rationalisme – en als wegbereider van de ‘radicale verlichting’. De cartesiaanse methode, die 

onder de titel Discours de la methode in 1637 in Leiden verscheen, mikte op een breed publiek. 

Het geschrift verscheen namelijk direct in het Frans en niet in het Latijn. Wel volgde er een 

kleine twintig jaar later, in 1656, een Latijnse vertaling die in Amsterdam was gedrukt. Lezers 

die het Frans en Latijn onvoldoende machtig waren, werden in hetzelfde jaar door uitgever Jan 

Rieuwertsz en zijn vertaler Jan Hendrik Glazenmaker van een Nederlandse vertaling voorzien. 

Op zoek naar het enige ware en sluitende wereldbeeld verwierp Descartes de aristotelische 

                                                             
216 Leeuwenburgh, Het noodlot, 154. Zie ook Meinsma, Spinoza, 1896, 326 en Hylkema, Reformateurs, dl. 1, 
1900, 220. Meinsma citeert uit de aantekeningen van de kerkenraad, die in het voorjaar van 1669 de 
boékwinkél van Riéuwértsz ondér dé loép nam én tot dé volgéndé conlusié kwam: ‘Van de winckel van Jan 
Rieuwertsz. heeft niet meerder konnen werden vernomen, dan dat verscheyde menschen, van alderhande 
soorte, daer in de winckel komen, en vreemde discoursen houden, andere seggen wel van in een kamer by 
één té comén, doch is niét zééckér, wort dit tot mémorié aangétééként.’ Hylkéma citéért uit een bericht 
van de kerkeraad aan het stadsbestuur, waarin de raad erover klaagt dat ‘in dé DIRCK VAN ASSENSTEEGH een 
Menniste boeckbinder woont, in wiens huys vele Sociniaense personen nu en dan haar inganck makende 
t’samén discoursé houdén.’ 
217 Frampton, Spinoza, 2006. 
218 Felbinger, Van Koppenol, Een christelik bericht, 1660. Zie Knijff, Visser, Visser, Bibliographia Sociniana, 
2004, 83. Zié voor dé drukkér Cunradus, Van Eéghén, ‘Dé uitgévér’, 1963. 
219 Te Winkel, Ontwikkelingsgang, 1924, dl. 4, 378. 
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natuurfilosofie en de scholastiek, die het toenmalige wetenschappelijke en filosofische denken 

beheersten. In plaats daarvan ontwierp hij een nieuwe, universele wetenschappelijke methode, 

die uit een viertal basisprincipes bestond en tot ware kennis zou leiden. Ten eerste is alleen 

hetgeen waaraan men niet kan twijfelen waar. Ten tweede moeten complexe problemen tot 

simpele onderdelen worden herleid, zodat ze intuïtief begrepen en opgelost kunnen worden. 

Deze ontleding dient ten derde systematisch en stapsgewijs te verlopen. Ten slotte moet worden 

nagegaan of elk onderdeel volledig is behandeld. Verder stelt Descartes dat drie dingen niet in 

twijfel getrokken kunnen worden: dat er iets bestaat, anders zou twijfel niet mogelijk zijn; dat de 

rede bestaat, want hierop stoelt de methode; en dat God bestaat, de instantie die ervoor zorgt 

dat we niet worden misleid. De toepassing van deze op het verstand gebaseerde methode leidt 

volgens de wijsgeer tot absoluut onbetwijfelbare kennis, in tegenstelling tot de weg van de 

zintuigen, die eenvoudig begoocheld kunnen worden. Alleen met behulp van het verstand kon de 

zintuigelijke waarneming tot ware kennis leiden. Leeuwenbergh vat die idee als volgt samen: 

‘[d]é sléutél tot dé waarhéid lag volgéns Déscartés dus niét érgéns buitén ons, maar bévond zich 

diép in ons’.220 

In 1641 publiceerde Descartes zijn opvattingen over epistemologie en metafysica in de 

Meditationes de prima philosophia. Voor zijn onderzoek maakte hij gebruik van zijn 

methodologische twijfel. Omdat zintuigen begoocheld kunnen worden sluit hij ze uit op zijn weg 

naar de ware kennis. Als uitgangspunt kiest hij de twijfel en bewijst vervolgens het bestaan van 

de oneindige, alwetende, onafhankelijke en almachtige God die niemand misleidt. Ten slotte zegt 

hij dat de zinswaarnemingen daadwerkelijk bestaan, aangezien ze afkomstig zijn van God. 

Hierbij maakt hij een verschil tussen lichaam (res extensa) en denken of geest (res cogitans). Hij 

concludeert dat alles waar is wat helder en duidelijk kan worden begrepen. Dat is de basis voor 

zijn epistemologie. In 1644 volgde Descartes synthese uit de Discours de la methode en de 

Meditationes, die hij onder de titel Principia philosophiae publiceerde. Dit werk was bedoeld als 

leerboek voor universiteiten als tegenhanger van de aristotelische leer. Déscartés’ opvattingén 

werden snel populair bij geleerden in heel West-Europa en vooral in de Republiek.221 Binnen het 

hier gestelde kader is het belangrijk om erop te wijzen dat de uitgever en boekverkoper Jan 

Rieuwertsz en de vertaler Jan Hendrik Glazemaker tot de belangrijkste verspreiders van het 

cartesianisme in de Republiek behoorden, omdat zij de revolutionaire opvattingen van Descartes 

in de volkstaal uitgaven en verspreidden.222 

In 1649 vérschéén Déscartés’ affécténléér Les passions de l’âme over de menselijke emoties en 

in 1656 gaf Rieuwertsz de Nederlandse vertaling uit, die wederom was vervaardigd door 

Glazemaker. Dit werk speelt in dit proefschrift een centrale rol in de passages over de 

hartstochten in de toneelpoëtica Naauwkeurig onderwys van Nil Volentibus Arduum.223 Volgens 

                                                             
220 Leeuwenbergh, Het noodlot, 2013, 50. 
221 De grote invloed van de wijsgeer op de zeventiende-eeuwse Nederlandse denkers is in 1954 uitvoerig 
beschreven door Thijssen-Schoute, zie: Thijssen-Schoute, Verbeek, Nederlands cartesianisme, 1989. 
222 Voor Glazemaker zie, Thijssen-Schouté, ‘Jan Héndrik Glazémakér’, 1967; Keyzer, Glazemaker, 1982; 
Akkérman, ‘Glazémakérs wijzé’, 1982; Akkérman, ‘J.H. Glazémakér’, 1984. 
223 Zie § 4 en in het bijzonder 4.3.3. 
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de cartesiaanse leer zijn emoties natuurlijk en zijn zij een onderdeel van de menselijke 

lichamelijkheid. Echter, hoe natuurlijk emoties ook mogen zijn, ze kunnen negatieve gevolgen 

hebben. Daarom hoort de mens ze met zijn wil te beheersen en soms zelfs te onderdrukken. Hier 

zien we een verband met het aristotelische ideaal van matiging van de hartstochten 

(metriopatheia) en met de stoïcijnse idee van uitbanning van de emoties (apatheia). Descartes 

gaat ervan uit dat emoties alleen gecontroleerd kunnen worden door ze te begrijpen en hun 

ontstaan te doorgronden. Descartes, en overigens ook Spinoza, bouwde met andere woorden 

voort op eerdere filosofische tradities, met name het (neo)stoïcisme. Justus Lipsius had in de 

zestiende eeuw voor een heropleving van de stoïcijnse leer in West-Europa gezorgd. Die leer 

kenmerkt zich door rationalistische denkbeelden: evenals het zeventiende-eeuwse rationalisme 

neemt het verstand bij de (neo)stoïcijnen een centrale plaats in. Zo dient de mens volgens de 

stoïci zijn emoties door middel van het verstand te beheersen. 

Tén slotté moét hiér ook Déscartés’ kennistheoretische werk Meditationes de prima 

philosophia (1641) worden genoemd, omdat ideeën daaruit later door Nederlandse denkers 

kritisch tegen het licht werden gehouden. Descartes analyseerde in dit werk de 

(on)betrouwbaarheid van de empirische waarneming en het menselijke denken met daarbij een 

bewijsvoering voor het bestaan van God als oneindig, onafhankelijk en almachtig wezen; een 

opvatting die later door Spinoza betwist werd. 

2.2.2 Baruch de Spinoza 

De op Descartes voortbouwende Spinoza (1632-1677) wordt tegenwoordig als de grootste 

filosoof van Nederlandse bodem gezien.224 Al tijdens zijn leven had hij nationale en 

internationale bekendheid verworven. Enerzijds werd hij als atheïst verguisd, anderzijds kreeg 

hij een hoogleraarspositie in Heidelberg aangeboden, waarvoor hij echter vriendelijk bedankte. 

Spinoza was bevriend met de Amsterdamse regenten en latere burgemeesters Coenraad van 

Beuningen (1622-1693), een collegiant, en Johannes Hudde (1628-1704), en met de 

natuurkundige Christiaan Huygens (1629-1695) en raadpensionaris Johan de Witt (1625-1672). 

In Den Haag kreeg hij bezoek van de Duitse wetenschapper, filosoof en diplomaat Gottfried 

Wilhelm Leibnitz (1646-1716). Ook vond er in 1673 een ontmoeting plaats in Utrecht met de 

Franse veldoverste Louis II de Bourbon, prince de Condé, op diens verzoek. Spinoza 

correspondeerde met onder anderen de Duitse filosoof Henry Oldenburg (1618-1677), tevens 

diplomaat in Engeland, en de natuurkundige en tevens filosoof Ehrenfried Walther von 

Tschirnhaus (1651-1708). 

                                                             
224 Israel, Radicale Verlichting, 2005, 181-195. Voor één uitvoérigé béschrijving van Spinoza’s lévén zié 
Nadler, Spinoza, 1999. Voor een beknopte heldere beschrijving over Spinoza en zijn werk zie 
Stéénbakkérs, ‘Bénédictus dé Spinoza’, 2002. Méér informatié ovér Spinoza is té vindén in: Méinsma, 
Spinoza, 1896. 
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Afb. 2  Portret van Spinoza uit diens Nagelate schriften (1677). Spinoza was 

bevriend met de Nil -leden Lodewijk Meyer en Johannes Bouwmeester ( UBA: O 

63-9115).  
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Baruch de Spinoza kwam waarschijnlijk na zijn excommunicatie in 1656 in contact met de 

Amsterdamse vrijgeesten. Wellicht gebeurde dit op de Leidse universiteit, waar hij in de jaren 

1657 en 1658 mogélijk ‘lossé collégés’ wijsbégéérté bézocht.225 Het staat vast dat hij zowel Van 

den Enden als Rieuwertsz persoonlijk kende en kennissen had onder de collegianten. Wie hem 

in die kring introduceerde, is echter onduidelijk, evenals zijn daadwerkelijke beweegreden om 

naar het collegiantendorpje Rijnsburg en later naar Voorburg en Den Haag te verhuizen.226 Wel 

weten we dat hij voor zijn vertrek nog niets van zijn ideeën had gepubliceerd, al moet hij er in 

die tijd al mee zijn begonnen zijn gedachten op papier te zetten.227 Uit zijn gedeeltelijk bewaard 

gebleven briefwisseling blijkt dat Spinoza de Amsterdamse vrijdenkers inspireerde en dat hij 

zijn ideeën graag met hen deelde. 

Voor zijn dood liet Spinoza slechts twee werken publiceren, de Principia philosophiae (1663) 

en de Tractatus theologico-politicus (1670). De Principia philosophiae is een gedeeltelijke 

uitwerking van het gelijknamige werk van Descartes volgens de geometrische methode van de 

Griekse wiskundige Euclides (323-283 v.Chr.) in de vorm van wiskundige bewijsvoeringen. Die 

methode zou Spinoza later ook in zijn Ethica gaan toepassen. Zijn analyse en verdieping van de 

cartesiaanse filosofische principes worden als opstap gezien naar een eigen filosofisch systeem. 

Aan dit werk zijn de Cogitata Metaphysica toegevoegd, waarin metafysische vraagstukken 

worden behandeld zoals die aan de Leidse universiteit door Adrianus Heereboort (ca. 1614-

1661) en Franco Petri Burgersdijk (1590-1635) werden onderwezen. De Principia philosophiae, 

dat al in 1664 in het Nederlands verscheen, en vertaald was door zijn vriend, de doopgsgezinde 

galenist Pieter Balling (?-1669?), is Spinoza’s enige niet-anonieme publicatie. 

De Tractatus theologico-politicus wordt beschouwd als voorbereidend betoog op Spinoza’s 

ideeën over God en de mens. In de Tractatus pleitte hij voor een scheiding van theologie en 

filosofie en voor de vrijheid om beide disciplines zonder beperkingen te kunnen beoefenen. 

Beide takken hebben hun nut, aldus Spinoza: de theologische uitleg dient leken-wijsgerigen en 

de gewone man die geen tijd of belangstelling voor wijsgerige vraagstukken heeft. Filosofische 

kennis is van nut voor geleerden en voor personen in overheidsambten. Maar ook 

geïnteresseerde amateurs konden zich erin békwamén. Nog in hét jaar van Spinoza’s ovérlijdén 

verscheen met hulp van zijn vrienden, onder wie Nil-leden Lodewijk Meyer en Johannes 

Bouwmeester, het volledige tot dan toe ongepubliceerde werk onder de titel Opera posthuma 

(1677). Hiérin vindén wé Spinoza’s vroégé méthodologisché wérk Tractatus de intellectus 

emendatione, de Ethica en de Tractatus politicus, een staatsfilosofisch traktaat waaraan hij tot 

zijn dood had gewerkt. In de negentiende eeuw dook een nieuwe tekst van Spinoza op: de Korte 

verhandeling van God, de mensch en deszelfs welstand, waarvan het Latijnse origineel niet 

bewaard is gebleven. 

                                                             
225 Leeuwenburgh, Het noodlot, 2013, 115. 
226 Daar voorzag hij in zijn levensonderhoud door lenzen te slijpen, die gretig aftrek vonden dankzij het 
zich snel ontwikkelende natuurwetenschappelijke onderzoek. 
227 Stéénbakkérs, ‘Bénédictus dé Spinoza’, 2002. 
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De Tractatus de intellectus emendatione is Spinoza’s éérsté aanzét tot één kénnisthéorétisché 

methode. Hierin beschrijft hij dat de mens op verschillende manieren tot ware kennis kan 

komen. Spinoza waarschuwt echter voor de vertroebelende werking van empirische kennis en 

verbeelding, omdat deze de mens tot verkeerde conclusies kunnen voeren, wanneer het 

verstand niet wordt gebruikt. Om dat risico te verkleinen laat de Tractatus de intellectus 

emendatione zien hoe het verstand in het proces van kennisverwerving een krachtiger positie in 

kan nemen. In de Korte verhandeling en de Ethica is deze kennistheorie verder uitgewerkt. De 

twee laatstgenoemde werken vertonen inhoudelijk veel overeenkomsten. Ze ontwikkelen beide 

ethische principes vanuit de wereldopvatting dat God en de natuur hetzelfde zijn en dat alles 

volgens natuurwetten functioneert, ook de mens en zijn geest, die immers deel uitmaken van de 

natuur/God. De mens en de menselijke geest zijn volgens Spinoza dan ook niet vrij, maar zijn 

onderworpen aan natuurwetten, die ieders doen en laten sturen. Toch kan ieder een zekere 

vrijheid verwerven door inzicht te krijgen in de natuurlijke loop van de dingen en zodoende 

kennis verkrijgen over zijn/haar eigen functioneren. Dit inzicht staat voor Spinoza gelijk aan het 

ware geluk van de mens. Anders dan in de Korte verhandeling is aan de Ethica een affectenleer 

toegevoegd met een uiteenzetting over de menselijke onderworpenheid aan de affecten en tips 

hoe hiermee het beste kan worden omgegaan. Een ander verschil tussen de Ethica en de Korte 

verhandeling betreft de vorm: de Korte verhandeling is een doorlopend betoog. De Ethica heeft 

de vorm van een geometrische bewijsvoering, waardoor ze een sluitender en consistenter 

geheel vormt, maar tegelijkertijd veel minder toegankelijk wordt. 

In de Tractatus politicus, het onvoltooide politieke werk van Spinoza, worden drie 

staatsvormen geanalyseerd: monarchie, aristocratie en democratie.228 Ook zijn politieke theorie 

ontwikkelde Spinoza vanuit zijn wereldbeschouwing. Zo is de ideale staatsvorm volgens hem die 

vorm die voor de mensen het gunstigst is, die met andere woorden het beste aansluit bij de 

menselijke natuur. Spinoza wijst geen van de drie staatsvormen af, maar lijkt een voorkeur te 

hebben voor de democratie, al heeft hij juist dit onderdeel niet meer op papier kunnen zetten.229 

De monarchie behoeft volgens hem in ieder geval duidelijke grenzen om tirannie door de 

monarch te voorkomen. 

Noemenswaardig is verder dat Spinoza zich ook met de taalkunde heeft beziggehouden. In 

zijn nalatenschap bevond zich een onvoltooide Hebreeuwse grammatica, de Compendium 

grammatices linguae Hebraeae, waaraan hij tussen 1670 en 1675 moet hebben gewerkt. Wellicht 

onderhield hij hierover contact met Lodewijk Meyer en Johannes Bouwmeester, die in dezelfde 

tijd aan diverse grammaticaprojecten werkten, zowel binnen als buiten het kader van Nil 

Volentibus Arduum, zoals we later zullen zien. 

                                                             
228 Spinoza, D'huyvetters, Staatkundige verhandeling [2014]. 
229 Israél, ‘Inléiding’ [2014], 20-22. 
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2.2.3 Adriaan Koerbagh 

De Amsterdamse arts, jurist en filosoof Adriaan Koerbagh (1633-1669) was een van de meest 

radicale rationalistische denkers van zijn tijd, mede omdat hij zijn baanbrekende ideeën in het 

Nederlands formuleerde en zodoende een breder publiek probeerde te bereiken dan Spinoza 

met zijn Latijnse verhandelingen.230 Koerbaghs grote ideaal was de emancipatie van de gewone 

man, die volgens hem dom werd gehouden door de geestelijken met hun dogmatische 

leerstelsels, maar ook door hooggeschoolden als artsen en juristen. Voorwaarde voor die 

emancipatie was volgens hem het zelfstandige rationale denken en het doorzien van de 

heersende machtsstructuren. 

Koerbagh was afkomstig uit een vermogende familie met talrijke contacten. Na het overlijden 

van zijn vader in 1644 werd Lambert Reynst (1613-1679) aangesteld tot voogd van Adriaan en 

zijn broers en zussen, onder wie Johannes, met wie hij in de latere jaren een zeer hechte band 

had.231 Advocaat Reynst was niet alleen een neef van de gebroeders De Witt, maar ook schout en 

later burgemeester van Amsterdam. Een van de zussen trad in het huwelijk met Johannes van 

Ravestein (1618-1681), destijds een grote naam in de Amsterdamse boekverkopers- en 

uitgeverswereld.232 Adriaan en Johannes studeerden eerst in Utrecht en later in Leiden. In 1659 

promoveerde Adriaan in de geneeskunde en twee jaar later in de rechtsgeleerdheid. Terug in 

Amsterdam sympathiseerde broer Johannes, die theologie had gestudeerd, met de Amsterdamse 

collegianten, wat kritiek en achterdocht van de kerkenraad opleverde.233 

Adriaan Koerbaghs radicaliteit en onwrikbaarheid zorgden voor veel commotie bij de 

kerkenraad, die steeds weer zijn beklag deed bij de burgemeesters, met een onderzoek tegen 

Koerbagh als gevolg. Dit onderzoek was voor hem de aanleiding om Amsterdam te ontvluchten 

en zich tijdelijk onder een valse naam in de vrijstad Culemborg te vestigen. Hier werkte hij aan 

het radicale geschrift Een ligt schijnende in duystere plaatsen, dat hij voor publicatie naar een 

Utrechtse drukker bracht. Die was door de inhoud van dit werk echter zo verontrust, dat hij de 

autoriteiten inschakelde, wat ertoe leidde dat Koerbagh ondanks zijn schuilnaam en 

vermomming in 1668 in Leiden gearresteerd werd en aan Amsterdam werd uitgeleverd. Op 

twee bewijsexemplaren na werd de hele oplage van dit werk vernietigd. Er volgde een 

ketterproces waarin Koerbagh werd veroordeeld tot een forse straf: ten eerste een boete en de 

proceskosten, in totaal 6000 gulden. Veel zwaarder nog woog zijn veroordeling tot tien jaar 

opsluiting in het Rasphuis, gevolgd door tien jaar verbanning uit de provincie Holland. Tegen het 

zware leven in het tuchthuis was Koerbagh niet opgewassen; hij overleed hier al na ongeveer 

een jaar, op 36-jarige leeftijd. 

                                                             
230 Van Bungé, ‘Rationalitéit’, 2000, 148-149; Wieléma ‘Adriaan Koérbagh’, 2003. Over Koerbaghs 
achtergrond, leven en denken zie Leeuwenburgh, Het noodlot, 2013. Zie ook Van Moerkerken, Adriaan 
Koerbagh, 1948; Van Bungé, ‘Introduction’, 2011. 
231 Leeuwenburgh, Het noodlot, 2013, 19-24. 
232 In 1658 werd Van Ravestein benoemd tot stadsdrukker, wat hij tot 1675 zou blijven, en in 1661 stelden 
dé burgémééstérs hém aan als stadscourantiér. Van Ravéstéin stuurdé zijn fonds ‘in classiékén, 
wetenschappélijkén én intérnationalén koérs’. Molhuysén, Blok, NNBW, dl. 2, 1912, col. 1170. 
233 Leeuwenburgh, Het noodlot, 2013, 145-146, 148. 
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Afb. 3 en 4  Titelpagina en twee tekstpagina’s uit Adriaan Koerbaghs Een ligt schijnende in duystere plaatsen  (1668). De drukker zette het 

drukproces halverwege stop vanwege de radicale inhoud. De niet gedrukte pagina’s zijn in handschrift toegevoegd. Op twee exe mplaren na is  

de volledige oplage vernietigd. Beide exemplaren be vinden zich in Museum Meermanno -Westreenianum (MMW :  7 D 2).  
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De zwaarte van de straf laat zien dat Koerbaghs ideeën als een ernstige bedreiging van de 

algemene orde werden gezien, hoewel het opvalt dat de kerkenraad de drijvende kracht achter 

die veroordeling was. Zij ervoeren de ideeën van Koerbagh als extreem gevaarlijk omdat hij in 

zijn werken hun en hun machtspositie expliciet aanviel.234 In de jaren vijftig en zestig speelden 

de predikanten steeds weer informatie over de broers Adriaan en Johannes Koerbagh aan de 

burgemeesters door. Ondanks alle aantijgingen traden de burgemeesters in deze zaak 

aanvankelijk zeer terughoudend op, waarschijnlijk ook vanwege de banden tussen Koerbagh en 

leden van het stadsbestuur. De burgemeesters zagen ervan af om in deze zaak zelf actie te 

ondernemen en droegen alles over aan de schout, Cornelis Witsen, met het verzoek geen 

verregaande sancties uit te voeren. Daarop nam de schout aanvankelijk alleen de exemplaren 

van Adriaan Koerbaghs omstreden woordenboek Bloemhof van allerley lieflijkheyd sonder 

verdriet geplant in beslag. Verder ondernam de schout niets.235 Dat laat zien dat er in eerste 

instantie vanuit het stadsbestuur met louter tegenzin tegen Koerbagh werd opgetreden. Adriaan 

moet met zijn opvattingen en optreden later een grens hebben overschreden die ook voor zijn 

goede contacten in het stadsbestuur niet meer te vergoelijken viel. De opvattingen van Adriaan 

en zijn broer Johannes over waarheid, geloof, politiek en religie waren te radicaal voor hun 

beschermheren.236 Koerbaghs veroordeling werd uiteindelijk mogelijk door een in 1653 

ingesteld plakkaat waarin het publiekelijk belijden en uitdragen van sociniaanse ideeën werd 

verboden. De opvattingen van Koerbagh sloten op enkele punten nauw aan bij die van de door 

de protestantse geleerden verafschuwde socinianen. Voorbeelden hiervan zijn de ontkenning 

van de goddelijk drie-eenheid en de wil het christelijke geloof te hervormen.237 

De kerkenraad verwierp twee werken van Koerbagh die allebei in 1668 waren verschenen: 

het woordenboek Een bloemhof van allerley lieflijkheyd sonder verdriet geplant en het traktaat 

Een ligt schijnende in duystere plaatsen.238 In beide werken plaatste Koerbagh zeer kritische 

kanttekeningen bij de christelijke leer, zoals die door theologen en geloofsverkondigers werd 

geïnterpreteerd en uitgedragen. In het woordenboek Bloemhof verwerkte Koerbagh zijn punten 

van kritiék op théologisché kwéstiés kort in dé vérschilléndé lémma’s. Blijkéns hét voorwoord 

wilde hij theologische, juridische en geneeskundige vaktaal en andere vreemde en voor de 

gemiddelde Nederlandstalige onbegrijpelijke woorden in gewoon Nederlands toelichten. 

Daarnaast bood het woordenboek een kritische kijk op geïnstitutionaliseerde kennis en leverde 

het nieuwe verklaringen voor allerlei vraagstukken en problemen. In een later stadium werkte 

Koerbagh zijn opvattingen nauwkeuriger uit in het traktaat Ligt, waarin hij bijvoorbeeld zekere 

kennis die door middel van het verstand is verkregen boven het geloof plaatste en hij zich tegen 

                                                             
234 Zie bijvoorbeeld Koerbagh, Wielema, A light, 2011, 218-284, 308-328. 
235 Van Moerkerken, Adriaan Koerbagh, 1948, 28. 
236 Leeuwenburgh, Het noodlot, 2013, 105-106. 
237 Van Moerkerken, Adriaan Koerbagh, 1948, 8. 
238 Koerbagh, Een bloemhof, 1668. 
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irrationélé dogma’s kéérdé.239 Naast zijn eerder genoemde afwijzing van de drie-eenheidsleer 

was hij bijvoorbeeld van mening dat het heelal niet uit het niets kon zijn geschapen, dat Jezus 

een gewoon mens en geen godheid was, dat theologen en predikanten hun machtspositie 

misbruikten en dat er geen (bijbelse) wonderen bestaan. Tot die conclusies komt Koerbagh door 

de menselijke rede voorop te stellen. Alles wat tegen haar ingaat en niet bewezen is of bewezen 

kan worden, dient niet voor waar te worden aangenomen. Evenals Spinoza gaat ook Koerbagh 

érvan uit dat God én natuur hétzélfdé zijn. Andérs dan in Spinoza’s Ethica bewijst Koerbagh in 

Ligt dit niet door wiskundige bewijsvoeringen, maar gebruikt hij daarvoor de Bijbel als 

uitgangspunt.240 Terwijl Bloemhof in Amsterdam werd gedrukt en uitgegeven, werden bijna alle 

exemplaren van Ligt nog voor het in de handel zou komen door de autoriteiten geconfisqueerd 

en verbrand. Alleen twee exemplaren bleven bewaard om als bewijsstukken in het proces tegen 

Koerbagh te kunnen worden gebruikt.241 Dit heeft ertoe geleid dat het werk nauwelijks directe 

invloed op toenmalige denkers kon uitoefenen, anders dan het woordenboek Bloemhof, dat 

ondanks een verbod uit 1667 zeer bekend was.242 Toch is bij ook bij Ligt niet uit te sluiten dat 

het in de een of andere vorm onder Koerbaghs vrienden circuleerde. 

Evenals Descartes was Koerbagh ervan overtuigd dat er maar één waarheid bestaat, die door 

de rede gekend kan worden. Anders dan Descartes en Spinoza meende Koerbagh net als 

Lodewijk Meyer dat toepassing van de cartesiaanse methode op geloofskwesties tot het ware 

geloof zou leiden.243 De ware godsdienst is volgens die opvatting wetenschappelijk benaderbaar 

en bewijsbaar, waardoor theologie automatisch aansluiting vindt bij de nieuwe filosofie. In deze 

optiek kan de theologie nooit tegen de filosofie ingaan of boven haar uitstijgen, omdat ze anders 

in tegenspraak zou zijn met de rede, die goddelijk is. Koerbaghs activiteiten waren anders 

gezegd hervormingspogingen van het christelijke geloof.244 Hij stond geenszins atheïsme voor en 

wees zeker het geloof niet af. De reformatie had weliswaar tot nieuwe geloofsrichtingen geleid, 

maar die waren slechts weinig beter dan het onredelijke katholieke geloof, aldus Koerbagh.245 

Zijn streven naar de hervorming van het christendom sloot nauw aan bij de ideeën van de 

collegianten, die ik eerder heb beschreven. 

Koerbagh hamert voortdurend op het belang van ware kennis (weten). Hij is ervan overtuigd 

dat weten per définitié ‘bétér én saligér [is] als géloovén’ én 

                                                             
239 Voor Koerbaghs ideeën, zie Leeuwenbergh, Het noodlot, 2013, bv. 94-96, 106-107, 113-115. Voor een 
samenvatting van Ligt zie idem, 182-194. Voor de volledige tekst zie de moderne Engels-Nederlandse 
uitgave, Koerbagh, Wielema, A Light, 2011 of de hertaling Koerbagh, Wielema, Een licht, 2014. 
240 Van Bungé, ‘Introduction’, 2011, 23. 
241 Wiéléma, ‘Préfacé’, 2011, IX. 
242 Wielema, ‘Adriaan Koérbagh’, 2003, 61-80. 
243 Van Bungé, ‘Introduction, 2011, 23. Zié ook Klévér, ‘Schrift’, 1990. 
244 Van Bungé, ‘Introduction, 2011, 27. 
245 Thijssen-Schoute, Verbeek, Nederlands cartesianisme, 1989, 363. 
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dat mén niéts moét annéémén voor waér én sékér, dan ’t géén mén bégrijpt én klaar bévat […]. En 
al ’t géén mén so klaar niét én vérstaat én bégrijpt […] dat béhoéft mén niét aan té némén, maar véél 
eer te verwerpen.246 

Om dingen klaar te kunnen bevatten moet de mens zich onderzoekend opstellen en gevestigde 

(géloofs)dogma’s kritisch ondér dé loép némén. Omdat verreweg de meeste mensen niet verlicht 

zijn en vaak door de overheden onwetend worden gehouden, ontbreekt die kritische houding 

vaak. Wannéér zij ‘door ondérwijsing tot wééténschap [kénnis, TH], én door rédé tot dé 

waarhéid’ wordén gébracht kan dé ondérzoékéndé gééstdrift worden aangewakkerd, die 

noodzakelijk is om gelukkig te worden.247 Koerbagh gaat er immers van uit dat kennis 

gélukzalighéid voor dé méns bétéként én onwéténhéid ‘élléndé’ én ‘ongéluk’.248 Jézus’ doél was 

het dan ook 

het volk door onderwijs uit onweetenheid tot weetenheid, kennisse, wijsheid en verstand en rede, 
waar in het grootste geluk of eeuwig leeven bestaat, te brengen.249 

Dit was in feite ook het doel van Koerbagh en hij achtte dit ook het doel van de overheid. 

Wanneer Koerbagh kennismaakte met Franciscus van den Enden en Spinoza, hoe hun contact 

verliep en met welke frequentie zij elkaar zagen, is niet duidelijk. Dát hij beiden persoonlijk 

kende, weten we uit zijn eigen verklaringen bij de verhoren na zijn arrestatie in 1668. Lodewijk 

Meyer en Johannes Bouwmeester kenden Koerbagh persoonlijk: ze waren goed met hem 

bevriend. Na drie jaar rechtsgeleerdheid in Utrecht te hebben gestudeerd, begon Koerbagh in 

1656 te Leiden aan een studie geneeskunde. In dezelfde tijd studeerden in deze stad ook de 

latere Nil-leden Meyer en Bouwmeester, de één geneeskunde en de ander rechtsgeleerdheid.250 

Uit Koerbaghs werken blijkt geestverwantschap met rationalistische denkers als Meyer en 

Spinoza.251 Zo zijn God en de natuur ook voor Koerbagh één en hetzelfde gegeven, namelijk een 

oneindige entiteit die bestaat uit de attributen uitgebreidheid (materie, substantie) en denken 

(rede). Denken, de rede en de oneindige wijsheid van God is voor hen identiek. 

Een belangrijke overeenkomst met Meyer is Koerbaghs pleidooi voor het gebruik van de 

volkstaal in plaats van het Latijn. Beiden vonden het Latijnse onderwijs dat kinderen moesten 

doorlopen voordat ze inhoudelijk werden onderwezen, louter tijdverspilling. Ze spraken zich 

dan ook allebei uit voor inhoudelijk onderwijs in het Nederlands, de moedertaal van de 

leerlingen.252 

                                                             
246 Koerbagh, Wielema, A Light, 2011, 98, 100. 
247 Koerbagh, Wielema, A Light, 2011, 116-118. 
248 Koerbagh, Wielema, A Light, 2011, 116. 
249 Koerbagh, Wielema, A Light, 2011, 120. 
250 Bossérs, ‘Nil’, 1986, 376-377. Bouwmeester verbleef in 1655 en 1656 in Zuid-Frankrijk en Piëmont, 
maar rondde zijn studie geneeskunde in 1658 in Leiden af. Meyer studeerde in Leiden tussen 1654 en 
1660. 
251 Leeuwenburgh beschrijft concrete inhoudelijke overeenkomsten en verschillen tussen Spinoza en 
Koerbagh. Leeuwenburgh, Het noodlot, 2013, 158-161. 
252 Over het taalpurisme van Meyer zie Van Hardeveld, Lodewijk Meijer, 2000: § 4.1. Zo pleitte de 
negentienjarige Meyer al in 1648 in het lofdicht voorafgaand aan de Logica practica-vertaling van zijn 
halfbroér A.L. Kók voor volkstalig ondérwijs, opdat ‘De jeughdt be-hoeft met ver-ghe-zóchte woorden / 
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2.3 Lodewijk Meyer 

2.3.1 Leven en contacten met radicale denkers 

In haar proefschrift over de lexicografische verdiensten van Lodewijk Meyer heeft Ike van 

Hardeveld een zeer uitvoerige levensbeschrijving van Meyer opgenomen. Bekende en tot dan 

toe veronderstelde gegevens heeft zij nauwkeurig onderzocht en geverifieerd en op veel 

plaatsen met nieuwe gegevens aangevuld. Waarschijnlijk doordat deze studie niet als 

handelseditie is verschenen, is ze onder literatuurhistorici nogal onbekend gebleven. Om die 

reden volgt hier een korte samenvatting van Meyers levensloop. Waar niet anders vermeld gaat 

mijn samenvatting terug op Van Hardevelds uitvoerige beschrijving.253 

Lodewijk Meyer werd in het najaar van 1629, ergens tussen 20 september en 17 oktober, 

geboren als zoon van welgestelde ouders, de Duitse lakenbereider Willem Janszon en de 

Groningse Maria Lodewijxsdochter.254 Op 18 oktober werd hij in de Amsterdamse Oude Kerk 

hervormd gedoopt. Op zijn studiejaren na woonde hij zijn hele leven op de Bierkade, 

tegenwoordig het gedeelte van de Oudezijds Voorburgwal tussen de Oude Kerk en de Damstraat. 

De jonge Lodewijk lijkt sterk te zijn beïnvloed door zijn dertien jaar oudere halfbroer Allard 

Lodewijk Kók (1616-1653).255 Kók had zich ten doel gesteld om kennis die gewoonlijk in het 

Latijn werd onderwezen, door vertaling voor geïnteresseerden toegankelijk te maken. Zo 

vertaalde hij onder andere schoolboeken over de logica van Franco Petri Burgersdijk256 – een 

belangrijk filosoof aan de universiteit te Leiden die zich tussen de traditionele leer van het 

aristotelisme en de scholastiek enerzijds en het nieuwe cartesianisme anderzijds bewoog –, een 

schoolboek van geleerde en hoogleraar Gerardus Vossius (1577-1649) over de beginselen van 

                                                                                                                                                                                              
Haar brein niet meêr en herssen-huis te moórden, / En over-laân ’t ghé-hueghen met een last / Waar van 
naauw vrucht ont-wijkén kan dé bast’, gécitéérd uit Van Hardeveld, Lodewijk Meijer, 2000, 389. Ook in zijn 
voorwoord bij de laatste bewerking van zijn Woorden-Schat uit 1669 stelt hij de belemmeringen door het 
wetenschappelijke onderwijs in een vreemde taal aan de kaak. Van Hardeveld, Lodewijk Meijer, 2000, 407-
408. Koerbagh zet zich eveneens in voor een sterke volkstaal en meent dat daaruit mondige burgers 
ontstaant. Hij zegt in Ligt béwust voor dé volkstaal té kiézén omdat zijn wérk ‘tot nut dés volks’ bédoéld is 
én daarméé bédoélt hij uitdrukkélijk ‘dén gantschén volké’. Koérbagh, Wiéléma, A Light, 2011, 56. Zie ook 
Leeuwenburgh, Het noodlot, 2013, 123-133. Ook Van den Enden sprak zich nadrukkelijk uit voor 
moédértalig ondérwijs ‘mét uitsluitingh van allé oudé én vérsléétén Boék-taalén […]: Op dat allé, én ydér 
een der Borgeren, hier toe een vry gehoor, en toegangh kost gebeuren, om alzoo gereedlelijk de 
getrouwheit, mitsgaders onfeilbaarheid dier Leeraers, en onderwijzers te konnen beseffen, en verstaen, en 
waér ’t gémééné-bést, ook tén hoochstén aén géléégén zou zijn’. Volgéns Van dén Endén wordén dodé 
talen gebruikt om het volk te bedriegen, met andere woorden om het dom te houden. Als internationale 
lingua franca pleit hij voor een levende taal, zoals het Frans. Van den Enden, Klever, Vrye politijke 
stellingen, 1992, 155-156. 
253 Van Hardeveld, Lodewijk Meijer, 2000, 11-89. Zié bijvoorbééld ook Vérbéék, ‘Méyér’, 2002; Meinsma, 
Spinoza, 1896, 146-151. 
254 Meyer moet tussen 20 september en 18 oktober 1629, de dag van zijn doop, zijn geboren. Bij zijn 
inschrijving, op 19 séptémbér 1654 aan dé Univérsitéit Léidén wérd als lééftijd ‘annorum 24’ vérméld. 
Van Hardeveld, Lodewijk Meijer, 2000, 27. 
255 Voor meer informatie over Kók, zie Kók, Dibbets, Ont-werp, 1981, XIII- XXVII; Dibbéts, ‘Kóks 
Burgérsdijkvértalingén’, 1991; Van Hardévéld, Lodewijk Meijer, 2000, 14-18. 
256 Kók, Burgersdijk, Institutio logica, 1646; Kók, Burgersdijk, Kort be-ghrijp, 1646. Voor een kort overzicht 
over Burgersdijk zie Bos, Krop, Franco Petri Burgersdijk, 1990, 7. Over Burgersdijk aan de Leidse 
universiteit, waar Meyer in latere jaren ging studeren, zie Bordoli, Etica, 2001, 27-43. 
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de klassieke retorica en filosofische werken van Burgersdijk over de aristotelische 

natuurfilosofie, de fysica en de metafysica.257 Ook vertaalde Kók theologische teksten.258 Verder 

schreef hij het toneelstuk Radt van Avondtuuren dat in 1652 en 1653 zeven keer op de 

Schouwburg werd gespeeld en tevens in druk verscheen,259 en een algemene grammatica van 

het Nederlands.260 Ook Meyer toonde later interesse voor de filosofie, de taalwetenschap, de 

theologie en de literatuur. 

Vóór Lodewijk Meyer in september 1654 aan de Leidse universiteit eerst filosofie en vier jaar 

later geneeskunde ging studeren, doorliep hij het Amsterdamse Atheneum Illustre. Aan deze 

onderwijsinstellingen verwierf hij grondige kennis van de cartesiaanse ideeën dankzij een aantal 

cartesiaanse leermeesters, onder wie meester in de vrije kunsten Arnoldus Senguerd en medicus 

Franciscus de le Boëtius (1614-1672).261 Op 19 maart 1660 promoveerde Meyer tot doctor in de 

filosofie op een disputatie over de materie en haar eigenschappen.262 Eén dag later volgde zijn 

promotie in de medische wetenschappen, over het onderwerp lichaamstemperatuur 

(aangeboren warmte).263 Tijdens zijn studie te Leiden raakte hij bevriend met Johannes 

Bouwmeester, Adriaan Koerbagh en Jacob Vallan.264 Hierna vestigde Meyer zich waarschijnlijk 

als geneesheer in Amsterdam, waar hij in 1661 in de Oude Kerk met Constantia Caret (ca. 1631-

1702) zou trouwen. Het hekelende pamflet De koeckoecx-zangh van de nachtuylen van het 

collegie Nil volentibus arduum uit 1677 weet te berichten dat het geen goed huwelijk was en dat 

Meyer buitenechtelijke kinderen had.265 Aan de waarheid van dergelijke informatie uit een 

                                                             
257 Kók, Vossius, Elementa Rhetorica, 1648. 
258 Kók, Wendelinus, Ghódt-ghe-leertheidt, 1655; Kók, Zwingli, Korte en klare uytlegghing, 1644. 
259 Oey-de Vita, Geesink, Academie, 1983, 189; Kók, Radt van Avondtuuren, 1653. 
260 Kók, Ont-werp, 1649. 
261 Senguerd verving vanaf 1648 Barlaeus aan het Athenaeum Illustre die eerder dat jaar was overleden. 
Van Miert, Illuster onderwijs, 2005, 59-61. Meyer droeg in 1656 zijn vertaling W. Amezes Mergh der 
ghódtgheleerdtheidt aan hem op en prees hem in het voorwoord als meester in de vrije kunsten en 
‘oppérhoogléérmééstér’ in dé filosofié aan hét Athénaéum Illustré. Van Hardévéld, Lodewijk Meijer, 2000, 
21. Franciscus de le Boëtius was hoogleraar praktische geneeskunde te Leiden. Hij was een aanhanger van 
de theorieën van Descartes en van de Vlaamse medicus en alchemist Jan Baptista van Helmont. Boëtius 
verdedigde als een van de eersten William Harveys theorie van de bloedsomloop. Deze discussie komen 
we overigens zijdelings tegen in de komedie Fielebout (1680) van Nil. Voor Meyers relatie tot Senguerd zie 
Bordoli, Etica, 2001, 23-26. 
262 Dé titél van hét élf pagina’s télléndé proéfschrift luidt: Disputatio philosophica inauguralis, de materia 
ejusque affectionibus motu, et quiete. Voor dit proefschrift zie Bordoli, Etica, 2001, 50-59. Als promotoren 
worden de cartesiaanse hoogleraar in de wijsbegeerte Adrianus Heereboort (ca. 1614-1661) en de 
hoogleraar arabistiek en wiskunde Jacobus Golius (1596-1667) genoemd. Van Hardeveld, Lodewijk Meijer, 
2000, 28. Descartes had bij Golius wiskunde gestudeerd. 
263 De titel van dit événééns élf pagina’s télléndé proéfschrift was Disputatio medica inauguralis, de calido 
nativo, ejusque morbis. Naast de cartesiaan Adrianus Heereboort trad de hoogleraar geneeskunde en 
kruidenkunde Adolphus Vorstius (1597-1663) als promotor op. Voor dit proefschrift zie Bordoli, Etica, 
2001, 59-67. 
264 Lééuwénburgh gaat érvan uit dat in iédér géval Méyér én Bouwmééstér ‘dé bésté vriéndén’ van 
Koerbagh waren en dat vooral de band tussen Meyer en Koerbagh heel sterk was. Verder hoorden 
waarschijnlijk Jacob Vallaan, Abraham van Berkel en Spinoza bij die vriendenkring. Meyer, Bouwmeester 
en Vallan hadden iets in het vriendenboek van Johannes Koerbagh – broer van Adriaan – geschreven. 
Leeuwenburgh, Het noodlot, 2013, 115, 120. 
265 [s.n.] De koeckoecx-zangh [1677], 11, 12. 
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nadrukkelijk tegen Meyer gericht pamflet kan natuurlijk worden getwijfeld, te meer omdat 

andere bronnen hieromtrent ontbreken. Toch beweerde ook de Amsterdamse arts Johannes 

Monnikhoff (1707-1787) in zijn Spinozakritiek dat Meyer en enkele andere leden van Nil 

Voléntibus Arduum één buiténéchtélijké rélatié ondérhiéldén mét ‘Nigtjé dé Flinés’, één vrouw 

van lichte zeden. Het vermoeden ontstaat dat het bij dergelijke informatie om ad hominem-

argumenten gaat, die de reputatie van de leden van Nil Volentibus Arduum en de kring rond 

Spinoza moesten aantasten. Dergelijke lasterpraat over Meyer, maar ook over andere leden van 

het genootschap en over personen uit de vriendenkring van de Amsterdamse vrijdenkers komt 

men vaker tegen in geschriften uit de Schouwburgstrijd (1669-1672) en de doktorenstrijd 

(1677). 

Zoals gezegd keerde Meyer na zijn promoties, in het voorjaar van 1660, dus waarschijnlijk 

naar Amsterdam terug. Kort daarna, eind van dat jaar of begin 1661, vertrok Spinoza naar 

Rijnsburg.266 Beiden hebben dus kennelijk nog enkele maanden in dezelfde stad gewoond. Waar 

en hoe Meyer en Spinoza elkaar hebben ontmoet, is onduidelijk, wellicht was dit al in Leiden 

gebeurd, maar dat het gebeurde staat wel vast. We weten dankzij de zoon van Jan Rieuwertsz 

dat Meyer samen met onder anderen Van den Enden en Rieuwertsz tot de naaste vrienden van 

Spinoza behoorde nadat deze uit de joodse gemeenschap was verbannen.267 Een andere 

mogelijkheid is dat ze elkaar in de boekwinkel van Rieuwertsz hebben leren kennen. Na 

Spinoza’s vértrék uit Amstérdam schrévén zé élkaar briévén.268 Hun collectieve filosofische 

interesse en vriendschap blijken niet alleen uit de overgeleverde correspondentie, maar ook uit 

hét féit dat Méyér in 1663 Spinoza’s wérk ovér Déscartés door Jan Riéuwértsz liet uitgeven en 

het van een voorwoord voorzag.269 Met de uitgave van dit werk gaat wil Meyer een steentje 

bijdragén aan dé ‘kénnis dér waarhéid’, zoals al dé titél van dit voorwoord doét vérmoédén: Den 

goedtwilligen leezer wenscht Luidewyk Meyer kennis der waarheydt. In de inleiding behandelt 

Meyer verschillende dingen. Zo prijst hij dé wijsgéér als ‘héldérblinckéndé flonkérstar van onzé 

Eéuw’ én hét bélang van Déscartés’ methodologisch voorwerk voor de nieuwe filosofie.270 Dat 

neemt niet weg dat Spinoza – die overigens niet met naam wordt genoemd – in het boek zelf 

enige kritiek op Descartes heeft en ook Meyer lijkt zich hierbij aan te sluiten. Hoe dan ook, 

Descartes’ ideeën vormen een belangrijke basis voor het nieuwe denken en die dient 

toegankelijker te worden gemaakt. Het blijkt dat die ideeën – ondanks hun grote populariteit – 

maar door weinigen helemaal worden begrepen, aldus Meyer. Dat komt ten dele door de 

sprongen in Déscartés’ wiskundige bewijsvoering, maar ook omdat velen die bewijsvoeringen 

                                                             
266 Colerus, ‘Lébénsbéschréibung’, 1998, 118, noot 30.  
267 Meinsma, Spinoza, 1896, 30, 31. Meijer, Brieven, 1897, XVIII. 
268 Slechts een deel van de brieven uit de Spinozacorrespondentie is overgeleverd, in totaal 88, waarvan 
drie brieven aan Meyer. Zie Akkerman, Briefwisseling, 1992; Meijer, Brieven, 1897; Van Hardeveld, 
Lodewijk Meijer, 2000, 50. 
269 Stéénbakkérs, ‘Méyér’, 2003. Lodéwijk Méyér, ‘Praéfatio’, 1663. Piétér Balling vérzorgdé dé 
Nédérlandsé vértaling, Méyér, Balling, ‘Dén goédtwilligén léézér’, 1664. Zowél dé Latijnsé als dé 
Nederlandse tekst verschenen bij uitgever Rieuwertsz. 
270 Méyér, Balling, ‘Dén goédtwilligén léézér’, 1664, *3r. 



- 83 - 

 

sowieso niet goed kunnén volgén. Spinoza’s uitlég mét éxtra béwijzén moét dé idééënwéréld van 

de Franse wijsgeer begrijpelijker maken. Bovendien hoopt Meyer dat het werk bijdraagt tot 

meer onderzoek naar de waarheid, het winnen van belangstellenden voor de nieuwe filosofie en 

anderen aanspoort om hieraan mee te werken.271 Het is bovendien waarschijnlijk dat Meyer 

bétrokkén was bij Spinoza’s Tractatus theologico-politicus die in 1670 samen met Meyers 

Philosophia S. Scripturae Interpres anoniem werd uitgegeven.272 

Volgéns Johannés Colérus’ béschrijving van Spinoza’s lévén uit 1705 zou ‘één zékér Médicus 

L.M. van Amstérdam’ (Lodéwijk Méyér dus) op zondag 21 fébruari 1677 aanwézig zijn géwéést 

bij het overlijden van Spinoza, die toen een zolderkamer huurde bij een huisschilder op de 

Paviljoensgracht te Den Haag. De arts zou na het overlijden niet meer naar Spinoza hebben 

omgekeken, maar met wat geld dat op tafel lag en een enigszins waardevol zakmes nog dezelfde 

avond met de trekschuit naar Amsterdam zijn vertrokken. Of dit daadwerkelijk zo heeft 

plaatsgévondén én of Méyér aan Spinoza’s stérfbéd hééft géstaan wordt in twijfél gétrokkén.273 

Wél was Méyér na Spinoza’s dood nauw bétrokkén bij dé publicatié van dé Opera posthuma, die 

nog in hetzelfde jaar door Jan Rieuwertsz werden uitgegeven. Het Latijnse voorwoord van Jarig 

Jelles vertaalde Meyer voor de Nederlandstalige uitgave – Nagelate schriften (1677).274 Meyer 

speelde met andere woorden een zeer belangrijke rol bij de verspreiding en overlevering van 

Spinoza’s filosofié. 

Van Meyers contact met Van den Enden getuigt onderstaand lofdicht dat Meyer schreef ter 

gelegenheid van de uitvoering van een Latijntalige Medea-tragedie in april 1664.275 Het stuk 

werd door leerlingen van Van den Enden opgevoerd. Meyer zwaait in zijn gedicht vooral Van 

den Endens dochters Adriana en Maria lof toe, die de rollen van respectievelijk Medea en Creüsa 

speelden: 

Zwicht Schouwburgh, zwijgh Toonneel, en al wie u 
beklimmen 

’T zij man- oft vrouwékun, ’t zij hoogh oft laagh ghéschoéydt*; 
Hier koomen kinderen, den luyren naauw ontghroeydt, 
By wien uw speelen toont, lijk bij het lijf de schimmen.* 
Als Anna’s ooghén voor Kréüsa’s ooghén ghlimmén 
Van liefdes ghloedt, oft als haar mondt van minne vloeit, 
Hoe hangt de kijker an haar mond en oogh gheboeyt! 
Maar als Cléméntia daarna Médéa’s slimmén 
En loozen trek, ghestijfdt van naar ghespook, vertoont 
En hoe, wijl Jason haar verlaat, versmaadt, en hoont, 
Zij raast, en smeekt, en vloeckt, en zich bestaat te wreeken 
Op éighén kroost, ’s mans Bruidt, én dié zé hééft gheteeldt 
Van d’ontrouw haars ghémaals; dan staat hij* als een beeldt, 
Zyn hart zwélt van haar lof, zijn tong kan ’t niét uitspréékén.* 

 
 
hoogh…gheschoeydt: verwijzing naar 
het toneelschoeisel (hoge laarzen = 
tragedie; lage schoenen = komedie) 
uit de Griekse toneelkunst, 
symbolen voor ernstig en komisch 
toneel. 
 
lijk…schimmen: zoals het lichaam 
tegenover een schim/zijn schaduw. 
 
hij: slaat térug op ‘dé kijkér’ uit vs 7. 
 
Zyn…uitspreken: hij wordt zodanig 
door hun prestatie geraakt dat hij 
door stomheid geslagen is. 

                                                             
271 Méyér, Balling, ‘Dén goédtwilligén léézér’, 1664, *5v. 
272 Stéénbakkérs, ‘Méyér’, 2003. 
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In hetzelfde jaar werd de Amsterdamse Schouwburg grondig verbouwd en vergroot om haar 

voor barokke stukken geschikt te maken, die van veel personages en kunst- en vliegwerk waren 

voorzien. Op 26 mei 1665 werd het theater met een allegorisch stuk van Jan Vos heropend.276 

Meyer, die een verleden als toneelauteur had, werd naast Jan Vos als een van de zes 

Schouwburgregenten aangesteld. Dat zou hij tot 1669 blijven. Het eerste toneelstuk van Meyer, 

dat gedurende zijn Leidse studententijd in 1658 en 1659 vijf keer op de Amsterdamse 

Schouwburg was opgevoerd en door Schouwburgdrukker Lescailje werd uitgegeven, was De 

looghenaar, een vertaling van Corneilles Le menteur (1643).277 Hij publiceerde in deze jaren 

twee tragedies: de Medea-vertaling Ghulde vlies (1667) met als bron de Franse versie van 

Corneille en Verloofde koninksbruidt (1668), die ten dele teruggaat op Corneilles Rodogune. 

Beide stukken kunnen door hun veelheid van handeling en personages en de sterke nadruk op 

visueel vermaak door gruwelen en vliegwerk tot de stroming van het barokke toneel worden 

gerekend, al blijkt uit de poëticale ideeën die Meyer in Verloofde koninksbruidt publiceerde al 

duidelijk zijn belangstelling voor de classicistische toneeltheorie van Pierre Corneille. 

Na het overlijden van Jan Vos in 1667 lijken er onoverkomelijke onenigheden te zijn ontstaan 

tussén dé zés Schouwburgrégéntén, mét als résultaat dat twéé ‘hoofdén’ hét collégé in 1669 

verlieten. Een van hen was Lodewijk Meyer. Zijn liefde voor de toneelkunst leefde hij voortaan 

uit in het kunstgenootschap Nil Volentibus Arduum, dat in hetzelfde jaar werd opgericht. Ook 

droegen hij en de overige leden hier hun kritische houding ten aanzien van het zittende 

Schouwburgbestuur uit. Toen de Schouwburg in 1672 werd gesloten, zal Meyer hier niet al te 

rouwig om zijn geweest. Toen het theater ruim vijf jaar later zijn deuren weer opende, was 

Meyer zelf opnieuw een van de zes regenten en later een van de drie Schouwburgpachters. Tot 

zijn dood in 1681 bleef hij de laatste functie vervullen. 

2.3.2 Niet-letterkundige werken 

2.3.2.1 Taalkunde 

Naast de belangstelling voor filosofie, poëzie en toneelkunst legde Meyer duidelijk een passie 

aan de dag voor de taalkunde, in het bijzonder voor de lexicologie en de grammatica. Hij was 

degene die zijn vriend Adriaan Koerbagh voor de lexicografie wist te winnen en het is denkbaar 

dat hij eveneens Spinoza inspireerde tot het schrijven van een Hebreeuwse grammatica.278 Het 

meest bekend zijn Meyers grondig bewerkte en uitgebreide herdrukken van Johan Hofmans 

Nederlandtsche woorden-schat. Dit woordenboek verscheen oorspronkelijk in 1650.279 De 

tweede druk uit 1654 betrof Meyers eerste bewerking. De uitgever van Hofmans werkje had 

Meyer de herdruk laten verzorgen. De komende vijftien jaar volgden er nog drie verbeterde en 

                                                             
276 Worp, Sterck, Schouwburg, 1920, 132. 
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uitgebreide herdrukken.280 Ook na Meyers dood werd dit woordenboek in Meyers laatste 

bewerking tot circa 1780 herhaaldelijk herdrukt. Het woordenboek bood alternatieven voor 

vreemde woorden en bastaardwoorden en moest bijdragen tot een gelijkstelling van het 

Nederlands als volwaardige taal, niet alleen in het alledaagse gebruik, maar ook voor de 

wetenschappen. Op die manier wilde Meyer – evenals Koerbagh – niet alleen de Nederlandse 

taal verbeteren, maar vooral kennis toegankelijk maken voor brede lagen van de bevolking en 

op die manier het volk verheffen.281 Bijzonder is Meyers poging om een universele grammatica 

te schrijven, waarin hij de grammaticale regels wilde beschrijven die aan alle talen ten grondslag 

zouden liggen. Dit werk is echter nooit voltooid en er zijn geen fragmenten van overgeleverd.282 

Ook de Nederlandse grammatica, een project dat met behulp van de leden van Nil tot een 

omvang van 45 verhandelingen was aangegroeid, werd op drie verhandelingen na niet 

gepubliceerd en is niet bewaard gebleven.283 Wel verscheen zijn anoniem gepubliceerde 

Italiaanse Spraakkonst uit 1672, één synthésé van zévén grammatica’s van hét Italiaans.284 

2.3.2.2 Etiquette 

In de overgeleverde notulen van kunstgenootschap Nil Volentibus Arduum staat vermeld dat 

Meyér op 17 novémbér 1671 ‘aan ydér lid één boékjé [gééft], génaamd Nieuwe verhandeling van 

de Welgemanierdheid, door hém vértaald’. Dongélmans vérméldt in zijn annotatiés dat hij dézé 

Nederlandse vertaling niet kon traceren en ook elders wordt de vertaling niet genoemd.285 Het 

moet hierbij gaan om het werk Nieuwe verhandeling van de welgemanierdheidt, welke in 

Vrankryk onder fraaye lieden gebruikelijk is, dat bij Joan Blaeu verscheen, met als jaartal 1672.286 

Het oorspronkelijke werk met de titel Nouveau traité de la civilité qui se pratique en France, 

parmi les honnestes gens is van de hand van de Franse diplomaat Antoine de Courtin (1622-

1685). In 1671 verscheen de eerste druk anoniem in Parijs en kort daarna volgden de eerste 

herdrukken in Basel en Amsterdam bij Daniel Elzevier.287 

In 1675 zag de eerste herdruk van Meyers vertaling het licht met een enigszins gewijzigde 

titel, die niet meer naar de Franse adel, maar naar het Haagse hof verwijst: Nieuwe verhandeling 

van de hoofsche wellevendheit, en loffelyke welgemanierdheit in den Haeg aen het Hof, en voorts 

door geheel Nederland, by treffelyke lieden gebruikelijk, onderwijsende hoe men in alle voorval en 

                                                             
280 Namelijk in 1658, 1663 en 1669. Voor meer informatie over de lexicografische verdiensten van 
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2000, 80-81. 
283 Voor informatie over de Nederlandse grammatica zie Dongelmans, Documenten, 1982, 270-288 en Van 
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ontmoeting sich wijslijk en lieftallig sal bestieren.288 Twee jaar later volgde opnieuw een herdruk. 

Kennelijk werd dit boekje stukgelezen, want van de eerste drie drukken lijkt telkens slechts één 

exemplaar bewaard te zijn gebleven. In 1700 verscheen al de vijfde druk en tot 1769 bleven er 

(herziene) drukken en uitgaven van dit werk verschijnen.289 

In het etiquetteboekje staan de omgangsvormen aan het Franse hof centraal. Nederlanders 

die aan het Franse hof verkeerden, dienden deze omgangsvormen te kennen, maar ook voor de 

omgang binnen de Republiek konden dergelijke regels een positieve impuls betekenen.290 De 

eerste Franse versie uit 1671 en de eerste Nederlandse druk bestaan uit negentien 

hoofdstukken. De tweede Franse druk uit 1672 is uitgebreid met onder andere twee nieuwe 

hoofdstukken. Dat geldt ook voor de tweede Nederlandse druk die drie jaar later zou 

verschijnen. Théma’s dié wordén béhandéld zijn dé wélgémaniérdhéid in hét algéméén, 

tafelmanieren, het schrijven van brieven, contact met heren van een hogere komaf, zingen, het 

bezoek van een bal, enzovoorts. Qua opzet doet dit kleine handboek enigszins denken aan Nils 

poëtica Nauwkeurig onderwys: beide werken intstrueren de lezer over een bepaalde 

onderwerpen. 

2.3.2.3 Religie en theologie 

Meyers belangstelling voor theologische kwesties en zijn wetenschappelijke kijk op de Bijbel 

bleken al op jonge leeftijd. Zo zorgde hij ervoor dat De christlijke ghódt-ghe-leertheidt van de 

Duitse theoloog en filosoof Markus Friedrich Wendelin in 1655 in Amsterdam bij Johannes van 

Ravestein in het Nederlands verscheen. Het betreft hier de vertaling van zijn twee jaar daarvoor 

overleden broer Allard Lodewijk Kók. Meyer voltooide de vertaling en voorzag haar van een 

inleiding.291 Wendelin (1584-1652) had zich onder andere ten doel gesteld de theologie te 

sytematiseren. Hiervoor ontleedde hij elk dogma en definieerde het vervolgens nauwkeurig.292 

Een jaar later zag Meyers vertaling Mergh der ghódtgheleerdtheidt (Amsterdam, Abraham 

Hoopwater, 1656) het licht. Ook hier gaat het om een vertaling uit het Latijn. De bron, Medulla 

theologica, was geschreven door de gereformeerde theoloog William Ames (1576-1633). In het 

voorwoord van zijn vertaling, die hij opdraagt aan zijn voormalig leermeester Senguerd van het 

Atheneum Illustre, licht Meyer zijn vertaalmotivatie toe. Hij wil dit belangrijke boek niet alleen 

toegankelijk maken voor zijn landgenoten, maar tevens aantonen dat zeer abstracte 

onderwerpen ook in het Nederlands kunnen worden geformuleerd.293 Aangezien dit werk in een 

                                                             
288 Het enige bekende exemplaar uit 1675 is het exemplaar OK 77-31 van de UBA. Het enige bekende 
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streng gereformeerde hoek kan worden geplaatst, is het waarschijnlijk dat Meyer destijds nog 

niet de radicale ideeën aanhing, die hij later zou verkondigen. 

Tien jaar later was Meyer bezig met een religieus werk. Tijdens twee vergaderingen van Nil 

las hij voor uit zijn berijmde vertaling van Thomas à Kémpis’ Imitatio christi, naar het voorbeeld 

van de Franse versie van Corneille uit 1651.294 Dit werk was bedoeld als christelijke leidraad 

voor het leven met Jezus als voorbeeld en bevatte onder andere aanwijzingen voor de juiste 

manier om de Bijbel te lezen.295 

DE FILOSOFIE ALS UITLEGGER VAN DE HEILIGE SCHRIFT (1666) 

Het beroemdste niet literaire werk van Meyer is tegenwoordig zijn Philosophia S. Scripturae 

Interpres uit 1666, waarin hij de radicale gedachte aanhangt dat de enige juiste Bijbelexegese via 

de wetenschappelijke methode van Descartes verloopt.296 Een jaar later verscheen de 

Nederlandse vertaling onder de titel De philosophie d’uytleghster der H. Schrifture, Meyer 

vervaardigde deze waarschijnlijk zelf. Dit werk, dat anoniem verscheen en aanvankelijk aan 

Spinoza of Koerbagh werd toegeschreven, werd in 1674 verboden, tegelijk mét Spinoza’s 

Tractatus theologico-politicus, Hobbés’ Leviathan en de sociniaanse compilatie Bibliotheca 

Fratrum Polonorum. Dat Meyer de auteur was van de Philosophia S. Scripturae Interpres werd 

pas na zijn dood bekend. Spinozadeskundige Piet Steenbakkers karakteriseert Meyer als een 

originele radicale denker en diens Philosophia als radicale uitbreiding van het cartesiaanse 

programma.297 In dit werk hekelt Meyer de verdeeldheid van het christelijke geloof en de rol van 

dominees en theologen daarbij. In plaats van goed te doen, verergeren zij de situatie door de 

Bijbel verkeerd uit te leggen met alle nare gevolgen van dien. Veel theologen geloven in 

bovennatuurlijkheden en verachten daardoor het menselijke verstand (het natuurlijke licht). 

Een nieuwe benadering in de interpretatie van de Heilige Schrift kan de verdeeldheid onder de 

christenen wegnemen, aldus Meyer. De cartesiaanse methode, afkomstig uit de filosofie en niet 

uit de theologie, is volgens hem de enige geschikte manier om tot de énige ware 

Bijbelinterpretatie te komen, aangezien die methode de enige is die wiskundige zekerheden 

produceert. Evenals Descartes, Koerbagh en Spinoza gaat Meyer in dit werk uit van één enkele, 

ondeelbare waarheid. Conflicterende waarheden zijn volgens hem onmogelijk. Meyer meent dat 

de christelijke verdeeldheid tot het verleden zal behoren, zodra de juiste Bijbeluitleg is 

gevonden. Door de theologie en daarmee de theologen als onbetrouwbare Bijbelexegeten neer te 

zetten, maakt Meyer die discipline en haar beoefenaars ondergeschikt aan de wetenschap 

(filosofie) en haar beoefenaars. Net als Koerbagh ondermijnt Meyer zo de exegetische autoriteit 

van de theologen.298 

                                                             
294 Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, [367], [370], [509]. 
295 De vertaling werd pas ruim 25 jaar na Meyers dood door Nil Volentibus Arduum uitgegeven en kende 
meerdere herdrukken. Nil, Thomas van Kémpens Naavólging, 1707. 
296 Voor meer informatie zie Israel, Radicale Verlichting, 2005, 219-233; Meyer, Shirley, Philosophy, 2005. 
297 Steenbakkers, Spinoza’s Ethica, 1994, 124-126. 
298 Bossérs, ‘Nil’, 1986, 378-381. 
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De waarheid van de Bijbel is volgens Meyer gelijk aan de intentie van de auteur, God dus, want 

de Bijbel is Gods woord. Hier rijst echter een groot probleem: de intentie van een auteur kan 

zonder expliciete uiting van de auteur zelf niet met zekerheid worden achterhaald, omdat 

betekenistoekenning bij woorden arbitrair en contextafhankelijk is. Alleen als de cartesiaanse 

methode op de Bijbel, wordt toegepast, kan de ware zin van de tekst worden blootgelegd. Hier 

wordt duidelijk dat de taalkundige opvattingen van Meyer een onderdeel zijn van zijn overige 

filosofische opvattingen. In theologisch opzicht is van belang dat hij de schepping uit het niets en 

de wederopstanding op de Dag des oordeels verwerpt.299 Het centrale thema van de Heilige 

Schrift is voor hem niet de waarheid, maar de redding van de mens. Volgens Meyer moet de 

Bijbel mensen vooral tot nadenken stimuleren. Later zal blijken dat niet alleen de wil het 

verstand te bevorderen in Meyers literatuuropvattingen en in de toneelstukken van Nil terug te 

vinden is, maar ook zijn onorthodoxe ideeën over het christelijke geloof. 

2.4 Johannes Bouwmeester 

2.4.1 Leven en contacten met radicale denkers 

Behalve Meyer had ook het Nil-lid Johannes Bouwmeester grote belangstelling voor de nieuwe 

filosofische ideeën. Over de op 4 november 1630 geboren Bouwmeester is nog minder bekend 

dan over Meyer.300 Waar Bouwmeester geboren is, is nooit achterhaald. Zeker is dat hij in 1651 

in Leiden aan een studie filosofie begon, drie jaar voor Meyer. In 1655 ging hij blijkens de 

protocollen van de Hervormde Kerk te Amsterdam op grand tour: eerst naar Montpellier en 

vandaar vertrok hij een jaar later met het Franse leger naar Piëmont.301 Hoe lang hij daar 

verbleef en wat hij tijdens zijn grand tour deed is onbekend. Het is denkbaar dat hij zijn studie 

filosofie in het buitenland heeft afgerond en vervolgens aan een studie geneeskunde begon. In 

1658 promoveerde hij te Leiden op een medisch proefschrift over borstvliesontsteking (De 

pleuritides).302 Zijn studietijd viel voor een groot deel samen met die van Koerbagh en Meyer. 

Vier jaar later vestigde hij zich als geneesheer in Amsterdam, waar hij Maria Oortmans (1652-

1680) trouwde, een achternicht van Johan en Pieter de la Court.303 Bouwmeester was een 

aangetrouwde neef van Adriaan Koerbagh en het is niet uitgesloten dat hij betrokken was bij 

diens omstreden woordenboek Bloemhof.304 Bouwmeester en Meyer onderhielden een 

levenslange vriendschap. Beiden maakten na hun studie in Leiden deel uit van de Amsterdamse 

kring van vrijdenkers en evenals Meyer correspondeerde Bouwmeester met Spinoza.305 Ook 

                                                             
299 Zie Meyer, Shirley, Philosophy, 2005, 139-140. 
300 Stéénbakkérs, ‘Bouwmééstér’, 2003. Zié ook Thijssen-Schoute, Verbeek, Nederlands cartesianisme, 
1989, 414-417, 419. 
301 Meinsma, Spinoza, 1896, 263-264. 
302 Zie Van Hardeveld, Lodewijk Meijer, 2000, 3. Stéénbakkérs, ‘Bouwmééstér’, 2003, 243. 
303 Meinsma, Spinoza, 1896, 263-264. Mérténs, ‘Spinoza’s Amstérdamsé vriéndénkring’, 2008. 
304 Ter Laan, LWNZ, 1952, lémma: ‘Koérbagh, Dr. Adriaan’. Thijssén-Schoute, Verbeek, Nederlands 
cartesianisme, 1989, 366-367. Zie ook Leeuwenburgh, Het noodlot, 2013, 120, 126. Volgens Van Hardeveld 
was Koerbagh alleen de zwager van de stadsdrukker Ravestein. Van Hardeveld, Lodewijk Meijer, 2000, 40. 
305 Zié bijvoorbééld Klévér, ‘Hoé mén’, 2005. 
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Bouwmeester was een van de Nil-leden van het eerste uur en in 1677 werd hij, net als Meyer, 

benoemd tot Schouwburghoofd. In hetzelfde jaar was ook hij hoogstwaarschijnlijk betrokken bij 

hét pérsklaar makén van Spinoza’s Opera posthuma. Toen had hij – opnieuw evenals Meyer – al 

één zékéré réputatié als ‘gévaarlijk’ dénkér opgebouwd.306 Bouwmeester vervaardigde een 

lofdicht dat samén mét Spinoza’s wérkén wérd gépublicéérd. Hij was mogélijk ook bétrokkén bij 

dé Nédérlandsé vértalingén van Spinoza’s Korte verhandeling en Tractatus theologico-

politicus.307 In het najaar van 1680 overleed Bouwmeester, bijna één jaar voor Meyer. 

Over Bouwmeester is verder het een en ander op te maken uit een uitgebreid 

verjaardagsgedicht van 132 verzen dat Meyer in 1673 voor zijn vriend schreef.308 Bouwmeester 

wordt in het gedicht neergezet als een uitzonderlijk intelligente man en allroundgeleerde, die 

zich bezighield met scheikunde, verkenning van de natuur en onbekende landen en steden, 

bestudering van flora en fauna, geneeskunde, het menselijk lichaam, de menselijke ziel, de 

samenleving, politiek en politieke geschiedenis, astronomie en ten slotte filosofie. Dat 

Bouwmeester hier veel lof krijgt toegezwaaid, is gezien het genre van het verjaardagsdicht niet 

uitzonderlijk. De opsomming en korte beschrijvingen van de diverse kennisgebieden die 

Bouwmeesters belangstelling wegdroegen, zullen beslist niet verzonnen zijn. Het is zeer 

aannemelijk dat Bouwmeester een zeer belezen man was, die goed thuis was in de 

natuurwetenschappen, de geschiedenis en de wijsbegeerte. 

Hoewel Bouwmeester zijn grote kennis en verstandige redeneringen mondeling uitstekend 

wist te préséntérén, hoopt dé ‘ik’ in hét gédicht toch dat Bouwmeester een groter publiek zal 

kiezen door zijn ideeën in gedrukte vorm te laten circuleren. Want volgens dézé ‘ik’ zou 

Bouwmeester niet zomaar een boek hebben geschreven, maar 

een werk, dat al het werk der voorgaande eeuwen dooft, 
De Tijdgenoten met verwondring zal verstommen. 

Van Bouwmeester werden verlichtende inzichten verwacht die dwalingen en onwetendheid 

zouden verdrijven. Anders dan Spinoza en Meyer voor ogen stond, voelde Bouwmeester veel 

minder de drang om zijn ideeën op papier te zetten. Zijn vrienden betreurden dit en spoorden 

Bouwmeester aan zijn ideeën schriftelijk uit te werken, zoals blijkt uit een brief van Spinoza uit 

ongeveer 1665 en uit het verjaardagsgedicht van Meyer.309 Alhoewel Bouwmeester op grond 

van Spinoza’s én Méyérs opmérkingén in dé sécundairé litératuur als énigszins gémakzuchtig én 

onzeker wordt weggezet, blijkt een dergelijke houding niet uit zijn activiteiten binnen Nil 

                                                             
306 Zie bijvoorbeeld de anonieme pamfletten,[s.n.] De koeckoecx-zangh [1677], 10 ;[s.n.] Horrel, 1677, 6, 7. 
307 Stéénbakkérs, ‘Bouwmééstér’, 2003, 242. 
308 Voor één modérné uitgavé van dit gédicht zié, Stéénbakkérs, Bordoli, ‘Lodéwijk Méijér’s tributé’, 1997, 
248-250. 
309 Méyér: ‘Op, op, wat mart hij, hop. Hij ban zijn’ zufférijén; / Hij vallé sléchts aan ’t wérk, én ’t zal van 
zélvé glijén.’ Gécitéérd uit: Stéénbakkérs, Bordoli, ‘Lodéwijk Méijér’s tributé’, 1997, 250. Spinoza: 
‘Intusschén zou ik u dringénd willén vérzoékén, ja bij onzé vriéndschap biddén én sméékén, érnstig wérk 
van dérgélijké studié té makén […]. [O]pdat gij mij vrijmoédigér zoudt durvén schrijvén…’ Gécitéérd uit: 
Meijer, Brieven, 1897, 170-171. 
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Volentibus Arduum.310 Uit de notulen en overgeleverde documenten komt hij naar voren als 

genootschapslid dat hij een belangrijke bijdrage leverde aan verschillende projecten, zo ook aan 

de toneelpoëtica Nauwkeurig onderwys.311 

2.4.2 Het leeven van Hai Ebn Yokdhan (1672) 

Het einige met zekerheid bekende filosofische werk waarin Bouwmeester een groot aandeel 

had, betreft een vertaling. Bouwmeesters persoonlijke filosofische opvattingen komen we er 

waarschijnlijk niet in tegen, maar het boekje vertoont wel een aantal opvallende 

overeenkomsten met ideeën uit de Amsterdamse kring van geleerden. 

Tijdens de Nilvergadering van 29 december 1671 werd vastgesteld dat Johannes 

Bouwmééstér één ‘zékér Arabisch boék uit hét Latyn’ zou vértalén. Eén kléiné viér maandén was 

zijn vértaling van dé ‘Historié van Hay Ebn Yokdhan’ gereed. Het boekje verscheen in 1672 

anoniem bij Jan Rieuwertsz onder de titel Het leeven van Hai Ebn Yokdhan. In het Arabisch 

beschreeven, Abu Jaaphar Ebn Tophail en uit de Latynsche oversettinge van Eduard Pocock in het 

Nederduitsch vertaald.312 Het boekje werd dus niet uitgegeven onder het vignet van Nil 

Volentibus Arduum. Wel wist men destijds al dat het uit de kring van Amsterdamse vrijdenkers 

afkomstig was. Zo dachten sommigen dat het werk door Spinoza zelf was vertaald. 

Het twaalfde-eeuwse verhaal van Ibn Tufayl, een Moor (islamitische Spanjaard), vertelt het 

leven van Hai Ebn Jokdan, die als pasgeboren baby op een verlaten eiland terechtkomt, door een 

gazelle wordt gevonden en gevoed, waardoor hij in leven blijft. Omdat hij de enige mens op het 

eiland is en niet door andermans ideeën, religie en dergelijke beïnvloed kan worden, ontwikkelt 

hij vanuit de hem omringende natuur en vooral vanuit zijn eigen verstandelijke vermogens 

inzicht in het functioneren van de wereld en in het goddelijke. Geheel zonder toedoen van 

geestelijke leiders weet Hai Ebn Jokdan de juiste kennis te vergaren en daardoor een 

deugdzaam, dat wil zeggen gelukkig leven te kunnen leiden. 

De ontdekkingen van de hoofdpersoon over God, de natuur en de mens daagden niet alleen 

de twaalfde-eeuwse culturele waarden uit, maar ook die van de zeventiende-eeuwse Republiek. 

Dit werk sloot op een aantal punten aan bij discussies uit de Amsterdamse kring van vrijdenkers 

rond Spinoza en Van den Enden, bijvoorbeeld wat betreft de ideeën over het verwerven van 

ware kennis. 

                                                             
310 Zie bijvoorbeeld Meinsma, Spinoza, 1896, 263-264; Meijer, Brieven, 1897, XVIII-XIX; Klévér, ‘Hoé mén’, 
2005, 335-336; Leeuwenburgh, Het noodlot, 2013, 119. 
311 Harmsén, ‘Slotbéschouwing’, 1989, 490. 
312 [Bouwmeester] Het leeven, 1672. In 2005 verscheen en moderne Nederlandse vertaling uit het 
Arabisch. In het voorwoord bij die editie wordt ook naar Bouwmeesters vertaling uit 1672 verwezen, al 
wordt hier geen naam vermeld. Wel wordt er gesteld dat de anonieme vertaler vermoedelijk uit de kring 
rond Spinoza afkomstig was. Kruk, Over Hayy, 2005, 7. 
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3 Het genootschap Nil Volentibus Arduum in de periode 1669 
tot 1680 

Tot dusver zijn Lodewijk Meyer en Johannes Bouwmeester behandeld als vertegenwoordigers 

van een groep rationalistische denkers in het laatzeventiende-eeuwse Amsterdam. Belangrijker 

in onze context is het feit dat zij samen met zeven andere Amsterdamse burgers het genootschap 

Nil Volentibus Arduum oprichtten. Of en hoe hun rationalistische overtuigingen weerklinken in 

de literaire opvattingen van deze kring is onderwerp van deze studie. Alvorens we op de 

toneelwerken en de toneeltheorie van het genootschap ingaan, zullen in dit hoofdstuk 

oprichting, functioneren en resultaten van het genootschap aan de orde komen. Daarbij ligt de 

nadruk op de eerste tien jaar van het bestaan. Dit heeft allereerst te maken met de 

bronnensituatie: uit deze periode zijn de wekelijkse vergadernotulen overgeleverd. Ten tweede 

vormen de oprichting en het eerste decennium een belangrijke achtergrond voor het later te 

behandelen tekstcorpus, dat uit werken bestaat die tussen 1669 en 1679 voor het eerst in druk 

zijn verschenen en/of op de Amsterdamse Schouwburg werden opgevoerd. 

Naast de stichting en de werkwijze van het genootschap krijgen ook de reacties op het 

ontstaan van dézé groép ‘kunstgénotén’ én op hun projéctén in dit hoofdstuk aandacht. 

Publicaties van en over toneeluitgaven en opvoeringen worden besproken, alsmede de situatie 

van de Schouwburg voor zijn sluiting, die duurde van 1672 tot de heropening in 1677, toen drie 

leden van het genootschap als hoofd werden aangesteld. 

De belangrijkste bron voor gegevens over het genootschap, zijn organisatie en functioneren 

ontsloot Dongelmans in zijn editie Nil Volentibus Arduum. Documenten en bronnen uit 1982. 

Hiérin hééft hij hét ‘éxtract’ van dé vérgadérnotulén gétranscribéérd én van veel 

achtérgrondinformatié voorzién. Dit ‘éxtract’ wérd in dé achttiéndé ééuw vérvaardigd door 

Balthazar Huydecoper aan de hand van de vergadernotulen van het genootschap. Dongelmans 

mérkt op dat hét afschrift van Huydécopér ‘in groté trékkén ovéréénkomt mét wat in dé 

originélé [maar vérlorén gégané, TH] notulénboékén stond géschrévén’.313 Hoewel hij ervan 

uitgaat dat de originele notulen uitvoeriger waren, zijn de feiten volgens hem volledig in 

Huydecopers uittreksels weergegeven.314 Naast de notulen biedt de toneelpoëtica enige 

informatié ovér hét functionérén van hét génootschap én ovér dé groté variëtéit aan théma’s én 

projecten waarmee het zich bezighield. In de eigen tijd en in de achttiende eeuw dankte het 

genootschap zijn bekendheid in de eerste plaats aan zijn toneelstukken en toneeltheorie.315 

                                                             
313 Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, 19. Voor een korte introductie tot Balthazar Huydecoper zie: 
Leemans, Johannes, Kloek, Worm en donder, 2013, 327-331. 
314 Voor een geschiedenis van het archief van Nil zie, Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, 11-18. 
315 L.R., de anonieme auteur van het Zedig en dicht-lievend onderzoek op Aran en Titus uit 1718, prijst de 
veelzijdigheid van het genootschap. Blijkens de voorbeelden die hij aanhaalt, had hij inzicht in de notulen. 
Te Winkel en Thijssen-Schoute nemen aan dat de classicistische toneeldichter Lucas Rotgans achter de 
initialen L.R. schuilgaat en dat dit traktaat acht jaar na zijn dood werd gepubliceerd. Te Winkel, 
Ontwikkelingsgang, 1924, dl. 5, 24; Thijssen-Schoute, Verbeek, Nederlands cartesianisme, 1989, 411. 
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3.1 Oprichting 

Het kunstgenootschap Nil Volentibus Arduum werd in 1669 door negen Amsterdamse burgers 

opgericht: naast Lodewijk Meyer en Johannes Bouwmeester waren dat apotheker Johannes 

Antonides van der Goes, advocaat en schepen Willem Blaeu, de geneesheren Moesman Dop en 

Anthonius van Koppenol, chirurgijn David Lingelbach, advocaat Andries Pels en papierhandelaar 

Ysbrand Vincent.316 Alle oprichtingsleden hadden de Latijnse school en/of een universitaire 

opleiding doorlopen en behoorden tot de intellectuele elite van Amsterdam. Het aantal leden 

schommelde in de loop der tijd door toe- en uittredingen en door overlijden. Zo traden in 1670 

de doopsgezinde geneesheer Reinier van Diephout en in 1671 de zijdemanufacturier Denys 

Wynantsz tot het genootschap toe.317 terwijl Antonides van der Goes in datzelfde jaar het 

gezelschap verliet.318 Wynantsz overleed al twee jaar later, zodat het aantal leden toen weer op 

negen kwam te staan. Tussen februari 1676 en januari 1677 werden vier nieuwe leden tot het 

genootschap toegelaten: de geneesheer Joannes de Stoppelaar, de kooplieden Lucas Watering en 

Réiniér La Clé én dé voormaligé ‘luiténant dér burgérij’ Philips van Papénbroék.319 In 1677 

ovérlééd Anthonius van Koppénol. Moésman Dop ‘bédankt hét génootschap én néémt zyn 

afschéid’ in hétzélfdé jaar.320 De groep telde op dat moment, na dertien leden te hebben gehad, 

elf hoofden. In april 1679 werd het genootschap opnieuw uitgebreid met koopman Pieter van 

Gelein en makelaar Thomas Arentsz.321 Driekwart jaar later kwamen de bezigheden van het 

genootschap tot stilstand. Pas in augustus 1682 werden ze – na een officiële heroprichting – 

hervat.322 In 1680, 1681 en 1682 overleden Johannes Bouwmeester, Andries Pels, Lodewijk 

Meyer en Philips van Papenbroek.323 Toen het genootschap in 1682 opnieuw bijeenkwam, waren 

er nog maar twee oprichtingsleden uit 1669 bij het genootschap betrokken: Willem Blaeu en 

David Lingelbach. Later zou daar Ysbrand Vincent weer bij komen. Het groepje was met 

aanvankelijk zes leden ook aanzienlijk geslonken ten opzichte van de eerste periode van zijn 

bestaan.324 

                                                             
316 Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, 29, 30. 
317 Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, 7, 8, 29, 30. Wynantsz werd in 1663 samen met Sybrand de Flines 
(1623-1697) benoemd tot commissaris van zijdemanufacturen. Van Diephout trouwde in 1665 met Josina 
de Flines, dochter van de zijdehandelaar Cornelis de Flines en nicht van Sybrand de Flines. Voor meer over 
toetredingen en biografische informatie zie Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, 3-10. 
318 De reden voor zijn vertrek is onduidelijk. Wel blijkt uit een brief aan Joachim Oudaan van september 
1671 dat het een weloverwogen stap moet zijn geweest. Later is herhaaldelijk beweerd dat het vertrek te 
maken zou hebben gehad met kritiék op Antonidés van dér Goés’ omvangrijké gédicht Ystroom én mét dé 
kritische houding die het genootschap innam jegens de door Antonides bewonderde Vondel, maar dat laat 
zich niet opmaken uit de bronnen. Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, 5-6. Zie ook: Dé Béér, ‘Johannés 
Antonidés’, 1906. Voor méér informatié ovér dé saménstélling van hét génootschap, zié Nil, Dongélmans, 
Documenten, 1982, 3-10. 
319 Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, 8-9 en [324], [328], [374]. 
320 Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, 7 en [399]. 
321 Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, 9 en [502]. 
322 Al in 1679 worden de bijeenkomsten steeds vaker uitgesteld, omdat er onvoldoende leden aanwezig 
waren. In februari 1680 houden de notulen op. Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, [543]. 
323 Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, 3-4, 6. 
324 Verder waren dat De Stoppelaar, La Clé, Arentsz en het nieuwe lid Ameldonk Blok, een zijdekoper. In 
1683 trad de arts Rudolf van Zyl toe tot het genootschap. Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, 9-10, 
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Onvrede over het Schouwburgbestuur heeft met zekerheid een rol gespeeld bij de 

totstandkoming van het genootschap: het Schouwburgbeleid vormde in de jaren rond 1668 

aanleiding voor een conflict tussen latere Nil-leden en de Schouwburgdichters. De 

theaterauteurs reageerden met schotschriften op Nils kritische betogen over de toneelstukken 

van de Schouwburg.325 De aanvallen tegen Nil tussen ongeveer 1676 en 1680 waren vooral 

afkomstig van pamfléttistén dié buitén dézé ‘Schouwburgstwist’ stondén.326 De wraakzucht van 

Meyer zou volgens die hekelschriften de belangrijkste prikkel tot de oprichting van het 

genootschap zijn geweest. Literatuurhistorici namen deze betichting kritiekloos over. De 

aanname dat dit de enige oorzaak voor de oprichting van een genootschap met negen leden was, 

is echter een te vereenvoudigde voorstelling van zaken. Spinoza-deskundige Van Suchtelen wees 

er al in 1987 op dat het onwaarschijnlijk is dat eventuele gevoelens van gekwetstheid bij Meyer 

voor acht andere heren voldoende drijfveer was om wekelijks bijeen te komen en veel tijd in de 

projecten van het genootschap te stoppen.327 Bovendien blijkt uit de bewaard gebleven 

documenten niet dat Lodewijk Meyer de initiatiefnemer zou zijn geweest of dat hij bij de 

oprichting een leidinggevende rol had, zoals in oudere beschrijvingen is beweerd.328 Die rol 

werd in de eigen tijd eerder aan Andries Pels toegedicht.329 Maar zelfs als het onwaarschijnlijk is 

dat het conflict tussen Meyer en het Schouwburgbestuur de oprichting van Nil Volentibus 

Arduum volledig heeft voortgebracht, dan kan die twist er wel degelijk een aanleiding voor zijn 

geweest. Voordat we hier uitvoeriger op ingaan, volgt een korte samenvatting van de organisatie 

en werking van de Amsterdamse Schouwburg. 

                                                                                                                                                                                              
[560a], [581]. Ysbrand Vincent wordt niet in de oprichtingsnotulen genoemd en hij lijkt (voorlopig) niet 
meer aan de bijeenkomsten deel te hebben genomen, waarschijnlijk omdat hij in die periode in Frankrijk 
verbleef. Tijdens zijn afwezigheid correspondeerde het genootschap met hem, [610], [630]. In 1687 lijkt 
hij wel weer fysiek aanwezig te zijn geweest, [637]. Voor Vincent, zié Sabbé, ‘Ysbrand Vincént’, 1924. Voor 
David Lingelbach, die in de jaren tachtig Schouwburgpachter werd en later zelfs de opera in Buiksloot 
leidde, zie Strengholt, ‘Daniél: léés’, 1975; Hérmans, ‘David Lingélbach’s unpublishéd play’, 1989; 
Lindhout, ‘‘Al moét ik’’, 1990; Konst, ‘Om dé Schouwburg’, 1992. 
325 Zie onder andere Thomas Asslijns opdracht en nawoord bij zijn tragedie Moort tot Luyk. Assélijn, ‘Aan 
den E.A. Héér’, 1671 én Assélijn, ‘Aan Nil’, 1671. 
326 Zie bijvoorbeeld het pamflet [s.n.] De koeckoecx-zangh [1677]. 
327 Van Suchtélén, ‘Nil’, 1987. 
328 Zie onder andere Wybrands, Het Amsterdamsche tooneel, 1873, 137; Jonckbloet, Geschiedenis, 1890, dl. 
4, 419; Worp, Geschiedenis, 1903, dl. 1, 352; Te Winkel, Ontwikkelingsgang, 1924, dl. 4, 412. 
329 Péls wordt bijvoorbééld in Antonidés’ satirisch gédicht Marsyas als een soort leidsman van Nil 
neergezet. Antonides was tot 1671 zelf lid geweest van het genootschap. Een eventuele leidende rol van 
Pels zal zich vooral tot het inhoudelijke gebied hebben beperkt. De organisatie, de besluitvorming en de 
gang van zaken waren egalitair geregeld, waarover later meer. Zie voor het gedicht, Antonides, Marsyas, 
1676. 
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Tijdbalk 1  Ledenontwikkeling van Nil Volentibus Arduum tijdens zijn eerste periode van bestaan (1669-1680).
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3.1.1 Aanleiding: een Schouwburgconflict 

3.1.1.1 De Amsterdamse Schouwburg  

Het eerste vaste theater in Amsterdam, en zelfs in de hele noordelijke Nederlanden was de 

Eerste Nederduytsche Academie, in 1617 gesticht door Samuel Coster met andere voormalige 

leden van de rederijkskamer De Eglantier, onder wie P.C. Hooft en G.A. Bredero. De Academie 

stond aan de Keizersgracht te Amsterdam. Toen de nieuwe stenen Schouwburg verrees, verving 

die het oorspronkelijke houten gebouw. De academie en de twee Amsterdamse 

rederijkerskamers De Eglantier en Het Wit Lavendel vormden dus de basis voor de eerste 

Schouwburg.330 Costers intentie was om een Nederlandstalige hogeronderwijsinstelling, een 

‘volksunivérsitéit’, voor Amstérdam té vérwézénlijkén. Hét idéé daarachtér was dat 

toneelopvoeringen een belangrijk educatief middel waren. Er werd dan ook van het begin af veel 

aandacht aan theaterkunst besteed. Echter, de felle kritiek van de calvinistische predikanten op 

toneeluitvoeringen vond gehoor bij het stadsbestuur en zorgde ervoor dat deze onderneming 

een kort leven beschoren was. Het gevolg was dat Coster de academie al in 1622 aan het 

Burgerweeshuis verkocht.331 Dat juist de regenten van deze liefdadigheidsinstelling 

belangstelling hadden voor het houten gebouw van de academie, is niet verwonderlijk. In 1617 

hadden zij met Coster een contract gesloten. Daarin waren beide partijen overeengekomen dat 

het weeshuis de eerste tijd een derde deel van de winst mocht ontvangen en na zes jaar zelfs de 

helft.332 Het weeshuis, een stedelijke instelling, verleende in ruil daarvoor bescherming aan de 

particuliere academie en bood praktische hulp, bijvoorbeeld bij het incasseren van de 

entreegelden.333 Vanaf 1622 mocht de Brabantse rederijkerskamer Het Wit Lavendel het toneel 

aan de Keizersgracht bespelen.334 Hun winst ging deels naar een andere charitatieve instelling, 

het Oudemannenhuis. De Godshuizen, zoals het Burgerweeshuis en het Oudemannenhuis ook 

wel werden genoemd, ontvingen ook na 1632, toen het stadsbestuur Het Wit Lavendel en De 

Eglantier had samengevoegd, de opbrengsten van de toneelopvoeringen. Nu ging twee derde van 

de winst naar het weeshuis en een derde naar het tehuis voor oude mannen.335 Meer dan 

honderd jaar lang bleven de Godshuizen de Schouwburg exploiteren.336 

Het theater aan de Keizersgracht werd in zijn handel en wandel direct en indirect beïnvloed 

door de (machts)politieke ontwikkelingen in de stad en in de Republiek. De kerkenraad tekende 

                                                             
330 Over de geschiedenis van de Amsterdamse Schouwburg, het ontstaan, de werkwijze en organisatie en 
hét bégrip ‘volksunivérsitéit’, zié Wybrands, Het Amsterdamsche tooneel, 1873; Worp, Sterck, Schouwburg, 
1920; Te Winkel, Ontwikkelingsgang, 1924, dl. 3, 4; Hummelen, Amsterdams toneel, 1982; Smits-Veldt, 
‘Nédérduytsché Académié’, 1984; Porteman, Smits-Veldt, Een nieuw vaderland, 2008, 372-392, 524-545. 
331 Hummelen, Amsterdams toneel, 1982, 86, 87. 
332 Van Bohéémén, ‘Rédérijkérswédstrijdén’, 1999, 156-157. Zie ook de aantekeningen in het 
Huydecoperarchief: geciteerd in Van Boheemen, Van der Heijden, Retoricaal Memoriaal, 1999, 46.  
333 Hummelen, Amsterdams toneel, 1982, 81, 85. 
334 Hummelen, Amsterdams toneel, 1982, 89. 
335 Worp, Sterck, Schouwburg, 1920, 54, 55; Hummelen, Amsterdams toneel, 1982, 90. 
336 Wybrands, Het Amsterdamsche tooneel, 1873, 42. Voor de connectie van de Schouwburg met de 
Godshuizen zie ook Rasch, ‘Om dén armén’, 1990. 
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regelmatig bezwaar aan tegen de toneelopvoeringen en de predikanten drongen zelfs aan op 

sluiting, omdat uitvoeringen de ware bestemming van de mens in de weg zouden staan en 

zodoende schadelijk waren.337 Mede dankzij de financiële opbrengst voor de stad wist het 

stadsbestuur de kritiek van de predikanten te pareren.338 Vanuit de stedelijke overheid werd 

opvallend veel in de Schouwburg geïnvesteerd. Zo werd besloten tot de bouw en financiering 

van een modern theater naar Italiaans voorbeeld en kozen de regenten van de Godshuizen 

hiervoor de vermaarde Jacob van Campen als architect. De keuze voor Van Campen is 

waarschijnlijk niet alleen te verklaren uit zijn bekendheid, maar ook door familiaire 

betrekkingen. Van Campens oom Cornelis, gestorven in 1636, zou er een drijvende kracht achter 

zijn geweest.339 Zijn neef, Nicolaas van Campen, was lid van de vroedschap en een van de 

regenten van het weeshuis.340 Nicolaas was met andere woorden één van de opdrachtgevers 

voor de nieuwbouw. Daarnaast had hij de financiële supervisie over dit bouwproject.341 De 

Schouwburg werd in zeer korte tijd ontworpen en al op 3 januari 1638 kon in het nieuwe 

Schouwburggebouw de eerste voorstelling plaatsvinden. Het theater was zelfs al in 1637 gereed, 

maar het streng calvinistische bezwaar leidde toen nog tot uitstel van de opening.342 

Slechts een kleine dertig jaar na de opening, in 1664, werd er opnieuw verbouwd: het theater 

was te klein geworden en vooral te ouderwets.343 Na een ingrijpende verandering was het 

gebouw nu voorzien van de nieuwste theatertechnologie voor de opvoering van toneelstukken 

met kunst- en vliegwerk. Echter, het verbouwde theater was nog maar een kleine maand open 

voordat het op 26 juni 1665 op last van het stadsbestuur weer werd gesloten.344 Ook hier had de 

kerkenraad een vinger in de pap. Naast de stedelijke politiek speelde ook de internationale 

politiek een rol: de dreigende oorlog met Engeland. Begin 1666 ging de Schouwburg weer open. 

Zeven jaar later, in het Rampjaar, werd het theater opnieuw gesloten, dit keer vanwege de 

oorlog met Frankrijk en de anti-Franse en anti-Engelse toneelstukken die op de planken werden 

gebracht.345 Pas vijf jaar later, eind 1677, zou het theater zijn deuren weer openen.346 De lange 

sluitingstijd doet vermoeden dat niet alleen de oorlog maar ook de tegenstanders van het toneel 

hier debet aan waren.347 

                                                             
337 Voor een kort overzicht van de kritiek van de kerkenraad op de Eerste Nederduytsche Academie en de 
Schouwburg zié Van dér Héijdén, ‘Rédérijkérs én ovérhéid’, 1999, 156, 157 en Schenkeveld-van der 
Dussén, ‘Inléiding’, 1978, 12-15, 19. 
338 Wybrands, Het Amsterdamsche tooneel, 1873, 71; Worp, Sterck, Schouwburg, 1920, 80. 
339 Otténhéym, ‘Architéctuur’, 167, 169. 
340 Zie Wybrands, Het Amsterdamsche tooneel, 1873, 68; Worp, Geschiedenis, 1907, dl. 2, 79; Albach, ‘Dé 
schouwburg’, 87. 
341 Otténhéym, ‘Architéctuur’, 1995, 169. 
342 Wybrands, Het Amsterdamsche tooneel, 1873, 71; Worp, Geschiedenis, 1907, dl. 2, 80. 
343 Worp, Sterck, Schouwburg, 1920, 128. 
344 Schenkeveld-van dér Dussén, ‘Inléiding’, 1978, 19. 
345 Pels, Schenkeveld-van der Dussen, Gebruik, 1978, vs. 909-932. Schenkeveld-van der Dussen betwijfelde 
in navolging van Worp of de toneelstukken daadwerkelijk een rol speelden bij de theatersluiting. Pels, 
Schenkeveld-van der Dussen, Gebruik, 1978, 71. In de literatuurgeschiedenis van Porteman en Smits-Veldt 
wordt dit wel mogelijk geacht. Porteman, Smits-Veldt, Een nieuw vaderland, 2008, 702. 
346 Te Winkel, Ontwikkelingsgang, 1924, dl. 4, 441.  
347 Schenkeveld-van dér Dussén, ‘Inléiding’, 1978, 19. 
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Zés béstuurdérs, ‘hoofdén’ génoémd, haddén dé artistieke en zakelijke leiding van de 

Schouwburg. De burgermeesters stelden hen jaarlijks in de nazomer aan, net voor het begin van 

het nieuwe theaterseizoen.348 De burgemeesters kozen de Schouwburghoofden uit een 

kandidatenlijst die door de regenten van de Godshuizen was samengesteld. Na de opening van 

dé niéuwé Schouwburg van Jacob van Campén vérandérdé dé functiénaam van ‘hoofdén’ in 

‘régéntén’.349 In 1681 wijzigde de inrichting van het theaterbestuur: vanaf toen werd de 

Schouwburg beheerd door drie pachters, al hoorde de winst nog steeds aan de 

liefdadigheidsinstellingen te worden afgedragen.350 

In de Schouwburg werden doorgaans op maandag en donderdag twee toneelstukken 

opgevoerd. Men begon om vier uur ’s middags met een tragedie of komedie en eindigde met een 

klucht of een korte komedie zodat het publiék uitérlijk om acht uur ’s avonds met een vrolijk 

gevoel naar huis kon gaan.351 Toegangskaartjes kostten tussen de zes en twaalf stuivers, een 

bedrag dat ook door ambachtslieden zo nu en dan kon worden opgebracht. Dichters boden hun 

stukken zelf ter opvoering aan de Schouwburg aan. Het Schouwburgbestuur beoordeelde de 

binnéngékomén drama’s én stéldé vérvolgéns hét répértoiré samén. Hiérbij diéndé hét érop té 

letten dat de stukken geen politiek, religieus, theologisch of moreel omstreden inhoud bevatten. 

Ook toneelstof waarin daadwerkelijk bestaande personen werden belasterd, was uit den boze.352 

Behalve voor de programmering was het bestuur ook verantwoordelijk voor het beheer van de 

financiën, de verdeling van de toneelrollen, de aanschaf van passende decors en kostuums 

alsmede voor het personeelsbeleid. Zo namen zij acteurs aan en ontsloegen ze die weer indien 

nodig. Ook zorgden de hoofden voor de betaling van de toneelspelers.353 Dat gebeurde per 

vertoning, maar de acteurs kregen per seizoen wel een minimale hoeveelheid toneelopvoeringen 

toegezegd.354 

Een bestuursfunctie aan de Schouwburg leverde de bestuurder geen directe financiële winst 

op. De hoofden/regenten maakten deel uit van de gegoede Amsterdamse burgerij en verdienden 

hun levensonderhoud elders, bijvoorbeeld als arts, koopman of gefortuneerde ambachtsman. 

Desalniettemin was een aanstelling als hoofd zeer aantrekkelijk, omdat men daardoor de eigen 

maatschappélijké positié kon vérbétérén. Zo’n bétrékking kon zich in politieke, economische en 

sociale winst vertalen. Door de netwerken van de Schouwburg, waarvan bijvoorbeeld het 

stadsbestuur en de Godshuizen deel uitmaakten, en niet in de laatste plaats het contact met de 

overige bestuursleden van de Schouwburg, kon men de eigen sociale en/of economische positie 

verstevigen of zelfs een trede hoger klimmen op de sociale ladder, door nieuwe zakenpartners te 

                                                             
348 Wybrands, Het Amsterdamsche tooneel, 1873, 82-83. 
349 Hummelen, Amsterdams toneel, 1982, 91. 
350 Een van de pachters was Lodewijk Meyer, die echter overleed vlak na dit contract te zijn aangegaan. 
Jonckbloet, Geschiedenis, 1890, dl. 4, 429, Worp, Sterck, Schouwburg, 1920, 140; Te Winkel, 
Ontwikkelingsgang, 1924, dl. 4, 455-456. 
351 Rasch, Repertoire [ongepubl.]. Nil, Harmsén, ‘Onderwys’, 1989, [XXV], 299. 
352 Wybrands, Het Amsterdamsche tooneel, 1873, 82-83. 
353 Wybrands, Het Amsterdamsche tooneel, 1873, 82-83. 
354 Wybrands, Het Amsterdamsche tooneel, 1873, 83. 
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ontmoeten en opdrachten te genereren of een hogere openbare bestuursfunctie te verkrijgen.355 

Ook voor ijverige tonéélautéurs was zo’n bétrékking één uitgélézén kans, omdat zé hun wérk 

dan zelf op de kaart konden zetten. Veel van de Amsterdamse theaterbestuurders schreven zelf 

toneelstukken die ze in het theater aan de Keizersgracht lieten opvoeren. 

3.1.1.2 Het conflict 

Lodewijk Meyer werd in 1665, direct na de opening van de verbouwde Schouwburg, benoemd 

tot Schouwburgregent en dit zou hij tot in 1669 blijven. Na zijn Molièrevertaling De Looghenaar 

(1658), die op 8 april 1658 op de Schouwburg in première ging, publiceerde hij tijdens zijn 

eerste regentschap nog twee tragedies: de Corneillevertaling Ghulde vlies (1667) en Verloofde 

koninksbruidt (1668), een tragedie die ten dele teruggaat op Corneilles Rodogune.356 Beide 

stukken verschenen bij de Schouwburgdrukker Jacob Lescailje en gingen in het jaar van 

publicatie in première.357 

In 1667, tijdens Meyers regentschap, overleed de befaamde toneelauteur, gefortuneerde 

glazenmaker en jarenlange theaterbestuurder Jan Vos.358 Tot zijn dood lijkt het bestuur tamelijk 

eensgezind te hebben opgetreden, maar daarna moet dat zijn veranderd, al wordt niet helemaal 

duidelijk wat hier de reden voor was.359 Waarschijnlijk ging het om een richtingenstrijd, zoals 

Kronenberg in zijn proefschrift uit 1875 al suggereerde. Kronenberg ging ervan uit dat er een 

poëticaal conflict ontstond tussen enerzijds de conservatieve regenten Tobias van Domselaar, 

Simon Engélbrécht én Cornélis van dér Cruyssén, dié tot dé ‘oudé school’ zoudén hébbén 

                                                             
355 Over de sociale en economische winst van schrijvers in de zeventiende eeuw zie het proefschrift van 
Nina Geerdink over Jan Vos. Geerdink, Dichters, 2012. Van Dixhoorn gaat in zijn proefschrift onder andere 
in op de niet-financiële winst van het kamerwezen, Van Dixhoorn, Lustige geesten, 2009, 302-305. 
356 Oey-de Vita, Geesink, Academie, 1983, 181; Jonckbloet, Geschiedenis, 1890, dl. 4, 416; Te Winkel, 
Ontwikkelingsgang, 1924, dl. 4, 415, 416. Meyer, Ghulde vlies, 1667; Meyer, Verloofde koninksbruidt, 1668. 
Meyer droeg zijn Ghulde vlies op aan de schepen Willem Blaeu, die twee jaar later één van de 
oprichtingsleden van het genootschap was. 
357 Vooral Meyers Ghulde vlies moet populair zijn geweest. Volgens Van de Louw kende dit stuk zestien 
reprises tot 1670, na de première op 1 december 1667. Ook werd het stuk voor de Prins van Toscane 
opgevoerd en woonde het stadsbestuur een andere opvoering bij. Van de Louw, Valeurs nationales [1979], 
755. Let wel: Van de Louw vergist zich in zijn overzicht van tussen 1660 en 1735 opgevoerde 
toneelstukken herhaaldelijk m.b.t. het aantal opvoeringen. Dat blijkt uit vergelijkingen met de modernere 
en uitvoerigere overzichten van het Amsterdamse toneelrepertoire, Oey-de Vita, Geesink, Academie, 1983; 
Rasch, Repertoire [ongepubl.] en De Haas, Repertoire, 2001. Na 1670 kwam Meyers Ghulde vlies ondanks 
zijn populariteit niet meer op de planken. Ook Meyers Verloofde koninksbruidt was slechts een kort leven 
op de Amsterdamse Schouwburg beschoren. In totaal werd het slechts zes keer opgevoerd: vijf keer in 
1668 en één keer in 1669, zie Meyer, Verloofde koninksbruidt, 1978, 55. Volgens Van de Louw werd dit 
stuk overigens acht keer opgevoerd. Van de Louw, Valeurs nationales [1979], 755. 
358 Vos had sinds 1647 bijna onafgebroken deel uitgemaakt van het theaterbestuur. Zie voor meer 
informatie over Vos als theaterman: Geerdink, Dichters, 2012, 101-105. 
359 In diverse beschrijvingen is gesuggereerd dat Lodewijk Meyer een persoonlijk conflict met Jan Vos zou 
hebben gehad, omdat beiden voor de opening van de nieuwe Schouwburg een stuk hadden aangeleverd en 
uiteindelijk het stuk van Vos werd gekozen. Dat Meyer hierdoor onenigheid met Vos zou hebben gekregen 
en enkele jaren later Nil Volentibus Arduum zou hebben opgericht, wordt nergens door bronnen 
bevestigd. Zie bv. Te Winkel, Ontwikkelingsgang, 1924, dl. 4, 414 en Meyer, Verloofde koninksbruidt, 1978, 
17. 
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behoord, en anderzijds de vernieuwers Lodewijk Meyer, Jacob Vallan en Jacob van der Poel.360 

Jonckbloet en Te Winkel verklaarden enkele decennia later alleen Meyer verantwoordelijk voor 

dé disharmonié, aangézién ‘één héérschzuchtig man als Lodéwijk Méijér ér, vooral na dén dood 

van Jan Vos, op uit was, in het college van Schouwburgrégéntén dén baas té spélén.’361 In het in 

1677 verschenen schotschrift De koeckoecx-zangh van de nachtuylen van het collegie Nil 

Volentibus Arduum wordt gesteld dat de controverse drie zaken betrof: onderling wantrouwen 

omtrent het beheer van de geldkas, atheïstische ideeën en godslasterlijke uitlatingen van Meyer 

en de opvoering van een toneelstuk op de dag dat Meyers moeder werd begraven.362 De 

regenten van de Godshuizen zouden Meyer uit zijn ambt hebben gezet vanwege de onrust over 

het beheer van de géldkist, waarop Méyér in ‘bittéré haat tégéns hét Schouburg én dés zélfs 

Régéntén’ Nil Voléntibus Arduum zou hébbén opgéricht. Doordat dit hékélschrift éénzijdig tégén 

het genootschap gericht is en het bovendien pas tien jaar na Meyers vertrek uit het 

Schouwburgbestuur verscheen, zijn de aantijgingen zoals eerder gezegd niet zonder meer als 

waar te beschouwen. Het valt echter wel op dat een poëticale richtingenstrijd hier niet genoemd 

wordt. 

Wat de aanleiding voor het conflict ook mag zijn geweest, Meyer werd in augustus 1669 niet 

herkozen in het Schouwburgbestuur. Hetzelfde gold voor Jacob Vallan (1637-1720).363 Heeft 

hier wellicht de vriendschappelijke band tussen beiden een rol gespeeld? Vallan was een 

studiegenoot van Meyer en Johannes Bouwmeester; later werd hij aangetrouwde familie van 

Bouwmeester. Ook was Vallan, evenals Meyer en Bouwmeester, bevriend met Spinoza en werkte 

hij als geneesheer te Amsterdam.364 Of hij daadwerkelijk rationalistische opvattingen had is niet 

met zekerheid te zeggen, al suggereert zijn vriendenkring dat wel degelijk. Dat Vallan geen lid 

werd van het nieuw opgerichte kunstgenootschap is waarschijnlijk verbonden met zijn 

benoeming, in hetzelfde jaar, tot stadsgeneesheer van Leiden.365 Ondanks zijn verhuizing naar 

Leiden droeg Vallan het genootschap een warm hart toe. Toen hij in 1671 in Madrid verbleef, 

bood hij hét génootschap aan hét van dé ‘fraaisté Spaansché toonéélstukkén’ té voorzién.366 Ook 

Jacob van der Poel, die een jaar na Meyer en Vallan niet opnieuw als regent werd benoemd en 

die in het schotschrift tot lid van de Meyerfactie wordt gerekend, werd geen lid van Nil 

Volentibus Arduum. Overigens kwam de niet-verlenging van een bestuursfunctie aan de 

Schouwburg vaker voor en werden Schouwburgregenten soms met tussenpozen herbenoemd. 

Zo was Jan Vos in 1652/53 geen regent; in de jaren daarvoor en daarna was hij dat wel. 

                                                             
360 Kronenberg, Het kunstgenootschap, 1875, 94. 
361 Te Winkel, Ontwikkelingsgang, 1924, dl. 4, 417. Zie ook Jonckbloet, Geschiedenis, 1890, dl. 4, 417. 
362 [s.n.] De koeckoecx-zangh [1677]. De laatst genoemde reden heeft wellicht betrekking op een opvoering 
van Meyers Verloofde koninksbruidt. Dat stuk was aangekondigd voor 10 oktober 1669, maar om een 
onduidelijke reden werd die opvoering verplaatst naar 21 oktober. Meyer, Verloofde koninksbruidt, 1978, 
17. 
363 [s.n.] De koeckoecx-zangh [1677], 9. 
364 Verdult, Jacob Vallan, 2010. 
365 Mertens, Van den Enden, 2012, 47, n175. 
366 Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, [77]. 
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Hetzelfde geldt voor Cornelis van der Cruyssen rond 1663/64.367 Het feit dat Van der Poel in 

1670 niet opnieuw tot hoofd werd benoemd, bewijst dus op zichzelf genomen niet dat hij tot een 

dissidentengroep rond Meyer zou hebben behoord. Wat daar wel op duidt is het feit dat Hendrik 

de Graeff zijn Agrippa-vertaling eind 1669 opdroeg aan vier van de zes zittende regenten, en wel 

aan Domselaar, Engelbrecht, Van der Cruyssen en Meyers opvolger Jan Koendering, maar niet 

aan de toen nog zittende Van der Poel.368 In zijn opdracht uitte De Graeff felle kritiek op het 

groepje dichters dat openlijk het Schouwburgbestuur bekritiseerde. 

Met veel plezier vertaalde het genootschap drie door Joan Blasius vertaalde toneelstukken 

opnieuw. Advocaat Blasius was in februari 1670 Schouwburghoofd geworden en volgde in die 

functie Jacob van der Poel op.369 De eerste tegenvertaling en kritische analyse van zijn werk door 

Nil stamden nog uit de tijd kort voor zijn benoeming, maar twee concurrerende vertalingen 

zetten zich af tegen drama’s van de theaterregent Blasius, die kort na zijn benoeming werden 

opgevoerd.370 De leden van het genootschap waren niet zuinig met hun kritiek en zagen de 

premières van zijn stukken als gefundenes Fressen.371 Toch was de kritiek aanvankelijk niet 

bedoeld als persoonlijke aanval tegen Blasius of de andere Schouwburgdichters en -regenten, al 

werd de toon scherper naarmate de persoonlijke aanvallen aan het adres van Nil toenamen. In 

eerste instantie was de kritiek gericht op de toneelstukken en op het Schouwburgbeleid.372 

Hierop had het genootschap veel aan te merken, zoals in de volgende paragraaf zal blijken. Naar 

aanleiding van deze kritiek probeerde Blasius vanaf 1671 om toneelstukken voortaan zoveel 

mogelijk aan de door Nil gepropageerde regels aan te passen, omdat hij inmiddels van Nils gelijk 

overtuigd was.373 Hij zei zich aangespoord te voelen door Nils uiteenzettingen en beschreef de 

kritische geest van het genootschap als blijk van ‘vyandélijké vriéndschap’.374 

3.1.2 Oorzaken en redenen voor de oprichting van Nil Volentibus Arduum 

In deze paragraaf staan we stil bij de mogelijke drijfveren voor de oprichting van Nil. Daarbij 

gaan we uit van de drie redenen die het genootschap zelf voor de oprichting aanvoerde:het 

misnoegen over het bestuur van de Schouwburg, de behoefte om de volkstaal en de 

                                                             
367 Wybrands, Het Amsterdamsche tooneel, 1873, 227-230. 
368 Dé Graéff, ‘Aén dé Achtbaéré’, 1669, *2r. 
369 Joan Blasius had in dezelfde tijd als Adriaan Koerbagh en de latere Nil-leden Lodewijk Meyer en 
Johannes Bouwmeester in Leiden gestudeerd. Kennelijk was Blasius toen met Adriaan bevriend, we 
vindén hém namélijk in Blasius’ album amicorum. Méyér noch Bouwmééstér hébbén iéts in hét 
vriendenboek van Blasius geschreven. Mertens ziet hierin een aanwijzing dat de vijandschap tussen Nil en 
Blasius al in Leiden is ontstaan. Mertens, Van den Enden, 2012, 43. Zie ook Leeuwenburgh, Het noodlot, 
2013, 86. Voor Blasius als toneelschrijver en -vertaler zie, Elissen, Un aspect, 1976, voor zijn conflict met 
Nil zié Elissén, ‘Joan Blasius’, 1980. 
370 Hét ging hiérbij om Blasius’ Plautusvértaling, Dubbel en enkkel (1670) en Het huwlyk van Oroondate en 
Statira (1670) en De malle wedding (1671), vertalingen van Franse toneelstukken, waarover later meer. 
371 Nil, ‘Dichtkunstigh ondérzoék’, 1670, 63-88, 66. 
372 Nil, Spookend weeuwtje, 1670, *6r. 
373 Elissen, Un aspect, 1976, 70-73. 
374 Joan Blasius, ‘Aan dé Edélén Achtbaarén’, 1671, *2r. Zié ook, Elissén, Un aspect, 1976, 72. 
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Nederlandstalige literatuur naar het voorbeeld van het West-Europese academiewezen te 

bevorderen en te hervormen, en het belang van een nuttige vrijetijdsbesteding. 

3.1.2.1 Ontevredenheid over Schouwburgbeleid en repertoire 

Het genootschap verkondigde zelf dat zijn oprichting was gekomen uit ongenoegen over het 

Schouwburgbeleid. Er bestond vooral ontevredenheid over de gang van zaken rond de keuze 

van de toneelstukken en over de kwaliteit van de opgevoerde stukken. Dit blijkt uit het 

programmatische voorwoord bij de vertaling van de tragedie Agrippa, het eerste 

gemeenschappelijke project uit 1669, kort voordat het genootschap officieel werd opgericht.375 

Dit voorwoord droegen de genootschapsleden op aan de regenten van de Godshuizen met de 

intentie hen van hun goede bedoelingen te overtuigen. Tegelijkertijd probeerden de auteurs van 

het voorwoord het gebrekkige inzicht van het zittende Schouwburgbestuur aan de kaak te 

stellen. De koppigheid en de gemakzucht van dit college prikkelden hen om een concurrerende 

vertaling te vervaardigen van de Agrippa-vertaling van Hendrik de Graeff, die kort daarna op de 

Amsterdamse Schouwburg in première zou gaan. De auteurs deelden mee dat ze hoopten met 

dit praktijkvoorbeeld de volgens hen juiste koers voor de Schouwburg begrijpelijk en concreet te 

kunnen maken.376 Eén handvol (‘dry of viér’) gélijkgéstémdé dichtérs had hiértoé béslotén. Zij 

hadden bekenden en vrienden die hun opvattingen deelden bij dit project betrokken.377 

Gezamenlijk vertaalden en polijstten zij de tragedie opnieuw. In totaal hebben blijkens het 

voorwoord acht à negen personen hun handen voor dit project ineengeslagen.378 Op Moesman 

Dop na, die de opdracht ondertekende, bleven ze allen anoniem. Zes of zeven van hen richtten 

kort daarna samen met twee of drie kennissen het genootschap op.379 Het voorwoord van het 

naar eigen zeggen in allerijl vertaalde toneelstuk Agrippa is ondertekend op 4 november 1669 

en de eerste officiële vergadering van het genootschap vond volgens de notulen 22 dagen later 

plaats.380 Hoewel alleen de naam Moesman Dop onder het voorwoord prijkt, zal dit toch evenals 

de bijbehorende vertaling gemeenschappelijk zijn opgesteld. 

De auteurs van het voorwoord haken aan bij een richtingenstrijd die in de toneelwereld al 

enkele jaren gaande was. Twee zaken stonden in die strijd ter discussie: het beoogde publiek en 

de programmering op de Schouwburg. Wat betreft het beoogde publiek was men het erover 

                                                             
375 Nil, Agrippa, 1669. 
376 Nil, Agrippa, 1669, *3r. 
377 Het is denkbaar dat daar ook Willem Blaeu bij hoorde. Twee jaar voor de oprichting van Nil draagt 
Meyer zijn toneelstuk Ghulde Vlies (1667) aan Blaeu op. In de opdracht wordt Blaeu beschreven als een 
toneelkenner en toneelliefhebber die de opvoering van diverse Italiaanse, Franse en Nederlandse 
toneelstukken heeft bijgewoond. Meyer, Ghulde Vlies, 1667, *2r. 
378 Nil, Agrippa, 1669, *3r-3v. 
379 Nil, Agrippa [1678], A3r. 
380 De datum onder de opdracht van Nils eerste publicatie, de Agrippa, én ‘hét ontbrékén van elke 
werkzaamheid met betrekking tot deze Agrippa’ in dé notulén duidén érop ‘dat hét génootschap, in wélké 
vorm of saménstélling dan ook, rééds vóór 26 novémbér 1669 wérkzaam was’. Nil, Dongélmans, 
Documenten, 1982, 1. De datum van 4 november 1669 komt overigens precies overeen met de datum 
onder de opdracht van Hendrik de Graeffs Agrippa-vertaling, waarop de versie van Nil een directe reactie 
vormdé. Dé Graéff, ‘Aén dé Achtbaéré’, 1669, 4v. 
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oneens of dit vooral uit geleerden of uit het gewone volk gerekruteerd moest worden. Daarmee 

samenhangend bestond er verschil van mening over de aard van het toneel: moest toneel het oor 

of het oog behagen? Met andere woorden: moest de nadruk op de plot liggen of op de visuele 

sensatie? De redenering ten gunste van het laatste standpunt was als volgt: de meerderheid van 

het Schouwburgpubliek was niet hoogopgeleid en waardeerde om die reden spektakel op het 

toneel meer dan de inhoud. Hun tegenstanders spraken zich juist uit voor stukken die aansloten 

bij de interesse van hogeropgeleiden. Zij zouden meer behagen scheppen in een erudiet spel. In 

het voorwoord presenteerden de voorlopers van het genootschap zich als verbindende schakel 

in deze strijd. Zij benadrukten de mogelijkheid en wenselijkheid van toneelkunst die zowel 

geleerden als het gewone volk aanspreekt en die zowel visueel als tekstueel-inhoudelijk 

aantrekkelijk is. 

Wat het tweede punt van kritiek betreft, de programmering, hekelden de auteurs van het 

voorwoord vooral de wijze waarop het Schouwburgbestuur toneelstukken vergaarde en 

daarnaast de geringe status van de toneelauteurs. Moesman Dop en de zijnen vonden dat de 

kwaliteit van de stukken voorop moest staan. De theaterregenten lieten zich volgens hen louter 

leiden door financiële afwegingen, waardoor veel onbegrijpelijke en thematisch minderwaardige 

stukkén op dé plankén kwamén, zolang dié maar ‘vélé kostélijk toégémaakté poppén’ bévattén 

dié ‘mét d’armén véél gézwiérs, én mét dé tong véél gésnors makén’.381 Omdat de laagopgeleiden 

de grootste publieksgroep vormden, brachten zij een belangrijk deel van de recettes in het laadje 

als zij in groten getale naar de Schouwburg werden gelokt. Wanneer hun smaak werd bevredigd, 

leverde dat maximale winst op. De auteurs van het voorwoord toonden zich kritisch op dit punt. 

Zij meenden dat begrijpelijk toneel ook bij laagopgeleiden beter aansloeg dan absurde en 

cryptische stukken. Heldere toneelstukken zouden dus altijd meer geld opleveren. Bovendien 

wezen zij erop dat het winstoogmerk geenszins het hoofddoel van de Schouwburg was. Hoewel 

het geld de Godshuizen ten goede kwam, was dit toch alleen een bijkomend voordeel. 

Toneelopvoeringen hadden een andere functie, het onderwijzen en vermaken van het publiek, 

zoals Horatius dit al had verkondigd. Het bestuur mocht zich dan ook niet voornamelijk door 

winstoogmerk laten leiden. 

Dichters dienden zelf hun stukken aan de Schouwburg aan te bieden. De regenten maakten 

zich zo in hun repertoirekeuze afhankelijk van wat ze kregen voorgelegd. De vertalers van de 

Agrippa opperden een alternatieve manier die de kwaliteit van de op te voeren stukken op 

voorhand zou waarborgen. Hun voorstel hield in dat toneelstukken, om voor opvoering in 

aanmerking te komen, bij voorkeur door geoefende en kundige toneeldichters vervaardigd 

moesten zijn. Het Schouwburgbestuur diende hiertoe gericht opdrachten te geven en de daaruit 

voortvloeiende producten uiteraard te betalen. Dit initiatief tot een nieuw artistiek en financieel 

beleid overtuigde de regenten van de Schouwburg echter niet. Wellicht was dit de ware oorzaak 

van de onenigheid binnen het theaterbestuur, met het vertrek van Meyer en Vallan als gevolg. 

Ook de regenten van de Godshuizen lieten hun oren niet naar de critici hangen. Verwezenlijking 

                                                             
381 Nil, ‘Aan dé E.E. Héérén’, 1669, *2v. Voorwoord géricht aan dé regenten van de Godshuizen. 
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van dit voorstel – uitbetaling van de auteurs – bracht immers met zich mee dat het rendement 

voor de eigen instellingen zou dalen. De schrijvers van het voorwoord probeerden deze angst te 

ontkrachten door erop te wijzen dat betere toneelstukken meer publiek zouden trekken en 

zodoende meer recettes konden opleveren. 

In de eerste gemeenschappelijke vertaling en vooral in de hierboven beschreven 

programmatische paratekst ligt de kiem van een reeks concurrerende vertalingen die het 

genootschap in de jaren tussen 1669 en 1671 vervaardigde. Uitgangspunt bij de keuze waren de 

toneelstukken die op de Amsterdamse Schouwburg in première zouden gaan of net waren 

gegaan. Vijf van de zes gedrukte werken die het genootschap in de beginjaren onder zijn naam 

uitbracht, waren directe reacties op en verbeterde versies van Schouwburgstukken. 

3.1.2.2 Europese academietraditie: hervorming van taal en literatuur 

Naast de hervorming van het Schouwburgbeleid gaf het genootschap een tweede streven aan dat 

zijn oprichting rechtvaardigde, dat was de bevordering van de Nederlandse taal en dichtkunst. 

Daarmee sloot het aan bij ontwikkelingen die zich in grote delen van het vroegmoderne Europa 

voltrokken. Ook in de Lage Landen was de behoefte aanwezig het Nederlands tot een 

volwaardige taal voor wetenschappen en literatuur te laten uitgroeien. In die traditie stonden de 

eerder beschreven taalkundige activiteiten van Kók, Meyer en Koerbagh en ook Nils 

belangstelling voor onder andere de Nederlandse grammatica, spelling en het taalgebruik. 

Nil Volentibus Arduum wordt soms voorgesteld als een indirecte voortzetting van de 

rederijkerskamers.382 Die vergelijking is begrijpelijk, omdat het laatzeventiende-eeuwse 

genootschap organisatorische overeenkomsten met het kamerwezen vertoont. Zo vond de 

beoefening van literaire activiteiten in groepsverband plaats, lag de focus op toneelkunst en zijn 

de regelgeving en het boetesysteem rond de bijeenkomsten vergelijkbaar.383 Toch zijn er ook 

duidelijke verschillen aan te wijzen: zo voerde Nil Volentibus Arduum zelf geen spelen op en 

deden de leden niet aan de dichtwedstrijdvorm van het landjuweel. Daarnaast was Nils 

benadering van toneel en overige onderwerpen veel theoretischer dan die van de rederijkers en 

zette het genootschap vooral in op de hervorming van de poëtica en het Schouwburgbeleid. 

Bovendien was het genootschap met zijn maximale omvang van dertien leden kleiner dan de 

gemiddelde rederijkerskamer in de grote steden. Ook werden er geen factors of prinsen 

aangesteld. Nil Volentibus Arduum werd egalitair bestuurd: de functies dienden tweewekelijks 

te wisselen volgens een vastgesteld schema.384 De leden van Nil gebruikten geen persoonlijke 

motto’s: allés wat binnén hét génootschap wérd vérvaardigd, wérd ondér dé naam Nil 

Volentibus Arduum uitgebracht. Volgens Van Dixhoorn weerspiegelden Nil Volentibus Arduum 

en de latere, vooral achttiende-ééuwsé génootschappén dan ook één ‘niéuw culturéél 

organisatiémodél’, dat ondanks allé ovéréénkomstén mét dé rédérijkérskamérs daar géhéél los 

                                                             
382 Zie bv. Albach, Duizend jaar, 1965, 46 en Van Bork e.a., Lexicon, 2012, lemma: Rederijkerskamer. 
383 Over regléméntén én boétés in rédérijkérskamérs, zié Van dér Héijdén, ‘Rédérijkérs én ovérhéid’, 1999, 
112 en Van Dixhoorn, Lustige geesten, 2009, 65-66. 
384 Nil, Harmsén, ‘Onderwys’, 1989, 29. 
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van stond.385 Deze typering sluit aan bij het zelfbeeld van het genootschap en bij de waarneming 

van zijn tijdgenoten.386 Zelf plaatsten de leden van Nil Volentibus Arduum hun activiteiten niet in 

de traditie van de rederijkers, maar in die van de zogenaamde academies, met name de 

Italiaanse en Franse.387 Zo presenteerde Meyer in januari 1671, ongeveer een jaar na de 

oprichting, tijdens een van de zittingen een Franse beschrijving van de Académie française. Dit 

werkje moest het genootschap als leidraad dienen om de gang van zaken waar nodig naar Frans 

voorbééld ‘té vérandérén én té vérbétérén’.388 Het zal geen toeval zijn dat precies een week later 

wérd béslotén dé officiëlé naam in ‘Kunstgénootschap Nil Voléntibus Arduum’ om té dopén.389 

Dé aanduiding ‘kunstgénootschap’ wérd op dat moment dus expliciet aan de eerder gebruikte 

naam toegevoegd. In een repliek op een hekelschrift distantieerde Nil Volentibus Arduum zich in 

hetzelfde jaar van de naam Reedenschool, die het genootschap volgens de auteur van het 

hekelschrift zou gebruiken. Nil zegt in zijn repliek dat de literatuurkritiek van het genootschap 

de lijn van de kritieken van de Académie française volgt.390 Ook uit de toneeltheoretische 

bespiegelingen Horatius Flaccus dichtkunst (1677) en Gebruik én misbruik (1681) van Andries 

Pels blijkt duidelijk het terminologische verschil tussen academie en kamerwezen.391 De eerste 

duiddé Péls télkéns aan als ‘kunstgénootschappén’; dé laatsté als ‘kamérs’ of ‘rédérijkérij’.392 

Harmsén noémt Nil ‘in dé waré zin van hét woord één kunstgénootschap’, omdat het zich anders 

dan de latere dichtgenootschappen niet alleen met dichtkunst maar met talrijke overige 

onderwerpen bezighield.393 

De in 1629 te Parijs opgerichte Académie française ging evenals de in 1617 te Weimar 

gestichte Fruchtbringende Gesellschaft terug op Italiaanse academies. Het waren kiemcellen voor 

de wetenschappelijke genootschappen die in de achttiende eeuw in heel Europa zouden 

ontstaan. De bekendste vroege academie was de Florentijnse Accademia della Crusca, die werd 

gesticht in 1570. In navolging hiervan ontstonden over heel West-Europa vergelijkbare 

                                                             
385 Van Dixhoorn, Lustige geesten, 2009, 43. Dat Nil één ‘modérné’ organisatiévorm was voor ‘poëtisché 
créativitéit’ wordt ook aangévoérd in: Léémans, Johannés, Kloék, Worm en donder, 2013, 225. 
386 Zo schrijft toneeldichter en Nilcriticus Joan Dullaart in één voorwoord dat hét ‘gézélschap […] nu 
onlangs, tot onderbouwinge der Nederduitse taal, en oeffening der Poëzye, en dichtkunste van eenige is 
opgérécht, na ’t voorbéélt dér doorluchté Italiaanén én léérziéké Franssén’. Vérdérop vérgélijkt hij Nil mét 
de Franse en Italiaanse academies. Laatstgenoemde treden bedachtzaam op, waartegen Nil volgens hem 
‘één party razéndé lééuwén’ is. Dullaart, ‘Aan allé bégunstigérs’, 1672, A4v, A5v-A7v. 
387 Voor meer informatie over de Académie française en de overige Franse academies zie J.-P. Caput, 
L’Académie, 1986; Von Stackelberg, Französische Klassik, 1996, 48-61. Voor een kort overzicht van 
academies in de zeventiende-ééuwsé Républiék zié: Van Ingén, ‘Dér Akadémiégédanké’, 1996. 
388 Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, [56]. Dongelmans meent in de annotatie bij dit uittreksel dat het 
hier om het werk Relation conténant l’histoire de l’Academie française van Paul Pellison-Fontanier moet 
gaan in de druk uit 1653 (Parijs). 
389 Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, [57]. 
390 Nil, ‘Antwoordt’, 1719, 61, 70.  
391 Albach stélt dat Nil naar hét voorbééld van ‘één Duitsé Génossénschaft’ zou zijn opgéricht. Om wélké 
‘Sprachgéséllschaft’ hét hiérbij zou gaan, blijft onduidélijk. Albach, Langs Kermissen, 1977, 111. 
392 Zie in Pels, Schenkeveld-van der Dussen, Horatius, 1973 bijvoorbeeld de verzen 809v, 890, 900v, 905, 
1175 en in Pels, Schenkeveld-van der Dussen, Gebruik, 1978, vs. 261, 286, 303, 321, 319, 353, 357, 385v, 
1503, 1513, 1535, 1537, 1610, 1673, 1715. 
393 Harmsén, ‘Gébruik’, 1988, 55. 
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genootschappen. Ze vertoonden vooral overeenkomsten in hun doelstellingen. Zo stonden 

steeds het behoud en de bevordering van de volkstaal centraal. Die moest gelijkwaardig worden 

aan het Latijn, zodat het Italiaans, Duits en Frans als geleerdentalen en als hoogwaardige, 

volwaardige taal voor de literatuur konden fungeren. Deze taalfilosofie werd in het openbaar 

gébracht door dé uitgavé van woordénboékén én grammatica’s. Daarnaast spééldén 

theoretische bespiegelingen op het gebied van poëtica en retorica een grote rol.394 

Zoals eerder aangestipt werd in 1617 te Amsterdam de Eerste Nederduytsche Academie 

gesticht onder regie van Samuel Coster, die medewerking genoot van P.C. Hooft en G.A. Bredero. 

Wellicht hadden de ervaringen die Hooft tijdens zijn Italiëreis had opgedaan, een duit in het 

zakje gedaan. Zo had hij Florence bezocht, waar de Accademia dell Crusca zetelde. Dit bezoek 

blijkt uit één briéf aan zijn dichtcolléga’s in Amstérdam: Aen de camer in liefd’ bloeyende. Wt 

Fiorenza (1600).395 Anders dan de Italiaanse, Franse en Duitse academies, die hun leden 

doorgaans uit de economische en politieke elite rekruteerden, stond de initiatiefnemers in 

Amstérdam, zoals éérdér opgémérkt, één ‘volksunivérsitéit’ voor allé Amstérdamsé burgérs voor 

ogen.396 Deze was in eerste instantie bedoeld als laagdrempelige Nederlandstalige tegenhanger 

van de Latijnse universitaire kennisinstelling. Van die kennis bleef een groot deel van de burgers 

immers verstoken vanwege de taalbarrière. De intentie was dan ook om de vakken aan de 

nieuwe Academie zoveel mogelijk bij de praktijk aan te laten sluiten. Het voorgenomen 

lessenpakket bestond uit exacte vakken als rekenkunde en astronomie, die voor de (reizende) 

koopman van belang waren, uit lessen in de retorica en de dichtkunst om vrij en eloquent te 

leren spreken, en uit vakken voor de algemene intellectuele vorming en beschaving, zoals 

geschiedenis, filosofie en etiquette. Van deze ambitieuze plannen voor de academie is – ondanks 

de aanvankelijke protectie door het stadsbestuur – weinig terechtgekomen. Het enige wat echt 

van de grond kwam was de opvoering van toneelstukken, die golden als praktijkvoorbeelden 

voor onder meer juist taalgebruik en correcte omgangsvormen. 

Jaren later, in 1650, sprak Joost van den Vondel zich op zijn beurt uit voor de oprichting van 

een Nederlandstalige academie. In het poëticale, programmatische geschrift Aenleidinge ter 

Nederduitsche dichtkunste riep hij op tot de stichting van een Nederlandse letterkundige 

académié naar buiténlands voorbééld, waar ‘gééstrijcké vérnuftén ondér hét béléit van géléérdé 

Mecenaten, hier over [toneeltheoretische kwesties] zomtijts onderling raetpleeghden, en zoo 

eenen nieuwen Parnas, naer den stijl van Italie, oprechttén’.397 Dat Vondel de oprichting van het 

                                                             
394 Voor een diepgaande vergelijking van de rederijkerij met het genootschapsleven uit de late 
zeventiende en achttiende eeuw zie Van Dixhoorn, Lustige geesten, 2009, 43-45. 
395 Kok, ‘Piétér Cornélisz. Hooft’, 81-84. Nil Volentibus Arduum ging er overigens van uit dat Hooft deel 
had uitgemaakt van de Accademia della Crusca. Zie verder Pels, Schenkeveld-van der Dussen, Gebruik, 
1978, vs. 382-388. 
396 Voor informatie over de Eerste Nederduytsche Academie, zie § 3.1.1.1 en bijvoorbeeld Hummelen, 
Amsterdams toneel, 1982; Wybrands, Het Amsterdamsche tooneel, 1873; Worp, Sterck, Schouwburg, 1920, 
32-79; Oey-de Vita, Geesink, Academie, 1983; Smits-Véldt, ‘Nédérduytsché Académié’, 1984. 
397 Vondel, Aenleidinge, 1977, 55. 
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kunstgenootschap Nil Volentibus Arduum in 1669 toejuichte, blijkt uit twee lofdichtjes op 

toneelstukken van het genootschap, waarop we later nog terugkomen.  

Uiteraard bestonden er ook veel verschillen tussen Nil Volentibus Arduum en de academies 

buiten de Lage Landen. Laatstgenoemde waren bijvoorbeeld voornamelijk samengesteld uit 

adellijke leden. Ook de status van de volkstaal in de afzonderlijke gebieden verschilde 

aanzienlijk, wat uiteenlopende prioriteiten met zich meebracht. Evenals de Eerste Nederduytsche 

Academie wilde Nil Volentibus Arduum zich tot een breder publiek wenden dan louter 

Latijnsprekende geleerden. Maar anders dan de academie was het genootschap nooit van plan 

om lessen in rekenkunde en retorica in klassikale vorm aan te bieden of te faciliteren. 

Kennisoverdracht moest voor geletterden verlopen via de geschriften en voor de andere sociale 

klassen en opleidingsniveaus via de toneelopvoeringen. Want met de volkstaal en met 

Nederlandstalig toneel kon een veel groter deel van de Amsterdamse bevolking worden bereikt. 

Naast de ontwikkeling van de volkstaal, het verbeteren van het taalgebruik via toneelstukken, en 

de zedenverheffing, hoopte Nil op intellectuele vorming van het publiek, maar ook van hen zelf. 

Daarvan getuigen de veelvuldige niet-litérairé of niét aan hét tonéél vérwanté théma’s dié dé Nil-

leden tijdens de bijeenkomsten bespraken.398 

3.1.2.3 Nuttige vrijetijdsbesteding 

In de inleiding voorafgaand aan handschrift Onderwys in de tooneel-poëzy rechtvaardigden de 

leden van het genootschap de oprichting door een derde reden. Dat was hun behoefte aan een 

fatsoenlijke vrijetijdsbesteding ter ontspanning van de geest in het drukke bestaan dat zij als 

medici en juristen leidden.399 Dit sloot naadloos aan bij de calvinistische maatschappij, waarin 

ledigheid als des duivels oorkussen werd gezien. Nuttige vrijetijdsbesteding was een 

veelgebruikt topos onder zeventiende-eeuwse dichters. Het is niet verwonderlijk dat Nil 

hiermee zijn magnum opus opende. De leden hadden dit werk aanvankelijk zo spoedig mogelijk 

willen uitbrengen, maar het heeft uiteindelijk een kleine honderd jaar geduurd voordat het in 

1765 voor het eerst door de Leidse uitgever Cornelis van Hoogeveen jr. (1741-1792) werd 

gepubliceerd. Ondanks haar late verschijning was de poëtica er vanaf het begin op gericht een 

publiek aan te spreken. De vrijetijdstopos zal dan ook een retoricale greep (captatio 

benevolentiae) zijn geweest die diende om een zo gunstig en deugdzaam mogelijk beeld van het 

genootschap te schetsen. 

Dé noodzaak van ontspanning motivéérdé Nil mét hét argumént ‘om door dén last dér 

bézichédén [sic] niét ovérkropt […] té wérdén’,400 met andere woorden om overspannenheid te 

voorkomen. Puur vermaak was echter niet het oogmerk. De vrije tijd moest op een 

verantwoorde manier worden ingevuld. Zo wordt in deze passage direct gezinspeeld op het 

horatiaanse kunstideaal van het nuttige vermaak door citering van de relevante passage uit de 

Ars poetica in vertaling: 

                                                             
398 Voor meer informatie, zie § 3.3. 
399 Nil, Harmsén, ‘Onderwys’, 1989, [INLEIDING], 30. 
400 Nil, Harmsén, ‘Onderwys’, 1989, [INLEIDING], 29. 
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Hij hééft op’t réghté wit gémikt, 
Die stightende ook den geest verquikt.401 

De vrijetijdsbesteding die het meeste voordeel opleverde, was de beste vorm van recreatie, 

omdat ‘ons dé réédén léért, datmén in allés watmén ondérstaat, éénig nut moét béoogén’.402 Het 

belang dat men het nut van meet af aan toeschreef, blijkt ook uit het vroegste – en in de 

beginjaren niet gebruikte – motto dat de leden voor het genootschap hadden gekozen, te weten 

Latet Utilitas (het nut blijft verborgen).403 

Wat nut en vermaak hier precies inhielden, werd niet nader gedefinieerd. De adequate 

vrijetijdsbesteding lijkt bij eerste lezing alleen betrekking te hebben op de leden van het 

genootschap zelf, wat bijzonder is, omdat het horatiaanse utile dulci-ideaal het optimale 

publiekseffect voor ogen stond, en niet zozeer de positieve uitwerkingen op de schrijver zelf. Na 

tweede lezing wordt duidelijk dat Nil zijn literaire, filosofische en wetenschappelijke geschriften 

an sich al nuttig achtte voor zijn lezers. Nil maakte hier dus geen onderscheid tussen producent 

en recipiënt: beiden hadden voordeel van het nuttige vermaak en voor beiden waren 

toneelstukken en literatuurtheorie een zinvolle besteding van ledige uren.404 

3.1.3 Reacties op het genootschap tot circa 1680 

3.1.3.1 Pennenstrijd met de Schouwburgdichters 

De oprichting van het genootschap bleef niet onopgemerkt. De leden ondernamen direct actie 

om hun missie aan iedereen te verkondigen: professionalisering van het Amsterdamse toneel, in 

het bijzonder de verbetering van het toneelrepertoire. De manifeste kritiek op het 

Schouwburgbestuur, de concurrerende vertaling van toneelstukken rond hun première en het 

zelfbewuste optreden van het genootschap baarden opzien.405 De door Nil bekritiseerde 

toneelauteurs zagen hun positie en die van het Schouwburgbestuur ondermijnd worden en 

vreesden waarschijnlijk dat hun stukken niet meer op de planken zouden komen. Het gevolg was 

                                                             
401 Nil, Harmsén, ‘Onderwys’, 1989, [INLEIDING], 29. 
402 Nil, Harmsén, ‘Onderwys’, 1989, [INLEIDING], 29. 
403 Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, [2]. Het genootschap blijkt echter al gauw Nil Volentibus Arduum 
als hoofdmotto te hebben gebruikt, vergezeld van het volgende vignet: een klimmer die de top van een 
rots met daarbovenop een (laurier)struik probeert te bereiken. Reeds de eerste publicatie, namelijk 
Agrippa, die volgens de dateringen op de voorpagina en aan het einde van het nawoord in 1669 in eerste 
druk was verschenen, was voorzien van de spreuk Nil Volentibus Arduum met het daarbij horende beeld. 
Het credo Latet Utilitas was bedoeld om bij de publicatie van privé-stukken door leden te worden 
gebruikt. Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, [63]. Dit motto uit de Metamorfosen van Ovidius doet wat 
bétréft hét ‘vérbérgén’ stérk dénkén aan dé spréukén dié Déscartés gébruikté: ‘Larvatus prodéo’ (ik draag 
één maskér) én ‘Béné vixit, qui béné latuit’ (hij hééft goéd gélééfd dié zich goéd hééft vérborgén). Grimm, 
Französische Klassik, 2005, 97. 
404 Elders in de poëtica Naauwkeurig onderwys in de tooneel-poëzy wordt dit verschil tussen publiekseffect 
én producénténéfféct wél gémaakt, té wétén in hét hoofdstuk ‘Vandé Nuttighéid, én’t vérmaak dér 
Toonéélspéélén’, maar ook hiér wordt niét gézégd welke van die twee componenten, de 
publieksgerichtheid of het eigen voordeel, zwaarder zou moeten wegen. Nil, Harmsén, ‘Onderwys’, 1989, 
[VI], 64-68. Over vermaak in laatzeventiende-ééuwsé tonéélstukkén zié Konst, ‘Hét vérmaak’, 1994. 
405 Samenvattingen van de Pennenstrijd zijn te vinden in bijvoorbeeld Te Winkel, Ontwikkelingsgang, 
1924, dl. 4, 429-433; Porteman, Smits-Veldt, Een nieuw vaderland, 2008, 700-701. 
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een pennenstrijd die ongeveer twee jaar duurde en zich voornamelijk afspeelde in de voor- en 

nawoorden bij toneelteksten. Toneeldichter Hendrik de Graeff beet het spits af in het voorwoord 

bij zijn Agrippa-vertaling (eind 1669), die hij opdroeg aan vier regenten van de Schouwburg. 

Wellicht was hij toen al op de hoogte van het feit dat er een groepje dichters de Agrippa opnieuw 

vertaalde en die vertaling als kritiek op het Schouwburgbestuur aan de man wilde brengen. In 

ieder geval wist De Graeff dat er lieden waren die veel aan te merken hadden op het bestuur van 

dé Schouwburg. Hij hékéldé dézé conspiréréndé ‘Toonéélkrijtérs’, omdat zé kritiék op 

andermans toneelwerk hadden en het zittende Schouwburgbestuur openlijk belasterden met de 

bedoeling zelf die plaats in te nemen.406 De scherpe bewoordingen uit De Graeffs voorwoord 

zetten de toon voor de polemiek die volgde. Ook de opdracht van zijn komedie Den dullen 

ammirael, die De Graeff in augustus 1670 ondertekende, maar die volgens Nil niet door hem zelf 

was geschreven, kent diezelfde scherpe toon.407 In deze opdracht hekelde De Graeff vooral de 

openlijke kritiek van Nil Volentibus Arduum op het toneelwerk van andere dichters, en zijn 

corrigerende analyses en vertalingen. Het genootschap had inmiddels immers drie 

Schouwburgstukken van concurrerende vertalingen voorzien en deze met stevige kritiek 

omkleed.408 Dit leidde tot onzekerheid bij de Schouwburgdichters, die uit angst voor Nils kritiek 

het theater geen stukken meer aanboden.409 In hetzelfde jaar verscheen de anoniem uitgegeven 

tragedie De Griekse Antigone. In hét événééns anoniémé voorwoord of ‘Béricht aan allé 

Béminaars dér poëzy’ in dézé uitgavé wérdén dé lédén van Nil Volentibus Arduum met ad 

hominem-argumenten neergezet als kwaaddoeners en geesteszieken die zich uit leedvermaak 

ten doel hadden gesteld om dichters meedogenloos te kwetsen. Als mogelijke oorzaak hiervan 

bestemde de anonieme auteur van dit stuk hun geleerdheid en honger naar kennis, omdat al 

vélén ‘door dé studién zijn komén té vérvallén in één frénésié [razérnij] ofté raazéndé dullighéyt 

[dolhéid]’.410 Volgend op de toneeltekst van Griekse Antigone is bovendien een nawoord 

afgédrukt mét dé titél ‘Op hét Dichtkunstigh Onderzoek gestelt achter de nagerijmde Oroondates 

en Statira’, dat is ondértékénd mét dé léttérs E.B.I.S.K.A. – een acroniem waarin we de initialen 

                                                             
406 ‘Doch wat aéngaét dé Toonéélkrijtérs, zulcké haérkloovéndé Momusén schuw ik, want wy zién dat 
dezen niet voor hebben, dan door heymelijcke samenspanningen, de Schouwburgh stormenderhandt te 
overweldigen, en als een pest door hun besmettelijcken aenhang te vergiftigen: en zoo het in hun macht 
stond dé voét dér zélvigé régééringé, […] té schoppén, én té vérniétigén, én zigh zélvén of andérén door 
hun kuyperyen daer in te dringen, om alzoo naer hun factié […] té régéérén, om alzoo uyt té wérckén dé 
onmaétighéydt van haéré driftén […]. Die op alle Marckten, Wijnhuyzen, en Biergelagen, ja zelfs op de 
Schouwburg […] luydén […] opmaéckén [aanzetten, TH] en beweegen, de hedendaeghse regeering der 
Schouwburgh te lasteren, en uyt te krijten, en voor wanschepselen te doopen, de Speelen die dagelijx 
aldaér wordén vértoont […]. Dié hun iét én ontzién dé tégénwoordigé Régéntén […] te beleedigen en in 
hun achtbaerheydt te quetsen, en die hun subject zijn op te hitsen, en aen te moedigen tot scheuring, om 
alzoo dé zélvé hunné bédiéningé walgélijck té maéckén.’ Dé Graéff, ‘Aén dé Achtbaéré’, 1669, 2v-3v. 
407 Nil, ‘Dichtkunstigh ondérzoék’, 1670, 65. 
408 Dat waren de eerder aangehaalde Agrippa-vertaling uit 1669, en uit 1670 Gelyke tweelingen (n.a.v. Joan 
Blasius, Dubbel en enkkel) en Spookend weeuwtje (n.a.v. Adriaan Peys, Nacht-spokende joffer). 
409 Dit zegt Lodewijk Meyer in de opdracht voorafgaand aan Nil, Spookend weeuwtje, 1670, *6r. 
410 [s.n.] ‘Béricht’, 1670, 3v. 
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van de Schouwburgregenten kunnen herkennen.411 Dit nawoord was een polemische repliek op 

het zogenaamdé ‘dichtkunstig ondérzoék’ van Nil Voléntibus Arduum, één uitvoérigé kritisché 

bespreking naar aanleiding van de Nederlandse vertaling van de hand van Schouwburghoofd 

Joan Blasius uit 1670. Uit het voor- en nabericht bij Griekse Antigone spreekt verontwaardiging 

over Nils literatuurkritiek, waardoor men besloot de aanval met gelijke munt terug te betalen. 

Hiervoor werd echter geen recent verschenen toneelstuk van het genootschap gekozen – 

kennelijk was het niet zo makkelijk om hiertegen in te gaan – maar werden een gedicht van 

Johannes Antonides van der Goes en Lodewijk Meyers pre-classicistische tragedie Verloofde 

koninksbruidt uit 1668 bekritiseerd. 

Het genootschap repliceerde met een drieledig betoog.412 Het eerste deel, Antwoordt op het 

voor- en naberecht, vormt een reactie op het voorwoord en is opgesteld in een even aanvallende 

toon. Het genootschap identificeert hierin Thomas Asselijn als hoofdauteur van het voor- en 

nabericht, dat hij vermoedelijk met hulp van het Schouwburgbestuur geschreven zou hebben, 

aangezien de teksten bij de Schouwburgdrukker waren gedrukt en op de Schouwburg waren 

verkocht.413 Het tweede deel, Verdeediging van de aangetogene plaatsen uit de Verloofde 

koningsbruidt, door Meyer geschreven, is een enigszins sarcastische uitleg naar aanleiding van 

Asselijns kritiek op Meyers tragedie. Dit pamflet wordt afgesloten met een zeer kritische 

recensie van een op de Schouwburg gespeeld stuk.414 In deze passage provoceert het 

genootschap door te beweren dat de vervaardiging van concurrerende vertalingen al vruchten 

begon af te werpen, aangezien het Schouwburgbestuur reeds deskundiger en oplettender te 

werk bleek te gaan bij de keuze van toneelstukken. 

Intussen begonnen ook anderen zich in de strijd te mengen: in een aantal pamfletten werd de 

onenigheid tussen beide partijen kritisch onder de loep genomen en werd de scherpe toon – in 

niet minder scherpe bewoordingen – gelaakt.415 Nil distantieerde zich uitdrukkelijk van die 

paskwillen.416 Asselijn haalde in het voorjaar 1671 nog eens uit naar het genootschap en verweet 

hét ‘laffighédén’ én ‘bittérhéydt’ én vooral hét gébrék aan inspiratié voor éigén tonéélwérk.417 

Een jaar later veroordeelde toneeldichter Joan Dullaart (1630-?) de expliciete kritiek en 

concurrerende vertalingen van het genootschap, al was hij het eens met Nils taalkundige en 

poëticalé opvattingén én vond hij dé vérzén van hét génootschap ‘loffélijk én onbérispélijk’.418 In 

dezelfde tijd uitte de dichter Pieter Rixtel zijn ongenoegen over Nils toneelkritiek, hoewel hij 

enkele maanden daarvoor nog een van zijn gedichten als blijk van vriendschap aan het 

                                                             
411 E.B.I.S.K.A., ‘Nabéricht’, 1670, D3v. Volgens Nil ging het bij de ondertekenaar van het voorwoord, N.N., 
en die van het naawoord, E.B.I.S.K.A., om een en dezelfde persoon. Nil, ‘Antwoordt’, 1719, 59. 
412 Nil, Antwoordt, 1670. 
413 Voor meer informatie over Thomas Assélijn zié Worp, ‘Thomas Assélijn’, 1884, 45-100; Meijer Drees, 
Treurspelen, 1989 en de inleiding in Asselijn, Meijer Drees, Op- en ondergang, 1994. 
414 Het gaat om Pieter Dubbels toneelvertaling Tooneelspel zonder tooneelspel (1671) naar het Frans van 
Philippe Quinault. 
415 Zie bijvoorbeeld de pamfletten [s.n.] Poëtae, 1670 en [s.n.] Nieuwe-jaers-gift, 1671. 
416 Nil, ‘Antwoordt’, 1719, 109. 
417 Assélijn, ‘Aan dén E.A. Héér’, 1671, *4v. 
418 Dullaart, ‘Aan allé bégunstigérs’, 1672, A7v. 
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genootschap had gezonden. Wellicht had Nil zich ook hierover kritisch uitgelaten en was hem dit 

via Antonides ter ore gekomen.419 Zo schrééf Rixtél naar aanléiding van Blasius’ blijspél Malle 

wedding één lofdicht, waarin hij Blasius’ moéd én kunsténaarschap prijst. Ondanks allé féllé 

lastéringén én ‘géstorté hovaardy uyt haét’ van hén ‘dié kunnén dat sy willén’, Nil dus, bood hij 

opnieuw een stuk aan de Schouwburg aan. In 1672 hekelde Rixtel in de opdracht bij zijn tragedie 

Grooten Robbert in scherpe bewoordingen Nils lange kritische voorwoorden en de 

tegenvertalingen.420 

Hoe de openlijke kritiek van het genootschap ook moge worden gewaardeerd, feit is dat de 

negen leden er bewust voor kozen die duidelijk in het openbaar uit te dragen en er zoveel 

mogelijk ruchtbaarheid aan te geven met de intentie om reacties van de tegenpartij uit te lokken. 

De publicatie van hun kritiek was hierbij een belangrijke factor. Opmerkelijk is ook het feit dat 

het genootschap de strijd onder de aandacht van de gewone Schouwburgbezoeker wilde 

brengen. Al in 1670 was Pels bezig met een klucht waarvan de beginscènes zijn gewijd aan de 

kritiek op het Schouwburgrepertoire en de vervaardiging van toneelstukken.421 Deze klucht, die 

pas in de jaren tachtig van de zeventiende eeuw zou verschijnen, had in geval van een vroege 

uitvoering een groot publiek kunnen bereiken en het Schouwburgconflict van brede aandacht 

kunnen voorzien. De intensiteit van de polemiek en het medium (gedrukte tekst) gaven het nog 

jonge genootschap binnen de kortste keren grote bekendheid, maar zouden de beeldvorming 

van Nil Volentibus Arduum als een strijdlustige, impertinente groep na-apers nog eeuwenlang 

bepalen. 

3.1.3.2 Vondels lofdichten 

Van begin af aan waren er ook positieve geluiden. Zo verschenen er van de hand van de 

hoogbejaarde Vondel lofdichten op twee vroege vertalingen die onder het vignet van Nil 

Volentibus Arduum waren gepubliceerd. Zoals eerder beschreven, had Vondel zich twintig jaar 

eerder expliciet uitgesproken voor de oprichting van een dergelijk genootschap. Toch werden 

zijn gédichtjés door litératuurhistorici stééds wéér als ‘op zichzélf wéinig zéggénd’ afgédaan.422 

Vondéls éérsté gédichtjé draagt dé titél ‘Op dén wélvértaaldén Agrippa’ én wérd geschreven 

naar aanleiding van de vlak voor de oprichting van het genootschap verschenen tegenvertaling 

Agrippa, of de gewaande Tiberinus, in het najaar van 1669. Het luidt als volgt: 

Indien u Aristotels regel       [Aristotels regel: de aristotelische poëtica] 
Van speelen aensta, steek uw zegel   [steek uw zegel aan: spreek je goedkeuring uit over] 
Aan spel van oordeel en verstant. 
Zoo schuift men lompen aan een kant.  [lompen: vodden, hier: slechte toneelstukken] 

                                                             
419 Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, [56], [824]-[827]. 
420 Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, [827]. 
421 Nil, Bedrooge mof, 1689. Pels had al in april 1670 een eerste versie van dit toneelstuk gereed. Nil, 
Dongelmans, Documenten, 1982, [24]. Zie § 4.2 voor meer informatie over deze klucht. 
422 Zie bijvoorbeeld Jonckbloet, die meent dat Vondel het lofdicht bij Agrippa schreef, omdat zijn vriend 
Antonides de hoofdvertaler zou zijn geweest. Jonckbloet, Geschiedenis, 1890, dl. 4, 422. Zie ook Porteman, 
Smits-Veldt, Een nieuw vaderland, 2008, 700. 
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Impliciet keurde Vondel in dit versje de eerste Nederlandse Agrippa-vertaling, die van Hendrik 

de Graeff, af en prees hij de tweede – gereguleerde – vertaling, die de aristotelische toneelregels 

beter in acht nam. Terwijl de niet-aristotélisché drama’s hiér mét waardélozé voddén wordén 

vergeleken, verdienen de betere, dat wil zeggen aristotelische stukken expliciete voorspraak van 

Vondel. Het tweede gedichtje heeft Vondel op de eerste komedie van Nil geschreven:423 

De Neêrduitsch wil geen Plautus wijken.  [Neêrduitsch: Nederlander, hier de vertaler; wil: zal] 
Men kent den vader aen de vrucht. 
De dwaeling baert een schoone klucht. 
Wie zagh ooit schooner twee Gelijken.   [twee Gelijken: allusie op titel Gelyke tweelingen] 

Volgens Vondel doet het genootschap niet onder voor de Romeinse komedieschrijver Plautus en 

événaart dé Nédérlandsé vérsié (‘dé vrucht’) hét Latijnsé originéél (‘dé vadér’). Dé laatsté twéé 

regels staan verschillende lezingen toe. Zo staat in regel drie dat de persoonsverwisseling 

(‘dwaling’) voor één voortréffélijké, dat wil zéggén komisché klucht zorgt. Dé ‘dwaling’ staat hiér 

echter ook voor een vergissing of misstap, waarmee de eerste Nederlandse vertaling, die van 

Joan Blasius, wordt bedoeld, die de aanleiding vormde voor Nils hervertaling. Vondel 

concludeert in regel vier dat Nils versie de betere vertaling is en hij herhaalt tegelijkertijd dat 

het origineel en de Nilvertaling aan elkaar gewaagd zijn (twee Gelijken = origineel en vertaling). 

De korte gedichten werden door het genootschap zeer op prijs gesteld – geheel in 

tegenspraak met de door sommige literatuurhistorici veronderstelde vijandschap of 

tegenstelling tussen Vondel en Nil Volentibus Arduum – en ze werden als dichterlijk keurmerk 

voor de toneelteksten afgedrukt.424 De lofdichten verschenen al in de eerste drukken uit 

respectievelijk 1669 en 1670, wat betekent dat Vondel de stukken reeds voor publicatie moet 

hebben gelezen. Ook uit een andere opmerking blijkt dat leden van het genootschap Vondel 

persoonlijk kenden en hem aan hun kant wisten in hun strijd voor een beter 

Schouwburgrepertoire. De tegenstanders van Nil haalden Vondel in de opdracht voor de 

komedie Den dullen ammirael als autoriteit aan in de kritiek op het genootschap. Nil repliceerde 

hierop als volgt: 

Ook is het een belaccheljcke [sic] plasdank,425 die zy by den Heer J.v.Vondel hebben willen behaalen, 
als zy zijne geleerde poëetische lessen zo jammerlijk te passe [in de praktijk, TH] brengen, en tonen, 
dat zy niet weten, hoe zijn E. de nakrabbelaars der poëeten uitvunst, en dien de eer van nader 
toegang en kennis met dien voortreffelijken Man toegestaan is, weeten hoe hoog die Lompen [de 
slechte toneelstukken van de Schouwburg, TH] by hem te boek staan.426 

                                                             
423 Vondél, Stérck, ‘Op dé vértaéling’, 1937, 624. 
424 Voor meer informatie over de veronderstelde vijandschap tussen Vondel en het genootschap zie 
Bossers, ‘Nil én Vondél’, 1978/1979, 95-101. Uit de publicaties blijkt juist dat Nil veel waardering had 
voor Vondél. Zo duiddé mén mét ‘dé allérbésté Schryvérs’ én ‘puik van Schryvérs al té maal’ Vondél én 
Hooft aan, aldus Andriés Péls in zijn ‘Voorrédé aan dén Léézér’, in: Péls, Schénkévéld-van der Dussen, 
Horatius, 1973, 54, vs. 844. 
425 Plasdank halen: iets doen om bij iemand in de gunst te komen. 
426 Nil, ‘Dichtkunstigh ondérzoék’, 1670, 65-66. 
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Of Vondél in dé éérsté jarén échtér daadwérkélijk als ‘béschérmhéér’ van Nil Voléntibus Arduum 

optrad, zoals Te Winkel aanneemt, is twijfelachtig, aangezien daar in de bronnen niets over te 

vinden is.427 Wel was Vondel het genootschap vriendschappelijk gezind en kende hij in ieder 

geval de leden Antonides, Meyer, Pels en Blaeu persoonlijk.428 

3.1.3.3 Kritiek van dichtbij 

In 1671 moeten er in het genootschap enige spanningen zijn ontstaan, waarschijnlijk tussen 

Johannes Antonides van der Goes en Andries Pels.429 Antonides stapte in de zomer van dit jaar 

uit Nil, vlak na voltooiing van zijn magnum opus Ystroom. Wel deed hij na publicatie van dit 

rivierdicht in oktober van hetzelfde jaar een exemplaar aan het genootschap toekomen.430 In 

1673 publiceerde hij het gedicht Oorspronk van’s lands ongevallen, opgedragen aan zijn vriend 

Joachim Oudaan, waarin hij zijn afkeer van de Franse politiek, maar ook van de Franse taal, 

kunstregels en mode niet onder stoelen of banken stak. Hij ontkent ronduit de voorbeeldfunctie 

van de Franse cultuur vanwege het wrede optreden van de Fransen in de oorlog. Zo ontraadt hij 

onder andere de Franse ‘dwingélant’ ‘slaéfs té volgén’, 

Want wié kan’s vyands wijzé én taél zoo hoog waérdéérén, 
Als die lafhartig zig wil laten overheeren.431 
[…] 
De Fransche weêrhaan kraeide ons lang zijn wetten toe. 
Toen ketelde ons zijn stem. Nu krimptmén voor dé roê […]. 
Wat toverzang maekt u behaeglijk in ons lant! 
Wat ketens zijn ’t, die gy zo fijn en listig spant! 
Vervloekte ketens, die wy eerst met vreugde zoghten, 
Och! Was nu ’t zoékén uit.432 
[…] 
Verjaegt den vyant, maer verjaegt eerst zijne zeden: 
Men koopt den Franschen zier te duur voor lijk en goet 
Nu wascht dié sméttén af in ’s vyants dartél bloét.433 

Antonides’ verzen richten zich eveneens tegen de invloed van de Franse letterkunde en de 

toneelwetten. Doordat hij afstand neemt van het volgen van de (Franse) regels, neemt hij ook 

afstand van Nils streven naar gereguleerde literatuur. Of dit gedicht daadwerkelijk een bewuste 

                                                             
427 Te Winkel, Ontwikkelingsgang, 1924, dl. 4 , 424. 
428 Te Winkel, Ontwikkelingsgang, 1924, dl. 4, 424. Mertens heeft Van den Endens contacten in het literaire 
milieu grafisch uitgebeeld en wijst daarbij op de directe band tussen onder andere Vondel, Meyer en 
Antonides van der Goes. Mertens, Van den Enden, 2012, 55. 
429 Daarop duidt het lijkdicht dat Thomas Arentsz op Antonides heeft geschreven. Daarin beschrijft hij hoe 
Antonides in het hiernamaals door Vondel naar de troon van de dichtgod geleid wordt onder het toeziend 
oog van Griéksé én Latijnsé dichtérs. ‘Térwyl myn waardé Péls hém groét, / Hun zaligh lot maakt hén tot 
vrinden / Elk reykt, vol vruegt, om stryt de hand; / Hen scheydt voortaan geen misverstant, / Geen nyt kan 
méér hun oog vérblindén.’ Aréntsz, Mengel-poëzy, 1724, 271. 
430 Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, [97]. 
431 Antonides, Ooprspronk, 1673, 4. 
432 Antonides, Ooprspronk, 1673, 5. 
433 Antonides, Ooprspronk, 1673, 8. 
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afkeer van het genootschap inhoudt is niet zeker. Franse invloeden – in het bijzonder de mode – 

werden ook door Nil enigszins kritisch beoogd.434 

Twee jaar later, in 1676, publiceerde Antonides de felle satire Marsyas met duidelijke 

toespelingen op leden van Nil Volentibus Arduum.435 Antonides droeg dit gedicht op aan zijn 

vriend, de koopman, dichter en latere Schouwburgregent Joan Pluimer. Aanleiding was wellicht 

diens geplande bezoek aan het genootschap op 2 juni van hetzelfde jaar.436 In het gedicht – 

géïnspiréérd op Ovidius’ Metamorphoses – wordt de hoogmoed van de satyr Marsyas gehekeld, 

die ervan overtuigd is de beste muzikant te zijn. Hij schaart een groep adepten om zich heen en 

bekritiseert alle andere muzikanten. Verblind door zijn eigendunk gaat hij een wedstrijd aan met 

zanggod Apollo. Dé afspraak daarbij is dat dé ovérwinnaar dé ovérwonnéné mag ‘straffén naé 

bégéérté’. Apollo wint én vilt Marsyas levend. Marsyas zelf is een allegorie op Nil-lid Andries 

Pels. Meyer en Bouwmeester worden als zijn aanhangers Liceet en Forbas ten tonele gevoerd; de 

overige leden van het genootschap worden in het algemeen als satyrs voorgesteld.437 

Pluimer, de geadresseerdé van Antonidés’ satiré, wist hét génootschap op 16 fébruari 1678 

tijdens de officiële heropening van de Schouwburg in aanwezigheid van de magistraat op de 

vingers te tikken. Dat deed hij in een voorspel dat hij speciaal voor die gelegenheid had 

geschreven en dat ook daadwerkelijk werd opgevoerd. Pluimers kritiek is frappant te noemen 

als we bedenken dat er op dat moment juist drie Nil-leden in het Schouwburgbestuur zitting 

hadden. In dit op zijn zachtst gezegd ambigue voorspel problematiseert hij de kritische geest van 

Nil, al noemt hij het genootschap niet bij naam. Dat Momus, de personificatie van de ongegronde 

kritiek, een directe toespeling op Nil of wellicht op Pels was, blijkt uit meerdere passages. Zo 

wordt Momus herhaaldelijk neergezet als bespotter en criticaster. Momus ontkent dit niet, maar 

omkléédt hét mét één rédén: ‘Daar ik, wannéér ik spot, maar spot om ’t volk té léérén’. In dé 

viérdé scèné vérkondigt Momus nu zélf ‘één van dié baazén’ van dé Schouwburg té zijn. 

Daarnaast verwijst het personagé Cupido naar drama’s dié Momus zou hébbén vérgaard én dié 

nota béné ‘tot last van staat én kérk’ zoudén zijn, mét andéré woordén dié staat én kérk zoudén 

lasteren.438 Het genootschap had in zijn beginjaren inderdaad veel toneelspelen vervaardigd en 

bijeengebracht, en Pels was de vertaler van het politiek gevoelige zinnespel Tieranny van 

Eigenbaat.439 

                                                             
434 Zo uit de wijze tante Sofia in de komedie Spookend weeuwtje zich zéér kritisch ovér ‘één Franschén 
géést’ waarvan thans iédéréén bézétén is. Nil, Spookend weeuwtje, 1670, 22. 
435 Antonides, Marsyas, 1676. Over Antonides en zijn werk Marsyas, zie Minderaa ‘Antonidés’ satiré’, 1965. 
Ovér Antonidés’ vértrék bij Nil, zié, Nil, Dongélmans, Documenten, 1982, 5-6 en de levensbeschrijvingen in 
de tweede en de derde druk van Van der Goes, Gedichten, 1705 en Van der Goes, Gedichten, 1714. 
436 Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, [340]. 
437 Minderaa ‘Antonidés’ satiré’, 1965, 241, 251. 
438 Pluimér, ‘Voorspél’, 1692, 204. 
439 Voor dit zinnéspél én dé politiéké implicatiés zié hét artikél van Van dér Havén, Holzhéy, ‘Tiéranny’, 
2007. 
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Afb. 5  Portret van Johannes Antonides van der Goes, een van de negen oprichters van 

Nil Volentibus Arduum. Al in de zomer van 1671 verliet hij het genoot schap,  

waarschijnlijk uit onenigheid met Andries Pels.  Later publiceerde hij het hekeldicht 

Marsyas  over Nil Volentibus Arduum ( UBG:  17 N 153).  
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Over de ideeën van het genootschap zijn de goddelijke personages in principe wel te spreken. 

Minerva openbaart immers een reeks Schouwburgwetten die veel overeenkomst vertonen met 

de toneelwetten van Nil, wat de hekeling van het genootschap enigszins afzwakt. Zo dienen 

komische personages uit treurspelen te worden geweerd. Bovendien stemt Momus rap in met de 

regels die Minerva verkondigt. Minerva vat hier in feite de Schouwburgnotitie uit 1677 in verzen 

samen.440 In deze tekst hadden de nieuwe Schouwburgregenten en de magistraat de functie van 

toneelopvoeringen vastgelegd en hadden ze bepaald dat er geen politieke en religieuze stof op 

de planken mocht komen, evenmin als onzedelijke, kwetsende of zwartmakende inhoud. 

Diezelfde ideeën verwerkte Pels in zijn toneeltraktaat Gebruik én misbruik. Dat anderen hem of 

het hele genootschap in het personage van Momus herkenden, blijkt uit het voor- en naspel dat 

Nil in 1679 aan de komedie Gierige Geeraardt toevoegde.441 In dit korte toneelstuk verweert Nil 

zich tegen zijn critici. Het voorwoord vermeldt expliciet dat het genootschap zijn pijlen zelf niet 

op werkelijk bestaande personen richt en dat Pluimers personage Momus evenmin naar een 

concreet persoon zou verwijzen. Kennelijk achtte Nil het noodzakelijk om het gerucht van 

Pluimers aanval als onzin af te doen, hoogstwaarschijnlijk omdat Pluimer vanaf 1679 zelf deel 

uitmaakte van het Schouwburgbestuur en men vanaf dat moment als eenheid naar buiten wilde 

treden.442 

In 1679 verscheen het anonieme vertaalde toneelstukje De Spookende Weeuwtjes. Hierin 

wordt kritiek geleverd op zowel een eerste vertaling van Andries Peys, Nacht-spookende joffer 

(1670), als op de concurrerende vertaling Spookend weeuwtje (1670) door Nil Volentibus 

Arduum. In het toneelstuk verdedigen Angelique en Jakoba voor Thalia en Apol de vertaling 

waaruit ze afkomstig zijn. Van Apol willen ze weten welk weeuwtje, met andere woorden welke 

vérsié, bétér is. Apol hééft véél aan té mérkén op dé onvérstaanbaarhéid van Péys’ Nacht-

spookende joffer. Maar ook Nils Spookend weeuwtje krijgt ervan langs: het taalgebruik is eerder 

Amsterdams dan Haags, waar de komedies gesitueerd zijn. Flip – de angstige knecht uit Nils 

tegenvertaling – verschijnt plotseling hardop schimpend op de berg Parnassus naast Apol, maar 

die gooit hem er snel weer van af vanwege diens onbeschoftheid. Uiteindelijk voldoet geen van 

beide stukken, aldus Apol. 

De auteur van dit toneelstukje heeft beide toneelteksten gebruikt voor zijn kritisch werk. Zo 

laat hij de personages meerdere keren zichelf of hun tegenstander citeren. Niets wijst erop dat 

deze berijmde kritiek daadwerkelijk is opgevoerd. In de opdracht bij dit korte toneelstuk wordt 

ook betwijfeld dat dit gaat gebeuren.443 De anonieme auteur spreekt in de preliminaire werken 

zijn ongenoegen uit over de kritische geschriften van het genootschap van zeven jaar eerder en 

over het beleid van het zittende Schouwburgbestuur, waarvan Nil inmiddels deel uitmaakte.444 

                                                             
440 SAA, Burgemeesters, [5026], inv.nr. 598. 
441 Nil, Voor- én naspél, 1679. 
442 Wybrands, Het Amsterdamsche toneel, 1873, 230. 
443[s.n.] De spookende weeuwtjes, 1679, A3r. 
444[s.n.] De spookende weeuwtjes, 1679, A2r-3v. Wellicht is dit stuk ontstaan n.a.v. de opvoeringen van Nils 
versie vanaf augustus 1678. Het is mogelijk dat dit toneelstuk afkomstig is uit de kring van Antonides, 
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Dat is in zoverre bijzonder als dat het genootschap toen al enkele jaren geen nieuwe 

tegenvertaling meer had gepubliceerd. Nils reactie op dit toneelstukje krijgt nog hetzelfde jaar 

vorm in het hierboven genoemde voor- en naspel. 

3.1.3.4 Positieve geluiden 

Ondanks of misschien wel dankzij alle felle uithalen wist het genootschap binnen enkele jaren 

een vaste plaats in de Amsterdamse toneelwereld te veroveren. Rond 1676 had het zich in 

Amsterdam tot geaccepteerde toneelinstantie ontwikkeld, waar geen toneelschrijver omheen 

kon. De sluiting van de Schouwburg in 1672 en de contacten van het genootschap met het 

stadsbestuur hebben hier zeker aan bijgedragen.445 Echter, de institutionalisering van het 

genootschap is in de eerste plaats te danken aan de inspanningen van de leden op poëticaal 

gebied: de talrijke toneelpublicaties uit de eerste jaren en de onmiskenbare positionering binnen 

de Amsterdamse toneelwereld. Schoven er in de beginjaren nog slechts incidenteel bezoekers 

aan bij de vergaderingen, rond 1675 veranderde dat. Vanaf die tijd waren er opvallend vaak 

gasten bij de zittingen aanwezig, onder wie stadsbestuurders als secretaris Dirk Geelvink (1656-

1684), zoon van burgemeester Kornelis Geelvinck (1621-1689), en voormalig schepen Pieter de 

Graeff (1638-1707).446 Secretaris Joan van Vlooswyck schoof zelfs twee keer aan: de eerste keer 

in 1673 en vijf jaar later opnieuw.447 Op 15 oktober 1675 was de toen zesentwintigjarige 

chirurgijn en dichter Govert Bidloo (1649-1713) bij een zitting van Nil te gast. Tien jaar later 

schreef hij een scherpe satire over het genootschap in de vorm van een zinnespel met de titel 

Muitery en nederlaag van Midas, Koning Onverstand of comma, punct, parenthesis, dat werd 

opgevoerd in 1685 en gedrukt in 1723.448 Hierin hekelde hij de leden van het genootschap uit de 

jaren tachtig.449 Naast leden van het stadsbestuur en collega-dichters kwam soms ook familie 

een kijkje nemen. Zo bezocht Joan Blaeu (1650-1712), directeur van de beroemde drukkerij-

uitgeverij op de Bloemgracht en broer van Nil-lid Willem Blaeu, het gezelschap in 1676.450 In 

1679 nam de broer van de toen inmiddels overleden Anthonius van Koppenol aan een 

vergadering deel.451 Deze toeloop van gasten veroorzaakte een stijging van het aantal verzoeken 

om lidmaatschap. In 1676 werd om deze reden de toetreding vergemakkelijkt: alle kandidaten 

die door hun reputatie en geleerdheid het aanzien van het genootschap konden vergroten, 

zouden voortaan worden toegelaten.452 Andere tekenen waaruit blijkt dat Nil zich een naam had 

verworven, waren aan het genootschap gerichte cadeaus, de bemachtiging van 

(samenwerkings)opdrachten en het feit dat andere auteurs hun werk graag door het Nil lieten 

                                                                                                                                                                                              
omdat er aan de Griekse god Marsyas wordt gerefereerd – één toéspéling op Antonidés’ gelijknamige 
gedicht uit 1676, waarin hij het genootschap hekelt en Pels als Marsyas afschildert. Zie § 3.1.3.4. 
445 Voor meer informatie zie § 1.2.2.3 en 3.4. 
446 Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, [371], [430]. 
447 Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, [166], [434]. 
448 Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, [308]; Bidloo, De muitery, 1723. 
449 Worp, Sterck, Schouwburg, 1920, 141. 
450 Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, [324]. 
451 Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, [491]. 
452 Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, [357]. 
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keuren. Zo legde de Amsterdamse regent en (toneel)dichter Joan Six in 1676 op de gelijknamige 

buitenplaats zijn gedicht De Muiderberg aan het genootschap voor.453 Drie jaar later vereerde 

glasgraveur en dichter Willem Jacobosz. Heemskerck (1613-1692) Nil mét één ‘gésnédén glas, 

daar den titel Van Nil Volentibus Arduum op staat’ én één gédicht. Hét génootschap zond hém als 

dank het eigen verzameld werk toe.454 

De reputatie van kundige en vaardige auteurs die de leden genoten , zorgde ervoor dat het 

genootschap steeds vaker verzoeken van buitenaf kreeg. Al in 1671 legde de remonstrantse 

predikant en latere Hooft-, Vondel- en De Ruyterbiograaf Gerard Brandt (1626-1685) het 

genootschap voor om een grammatica van het Nederlands te schrijven en zodoende voort te 

bouwen op de studies van Hooft. Toen het genootschap dit voorstel inwilligde, kreeg het enkele 

maanden later van Aarnout Hooft een uitgave van de verzamelde werken van diens vader P.C. 

Hooft toegezonden.455 In 1677 werd er op verzoek van burgemeester Johannes Hudde besloten 

een satire van Juvenalis te vertalen.456 Andries Pels schreef zijn toneeltraktaat Gebruik én 

misbruik op rekest van het Amsterdamse stadsbestuur.457 Voorts verlangde de jonge arts en 

toneeldichter Pieter Bernagie Nils oordeel over een door hem geschreven toneelstuk.458 Ook 

onder boekverkopers en uitgevers was er vraag naar werk van het genootschap. Zo klopte 

Willem van Beaumont (?-1681), ‘boékverkoper’ van onder andere Vondels emblematische werk 

Vorstelijke Warande der Dieren (1617), in 1675 en 1677 herhaaldelijk bij het genootschap aan 

om dit werk, terwijl Vondel nog lééfdé, door hét génootschap té latén ‘vérbétérén’.459 De 

Brusselse uitgever Frans Foppens nodigde het genootschap uit om de Nederlandse vertaling te 

verzorgen bij een uitgave van Otto van Veens Emblemata Horatiana.460  

In december 1677, toen het stadsbestuur besloot de Schouwburg te heropenen, benoemden 

de burgemeesters drie leden van Nil Volentibus Arduum tot Schouwburgregenten, namelijk 

Bouwmeester, Meyer en Pels. De waardigheid van het genootschap was toen zodanig opgekrikt 

dat de stedelijke overheid het kennelijk wenselijk achtte het genootschap een prominente en 

invloedrijke plaats te gunnen binnen de Amsterdamse toneelwereld. Daarbij zal hebben 

geholpen dat de liberale Spinozavriend Johannes Hudde in 1677 een van de zittende 

burgemeesters was.461 

                                                             
453 Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, [320]. 
454 Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, [500]. 
455 Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, [73], [102]. 
456 Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, [407]. 
457 Zié bijvoorbééld Péls’ béschrijving van dé théatérsluiting én héropéning. Dé burgérmééstérén zoudén 
de sluiting in 1672 hebben besloten vanwege het politiek hachelijke repertoire van de Schouwburg en de 
politiéké situatié. Aan dé héropéning stéldén zé stréngé wéttén: ‘mét véél vérbét'ring in dé wéttén, / Om 
op de zéden, om op kunst, én taal te létten, / En niet op 't géld; om schémp, én ontucht eeuwig van /  
't Hérvórmde Schouwtoonéél té doémén in dé ban’. Nu hééft Péls ‘van hoogér’hand dé liévé last ontfangén’ 
de strenge Schouwburgwetten op rijm te zetten en bekend te maken. Pels, Schenkeveld-van der Dussen, 
Gebruik, 1978, vs. 10, 927-932.  
458 Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, [497]. 
459 Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, [310], [317], [381]. 
460 Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, [277], [279], [282]-[302]. 
461 Wagenaar, Amsterdam, stk. 3, 1767, 304. 
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3.1.3.5 Doctorenstrijd 

In hetzelfde jaar 1677 barstte er in Amsterdam een felle pamflettenstrijd los, de zogenaamde 

doctorenstrijd, die een jaar zou duren.462 De aanleiding hiervoor was een medisch geschil tussen 

stadsvroedmeester Andries Boekelman aan de ene kant en gasthuisdokter Bonaventura van 

Dortmont aan de andere. Zij beschuldigden elkaar van incompetentie. De ruzie was ontstaan na 

de zeer moeizame bevalling van een jonge vrouw. In totaal werden er een kleine vijftig 

pamfletten aan de kwestie gewijd. Acht daarvan waren van de hand van Boekelman of Van 

Dortmont zelf, maar de overgrote meerderheid verscheen anoniem.463 In het achtste pamflet uit 

deze reeks, gepubliceerd onder de titel Horrel in de wacht, vinden we in deze polemiek de eerste 

verwijzing naar het genootschap.464 Bouwmeester, Pels, Dop en Meyer werden enigszins 

verbloemd, maar nochtans op de man af bespot. Kort daarna werden hun namen in de strijd 

voluit gebruikt.465 De anti-cartesiaan en arts Jan Baptist van Lamsweerde dacht het genootschap 

als actief deelnemer in de doctorenstrijd te hebben geïdentificeerd en schreef een reactie op Nils 

vermeende aanval met de titel Geluckwenschingh den Leden van de vergaderingh, bekendt door 

den zinspreuck Nil volentibus arduum […].466 Daarin parodieerde hij de vorm van voorwoorden 

en opdrachten bij toneelteksten van het genootschap en laakte hij inhoudelijk de volgens hem 

gebrekkige spelling van Pels, de gevaarlijke filosofische opvattingen van Bouwmeester en de 

fouten in de lexicologie van Meyer. Echter, Van Lamsweerdes aantijgingen waren onterecht: het 

genootschap had zich geenszins in de discussie gemengd.467 Toch volgden er meer pamfletten 

waarin de leden van het genootschap van allerlei zaken werden beschuldigd, waaronder 

atheïsme en contacten met Adriaan Koerbagh en met de toen onbekende schrijvers van de twee 

verboden werken De philosophie d'uytleghster der H. Schrifture (Meyer) en Tractatus theologico-

politicus (Spinoza).468 Zo verscheen er een pamflet in het Frans met de titel Sentiments d’un 

voyageur, sur plusieurs Libelles de ce temps waarin uitvoerig wordt ingegaan op de doctorenstrijd 

en Nil. De schrijver van dit paskwil verkeerde in de veronderstelling dat er twee Nilgroepen in 

Amsterdam opereerden – ondér dézélfdé naam. Dé éné groép béstond uit éérzamé ‘géns d’Esprit 

& dé mérité’ dié zich haddén toégélégd op studié, ontwikkéling van hét Nédérlands én 

verbetering van de dichtkunst. De andere groep had zijn leden daarentegen uit goddeloze leden 

gérékrutéérd: ‘Esprits Bizarrés, Prophanés, Athéés, pour né pas diré Diaboliqués’. Zij géloofdén 

niet in de heilige drie-eenheid en in de Bijbel als woord Gods. Bovendien gaven ze uitermate 

gévaarlijké boékén uit. Als voorbééldén noémt dé anoniémé autéur Spinoza’s Tractatus 

Theologico Politicus en Lodewijk Meyers Philosophia S. Scripturae Interpres. De schrijver van dit 

                                                             
462 Ovér dé doctorénstrijd én dé daaruit voortvloéiéndé pamfléttén zié Pééréboom, ‘Lijsjé Jans’, 1993. 
463 Pééréboom, ‘Lijsjé Jans’, 1993, 95. Voor een uitvoerige samenvatting, zie Kooijmans, De 
doodskunstenaar, 2004, 105-118; voor de betrekking van Nil bij die pamflettenstrijd zie: 135-143. 
464 [s.n.] Horrel, 1677, voornamelijk 6-9. 
465 Van Lamsweerde, Geluckwenschingh, 1677, 3. 
466 Over Van Lamsweerde zie het NNBW, dl. 8, col. 1007. 
467 Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, [406]. 
468 Zie bijvooorbeeld [s.n.] De koeckoecx-zangh [1677], 5. In dit pamflet worden allerlei kwalijke dingen 
beweerd over het genootschap en het persoonlijke leven van de leden. 
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pamflet, die aangeeft beide werken te hebben gelezen, weet wel zeker dat het verderfelijke 

boeken zijn die grote onrust kunnen voortbrengen.469 

Kooijmans wijst in zijn studie over de Amsterdamse anatoom Frederik Ruysch, die kant van 

Boekelman had gekozen, op overeenkomsten met Nil: 

Zoals Frederik Ruysch het anatomisch theater gebruikte om nieuwe inzichten te verbreiden, zo 
zagen Lodewijk Meijer en de zijnen de schouwburg als een podium om ideeën over te brengen. Wat 
ze te berde brachten verschilde in reikwijdte, maar had als gemeenschappelijk kenmerk dat het 
éigén inzicht hét uitgangspunt was. […] Zé géloofdén niét méér dat dé ‘oudén’ de wijsheid in pacht 
haddén géhad. […] Zowél Ruysch als dé autéurs van Nil Voléntibus Arduum hielden zich daarbij 
nadrukkelijk bezig met de manier waarop hun inzichten het beste konden worden 
gepresenteerd.470 

Evenals Meyer en Bouwmeester dat in de theologie en filosofie deden, verzette de anatoom zich 

tegen de klakkeloze overname van vooroordelen.471 Dié ‘éigénwijshéid’ bracht Van Lamswéérdé 

tegen zowel Ruysch als het genootschap op. De leden van Nil hadden zich vijf jaar eerder immers 

als polemisten geprofileerd en meerdere leden bezaten een medische achtergrond. Dat moet tot 

de tot de veronderstelling hebben geleid dat het genootschap Boekelman en Ruysch in deze 

medische pamflettenstrijd ondersteunde. Ofwel speelde een ander feit een rol: de elf jaar eerder 

overleden zus van Nil-lid Blaeu, Maria Elisabeth Blaeu (1643-1666), was met gasthuisdokter Van 

Dortmont getrouwd geweest.472 Mogelijk leidde deze familieband tot de veronderstelling dat Nil 

vast zijn mening in dit conflict wilde verkondigen, al behoorde Van Dortmont juist tot het andere 

kamp. Hoe dan ook, het genootschap reageerde tijdens een Nilbijeenkomst enigszins 

vérbouwéréérd op dé paskwillén ‘waarby dé héérén kunstgénootén in haar éér én réputatié 

wordén géraakt’.473 Toch wérd béslotén allé aantijgingén én lastérpraat ‘stilzwygéndé té 

passéérén én niét té antwoordén’. In élk géval één lid was het hier niet helemaal mee eens en 

besloot op eigen houtje actie tegen de laster te ondernemen: nog in hetzelfde jaar klaagde Nil-lid 

en voormalig schepen Willem Blaeu de arts Van Lamsweerde aan, wat resulteerde in een 

beslaglegging op het pamflet Geluckwenschingh.474 Ook Horrel in de wacht mocht op last van de 

schout niet meer worden verkocht. Dat hier niet als groep tegen de persoonlijk bedoelde 

aantijgingen werd opgetreden, is een koersverandering ten opzichte van de beginjaren, toen het 

genootschap zijn positie juist met behulp van een gezamenlijke pennenstrijd probeerde te 

veroveren. Destijds was het de leden echter om een plaats in het literaire circuit te doen terwijl 

het genootschap in 1677 niet bij de doctorenstrijd betrokken wilde worden. 

                                                             
469 [s.n.] Sentiments [1677], 5-7. Zie ook A. Eeltjes, De Librye, 1887, 69. 
470 Kooijmans, De doodskunstenaar, 2004, 137-138. 
471 Kooijmans, De doodskunstenaar, 2004, 139. 
472 Elias, De Vroedschap, dl. 1, 1903, 473. 
473 Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, [406]. 
474 Pééréboom, ‘Lijsjé Jans’, 1993, 96. 
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3.2 Werkwijze 

Nadat ik de oprichtingsgeschiedenis, de strategie van Nil en de contemporaine reacties op het 

genootschap heb behandeld, en vóór onze blik te richten op daadwerkelijke producten ervan, 

staat in het tweede deel van dit hoofdstuk het operationele niveau centraal: hoe functioneerden 

dé vérgadéringén, dééd Nil aan één voorlopér van ‘kwalitéitsbéwaking’ én op wélké méthode 

viel in dat geval de keus? 

3.2.1 Organisatie en vergaderingen 

3.2.1.1 Vergaderlocaties 

Elke vergadering die het genootschap belegde, leverde notulen op. Getuige het achttiende-

eeuwse afschrift van die vergaderstukken heeft het kunstgenootschap twee periodes van 

bestaan gekend. De eerste periode liep van de oprichting in 1669 tot begin 1680. Toen werden 

de notulen gestaakt, waarschijnlijk omdat Meyer, Bouwmeester en Pels eind jaren zeventig 

enigszins overbelast waren geraakt, nadat ze in 1678 Schouwburgregent waren geworden en 

hun handen vol hadden aan hun nieuwe functie.475 De periode tot 1680 is het best 

gedocumenteerd: de vergaderstukken lopen zonder onderbreking door. De tweede periode 

begint met de heroprichting van het genootschap in augustus 1682. Wanneer het genootschap 

zijn activiteiten voorgoed beëindigde, is aan de hand van de notulen niet te achterhalen. Deze 

lopen – met een enkele onderbreking – tot eind 1687 door. Uit andere bronnen kunnen we 

echter opmaken dat het genootschap op dat moment niet ophield te bestaan. 

Uit de notulen blijkt dat de perioden waarin alle leden samen aan één project werkten, het 

meest gestructureerd en het productiefst waren. In tijden van meer individuele gerichtheid zien 

we dat er minder vergaderingen plaatsvonden en dat leden de afspraken omtrent hun 

opdrachten minder secuur nakwamen, wat op een verminderd engagement duidt.476 De 

bijeenkomsten speeldén zich tot én mét 5 méi 1676 ‘eens ter weeke, en dat op Dinsdagh 

beginnende des avonts ten 5 en eindigende ten 8 uuren’477 op hét Singél af in dé hérbérg ‘Stil 

Malta, in dé voorzaal aan dé straat’. Dit was ongévéér tér hoogté van hét huidigé P.C. Hoofthuis 

(UvA).478 

 

                                                             
475 Uit Nil, Dongelmans, Documenten, 1982 blijkt dat de vergaderingen in de jaren 1679 en 1680 vaak niet 
doorgingen en overeengekomen stukken te laat of niet werden ingeleverd. 
476 Nil, Dongelmans, Documenten, 1982. 
477 Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, [0], [813]. 
478 Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, [813]. Van Eéghén hééft gévondén dat ‘dé hérbérg vroégér hét 
14dé huis bézuidén dé Torénstéég’ was én naast één hérbérg als lokaliteit voor vergaderingen fungeerde. 
Van Eéghén, ‘Dé hérbérg’, 1967. 
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Afb. 6 Het Singel in de negentiende eeuw. In het pand rechts van het gebouw met steigers bevond zich de herberg Stil Malta 

waar het genootschap in de beginjaren wekelijks bijeenkwam. Thans staat hier het P.C. Hoofthuis.  ( SAA ,  afb. 

010003001271). 
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Na deze datum werden de vergaderingen in het huis van de classicistische schilder Gerard de 

Lairesse op de Nieuwmarkt gehouden.479 Na de heroprichting in 1682 vergaderde men enkele 

maanden bij Albert Magnus, uitgever en boekverkoper op de Nieuwendijk in de buurt van de 

Dam, waarna dé bijéénkomstén zich naar ‘dé Zwaan’ vérplaatstén, wat waarschijnlijk één 

herberg was. In 1687 keerde men ten slotte terug naar herberg Stil Malta, de plek waar men in 

1669 was begonnen.480 

3.2.1.2 Statuten 

In gemeenschappelijke vrijetijdsbesteding school volgens de leden een zeker gevaar, namelijk 

een te grote mate van gezelligheid die in losbandigheid zou kunnen ontaarden. De leden van het 

genootschap waren er dan ook op bedacht hun voorgenomen taken hoog in het vaandel te 

houden.481 Er werden richtlijnen opgesteld die de gang van zaken tijdens de wekelijkse zittingen 

regelden. Deze kaders moesten voorkomen dat het genootschap zijn missie uit het oog zou 

verliezen en dat gezelligheid de drijfveer van de bijeenkomsten zou worden. De gedragsregels, 

die in de loop der tijden werden uitgebreid en aangepast, kwamen terecht in de notulen en 

werden – enigszins ingekort – ondér hét kopjé ‘Wéttén’ opgénomén aan hét bégin van het 

manuscript van de toneelpoëtica Naauwkeurig onderwys (zie afb. 7 en 8). 

Volgéns dé régléméntén warén afléidingén als ‘spél én wédding’ [gokkén] vérbodén; 

hétzélfdé gold voor ‘toébak drinkén’ [rokén].482 Alle leden hadden dezelfde rechten en plichten. 

Besluiten werden bij meerderheid van stemmen genomen. Als het aantal voor- en 

tegenstemmen even groot was, telde de stem van de voorzitter (president) dubbel.483 

Het voorzitterschap en het ambt van notulist (scriba) zouden volgens de reglementen om de 

twee weken rouleren.484 Na twee weken diende de scriba de daaropvolgende twee weken als 

voorzitter op te treden, terwijl een ander lid de notulen verzorgde. Een ledenlijst met vaste 

volgorde en voorzien van ledennummers waarborgde een evenredige verdeling van de taken. 

Die volgorde had men in de eerste zitting per loting vastgelegd.485 Blijkens de overgeleverde 

documenten waren de bijeenkomsten in organisatorisch opzicht egalitair van aard. 

                                                             
479 Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, [357], [803]. Over De Lairesse en zijn relatie met Nil Volentibus 
Arduum zié Snoép, ‘Gérard Lairéssé’, 1970; Dé Vriés, ‘Dé poëtisché géést’, 2004. 
480 Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, [357], [803]. 
481 Door ‘té grootén ontlastingé [ontspanning] té véél ontslagén té wérdén [zich té véél té onttrekken aan 
de plichten].’, zié Nil, Harmsén, ‘Onderwys’, 1989, [INLEIDING], 29. 
482 Nil, Harmsén, ‘Onderwys’, 1989, [INLEIDING], 30; Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, [817]. 
483 Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, [819]. 
484 Nil, Harmsén, ‘Onderwys’, 1989, [INLEIDING], 29. Hier zien we een duidelijk verschil met de 
rederijkerskamers, waar een prins, deken of keizer aangesteld was die het bestuur van de kamer voorzat. 
Van Dixhoorn, Lustige geesten, 2009, 65-66. 
485 Nil, Harmsén, ‘Onderwys’, 1989, [INLEIDING], 29; Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, 19-20. 
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Afb. 7 en 8  Anders dan de druk van Naauwkeurig onderwys  uit 1756 begint Nils zeventiende -eeuwse Onderwys-handschrift met een 

hoofdstuk over o.a. de gedragsregels (‘wetten’) en een overzicht van de oprichtingsleden.  ( UBL :  LTK  1134).  
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Ondanks de duidelijke richtlijnen en voornemens omtrent de organisatie schommelde de 

roulatie van de ambten – voorzitter en notulist – in de eerste weken tussen een en vier 

zittingen.486 Pas drie maanden na de oprichting blijkt er overwegend een termijn van twee 

weken per ambt te zijn aangehouden.487 Uit de statuten en notulen is niet op te maken of 

Lodewijk Meyer of Andries Pels een leidende rol aannamen of een andere status hadden dan de 

overige leden.488 Niettemin laat zich een opvallend grote betrokkenheid van Bouwmeester en 

vooral van Meyer afleiden uit het feit dat beiden opmerkelijk vaak als voorzitter of notulist 

insprongén wannéér hun colléga’s vérhindérd warén.489 

De présidént zat dé vérgadéringén voor én zag érop toé dat allés ‘mét ordé’ toéging.490 De 

scriba diende behalve te notuleren ook geldstraffen te innen, al werd voor het beheer van de kas 

in de tweede helft van de jaren zeventig tijdelijk een kashouder aangesteld. Die oefende het 

ambt drie maanden achtereen uit en droeg het dan volgens de door de ledenlijst geregelde 

volgorde aan een medelid over.491 Kwam iemand de regels niet na, dan moest hij een boete 

betalen. In het geval van onvoorziene omstandigheden en problemen stelden de leden nieuwe 

geboden en boetes in om de voortgang en het goede verloop van de zittingen te kunnen 

handhaven.492 Voor iedere overtreding werd een zeker bedrag vastgesteld.493 Zo dienden 

laatkomers met een vertraging van minder dan een half uur drie stuivers te betalen, spijbelaars 

twaalf, en iemand die een deadline niet nakwam eveneens twaalf stuivers. Opmerkelijk hoog 

was de boete voor het onaangekondigd meenemen van bezoek: drie gulden en drie stuivers.494 

Deze regel werd ingesteld op 21 februari 1673, nadat ‘dé hr. Johannés Niéupoort, réntmééstér 

généraal dér graaflyké doméynén’ één wéék éérdér kénnélijk zondér aanmélding mét één lid van 

het gezelschap was meegekomen.495 Dit waren hoge bedragen als we voor ogen houden dat het 

gemiddelde inkomen van een ambachtsman 300 gulden per jaar bedroeg, dat wil zeggen 

ongeveer twintig stuivers per dag.496 De hoogte van de boetes werd met de heroprichting in 

1682 enigszins aangepast, maar de regelingen bleven in grote lijnen gehandhaafd.497 

                                                             
486 Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, [1]-[16]. 
487 Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, [17] en volgende. 
488 Zo worden beiden bijvoorbeeld door Van de Louw als leden met een bijzondere status aangeduid. Van 
de Louw, Valeurs nationales [1979], 260. Ook volgens de nieuwe literatuurgeschiedenis was Meyer 
‘voorman’ én Péls de ‘woordvoérdér’ van hét génootschap. Portéman, Smits-Veldt, Een nieuw vaderland, 
2008, 694, 705. 
489 Zie voor Bouwmeester bijvoorbeeld Dongelmans, Documenten, [32], [33], [35]-[37], [59], [85]-[86] en 
voor Meyer bijvoorbeeld [41], [42], [53]-[55], [74], [76], [78]-[83], [94]. 
490 Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, [814]. 
491 Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, [365], [492]. 
492 Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, bv. [8], [27], [28], [31]. 
493 Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, [813]-[819]. 
494 Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, [169], [818]. 
495 Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, [168]. 
496 Een stuiver was 0,05 gulden. Zandvliet, De 250 rijksten, 2006, XIII. 
497 Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, [560a]. 



- 125 - 

 

3.2.1.3 Auteurschap, motto en vignet 

Werken die in groepsverband werden vervaardigd, verschenen onder de lijfspreuk Nil 

Volentibus Arduum en doorgaans zonder vermelding van een individuele auteursnaam op de 

titelpagina.498 Het dichterlijke individu speelde, in ieder geval naar buiten toe, geen rol. Als een 

opdracht of voorwoord door een specifiek lid is ondertekend, duidt dat er niet per se op dat hij 

het leeuwendeel van die tekst ook zelf had geschreven. Zo blijkt de komedie Gelyke tweelingen 

een groepsproject te zijn geweest,499 waarbij allé lédén wérd gévraagd ‘schriftélyk in [té] 

lévérén, ’t géén zy noodig achtén tot één voorrédé of opdragté vandé Gélyké Twéélingén’.500 De 

opdracht is door Meyer en Pels geschreven, maar is uiteindelijk door Antonides ondertekend.501 

Dat Nil een ander auteursbegrip hanteerde dan wij tegenwoordig blijkt ook uit de 

vergadernotulen van 1 maart 1678 waarin staat dat Lucas Watering voortaan bij de Schouwburg 

als dichter van de komedie Gelyke tweelingen moest optreden om de ophanden zijnde opvoering 

te begeleidén. Dé formuléring ‘Op dé Schouwburg zullén voortaan békénd staan als dichtérs’ is 

voor een hedendaagse lezer curieus, omdat Watering nog niet eens toegetreden was tot Nil, toen 

het genootschap de komedie had afgerond.502 Desalniettemin werd hij hier tot dichter 

gebombardeerd. Ook voor het waarschijnlijk tweede groepsproject, de komedie Gierige 

Geeraardt wérd tijdéns dié vérgadéring één ‘dichtér’ voor dé Schouwburgadministratie 

aangewezen, dat was Willem Blaeu. Kennelijk hanteerde de Schouwburg alleen individuen als 

auteurs en was het niet mogelijk om een heel genootschap hiervoor op te geven. De gewoonte 

om preliminaire teksten door één persoon te laten ondertekenen, lijkt in de loop der tijd te zijn 

afgezwakt: steeds vaker werd er met de naam van het genootschap ondertekend of volstond de 

aanduiding Nil op de titelpagina. 

De Agrippa-vertaling, die vlak voor de oprichting van het genootschap was vervaardigd, 

verscheen onder de naam Nil Volentibus Arduum met als vignet drie jonge mannen die een 

laurierboom, symbool voor succes, roem en onsterfelijkheid, trachten te bereiken die boven op 

een steile rots staat. Eén van hen heeft de top al bereikt. De tweede is halverwege en krijgt hulp 

van de eerste, die hem door toereiking van een lauriertak naar boven trekt. De laatste wil net 

aan de klim beginnen, maar kijkt nog wat schichtig om naar een blaffend hondje.503 

                                                             
498 Dé énigé uitzondéring is Péls’ Gebruik én misbruik (1681) dat op dé titélpagina ‘A. PÉLS’ vérméldt en 
daaronder het vignet en de naam van het genootschap, zie: Pels, Schenkeveld-van der Dussen, Gebruik, 
1978, 38. 
499 Péls wérd vérzocht ‘zyn gédéélté dér Ménéchmi’ in té lévérén én allé stukkén vérvolgéns aan één 
eindredactie te onderwerpen op een boete van maar liefst vijftig stuivers. Nil, Dongelmans, Documenten, 
1982, [10]. 
500 Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, [13] en 344 nr. 48. 
501 Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, [13] en 344 nr. 48. 
502 Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, [437]. Watering trad pas in februari 1678 toe tot het genootschap. 
De komedie Gelyke tweelingen was daarentegen al in 1671 in druk verschenen. 
503 Zie Dongelmans voor een korte beschrijving en een overzicht van de vignetten, Nil, Dongelmans, 
Documenten, 1982, 391-408. 
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Afb. 9 en 10 Het eerste en het tweede vignet van Nil Volentibus Arduum ( UBL  1253 G 14 / privécollectie).  
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De drie jonge mannen stellen de verschillende fases van het kunstenaarschap voor. Meer in het 

bijzonder symboliseren ze de ontwikkelingsstadia in het creatieve ambacht. Kunst is een 

serieuze en vooral zware bezigheid, zoals de steile rots symboliseert. De beginnende kunstenaar 

aan de voet van de berg moet nog veel leren en heeft dus nog veel werk voor de boeg. De 

gevorderde kunstenaar is halverwege en kan al naar een stuk van de roem grijpen (de 

lauriertak), maar ook hij moet nog enige moeite doen om de top te bereiken. De gearriveerde en 

volleerde kunstenaar, of poeta doctus, plukt de vruchten van zijn inspanningen: roem. Het 

keffertje belichaamt de bijtende critici. Alleen de beginneling is er bang voor, want alleen hij kan 

door het hondje gebeten worden. De andere twee zijn voor het beest al ongenaakbaar. De 

zinspreuk van het genootschap – niets is moeilijk voor hen die willen, afgeleid van Horatius, 

Carmina 1,3, 37, waar té lézén is: ‘nil mortalibus arduum ést’ (niéts is moéilijk voor stérvélingén) 

– staat enigszins haaks op de boodschap van de gravure: deze beeldt wel degelijk grote 

inspanning langs een steile rots uit. De juiste lezing van het motto was dan ook dat niets 

bezwaarlijk en onmogelijk is voor degene die een doel voor ogen heeft en zich daar 

daadwerkelijk voor inzet.504 Dit was duidelijk een aansporing aan het adres van dichters en het 

bestuur van de Schouwburg: met meer inspanning en kunde zouden zij betere toneelstukken en 

een betere programmering kunnen bewerkstelligen. Het genootschap zelf beweerde echter dat 

de spreuk slechts een appel op de eigen leden was.505 

Die gravure werd tot 1672 gebruikt. Vanaf 1677 gebruikte Nil nog steeds hetzelfde motto, 

maar was het vignet licht gewijzigd, en wel met één hangende klimmer zonder hond in plaats 

van drie met hond. Dat die lijfspreuk en de afbeelding van de klimmer(s) in de volgende jaren 

voor alle publicaties van het genootschap werden gebruikt, lag niet zo voor de hand. In de 

constituerende zitting van eind november 1669 hadden Meyer en Antonides de opdracht 

gekregen één ‘spréuk’ té bédénkén voor dé wekelijkse bezigheden. Kennelijk wilden de leden 

een nieuw begin markeren met een ander motto dan dat uit de juist voltooide Agrippa-vertaling. 

Een week later, op 3 december 1669, werd de nieuwe naam bekendgemaakt, te weten Latet 

Utilitas (het nut is verborgén). Als afbéélding wérdén twéé ‘kuyffélaars’, één soort 

‘badmintonnérs’, gékozén.506 Er is in die tijd echter geen nieuwe gravure gemaakt en de 

toneelstukken bleven gewoon verschijnen onder de naam Nil Volentibus Arduum met het 

bijbehorende vignet met de rotsbeklimming. 

Een aantal leden van het genootschap dichtte en vertaalde niet alleen binnen het 

genootschap, maar was ook daarbuiten als auteur actief. De werken die zij op persoonlijke titel 

produceerden, zo besloot men tijdens een zitting in het voorjaar van 1671, zouden niet worden 

uitgégévén ‘mét hét géwooné mérktékén van Nil Voléntibus Arduum, maar [mét] dé spréuk én 

                                                             
504 Nil vertaaldé dit motto zélf als volgt: ‘zich niéts onmogélijk achténdé, wannéér zy maar dén wil hébbén’, 
zie het voorwoord van het genootschap bij de concurrerende vertaling: Nil, Gelyke tweelingen, 1670. 
Geciteerd uit Nil, Harmsen, ‘Gelyke tweelingen’, 1985, 242. 
505 Nil, Harmsen, ‘Gelyke tweelingen’, 1985, 242. 
506 Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, [2]. Eind 1676 kwam het alternatieve motto weer ter sprake: Pels 
kréég toén opracht één ‘finaaltjé’ [vérsiéring, gravuré?] té latén makén ‘mét twéé kuifélborjéns én één 
kuifféltjé én dé spréuk Latét Utilitas’, [368]. 
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het merkteken van Latet Utilitas’.507 Het duurde echter nog vijf jaar voordat ér zo’n gravuré té 

laten maken.508 In dezelfde tijd kreeg de schilder Gerard Lairesse de opdracht een nieuw 

ontwerp voor een titelgravure van de rotsbeklimming aan te leveren en bestelde het 

génootschap één zégélring ‘mét dé woordén NIL VOLENTIBUS ARDUUM’.509 Ondanks 

bovengenoemd besluit werden het nieuwe motto en de gravuré mét dé ‘kuyffélaars’ in hét 

onmiddellijke vervolg niet gebruikt voor werken die buiten het groepsverband ontstonden. Zo 

vérschéén Péls’ Ars poetica-vertaling in 1677 onder de eigennaam van de auteur, zonder 

génootschapsvignét én zondér ‘kuyffélaars’. Pas in de achttiende eeuw verschenen er enkele 

toneelstukken met deze gravure en de nieuwe lijfspreuk, maar vaak in combinatie met de oude 

leus en de bergbeklimmer.510 

In de jaren 1684-1686 en in 1698 werd het nieuwe motto in licht gewijzigde vorm Latet 

Quoque Utilitas (ook het nut is verborgen) bij vijftien toneelstukken gebruikt, samen met een 

afbéélding van twéé ‘kuyffélaars’. Ténminsté één déél van dié tonéélstukkén is van dé hand van 

arts en classicistisch dichter Pieter Bernagie (1656-1699), die in 1679 een toneelstuk ter 

beoordeling aan het genootschap had voorgelegd.511 Dat hij voor zijn toneelwerk dit motto 

gebruikte, wordt gesuggereerd door zijn ondertekening van de opdracht bij zijn tragedie 

Arminius.512 Hierdoor wordt thans aangenomen dat hij de maker is van alle stukken onder dit 

motto. Als deze veronderstelling correct is, betekent dit dat Bernagie tussen zijn 29e en 31e 

levensjaar veertien toneelstukken publiceerde en in 1698 nog een vijftiende.513 

3.2.2 De onderzoeksmethode van Nil 

Tijdens de zittingen werden administratieve zaken afgehandeld, maar het belangrijkste 

onderdeel waren de wekelijkse voordrachten. Eén lid besprak een van tevoren uitgewerkt 

onderwerp of las voor uit zelfgeschreven of vertaald werk. De overige leden stelden kritische 

vragen en leverden commentaar. Voor de groepsprojecten gold dat de sprekers hun mondelinge 

verhandelingen vervolgens op schrift stelden en bij de komende zitting aan de scriba 

overhandigden.514 In de schriftelijke versie waren de kritische opmerkingen van de collega’s 

verwerkt. Het manuscript circuleerde daarna nog onder de leden en werd voorzien van 

commentaar en correcties, alvorens het werd gepubliceerd. Het productieproces was dus goed 

                                                             
507 Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, [63]. 
508 Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, [368]. 
509 Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, [369], [370]. 
510 Zie voor de publicatiegegevens de aanhang in Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, 315-317. 
511 Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, [497], [499], [503]. 
512 Zie Bernagie, Arminius, 1686. 
513 Een andere mogelijkheid is dat het hierbij om stukken van verschillende toneelauteurs gaat, die in 
navolging van Nil of met medewerking van Nil classicistische toneelstukken produceerden. Niet alleen uit 
de naam en het vignet zou dit afgeleid kunnen worden, maar ook uit de streng gereguleerde toneelkunst 
die onder dit vignet verscheen en die uitermate classicistisch van aard was. Eveneens in die richting wijst 
de publicatie van het zinnespel De mode in 1698. Nil-lid Blaeu las in novémbér 1682 hét ‘éérsté Spél van 
dé Modé, door hém vértaald’. Nils vértaling is nooit ondér hét vignét van Nil vérschénén. Nil, Dongélmans, 
Documenten, 1982, [568]. 
514 Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, [814]. 
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gepland en blijkens de notulen werden de teksten tijdens interne redactierondes grondig 

bijgeschaafd. Over individuele (deel)projecten hadden de leden zelf de leiding. Input en kritiek 

kwam echter ook hierbij van alle leden en er lijkt alleen tot publicatie onder naam van het 

genootschap te zijn besloten als het merendeel van de leden achter het resultaat stond. 

Voordat de leden van het genootschap aan een gezamenlijk project begonnen, werd het 

nieuwe onderwerp nauwkeurig ontleed in de kleinste bestanddelen, die op hun beurt 

onderzocht werden. Dit gebeurde gedurende de zojuist omschreven voordrachten. Het 

analytische procédé van systematische ontleding van een onderwerp werd bij meerdere 

groépsprojéctén toégépast. Zo kréég Méyér in januari 1670 dé opdracht ‘té handélén van dé 

natuur én éygénschap van ’t tonéélspél’.515 In mei 1671 werd hém gévraagd ‘één ontwérp’ voor 

te leggen dat als basis moest dienen voor de beschrijving van de Nederduitsche grammatica.516 In 

januari 1673 krégén Bouwmééstér, Van Koppénol én Méyér dé opdracht één ‘tafél van dé 

Algemeene Rederyk- of Wélspréékkunst’ té vérvaardigen.517 Het enige overgeleverde voorbeeld 

dat de voorbereidende en systematiserende stappen van het scheppende proces illustreert, is 

bewaard gebleven in het handschrift van de poëtica Naauwkeurig onderwys. Voorafgaand aan 

het gedeelte over de toneelpoëtica vinden we hierin de tafel Vande Natuur en Eigenschappen des 

Tooneelspels, één gésystématiséérdé wéérgavé van dé algéméné kénmérkén (‘éigénschappén’) 

die aan het dramatische genre werden toegekend. 

De boomstructuur geeft de onderlinge samenhang en de hiërarchie van de afzonderlijke 

elementen weer. De nauwgezette ontleding van de toneelpoëtica in kleine segmenten was niet 

alleen een instrument bij de analyse van dit literair-theoretische model, maar beschrijft ook zeer 

nauwkeurig de structuur van de tekstuele poëtica als het gaat om de kenmerken van alle soorten 

toneel. Concreet betreft het hier de hoofdstukken 7 (Vande Nuttigheid, en’t vermaak der 

Tooneelspeelen) tot en met 26 (Van het Tooneel enz.). Deze analytische benadering staaft de hang 

van het genootschap naar een systematische en methodologische werkwijze. 

Iets soortgelijks lijkt te zijn nagestreefd bij de niet overgeleverde Nederduitsche grammatica, 

waarvan we slechts de titels en de volgorde van de voordrachten weten.518 Deze titels en de 

volgorde komen opvallend overeen met de hoofdstukken van Meyers Italiaansche spraakkonst 

uit 1672.519 Hét is aannémélijk dat dé vérhandélingén ovér ‘natuur én éygénschap’ van hét 

Nederlands en over de retorica op vergelijkbare wijze waren gestructureerd als het 

toneelgedeelte in de poëtica.520 

 

                                                             
515 Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, [10], [13]. Zie ook Van de Louw, Valeurs nationales, [1979], 306. 
516 Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, [75], [77]. 
517 Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, [165]. 
518 Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, [705]-[773]. 
519 Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, 64-65,  Meyer, Italiaansche spraakkonst, 1672. 
520 Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, [74], [165]. 
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Afb. 11  Dit boomdiagram uit  het handschrift  Onderwys  structureerde het 

onderzoek naar de toneeltheorie en bepaalde de opbouw van Nils poëtica. Voordat 

Nil aan zijn Naauwkeurig onderwys  begon, stelde het eerst dit schema op om de 

materie in kleine behapbare elementen te ontleden  (UBL :  LTK 1134).  
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Nil lijkt deze vorm van ontleding niet toevallig te hebben gekozen. Er zijn overeenkomsten aan 

té wijzén mét Déscartés’ méthodologisché éisén uit zijn Discours de la méthode (1637). Uiteraard 

is de schematische weergave van complexe onderwerpen al veel ouder; ze heeft haar wortels in 

de oudheid. In hét Nédérlandsé taalgébiéd kunnén wé dénkén aan dé schéma’s bij hét trivium 

(drie delen uit 1584, 1585 en 1587) van rederijkerskamer De Eglantier. In dézé schéma’s zijn 

onder andere de dialectica en retorica ontleed.521 Dé schéma’s warén vooral géricht op dé 

mnemotechniek, dat wil zeggen het onthouden van complexe onderwerpen, die doorgaans door 

anderen waren uitgewerkt.522 Dit tabellarisch uitbeelden van bestaande kennis was in Europa 

gangbaar. Zo wérdén dé rétorica van Cicéro én Aristotélés’ filosofié door dé zéstiéndé-eeuwers 

Orazio Toscanella en Giason Denores in boomdiagrammen gepresenteerd. Door de complexe 

materie in kleine onderdelen te ontleden en visueel te ordenen konden de diagrammen als 

geheugensteun functioneren, waardoor de inhoud eenvoudiger uit het hoofd kon worden 

geleerd en kon worden gereproduceerd. De oudere boomdiagrammen hadden dus een 

didactische, op het leerproces gerichte functie en waren bedoeld voor gebruikers, zoals 

leerlingen. 

Bij het schema van Meyer is iets anders aan de hand: het weerspiegelde de uiteenzettings- of 

onderzoeksmethode en had dus de functie van een uiteenzettingsschema.523 Het memoriseren 

van de inhoud was hier hooguit secundair. Centraal stond de toegang tot het te bestuderen en 

analyseren domein – de toneelkunst, de grammatica, de logica. Meyer, die goed thuis was in de 

cartesiaanse methode, stelde zelf het schema op om vat te krijgen op het veelbesproken 

onderwerp, zodat de leden van het genootschap het vervolgens systematisch en volledig konden 

onderzoeken en later op logische en overtuigende wijze konden beschrijven. Zoals Descartes 

ervan uitging dat er over elke zaak slechts één waarheid bestaat, en dat iemand die deze 

waarheid kent alles over de zaak weet, meenden de leden van Nil dat er vanuit het gezonde 

verstand en de toneelpraktijk universeel geldende toneelregels geabstraheerd konden 

worden.524 Degene die die regels kende, zou automatisch herkennen welk (deel van een) 

toneelstuk correct was en dientengevolge effectief was bij het publiek. Zoals Descartes vier 

onderzoeksregels had ontwikkeld om de juiste (wetenschappelijke) opvattingen en theorieën te 

vinden en te verifiëren, probeerde het genootschap met behulp van een vergelijkbare methode 

                                                             
521 Spiegel, Caron, Twe-spraack, 1962, VI. Aan het einde van deze editie zijn de drie tafels in kopie 
toegevoegd [zonder paginering]. 
522 Het eerste schema, dat van de dialectica, geeft ook enigszins de structuur van het boek weer. Bolzoni, 
La stanza, 1995 (met dank aan Carolien Steenbergen). 
523 Vergelijkbare thematische uiteensplitsing vinden we ook in de werken van Nils geestverwanten, zoals 
Kóks Ont-werp der Neder-duitsche letter-konst uit 1649 en in Kóks Burgersdijkvertaling uit 1646. Kók, 
Dibbets, Ont-werp, 1981, XXXIV, 6; Kók, Burgersdijk, Institutio logica, 1646, 171-180. 
524 Descartes, Discours, dl. 2, art. 12: ‘En quoi jé né vous paraîtrai péut-être pas être fort vain, si vous 
considérez qué, n’y ayant qu’uné vérité dé chaqué chosé, quiconque la trouve en sait autant qu'on en peut 
savoir; ét qué, par éxémplé, un énfant instruit én l’arithmétique, ayant fait une addition suivant ses règles, 
sé péut assurér d’avoir trouvé, touchant la sommé qu’il éxaminait, tout cé qué l’ésprit humain saurait 
trouver: car enfin la méthode qui enseigne à suivre le vrai ordre, et à dénombrer exactement toutes les 
circonstancés dé cé qu’on chérché, contiént tout cé qui donné dé la cértitudé aux règlés d’arithmétiqué.’ 
Onderstreept door TH. 
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de juiste, omnivalente toneelregels aan te wijzen en waar nodig te ontwikkelen. Deze werkwijze 

is overigens in strijd met de opvattingen van de Franse wijsgeer. Hij had zijn regels opgesteld 

aan de hand van een wiskundige beredenering voor de exacte wetenschappen. De kunsten 

vielen volgens hem niet met die methode te analyseren, omdat ze niet logisch beredeneerbaar 

zouden zijn.525 Kunst en dichtkunst konden volgens hem niet alleen vanuit het verstand 

benaderd en begrepen worden. Ook ligt de esthetische waarde volgens hem niet in het 

kunstwerk zelf besloten, maar hangt die af van de waarnemer. Schoonheid was voor Descartes 

met andere woorden een irrationeel en subjectief begrip, evanals voor Spinoza en Hobbes.526 Nil 

lijkt niettemin de cartesiaanse methode en de rationalistische visie uit te breiden naar de 

toneelpoëtica en de retorica. Concreet betekende dit dat het genootschap bij het opstellen van de 

toneelpoëtica geprobeerd heeft om de nieuwe wetenschappelijke methodologie toe te passen. 

Dit geldt met name voor Meyer en zijn grafische overzichten, maar ook voor Nils voornemen de 

toneelpoëtica uitputtend te behandelen om op die manier tot een algemeen geldige richtlijn voor 

goede toneelstukken te komen. Vanuit die visie op de (toneel)kunst wordt duidelijk waarom het 

genootschap het doorgaans over toneelpoëticalé ‘wéttén’ had en niet over minder dwingende 

‘toneelrégéls’.527 

3.3 Projecten 

Anders dan lange tijd werd aangenomen richtte het genootschap zich direct al op meer dan 

alleen het vervaardigen van toneelstukken.528 Dat blijkt uit overgeleverde documenten van en 

ovér hét kunstgénootschap. Dé notulén bévéstigén ook voor dé latéré périodé ‘één brééd scala 

aan ondérwérpén’.529 Aan de hand van de vergaderstukken en publicatiegegevens530 volgt 

daarvan in deze paragraaf een weergave. We beginnen met vier groepsprojecten waaraan de 

leden gezamenlijk werkten. Vervolgens behandel ik de persoonlijke projecten waarmee 

individuele Nil-leden zich bezig hielden. Het betreft hier geen volledig overzicht van alle 

afzonderlijke activiteiten en werken van het genootschap – daarvoor verwijzen we naar de 

uitgave van Dongelmans. Hier zal alleen het brede spectrum aan interesses en kennis inzichtelijk 

worden gemaakt door de hoofdlijnen binnen elk aandachtsdomein te belichten.531 

                                                             
525 Descartes maakt een onderscheid tussen onder andere eloquentie en dichtkunst enerzijnds en 
wiskunde en de exacte wetenschappen anderzijds. De eerst genoemde zijn voor een belangrijk deel 
afhaneklijk van de persoonlijke aanleg, terwijl de vaardigheden in de exacte vakken door studie en 
oefening worden verkregen. Descartes, Discours, dl. 1, art. 9. 
526 Tatarkiewicz, Pesch, Aesthetics, 1974, 362-363, 369-370. Zie ook § 1.2.1. 
527 Voor meer informatie zie § 4.3.2. 
528 De handboeken schetsen het beeld dat het genootschap zich alleen in het begin met verschillende 
onderwerpen bezighield maar zich al spoedig toelegde op de toneelkunst. Zie bijvoorbeeld Worp, 
Geschiedenis, 1903, dl. 1, 345; Te Winkel, Ontwikkelingsgang, 1924 dl. 4, 438. 
529 Harmsén, ‘Gébruik’, 1988, 55. 
530 Zie voor chronologische en alfabetische lijsten van Nildrukken Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, 
[315]-[317], [319]-[388] en Harmsen, Ceneton, 2014. 
531 Een vollediger beeld van de activiteiten van het genootschap is te vinden in Dongélmans’ uitgavé van 
de in afschrift bewaarde Nilnotulen. Deze editie biedt een ware schat aan informatie over de bezigheden, 
het functioneren, de publicaties en de achtergronden van Nil. Nil, Dongelmans, Documenten, 1982. 
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Tijdbalk 2  Chronologie van Nils projecten tussen 1669 en 1680 .  
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Zowel de groepsprojecten als de individuele werkzaamheden worden in chronologische 

volgorde behandeld. Vervolgens worden de talrijke werken die het genootschap in de beginjaren 

publiceerde in een overzicht gepresenteerd. Ten slotte zal ik kort beschrijven hoe Nil zijn 

wérkén tégén kwaadsprékérij én ongéoorloofdé nadrukkén ‘bévéiligdé’. Dé litérairé 

(vertaal)productie van Nil blijft hier buiten beschouwing. Dit aspect komt in de latere 

hoofdstukken van deze studie nader aan de orde. 

3.3.1 Poëticaproject 

Het eerste grootschalige groepsproject van Nil Volentibus Arduum bestond uit een reeks 

voordrachten over poëticale vraagstukken die zouden worden gebundeld tot de classicistische 

poëtica Naauwkeurig onderwys, het bekendste werk van het genootschap.532 De leden begonnen 

er eind 1669, direct na de oprichting, aan te werken. Het meest systematisch en effectief 

gebeurde dit in de eerste acht maanden. Vanaf augustus 1670 worden de aantekeningen 

schaarser en lijken vergaderingen herhaaldelijk te zijn uitgevallen.533 Wel laat zich in het 

algemeen vaststellen dat Lodewijk Meyer de meeste onderwerpen besprak en uitwerkte. Hij 

verzorgde ongeveer een kwart van de lezingen binnen dit project.534 

Johannes Antonides van der Goes kreeg op de tweede bijeenkomst, op 3 december 1669, de 

opdracht in de daaropvolgende week over de eenheid van handeling te spreken.535 Dit luidde het 

begin van het poëticaproject in. Het verzoek duidt op de voorkeur voor een poëticaal-

inhoudelijke benadering. De eenheid van handeling is immers een destijds veelvuldig 

bediscussieerde aristotelische toneelregel, die Vondel had toegepast in zijn aristotelisch-

horatiaanse modeldrama Jeptha of Offerbelofte (1659) en in het bijbehorende voorwoord had 

besproken.536 Waarschijnlijk leidde dit poëticale begin direct tot debat en tot fundamentele 

vragen en ontstond er behoefte aan een duidelijke visie en een systematische aanpak. Opvallend 

is dat de erop volgende voordrachten veel algemener van aard zijn en meer het karakter hebben 

van literatuurfilosofische bespiegelingen. Zo ging Meyer één week na Johannes Antonides met de 

opdracht huiswaarts om bij dé volgéndé bijéénkomst ‘voor té stéllén wat dé poëzy én hét éindé 

[het doel, dé functié TH] dérzélvé is’.537 Op 17 december voldeed Meyer aan zijn taak en kreeg hij 

de opgave zijn mondelinge presentatie op schrift te stellen,538 terwijl aan Bouwmeester 

                                                             
532 Ton Harmsen heeft in zijn proefschrift uit 1989 de toneelpoëtica van het genootschap uitvoerig 
geanalyseerd vanuit de poëticale bronnen die voor dit werk zijn gebruikt, zie: Nil, Harmsén, ‘Onderwys’, 
1989. Daarvoor had Van dé Louw in dit wérk én Péls’ tonééltraktatén dé invloéd van Cornéillé ondérzocht. 
Van de Louw, Valeurs nationales [1979], 264-307. 
533 Huydecoper heeft n.a.v. de notulen van het genootschap extra uittreksels gemaakt waarin hij alle 
activiteiten betreffende diverse projecten bijeenbracht. Zo heeft hij ook de werkzaamheden aan de poëtica 
chronologisch op een rijtje gezét. Zié: ‘Documént II’ in: Nil, Dongélmans, Documenten, 1982, 257-270. 
534 Zié: ‘Documént II’ in: Nil, Dongélmans, Documenten, 1982, 257-276. 
535 Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, [2]. Of Johannes Antonides hier op 10 december daadwerkelijk 
over heeft gesproken is niet duidelijk. Volgens het uittreksel van Huydecoper heeft Antonides dit wel 
gedaan, zie Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, [639]. Dongelmans zet hier vraagtekens bij, omdat Blaeu 
één kléiné viér maandén latér hétzélfdé ondérwérp krijgt toébédééld én op 1 april 1670 ovér dé ‘éénhéid 
dér géschiédénissé’ spréékt. Nil, Dongélmans, Documenten, 1982, [21], [22]. 
536 Zie uitleg van Harmsen in Nil, Harmsén, ‘Onderwys’, 1989, 105-124. 
537 Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, [3]. 
538 ‘Méyér opgéléid in ’t kort op té stéllén, wat dé poézy étc.’, zié Nil, Dongélmans, Documenten, 1982, [4]. 
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gevraagd werd om op 24 december uiteen te zetten of talent dan wel kennis van de poëtica aan 

het dichterschap ten grondslag liggen. In Naauwkeurig onderwys is aan alle drie de vraagstukken 

één hoofdstuk géwijd, mét als réspéctiévé titéls ‘Van dé Eénhéidt dér Géschiédénissé’, ‘Van hét 

Eindé éndé Natuur dér Poëzijé’ én ‘Of dé Natuur, dan of de Konst, een Digter maakt’.539 De 

hoofdstukken over de aard en functie van de dichtkunst (Meyer) en de kwestie over aanleg 

versus kennis en ervaring (Bouwmeester) komen overeen met de eerste twee hoofdstukken in 

het uiteindelijk in 1765 door Cornelis van Hoogenveen uitgegeven Naauwkeurig onderwys.540 

Het hoofdbestanddeel van dit werk is gewijd aan de toneelpoëtica. Summier werd in de eerste 

hoofdstukken echter ook aandacht besteed aan de poëtica in het algemeen en aan de genres van 

gedicht en epos. De eerste zés hoofdstukkén, of ‘dagén’ zoals zé in hét handschrift wordén 

genoemd, scheppen een kader voor de toneelregels die naderhand worden behandeld.541 De 

eenheid van handeling komt in het negende hoofdstuk (op de negende dag) aan bod en wordt 

gevolgd door andere toneelregels over onder andere personages en taal. Op de 27e dag worden 

de toneelgenres behandeld, gevolgd door hoofdstukken over de tragedie, (dramatische) affecten 

en het blijspel. Naauwkeurig onderwys wordt afgesloten met regels over het juiste gebruik van 

kunst- en vliegwerk en met voorschriften omtrent de proloog, waarmee Nil inleidende en 

resumerende toneelstukken bedoelt. 

Voor de inhoudelijke behandeling van de toneelkunst in het algemeen, toneelregels voor 

zowel komisch als tragisch toneel, vormde het eerder beschreven overzicht van Lodewijk Meyer 

dé basis. Dit had hij opgéstéld naar aanléiding van dé opdracht uit januari 1670 om ‘té handélén 

van dé natuur én éygénschap van ’t tonéélspél’.542 Kennelijk moest hij even op deze opdracht 

broeden, want hij sprak zijn referaat pas twee weken later uit, in de vergadering van 11 februari. 

Toen werd ook overeengekomen dat Meyer zijn verhaal tabellarisch zou uitwerken, wat 

résultéérdé in zijn ovérzicht van dé kénmérkén (‘éigénschappén’) van tonéélstukkén.543 Dit 

overzicht was de chronologische leidraad voor de voordrachten tijdens de volgende 

vergaderingen en het bepaalde, zoals gezegd, de uiteindelijke volgorde van de hoofdstukken 7 

tot en met 26 in het Naauwkeurig onderwys.544 Tot augustus 1670 werkten de leden 

consciëntieus aan dit project. Het overzicht van Meyer was op dat moment volledig afgewerkt, 

maar de toneelpoëtica was nog niet afdoende beschreven, zo vond men. Nu gingen de leden de 

diepte in door het toneelgenre op te splitsen in subgenres, zoals tragedie en komedie. Daarbij 

werkte men de bijbehorende karakteristieken, zoals de emoties, uit. Deze fase – die uiteindelijk 

zijn weerslag kreeg in de hoofdstukken 27 tot en met 39 – verliep moeizamer. Tot het voorjaar 

1671 liepen de voordrachten nog enigszins regelmatig door, maar steeds vaker werden ze 

                                                             
539 Nil, Harmsén, ‘Onderwys’, 1989, 103-105, [I], 31-32, [II], 35-36. 
540 Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, 13-14; Harmsén, ‘Inléiding’, 1989, 1-3. 
541 Zie voor de opbouw van Naauwkeurig onderwys ook dé inléiding in Harmsén, ‘Inléiding’, 1989, 11. 
542 Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, [10]. 
543 Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, [11]. 
544 Dat blijkt uit de vergelijking van het overzicht met de notulen en de inhoudsopgave van het 
Naauwkeurig onderwys. Echter, in het handschrift zitten enkele fouten betreffende de nummering van de 
hoofdstukken, daarom worden hier telkens ook de hoofdstuknummering tussen vierkante haakjes in 
Romeinse cijfers uit de editie van 1765 vermeld. Het gedeelte betreffende de organisatorische wetten van 
het toneelstuk – bij Harmsén ‘caput 0b’ – ontbreekt in de druk uit 1765. 
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onderbroken door andere projecten, waardoor de werkzaamheden aan de poëtica uitliepen tot 

in ieder geval 1679. Van een gerichte aanpak was na augustus 1670 geen sprake meer. De 

voordrachten waren thematisch nauwelijks nog geordend. De chronologie van de voordrachten 

tijdens de vergaderingen komt dan ook niet meer overeen met de volgorde van de latere 

hoofdstukken in het Naauwkeurig onderwys. Dat Nil Volentibus Arduum zijn poëtica uiteindelijk 

in het Nederlands én het Latijn wilde publiceren, blijkt uit talrijke aanwijzingen in de notulen: 

Meyer en Moesman Dop dienden de teksten na te kijken en er in stilistisch opzicht een geheel 

van te maken. Aan Bouwmeester en Johannes Antonides, die in dit project later werd opgevolgd 

door Blaeu, werd gevraagd een Latijnse vertaling te verzorgen.545 Het doel van de Latijnse 

vertaling was waarschijnlijk om het werk toegankelijk te maken voor geïnteresseerden die het 

Nederlands niet machtig waren. Deze vertaling, indien die daadwerkelijk is vervaardigd, is niet 

bewaard gebleven. Ook de publicatie van het Nederlandse origineel kwam ondanks herhaalde 

pogingen niet tot stand, ook niet in 1676, toen Meyer het project opnieuw leven inblies met het 

voorstel om het eerste deel van de poëtica te laten verschijnen in de integrale uitgave van de 

werken van het genootschap.546 De leden hadden de lat kennelijk zo hoog gelegd dat ze maar 

moeilijk aan de eigen eisen konden voldoen. Toen er in 1676 na lange discussie dan eindelijk tot 

publicatie van de poëtica zou worden overgegaan, werd besloten dat de teksten  

eerst zoude verrykt en versierd worden met exempelen uit Grieksche, Latynsche en Nederduitsche 
toneeldichters en met auctoriteiten uit de Dichtkunst van Aristoteles en Horatius; en zullen de 
auctoriteiten verschaft worden door Stoppelaar en Meyer, exempelen uit de Grieksche poëeten 
door Blaeu en Boumeester, uit de Latynschen door Van Koppenol, Diephout en Papenbroek, uit de 
Nederduitsche door Pels, Lingelbach en Watering.547 

Hierdoor en door het feit dat enkele leden hun stukken niet inleverden, werd het project 

opnieuw op de lange baan geschoven.548 Toen enkele maanden later, in april 1677, bepaald werd 

‘allé dé wérkén van hét konstgénootschap [té] bréngén in één boék ondér éénén algéméénén 

titél’, répte men daarbij niet van de poëtica. Eind 1677 kreeg het werk echter weer de hoogste 

prioritéit én wérdén ‘allé andéré bézighédén daarom uitgéstéld’.549 De leden gingen aan de slag 

met voorbeelden uit de Griekse, Latijnse en Nederlandse toneelpraktijk, zoals blijkt uit de 

notulen van half december 1677 tot half februari 1678.550 Direct hierna begonnen de leden 

elkaar de herziene hoofdstukken voor te lezen, maar korte tijd later raakte de poëtica nogmaals 

ondergesneeuwd onder andere werkzaamheden. Na de heroprichting in 1682 lijkt er weinig 

aandacht meer aan te zijn besteed. In de notulen uit die jaren is er geen verwijzing meer naar 

terug te vinden. 

Wanneer we het overzicht van Meyer uit 1670 en de titels van de lezingen uit voornamelijk 

1669 tot 1673 vergelijken met de hoofdstuktitels in het Naauwkeurig onderwys, dan valt op dat 

die voor een groot deel overeenkomen. Ysbrand Vincent begon eind 1673 aan een net transcript 

                                                             
545 Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, bv. [53], [109], [150], [333], [665], [679], [680]. 
546 Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, [364], 365], [368], [369]. 
547 Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, [366]. 
548 Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, [688]-[690]. 
549 Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, [423], [692]. 
550 Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, [693]-[699]. 
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van de hoofdstukken, zoals die er toen lagen.551 Dit manuscript, thans te raadplegen in de UB 

Leiden, vormde de basis voor de publicatie in 1765.552 Het is opmerkelijk dat de poëtica een 

eeuw na haar ontstaan pas is gedrukt – op het moment dat het classicisme geleidelijk uit de 

mode begon te raken. Toch laat dit zien dat de poëtica van het kunstgenootschap in 1765 nog 

wel een belangrijke status toekwam, want ook uit het voorbericht dat de uitgever bij die editie 

had gemaakt, blijkt veel waardering voor Nil en zijn prestaties.553 Het is niet alleen het meest 

omvangrijke poëticale werk in het Nederlands, maar ook een van de vroegste, na de belangrijke 

poëtica’s De const van rhetoriken (1548) van Matthijs de Castelein, Eglentiers poëtens 

borstweringh (1619) van Theodor Rodenburgh en Joost van den Vondels Aenleidinge ter 

Nederduitsche dichtkunste (1650). In internationaal opzicht is het de omvangrijkste 

classicistische poëtica uit die tijd. De L’art poétique van Nicolas Boileau-Despréaux (1636-1711) 

– het werk dat later toonaangevend voor het classicistische toneel uit de late zeventiende en 

achttiende eeuw zou worden – verscheen pas in 1674, een jaar nadat Nil Volentibus Arduum het 

grootste deel van zijn werkzaamheden omtrent de poëtica had afgerond. In de notulen en het 

Naauwkeurig onderwys vinden we dan ook geen verwijzingen naar dit werk, terwijl we wel 

verwijzingén vindén naar dé poëtica’s van ondér andéré Aristotélés, Horatius, François Hédelin 

d’Aubignac en de geschriften van Corneille. 

Als we de taakverdeling bij dit project bekijken, blijkt Meyer hier voortrekker te zijn geweest: 

van de in totaal 39 hoofdstukken die Naauwkeurig onderwys uiteindelijk zou gaan tellen, zijn er 

minstens dertien van zijn hand, plus het overzicht met de kenmerken van toneelspelen. 

Bouwmeester was tweede in de rij: hij schreef vijf hoofdstukken plus de inleiding. Hij werd 

gevolgd door Van Koppenol, die vier hoofdstukken voor zijn rekening nam. Blaeu, Antonides, 

Pels en Dop schreven ieder drie hoofdstukken. Lingelbach en Diephout, die pas later lid van het 

genootschap was geworden, schreven elk twee hoofdstukken en Vincent heeft er slechts een 

geschreven. 

Opmerkelijk is dat Pels tamelijk weinig inbreng in Naauwkeurig onderwys had. Het lijkt of hij 

zich vooral op het dichten richtte en minder op de theorie zoals Meyer, Bouwmeester en Van 

Koppenol.554 Pels schreef juist in de beginjaren veel blijspelen en kluchten, hij berijmde Horatius 

en schreef er een berijmd vervolg op. De inhoudelijke inbreng daarvoor, zoals de geschiedenis 

van het toneel (zie Naauwkeurig onderwys, dag 8), lijkt hij uit de bijeenkomsten van het 

genootschap te hebben geput. 

3.3.2 Grammaticaproject 

De taalkunde was het tweede onderwerp waaraan de leden gezamenlijk aandacht besteedden. 

Zoals eerder besproken, legde Lodewijk Meyer een grote belangstelling voor lexicologie aan de 

dag en verzorgde hij in 1654, 1658 en 1663 nieuwe en uitgebreide drukken van Johan Hoffmans 

                                                             
551 Harmsén, ‘Inléiding’, 1989, 3 en Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, [209], [681]. 
552 Harmsén, ‘Gébruik’, 1988, 55. 
553 Harmsén, ‘Inléiding’, 1989, 3; Nil, Harmsén, ‘Onderwys’, 1989, 481-486. 
554 Zie § 5.1.3. 
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Nederlandtsche woorden-schat.555 In 1669 verscheen de meest omvangrijke versie met als titel L. 

Meijers woordenschat. Dit werk werd tot aan het begin van de negentiende eeuw herhaaldelijk 

herdrukt.556 Het studieonderwerp van de Nederlandse grammatica werd evenwel niet door 

Meyer voorgesteld maar door Gerard Brandt, zoals uit de notulen blijkt. In mei 1671 verzocht 

dézé dé ‘kunstgénotén’ om zich ovér dé Nédérlandsé grammatica té buigén. Tér ondérstéuning 

droeg hij ‘éénigé schriftén van Hooft én ook zyné éigéné’ aan.557 Het genootschap vond dit 

kennelijk een goed idee, want het ging onmiddellijk op het verzoek in en bestelde de 

voorgéstéldé titéls. Alléréérst wérd ‘[ié]dér lid vérzocht zyn gédachtén ovér dé natuur én 

éygénschap onzér taalé té laatén gaan’.558 De uitkomsten van deze brainstormsessie, die 

plaatsvond op 26 mei 1671, moeten veelbelovend zijn geweest: er werd direct besloten het 

grammaticaproject door te zetten.559 Lodewijk Meyer kreeg de eerste opdracht: de 

vérvaardiging van één structurérénd ovérzicht ‘volgéns ’t wélké hét kunstgénootschap zich zal 

richtén’.560 Twee weken later, op 9 juni, presenteerde Meyer zijn schema en in de 

daaropvolgende weken hielden de leden onder elkaar lezingen over taalkundige 

onderwerpen.561 Meyer was overigens ook in dit project het meest productieve lid: hij nam 

ongeveer een derde van de 45 lezingen over de Nederlandse grammatica voor zijn rekening. De 

théma’s van dé taalkundigé voordrachtén wijzén uit dat dé grammatica, nét als dé poëtica, een 

alomvattend werk moest worden, want het werk behelsde onderwerpen uit de fonologie, 

fonetiek, morfologie, semantiek en syntaxis.562 

De voordrachten over de grammatica werden gehouden tussen mei 1671 en oktober 1672. 

Eind 1673 werd de missie opnieuw opgepakt: Meyer zou nu de voorhanden zijnde stukken 

ordenen en ze als een soort eindredacteur stilistisch tot een geheel smeden.563 De grammatica 

als geheel bleef echter ongepubliceerd; slechts drie onderdelen ervan verschenen in 1728 in 

druk.564 In het voorwoord bij deze uitgave staat vermeld dat de burgemeesters Hudde en Van 

Béuningén dé initiatiéfnémérs van dézé grammatica, dié ‘in dé Opénbaaré Schoolén dér Stadt 

Amstérdam gébruikt’ moést wordén, géwéést zoudén zijn.565 Het manuscript van de grammatica 

zelf is verloren gegaan.566 De Nederduitsche grammatica vormde een onderdeel van een grotere 

individuele taak die Meyer zich had gesteld: de vervaardiging van de Grammatica generalis, een 

                                                             
555 Voor Lodewijk Meyers taalkundige activiteiten zie § 2.3.2.1 en de dissertatie Van Hardeveld, Lodewijk 
Meijer, 2000. 
556 Van Hardeveld, Lodewijk Meijer, 2000, 127-132, 307-309. 
557 Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, [73]. Dongélmans zégt: ‘gédoéld wordt op P.C. Hoofts 
aantekeningen voor zijn Waernemingen op de Hollandsche Tael’, die kennelijk in Brandts bezit waren. 
558 Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, [704], [74]. 
559 Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, [75]. 
560 Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, [75]. 
561 Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, [78]-[152]. 
562 Voor een overzicht van alle voordrachten en activiteiten binnen het project van de Nederduitsche 
grammatica, zie Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, [704]-[773]. 
563 Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, [209], [753]. 
564 Dé titél van dé drié ovérgélévérdé délén luidt Nil Voléntibus Arduum, ‘Vérhandélingén van dér léttérén 
affinitas of verwantschap: van het gebruik der accentus of toonen in de Nederduitsche vaerzen en van de 
metaplasmus of woord vérvorming’, in: Nil, Drie verhandelingen, 1728. 
565 Nil, Drie verhandelingen, 1728, *7v. 
566 Harmsén, ‘Gébruik’, 1988, 55; Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, [74]. 
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algemene spraakkunst waarin universele grammaticaregels werden beschreven. Meyer werkte 

kennelijk in zijn eentje aan deze grammatica, maar bracht zijn werkzaamheden wel bij het 

genootschap onder. Uit de notulen van 29 december 1671 blijkt dat hij op dat moment al enige 

tijd met zijn Grammatica generalis bezig was en ernaar streefde om die in mei 1672 af te 

hebben.567 In februari 1677 was er in ieder geval een eerste deel gereed, want toen leverde hij de 

laatste vier hoofdstukken ter correctie bij het genootschap in.568 Van Koppenol, Diephout en 

Stoppelaar zouden het werk kritisch bekijken. Ook deze teksten zijn niet bewaard gebleven. De 

Italiaansche spraakkonst, een product van Meyer persoonlijk en dus géén gemeenschappelijk 

project, verscheen daarentegen in 1672 wel in druk, maar anoniem.569 Ook in de moderne 

heruitgave uit 1996, waarin de grammatica wordt gekwalificeerd als zeer modern en vol van 

rationalistische opvattingen, staat de naam Meyer niet vermeld.570 Op 11 oktober 1672 bood hij 

de Italiaansche spraakkonst aan zijn colléga’s aan én wérd événééns béslotén hét 

gemeenschappelijke project van de Nederlandsche Grammatica af te ronden om tot publicatie 

over te kunnen gaan.571 Dat het genootschap dit werk graag gepubliceerd wilde hebben en daar 

veel moeite voor deed, blijkt uit het feit dat Meyer in ongeveer twintig zittingen, tussen februari 

1673 én augustus 1677, dé door hém géordéndé én gérédigéérdé hoofdstukkén (‘kapittél’) uit dé 

nieuwe grammatica voorlas en nog eens met de overige leden besprak.572 Maar zoals gezegd is 

het werk uiteindelijk – om onbekende redenen – nooit gepubliceerd, zelfs niet na een nieuw 

besluit hierover in het voorjaar van 1683. Meyer was toen inmiddels overleden.573 

3.3.3 Retorica-/logicaproject 

Op 24 januari 1673 béslotén dé lédén ‘dat mén van nu voortaan dé Rétorica by dér hand zal 

néémén af té handélén’, hét derde grote project binnen het genootschap.574 Harmsen heeft deze 

onderneming in 1988 kort beschreven in een artikel over raakvlakken tussen poëtica en 

retorica.575 Ook bij dézé missié startté Nil wéér mét één schématisch ovérzicht (‘tafél’), waartoé 

in de eerste vergadering over dit onderwerp werd besloten: binnen drie weken zou dit door 

Bouwmeester, Van Koppenol en Meyer worden aangeleverd.576 Bouwmeester en Vincent, die 

Van Koppenol verving, behandelen het overzicht op 14 februari.577 De dertien voordrachten die 

in de eerste tien maanden over het onderwerp werden gehouden, waren tamelijk gelijk verdeeld 

onder de leden.578 Vanaf juli 1673 gebeurde het echter steeds vaker dat de voordrachten niet 

gereed waren en dus moesten worden uitgesteld. Kennelijk had niet iedereen evenveel 

                                                             
567 Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, [109]. Voor meer informatie over de grammatica generalis, zie 
Van Hardeveld, Lodewijk Meijer, 2000, 80-81. 
568 Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, [378]. 
569 Voor de Italiaansche spraakkonst zie Hardeveld, Lodewijk Meijer, 2000, 77-80, 408-410. 
570 Zie de inleiding van Lo Cascio, in: [Meyer], Lo Cascio, Italiaansche spraakkonst, 1995. 
571 Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, [150]. 
572 Zié ‘Documént II’ in Nil, Dongélmans, Documenten, 1982, [753]-[773]. 
573 Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, [591], [599]. 
574 Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, [165]. 
575 Harmsén, ‘Gébruik’, 1988. 
576 Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, [165], [774]. 
577 Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, [168], [776]. 
578 Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, [774]-[775]. 
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belangstelling voor het thema. De zittingen gingen echter gewoon door, want in maart was de 

volgéndé résolutié aangénomén: ‘by abséntié of ongéréédhéid van dén spréékér iéts té léézén uit 

het laatste deel van de Werken van P.C. Hooft, volgens kéuzé van dén présés’.579 Het valt op dat 

er in het retoricaproject relatief weinig aspecten aan bod komen vergeleken met de twee 

eerdere projecten (poëtica en grammatica) en de Institutio logica van Franco Petri Burgersdijk, 

het boek dat waarschijnlijk een belangrijke bron voor dit onderwerp vormde. In november 1673 

werd het gemeenschappelijke karwei plotseling gestaakt. Bouwmeester zette het werk hieraan 

alleen voort, terwijl de andere leden zich over nieuwe individuele taken bogen. Tot 1677 stelde 

Bouwmeester nog eens zestien deelonderwerpen binnen het thema voor.580 Bouwmeester had 

hier dus een leidende rol, vergelijkbaar met die van Meyer in de twee eerdere groepsprojecten. 

Hij moet inhoudelijk een groot stempel op het retoricaproject hebben gedrukt. 

Noch het retoricaoverzicht noch de voordrachten zijn bewaard gebleven, evenmin als de 

afschriftén. Wél gévén dé notulén informatié ovér dé béhandéldé théma’s aan dé hand van dé 

titels.581 Dongélmans én Harmsén hébbén opgémérkt dat dézé titéls géén ‘klassiéké’ rétorica 

voortbrengen naar het voorbeeld van Aristoteles, Quintilianus of Cicero, met de vijf stappen 

inventio (vinding), dispositio (ordening), elocutio (verwoording), memoria (het onthouden) en 

actio (voordracht).582 Nils voordrachten vertonen daarentegen opvallende overeenkomsten met 

de schoolboeken Institutio logica van de eerder genoemde Leidse hoogleraar Burgersdijk.583 Zijn 

logica was in 1646 onder de titel Reden-konstig onder-wys in het Nederlands verschenen in een 

vertaling van Allardus Lodewijk Kók (1616-1653), de halfbroer van Meyer.584 De 

deelonderwerpen die de Nil-leden in het retoricaproject behandelden, betroffen vraagstukken 

uit de logica van Burgersdijk; dikwijls kwamen ze zelfs letterlijk overeen met hoofdstukken uit 

de Nederlandse vertaling van Kók.585 De titel van de Burgersdijkvertaling en de vraagstukken die 

tijdéns dé vérgadéringén wérdén béhandéld, latén zién dat hét bégrip ‘rétorica’ niét op dézélfdé 

manier werd gebruikt als in de klassieke, niet-filosofische retorica. De aandacht voor 

overlappingen tussen logica en retorica groeide in de zeventiende eeuw in West-Europa gestaag; 

een ontwikkeling die zich gedurende de verlichting voortzette.586 De benaming kent dan ook een 

groot inhoudelijk verschil met bijvoorbeeld die uit het schoolboek Elementa Retorica van 

                                                             
579 Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, [173]. 
580 Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, [787]-[798]. 
581 Zie ook het door Huydecoper opgestelde en door Dongélmans uitgégévén ‘Documént III’ in: Nil, 
Dongelmans, Documenten, 1982, 283-288. 
582 Nil, Dongelmans, Documenten, 1982; Harmsén, ‘Gébruik’, 1988, 56-57. 
583 Het gaat hierbij om twee versies: een lange, Institutionum logicarum libri duo (Leiden 1626) en de 
samenvatting daarvan, Institutionum logicarum synopsis, sive rudimenta logica (Leiden 1632), zie Nil, 
Dongelmans, Documenten, 1982, [168]; Harmsén, ‘Gébruik’, 1988, 56-57. 
584 Kók vertaalde zowel de lange versie (Kók, Burgersdijk, Institutio logica, 1646) als de samenvatting 
(Kók, Burgersdijk, Kort be-ghrijp, 1646). Zié Dibbéts, ‘Kóks Burgérsdijkvértalingén’, 1991, 13-35; Bos, 
Krop, Franco Petri Burgersdijk, 1990; Bos, Krop, Franco Burgersdijk, 1993. 
585 ‘Hoéwél dé Retorica van het genootschap ons niet is overgeleverd, hebben we onder andere in het 
boekje van Burgersdijk een redelijke bron om ons een idee te vormen wat de besprekingen van het 
génootschap ongévéér hébbén ingéhoudén.’ Nil, Dongélmans, Documenten, 1982, [168]. 
586 Voor de toevoeging van de logica als component van de retorica rond 1700 vergelijk: Beetz, Rhetorische 
Logik, 1980. Harmsén gaat zijdélings in op dézé ovérlapping, Harmsén, ‘Gébruik’, 1988, 57. 
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Gerardus Vossius, dat sterker aansloot bij de Renaissancetraditie en waarin de van oudsher 

gebruikelijke onderdelen inventio, dispositio, elocutio et cetera puur vanuit een pragmatisch 

perspectief werden behandeld. Afgezien van enkele raakvlakken met de traditionele inventio 

lijken de verhandelingen van Bouwmeester en de overige Nil-leden hier over veel algemenere 

onderwerpen te zijn gegaan, die niet zozeer praktijkgericht waren en dus niet in de eerste plaats 

het schrijven van een betoog aangingen. Voorbééldén van théma’s warén ‘dé gétuigénissé’ [hét 

béwijs], ‘hoégroothéid’, ‘hoédanighéid’, ‘rélatio of bétrékkingé’ én ‘causa ét causarum ét matéria 

ét forma in spécié’.587 

Ondanks het feit dat de betogen uit het retoricaproject niet bewaard zijn gebleven, heeft 

Harmsen getracht om Nils stand van kennis op het gebied van de retorica te reconstrueren door 

enkele aan de retorica verwante elementen (zoals de eenheid van handeling en de 

hartstochtenleer) uit het Naauwkeurig onderwys te onderzoeken tegen de achtergrond van de 

klassieke retorica.588 De discrepanties leidden hem tot de conclusie dat de leden van het 

genootschap de klassieken niet helemaal hadden begrepen. Harmsen wijst er in het begin van 

zijn artikel echter ook op dat het retoricabegrip van Nil – uitgaande van de titels in het 

retoricaproject – van hét onzé én van hét klassiéké vérschilt op grond van ‘één vérschuiving in 

dé taakgébiédén van rhétorica én logica dié zich in dé laté zéstiéndé ééuw voordééd’.589 Het zou 

dan ook interessant zijn om na te gaan in hoeverre de toneelpoëtica van Nil Volentibus Arduum 

te duiden is aan de hand van de vroegmoderne logicaopvattingen, aangezien het genootschap 

zich daar klaarblijkelijk mee bezighield. Wellicht zou dergelijk onderzoek enkele verschillen met 

de klassieke retorica kunnen verhelderen. 

3.3.4 Vertaling van de Emblemata Horatiana 

De Brusselse uitgever Frans Foppens zond in maart 1675 twee exemplaren van de 

embleembundel Emblemata Horatiana (1607) van Otto van Veen aan het genootschap met het 

verzoek dit werk naar het Nederlands te vertalen.590 Van Veen, of Vaenius, had in het begin van 

de eeuw een embleembundel samengesteld met verzen en passages afkomstig uit verschillende 

werken van de in de vroegmoderne tijd zeer bekende dichter Horatius, voorzien van door 

Vaenius zelf ontworpen afbeeldingen en sententiën van klassieke en eigentijdse auteurs als 

Seneca, Ovidius en Lipsius. De embleembundel was in de zeventiende eeuw zeer populair en er 

verschenen meerdere vertalingen.591 

De leden stemden met het voorstel van de Brusselse uitgever in. De maanden die volgden 

stonden in het teken van deze gezamenlijke vertaalklus. Een groot deel ervan werd in juni en 

augustus 1675 aan Foppens gezonden.592 Kennelijk ging het niet om het volledige werk, want 

                                                             
587 Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, [182], [777], [185], [780], [192], [781],[199], [782], [208], [785]. 
588 Harmsén, ‘Gébruik’, 1988. 
589 Harmsén, ‘Gébruik’, 1988, 57. 
590 Zie de opdracht aan Dirk Bas voorafgaand aan Nil, Bygedichten, 1709 en Nil, Dongelmans, Documenten, 
1982, [279]. Voor meer informatie over de Emblemata Horatiana van Otto van Vén zié: Sabbé, ‘Emblémata 
Horatiana’, 1935; Wéststéijn, ‘Otto Vaénius’, 2005, 131-132. 
591 Zie ook Porteman, Smits-Veldt, Een nieuw vaderland, 2008, 703. 
592 Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, [279], [282]-[284], [292], [300]. 
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tweeënhalf jaar later, aan het begin van 1678, verzocht Foppens per brief om de laatste verzen, 

zodat hij het werk eindelijk zou kunnen uitgeven. De leden van Nil, die in die periode net veel 

eigen werk herzagen, wilden ook deze vertaling nog eens goed onder de loep nemen. Deze was 

immers drie jaar oud, en het genootschap had zich ondertussen verder ontwikkeld. Daarom 

verzochten ze Foppens de vertaling terug te zenden.593 Na ontvangst ervan in maart gingen 

Blaeu en Lingelbach een tweede maal met de teksten aan de slag.594 Bijna een jaar later bleek het 

genootschap de herziene Emblemata Horatiana nog steeds niet naar Brussel te hebben gestuurd. 

Men was nog volop met de tekst bezig, en Pels en Le Clé kregen dit keer de opdracht als 

eindredacteuren op te treden.595 Foppens publiceerde het boek uiteindelijk pas in 1683, in een 

viertalige druk mét vérzén in hét Latĳn, Italiaans, Nédérlands én Frans.596 Een jaar daarvoor 

waren de Nederlandse teksten al onder het vignet van Nil Volentibus Arduum in Amsterdam 

verschenen.597 

3.3.5 Individuele projecten 

Tijdens de grote(re) gezamenlijke activiteiten werkten de leden ook aan individuele bezigheden. 

Zo was Meyer in 1671 tijdens het grammaticaproject bezig met de vertaling van een Frans 

etiquetteboekje en werd er op 29 december 1671 een hele reeks individuele opdrachten onder 

de leden verdeeld.598 Van Koppenol zou een vertaling maken van de historiën van de Romeinse 

geschiedschrijver Justinus; Dop begon aan de berijming van oudtestamentische klaagzangen van 

Jeremia. Blaeu ging als vertaler aan de slag met de kort daarvoor verschenen levensbeschrijving 

van Cesare Borgia – volgens Niccolò Machiavelli de ideale vorst – door Tomaso Tomasi. Andries 

Pels begon aan de vertaling van het Italiaanse allegorische spel La tirannide dell’interesse en 

Bouwmeester vertaalde een filosofisch-allegorische levensbeschrijving uit het Latijn die in 1672 

onder de titel De Historie van Hay Ebn Yokdhan verscheen.599 

Ook waren er langere perioden waarin de leden uitsluitend aan individuele opdrachten 

werkten. De eerste was na afloop van het grammaticaproject, vanaf oktober 1672; de tweede in 

1673, nadat men had besloten het retorica-/logicaproject te laten voltooien door Bouwmeester 

en de derde vond plaats in 1675 na de vertaling van de Emblemata Horatiana. Bij het herzien 

van éérdér gépublicéérd wérk wérd tijdéns zo’n périodé soms saméngéwerkt. De eerste twee 

periodes kozen de leden echter bewust uitsluitend voor individuele projecten. Zo lezen we in de 

                                                             
593 Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, [433], [440], [449]. 
594 Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, [449], [452]. 
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notulen van oktober 1672, toen de lezingen rond het grammaticaproject waren afgerond, dat 

‘voortaan door één dér lédén, wiéns béurt hét is, iéts in ’t konstgénootschap vérhandéld zal 

wordén, ’t wélk staan zal aan ’t béliévén van dié géén, dié in ’t gézélschap iéts té spréékén 

hééft’.600 Moesman Dop kreeg een vrijstelling, omdat hij de taak op zich had genomen een 

homogeen geheel te smeden van de poëticastukken. Na de gezamenlijke aandacht voor poëtica 

en grammatica bleek de belangstelling van de leden nu voornamelijk uit te gaan naar 

(moraal)filosofisché én natuurwéténschappélijké kwéstiés. Zo sprak Péls ‘tot vérachtingé van ’t 

misbruik der modé’ én ‘tot Lof dér Vléykunst’, ging Méyér in op ‘dé natuur dér goédhéid en 

kwaadhéid dér dingén’, wéiddé Lingélbach uit ovér ‘dé natuur én éigénschap dér héélkonsté’, 

sprak Bouwmééstér ovér ‘dé waarhéid’ én légdé Wynantsz zich toé op dé ‘vérachtingé van dé 

oorlog’.601 Geen van deze betogen is bewaard gebleven. Uit de notulen blijkt ook niet dat het de 

bedoeling was deze voordrachten in druk te laten verschijnen.  

Het feit dat iedereen een onderwerp naar eigen keuze mocht behandelen, leidde bij de leden 

tot opvallend veel uitstel van voordrachten en tot absentie bij de vergaderingen. Kennelijk 

zorgden gemeenschappelijke bezigheden voor meer betrokkenheid en productiviteit dan de 

individuele ondernemingen. Pels kreeg op 18 oktober 1672 de opdracht om het spits af te bijten 

én bij dé volgéndé bijéénkomst ‘té spréékén, wat hém zal goéddunkén naar zyn vérstand én 

gélégénhéid’. Péls had mét dit vrijblijvéndé vérzoék wéllicht wat moéité, want dé wéék daarna 

schitterde hij door afwezigheid. Een week later was hij weer van dé partij, maar pas toén ‘dé tyd 

om té spréékén vérloopén’ was.602 Pas op 8 november voldeed hij aan zijn opdracht met een 

voordracht over mode. Ook de sprekers na hem kwamen de afspraken niet of pas veel later na. 

Dit gedrag moet het genootschap – gezien de boeteregeling – aardig wat inkomsten hebben 

opgeleverd. Wellicht omdat de aanpak van de vrije onderwerpskeuze minder goed bleek te 

werken dan men had gehoopt, werd de regel van kracht dat de scriba de sprekers kort van 

tevoren aan hun voordracht moest herinneren.603 Maar ook die maatregel leverde niet het 

gewenste resultaat op. Daarom ging men in januari 1673 opnieuw over tot groepswerk: de 

eerder besproken retorica. Zonder opgave van reden veranderde in november de werkwijze 

echter opnieuw. Nil ging ertoé ovér ‘ydér dér lédén toé té staan één stof na zyn zin té kiézén of 

zich van ’t gézélschap op té laatén léggén om vérvolgénds op zyn béurt té vérhandélén’.604 

Anders dan de keer vóór het retorica-project werkten de leden nu met een van tevoren 

opgestelde takenlijst die de voortgang van de vergaderingen moest waarborgen. Op 28 

november 1673 bepaalden de leden hun individuele opdrachten of kregen ze die – bij gebrek 

aan inspiratie – toebedeeld. Bouwmeester hervatte, zoals gezegd, het retoricaproject, terwijl 

Meyer, Dop en Vincent zich over de poëticale en grammaticale betogen bogen. Ze schreven deze 

in het net om ze tot twee homogene studies om te vormen. Pels bewerkte de Ars poetica van 

Horatius en Lingelbach vertaalde een toneelstuk van de Franse toneelauteur Thomas Corneille, 

                                                             
600 Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, [149]. 
601 Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, [154]-[166]. 
602 Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, [151]-[153]. 
603 Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, [158]. 
604 Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, [209]. 
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broer van Pierre Corneille. Van Koppenol ging verder met zijn historiënvertaling.605 In de 

notulen duiken vanaf dit moment vaker verwijzingen naar de bespreking van zelfgeschreven 

literair werk en eigen vertalingen.606 Deze periode, die zich kenmerkte door een grote diversiteit 

aan activiteiten, liep tot april 1675 – het beginjaar van de Emblemata-vertaling. In september 

van hetzelfde jaar pakten de leden hun individuele taken weer op en ze droegen tot mei 1676 

voor uit eigen werk.607 

In deze periode werd langzaam een begin gemaakt met de revisie van eerder geschreven 

werk. Dat gebeurde regelmatig gezamenlijk. Naast de toen nog niet gepubliceerde poëtica betrof 

dit de herziening een van Nils toneelstukken: Bouwmeester en Meyer leverden kritisch 

commentaar op de eerste druk van de komedie Gelyke tweelingen (1670) en nodigden hun 

colléga’s uit hétzélfdé té doén.608 Vanaf juni 1676 kreeg de revisie van dit stuk de meeste 

aandacht. Het genootschap hanteerde hierbij voor het eerst de zelf ontwikkelde nieuwe 

spelling.609 Péls ronddé éind 1675 zijn vértaling van Horatius’ Ars poetica af en Dop en Meyer 

wérd ‘vérzocht om dat wérk té vérbétérén’.610 Het gezelschap was in de eerste drie maanden van 

1676 dan ook druk bezig met de tekst van Pels, die de leden als beloning op 10 maart bij hem 

thuis ontving én hun op zijn ‘vérvolg van dé Ars Poetica van Horatius’ traktéérdé.611 Dat was een 

voorproef uit het toneeltraktaat Gebruik én misbruik, waarvan in 1678 de ruwe versie was 

                                                             
605 Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, [109], [209]. 
606 Zie Nil, Dongelmans, Documenten, 1982. Zo stelde Pels in maart 1674 het plan voor een inhoudelijk 
oorspronkelijke komedie te maken. Die zou echter pas na zijn dood onder de titel De Verwaande 
Hóllandsche Franschman (1684) vérschijnén, [225]. Diéphout las in méi van hétzélfdé jaar ‘énigé vaarzén’ 
voor [232] en een klein jaar later las hij voor uit zijn Oedipus-vertaling naar de tragedie van Pierre 
Corneille [274]. Dop begon in 1674 zijn vertaling van de klaagliederen van Jeremias voor te lezen, [238], 
[248], [320]. Het nieuwe project van Lingelbach betrof de vertaling van het deuterocanonieke boek De 
wijsheid van Jezus Sirach, [243] en Blaeu werkte aan zijn vertaling van de levensbeschrijving van Cesar 
Borgia die in 1711 te Leiden werd uitgegeven. Begin januari 1675 startte Bouwmeester met de vertaling 
van een nieuwe tragedie, Semiramis, [270] die nog niet afgerond was toen Pels aan het in 1681 verschenen 
toneeltraktaat Gebruik én misbruik des tooneels werkte. Zie: Pels, Schenkeveld-van der Dussen, Gebruik, 
1978, vs. 1722-1724. 
607 Zie Nil, Dongelmans, Documenten, 1982. Naast de eerder genoemde werken waren dit o.a. Lingelbachs 
jubileumgedicht op het zesjarige bestaan van het genootschap [332], Meyers De imitatione Christi-
vertaling van Thomas à Kempis, waaruit hij in november 1676 begon voor te lezen en die na zijn dood 
verder door het genootschap werd bewerkt en in 1707 werd uitgegeven [367]. Lingelbach presenteerde 
het ontwerp voor een nieuwe tragedie en een nieuwe komedie, waarschijnlijk De bekeerde alchimist [372], 
[392], [478] en vertaalde Racines Iphigenie [400], [404]. Stoppelaar blijkt iets over de redenering te 
hebben geschreven of zelf een redenering te hebben opgesteld [373], Dop en Lingelbach stelden hun 
lofdichten voor op de in 1676 overleden Michiel de Ruyter [376], [384] en het nieuwe lid Watering las 
‘hétgéén hy tot Lof van dé Dood hadt gémaakt’ [379]. Blaéu was aan één niéuw karwéi bégonnén waaruit 
hij voordroeg: zijn vértaling van Lucianus’ dialogén [383]. Hét niéuwé lid Lé Clé las een deel uit zijn 
Giovanni Bonavertaling voor [394]. Pels had al in 1670 Philippe Quinaults komedie La mère coquette ou 
Les amans brouillez vertaald. Die vertaling moesten Meyer en Diephout in december snel nakijken. Begin 
juli 1678 wordt die vertaling opnieuw genoemd en nog ééns voorgélégd aan Watéring én La Clé. Péls’ 
klucht verscheen uiteindelijk in hetzelfde jaar onder de titel Wanhébbelyke liefde met het vignet van het 
genootschap, [52], [460]. 
608 Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, [304]-[305], [335], [361]. 
609 Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, [361]. De spelling lijkt ten minste voor een deel op Meyers 
halfbroer Kók terug te gaan. Die ook met behulp van accenten de klank van klinkers probeerde aan te 
geven. 
610 Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, [318]. 
611 Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, [329]. 
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afgerond, maar dat pas in 1681 zou verschijnen.612 Met dit feestelijke uitje was de Ars poetica-

vertaling echter nog niet klaar, want ook in oktober was men nog met correcties bezig en in 

januari 1677 met het voorwoord.613 Daarna verscheen het werk onder de naam van Pels. Hij 

merkte in het voorwoord op dat hij veel kritische opmerkingen van de overige leden had 

ontvangen die het werk zeer ten goede waren gekomen, al was de verwerking van alle kritiek 

moeilijk en tijdrovend geweest.614 

In fébruari 1677 béslotén dé lédén van hét génootschap dé ‘haast uitvérkocht zyndé’ komédié 

Spookend weeuwtje opnieuw uit te geven. Ook hieraan ging een grondige revisie vooraf.615 Het 

stuk wérd ‘vérkort én vérbétérd’.616 Daarbij werden ook de opmerkingen van Joan Vlooswijck 

meegenomen.617 Twee maanden later, op 6 april, bereidde men de uitgave van alle Nilstukken 

voor, die onder de titel Dichtkonstige werken van het kunstgenootschap etc moest verschijnen. 

Blaeu en Meyer namen hierbij de leiding.618 De verzamelde werken waren al binnen twee weken 

een feit, omdat men gebruik maakte van de op dat ogenblik voorhanden zijnde drukken.619 ‘By 

gébrék aan andéré bézighédén’ lazén dé lédén in april 1677 gézaménlijk Hoofts tragédié 

Geeraerdt van Velsen (1613).620 Ook werden in december toneelwerken van bekende auteurs 

onderzocht en besproken. Deze besprekingen zijn niet gepubliceerd. Lingelbach bestudeerde 

zeven toneelstukken van Vondel (Palamedes, Salomon, de Joseph-trilogie, Gebroeders en David 

hersteld) en deelde zijn bevindingen met het genootschap.621 Mogelijk heeft Pels in zijn 

toneeltraktaat Gebruik én misbruik, waarin hij ook stilstaat bij Hoofts Geeraerdt van Velsen en de 

tragedies van Vondel, gebruikgemaakt van de oordelen van Lingelbach en de overige Nil-leden. 

Le Clé besprak in dezelfde tijd twee komedies van de Romeinse komedieauteur Plautus 

(Aulularia en Amfitiro). 

Op verzoek van burgemeester Hudde begon het genootschap in augustus 1677 gezamenlijk 

aan de vertaling van de tiende satire van de Romeinse dichter Juvenalis, die beschrijft waarom 

                                                             
612 Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, [460]. 
613 Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, [362], [374]. 
614 Péls, ‘Voorrédé aan dé léézér’, 1973, 55. 
615 Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, [380], [395]-[403], [407]. 
616 Nil, Spookend weeuwtje, 1677, titelpagina. 
617 In de opdracht bij de tweede druk, die zoals de eerste druk opgedragen werd aan Joan van Vlooswijck, 
blijkt dat hij Nils verzoek bij de eerste druk had opgevolgd en voorstellen ter verbetering had 
aangedragen. Nil licht toe dat de brieven n.a.v. Van Vlooswijks voorstel in de nieuwe versie zijn ingekort 
en op rijm zijn gezet. Van Vlooswijck had het liefst geen brieven in het toneelstuk gezien, maar dat was om 
dramaturgische redenen niet mogelijk, aldus Nil. Ook de vriendschappelijke relatie tussen knecht Flip en 
zijn heer Luidwijk vond Van Vlooswijck ongepast. Nil licht toe dat het hier niets aan kon doen, omdat 
anders het komische effect achteruit zou gaan. Bovendien, zo vindt Nil, biedt een komisch stuk meer 
vrijheid in dergelijke zaken dan ernstig toneel. Overtolligheden heeft Nil in de tweede versie verwijderd 
en die is ook aangepast aan de nieuwe tijd, zoals het gesprek over de nieuwste mode. Ook de heksenwaan 
in Zweden en Duitsland wordt niet meer zo uitvoerig behandeld, omdat dit minder actueel was dan een 
kleine tien jaar daarvoor. Zie het voorwoord in: Nil, Spookend weeuwtje, 1677. 
618 Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, [387]. Het lag voor de hand dat dit werk in de drukkerij van de 
familie Blaeu aan de Bloemgracht werd gedrukt. Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, [394]. 
619 Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, 331. 
620 Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, [387]. 
621 Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, [425]-[429], [431], [435]. 
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het onverstandig is met gebeden iets aan de goden te verzoeken.622 Deze kleinere collectieve 

opgave vormde een kort intermezzo in een periode die vooral uit individuele projecten bestond. 

De tekst werd onder de leden verdeeld en ieder lid vertaalde gewoontegetrouw een passage. In 

november lag er een eerste versie die weer door Meyer, Bouwmeester en Pels werd bewerkt en 

daarna werd voorgedragen. Eind januari 1678 stonden de werkzaamheden rond die vertaling 

tijdelijk stil; in juni van hetzelfde jaar werden ze hervat en in november waren ze afgerond.623 Na 

een kritische redactieronde verscheen het werk in 1679 uiteindelijk in druk met een opdracht 

van Stoppelaar en Lingelbach aan Hudde, de stuwende kracht achter het stuk.624 De opdracht 

werd overigens ondertekend met de naam van het genootschap. Een volgend kleinschalig 

groepsproject was de bewerking van de eerder verschenen tragedie Orondates en Statira in 

maart en april 1678. In juni begon het gezelschap aan de herziening van de Agrippa en in 

februari 1679 werd besloten de komedie Gierige Geeraardt, die kennelijk geen herziening 

behoefde, te herdrukken.625 De aanleiding voor deze herdruk was de geplande opvoering van dit 

stuk voor het stadsbestuur een maand later.626 Ter ere van de hoge heren had het genootschap 

er nog snel een voor- en naspel bij geschreven. Blijkens de notulen werd dit in- en uitleidende 

toneelstuk pas vier dagen voor de opvoering op een zitting besproken. Kort daarna moet het 

stuk al in druk zijn verschenen.627 

In juli 1678 werd een nieuwe takenlijst van individuele opdrachten opgesteld. In de meeste 

gevallen waren dit taken waar de leden al enige tijd aan werkten.628 In de tweede helft van 1679 

zonk de arbeidsmoraal echter aanzienlijk en gebeurde het regelmatig dat de zittingen vanwege 

een te geringe opkomst niet door konden gaan. Vanaf februari 1680 schort het in de notulen aan 

inhoudelijke gegevens. Een tijdje later stoppen ze zelfs helemaal. Ook de activiteiten van het 

genootschap namen in die tijd een einde, zo blijkt uit de eerstvolgende notulen van tweeënhalf 

jaar latér. Daarin staat vérméld: ‘Dén 2 Augustus is vastgesteld het kunstgenootschap Nil 

Volentibus Arduum wédérom té hérstéllén’.629 Publicaties van Nilwerken bleven tussen 1680 en 

1682 overigens wel verschijnen; waarschijnlijk was uitgever Albert Magnus hiervoor 

verantwoordelijk: hij bezat het privilege. Magnus was dus gerechtigd Nil werken namens het 

genootschap te drukken en te verkopen. 

                                                             
622 Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, [407], [408]. 
623 Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, [455], [458], [460], [463], [464], [473]-[480], [487], [488]. 
624 Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, [475], [496]. 
625 Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, [437]-[447], [458], [461], [462], [493]. 
626 Zié titélpagina én hét voorwoord ‘Aan dén Léézér’, in: Nil, Voor- én Naspél, 1679. 
627 Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, [498]. 
628 Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, [509]. 
629 Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, [560a]. 
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Afb. 12  Titelprent bij de herdruk van Nils berijmde toneeltraktaat Gebruik 

én misbruik  (1718). Een ‘uitlegging van de titelprént’ verklaart de 

allegorische personages en hun attributen. De vrouw rechts op de bühne is  

Goede Réden, Onderzoek en Vinding .  Met haar zweep verdrijft ze o.a. 

Onwetenheid ,  die voor het toneel ligt.  Links op de bühne staan de 

personificaties van het  treur- en het blijspel.  De zon achte rin symboliseert de 

overwinning van ‘de wanórde der ONWEETENHEID  [de wolk] verdreven door de 

[…] Orde der naauwkeurige TOONEELWETTEN ’  [het licht]  (UBG : HER 452/1).  
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3.3.6 Privileges en patronen: protectie van de publicaties (1669-1680) 

De toneeltheorie en dé toépassing érvan in drama’s nam één bélangrijké plaats in hét 

repertorium van Nil in. Dat valt in eerste instantie op te maken uit de publicaties van het 

genootschap: veruit het grootste deel daarvan besloeg toneelstukken en dramatheoretische 

geschriften. Dramatische literatuur werd tussen 1669 en 1680 steeds gezamenlijk gelezen en 

tegen de achtergrond van de eigen toneelopvattingen besproken en geredigeerd. Opvallend is 

echter dat in de notulen vooral de theoretische vraagstukken zijn vastgelegd; vertaalopdrachten 

of orders tot de vervaardiging van toneelstukken zijn hierin veel minder frequent dan we op 

basis van het aantal verschenen literaire werken zouden verwachten. Daarnaast werd het proces 

van de totstandkoming van een vertaling minder nauwkeurig vastgelegd dan dat van theoretisch 

werk. Wat de reden daarvoor is, laat zich niet achterhalen. Wellicht ontstonden de 

toneelstukken, anders dan de theoretische stukken, veeleer door persoonlijke keuzes waar geen 

gezamenlijk overleg aan voorafging en zijn ze daarom slechts terloops in de notulen te vinden. 

Een andere verklaring is dat Huydecoper in de achttiende eeuw bij het overschrijven van de 

notulen dergelijke informatie heeft geschrapt. Wat de reden ook moge zijn geweest, de 

gepubliceerde toneelstukken bewijzen dat het genootschap op dit gebied zeer actief is geweest. 

Een van de schaarse inhoudelijke beschrijvingen in de notulen betreft de herziening van de 

Agrippa-vertaling in 1678: er werd afgesproken dat La Clé de eerste druk met de Franse bron 

zou vergelijken, dat Stoppelaar de spelling diende aan te passen en dat Blaeu en Lingelbach het 

vijfdé bédrijf ‘lagér van styl’ zoudén makén.630 

In totaal kennen we uit de periode vóór de heroprichting van het genootschap in 1682 zestien 

verschillende werken die onder de naam van Nil verschenen: vijftien eerste drukken en zeven 

herdrukken.631 Eén van deze zestien werken was een integrale toneeluitgave uit 1677 die uit de 

drukken bestond die op dat ogenblik in omloop waren. Daarnaast verscheen in hetzelfde jaar 

Péls’ Horatiusvertaling – die niet als Nilwerk is uitgegeven, maar als persoonlijk werk van Pels. 

Uit het voorwoord bij dit werk en de notulen blijkt evenwel dat ook deze tekst gezamenlijk werd 

besproken. 

Op een viertal teksten na (het drieledige pamfletachtige werk Antwoordt op het voor- en 

nabericht uit 1670, Péls’ Horatiusvertaling (1677), het toneeltraktaat Gebruik én misbruik (1681) 

en de vertaalde Juvenalis-satire uit 1679) bestaan de uitgaven uitsluitend uit toneelstukken. Die 

toneelstukken waren doorgaans voorzien van een opdracht en/of een voorwoord. Alleen de 

tragedie Orondates en Statira (1670) wérd gévolgd door één zogénaamd ‘dichtkunstig 

ondérzoék’. Dat was één uitvoérigé kritiék op dé Fransé bron én op dé éérsté Nédérlandsé 

vertaling van Joan Blasius, aangevuld met een verdediging van de eigen versie. Een tweede 

‘dichtkunstig ondérzoék’ voégdé hét génootschap toé aan hét éérdér génoémdé driédéligé 

werkje Antwoordt op het voor- en nabericht uit hetzelfde jaar. Tabel 1 geeft een beeld van de 

                                                             
630 Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, [458]. 
631 Harmsen, Ceneton, 2014; Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, 315. 
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werken die tussen 1669 en 1681 door de leden van het genootschap zijn uitgegeven en 

heruitgegeven.632 

In de jaren 1672 tot en met 1676 verschenen er geen werken van het genootschap (zie tabel 

1). Die periode kwam overeen met de sluitingsjaren van de Schouwburg. Vóór de 

publicatiepauze had Nil geen privilege over de eigen teksten aangevraagd en werden de boeken 

bij verschillende uitgevers gedrukt en verkocht: vier (toneel)teksten bij Adriaan van Gaasbeek 

en telkens één toneelstuk bij Pieter Arentsz en Johannes van den Berg. Vanaf 1677 beschikte het 

genootschap wel over een privilege voor werken die onder de naam Nil Volentibus Arduum en 

het bijbehorende vignet verschenen.633 In die tijd besloot Nil zijn werken voor eigen rekening bij 

de familiedrukkerij van Nil-lid Willem Blaeu te laten drukken en droeg het zijn privilege voor de 

verkoop over aan Albert Magnus (1642-1689), die de werken later ook ging drukken.634 Vanaf 

toen (tot en met 1689) waren de werken uitsluitend te koop bij drukker en boekverkoper Albert 

Magnus. Hij diende vijf duiten per katern aan het genootschap af te dragen.635 

Nil had als eerste privé-instelling privilege bij de Republiek aangevraagd. Dit werd ook 

verleend. Tot dat moment kregen alleen uitgevers een dergelijk privilege.636 Een boekprivilege 

was een algeméén, voor bépaaldé tijd géldénd vérbod voor dérdén ‘één mét namé génoémd 

gédrukt wérk na té drukkén [én] nagédrukté éxémplarén té vérkopén’.637 Bij schending van dit 

verbod dreigden confiscatie van de illegale drukken, een boete en schadevergoeding aan de 

privilegehouder. Het genootschap wilde op die manier een stokje steken voor de productie van 

ongeautoriseerde herdrukken. Zulke illegale nadrukken circuleerden in 1677 en 1678 in 

Amsterdam en Leiden van de komedie Spookend weeuwtje.638 Echter, ondanks het privilege 

verschenen er ook in 1684 en 1706 nog twee illegale herdrukken. 

                                                             
632 Dit overzicht gaat terug op Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, 319-388 en op Harmsen, ‘Lijst’, 2014, 
geraadpleegd op 5 feb 2014. Echter anders dan bij Ceneton zijn hier alleen die werken opgenomen die al in 
de eerste druk onder de naam Nil Volentibus Arduum verschenen. Niet opgenomen is: Dirk Buysero, 
Astrate, Koning van Tyrus, Amsterdam, Johannes van den Bergh, 1670. Op dit treurspel prijkt weliswaar 
het vignet van het genootschap, maar dit geldt alleen voor de eerste druk. Nil, Dongelmans, Documenten, 
1982, 313. Nil refereert echter nergens aan dit toneelstuk als eigen werk. Wel had het genootschap in het 
voorwoord bij zijn komedie Gelyke tweelingen de vertaling van Buysero uitdrukkelijk goedgekeurd. Nil, 
Harmsen, ‘Gelyke tweelingen’, 1985, 244. Dat het hierbij niet om een Nilstuk ging wordt ook bevestigd 
door het feit dat Buysero geen lid was van het genootschap, al was hij wel bevriend met een aantal van de 
leden. Waarschijnlijk was de uitgever Johannes van den Bergh er verantwoordelijk voor dat het Nilvignet 
op Buyséro’s tonéélstuk kwam té staan. Van dén Bérgh had in het begin van hetzelfde jaar namelijk de 
komedie Gelyke tweelingen van het genootschap uitgebracht en was waarschijnlijk nog in bezit van de 
etsplaat. 
633 Zo besloot Nil in april 1677 de privileges toe te voegen aan zijn uitgave van het verzameld werk. Nil, 
Dongelmans, Documenten, 1982, [387]. 
634 Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, [363], [388]-[390], [392], [394], [569]. De onderhandelingen over 
dé ovérdracht van hét ‘vérkoopsrécht’ aan Albért Magnus én financiëlé kwéstiés omtrént dé boékvérkoop 
zijn aan de hand van de notulen goed te achterhalen. 
635 De overdracht van het privilege aan Magnus in het voorjaar van 1677 had alleen betrekking op de 
bundél ‘Dichtkonstige wérken, zowél in het geheel, als ieder deel in het byzonder, te weeten, Agrippa, de 
Gelyke Twélingen, het Spookend Weeuwtje, Orondates én Statira, Antwoord op het Voor- én Nabericht, én 
Malle Wedding’. Nadién werd het verkooprecht per werk verleend. Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, 
[390]. 
636 Grabowsky, ‘Op dé goédé bétérschap’, 1995 (mét dank aan Kornéé van dér Havén). 
637 Zie voor meer informatie over boekprivileges: Schriks, Kopijrecht, 2004, 52-59. 
638 Zie Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, 372-373. 
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1e druk Herdr. <1682 Titel Uitgever/boekverkoper Ondertekenaar opdracht Opgedragen aan 

1669639 1678 
Agrippa, koning van Alba, anders 

de gewaande Tiberinus 

1669: Pieter Arentsz, In de 

drie Rapen, Beursstraat. 

1678: Albert Magnus, in de 

Atlas, Nieuwen Dyk bij Dirk 

van Hasselts Steeg. 

Moesman Dop 

(1678: niet ondertekend) 

Regenten van de Godshuizen 

(1678: voorwoord i.p.v. opdracht) 

1670 

1677 De gelyke tweelingen 

1670: Johannes van den Berg, 

naast het Stadhuis 

1677: Albert Magnus 

Johannes Antonides  

(1677: Nil Volentibus Arduum) 

Pieter Blaeu, stadssecretaris en 

secretaris van de Weeskamer640 

1677641 Het spookend weeuwtje 

1670: Adriaan van Gaasbeek, 

Voorburgwal, bij het Stadhuis 

1677: Albert Magnus 

Lodewijk Meyer 

(1677: Nil Volentibus Arduum) 

Joan van Vlooswyk, 

stadssecretaris 

1678 

Het huwelyk van Orondates en 

Statira […] Neevens een 

dichtkunstig onderzoek en oordeel 

1670: Adriaan van Gaasbeek 

1678: Albert Magnus 

David Lingelbach – opdracht (dl. 

1), (1678: n.v.t.); 

Nil Volentibus Arduum – 

Dichtkunstig onderzoek (dl. 2) 

Gerard Bicker van Zwieten, raad 

en rekenmeester van de domeinen 

van Holland 

(1678: geen opdracht) 

 

Antwoordt op het voor- en 

nabericht, by de Antigone gevoegt 

door N.N. en E.B.I.S.K.A. Neevens 

een dichtkunstig onderzoek op het 

tooneelspel, dat op de Schouwburg 

vertoont wordt (drie delen) 

Adriaan van Gaasbeek 

Nil Volentibus Arduum – 

Antwoordt en Dichtkunstig 

onderzoek (dl. 1 en 3) 

Lodewijk Meyer – Verdediging 

(dl. 2) 

 

1671 1679, 1681 
De malle wedding, of gierige 

Geeraardt 

1671: Adriaan van Gaasbeek 

1679 en 1681: Albert Magnus 
Nil Volentibus Arduum 

Henrik Hooft, raad bij de 

admiraliteit642 

                                                             
639 In 1711 verscheen onder het vignet van Nil de klucht Pefroen met het schaapshooft. Het gaat hierbij om een herdruk van de klucht Pefroen met ‘et schaapshooft die 
Ysbrand Vincent in 1668 had voltooid en die in 1669 bij Lescalje verscheen en op de Schouwburg werd gespeeld. Tot 1741 verschenen er minstens negen herdrukken. 
De klucht maakt geen deel uit van het tekstcorpus van deze studie, omdat dit stuk in de hier relevante periode niet als Niltekst naar buiten is gebracht. 
640 Elias, De vroedschap, 1903, dl. 1, 473. 
641 Naast de geautoriseerde versie verscheen in hetzelfde jaar een illegale nadruk, evenals in 1678, 1684 en 1706. Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, 372-373. 
642 Henrik Hooft werd vanaf 1662 vijf keer benoemd tot burgemeester van Amsterdam; daarvoor bekleedde hij onder andere het schepenambt. 
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1e druk Herdr. <1682 Titel Uitgever/boekverkoper Ondertekenaar Opgedragen aan 

1677 

 
Q. Horatius Flaccus Dichtkunst. Op 

onze zéden én tijden gepast643 

Jan Bouwman, Kalverstraat, 

naast het Weeshuis 
  

 
[Dichtkonstige wérken van het 

konstgenootschap]644 
Albert Magnus Diversen641 Diversen641 

1678 

 Andromaché Albert Magnus Lodewijk Meyer 
Anna Maria Trip, vrouw v. Wouter 

Valckenier, stadssecretaris 

 De vrijer in de kist Albert Magnus   

 De wanhébbelyke liefde Albert Magnus   

1679 

1680 
Tieranny van Eigenbaat, in het 

eiland van Vrije Keur 
1679 en 1680: Albert Magnus Nil Volentibus Arduum 

Nicolaas Witsen (1641-1717), 

schepen en raad van Amsterdam 

 
D.J. Juvenalis satyra X of tiende 

berispdicht 
Albert Magnus Nil Volentibus Arduum 

Johannes Hudde, bewindhebber 

van de VOC 

 
Voor- en naspel […] by de malle 

wedding of Gierige Geeraard 
Albert Magnus   

1680 

 
De bekeerde alchimist, of 

bedroogen bedrieger 
Albert Magnus D. Lingelbach 

Joan Huydecoper van 

Maarsseveen (1625-1704), 

stadssecretaris 

 Fielebout, óf de dókter tegens dank Albert Magnus Nil Volentibus Arduum 
Willem Hoofd, stadssecretaris, en 

Maria de Witt 

1681  Gebruik én misbruik des tooneels Albert Magnus   

Tabel 1  Chronologisch overzicht van Nils p ublicaties,  uitgevers/boekverkopers,  ondertekenaars en patronen tussen 1669 en 1681.

                                                             
643 Dit werk verscheen niet onder het vignet en de naam van het genootschap, maar onder de naam van Pels. Uit het voorwoord en de overgeleverde notulen blijkt dat 
deze vertaling in opdracht van en in nauwe samenwerking met Nil is ontstaan, daarom neem ik dit werk ook in dit overzicht op. Pels, Schenkeveld-van der Dussen, 
Horatius, 1973, 49; Nil, Dongelmans, Documenten, 1982. 
644 De editie van het verzamelde werk was een bundeling van de meest recente drukken van de werken die Nil voor 1672 voor het eerst had uitgebracht. Daarbij werd 
gebruikgemaakt van de drukken die op dat ogenblik in omloop waren. Dat waren Agrippa (1669, zonder opdracht), Orondates en Statira en Dichtkunstig onderzoek 
(1670, met opdracht aan Bicker), Gelyke twélingen (1677, met opdracht aan Blaeu); Spookend weeuwtje (1677, met opdracht aan Van Vlooswyk), Antwoordt op het voor- 
en nabericht (1670, drie delen), Gierige Geeraardt (1671, met opdracht aan Henrik Hooft). Dé titélpagina’s warén in dié uitgave doorgaans vervangen door Franse 
titélpagina‘s. Nil, Dongélmans, Documenten, 1982, 319-388, 331. 
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Als we kijken aan wie het genootschap zijn toneelwerk opdroeg, dan valt op dat de opdrachten 

vóór het rampjaar – met uitzondering van de tragedie Agrippa – alle gericht zijn aan de 

republikeins-cartesiaanse factie in het stadsbestuur. De Agrippa-vertaling – die vlak voor de 

officiële oprichting van het genootschap in 1669 was ontstaan – is aan de regenten van het 

Weeshuis en die van het Oudemannenhuis opgedragen (zie tabel 1). De vertalers waarschuwden 

de regenten van de Godshuizen in de opdracht voor het wanbestuur van de Schouwburg. Verder 

zetten ze hun goede bedoelingen en de (financiële) voordelen voor het theater en de charitatieve 

instéllingén uitéén én vérzochtén zé dé Godshuisrégéntén ‘dé moéité té némén van dé Réchtérs 

dézér géschillén té zijn’.645 Deze opdracht was een directe reactie op Hendrik de Graeffs versie 

van hetzelfde toneelstuk, want hij had zijn vertaling aan de Schouwburghoofden opgedragen. 

Gezien de organisatie van de Schouwburg, die haar opbrengsten aan de Godshuizen diende af te 

staan, is de opdracht aan de hoofden van het Weeshuis en Oudemannenhuis uit Nils 

tegenvertaling een politieke keuze. Het genootschap beoogde de macht van het 

Schouwburgbestuur te ondermijnen en zichzelf als dichtend gezelschap op de kaart te zetten. 

De overige opdrachten die Nil vóór 1672 schreef zijn niet gericht aan stadsbestuurders uit de 

calvinistische factie, anders dan bij Blasius, die bijvoorbeeld in 1670 zijn komedie Dubbel en 

enkkel aan schepen Pieter Schaep had opgedragen.646 Nil koos als beschermheer van de 

bijbehorende tegenvertaling Gelyke tweelingen secretaris Pieter Blaeu (1637-1706), die uit een 

zeer anti-stadhouderlijk nest kwam. Zijn vader Joan (1589-1673) en zijn broer Willem, het Nil-

lid, moesten in september 1672 op grond van hun gezindheid hun ambt als respectievelijk 

weesmeester en schepen op bevel van de nieuwe stadhouder opgeven.647 Het genootschap vroeg 

de beschermheer als scheidsrechter op te treden bij het poëticale geschil tussen Nil en de 

Schouwburg(dichters). Ook Henrik Hooft (1617-1678), aan wie Nil in 1671 de komedie Gierige 

Geeraardt opdroeg, hoorde bij de staatsgezinde groep binnen het stadsbestuur. Die groep was in 

een lange machtsstrijd verwikkeld met de calvinistische burgemeesters rond de families Schaep 

en Valckenier. Hooft bedankte in 1673 zelfs voor het burgemeesterschap, omdat hij dit ambt met 

onder anderen Gillis Valckenier had moeten bekleden.648 Ook Gerard Bicker van Zwieten (1632-

1716) kwam uit het republikeinse deel voort, al maakte hij geen deel uit van het stadsbestuur. 

Aan hem hadden zowel Blasius als Nil hun tragedie Orondate en Statira opgedragen. Hij zetelde 

in Den Haag, nadat hij met de hulp van zijn zwager Johan de Witt benoemd was tot raad en 

rekenmeester van de domeinen van Holland. Ná de heropening van de Schouwburg was Nil 

kennelijk uit op bredere steun in het stadsbestuur. Zo droeg het de tragedie Andromaché (1678) 

aan de echtgenote van stadssecretaris Wouter Valckenier (1650-1707) op, de zoon van Gillis 

Valckenier uit de calvinistische factie. 

                                                             
645 Nil, Agrippa, 1669, *3r. 
646 Zie het overzicht in § 5.1. Daarbij moet worden vermeld dat Blasius zijn stukken ook aan regenten uit 
andere facties opdroeg, bijvoorbeeld aan Gerard Bicker. Ook had Blasius directe contacten met personen 
uit de radicale kringen. Zie Mertens, Van den Enden, 2012, XXX. Voor patronage in de zeventiende eeuw zie 
Vérkruijssé, ‘Hét boékénmécénaat’, 1990. 
647 Zie het overzicht in § 3.3. 
648 Elias, De Vroedschap, dl. 1, 1903, CXXIII-CXXIV. 



- 153 - 

 

Rond de opdracht aan Gerard Bicker uit de eerste druk van de tragedie Orondates en Statira 

(1670) ontstond een relletje. Bij de herdruk van het treurspel in 1678 werd de tekst dan ook 

weggelaten. Nil was hier een stap te ver gegaan: het genootschap had voor zijn tegenvertaling 

dezelfde beschermheer gekozen als Joan Blasius: die had zijn versie ook al aan Bicker 

opgédragén. Bovéndién spuidé Nil in zijn opdracht kritiék op Blasius’ vérsié én op andéré 

stukken van Blasius. Asselijn wist dat de keuze van het genootschap voor dezelfde 

beschermheer niet toevalling was. Hij achtte deze keuze dan ook het ultieme bewijs van Nils 

hoogmoed en onbeschaamdheid, die ook voor Bicker niet verborgen zouden zijn gebleven. Zo 

zegt hij: 

wij behoeven ons maar te keeren tot de Opdracht van uwe Orondates en Statira, aan den 
weleedelen Heer Geraardt Bikker, Heer van Zwieten, &c. daar ghy wel wist, dat den Heer Blasius het 
zijne voor af aan dien zelfden Heer had opgedragen, en ghy lieden om te toonen dat ghy zulke 
geleerde luyden waart, en beeter ervaaren in de Fransche taal, dan dien gezeyden Heer, komt naar 
hem, en offert het uwe, met inzicht, om dien weleedlen Heer door uw zwetzeryen, daar het vol van 
steekt, om te zetten, en uw verheffing daar by te vinden: doch op wat een versmaadelijke en 
verachtelijke wijze uw die is terugh gezonden, is u best bekendt.649 

Nil pareert het verwijt door te zeggen dat Bicker zich geenszins tegen het genootschap keerde, 

maar dat hij alleen niet bij de Schouwburgstrijd betrokken wilde worden: 

dé opdracht van ’t laatsté stuk [Orondates en Statira] moet aangezien worden, als houdende aan al 
de wareld, én niet aan dien Heer [Gerard Bicker], wiens naam daar voor staat, uitgezónderd de 
rédénén zyn Wél Ed. in ’t bijzondér raakéndé; omdat zyn Wél Ed. zich mét dié géschillén niét 
moéijén wil, én vólgéns onzé stéllingé, niémand tégén zyn wil aan ’t hoofd van een stuk mag 
géplaatst wordén; ’t wélk wy wédérom al dé waréld doén wéétén.650 

De latere drukken van Nils Orondates en Statira werden dan ook niet meer naar Gerard Bicker 

opgedragen. Toch kwam de opdracht aan Bicker in 1677 nog in de editie van Nils verzameld 

werk terecht. Het ging hierbij om een bundeling van de meest recente Nildrukken die op dat 

ogenblik in omloop waren. Doordat er pas in 1678 de herziene tweede druk van dit treurspel 

verscheen, werd in het verzameld werk de eerste druk met daarbij de opdracht aan Bicker 

opgenomen. 

3.4 Bestuursfuncties in de Schouwburg en heroprichting van Nil Volentibus 

Arduum 

3.4.1 De voorbereidende fase (1676-1677) 

De herdrukken en revisies en de hernieuwde belangstelling voor toneeltheoretisch werk vanaf 

ongeveer 1676 (hervatte activiteiten Naauwkeurig onderwys, Horatiusvertaling en Gebruik én 

misbruik) hielden verband met de ophanden zijnde opening van de Schouwburg. Die was in juni 

1672 gesloten vanwege de dreigende oorlog met Frankrijk en de onvrede over lasterlijke 

                                                             
649 Assélijn, ‘Aan Nil’, 1671 [zonder paginering]. 
650 Nil, ‘Antwoordt’, 1719, 62. 
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stukken. Pas eind november 1677 opende het theater zijn deuren weer voor opvoeringen, en in 

februari 1678 volgde de officiële heropening.651 De laatste Nildruk voor de sluiting dateert uit 

1671. Dat Nil in 1677 opnieuw ging publiceren, waaronder een verzamelde uitgave van alle voor 

1672 verschenen werken, hing dus samen met de opening van de Schouwburg enkele maanden 

later.652 Parallel hieraan herzag men vijf toneelstukken, die in 1677 en 1678 in verbeterde vorm 

werden uitgegeven. Pas na de verbeterde herdrukken verscheen er weer nieuw werk. 

Al in 1676 kreeg het genootschap, in het bijzonder Andries Pels, van het stadsbestuur de 

opdracht de Schouwburgregels uit te geven. Dit deed hij in het eveneens berijmde toneeltraktaat 

Gebruik én misbruik – een vervolg op zijn Horatiusvertaling. Nil timmerde met andere woorden 

behoorlijk aan de weg. Het is zelfs aannemelijk dat het genootschap de drijvende kracht achter 

de heropening van de Schouwburg was. In ieder geval moet Nil hierbij een vinger in de pap 

hebben gehad. Dat vermoeden wordt gestaafd door een anoniem, tweeledig archiefstuk uit begin 

1677 dat gericht is aan de burgemeesters en het overige stadsbestuur.653 Het eerste stuk – een 

twaalf pagina’s téllénd vértoog – is gewijd aan diverse ideeën en aanbevelingen omtrént ‘dé 

vérbéétéringh én hérvorming dér Schouburg’ mét hét oog op dé héropéning én ként opvallénd 

veel overeenkomsten met de opvattingen, argumentatie en woordkeuze uit Nils theoretische 

stukken, vooral uit de toen nog onuitgegeven poëtica Naauwkeurig onderwys. We kunnen er dan 

ook van uitgaan dat dit stuk door Nil is geschreven. Dat betekent dat het genootschap het 

stadsbestuur bij de heropening van het theater adviseerde. Om dit aan te tonen zal ik het 

vertoog samenvatten en daarbij op enkele opvallende analogieën met Nilteksten wijzen. 

Allereerst gaat de schrijver in op de slechte naam van de Schouwburg, die te wijten was aan 

de programmering van stukken met een vóór die tijd onzedelijke of een religieuze inhoud. Ook 

Nil had in zijn theoretische publicaties voor 1672 herhaaldelijk gewezen op de kritiek die er op 

het toneelrepertoire van de Schouwburg bestond.654 Daarna wordt uiteengezet op welke manier 

critici de Schouwburg gunstig gezind kunnen raken. De belangrijkste stappen hiertoe zijn de 

invoering van ‘goédé régélén én wéttén’ én dé définiëring van één missié: dé Schouwburg ‘als 

ééné politijké schoolé’ mét drié hoofddoélén: ‘vérbétéring dér zéédén’, ‘opbouwing én 

voortsétting van onzé Néd[érduijt]sché taalé’ én vérbétéring van dé ‘wélgémaniérdhéid in 

sprékén énhoudingé of béwégingén dés lichaams’. 

                                                             
651 Wybrands, Het Amsterdamsche tooneel, 1873, bijlagé K; Stérck, ‘Amstérdamsché toonééllévén’, 103. 
Worp vérméldt dat dé Schouwburg al op 25 novémbér 1677 wérd géopénd. Dé éérsté ‘kéérén wérd ér 
alléén muziék gémaakt’. Worp, Stérck, Schouwburg, 1920, 136-137. 
652 Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, 315. Wybrands, Het Amsterdamsche tooneel, 1873, bijlage K. 
Betreffende de betrokkenheid van Nil bij de heropening van de Schouwburg zie § 3.1.3.3 van dit 
proefschrift. 
653 SAA, Burgemeesters, [5026], inv.nr. 598, dl. 1. Van der Haven gaat op dit archiefstuk in, maar hij neemt 
aan dat het om een schrijven van de Schouwburgdirecteuren zou gaan. Dat het Schouwburg de auteur van 
dit stuk was is onwaarschijnlijk. Ten eerste vanwege de inhoud die sterk naar het genootschap verwijst en 
ten tweede vanwege het feit dat begin 1677, toen dit stuk moet zijn ontstaan, de Schouwburg nog gesloten 
was en er op dat moment nog geen Schouwburgbestuur met Nil-leden was geïnstalleerd. Van der Haven, 
Achter de schermen, 2008, 133. 
654 Zie bijvoorbeeld de opdracht in Nil, Spookend weeuwtje, 1670, *6v. 
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Afb. 13  Eerste pagina van een vertoog met adviezen ter hervorming van de Schouwburg. Het 

vertoog is rond 1677, voor de heropening van het theater, geschreven en gericht aan het 

Amsterdamse stadsbestuur. Uit  de inhoud en de formuleringen laat zich afleiden dat de tekst  

door Nil of een Nil -lid is geschreven (SAA ,  Burgemeesters,  [5026], inv.nr. 598, dl.  1).  
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Het eerste doel komt al deels letterlijk overeen met de voornaamste doelstelling die Van 

Koppenol in Naauwkeurig onderwys aan de toneelkunst toeschrijft. Zo schrijft Van Koppenol in 

hoofdstuk zes vier doelen aan de toneelkunst toe: het eerste en voornaamste is de 

‘[v]érbéétéringé dér zéédén’ door stimuléring ‘tot hét omhélzén dés Déughts, én vliédén van 

d’Ondéughd’. In hét archiéfstuk uit 1677 staat événééns én mét dézélfdé béwoordingén dat hét 

‘[é]érstélijkén voornamélijk’ om dé ‘vérbétéring dér zéédén door aanmaningé tot hét omhélsén 

dé déugd én hét vliédén van dé ondéugd’ gaat.655 De toelichting over hoe dit omarmen van de 

deugd het beste kan worden bereikt lijkt sterk op een passage van Meyer over het leereffect van 

treurspelen in hoofdstuk 29 Naauwkeurig onderwys. Daarin stelt hij dat het publiek in de eerste 

plaats door ‘Rédénééringén dér Toonélistén’, in dé twéédé plaats door ‘voorbééldén’ én in dé 

dérdé plaats door ‘hartstoghtén’ kénnis kan némén van ‘zéédéréégélén’. Wannéér wé dézé 

passagé mét hét archiéfstuk vérgélijkén, lézén wé daarin dat zédénvérhéffing ‘géschiét door hét 

voorstellen van goede voorbeelden, krachtige en aandringende redeneringen en bewegingen en 

opwekkingen der hartstochtén’.656 

Na de uiteenzetting van het oogmerk van het Amsterdamse theater, vervolgt het vertoog met 

advies over een aantal wijzigingen die in de Schouwburgorganisatie zouden moeten worden 

doorgevoerd en die in dienst staan van een betere werking van het theater. De voorgestelde 

aanpassingen betreffen het regentschap, de acteurs, de kaartverkoop, de toerusting van het 

theater en de verspreiding van de Schouwburgstukken. De auteurs van het archiefstuk vinden 

bijvoorbeeld dat Schouwburgregenten aan specifieke functie-eisen moeten voldoen: 

betrouwbaarheid, kennis van de letteren en retorica en vooral van de Nederlandse taalkunde en 

literatuur. Ook moet de span of control van de Schouwburgregenten worden vergroot: alleen zij 

zijn ertoe bevoegd de acteurs en het overige personeel aan te sturen en alleen zij hebben de 

dagelijkse leiding van het theater in handen. Daarvan maakt ook het weren van politieke, 

godslasterlijke en andere ongepaste stukken deel uit. Ze dienen daarnaast niet meer door de 

besturen van de Godshuizen, maar door de burgemeesters te worden benoemd.657 Voorts 

behoort de Schouwburg het niveau van de Nederlandse dichtkunst hoog te houden en op te 

schroeven. Het theater moet dichters ertoe aansporen goede toneelstukken te schrijven en moet 

hen daarvoor vervolgens geldelijk honoreren. Hiervoor had ook Nil zich al in 1669 

uitgesproken.658 In het anonieme vertoog wordt verder bepleit dat ter waarborging van de 

kwaliteit het bésté één tonéélpoëtica mét ‘régélén én wéttén’ van dé ‘vérmaardsté 

tonééldichtérs’ kan wordén uitgégévén. Dit om bélangstélléndé onérvarén dichtér één houvast té 

gévén. ‘Toévallig’ wéét dé schrijvér van dit documént dat ér ‘bij éénigé liéfhébbérs rééts één 

naauwkeurige beschreijvinge dér tonéélkonst is opgéstéld’ én hij adviséért dézé liéfhébbérs dit 

                                                             
655 Ook hét dérdé doél van Van Koppénol: dé ‘[o]éfféningh vandé taal’ is tén délé térug té vindén in hét 
archiéfstuk ondér doél 3: ‘dé wélgémaniérdhéid in sprékén én houding’. Nil, Harmsén, ‘Onderwys’, 1989, 
[XI], 66; SAA, Burgemeesters, [5026], inv.nr. 598, dl. 1, bl. 2-3. 
656 Nil, Harmsén, ‘Onderwys’, 1989, [XXIX] 347; SAA, Burgemeesters, [5026], inv.nr. 598, dl. 1, bl. 2. 
657 Aan deze wens kwam het stadsbestuur tijdelijk tegemoet, zie § 3.4.2. 
658 Zie de opdracht in Nil, Agrippa, 1669 en § 3.1.2.1. 
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werk zo snel mogelijk uit te geven.659 Die passage is een vrij expliciete toespeling op Nil en zijn 

Naauwkeurig onderwys. 

Ook de acteurs moeten aan bepaalde eisen voldoen: zij dienen van onbesproken gedrag en 

bekwaam in hun vak te zijn. Verder moet hun salariëring worden aangepast en dienen de 

regenten toe te zien op de in- en uitstroom van acteurs en de scholing van nieuwe acteurs. 

Daarnaast moet worden voorkomen dat toeschouwers zonder te betalen een voorstelling 

kunnen bijwonen. Een loket aan de straatkant – naar Venetiaans voorbeeld – zou dit kunnen 

ondervangen. Ook dienen er voldoende passende decors en kostuums te zijn om de 

‘niéuwsgiérighéid’ van hét publiék vast te houden en alles geloofwaardig en naar behoren te 

kunnen uitbeelden.660 Ten slotte dringt men er met het oog op de inkomsten op aan dat 

Schouwburgstukken uitsluitend door de Schouwburg zelf mogen worden gedrukt en verkocht. 

Illegale herdruk en verkoop moest op die manier worden tegengegaan. Dat komt erop neer dat 

de stedelijke overheid een privilege moest verlenen. Nil gebruikte dit zelf vanaf 1677.661 Met 

inachtneming van deze maatregelen zou de eer van de Amsterdamse Schouwburg worden 

hersteld en zou het theater uitgroeien tot een vermaarde en winstgevende instelling die de stad 

veel profijt en de burgemeesters veel aanzien zou opleveren. 

De adviezen uit dit stuk – die zoals gezegd van Nil moeten zijn gekomen – werden gedeeltelijk 

overgenomen en dat resulteerde in vier van de zestien Schouwburgwetten die in het tweede 

deel van het archiefstuk staan afgedrukt. Dit deel is pas na de heropening geschreven, 

waarschijnlijk door de nieuwe Schouwburgregenten.662 Ook hierin worden eerst de 

doelstellingen van de Schouwburg vastgelegd, gevolgd door twaalf verboden, die teruggaan op 

een ouder verbod.663 Zo moét hét théatér tén éérsté ‘één éérlijk én vérmaakélijk tijdvérdrijf’ voor 

allé lééftijdén biédén. Tén twéédé moét hét dé ‘burgérlijké zédén’ vérbétérén door dé opvoering 

van stukken waarin sprake is van poëtische gerechtigheid. Ten derde staat het theater in dienst 

van de verbetering van de Nederlandse taal. Ten vierde is het een leer- en oefenschool voor 

argumentatie, taalgebruik, uitspraak en lichaamstaal. Om misbruik te voorkomen zijn de 

volgende twaalf handelingen verboden: Godslastering en vloeken, het uitspreken van gebeden, 

het noemen van Gods naam, het vertonen van Bijbelspelen, kritiek op overheid en regenten, 

kritiek op de kerk en op predikanten, het uitbeelden van godsdienstkwesties, het lasteren van 

individuele personen, het vertonen van onfatsoenlijkheden, het schofferen van personen, grof 

taalgebruik en ten slotte het inzetten van acteurs met een slechte reputatie. 

                                                             
659 Onderstreping door TH. 
660 Meyer besteedde ook in Naauwkeurig onderwys aandacht aan kostuums en decors. Nil, Harmsen, 
‘Onderwys’, 1989, 305-306 [XXVI], 426 [XXXVIII]. 
661 Zie § 3.3.6 van deze studie. In 1684 vroeg de Schouwburg daadwerkelijk privilege aan bij de Staten van 
Holland en West-Friésland. Grabowsky, ‘Op dé goédé bétérschap’, 1995, 41. 
662 Het stuk is hoogstwaarschijnlijk niet door de regenten van de Godshuizen geschreven. De 
burgemeesters hadden namelijk juist voor de periode na de heropening van het theater bepaald, dat de 
besturen van de Godshuizen veel minder invloed op het dagelijkse Schouwburgbeleid zouden hebben. Zie 
§ 3.4.2. 
663 Zie § 1.2.2.1. 
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3.4.2 In het Schouwburgbestuur (1678-1681) 

Op 28 december 1677 stelden de burgemeesters zes nieuwe regenten aan. Dit waren naast Nil-

leden Bouwmeester, Meyer en Pels de hoogleraar in de welsprekendheid Petrus Francius (1645-

1704), Jacob Matham en Tobias van Domselaar. Dat er in het nieuwe bestuur maar liefst drie Nil-

leden zitting hadden, kunnen we ongetwijfeld opvatten als een blijk van waardering en dank 

voor de daadkrachtige houding en de adviserende rol van het genootschap bij de heropening van 

het theater. Een van de zittende burgemeesters was Johannes Hudde, die het genootschap 

ongeveer een half jaar daarvoor om een Juvenalisvertaling had verzocht.664 Als vriend van 

Spinoza kende hij Meyer en Bouwmeester persoonlijk. Het is dan ook zeer waarschijnlijk dat hij 

binnen het stadsbestuur als pleitbezorger voor het genootschap had opgetreden en dat de 

benoeming van drie Nil-leden tot Schouwburghoofd daarmee verbonden was. De nieuwe 

hoofden traden op 2 februari 1678 aan, dezelfde dag waarop ook het nieuwe college van 

burgemeesters, waarvan Hudde in 1678 overigens geen deel uitmaakte, werd geïnstalleerd. 

Toen Hudde in 1679 weer burgemeester was, droeg het genootschap de Juvenalisvertaling aan 

hem op waaraan Nil in 1677 was begonnen.665 

Volgens een door de burgemeesters vastgesteld roulatiessysteem trad Bouwmeester een jaar 

later af als Schouwburghoofd; Pels deed dit na twee jaar en Meyer na drie. Benoemingen 

geschiedden na de heropening niet meer op voordracht van de regenten van het 

Burgerweeshuis en het Oudemannenhuis, maar rechtstreeks door de burgemeesters, zoals Nil 

dat in zijn adviesstuk had voorgesteld.666 Op die manier hadden de twee Godshuizen geen 

zeggenschap meer over het Schouwburgbestuur, want de nieuwe kandidaten – per jaar dienden 

twee hoofden het bestuur te verlaten – werden door de regenten van de Schouwburg zelf 

voorgedragen.667 Hoewel in het besluit van de burgemeesters was vastgesteld dat de zuivere 

winst zoals vanouds aan de Godshuizen ten goede zou komen, keerden de regenten van de 

Godshuizen zich toch faliekant tegen het nieuwe benoemingssysteem.668 Er ontstond een 

machtsstrijd tussen de regenten van de Schouwburg en die van de Godshuizen. De spanningen 

liepen al snel zo hoog op, dat de burgemeesters meerdere keren als schikkende instantie 

moesten ingrijpen. Ze stelden een aantal nieuwe regelingen op om de samenwerking tussen 

beide partijen te bevorderen, maar niets mocht baten.669. De Godshuizen beweerden dat ze door 

wanprestaties van het Schouwburgbestuur verlies zouden leiden. Dit klopte echter niet, zoals 

Pels in het Gebruik én misbruik, dat hij in deze tijd schreef, uiteenzette. Hij weet te berichten dat 

de jaarlijkse opbrengsten vanaf 1678 tot halverwege 1680 duidelijk hoger waren dan vóór de 

verbouwing in 1665 tot de sluiting van het theater in 1672.670 Desalniettemin kwamen de 

                                                             
664 Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, [407]. Zie Wagenaar, Amsterdam, stk. 3, 1767, 303-304. 
665 Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, [407]. 
666 Wybrands, Het Amsterdamsche tooneel, 1873, 233-234. 
667 Wybrands, Het Amsterdamsche tooneel, 1873, 233-234. 
668 Wagenaar, Amsterdam, stk. 2, 1765, 398-399. 
669 Wybrands, Het Amsterdamsche tooneel, 1873, 139-140, 234-238. 
670 Pels, Schenkeveld-van der Dussen, Gebruik, 1978, vs. 883-884. 
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burgemeesters in augustus 1680 de Godshuizen tegemoet.671 De kandidatenlijsten voor nieuwe 

bestuurders moesten voortaan gezamenlijk door de Schouwburghoofden én zes regenten van de 

twee Godshuizen worden opgesteld. Daarnaast werd het financiële beheer van de Schouwburg 

ondergebracht bij de Godshuizen – wat de strubbelingen overigens niet verminderde.672 Dat het 

publiek niets moest hebben van het gereguleerde toneel en daarom niet meer naar het theater 

ging, zoals Wybrands heeft betoogd, valt niet uit de resolutie van de burgermeesters af te 

leiden.673 De recettes doen deze ontwikkeling in ieder geval niet vermoeden.674 

Samenvattend: de Nil-leden maakten een onrustige tijd door in hun functie van hoofd, al wijst 

niets erop dat er binnen het Schouwburgbestuur – anders dan tijdens Meyers eerste 

zittingsperiode in de jaren zestig – onderlinge spanningen ontstonden. Mochten die er wel zijn 

geweest, dan raakten ze wellicht door de heftige conflicten met de Godshuizen op de 

achtergrond. De eerdere poëticale richtingenstrijd tussen leden die de meer barokke school 

aanhingen enerzijds en uitdragers van het gereguleerde toneel anderzijds, lijkt geen rol meer te 

hebben gespeeld, hoewel beide kampen nu in het bestuur vertegenwoordigd waren: Tobias van 

Domselaar en Petrus Francius aan de ene kant en de Nil-leden aan de andere. 

De nieuwe positie zou Meyer, Bouwmeester en Pels een hoop extra drukte bezorgen. Daarvan 

was mén zich volkomén béwust. Op 22 fébruari 1678 bésloot hét génootschap dan ook ‘dat dé 

leden, die regenten van de Schouwburg zyn, voortaan vry zullen zyn van de boete van afweezen, 

zo op dén dag dér vérgadéring géspééld wordt of iéts andérs noodig té doén is’.675 Kortom, de 

Schouwburgactiviteiten kregen bij overlapping prioriteit boven de zittingen van het 

genootschap. Liepen de projecten van het genootschap in 1678 nog op volle kracht, vanaf 1679 

werd het geleidelijk rustiger en vielen de zittingen van het genootschap steeds vaker uit. De 

activiteiten kwamen begin 1680 tot stilstand. 

3.4.3 Na de heroprichting in 1682 

Na de heroprichting in 1682 werden de zittingen van het genootschap verplaatst naar de 

woensdagmiddag, om vier uur, en vonden ze plaats bij de vaste uitgever en boekverkoper van 

het genootschap: Albert Magnus op de Nieuwendijk.676 Blijkens de notulen werden er geen 

nieuwe gemeenschappelijke projecten meer opgestart. Waarschijnlijk was elk lid weer vrij in de 

keuze van zijn onderwerpen. Zeker is dat het genootschap probeerde aan te sluiten bij de 

activiteiten uit zijn eerste fase, zoals blijkt uit de hervatting van enkele onvoltooide projecten.677 

Of de rationalistische insteek van de beginjaren gehandhaafd werd, is niet duidelijk. In juli 1682, 

vlak vóór de heroprichting van het genootschap, werd onder naam en vignet van Nil, ’t 

                                                             
671 Wybrands, Het Amsterdamsche tooneel, 1873, 238-239. 
672 Zie de brieven van het Schouwburgbestuur met verzoeken om vergoeding van voor de opvoering 
noodzakelijke attributendingen, zoals kostuums, in Wybrands, Het Amsterdamsche tooneel, 1873, 239-246. 
673 Wybrands, Het Amsterdamsche tooneel, 1873, 141 en 238-239. 
674 Rasch, Repertoire [ongepubl.]. 
675 Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, [436]. 
676 Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, [560a/b], [807]. 
677 Zo werden het poëticaproject en het grammaticaproject hervat. Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, 
[581], [603], [591], [599]. 
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Gedwongene huuwelyk, een vertaling van Molières Le mariage forcé gepubliceerd.678 Net als in de 

Franse bron en in een vertaling daarvan door Adriaan Peys uit 1680 treden in dit stuk twee 

komische filosofen op. De een is aanhanger van de aristotelische leer, de ander hoort bij de 

sceptici. De vertaler lijkt van de tweede filosoof eerder een cartesiaan te hebben gemaakt, die 

net zo belachelijk wordt gemaakt als de andere filosoof. Dit zou erop kunnen duiden dat de 

nieuwe leden, waaronder hijzelf, de rationalistische idealen uit de beginjaren van het 

genootschap niet onderschreven. 

Na 1682 werd veel uit zelfgeschreven literair werk voorgelezen. Daarnaast droeg men tot 

begin 1684 ook voor uit eigen vertalingen van geologische, geografische, taalkundige, 

theologische en historische werken. De belangstelling van de leden lijkt zich dus alleen maar te 

hebben verbreed. Zo droeg Blok voor uit zijn vertaling van het geologische geschrift Telluris 

Theoria Sacra (1681) van Thomas Burnet, dat in de zeventiende eeuw gold als een van de 

belangrijkste werken op dit gebied.679 Bloks vertaling verscheen in 1696 met de titel Heilige 

beshouwinge des aardkloots, maar niet als Nilpublicatie en bovendien zonder vermelding van de 

vertaler.680 Willem Blaeu richtte zich voornamelijk op het vertalen van historische teksten, zoals 

de Historia dell Republica Veneta van Baptista Nani, en op het vernederlandsen van delen uit de 

beschrijving van de stedenboeken (atlassen) van Savoye en Piëmont.681 La Clé las voor uit de 

berijmde vertaling van De imitatione Christi van A Kempis (gedrukt in 1471 of 1472), die was 

vervaardigd door de in 1681 overleden Lodewijk Meyer. Deze vertaling werd uiteindelijk 

voltooid en verscheen in 1707 en 1716 onder de titel Thomas van Kémpen’s Naavólging van Jesus 

Christus.682 

De notulen lopen na de heroprichting min of meer continu door tot begin 1684.683 Daarna 

volgt er een lange stilte. De eerstvolgende aantekening dateert van de zitting op 5 november 

1687, waarin hét bésluit wérd génomén wéér ‘één dagrégistér té houdén als vanouds, ’t wélk 

sedert de laatste aantekening op 23 fébruari 1684 vérzuimd was’.684 De bijeenkomsten vonden 

in het vervolg weer plaats op de dinsdag in herberg Malta op het Singel.685 Nil vergaderde dus 

klaarblijkelijk tussen 1684 en 1687 verder, hoewel er er in deze jaren geen verslagen werden 

gemaakt. De notulen werden in het najaar van 1687 weer hervat, maar dit was niet van lange 

duur. De laatste aantekeningen dateren van 23 december 1687.686 

Uit de periode 1682 tot 1689 zijn elf publicaties overgeleverd, waarvan tien eerste drukken, 

die wederom bijna uitsluitend toneelwerk betreffen. De drukken waren voorzien van een 

privilege en werden verkocht door Albert Magnus. Vanaf 1683 drukte Magnus de stukken van 

                                                             
678 Ovér Thomas Aréntsz zié: Té Winkél, ‘Thomas Arénts’, 1890. 
679 Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, [565]. Voor Burnets werk zie Gould, Ever since, 1977. 
680 Blok, Heilige beshouwinge, 1696. 
681 Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, [561]. 
682 ‘Voorrédé’, in: Nil, Thomas van Kémpens Naavólging, 1707, *5r; Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, 
[563], [637], 375-376. 
683 Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, [569a]-[630]. 
684 Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, [631]. 
685 Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, [811]. 
686 Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, [638]. 
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Nil zelf.687 Nadat hét ‘drukrécht’ op hém was ovérgégaan, fraudéérdé hij door zondér 

toestemming nieuwe drukken en grotere oplages op de markt te brengen, zonder de extra 

inkomsten aan het genootschap af te dragen. Het genootschap eiste hierop de gravure van de 

titelplaat terug en verbood het Magnus uitdrukkelijk om nog langer clandestiene herdrukken te 

vervaardigén. Hij stémdé mét dézé bépalingén in én béloofdé voortaan ‘als één éérlyk man té 

handélén’.688 

Dat er vanaf 1690 vier jaar lang niets gepubliceerd werd, kan samenhangen met het 

overlijden van Magnus in oktober 1689. Nil moest een nieuwe drukker en verkoper vinden. Van 

1694 tot 1717 was de verkoop van de werken in handen van de erven van Lescailje. Voor de 

druk zorgdé hét génootschap nu wéér zélf. Op dé titélpagina’s stond dan ook twéé décénnia lang 

vérméld: ‘Gédrukt voor hét Kunstgénootschap, én té békomén by dé Ervén van J. Léscailjé.’ 

Tussen 1718 en 1730 waren de Nilwerken bij verschillende verkopers te verkrijgen. 

Het werk van het genootschap is regelmatig herdrukt, waaruit we kunnen afleiden dat het 

een zekere populariteit moeten hebben gekend. Dit strookt met de opvoeringsgeschiedenis van 

de Nilwerken op de Amsterdamse Schouwburg.689 Dat de toneelpoëtica Naauwkeurig onderwys 

na bijna honderd jaar in 1765 alsnog in druk verscheen, voorzien van een voorwoord waarin het 

genootschap veel lof krijgt toegezwaaid, bevestigt de status die Nils toneelpoëticale ideeën 

hadden gekregen. Vanaf de laatste twee decennia van de zeventiende eeuw en in de eerste helft 

van de achttiende eeuw algemeen werden die door talrijke toneeldichters omarmd. De laatste 

‘oudé’ druk van éen stuk van Nil dateert uit 1803, blijkens het Census Nederlands toneel, maar de 

meeste (her)drukken stammen uit de eerste helft van de achttiende eeuw.690 

In de literatuurgeschiedenissen wordt er over het algemeen van uitgegaan dat het 

génootschap ‘maar kortén tijd in stand [is] géblévén’.691 Echter, aan het begin van de achttiende 

eeuw was Nil, in onbekende samenstelling, nog actief.692 Officieel heeft het genootschap tot in 

het najaar van 1720 bestaan. Toen overleed Reinier La Clé. In een rouwgedicht ter gelegenheid 

van zijn ovérlijdén in 1720 wérd hij hét ‘laatsté lid van ’t édél kunstgénootschap Nil Voléntibus 

Arduum’ génoémd.693 Hij was na de dood van Ysbrand Vincént in 1718 ‘dé éénigsté, dié nog van 

dit géléérdé én wéétgiérig gézélschap in wézén’ was.694 Een andere indicatie die erop wijst dat 

                                                             
687 Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, [595]. 
688 Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, [632], [635]. 
689 Zie § 5.5.2 van deze studie. Zie ook Rasch, Repertoire [ongepubl.]; De Haas, Repertoire, 2001. Het valt op 
dat voornamelijk het komische toneel van Nil in de achttiende eeuw lange tijd op de planken bleef. Dit is in 
tegenspraak met de visie van veel literatuurhistorici. Zo verkeert Marleen de Vries in 2001 door de 
litératuurhistorisché bééldvorming in dé vérondérstélling dat hét ‘Frans-Classicismé’ in Nédérland sléchts 
tot 1700 had gebloeid en dat daarna alleen de gereguleerde tragedie verder leefde. De Vries, Beschaven!, 
2001, 28. Zie bijvoorbeeld: Kalff, Geschiedenis, dl. 4, 551; Knuvelder, Handboek, 1971, dl. 2, 503. 
690 Zie de inleiding bij: Harmsen, Ceneton, 2014. Voor een (zo) volledig (mogelijk) chronologisch overzicht 
van de werken van het kunstgenootschap zie eveneens: Harmsen, Ceneton, 2014. 
691 Zie bijvoorbeeld: Worp, Geschiedenis, 1907, dl. 2, 221. 
692 Bijvoorbeeld Ter Laan, LWNZ, 1952, 371. 
693 Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, 9. In Leemans, Johannes, Kloek, Worm en donder, 2013, 275 wordt 
er nog van uitgegaan dat Vincent vanaf 1710 het enige lid van het genootschap zou zijn geweest. 
694 [Rotgans?] Zedig en dicht-lievend, 1718. 
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hét génootschap pas rond 1720 ophiéld té béstaan, vindén wé in dé toévoéging ‘Gédrukt voor 

het Kunstgenootschap’ op allé titélpagina’s van Nilwerken, op twee uitzonderingen na. Deze 

toevoeging vinden we uitsluitend op drukken die tussen 1694 en 1719 verschenen.695 

La Clé had na de dood van Vincent waarschijnlijk het complete Nil-oeuvre, inclusief de 

ongepubliceerde documenten, in zijn bezit. L.R., de criticus van Aran en Titus van Jan Vos, weet in 

1718 immers te berichten dat het ongepubliceerde vroege werk van Nil bewaard is gebleven en 

hij spréékt dé wéns uit dat La Clé ‘als waardig Lid, in hét Kunstgénootschap […] somtyds nog iéts 

van zyn Ed. werken [d.w.z. de werken van het kunstgenootschap] de geleerde Waereld wilde 

mededéélén’.696 In 1734 kwamen de privileges voor het uitgeven van Nils werken uitgever Isaak 

Duim toe. Hij zou er een kleine twintig jaar gebruik van maken. De drukken die nadien 

verschenen, werden opnieuw door verschillende uitgevers gepubliceerd. 

                                                             
695 In twee bijna identieke uitgaven van De Listige Vryster, óf de Verschalkte Voogd uit 1730 van uitgever 
David Ruarus duikt deze toevoeging nog eens op. Aangezien het laatste lid van het genootschap tien jaar 
eerder was overleden en dit de enige keer is dat deze toevoeging ná 1719 voorkomt, is het niet 
waarschijnlijk dat het daadwerkelijk om uitgaven gaat die voor het genootschap waren gedrukt. 
696 [Rotgans?] Zedig en dicht-lievend, 1718, 30-31. Na de dood van La Clé verschenen er overigens nog drie 
eerste drukken, te weten Verhandelingen van der Letteren Affinitas of Verwantschap (1728), De 
Schaakingen (1763), Naauwkeurig onderwys in de Tooneel-Poëzy (1765). Nil, Dongelmans, Documenten, 
1982, 317. 
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4 De Toneeltheoretische geschriften 

Na de contacten met rationalistische kringen, de werkwijze en de projecten van Nil Volentibus 

Arduum te hebben behandeld, verleggen we onze aandacht in dit hoofdstuk naar de theoretische 

geschriften van het genootschap. Vooral in de beginjaren wijdde het zich aan toneeltheoretische 

teksten. We beginnen met een overzicht van het theoretische werk gevolgd door een bespreking 

van de klucht De gelukte list óf de bedrooge mof. Deze klucht, die tot nu toe weinig is bestudeerd, 

is van belang omdat het genootschap dit toneelstuk als medium gebruikte om zijn poëticale 

opvattingen te openbaren. Die toneeltheoretische ideeën zullen in mijn beschrijving van deze 

klucht dan ook centraal staan. Vervolgens leg ik in paragraaf 4.3 verband tussen Nils poëticale 

ideeën en contemporaine rationalistische ideeën. Hierbij toon ik aan in hoeverre de 

toneeltheorie van het genootschap vanuit het eigentijdse filosofische denkkader verklaard kan 

worden. De raakvlakken tussen de literatuurtheorie en de filosofie die Nil-leden favoriseerden 

zijn aanzienlijk. Daarom beperk ik mij tot een drietal overkoepelende thema’s die zowel bij de 

rationalistische denkers als bij Nil een grote rol spelen. Het eerste is de vooruitgangsgedachte en 

hoe die zich manifesteerde in Nils opvattingen over kennis, literaire kritiek en over het 

persoonlijk en maatschappelijk belang van toneelkunst. Het tweede betreft de representatie van 

het verstand, en het derde is de hartstochtenleer. De hartstochtenleer zal hier het uitvoerigst 

worden behandeld, aangezien Nil er een substantieel deel van de poëtica Naauwkeurig onderwys 

aan heeft gewijd. 

4.1 Toneeltheoretisch werk van Nil Volentibus Arduum: een overzicht 

In de eerste bestaansjaren van het genootschap, tussen 1669 en 1671, vervaardigden de leden 

maar liefst negen afzonderlijke geschriften waarin zij hun toneelopvattingen uiteenzetten: drie 

opdrachten, twee kritieken van Schouwburgstukken, twee reacties naar aanleiding van kritiek 

op het genootschap of het werk van afzonderlijke leden, de poëtica Naauwkeurig onderwys en de 

klucht De gelukte list, óf bedrooge mof, waarin Nil zijn opvattingen eerder luchtig verwoordde 

(zie tabel 2). Op twee werken na, de poëtica en de klucht, werden deze teksten in 1669 of 1670 

gepubliceerd. Ook de twee andere teksten hadden volgens de oorspronkelijke plannen in deze 

jaren in druk moeten verschijnen.697 Het eerste theoretische werk dat onder de naam Nil 

Volentibus Arduum verscheen, was de programmatische opdracht die voorafgaat aan de 

tragedie Agrippa. Dit was het stuk dat de Pennenstrijd met de Schouwburgdichters 

ontketende.698 

                                                             
697 Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, [53]; Nils voorwoord in: Nil, Bedrooge mof, 1689, *2r. 
698 Zie § 3.1.3.1. 
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Vervaardigd 

in 

Titel Tekstsoort, vindplaats Ondertekend 

door 

1669 

‘Aan dé E.E. Héérén Régéntén 

van het Weeshuis en 

Oudémannénhuis’ 

Opdracht voorafgaand aan de tragedie 

Nil, Agrippa, 1669. 
Dop 

1669-

1671699 

Naauwkeurig onderwys in de 

tooneel-poëzy 

Poëtica: Nil, Naauwkeurig onderwys, 

1765.700 

Titelpagina 

(Tp): Nil 

1670 

De gelukte list, óf bedrooge 

mof701 

Eerste en derde toneel van de klucht Nil, 

Bedrooge mof, 1689. 
n.v.t. 

‘Aan dén E. Hééré Mr. Piéter 

Blaeu, sekretaris der stadt 

Amstérdam’ 

Opdracht voorafgaand aan de komedie 

Nil, Gelyke tweelingen, 1670. 
Antonides 

‘Aan dén Eédélén Hééré Joan 

van Vlooswyk, sekretaris der 

stadt Amstérdam’ 

Opdracht voorafgaand aan de komedie 

Nil, Het spookend weeuwtje, 1670. 
Meyer 

Dichtkunstigh onderzoek en 

oordeel, over het treurspel van 

Orondates en Statira. 

Kritiek op de Franse brontekst en de 

eerste vertaling van Joan Blasius. Met 

doorlopende nummering afgedrukt 

achter het treurspel Nil, Orondates en 

Statira, 1670. 

Nil 

‘Antwoordt op hét voor- en 

nabericht, by de Antigone 

gevoegd door N.N. en 

E.B.I.S.K.A.’ 

Drieledig betoog: Nil, Antwoordt, 1670. 

Nil 

‘Vérdéédiging van dé 

aangetogene plaatsen uyt de 

Verloofde koningsbruidt’ 

Meyer 

‘Dichtkonstig ondérzoék op 

het Tooneelspel zonder 

toonéélspél’ 

Nil 

1673-

1676702 

Q. Horatius Flaccus 

Dichtkunst, op onze tyden én 

zéden gepast 

Vértaling van Horatius’ Ars poetica: Pels, 

Q. Horatius, 1677. 
Tp: Pels 

1676-

1679703 

Gebruik én misbruik des 

tooneels 

Vérvolg op Horatius’ dichtkunst: Pels, 

Nil, Gebruik én misbruik, 1681. 
Tp: Pels, Nil 

Tabel 2  Nils  teksten met toneeltheoretische inhoud, vervaardigd tussen 1669 en 1679 .  

                                                             
699 Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, [2]-[74]. Daarna kwamen er nog enkele hoofdstukken bij en werd 
er door de jaren heen meerdere keren besloten tot druk over te gaan en daarvoor de teksten te herzien. 
700 Er is één handschrift béwaard géblévén. Harmsén gaat érvan uit dat hét handschrift ‘in méi 1671 
géhéél voltooid is in dé staat waarin wij hét kénnén’. Harmsén, ‘Inléiding’, 1989, 13. 
701 In april 1670 had Pels de eerste versie van die klucht af, die pas in 1689 in herziene vorm werd 
gepubliceerd. Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, [24]. 
702 Pels begon eind 1673 aan de Horatiusvertaling en las in september 1676 de verbeterde versie aan zijn 
collegadichters van het genootschap voor. Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, [209], [358]. Blijkens het 
voorwoord kreeg Pels de opdracht voor deze klus van Nil. 
703 Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, [329], [460], [530]. 
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Naauwkeurig onderwys was het eerste grote gemeenschappelijke project van het genootschap en 

werd ook het meest omvangrijke theoretische werk. In 39 hoofdstukken behandelde Nil hierin 

eerst kort de dichtkunst in het algemeen om daarna uitvoerig op de toneelregels en de 

menselijke emoties in te gaan. Daarbij kreeg vooral het tragische toneel veel aandacht. 

Naauwkeurig onderwys verscheen pas in 1765, bijna honderd jaar nadat de tekst was 

geschreven, in druk. Van het rond 1671 voltooide handschrift verzorgde Ton Harmsen nog eens 

ruim tweehonderd jaar later een moderne editie met een uitgebreid apparaat aan retoricale en 

poëticale bronnen.704 Ook de vertaalde komedie Gelyke tweelingen en de daarbij horende 

opdracht zijn door Harmsen in een moderne editie beschikbaar gemaakt.705 In deze tekst 

bekritiseerde het genootschap de eerste vertaling van Schouwburgdichter Joan Blasius, 

waardoor het de discussie met de Schouwburgdichters verder aanwakkerde. Daarnaast lichtte 

Nil de eigen tegenvertaling toe en verantwoordde die poëticaal. Op eenzelfde manier ging Nil te 

werk in zijn overige theoretische teksten, die in 1669 en 1670 verschenen. 

De periode die volgde, leverde twee nieuwe teksten op. In respectievelijk 1673 en 1676 

begon Andries Pels aan twee berijmde toneeltraktaten, waarvan het eerste (Q. Horatius Flaccus 

Dichtkunst, op onze tyden én zéden gepast) in 1677 werd gepubliceerd en het tweede (Gebruik én 

misbruik des tooneels) in 1681. Péls’ Horatiusvértaling was één vrijé, aan dé éigén tijd 

aangépasté bérijming van Horatius’ Ars poetica Het Gebruik én misbruik was een vervolg daarop, 

eveneens berijmd en toegespitst op het Amsterdamse toneel. Beide toneeldichten zijn in de jaren 

zeventig van de twintigste eeuw uitgegeven door Riet Schenkeveld-van der Dussen en daardoor 

bekend bij literatuurhistorici.706 Péls ging in zijn aanpassing van Horatius’ poëtica aan dé éigén 

tijd, in de berijming en ook in het tweede deel enkele stappen verder dan Vondel, die in de jaren 

dértig één prozavértaling van Horatius’ wérk had gémaakt.707 Péls’ aanpassing aan dé éigén tijd 

en cultuur vergrootten de bruikbaarheid van de tekst voor de zeventiende-eeuwse lezers. 

Horatius beschouwde de Griekse dichtkunst als voorbeeld voor de Romeinse. Analoog aan dit 

idee onderstreept Pels de voorbeeldfunctie van het Franse gereguleerde drama voor de 

Amsterdamse toneelkunst. Zodoende traceert hij een aaneenschakeling van toneelopvattingen 

door dé ééuwén én culturén héén. Aangézién Péls zijn bérijmdé tonéélpoëtica’s in nauwé 

samenwerking met de andere leden van het genootschap vervaardigde en hij in de parateksten 

uitdrukkelijk naar het genootschap als inspirator verwijst, reken ik beide teksten tot de 

Nilwerken. De traktaten verschenen onder de naam van Pels, maar zowel op de titelpagina als in 

het voorwoord wordt expliciet naar het genootschap verwezen. 

                                                             
704 Harmsén, ‘Inléiding’, 1989, 13-14. 
705 Harmsen, Beenen, De tweeling, 1985, 239-245. 
706 Schenkeveld-van der Dussen ziet in de Horatiusvertaling van Pels de eerste aanzet tot 
geschiedschrijving van de Nederlandse letteren en de eerste Nederlandse versleer. Pels, Schenkeveld-van 
der Dussen, Horatius, 1973, 22, 29. 
707 Die vertaling verscheen pas in 1654 en vormde de aanleiding voor Vondels eigen poëticale 
bespiegeling Aenleidinge ter Nederduitsche dichtkunste die al in 1650 verscheen. Vondel, Aenleidinge, 
1977, 10. Zie voor de vertaling en Aenleidinge: Grootés, ‘Vondéls ‘Aenleidinge’’, 1973; Stréngholt, ‘Dé 
opbouw’, 1979; Witstéin, ‘Aandacht’, 1980. 
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Uit het grote aantal theoretische teksten blijkt dat het genootschap in de eerste jaren 

daadwerkelijk met een grootschalig publicatieoffensief bezig was om zijn ideeën over toneel te 

vérspréidén. Térwijl dé opdrachtén én vooral dé ‘Dichtkunstigé ondérzoékén’ één concréét én 

pragmatisch karakter hadden – ze zijn gewijd aan feitelijke toneelstukken: brontekst, eerste 

vertaling en eigen tegenvertaling – zijn de traktaten van Pels, het Naauwkeurig onderwys en de 

klucht algemener en theoretischer van aard. Als er toneelstukken worden aangehaald, gebeurt 

dit illustratief en minder uitvoérig dan in dé opdrachtén én ‘Dichtkunstigé ondérzoékén’. In dé 

teksten die in 1669 en 1670 werden gedrukt, speelden de Pennenstrijd met de 

Schouwburgdichters en de kritiek op de regenten van het theater een grote rol. De twee 

openlijke replieken van het genootschap op polemisch-kritische betogen van Thomas Asselijn en 

het Schouwburgbestuur, Antwoordt op het voor- en nabericht en Verdeediging, hebben een 

ironische en offensieve toon. Zij hekelen Asselijns onkunde in de vreemde talen en de 

literatuurtheorie, die tot fouten in zijn toneelstukken zou hebben geleid, maar ook zijn felle en 

vaak persoonlijke toon. Dat de Schouwburg juist de ongeleerde Asselijn aan het woord liet in 

deze discussie, bewees volgens het genootschap hoe weinig oog de instelling had voor het belang 

van gedegen kennis over toneeltheorie. Dat er louter minderwaardige toneelstukken werden 

opgevoerd, was volgens het genootschap dan ook het directe gevolg van deze veronachtzaming 

van theoretisch inzicht. Nadat het genootschap in de jaren zeventig door het stadsbestuur bij de 

heropening van het theater betrokken werd en het zelf deel ging uitmaken van de nieuwe 

Schouwburgleiding, verdween de woordenstrijd rond dit geschilpunt in de poëticale teksten 

echter naar de achtergrond. De theoretische stukken die vanaf dat moment verschenen, gaan 

voornamelijk over algemene onderwerpen, zoals het doel van de Amsterdamse Schouwburg, de 

functie van toneelkunst in het algemeen, de leerbaarheid van kunst en literatuur, het belang van 

kritiek en regulering en de concrete toneelregels. 

4.2 Toneelregels op de planken: de klucht Bedrooge mof 

In de literatuurgeschiedschrijving hebben tot dusver vooral de poëtica en de traktaten van Pels 

en de geschriften uit de Pennenstrijd aandacht gekregen. De opmerkelijke klucht De gelukte list 

óf de bedrooge mof met expliciete toneeltheoretische bespiegelingen is echter veel minder 

bekend.708 Dat deze klucht in de vergetelheid raakte, hangt wellicht samen met het oordeel dat 

Worp érovér véldé. Dié stéldé in 1903: ‘Hét stukjé vérdiént gééné ontléding’, al voégt hij ér wél 

énigszins vérzachténd aan toé: ‘wél zijn één paar toonééltjés niét zondér bélang, omdat ér twéé 

actéurs in optrédén, dié ovér hun vak sprékén’.709 

                                                             
708 De Vooys besteedde in 1950 aandacht aan dit stuk. Dé Vooys, ‘Eén oorspronkélijk voorspél’, 1950. 
Later werd de klucht nog kort behandeld door Albach en Konst; Albach, Langs kermissen, 1977, 112, 173; 
Konst, ‘Om dé Schouwburg’, 1992, 178; Konst, Woedende wraakghierigheidt, 1993, 221-222. 
709 Worp, Geschiedenis, 1903, dl. 1. 435. Verder besteedt Worp geen aandacht aan de klucht, evenmin als 
Jonckbloet, die alleen de titel noemt. W.J.A. Jonckbloet, Geschiedenis, 1892, dl. 6, 462. Ook Kalff en Te 
Winkel gaan slechts enkele keren zijdelings op de klucht in. Kalff, Geschiedenis, dl. 5, 1910, 125, 135, 217, 
218, 299. Te Winkel, Ontwikkelingsgang, 1924, dl. 4, 271, 498. 
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Afb. 14  Frontispice bij de tweede druk (1702) van De gelukte list óf de 

bedrooge mof ,  ontworpen door Romeyn de Hooghe. Het stuk speelt zich af  

voor de poort van de Schouwburg. In de eerste en derde scène laat Nil twee 

personages de belangrijkste toneelregels uitleggen. Terwijl de eerste druk 

van 1689 nog een klucht van één bedrijf was, is  de tweede druk uitgebreid 

tot een komedie van drie bedrijven  (RA:  RP-P-1960-350).  
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De eerste scènes van de klucht zijn te lezen als een beknopte inleiding op het meningsverschil 

dat rond 1670 speelde tussen Nil Volentibus Arduum aan de ene kant en de toneeldichters en 

regenten van de Amsterdamse Schouwburg aan de andere kant. Pels, die de klucht schreef, prees 

in de eerste en de derde scène het gereguleerde Franse toneel als meest verheven toneelkunst. 

De hoofdhandeling staat echter – tegen alle regels van die toneelleer in – los van de theoretische 

explicatie: de kluchtige Noord-Duitse jonker Propdarm blijkt op dezelfde jonge vrouw verliefd te 

zijn als Eelhart en daaruit ontstaan allerlei verwikkelingen. Toneeltheoretische aspecten die in 

de klucht zijn verwerkt heeft het genootschap ook in andere teksten uit die tijd gepropageerd: 

het belang van kennis, van literaire kritiek en van de navolging van positieve voorbeelden, 

alsmede zijn standpunt over het doel van toneelkunst. Bedrooge mof is met andere woorden de 

scènische bewerking van Nils toneelopvattingen in een notendop. Als die klucht al rond 1670 in 

druk was verschenen, dan hadden ook degenen, die geen belangstelling hadden voor de lange 

polemische voor- en nawoorden van beide partijen, op een ludieke manier kennis kunnen 

nemen van de uiteenlopende opvattingen over toneel. Het is zelfs niet uitgesloten dat het 

genootschap hoopte dat de klucht toen al als een soort propagandastuk zou worden opgevoerd. 

Nil verklaarde in de voorwoorden bij zijn toneelstukken uit die tijd herhaaldelijk dat het 

Schouwburgbestuur ze op de bühne mocht brengen.710 Deze wens dat het eigen werk werd 

opgevoerd zou echter pas na de heropening van de Schouwburg, in 1678 dus, in vervulling gaan. 

De gespeelde begintijd en de plaats van handeling in Bedrooge mof zijn al even doordacht 

[béwust gékozén] als dé inhoud: ‘tén zévén uurén na hét uitgaan van dé Schouwburg’ aan ‘dé 

Kéizérsgraft, récht voor dé Schouwburg té Amstérdam’.711 De vier belangrijkste personages uit 

de eerste scènes zijn twee acteurs met de naam Herman en Willem, de aankomende dichter 

Eelhart en de Noord-Duitse jonker Olof Harmansz Propdarm. Zij ontmoeten elkaar min of meer 

toevallig voor de Schouwburg na de opvoering van Nils Andromaché-vertaling. 

In 1670, het hoogtepunt van de Schouwburgstrijd, overhandigde Pels de eerste versie van 

‘zyn Bédrogén Mof’ in handschrift aan zijn colléga’s Dop, Van Koppénol, Lingélbach én Vincént, 

zodat zij die van kritisch commentaar konden voorzien.712 Daarna werd het project voorlopig 

terzijde gelegd – althans in de notulen is er geen verwijzing meer naar te vinden. Pas twaalf jaar 

later, in juli 1682, ging het stuk in première. Het zou in dezelfde zomer nog slechts twee keer 

worden gespeeld.713 Dat is opvallend weinig in vergelijking met andere nieuwe stukken, die veel 

vaker werden opgevoerd. Het duurde nog zeven jaar voordat het stuk opnieuw op de planken 

kwam. Toen pas verscheen de eerste druk, in enigszins gewijzigde vorm met de titel De gelukte 

list óf de bedrooge mof. Het voorwoord bij de tweede druk uit 1702 vermeldt dat de klucht 

                                                             
710 Nil, Agrippa, 1669, *3v; Nil, Harmsen, ‘Gelyke tweelingen’, 1985, 242; Nil, Spookend weeuwtje, 1670, *6r. 
711 Nil, Bedrooge mof, 1689, *4v. Voor een korte samenvatting van de eerste en derde scène van deze 
klucht, zie De Vooys, ‘Eén oorspronkélijk voorspél’, 1950, 267-270. 
712 Nil, Dongelmans, Documenten, 1989, [24]. 
713 De première vond plaats op 30 juli 1682. Rasch, Repertoire [ongepubl.]; Nil, Bedrooge mof, *3r. Smits-
Veldt en Porteman gaan er van uit dat het stuk in 1682 slechts een keer werd opgevoerd, maar dat komt 
niet overeen met de gegevens uit het Schouwburgrepertoire van Rasch. Porteman, Smits-Veldt, Een nieuw 
vaderland, 2008, 714. 
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ondanks de weinige opvoéringén één succés was géwéést, maar dat hij ‘niéttégénstaandé hét 

vérzoék van Liédén van aanzién, én oordéél, van hét Toonéél géhoudén’ wérd. Dé twéédé druk 

heeft nogal wat wijzigingen ondergaan: de klucht van één bedrijf is een blijspel van drie 

bedrijven geworden, want een klucht van acht- à negenhonderd verzen vond men inmiddels 

gewoonweg te lang.714 

In het voorwoord bij de eerste druk staat vermeld dat de klucht losjes geïnspireerd is op een 

‘Bérispdicht, óf Blyspél, in dé Fransché Taalé’, te weten La folle querelle, ou la critique 

d'Andromaque (1668) van Adrien-Thomas Perdou de Subligny (1636-1696). Aanvankelijk had 

het genootschap de bedoeling om het stuk samen met zijn Andromaché op te voeren, Nils 

vertaling van een gereguleerde tragedie van Racine. De Franse tekst van Perdou de Subligny 

hoorde namelijk ook bij Racines Andromaque. In de klucht La folle querelle gaf Perdou de 

Subligny op Racines tragedie af.715 De bedrooge mof van het genootschap bevatte daarentegen 

geen kritiek op de Franse tragedie en evenmin op de Nederlandse vertaling ervan. Dat de 

Nederlandse Andromaché niet werd gehekeld lag voor de hand, aangezien Nil die tekst zelf had 

vervaardigd. Het genootschap distantiéérdé zich zélfs van Pérdou dé Subligny’s kritiék, omdat 

diéns ‘Bérispingé zélf maar in éénigé naauwé uitgézifté woordén béstaat, dié in dé Vérduitschté 

Andromaché niét gévondén wordén’. Pérdou dé Subligny’s kritiék op woordnivéau was dus 

volgens Nil niet relevant voor de de Nederlandse vertaling. Het genootschap had besloten noch 

de stof, noch de kritiek die het stuk bevatte in de Nederlandse versie te verwerken. In feite werd 

alleen de vorm overgenomen: toneelkritiek vervat in een toneeltekst. 

De toneeltheorie komt enkel in de eerste en derde scène van de klucht ter sprake. De inhoud 

van deze passages is als volgt: Eelhart, een jonge, onervaren dichter, vraagt na de Andromaché-

voorstelling aan Herman en Willem, de Schouwburgacteurs, hoe hij het beste zo snel mogelijk 

een kaskraker voor de Schouwburg kan schrijven. Eelharts drijfveer is hierbij niet zozeer de 

liefde voor het toneel of de medemens, maar puur eigenbelang: hij wil graag binnen korte tijd 

veel eer en roem verwerven. De tegenpool van de jonge onervaren dichter is Herman, een 

geroutineerde, toneeltheoretisch goed onderlegde acteur die blijkens het voorwoord de 

beroemde zeventiende-eeuwse toneelspeler Adriaan Bastiaansz de Leeuw moest verbeelden.716 

Herman declameert kernachtig de toneelprincipes van de Franse classicisten en adviseert de 

jonge dichter die na te volgen, aangezien ze onder kenners het hoogste aanzien genieten. Het 

probleem is alleen, zo weet de acteur, dat echte kenners dungezaaid zijn; de overgrote 

meerderheid van de toneelliefhebbérs hééft té wéinig ‘vérstand én oordéél’ om in té kunnén 

schatten wat goede toneelstukken zijn. Zelfs veel toneeldichters doen maar wat, zodat 

‘d’allérminsté Jongén, dié Piét op Griét kan rymén’ dénkt dat hij tonéélstukkén kan schrijvén, 

terwijl het hem aan de benodigde kennis ontbreekt. Met als resultaat de slechte toneelstukken 

                                                             
714 Zie het voorwoord in: Nil, Bedrooge mof, 1702. 
715 Voor een korte samenvatting van de Querelle d’Andromaque, zié: Hostiou, ‘Quéréllé d'Andromaqué’, 
2013. 
716 Over de acteur Adriaan Bastiaansz de Leeuw zie Albach, Langs kermissen, 1977, 112. De Leeuw was een 
van de eerste Nederlandse Molièrevertalers, zie § 1.1.2 in deze studie. Adriaans collega Willem was 
blijkens het voorwoord bij de klucht geïnspireerd op de toneelacteur Jacob Sammes. 
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die thans op de Schouwburg worden vertoond, aldus Herman. De acteur verwoordt hier dus de 

mening van het genootschap over de Schouwburg rond 1670. De uitweg uit de misère zou 

gelegen zijn in het gereguleerde toneel: 

De meeste kunst is wél het vólgen van de Tooneelwétten. 
[…] Wannéér mén wéttén zéid, 
Zoo mééndmén wélstand, béhoorén, én gévoégl’lykhéid,717 
Na veel moeite én ondervinding, op het naauwste 
Overwogen, en daar na vast gesteld by de gaauwste [schrandersten].718 

In het bijzonder de eigentijdse Franse toneelkunst heeft Hermans hart veroverd. Die prijst hij de 

jonge dichter dan ook als leidraad aan voor wat betreft regelgeving, poëtisch taalgebruik en 

stofvinding: 

Wél, de Fransche Spéllen dienen dan eerst doorgekeeken. 
Voornaamelyk die van de oude Corneille, én wat hy zélf van zyn Spéllen zéid; 
En dan Racine, daarje de régels van de kunst zult vinden, én déftigheid 
Van zin én réden; en in Quinaut [sic] geestige zin, én voorvallen: 
En op die voet zulje wél voort raaken.719 
[…] 
Ik voor my prys dé Fransché bovén allé and’ré Spéélén; 
Omdatze hun wérk zo nét én natuurlyk verdeelen, 
Al woéld hét niét in ’t oog, hét raakt ons aan dé ziél; 
Zodat, wien immer zulk slag van Spéllen eenmael geviel, 
Daadelyk de andere minder acht […].720 

Ondanks zijn eigen voorkeur vindt Herman overigens dat elke toneeldichter zelf mag bepalen of 

hij de meer barokke of de gereguleerde toneelstukken toegedaan is:  

de oordeelen [over wat de beste toneelspelen zijn, TH] zyn ongelyk; 
En een ménsch zyn zin is een ménsch zyn hemelryk. 

Ovér wat hét publiék hét méést aanspréékt, vérschillén dé méningén: ‘Mét wat slag van Spéllén 

dat mén ’t vólk wél ’t méést kan béhaagén’.721 Deze vraag welke toneelrichting de beste is, vat in 

feite het centrale twistpunt in de Pennenstrijd tussen Nil Volentibus Arduum en de 

Schouwburgdichters samen. 

De ideeën van de onervaren dichter Eelhart komen opvallend sterk overeen met die van 

toneeldichter Thomas Asselijn, die in deze polemiek de kant van het Schouwburgbestuur had 

gekozen en zijn kritische houding tegenover het genootschap blijkens diverse voor- en 

nawoorden niet onder stoelen of banken schoof.722 Evenals Jan Vos-navolger Asselijn verzet 

                                                             
717 Met de tautologische trits ‘wélstand, béhoorén, én gévoégl’lykhéid’ word het poëticale begrip 
welvoeglijkheid (bienséance) aangeduid, die betrekking heeft op stijl, taalgebruik en optreden van de 
personages en de situering van het toneelstuk. 
718 Nil, Bedrooge mof, 1689, 2, 3. 
719 Nil, Bedrooge mof, 1689, 13. 
720 Nil, Bedrooge mof, 1689, 16. 
721 Nil, Bedrooge mof, 1689, 2. 
722 Zie § 3.1.3.1. Konst ziet eveneens de overeenkomst tussen Eelhart en de aanhangers van de barokke 
tonééltraditié, al noémt hij als vértégénwoordigér hiér Jan Vos. Konst, ‘Om dé Schouwburg’, 1992, 178; 
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Eelhart zich tegen dwingende toneelregels en beroept hij zich op zijn vrijheid als dichter.723 In 

werkelijkheid blijkt hij daarvoor eerder praktische redenen te hebben: evenals Asselijn beheerst 

hij geen vreemde talen, zodat hij geen kennis kan nemen van anderstalige voorbeelden. Ook 

blijft Eelhart daardoor verstoken van de laatste ontwikkelingen in de toneeltheorie. Dat alles 

leidt ertoe dat hij als vanzelf meer naar eigen vinding neigt in plaats van op het verstand 

berustende navolging van de eigentijdse Franse toneelkunst.724 Het ideale toneelstuk is volgens 

Eelhart barok en bevat veel personages van velerlei allooi die flink wat actie en grootspraak 

tentoonspreiden: 

Als het rym glad, én goed is; én een Koning, én een Koningin, 
Hertoogen, Prinsen, Raadsheeren, Knéchten én Sóldaten,  
t’Zaamén op hét Toonéél uitkomen, veel opsnyën [grootspreken], én praaten 
Véchténd’ uit [opkomen], Véchténd’binnén; alsmén schaakt, roofd, én moord; 
En dat’ét gédurig woéld, is ’t dan niét als ’t béhoort?725 

Eelhart is het prototype van de dwaze kunstenaar die zich niets van de kunstregels aantrekt. 

Pels beschrijft dit als kwalijk beschouwde prototype in zijn toneeltraktaat Gebruik én misbruik 

met Rembrandt als voorbeeld: 

Gy mist zeer gróf, wilt gy 't gebaande pad verliezen, 
Wilt ge, als wanhoopende, een gevaarelyker kiezen; 
En, met onduurzaam lóf te vréden, doen, gelyk 
Dé grooté Rémbrand […]. 
Maar óch! hoe éd'ler geest, hoe meer zy zal verwild'ren, 
Zo zy zich aan geen grond, én snoer van régels bindt, 
Maar alles uit zich zélf te weeten onderwindt!726 

Dat Eelhart geen hoge dunk van kennis heeft, blijkt uit zijn bezwaar tegen geleerdheid. Te veel 

lézén én nadénkén is volgéns hém niét goéd voor één méns: ‘dollighéid [k]omt van al dat léézén 

én studéérén’, één toéspéling, dié opvallénd véél lijkt op Assélijns polémisché vérondérstélling 

van een mogelijke geestesziekte bij de leden van Nil door een teveel aan studie en 

geleerdheid.727 Eelharts domheid blijkt niet alleen uit zijn bedenkingen over kennis en uit zijn 

onwetendheid op het terrein van het gereguleerde rationele toneel, maar ook uit zijn 

taalgebruik. Dat is in vergelijking met de twee acteurs behoorlijk onbeschaafd. Zo gebruikt hij 

                                                                                                                                                                                              
Konst, Woedende wraakghierigheidt, 1993, 221, waarin hij érvan uitgaat dat Eélhart ‘karikatuur van Jan 
Vos’ zou zijn. Niettemin lijkt het mij waarschijnlijker dat hier Asselijn gekarikaturiseerd wordt. Wellicht 
werd het stuk niet direct na de heropening van de Schouwburg gereedgemaakt ter opvoering, toen drie 
leden van het genootschap in het theaterbestuur zaten, omdat de toespeling op Asselijn te sterk was. Vos 
was toen al geruime tijd geleden overleden. Na die heropening in 1677 was het stadsbestuur immers erop 
uit dat er geen individuele personen op het toneel werden gehekeld. Pels, Schenkeveld-van der Dussen, 
Gebruik, 1978, 16, 26; vs. 125-136. 
723 Nil, Bedrooge mof, 1689, 2, 15. 
724 Nil, Bedrooge mof, 1689, 13-15. 
725 Nil, Bedrooge mof, 1689, 6. 
726 Pels, Schenkeveld-van der Dussen, Gebruik, 1978, vs. 1093-1132. 
727 [s.n.] ‘Béricht’, 1670, *3v. 
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schéldwoordén als ‘drommél’, één andér woord voor duivél, al wordt hij daarin vérdérop in hét 

stuk ruimschoots overtroffen door de onbehouwen Duitser Propdarm. 

Acteur Herman windt er geen doekjes om: de literaire smaak en voorliefde van de jonge 

dwaze dichter zijn volkomen achterhaald. Stukken vol hevige emotionele uitbarstingen, zoals 

Eelhart die graag ziet, passen niet meer in een verlichte tijd, waarin literatuur het verstand moet 

prikkelen en tot denken moet aanzetten. Desondanks is Herman ook de mening toegedaan dat 

de uitbeelding van heftige gevoelens een toneelstuk verfraait, evenals een correct gebruik van 

kunst- en vliegwerk: 

Zo [zoals Eelhart die graag ziet, TH] mogten de Spéllen voor deezen hier wél passeeren 
Maar sédért hééft ons d’érvarénhéid bétér konnén léérén; 
Want Spéllen daarmen de hértstochten stark in woelen ziet, 
Al is het Tooneel yl [leeg, TH], achtmen nu de slimste niet. 
Men moet het verstand daar door kittelen, én verwékken: 
’t Géwoél is wél niét kwaad, én kan tot groot siéraad vérstrékkén […].728 
 
Men mag zéggen, wat men wil, ik stél voor vast, 
Indien een schoone Juffer een heerlyk kleed wél past, 
Dat de versierselen een goed Spél meê niet sléchter maaken, 
En dat men de machines, als groote versierselen, niet moet wraaken. 
Maar als het niet fraai, als alleen om de machinen is, 
Dan gevenze aan de Kunst-beminners mét récht érgernis […].729 

Herman meent verder dat de dichter zijn ambities moet laten bepalen door zijn kunnen. Daarom 

is het scheppen van nieuwe toneelstukken uit den boze voor onkundige en onervaren poëten. Zij 

kunnen zich beter toeleggen op het berijmen en imiteren van bestaande toneelstof, want het is 

‘bétér, goédé voétstappén té vólgén, als schééf voor té gaan’. Ondanks zijn pérsoonlijké voorkéur 

voor het Franse toneel spreekt Herman zich uit voor een zo divers mogelijk 

Schouwburgrepertoire. Naast het gereguleerde toneel voor de connaisseur horen daar volgens 

hem ook eigentijdse Spaanse spektakelstukken bij, omdat die goed aanslaan bij het 

theaterpubliek, dat vooral bestaat uit mensen die geen kaas hebben gegeten van de toneelregels. 

Wel moeten ook de Spaanse stukken voor opvoering aan de rationele toneelregels worden 

aangepast.730 De opvattingen van toneelauteur Herman raken sterk aan Nils ideeën omtrent het 

Amsterdamse toneel. Hermans pleidooi voor diversiteit op het toneel, en dus niet voor een 

zuiver op Franse leest geschoeid repertoire, weerspiegelt dan ook de visie van het genootschap, 

zoals die ook blijkt uit onder andere Meyers genuanceerde houding ten opzichte van toneel met 

kunst- en vliegwerk.731 De verdediging van barokke toneelstukken ondermijnt het cliché van het 

genootschap als tegenstander en verdringer van elke vorm van spektakel. 

Toen de klucht in Amsterdam werd opgevoerd en uitgegeven werd de voorkeur voor 

gereguleerd toneel – mede dankzij Nils publicatieoffensief – veel breder omarmd dan in de 

vroege jaren zeventig. De toneelwetten en de opvattingen van het genootschap stonden in de 

                                                             
728 Nil, Bedrooge mof, 1689, 6. 
729 Nil, Bedrooge mof, 1689, 17. 
730 Nil, Bedrooge mof, 1689, 16. 
731 Zie § 5.4.4. 
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jaren tachtig nauwelijks nog ter discussie. De literatuurtheoretische bespiegelingen in deze 

klucht zoals we die nu kennen, lijken dan ook eerder retrospectief van aard. De felheid van de 

Schouwburgtwist is er niet meer in te herkennen. De twee twistende kampen worden 

voorgesteld als twee verschillende toneelopvattingen. Wellicht was de eerste versie van de 

klucht, van vóór de aanpassingen uit de jaren tachtig, feller van toon. 

4.3 Rationalistische ideeën in de toneeltheoretische werken van Nil 

Volentibus Arduum 

Na het overzicht van Nils theoretische werken en de korte uiteenzetting van de poëticaal-

propagandistische klucht Bedrooge mof zal hier worden nagegaan of er in Nils theoretische 

werken concrete analogieën te vinden zijn met de rationalistische idealen uit deze tijd. Riet 

Schenkeveld-van der Dussen constateerde dat de vroege toneelstukken van Nil gekenmerkt 

worden door de nadrukkelijke voorstelling van een geordende wereld. Ze karakteriseerde de 

toneelstukken als volgt: 

Men spreekt er duidelijke taal; iedereen kent er zijn plaats en zijn plicht; iedereen is er getypeerd, 
niet naar zijn individualiteit maar naar zijn soort. Vandaar dat de lering op het toneel een 
exemplarisch karakter moet hebben en zo ver mogelijk van de actualiteit verwijderd moet zijn.732 

Wat deze geordendheid betreft, ging het classicisten uit de laatzeventiende-eeuwse Republiek 

événmin als hun colléga’s in Frankrijk om dé nabootsing van dé waré natuur of wérkélijkhéid, 

maar om de waarschijnlijkheid (vraisemblance) van het uitgebeelde. In zijn theoretische teksten 

verwijst Nil niet alleen direct naar poëticale voorbeelden, maar tevens naar rationalistische 

ideeën. Zo wordt in de toneeltheoretische passages van de klucht Bedrooge mof gesteld dat niet 

de externe, veranderlijke natuur in toneelstukken centraal hoort te staan, maar de hartstochten 

dié door dié éxtérné natuur in ménsén wordén opgéroépén analoog aan Spinoza’s idééën ovér 

affecten: 

Wyl hunne [de Franse, TH] kunst zo zeer niet bestaat in schielyke veranderingen 
Van voorvallén, als in ’t vérbééldén van dé méésté én minsté dingén, 
Die de hértstochten ontvonken.733 

Het moest dus om een waarschijnlijke weergave van de interne menselijke natuur gaan, dat wil 

zeggen de emoties, maar ook het denken en handelen, die door de externe natuur – hetgeen 

buiten de mens staat – worden beïnvloed. De vraag was welke menselijke reacties er na 

specifieke (externe) prikkels werden opgeroepen. Toneelstukken dienden deze prikkels en 

waarschijnlijke emotionele reacties uit te beelden. Afhankelijk van de omstandigheden konden 

                                                             
732 Schenkeveld-van dér Dussén, ‘Inléiding’, 1978, 26. Het onderzoek naar rationalistische invloeden op de 
laatzeventiende-eeuwse Nederlandse literatuurtheorie is niet zo omvangrijk. Louise Thijssen-Schoute 
heeft belangrijk werk verricht over de invloed van het cartesianisme in de Lage Landen en Piet 
Steenbakkers toont in zijn proefschrift overtuigend de verwantschap aan tussén Spinoza’s affécténléér én 
die van het genootschap. Thijssen-Schoute, Verbeek, Nederlands cartesianisme, 1989; Steenbakkers, 
Spinoza’s Ethica, 1994, 103-128. 
733 Nil, Bedrooge mof, 1689, 16. 



- 174 - 

 

de reacties van personages van elkaar verschillen: zo moest een koning anders op dreigementen 

reageren dan een boer. Ook een verlicht personage moest zich in een gevaarlijke situatie anders 

weten te gedragen dan een onbenul. Over het geheel genomen ging men er echter van uit dat 

mensen op dezelfde manier functioneerden: één en dezelfde prikkel leidde bij verschillende 

mensen in dezelfde omstandigheden tot dezelfde emotionele reactie(s). Het functioneren van de 

mens en in het bijzonder zijn emoties speelden ook bij de rationalistische denkers Descartes en 

Spinoza een centrale rol. Beiden schreven een affectenleer, die voortbouwde op hun 

persoonlijke visie op de wereld. Met behulp van de affectenleer kon men (enigszins) controle 

over de eigen emoties krijgen. Dat was nodig, omdat men hevige emoties gevaarlijk achtte: ze 

konden het verstand vertroebelen, met verregaande gevolgen voor de persoon in kwestie en zijn 

omgeving. Ook het genootschap besteedde in zijn poëtica uitgebreid aandacht aan de 

hartstochten. 

Nil blijkt daarbij goed op de hoogte te zijn geweest van de affectenleren van rationalistische 

denkers als Descartes en Spinoza. We vinden duidelijke sporen van beide denkers in Nils 

hartstochtenleer. Hetzelfde geldt voor het door Nil geprezen en toegepaste principe van 

waarschijnlijkheid – het grondbeginsel van de gereguleerde toneelpoëtica.734 Dit principe staat 

niet los van de rationalistische opvattingen die het genootschap aanhing. Het waarschijnlijke 

verschilt van de ware, werkelijke natuur die het onderzoeksobject was voor rationalistische 

denkers als Descartes. De natuur, die per definitie waar is, kent volgens laatstgenoemde maar 

één waarheid en zodoende manifesteert elke zaak zich slechts op één manier. Bij het 

rationalistisché waarhéidsbégrip wordt ‘voor wéténschappélijké discursiévé kénnis iédéré 

véélhéid téruggébracht […] tot éénhédén van héldéré én ondérschéidén idééën’.735 Voor een 

wetenschappelijk probleem bestaat volgens de rationalisten slechts één juiste oplossing en die is 

per definitie waar. De toneeltheorie van Nil Volentibus Arduum sloot bij dit gezichtspunt aan. In 

feite ging het genootschap ervan uit, in navolging van de wetenschappelijke methode van 

Descartes, dat elke toneeltheoretische vraag of elk probleem met exact één voorschrift 

beantwoord of opgelost kon worden. Door deze opvatting verloren toneelregels bij Nil de 

vrijblijvendheid van daarvoor: het werden universele toneelwetten. Nil had zich ten doel gesteld 

deze toneelwetmatigheden te ontdekken en te vergaren, te bewijzen en vast te leggen. 

Vaste kunstregels sloten niet uit dat er meer dan één ultiem kunstwerk denkbaar was. Ook de 

natuurwetten kwamen immers tot uiting in de veelheid aan bijvoorbeeld dieren- en 

plantensoorten. In tegenstelling tot de achterliggende wetten openbaren kunst en natuur zich 

ook als veelheid. Kunstwerken en in het bijzonder toneelstukken kunnen (en moeten, volgens 

Nil) allemaal aan de waarschijnlijkheidseis en de andere toneelregels voldoen, maar dit neemt 

niet weg dat ze in hun manifestaties van plot, structuur of personages kunnen verschillen. 

                                                             
734 Zie § 6.1. 
735 Van Gerwen, Kennis, 1992, 31. 
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4.3.1 Vooruitgangsgedachte 

4.3.1.1 Het belang van kennis 

Uit alle theoretische teksten van het genootschap blijkt dat het kennisverwerving zeer hoog in 

het vaandel droeg. Naauwkeurig onderwys begint met de programmatische woorden: 

Overal, en van alle tyden, zyn de Kunsten en Weetenschappen allermeest door de onweetenden 
géhaat én vérvolgd; zulks, indién mén ooit één spréékwoord béwaarhéid vind, ’t is dit: […] Dé 
onweetende is alleen een vyand van de Kunst.736 

Onwetendheid en onverschilligheid ten aanzien van de nieuwe ontdekkingen en kennisordening 

achtte het genootschap onwenselijk en zelfs schadelijk. De nadruk lag in zijn geschriften 

uiteraard op kennis van de poëtica, maar deze stond voor het genootschap niet los van de 

wereld buiten het toneel en werd daar uitdrukkelijk mee verbonden. Het bijhouden en 

verdiepen van kennis op allerlei gebied was noodzakelijk voor de persoonlijke ontwikkeling, die 

weer haar weerslag had op de ontwikkeling van de samenleving. Net als Van den Enden, Spinoza 

en Koerbagh zag ook Nil het als voorwaarde voor een vredige samenleving dat mensen 

redelijker worden, dat ze met andere woorden hun rationele inzicht vergroten.737 Toneelstukken 

konden hier een bijdrage aan leveren, maar alleen als ze daadwerkelijk het verstand prikkelen. 

Slechte toneelstukken, dat wil zeggen toneelstukken waarin de juiste poëticale regels niet in acht 

zijn genomen, wakkeren de intellectuele en emotionele ontwikkeling van de kijker niet aan. Daar 

komt bij dat mindérwaardigé drama’s dé réputatié van dé tonééldichtér in kwéstié én dé naam 

van andere drama-auteurs en het aanzien van de Schouwburg zelf schaadden.738 Als voorbeeld 

noemt Pels de opvoering van politieke toneelstukken in 1672, die voor het stadsbestuur een 

belangrijk motief waren voor de jarenlange sluiting van de Schouwburg.739 

Kennis op poëticaal gebied was noodzakelijk om tot een gefundeerd oordeel over toneel te 

kunnen komen, en om de dichtkunst en de taal op peil te houden en gestaag te verbeteren. 

Daarnaast speelde de maatschappelijke vooruitgang een rol, aangezien verondersteld werd dat 

het gereguleerde toneel zedenverheffende, onderwijzende en vermakende kwaliteiten bezat. De 

nadruk op de positieve effecten van kennisvermeerdering en de pertinente verwerping van 

onwetendheid passen in het kader van de voor die periode kenmerkende drang naar kennis die 

op (natuur)wetten gestoeld was. Dit zorgt er voor dat inzichten logisch beredeneerbaar waren 

en door het menselijk verstand bevat konden worden. Wetten zijn op die manier in principe 

voor iedereen te begrijpen en te verifiëren, omdat het gezond verstand een menselijke 

eigenschap is en de wetten de logica dienen te volgen. Het geloof in het gezond verstand en in 

onwrikbare (natuur)wetten bracht niet alleen een drang naar meer kennis met zich mee, maar 

                                                             
736 Nil, Harmsén, ‘Onderwys’, 1989, [INLEIDING], 15. 
737 Voor Spinoza’s idééën ovér kénnis zié bijvoorbééld: Bééckman, ‘Blijhéid’, 2009, 57. Voor Koerbaghs 
opvattingen over het gebruik van het het verstand en het positieve effect daarvan op de samenenleving zie 
bijvoorbeeld: Koerbagh, Wielema, A Light, 2011, 54, 58, 78.  
738 Pels, Schenkeveld-van der Dussen, Horatius, 1973, vs. 1178-1180; Pels, Schenkeveld-van der Dussen, 
Gebruik, 1978, vs. 29-32, 41-48, 149-150. 
739 Pels, Schenkeveld-van der Dussen, Gebruik, 1978, vs. 911-929. 
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bij Koerbagh en Nil ook het ideaal van kennis die toegankelijk was voor bredere lagen van de 

samenleving dan daarvoor. Het geloof in onwrikbare wetten bracht een normatieve 

kunsttheorie voort, in het bijzonder de gereguleerde toneeltheorie. De ware kunstwetten waren 

behalve begrijpelijk en leerbaar ook universeel. Om algemeen geldende toneelwetten in de 

bestaande praktijk en theorie inzichtelijk te kunnen maken, waren er literaire kritiek en 

theorievorming nodig. 

4.3.1.2 Literaire kritiek  

Een aspect van de vooruitgangsgedachte van het genootschap was, naast het verschaffen van 

poëticale kennis, de kritische beschouwing van andermans toneelwerk. Nil toetste dat werk aan 

de regels der poëticale kennis en toneelkunst met het doel de noodzakelijke hervorming hiervan 

in praktijk te brengen. Literatuurhistoricus Van Hamel merkte in 1918 op dat er in de 

zeventiende-eeuwse Nederlandse letteren nog geen sprake was van literaire kritiek in de 

huidige zin van het woord.740 Literatuurtheoretische stukken waren volgens hem geen literaire 

kritiek, met één uitzondering: de teksten van de zogenaamde Frans-classicisten, en met name Nil 

Voléntibus Arduum. Zij wéktén volgéns Van Hamél ‘dén éigénlijkén critischén géést’ én zorgdén 

voor vooruitgang in de Nederlandstalige literatuur.741 Hij beargumenteerde dit als volgt: 

De Fransch-classicisten zijn het eerst begonnen over tijdgenooten een litterair oordeel uit te 
spreken, dat op den aard van het werk gegrond was. Van hun goedkeurende beoordeelingen kan 
mén dat nog niét altijd zéggén […]. Maar in hun afkéurénd oordéél ligt iéts méér dan alléén brutaal 
schimpen en kleinzielig vitten. Niet dat zij van die twee middelen ter zelfverdediging afstand 
zouden hebben gedaan, verre van daar! Maar daarnaast komt een enkele maal een gemotiveerd 
critisch oordeel voor den dag. Het behoeft ons niet te verwonderen, dat juist het Fransch-
classicisme onze litteratuur in dat opzicht wat vooruit bracht. Waar de critiek meestentijds in een 
toepassen der kunstwetten bestond, kon zij zich ook het best ontwikkelen bij die kunstrichting, 
welke over de onwrikbaarste wetten beschikte.742 

Zoals gezegd wilde het genootschap door middel van zijn literaire kritiek een breed publiek tot 

kritisch lezen en kijken aanzetten en dit publiek bovendien het besef bijbrengen dat goed toneel 

gunstige effecten op het individu en de samenleving had. De toneeldichters waren een al even 

belangrijke doelgroep. Zij moesten volgens Nil van het nut en de werkwijze van het gereguleerde 

toneel worden doordrongen.743 Om dat te bewerkstelligen, propageerde en beoefende het 

genootschap literaire kritiek naar het voorbeeld van de Académie française.744 Uit de opdrachten, 

‘dichtkunstigé ondérzoékén’, traktatén én de overige poëticale teksten blijkt dat Nil zeer goed op 

de hoogte was van de theoretische en toegepaste toneelkunst. Die kennis hadden de leden ieder 

voor zich door studie opgedaan maar ze was ook verworven dankzij de gezamenlijke ontleding 

                                                             
740 Van Hamel, Zeventiende-eeuwsche opvattingen, 1973, 194. 
741 Van Hamel, Zeventiende-eeuwsche opvattingen, 1973, 196. 
742 Van Hamel, Zeventiende-eeuwsche opvattingen, 1973, 196. 
743 Zie Pels in het voorwoord bij zijn Horatiusvértaling waar hij zégt: ‘Maar wéét, Léézér, dat myn inzigt 
[bedoeling] minder my zélve, dan dé algémééné zaak dér Kunstliévéndén raakt’. Péls, Schenkeveld-van der 
Dussen, Horatius, 1973, 51. 
744 Zo werden toneelstukken van bijvoorbeeld Focquenbroch, Hooft en Vondel in de groep gelezen en 
besproken. Zie § 3.3.5; Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, [3], [842]. 
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en bespreking van andermans toneelwerk. Slechts een deel van deze kritische lezingen maakte 

het genootschap uiteindelijk publiek. Dat gebeurde met name in vroege opdrachten en in de 

twéé zogénaamdé ‘dichtkunstigé ondérzoékén’. Uit dé notulén van hét génootschap blijkt dat ér 

veel meer toneelstukken van andere dichters werden ontleed en besproken dan die waarvan in 

deze publicaties sprake is. Ook de tegenvertalingen die het genootschap in de beginjaren 1669-

1671 vervaardigde, waren (onder andere) een vorm van literaire kritiek. Bovendien droegen ze 

de toneelregels effectief uit.745 

Het is problematisch en niet functioneel om voor Nils beginjaren een onderscheid te maken 

tussen enerzijds toneeltheorie, zoals toneelkritiek en kritiek op de Schouwburg, en anderzijds de 

eigenlijke toneelstukken. De vijf concurrerende vertalingen vormden de praktijkvoorbeelden bij 

dé théorétisché bétogén van hét génootschap. Dézé modéldrama’s moéstén, in wédijvér mét dé 

eerdere vertalingen en soms ook met de bronteksten, de juiste toepassing van de toneelregels 

aanschouwelijk maken. Dat zegt Pels uitdrukkelijk in het traktaat Gebruik én misbruik: 

Weet onkundige, én leer vry, 
Dat uit het onderscheid van die verschaafde wérken [de tegenvertalingen, TH] 
Zeer lichtlyk ’t wanstal van hun voorschrift [voorganger] is te mérken 
En, voor die gaauw is, af te kyken, op wat voet 
Een kunstenaar in zyn verbét’ren aangaan moet. 
Maar, zéker, als hy, na veel blókkens in die gronden 
Doordringende, ook de kunst zal hébben uitgevonden, 
Dan zal hy weeten, wat het inheeft, eer een Spél, 
’t Geen onórdéntlyk was gemaakt, maar taamlyk wél 
Zich in de régels schikt; én dat men mét veel meerder 
Gemak een Spél op nieuws kan opslaan, én veel eerder. 
Gelyk men lichter een voortréffelyk gebouw 
Van nieuws optimmeren, dan een misvertimmerd zou 
Verhélpen, dat het aan Bouwmeesters zou behaagen.746 

De toneeltheoretische teksten en de vroege toneelstukken zijn met andere woorden twee zijden 

van dezelfde medaille. Ze hadden beide de verbetering van de Amsterdamse toneelkunst ten 

doel. Toch zal ik hier omwille van de duidelijkheid voorlopig eerst de toneeltheorie behandelen 

en pas later op de toneelstukken zelf ingaan. 

Literaire kritiek aan de hand van concrete poëticale regels moest dichters vertrouwd maken 

met de toneeltheorie en hen ervan overtuigen dat er naast intellectuele kennis ook oefening 

nodig was om stééds bétéré drama’s té kunnén vérvaardigén. Dé béginnéndé tonééldichtér wérd 

daarom geadviseerd niet te veel hooi op zijn vork te nemen, zijn opdrachten conform de eigen 

kennis en vaardigheid te kiezen en zich op voorbeelden te oriënteren. Voor de beginneling 

waren dat de klassieke auteurs, dat wil zeggen oude en/of eigentijdse autoriteiten op het gebied 

van de toneelkunst. Pas als hij meer kennis en vaardigheden had verworven, kon de auteur 

vrijer omgaan met voorbeeldauteurs en misschien zelf een plot verzinnen of – als daar goede 

                                                             
745 Dat waren Agrippa (1669), Gelyke tweelingen (1670) Spookend weeuwtje (1670), Orondates en Statira 
(1670) Gierige Geeraardt (1671). Toen moet ook de komedie Fielebout zijn ontstaan, al verscheen Nils 
versie pas in 1680 in druk. Voor meer informatie zie § 5. 
746 Pels, Schenkeveld-van der Dussen, Gebruik, vs. 1620-1633. 
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redenen voor waren – van de op dat ogenblik bestaande toneelregels afwijken. Dat de weg naar 

het ambachtelijke dichterschap moest verlopen door lering aan de hand van voorbeelden, komt 

overeen met Vondels beschrijving van de ideale scholing van een dichter in zijn Aenleidinge ter 

Nederduitsche dichtkunste (1650): van nauwgezette imitatie, bijvoorbeeld het letterlijke vertalen 

van literaire teksten, via een vrijere nabootsing naar ten slotte een overtreffende navolging 

waarin de dichter zijn voorganger probeerde te overtreffen. Om dit proces effectief en 

voorspoedig te laten verlopen, hadden dichters een handleiding nodig. Die kon het beste uit 

eenduidige, rationeel beargumenteerbare en daardoor universele toneelregels bestaan. Er 

waren immers vele en deels zeer tegenstrijdige theorieën overgeleverd; een dichter kon die 

onmogelijk allemaal eerst doorgronden voordat hij zelf aan de slag ging. Dit proces zou te 

tijdrovend zijn en de gemiddelde dichter bovendien afschrikken en wellicht de regels en de 

dichtkunst de rug doen toekeren. De toneeltheoretische geschriften van Nil, met name de 

uitgebreide poëtica Naauwkeurig onderwys alsook de vroege tegenvertalingen, hadden dit 

karakter van eenduidige leidraad en hulpmiddel. Deze werken tonen ons de stand van zaken 

rond 1671 in de ontwikkelingsgang naar een universele (toneel)poëtica en ultieme 

toneelwetten, die de beste toneelregels uit de oudheid zouden verbinden met regels uit 

Frankrijk en die aangevuld zouden zijn met nieuwe richtlijnen. De leidraadgedachte is op een 

prominente plaats in Nauwkeurig onderwys-handschrift verwoord, namelijk in de inleiding. Hier 

verkondigt Bouwmeester een volledige toneelpoëtica te willen schrijven, omdat dit nooit eerder 

was gedaan, ook niet door de Fransen. Dat de leden dit nodig vonden, kwam doordat de 

toneelregels uit de klassieke oudheid niet altijd even begrijpelijk waren, zelfs als ze door 

eigentijdse commentatoren waren toegelicht. 

Dit gebrek trachten wy te vérvullén […] tot dat éindé is ons oogmérk allé dé oorzaakén aan té 
haalen, die de Tooneelspelen luister kunnen byzetten. Niemand denke echter, dat wy ons inbeelden, 
of uitgeeven voor Meesters en eenigste Uitvinders van die edele Weetenschap. 
 De Ouden hebben voor de nakoomelingen een zeer vermaakelyk Lusthuis gebouwd; maar de 
weg daar na toe is duister en onzeker: vermits de meenigte der omleggende doolwegen en 
ompaden, verzochten wy vooraf de bedreevenen tot leidslieden, om door hunne hulpe het rechte 
spoor te volgen, dat van ons ingeslagen zynde, hebben wy het naderhand tot ons eigen vermaak 
afgeteekend, en, opdat het anderen met minder moeite mochten vinden, nu gaarne willen gemeen 
maaken. Het eenigste, van ons hier bygebracht, is, hier en daar een gemakkelyker wegje, of korter 
toepaadje aan te wyzen, het geene wy in het doorreizen ontdekten; of om klaarer te spreeken, het 
zyn de voetstappen der Ouden, die wy trachten op te volgen, welker ommetrek voor den tyd byna 
uitgesleeten en naauwlyks kenbaar geworden is, deeze is ons klaaer opgehelderd door 
verscheidene Geleerden, die deeze stoffe met ryp overleg verhandeld hebben; gelyk als SCALIGER, 
VOSSIUS, enz. en voornaamelyk door de Fransche Tooneeldichtschryvers, als HEDELIN, 
CORNEILLE, RACINE en anderen. 
 Wat de ondervinding ons geleerd heeft, hebben wy daarby gevoegd, opdat het werk zo geschikt 
wierde, als het met onze zeden en landaard best overeenkwam, even gelyk de Franschen het met de 
hunnen overeengebragt hebben. 
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 Hierdoor hopen wy den Leergierigen en Aankomelingen in de Kunst, geene onaangenaame 
dienst te doen; den Verstandigen zullen wy even zo zeer verplicht zyn, indien zy ons oogmerk, of 
netter verklaaringen of nieuwer versierzelen weeten by te zetten.747 

Na een aantal verongelijkte reacties op de verbeterde toneelstukken en de kritische geschriften 

groeide bij het genootschap het besef dat zijn commentaar en aanpassingen niet bij iedereen in 

goede aarde vielen. Om die reden begonnen de leden hun opmerkingen en verbeteringen in de 

voorwoorden en andere kritische geschriften te verantwoorden. Zo probeerde het genootschap 

zich te legitimeren door zijn literaire kritiek in een lange, geleerde traditie te plaatsen, die begon 

bij de Griekse criticus Aristarchus en doorliep tot de eigentijdse Académie française.748 Lodewijk 

Meyer werd met zijn zakelijk-praktische tips gepresenteerd als een van de beste critici van het 

gezelschap. Pels vergeleek hem zelfs met de Romein Quinctilius Varus (1e eeuw v.Chr.), de 

eminente en integere criticus en vriend van Horatius en Vergilius.749 Het genootschap 

analyseerde en verbeterde overigens niet alleen andermans werk, maar vroeg tevens om 

strenge beoordeling van de eigen werken en reviseerde ook zelf de eigen stukken herhaaldelijk. 

Op die manier wilde het genootschap nog meer kennis vergaren om daarmee de eigen 

vaardigheden te kunnen verbeteren en de dichtkunst verder te kunnen ontwikkelen. Zo riep Nil 

zijn lezers tot 1671 herhaaldelijk op hun mening over hun stukken en de toneelregels te geven 

en hun toepassing in de tegenvertalingen met de initiaalvertalingen te vergelijken. Dat lezen we 

onder andere in de opdracht bij Spookend weeuwtje: het genootschap wenst dat lezers fouten in 

dé concurréréndé vértaling van Nil ‘door dé vingérén zié’ én ‘hij, dién’t géliéft ons onzé 

misslagen aan té wijzén, zal onzé dankbaarhéidt én achting vérdiénén’.750 

De literaire kritiek uit de beginjaren van Nil Volentibus Arduum was analytisch en evaluerend 

van aard en richtte zich op een breed publiek, maar daarnaast ook specifiek op drie 

‘proféssionélé’ groepen: de toneeldichters, de regenten van de Schouwburg en het 

stadsbestuur.751 De heren beoogden in deze jaren over toneelregels te onderrichten, tot kritische 

beoordeling van toneelstukken aan te zetten en voorbeeldstukken te verstrekken, aanvankelijk 

                                                             
747 ‘Inléiding’, Nil, Harmsén, ‘Onderwys’, 1989, [INLEIDING], 23. Ook in de opdracht voorafgaand aan de 
komedie Spookend weeuwtje zegt het genootschap dat het zich tot doel heeft gesteld een catalogus met 
régéls op té stéllén voor (béginnéndé) tonééldichtérs: ‘Tén éindé dé Dichtér, én dié gééné, wélké noch niét 
zeer verre in de konst gekomen zijn, de begaane mislagen klaar konnen zien, en in toekoomende op vaster 
voet van de Tooneelspéélén léérén oordéélén.’ Nil, Spookend weeuwtje, 1670, *5v-6r. 
748 Pels, Schenkeveld-van der Dussen, Horatius, 1973, 51, vs. 1151-1175, 874-904. 
749 Pels, Schenkeveld-van der Dussen, Horatius, 1973, 51, vs. 1158-1168. 
750 Nil, Spookend weeuwtje, 1670, *7v. Verder staat in de opdracht bij de komedie Gelyke tweelingen het 
volgéndé: ‘Hét wort dan dus opgémaakt, U.E. én dér vérstandigé Toonéélbégunstigérén béschéidénhéidt, 
en oordeel onderworpen; wel verzekert zijnde, dat het de Schouburgh tot voordeel, maar geen schade kan 
gédyén; want hét onzé bétér zijndé konnén dié Régéntén, als ’t al dé wéérélt nu géméén gémaakt is, hun 
voordeel doen; en slechgter zijnde, zal het ander daar zo veel te heerlijker op af te steken, en gevolgelijk 
meer gunst en lof verdienen; ook zullén wy van één andérs ééré ons géénzins wangunstig toonén’ én 
‘Lichtélijk slaan wy noch iéts ovér, dat vérandért is én wél diéndé aangémérkt: maar op dé minsté vraag 
van een nieuwsgierig reedelijk liefhebber zullen wy de redden daar van geven, of by gebrek van die, onze 
dwaling of onmacht békénnén.’ Nil, Harmsen, ‘Gelyke tweelingen’, 1985, 244. 
751 Wanneer Van Koppenol over vermaak en nut uitwijdt noemt hij als professionele groepen alleen de 
dichters en de acteurs. Zie § 4.3.1.3. Acteurs behandelt Nil in de toneeltheoretische geschriften alleen 
zijdelings, anders dan vooral de toneeldichters en het theaterbestuur, maar ook het stadsbestuur. 
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in de vorm van concurrerende vertalingen en later via gewone vertalingen en oorspronkelijke 

stukken. Nil wilde zichzelf in de beginjaren positioneren als intermediair tussen de 

vervaardigers en uitbaters van toneel aan de ene, en het publiek aan de andere kant. De 

toneeldichters en het Schouwburgbestuur werden er nadrukkelijk op gewezen dat ongeregeld 

toneel door kenners en geleerden werd geminacht en door het grote publiek niet werd 

begrepen. Daarentegen prees het genootschap het gereguleerde toneel als een beter alternatief, 

omdat het de rede vooropstelt. Het stadsbestuur moest ervan worden overtuigd dat het 

gereguleerde en rationele toneel geen gevaar voor de openlijke orde betekende, maar het deze 

juist ondersteunde dankzij de didactische inhoud en het effect van ontspanning. Ook de 

tonééllézérs én Schouwburgbézoékérs moéstén mét dit ‘niéuwé’ tonéél vértrouwd wordén 

gemaakt, want zij waren degenen die de toneelstukken uiteindelijk moesten gaan waarderen en 

er iets van op moesten steken. Daarom werd geprobeerd het gereguleerde toneel te promoten 

door middel van rationele argumenten, zoals de bewijsvoering voor de aanname dat gereguleerd 

toneel superieur aan vrijer toneel zou zijn. 

Nil zag een groot deel van de kunstregels als a posteriorikennis: kennis die voortkomt uit 

érvaring én ondérwijs. Voor Nil warén dé bronnén hiértoé dé béstaandé poëtica’s van 

bijvoorbeeld Aristoteles, de daarbij horende interpretaties en de toneelkunst zelf. Het ging 

hiérbij om ‘algéméné obsérvatiés, dié bétrékking [hébbén] op wat door de eeuwen heen en in de 

vérschilléndé culturén als aangénaam érvarén is’.752 Nil toetste deze voorschriften met als 

criteria de ratio en de functie van toneel – het op plezierige wijze onderrichten – en 

beargumenteerde zijn keuzes op deze zoektocht naar universele toneelwetten. Dat Nil bij het 

bepalen van passende toneelregels het doel van de toneelkunst als uitgangspunt koos, laat zien 

dat het genootschap deductief te werk ging en daarmee aansloot bij de rationalistische methode. 

4.3.1.3 Lering en vermaak – het doel van de toneelkunst 

De vraag naar het doel van de toneelkunst speelt in de theoretische reflectie van Nil een 

belangrijke rol, aangezien het antwoord op die vraag toneel en dus ook het eigen werk 

legitimeerde. Het genootschap probeerde uit alle macht de bezwaren, vooroordelen en 

verkeerdgeachte opvattingen tegen toneelopvoeringen te ontkrachten. Het genootschap schreef 

aan de toneelkunst drie maatschappelijke hoofdfuncties toe: zedenverheffing, vermaak en 

verbetering van het Nederlands.753 Voor de Amsterdamse situatie kwam daar nog de armenzorg 

bij, al was dat volgens Nil geen doel van toneelkunst an sich, maar een bijkomend besluit van het 

stadsbestuur. Liefdadigheid was volgens het genootschap dan ook ondergeschikt aan de 

hoofdfuncties lering en vermaak. Die hadden zowel betrekking op het individu als op de 

burgérlijké saménléving. Zo bégunstigén tonéélspélén volgéns Van Koppénol dié dingén ‘dié tot 

ons natuurlijk én borgérlijk lévén van nodén zyn’.754 Vermaak moest mensen ontspanning 

                                                             
752 Van Gerwen, Kennis, 1992, 54-55. 
753 Zie bijvoorbeeld Nil, Harmsén, ‘Onderwys’, 1989, 67-68 [VI], 348 [XXIX], 374 [XXXI], 377-379 [XXXII], 384-
388 [XXXIV] en Pels, Schenkeveld-van der Dussen, Gebruik, 1978, vs. 7, 721-726, 1789-1790. 
754 Nil, Harmsén, ‘Onderwys’, 1989, [VI], 68. 
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bieden en hen ervan wéérhoudén ‘hunné lédigé tijd […] kwaalijkér té béstédén’.755 Deze 

recreatieve functie van toneel is in de zeventiende eeuw topisch.756 Daarnaast moest het toneel 

het morele inzicht, het gedrag en de uitdrukkingsvaardigheid verbeteren. Daar heeft ook de 

samenleving als geheel profijt van: sereniteit, duidelijke en passende communicatie en goed 

gedrag, zoals onderling begrip en respect. De toneelregels stonden met andere woorden in 

dienst van dit drieledige doel en mochten het allerminst ondermijnen. Het didactisch-

onderhoudende streven was dan ook leidend bij de verkiezing van geschikte, doeltreffende 

toneelregels. 

In het eerste hoofdstuk van Naauwkeurig onderwys spreekt Meyer zich uit over de functie en 

het wezen van de dichtkunst. Het doeleinde is volgens Meyer in eerste instantie het nut, waaruit 

volgens hem als vanzelf vermaak voortvloeit. Het nut komt voor Meyer dus voort uit het 

vermaak, of beter gezegd: het nut ligt aan het vermaak ten grondslag. Meyer vervolgt dat ieder 

mens vanuit zijn natuur op zoek is naar ‘zyn éigé bésté’. Dézé gédachté vindén wé ook bij 

Spinoza en Koerbagh. Zij gaan ervan uit dat het natuurlijke eigenbelang, dat in elk mens 

aanwezig is het algemeen belang ten goede komt, wanneer het met rationeel inzicht gepaard 

gaat. Een mens helpt anderen, omdat hij weet dat dit eigen voordeel oplevert. Meyer is het daar 

kennelijk mee eens, want hij zegt dat ‘niémandt, dié al zyn doén én latén na dé réchté réédén 

reegelt, zig zal afslooven, met voor een ander te arbeiden, zonder inzicht van dat daar van eenige 

vrucht, wédér tot hém zal kéérén’.757 In feite verklaart Meyer hier dat bij Nils 

béschavingsoffénsiéf van tonéél, taal én médéméns zijn éigén bélang én dat van zijn colléga’s één 

belangrijke rol heeft gespeeld. Dezelfde gedachte verwoordt ook Péls in dé sénténtié: ‘Als gy 

maar schérp wordt, zo zyn wy, én gy voldaan’.758 

Van Koppénol wéidt in hét hoofdstuk ‘Vandé Nuttighéid, én’t vérmaak dér Toonéélspéélén’ 

verder over de begrippen nut en vermaak uit. Hij wijkt daarbij enigszins af van Meyers 

opvattingen uit het eerste hoofdstuk. Zo definieert Van Koppenol vermaak in tegenstelling tot 

Meyer niet als een direct uitvloeisel van een besef van persoonlijk belang, maar als de 

voldoening die optreedt na een gewaarwording van emoties en spanning. Wanneer hij het nut 

van toneelstukken beschrijft, onderscheidt hij drie doelgroepen: de auteur-vertaler, de acteur en 

het publiek. Voor de eerste twee categorieën benoemt Van Koppenol specifieke voordelen van 

toneel, die hij als ‘bijzondér nut’ définiéért. Daarnaast levert toneel een algemeen nut op 

waarvan alle drie de groepen in dezelfde mate profiteren. Het bijzondere nut voor een auteur 

van toneelstukken bestaat er ten eerste in dat hij hierdoor zijn algemene en zijn poëticale kennis 

vergroot. In de tweede plaats schérpt hij zijn oordéélsvérmogén, omdat ‘hét dightén voor één 

slijpsteen des verstands strekt’. Ten slotte verwerft hij aanzien. Voor acteurs daarentegen is 

toneel volgens Van Koppenol een leerschool in beleefdheid, in correct en passend taalgebruik en 

                                                             
755 SAA, Burgemeesters, [5026], inv.nr. 598, dl. 2, bl. 13. 
756 Zié ovér ‘dé waardé van vérmaak’: Van Stipriaan, Leugens, 1996, 21-32 en over het (komische) toneel 
als vorm van vermaak, Van Stipriaan, Leugens, 1996, 32-37. 
757 Nil, Harmsén, ‘Onderwys’, 1989, [I] 31. Voor Nils visie op het eigenbelang, zie § 6.2.5 van deze studie. 
758 Pels, Schenkeveld-van der Dussen, Gebruik, 1978, vs. 1528. 
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in lichaamsgebruik. Het algemene nut van toneel ten slotte behelst de verbetering van het 

gedrag, de vergroting van waakzaamheid en wijsheid, passief taalonderricht en verruiming van 

de algemene kennis.759 

De concrete invulling van het nutsbegrip wijkt bij Van Koppenol sterk af van die door 

Corneille in zijn Discours de l'utilité et des parties du poème dramatique (1660). Bij Corneille 

werd het nut gevormd door de volgende vier didactische hulpmiddelen: ten eerste sententies en 

morele lessen, ten tweede de uitbeelding van deugden en ondeugden en ten derde de bestraffing 

van ondeugdzaam gedrag en de beloning van deugd.760 Het vierde gunstige effect, de zuivering 

van affecten door medelijden en vrees, is eerder psychologisch dan didactisch van aard.761 Uit 

Van Koppenols specifieke nut voor de auteur en het algemene nut dat eveneens voor de auteur 

geldt, blijkt dat hij het nut van toneelspelen net als Meyer met het persoonlijke voordeel voor de 

auteur verbindt, al gaat het hier niet om het spinozistische eigenbelang zoals Meyer dat 

beschrijft. Dat was immers wederkerig: ik doe dingen waar anderen belang bij hebben, omdat ik 

daar zelf ook mee gebaat zal zijn. 

Pels bracht in Gebruik én misbruik nog een andere specifieke doelgroep voor toneel naar 

voren: jongeren uit de regentenklasse, ofwel de aankomende generatie regenten. Vooral zij 

moesten leren hun ratio op hun emoties te laten prevaleren, opdat ze geschikte bestuurders 

zouden worden. De expliciete vermelding van aankomende regenten was waarschijnlijk een 

captatio benevolentiae richting de opdrachtgevers: twee burgemeesters uit het stadsbestuur. 

Het inzigt is om ’t goed te kweeken, ’t’ kwaad te hind’ren, 
Mét aan der édelste, én voornaamste burgr’en kind’ren, 
Waar uit ge, ô Amsterdam, uwe Overheeden wacht, 
(Wat jammer, wierden zy niet deugdig opgebragt!) 
Een leerzaam tydverdryf in de uchtend van hun leeven, 
Als hunn’ verkiezing zo gevaarlyk is, te geeven; 
En hén te lókken na ’t vermaak van ’t Schouwtooneel 
In plaats van wyngelag, van tuischbank, óf bórdeel. 
Der armen voordeel, daar toevallig by gekomen, 
Dient eerst daarna, én niet vooral in acht genomen;  
Hoewél ’t mét kunst, op deugd gegrondvést, meerder wordt 
Bevórderd, als wanneer daar kunst, én deugd aan schort. 
’t Was dan hunn’ pligt vooral op ’t inzigt wél te létten, 
De Néderduitsche taal, de zéden voort te zétten; 
En mét voorbeelden van een’ burgerlyke deugd, 
En leeringen ’t gemoed van de onérvaar’ne jeugd 
Te leiden; hén de lust van ’t vólgen in te schérpen; 
En hunne tógten aan de réden te onderwérpen.762 

Pels impliceert hier ook een maatschappelijk nut: integere bestuurders die de stad verstandig en 

naar behoren leiden tot voordeel van de bewoners. Dit idee is geheel in lijn met de opvattingen 

                                                             
759 Nil, Harmsén, ‘Onderwys’, 1989, 67 [VI]. 
760 Zie ook § 6.3. 
761 Cornéillé, ‘Discours’ [s.a.], 22-34. Zie ook de korte samenvatting van Cornéillés’ nutsbegrip door 
Harmsen in: Nil, Harmsén, ‘Onderwys’, 1989, 70. 
762 Pels, Schenkeveld-van der Dussen, Gebruik, 1978, vs. 457-474. 
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van Renaissancedichters als Samuel Coster, P.C. Hooft en Joost van den Vondel.763 Ook burgers 

kunnen volgens deze redenering leren wat juist gedrag is, zodat ze hun eigen gedrag kunnen 

corrigeren, maar ook de overheid beter kunnen beoordelen, waardoor als het ware een vorm 

van kwaliteitscontrole op het stadsbestuur ontstond. 

Zoals gezegd waren toneelopvoeringen voor Nil het medium bij uitstek voor opvoeding van 

het volk, dat wil zeggen voor de overdracht van inzicht en kennis. Dit diende dan ook het 

voornaamste doel van toneelstukken te zijn, althans van de stukken die ter opvoering waren 

bedoeld. Daarom moest de Schouwburg een repertoire van didactisch waardevolle stukken 

aanreiken. Maar waarom was lering voor Nil nu zo belangrijk? Evenals voor rationalistische 

denkers speelden ook voor Nil het overbrengen van ware kennis en het aanzetten tot het zoeken 

van de waarheid een centrale rol. De motivatie die Nil zelf voor zijn streven naar nuttige 

toneelkunst geeft, doet dan ook zeer spinozistisch aan, en niet alleen wat betreft de rol die 

eigenbelang en algemeen belang spelen. Zo schrijft Meyer in Naauwkeurig onderwys: 

[…] iédér is van natuurén géhoudén zyn éigé bésté té zoékén; én alzo hoé béquamér myn naastén is, 
om myn best te bevorderen, hoe meer ik dat van hem te verwagten zal hebben; ben ik ook 
gehouden zyn beste te zoeken, waar in die voorschreve bequaamheid geleegen is. Dit is de grondt, 
waar op steunen alle Leeringen, en onderwyzingen, en wat men anders voor zyn even naasten 
zoude konnen doen: En niemandt, die al zyn doen en laten na de rechte reeden reegelt, zig zal 
afslooven, met voor een ander te arbeiden, zonder inzicht van dat daar van eenige vrucht, weder tot 
hem zal keeren.764 

Dit citaat vértoont véél ovéréénkomstén mét dé volgéndé passagé uit Spinoza’s postuum 

uitgegeven Ethica: 

Dewijl de reden niets verëischt, dat tegen de natuur is, zo verëischt zy dan dat yder zich zelf bemint, 
zijn nut, ’t welk warelijk nut is, zoekt, en naar al ’t geen tracht, ’t welk de mensch warelijk tot groter 
volmaaktheit leid, en, om rechtüit te spreken, dat yder, zo veel in hem is, zijn wezen poogt te 
behouden: ’t wélk immérs zo nootzakélijk waar is, als dat hét géhéél grotér, dan zijn déél is. […] 
Wijdérs, déwijl dé déucht […] niéts andérs is, dan naar dé wéttén van zijn éigé natuur té doén, én 
niémant […] zijn wézén poogt té béhoudén, dan volgéns de wetten van zijn eige natuur; zo volgt 
hier uit, voorëerst, dat de poging zelve van zijn eige wezen te bewaren de grontvest van de deucht 
is, en dat de gelukzaligheit hier in bestaat, dat de mensch zijn wezen kan bewaren.765 

Spinoza is in zijn Ethica niet zoals Descartes in de meeste van zijn werken op zoek naar een 

nieuwe wetenschapsmethode, maar naar het menselijk geluk.766 Dat maakt zijn mensbeeld 

bijzonder bruikbaar voor de vroegmoderne toneelkunst, waarin het immers doorgaans ook om 

het persoonlijke geluk van de mens draait. Het geluk ligt volgens Spinoza in de kennis van de 

                                                             
763 Zié bijvoorbééld Groénvéld, ‘Hooft’, 1981, 24; Smits-Veldt, Samuel Coster, 1986, 35-39; Vondel, Sterck, 
‘Toonéélkrans, 1935, 571. 
764 Nil, Harmsén, ‘Onderwys’, 1989, [I], 31. Hértaling: ‘Hoé géschiktér dé ander voor mijn belang is, hoe 
meer ik van hem zal verwachten – in dezelfde mate moet ik zijn belangen trachten te dienen, dan ben ik 
voor hem van nut. Dit is het achterliggende principe bij iedere vorm van kennisoverdracht of hulp. Geen 
verstandig mens gaat zich afsloven en voor anderen werken, zonder daar niet zelf enig voordeel van te 
vérwachtén.’ Ook Wim Klévér wijst op dé ovéréénkomst van dézé passagé mét passagés uit Spinoza’s 
wérk. Klévér, ‘Lodéwijk Méyér’, 1991, 242. 
765 Spinoza, Nagelate schriften, 1677, 202-203. 
766 Schotman, Spinoza’s fundering, 2012, 10, 17. 
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externe en de interne natuur; in zelfkennis dus. Of met andere woorden: in de verruiming van 

het verstand die mogelijk wordt door het inzicht in God (de natuur) en de goddelijke 

(natuurlijke) eigenschappen en handelingen. Kennis maakt de mens volgens die opvatting dus 

gelukkig. Ook het genootschap propageert kennisverruiming en zelfkennis en wil daar door 

toneelstukken en toneelregels zijn steentje aan bijdragen. De naleving van toneelregels levert 

geslaagd toneel op, waardoor het publiek plezier en voldoening ervaart. Dit proces kan op twee 

maniérén tot stand komén: door ‘éntértainmént’ of door nut, oftéwél dé niéuwvérworvén kénnis 

die het publiek door het zien van een toneelstuk opdoet. De nieuwe kennis over het functioneren 

van de wereld wordt niet altijd even aantrekkelijk verwoord, aldus Meyer, wat verklaart dat 

velen zich er niet mee bezighouden. Juist daarom is de dichtkunst ingevoerd, zo zegt Meyer. De 

dichtkunst draagt kennis namelijk wél op een plezierige manier over. Meyer definieert de 

dichtkunst als dé kunst ‘om dé zaakén mét allé siéraadt, dat dé stof ofté béwoordingé toélaat, 

aartigé vindingén, én siérlijké réédénén, in vaérzén té béschrijvén’.767 

Jezelf spiegelen aan een toneelhandeling en aan personages, waardoor je als toeschouwer het 

slechte gaat mijden en het goede gaat zoeken, is volgens Spinoza’s léér niét zondér méér 

mogelijk. Vergelijking met anderen maakt een mens volgens Spinoza niet beter, maar vooral 

ongelukkig. Dat komt doordat er geen zelfkennis ontstaat. Zelfkennis gaat volgens Spinoza 

gepaard met deugdzaamheid. De nabootsing van anderen levert die deugdzaamheid niet op. De 

drijfveren van het eigen denken en handelen worden door vergelijking met anderen immers niet 

overdacht en doorgrond. Ieder ding en dus ook ieder individu heeft volgens Spinoza zijn eigen 

essentie en daarmee samenhangend zijn eigen potentie. Om de eigen essentie te kunnen 

begrijpen en ernaar te handelen, is het verstand onmisbaar. De essentie van een ander en de 

wens die te belichamen leiden niet tot meer deugdzaamheid. 768 

Laten we deze redenering wat beter onder de loep nemen. Vergelijking berust volgens 

Spinoza op verbeelding. Verbeelding – de laagste van de drie kenvormen – leidt niet tot ware 

kennis. Net als voor andere vroegmoderne denkers geeft verbeelding ook voor Spinoza 

aanleiding tot dwaling, bijvoorbeeld in de vorm van bijgeloof.769 Als men zich uitsluitend op de 

waarneming van de zintuigen verlaat en daaruit algemene regels afleidt, ontstaat er geen ware 

kennis over de oorzaak van een zaak. Daarvoor moet de mens de tweede kenvorm gebruiken: 

verstand en logische redenering. Hij kan ook de derde en tegelijk hoogste vorm van inzicht 

gebruiken: intuïtie. Ondanks zijn kritische kijk op verbeelding beklemtoont Spinoza dat deze 

eerste kenvorm menselijk is en en een rol speelt bij het opdoen van ware kennis. Om zich niet 

door affecten, maar door verstand en intuïtie te laten leiden moet de mens echter weten hoe de 

affecten functioneren. Affecten, of aandoeningen, berusten volgens Spinoza doorgaans op 

‘kénnis’ dié uit vérbéélding voortkomt. Concréét bétéként dit dat aandoéningén hun wortéls niét 

hebben in de ware aard en oorzaak van wat wordt waargenomen, maar in de persoonlijke 

invulling van de waarneming. Deze invulling is niet absoluut en kan van persoon tot persoon 

                                                             
767 Nil, Harmsén, ‘Onderwys’, 1989, [I], 32. 
768 Bééckman, ‘Blijhéid’, 2009, 59. 
769 Bééckman, ‘Blijhéid’, 2009, 61. Zie ook: Schotman, Spinoza’s fundering, 2012 en James, Spinoza, 2006. 
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verschillen, waardoor mensen bij het zien van een en dezelfde zaak niet alle hetzelfde voelen.770 

Spinoza gaat er voorts van uit dat liefde voor of afkeer van een zaak toenemen indien anderen 

diezelfde zaak beminnen dan wel haten.771 Maar de liefde of haat van een ander kan niet de 

grondslag zijn van de liefde of haat van de waarnemer.772 Voor Spinoza ligt de oorzaak van liefde 

en haat in de eigen begeerte (conatus). 

Als wé Spinoza’s gédachtégang op het toneel toepassen, betekent dit dat een toeschouwer 

echte kennis en de daarmee samenhangende deugdzaamheid niet rechtstreeks kan verwerven 

door een toneelstuk te zien. En des te minder wanneer de scenische uitvoering een 

realiteitsillusie bij het publiek moet teweegbrengen. Doordat de toneelhandeling zich direct voor 

de ogen van de toeschouwer voltrekt, kan het fictieve karakter van handeling en personages op 

de achtergrond raken. Door de werkelijkheidsillusie beleeft de toeschouwer de uitvoering als 

onmiddellijke realiteit, ziet hij de personages als reële personen en vergelijkt hij zich met hen. 

Dit is volgens de vroegmoderne opvatting van het utile dulci-principe de normale gang van 

zaken. Het publiek ontwikkelt zich in ethisch opzicht door zich aan de handeling en de 

pérsonagés té spiégélén. Dit procédé kan volgéns Spinoza’s rédénéring échtér géén waré kénnis 

opleveren, omdat toeschouwer en personage niet dezelfde persoon zijn. De toeschouwer leert 

door zichzelf met het personage te vergelijken hooguit sociaal wenselijk gedrag aan, maar 

verwerft geen ware kennis. In het beste geval zetten toneelstukken de toeschouwer aan tot het 

gebruik van het verstand – de tweede kenvorm. Dit is een centraal motief in Nils tegenvertaling 

Spookend weeuwtje. In deze komedie wordt het gezonde verstand gepropageerd bij wijze van de 

hekeling van het excessieve bijgeloof van de knecht. Zijn waarneming wordt hierdoor volledig 

vertroebeld. 

Toch is er een manier om de spinozistische opvattingen over kennis te koppelen aan het 

toneel. Als het publiek niet wordt verblind door de realiteitsillusie, maar het de personages als 

ideaalbeelden ziet in plaats van echte individuen, kan dat op een toeschouwer die zich met een 

personage vergelijkt een ander licht werpen. Met name in Nils vroege stukken vertonen de 

personages slechts één overheersende karaktertrek.773 Dit gegeven doorbreekt de 

realiteitsillusie enigszins. De toeschouwer die zich niet door emoties maar door zijn verstand 

laat leiden, weet dat hij zich niet met een echt persoon, maar met een geconstrueerd personage 

vergelijkt, en dan in feite maar met één bepaalde eigenschap. Een dergelijke rationele 

benadering zou geoorloofd zelfonderzoek zijn: het wordt geleid door het verstand. 

Uit nut ontstaat noodzakelijkerwijs blijdschap.774 Aangezien ware kennis per definitie nuttig 

is, ontstaat uit ware kennis blijdschap. Zoals we hebben gezien is voor Meyer het eigen nut van 

                                                             
770 Dat is bijzonder aan Spinoza. Andere denkers uit die tijd gingen namelijk uit van het feit dat er ‘correcte 
waarnemingen’ béstondén Bééckman, ‘Blijhéid’, 2009, 62. 
771 Spinoza, Ethica, deel III, stelling 31. 
772 Bééckman, ‘Blijhéid’, 2009, 59. Beeckman wijst erop dat dit een fundamenteel andere visie is dan die 
van Thomas Hobbes. Hobbes gaat ervan uit dat ieder mens zich door zijn natuurlijke angst met anderen 
vergelijkt. Hier is het ongeluk met andere woorden de oorzaak van de vergelijking. 
773 Voor meer informatie over de personages bij Nil zie § 6 en met name 6.1.2.2.3. 
774 Nil, Harmsén, ‘Onderwys’, 1989, [I], 31. 
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de onderwijzende van groot belang: als de ander zich redelijk(er) gedraagt, heeft dat een gunstig 

effect op derden en op de samenleving. Die opvatting over nut vertoont sterke overeenkomsten 

mét Spinoza’s idééën ovér dé naasténliéfdé dié voortkomt uit dé op hét voortbéstaan gérichté 

eigenbelang – de conatus. De mens wordt volgens Spinoza gedreven door zelfbehoud. Elk 

individu heeft voor zijn voortbestaan echter de hulp van zijn medemensen nodig. Die hulp kan 

iemand verkrijgen door zichzelf belangrijk en onmisbaar te maken voor anderen, door hen bij te 

staan bij hun wensen of ambities. Hiervoor is inzicht nodig: niet het directe voordeel dat ten 

koste gaat van anderen moet de mens nastreven, maar duurzaam voordeel. Wordt het 

eigenbelang gestuurd door de rede, dan leeft de mens in overeenstemming met de menselijke 

natuur. Problemen ontstaan wanneer de mens door affecten wordt overmand, en hij zich in 

plaats van zijn verstand te gebruiken – vaak onbewust – door zijn gevoelens laat leiden. Daden 

waaraan een affect ten grondslag ligt, zijn niet redelijk en om die reden niet compatibel met het 

streven naar het ware zelfbehoud, dat ieder mens natuurlijkerwijs kenmerkt.775 

Meyer argumenteert dat uitingen van lering of ondersteuning nooit voortkomen uit de zorg 

voor de medemens, voor de leerling, maar uit de baat die de onderwijzende hier zelf bij heeft. 

Meyer gaat slechts kort in op het wederzijdse karakter van het nut. Hij bedoelt hiermee dat het 

profijt dat een dichter het publiek met zijn dichtkunst verschaft tegenprestaties zal oproepen. Te 

denken valt aan waardering, maatschappelijk aanzien, morele en financiële steun enzovoorts. 

Elders in het Naauwkeurig onderwys wordt de beloning of dit nut voor de dichter door 

Anthonius van Koppénol ondér woordén gébracht: ‘Eéré én glorié volght éindélijk dén Makér 

[…]’. Maar aangézién hét financiëlé bélang hét morélé nut ovérstijgt, zo vervolgt Van Koppenol, 

wordt de dichtkunst, die immers niet veel financieel voordeel oplevert, door sommigen 

geminacht. Niet de vaardigheden tellen dan meer, maar slechts het economische belang. 

Hetzelfde zou volgens hem voor predikanten, rechtsgeleerden en artsen gelden, maar omdat 

deze onontbeerlijk zijn en hun kunst verkopen, worden personen met dergelijke beroepen in 

tegenstelling tot dichter door iedereen hoog geacht. Dat het samenleven van mensen op geven 

en nemen berust, is volgens Meyer vanzelfsprekend voor iédéréén ‘dié al zyn doén én latén na dé 

rechte reeden réégélt’, dus mét hét vérstand. 

4.3.2 De superioriteit van het verstand: mooi is wat volgens de regels is 

Over het verstand zelf theoretiseerde het genootschap in zijn poëticale geschriften weinig. Wel 

stelt Pels nadrukkelijk dat Schouwburgstukken niet alleen burgerlijke deugden over dienen te 

brengen, maar dat ze het publiek – vooral de jeugd – ook moétén lérén dé hartstochtén ‘aan dé 

rédén té ondérwérpén’.776 Het belang van de rede blijkt het duidelijkst uit Nils toneelpraktijk. Zo 

handélén én rédénérén dé ‘goédé’ hoofdpérsonagés allén opvallénd wélovérwogén én 

                                                             
775 Zié Spinoza’s opvattingén ovér conatus – het streven: Spinoza, Ethica, dl. 3, stelling 6-13. Ook uit een 
andere passage van Meyer blijkt duidelijk zijn opvatting dat het (verstandige) eigenbelang de drijfveer van 
hét ménsélijké handélén is én diént té zijn. ‘Déwijl dé waaré Déught niét andérs is, als één volstandigé wil 
om zyn éigén waar voordéél géduurig té bétrachtén.’ Nil, Harmsén, ‘Onderwys’, 1989, 360, [XXX]. 
776 Pels, Schenkeveld-van der Dussen, Gebruik, 1978, vs. 474. 
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verstandig. Indirect komt het verstand ook in de uitgebreide hartstochtenleer van het 

genootschap aan bod. Zo kent Meyers hartstochtenleer in Naauwkeurig onderwys naast talrijke 

cartesiaanse ook duidelijk spinozistische invloeden.777 Zoals we eerder zagen, nemen de 

menselijke affecten bij Spinoza een belangrijke plaats in: in de beleving van en de omgang met 

aandoeningen openbaart zich namelijk het verschil tussen de verstandige, dat is de gelukkige, en 

de onwetende – de ongelukkige – mens. Het verband tussen het verstand en de hartstochten was 

in dit opzicht kenmerkend. Voor Spinoza waren (on)redelijkheid en affecten onlosmakelijk met 

elkaar verbonden.778 

In de loop van de zeventiende eeuw groeide de ratio uit tot het enige fundament van de 

toneelregels. De uitdrukkelijke keuze voor toneelregels kan niet als onberedeneerde daad of gril 

worden geduid. Het feit dat de stukken van Lodewijk Meyer en Andries Pels barok waren 

voordat de heren deel uitmaakten van Nil, plus het feit dat hun toneelstukken van ná de 

oprichting van het genootschap overeenstemden met de classicistische toneelregels,779 doet 

vermoeden dat de overgang naar streng gereguleerd toneel een bewuste stap is geweest. Wat 

was de reden voor deze overstap naar een nieuwe poëticaal kader? Oftewel, waarom koos het 

genootschap juist voor strikte regelgeving? 

Het ligt voor de hand dat dichters aansluiting zoeken bij literaire stromingen die raakvlakken 

hebben met hun eigen opvattingen en dichtersidealen. Dat geldt ook voor Nil. De poëticale 

grondbeginselen van het classicisme in Frankrijk en de Lage Landen stoelden, behalve op het 

verstand, op de noodzaak van regels en de utiliteit van kunst.780 Het overwicht van de ratio, het 

geloof in regels en de nadruk op het didactische uitgangspunt stroken opvallend goed met de 

filosofische opvattingen van een aantal leden van het genootschap en moeten dan ook goed bij 

hun wereldbeeld en ideeën over toneel hebben gepast. Het hoeft dan ook geen verbazing te 

wekken dat deze groep Amsterdammers op zoek was naar de juiste toneelregels en die 

vervolgens ging propageren; dat sloot immers goed aan bij hun rationalistische ideeën en hun 

onderwijzende bedoelingen. 

Bij de beoordeling van kunstuitingen, zoals toneelstukken, was het verstand belangrijk. 

Individuele smaak was daaraan ondergeschikt. De (toneel)regels vormden de maatstaf. Ook dit 

                                                             
777 Nil, Harmsén, ‘Onderwys’, 1989, 360 [XXX]; Steenbakkers, Spinoza’s Ethica, 1994, 107-111: Evenals 
Spinoza neemt Meyer aan dat de hartstochten in het hart zetelen. Meyer verwerpt uitdrukkelijk het idee 
van Descartes, die de hartstochten in de pijnappelklier situeert. Een andere overeenkomst met Spinoza is 
de relativering van de begrippen goed en kwaad. 
778 Bééckman, ‘Blijhéid’, 2009, 58. 
779 Het voor- en naspel bij de komedie Gierige Geeraardt en het zinnespel Tieranny van Eigenbaat zijn de 
enige stukken van Nil die minder strookten met de secure regelgeving. Het gaat hier dan ook om twee 
toneelgenres die buiten de aristotelisch-horatiaanse toneeltraditie stonden, maar nochtans niet 
voornamelijk barok van aard zijn. Het is aannemelijk dat Nil met deze twee stukken andere bedoelingen 
had dan met de rest van zijn toneeloeuvre. Het feit dat beide toneelstukken nogal wat opschudding 
veroorzaakten – beide teksten werden opgevat als toespelingen op eigentijdse omstandigheden omtrent 
respectievelijk staatspolitieke kwesties en de Amsterdamse Schouwburg – maakt dit vermoeden des te 
aannemelijker. Voor de genreleer van Nil en inhoud van deze twee toneelstukken zie § 5.3, 5.4, 5.4.2, 
5.4.2.2 en 5.4.3. 
780 Bray, La formation, 1957, 139. Bury, Le classicisme, 1993, 15-16, 49-50, 62-65; Grimm, Französische 
Klassik, 2005, 167-171. 
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is een raakvlak met het rationalisme: door bij de analyse van toneelstukken het geloof in de 

toepasbaarheid van toneelwetten als maatstaf te hanteren, maakte Nil de beoordeling van 

tragedies en komedies wetenschappelijker – of in ieder geval consistenter en minder subjectief. 

Anders gezegd: de esthetica werd aan regels gekoppeld. Wanneer die kundig werden toegepast, 

ontstond er vanzelf een goed, dat wil zeggen passend, functioneel en dientengevolge mooi 

toneelstuk. 

Zoals eerder beschreven werd artistieke schoonheid afhankelijk gemaakt van kunstwetten, 

die rationeel beargumenteerbaar moesten zijn. Navolging van de juiste voorschriften leverde 

per definitie goede en dus mooie kunst op. De kunstwetten moesten noodzakelijk door het 

verstand zijn gelegitimeerd.781 Kunst die niet op het verstand berustte, kon hooguit per toeval 

iets moois opleveren, maar de lof die men daarmee zou oogsten, zou niet duurzaam zijn.782 

Eeuwige roem kon volgens Pels alleen worden verworven na gedurige oefening en toepassing 

van de kunstwetten. Alleen rationeel gefundeerde kunst was universeel en dus van eeuwige 

waarde. Pels verwoordde dit idee als volgt: 

O Dichter, wacht u dan wanórdentlyke stukken, 
Schoon ze op een Schouwtooneel somwylen ééns gelukken, 
Te maaken; vólg, hoewél omzigtiglyk, de wét 
En régels, op het Spél mét overlég gezét: 
Want Schouwtooneelkunst heeft haar’ régels, én haar’ gronden, 
Zo wél als Bouwkunst, na veel arbeids uitgevonden 
Door braave meesters op der ouden Grieken spoor; 
Leen die alom, én steeds eerbiediglyk het oor. 
Gy mist zeer gróf, wilt gy ’t gebaande pad verliezen, 
Wilt ge, als wanhoopende, een gevaarelyker kiezen; 
En, mét onduurzaam lóf té vrédén, doén […].783 

Interessant in dit verband is dat Bray in 1927 betoogde dat de Franse classicisten het verstand 

weliswaar aanmerkten als het hoogste en allesoverheersende, maar dat ze de implicaties van een 

universele, eeuwige rede niet onderkenden.784 Volgens Bray kunnen we ze daarom (nog) niet tot 

de rationalistische traditie rekenen, die immers beheerst wordt door het denkbeeld van een 

universele, eeuwige rede die op haar beurt een universele esthetica impliceert. Wanneer het 

verstand eeuwig en universeel is, moest dit ook gelden voor de esthetica. Het verstand werd 

immers beschouwd als het belangrijkste instrument bij de vervaardiging én de beoordeling van 

kunst en schoonheid. Dit legitimeert het bestaan van permanente kunstregels, of beter 

kunstwetten, waarmee een onvergankelijke schoonheid geschraagd op de altijddurende rede 

wordt vervaardigd en verkend. Als we de uiteenzetting van de toneelregels bij François Hédelin 

d’Aubignac en Pierre Corneille vergelijken met die bij Nil Volentibus Arduum, valt inderdaad op 

dat het genootschap vaker over wetten spreekt in plaats van over min of meer vrijblijvende 

                                                             
781 Zie ook De Haas, De wetten, 1998, 45-46. 
782 Pels, Schenkeveld-van der Dussen, Gebruik, 1978, vs. 1095. 
783 Pels, Schenkeveld-van der Dussen, Gebruik, 1978, vs. 1085-1095. 
784 Bray, La formation, 1957, 127. 
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wenken of richtlijnen.785 In Frankrijk lijken kunstregels pas sinds het werk van toneeltheoreticus 

Boileau prescriptiever te worden aangewend, terwijl het genootschap de hierboven beschreven 

opvatting al vanaf 1669 moet hebben aangehangen. In Naauwkeurig onderwys, waarvan in mei 

1671 de eerste versie voltooid was, worden voorschriften vaak aangemerkt als noodzakelijk, 

waardoor het poëticale systeem van Nil een bindend karakter krijgt. Betrachting van de 

kunstregels was voor kunstenaars de aangewezen weg die moest worden bewandeld om tot het 

géwénsté résultaat té komén. ‘Gy mist zéér gróf, wilt gy 't gébaandé pad vérliézén’, zégt Péls dan 

ook in het Gebruik én misbruik.786 Al in de opdracht die aan de hervertaalde Agrippa uit 1669 

voorafgaat, wordt indirect aandacht besteed aan de leerbaarheid van toneelregels. De nog 

onkundige dichter moet echter eerst inzicht krijgen en vervolgens bereid zijn zich verder te 

ontwikkelen en kundiger te worden.787 Het idee dat goede kunst maken en herkennen leerbaar 

was, strookte met de suprematie van de rede in rationalistische kringen, al druiste dit in tegen 

de opvatting van de toenmalige filosofen over kunst en haar esthetische waarde. Zoals eerder 

beschreven waren Descartes, Spinoza en Hobbes subjectivisten op het gebied van de esthetica: 

schoonheid was volgens hen geen universele waarde, hetzelfde gold voor (goede) kunst. Met 

andere woorden: beauty is in the eye of the beholder. Daardoor was het volgens hen ook niet 

mogelijk om kunst te rationaliseren en speelde kunst in het kennisproces een ondergeschikte 

rol.788 

Evénals dé Fransé colléga’s voérdé Nil hét ésthétisch rationalismé overigens niet op alle 

gebieden alomvattend door. Zo speelde ook voor Nil de aanleg van de individuele dichter een 

wezenlijke rol bij het scheppen van goede kunst: talent was een voorwaarde voor een goed 

resultaat. Maar juist kunstenaars en dichters met veel aanleg hadden belang bij een normatief 

‘régélkorsét’, omdat zij éérdér généigd warén zich door hun artistiéké passié té latén méésléurén 

                                                             
785 D’Aubignac gébruikt in zijn La pratique du thèatre (1657) hét woord ‘loi’ sléchts énkélé kérén én mét 
betrekking tot de toneelregels zelfs maar één keer, namelijk in zijn samenvatting van het bezwaar dat 
eigentijdse dichters hebben tégén dé strikté opvolging van dé aristotélisché régéls: ‘qu' il né faut point sé 
fairé dé Loy par éxémplé’. D’Aubignac, La pratique, 1715, 20. ‘Précépté’ gébruikt hij énkélé malen met 
betrekking tot de toneelopvattingen van voornamelijk Aristoteles, maar verreweg het meest heeft hij het 
over regels (règles). Ook Pierre Corneille heeft het in de Trois discours doorgaans ovér ‘règlé’. Hij gébruikt 
niét hét bégrip ‘loi’ in dé zin van vaststaandé tonéélrégéls, conform hét bégrip ‘loi naturéllé’ of ‘loi dé la 
naturé’. Wél komt bij Cornéillé ook régélmatig hét bégrip ‘précépté’ voor. Voor Cornéillé zijn tonéélrégéls 
géén tonéélwéttén, niét ééns voorschriftén, want hij zégt: ‘Il ést constant qu’il y a des préceptes, puisqu’ il 
y a un art; mais il n’ést pas constant quéls ils sont.’ Cornéillé, ‘Discours’ 1862, 14. 
786 Pels, Schenkeveld-van der Dussen, Gebruik, 1978, vs. 1093. 
787 Zo staat in het voorwoord bij die vertaling dat er twee soorten onwetende toneeldichters zijn. De 
eerste groep bestaat uit dichters, die ‘lang op het voorgaan van quade voetstappen gedvvaalt hebbende, en 
hare dvvaling merkende, liever verdoolt vvillen blijven, als met moeite en verdriet op den rechten vveg te 
keeren; en liever afgoden van hare inbeelding vvillen zijn, als vvaardige onfangérs van één vérdiéndén lof’. 
Dé twéédé groép is niét bétér, omdat ‘dié méér dommé drift, als géoéfféndén yvér, én méér géést, als 
verstand hebbende, branden, om eens een boek in de vverelt te brengen, en mede onder de schrijvers of 
dichtérs gétélt té vvordén; méénéndé, dat zy dan in dié béhoorlijké achting zijn, vvannéér zy ’t géluk 
hebben, het uitvverpsel van een ziedend brein voor vvat lekkers op te dissen, en hunne vverken openbaar 
té zién vértoonén’. Nil, Agrippa, 1669, *2r-3v. 
788 Zie § 1.2.1 en 3.2.2. Bron: Tatarkiewicz, Pesch, Aesthetics, 1974, 361-383. 
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en zo de superioriteit van het verstand uit het oog konden verliezen. Zo schrijft Pels in navolging 

van Horatius: 

Maar óch! hoe éd’ler geest, hoe meer zy zal verwild’ren, 
Zo zy zich aan geen grond, én snoer van régels bindt, 
Maar alles uit zich zélf te weeten onderwindt!789 

Rembrandt wordt in deze – om die reden befaamde – passage aangehaald als negatief voorbeeld. 

Pels noémt hém ‘dé éérsté kéttér in dé Schildérkunst’, omdat hij van dé kunstrégéls afwéék. Dé 

manier waarop Rembrandt de natuur afbeeldde, kwam in zoverre niet overeen met de opvatting 

van dé classicistén, dat dé natuur bij hém ‘géén régéls, nóch géén rédén / Van évenmaatigheid 

gedoogde in ’s ménschén lédén’ kéndé.790 De natuur moest volgens Pels juist met behulp van 

regels worden afgebeeld, aangezien de natuur zelf volgens vaste regels verliep. Het verstand 

(kunstregels – ars) diende dus de boventoon te voeren en de aanleg (natuur – natura) in het 

gareel te houden. Daarmee bekrachtigt Pels nog eens Vondels visie (1650): ‘Natuur baért dén 

Dichtér; dé Kunst voédt hém op.’791 

4.3.3 De hartstochten 

Emoties spelen in de vroegmoderne toneelkunst een belangrijke rol. Ze waren dan ook in veel 

klassiéké én vroégmodérné tonéélpoëtica’s ondérwérp van béspiégéling. Déscartés béschrééf in 

Les passions de l’âme het ontstaan en de werking van de menselijke passies en koppelde deze aan 

bewegingen van het menselijk lichaam. Lichaam en geest ziet hij als twee gescheiden 

substanties. Met zijn opvatting dat een passie (iets verduren of ondergaan) altijd ook een 

handeling (actie) inhoudt, volgt Descartes de aristotelische leer. De Franse wijsgeer gaat ervan 

uit dat dé ziél ‘lijdt’ als hét lichaam handelt en andersom.792 In Déscartés’ léér is ér één vérschil 

tussen lichamelijke en geestelijke passies en acties.793 Descartes meent dat lichamelijke passies 

uiterst nuttig kunnen zijn voor de mens, omdat ze ervoor zorgen dat iedereen zijn lichaam in 

leven houdt.794 Passies van de ziel, kunnen mensen daarentegen verkeerd laten denken en 

handelen, indien ze het verstand beheersen.795 Daarom behoort iedereen zijn geestelijke passies 

                                                             
789 Pels, Schenkeveld-van der Dussen, Gebruik, 1978, vs. 1130-1132. Zie ook noot 787 met een beschrijving 
van de domme, ongeoefende en onverstandige dichter. 
790 Pels, Schenkeveld-van der Dussen, Gebruik, 1978, vs. 1113-1114. 
791 Vondel, Aenleidinge, 1977, 37. In de Republiek bediscussierden in de zeventiende-eeuw dichters, 
kunstenaars en theoretici of kunstregels (ars) of natuur (natura) het doorslaggevende kenmerk van de 
volmaakte kunstenaar of dichter was. Anders dan Vondel en later Pels en Nil verkoos Jan Vos de natura 
boven de regels. Regels wilde hij alleen opvolgen als die in dienst stonden van het kunstwerk. Hij zag ze 
niet als waarde an sich. Zie het voorwoord bij zijn tragedie Medea (1667), in: Vos, Buitendijk, 
Toneelwerken, 1975, 363-366. 
792 Descartes, Passions, part. I, art. 1. Zie ook: Gemmeke, Ethik contra Moral, 2002, 18-19. 
793 Descartes, Passions, part. I, art. 2. 
794 Descartes, Passions, part. II, art. 137. Zie ook: Dohrn, Erkennen, 2011, 89. 
795 Descartes, Passions, part. I, art. 2. 
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zoveel mogelijk met het verstand en door ervaringen te reguleren.796 Inzicht in het ontstaan en 

de werkwijze van emoties helpt daarbij.797 

De ziel bestaat uit de actieve wil en de passieve waarneming (het verstand), aldus Descartes. 

De wil kan zich op het lichaam óf de ziel richten; en zowel uit lichaam als geest kunnen 

waarnemingen voortkomen.798 Dat betekent dat niet alleen handelen en lijden in de cartesiaanse 

ziel samenvallen, maar ook wil en waarneming.799 Voor Descartes waren passies dus niets 

anders dan passieve gewaarwordingen – de tegenhanger van de actieve vrije wil.800 Zij ontstaan 

wanneer de menselijke ziel zich bewust wordt van prikkels die afkomstig zijn van buitenaf, van 

het lichaam of van de ziel zelf.801 

Passiés zijn nauw vérbondén mét hét lichaam, omdat zé door dé ‘animalé gééstén’ in dé 

hersenen worden opgewekt. Die animale geesten ontstaan uit bloed in de pijnappelklier, het 

coördinatiecentrum van de menselijke ziel.802 Hoe deze transformatie precies verloopt, blijft 

onduidelijk. In de pijnappelklier kunnen de passies in ieder geval de wil beïnvloeden – die ook in 

de ziel zetelt – en via de wil het handelen. Deze beïnvloeding vindt plaats door de beweging van 

de animale geesten en de pijnappelklier. Descartes gaat uit van een vrije wil en van de 

principiële beheersbaarheid van het lichaam door de ziel. Zo zegt hij in artikel 50 dat elke 

menselijke ziel door juiste bestiering de absolute macht over haar passies kan krijgen.803 

Daarmee staat hij in de traditie van de (neo)stoïci, al geeft hij zelf aan zich tegen hen te 

verzetten. Het enige fundamentele verschil met de (neo)stoïcijnse opvattingen over hartstochten 

is Déscartés’ anatomisché vérklaring voor dé héérschappij van dé wil ovér dé passiés.804 

Spinoza’s opvatting ovér dé ménsélijké afféctén in déél drié van dé Ethica wijkt op een aantal 

belangrijke punten af van Descartes, al begint ook Spinoza met de aristotelische tegenstelling 

tussen handelen en lijden. Spinoza vult beide begrippen echter volkomen anders in: hij verbindt 

ze met zijn concept van juiste (adequate) en onjuiste (inadequate, verwarde) ideeën.805 Correct 

inzicht levert juiste ideeën op, terwijl gebrekkig inzicht tot onjuiste denkbeelden leidt. Een affect 

ontstaat door het besef van een innerlijke of uiterlijke oorzaak. Als de mens begrijpt welke 

oorzaak daadwerkelijk op hem inwerkt, levert dat een juist idee op en kan de mens handelen. 

Begrijpt de mens de oorzaak niet (volledig), dan ontstaat een onjuist idee, waardoor de mens 

niet handelt maar lijdt.806 

                                                             
796 Descartes, Passions, part. II, art. 138. 
797 Descartes, Passions, part. I, art. 50. 
798 Descartes, Passions, part. I, art. 17-19. 
799 Gemmeke, Ethik contra Moral, 2002, 25. 
800 Descartes, Passions, part. I, art. 19. 
801 Descartes, Passions, part. I, art. 22, 27. 
802 Descartes, Passions, part. I, art. 31-32. 
803 Dat lijkt enigszins in tegenspraak met Descartes’ bewering enkele artikelen daarvoor, waarin hij zegt 
dat de ziel haar passies niet volledig kan bestieren. Descartes, Passions, part. I, art. 46. 
804 Gemmeke, Ethik contra Moral, 2002, 54, 64. 
805 Wat Spinoza onder juiste ideeën verstaat, had hij al in het tweede deel van zijn Ethica in definitie 4 
uiteengezet. 
806 Anders dan bij Descartes kan de mens volgens Spinoza dus niet tegelijk actief en passief zijn. 
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Affecten kunnen ervoor zorgen dat het menselijke lichaam beter of juist minder goed werkt. 

Gaat het vermogen van het lichaam vooruit, dan staat dit gelijk aan handelen. Wanneer het 

lichamelijke vermogen vermindert, lijdt de mens. Omdat aan de positieve invloed van affecten 

steeds het juiste inzicht in de affecten vooraf dient te gaan, zijn aandoeningen in feite nadelig 

voor iedereen die er niet het fijne van weet.807 De mens kan alleen van passief naar actief 

evolueren indien hij kennis verkrijgt over zijn affecten. De menselijke geest of de wil kunnen bij 

Spinoza geen controle over de aandoeningen uitoefenen. De wijsgeer verwérpt Déscartés’ idéé 

van dé vrijé wil, omdat dé méns volgéns hém géstuurd wordt door dé ‘conatus in suo éssé 

pérsérvaré’ – de drang naar zelfbehoud. Volgens Spinoza vormt deze impuls de essentie van de 

mens. Deze drang manifesteert zich op verschillende manieren, bijvoorbeeld als lust (appetitus) 

of begeerte (cupiditas). Hij noemt de conatus ‘lust’, wanneer de drang zich zowel op het lichaam 

als op de geest richt. Als de mens zich van de lust bewust wordt, spreekt Spinoza van ‘begeerte’. 

Een zekere vrijheid verwerft de mens alleen, als hij leert zijn lusten te beteugelen door ze een 

bepaalde kant op te sturen.808 

Anders dan Descartes, maar in overeentsemming met Spinoza situeert Nil het ontstaan van 

de menselijke hartstochten uitdrukkelijk niet in de pijnappelklier, maar in het hart.809 Want ‘allé 

dé déélén dés lichchaams’ [sic] zijn verbonden met de ziel, zodat er geen speciaal centrum nodig 

is waar lichaam en ziel bij elkaar komen. In Naauwkeurig onderwys wordt dan ook consequent 

hét bégrip ‘hartstochtén’ gébruikt. Dit begrip was in in Nederlandstalige (poëticale) geschriften 

overigens gebruikelijk aan het eind van de zeventiende eeuw.810 Hoewel uit Nils beschrijvingen 

van de hartstochten een gedegen kennis van allerlei poëticale opvattingen blijkt, zijn de ideeën 

van het genootschap hieromtrent duidelijk beïnvloed door Descartes en Spinoza, maar ook door 

de scholastiek en het neostoïcisme.811 

Méyér omschrijft dé hartstochtén als ‘ongéwoné béwéégingén van’t Hart, door dé bégrippén 

van goed en kwaad veroorzaakt, en van dé Ziél géwaar géwordén’.812 De bewegingen ontstaan 

door uiterlijke of innerlijke aanleidingen. Oorzaken die buiten ons liggen, nemen we met onze 

zintuigen waar. Als er een interne oorzaak speelt, kan deze lichamelijk zijn of uit de ziel 

voortkomen. Als de aandoening haar oorsprong in de ziel heeft, ligt de wil of het verstand eraan 

ten grondslag, aldus Meyer. Hij meent, net als Descartes dat de wil slechts invloed op het lichaam 

heeft, en niet direct op de hartstochten.813 Anders dan de Franse wijsgeer koppelt Meyer het 

buitengewone karakter van aandoeningen direct aan het verstand. Daarmee kunnen we 

                                                             
807 Gemmeke, Ethik contra Moral, 2002, 45. 
808 Gemmeke, Ethik contra Moral, 2002, 53. 
809 Nil, Harmsén, ‘Onderwys’, 1989, 360 [XXX]. 
810 Dirck Volckertszoon Coornhert (1522-1590) gebruikte dit begrip bijvoorbeeld al in de zestiende eeuw. 
Zie: WNT, lemma: Hartstocht. 
811 Zo zégt Stéénbakkérs ovér hoofdstuk 30, dé algéméné hartstochténléér van Méyér: ‘It contains a good 
déal of obvious yét unacknowlédgéd borrowings from Déscartés, as wéll as from Spinoza.’ Steenbakkers, 
Spinoza’s Ethica, 1994, 104-106. 
812 Nil, Harmsén, ‘Onderwys’, 1989, 359 [XXX]. Met die definitie wijkt hij af van Descartes en Spinoza. 
Steenbakkers, Spinoza’s Ethica, 1994, 106. 
813 Gemmeke, Ethik, 2002, 206-213. 
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beoordelen of een zaak voor ons nuttig of schadelijk is. Wat niet wegneemt dat een vertroebeld 

verstand een verkeerd oordeel kan vellen.814 Bij Meyer wekt de ziel, die via het verstand een 

zaak als gunstig of ongunstig onderscheidt, niet alleen de hartstochten op, maar is ze ook de 

waarnémér van émotiés én hun ‘buiténgéwoonhéid’. 

Voor Nil spelen de menselijke emoties bij het schrijven en interpreteren van toneelstukken 

een grote rol. De maker van een drama moest volgens de leden dan ook een diepgaande kennis 

van de menselijke psyche hebben. Alleen dan kon hij geloofwaardige, intrigerende handelingen 

en personages construeren die de gewenste emoties en stemmingen bij het publiek konden 

oproepen. De publieksemoties waren enerzijds bedoeld om de specifieke lering die het publiek 

uit een toneelstuk moest halen beter over te brengen. Anderzijds waren ze een essentieel 

onderdeel van het publieksvermaak. In de theoretische werken, met name in de toneelpoëtica 

Naauwkeurig onderwys, besteedde Nil veel aandacht aan de affecten. Hoe meer emoties de 

toneelauteur bij het publiek wist op te wekken, hoe beter het was.815 Het is dan ook niet 

verwonderlijk dat bijna een kwart van Nils poëtica aan de menselijke aandoeningen gewijd is. 

In de volgende paragraaf komen de opvattingen over emoties in Naauwkeurig onderwys 

nader aan de orde. De nadruk ligt hierbij op de vraag naar de verbanden met cartesio-

spinozistische ideeën. In bestaand onderzoek is betoogd dat de algemene hartstochtenleer van 

het genootschap rationalistische trekken vertoont. Deze bestaande inzichten zal ik aanvullen 

met enkele interpretatieve aspecten uit andere delen van dit toneeltheoretische geschrift. Dit 

gebeurt aan de hand van emoties die door Nil van groot belang werden geacht voor de 

toneelsituatie. Daarbij ga ik in het bijzonder in op onderlinge incongruenties en 

tegenstrijdigheden, waarvoor ik verklaringen probeer aan te dragen. De indeling van mijn 

analyse is genre-georiënteerd. In Naauwkeurig onderwys wordt een verschil gemaakt tussen 

emoties die gerelateerd zijn aan ernstig toneel, emoties die samenhangen met komisch toneel en 

emoties die door alle toneelvormen opgeroepen kunnen en/of moeten worden.816 De tragische 

gemoedsaandoeningen worden het uitvoerigst behandeld, aangezien maar liefst zes 

hoofdstukken over de affecten hierop betrekking hebben. 

4.3.3.1 De hartstochtenleer in Naauwkeurig onderwys 

Nil gaat in zijn theoretische werken op verscheidene plaatsen in op de hartstochten, maar alleen 

in Naauwkeurig onderwys gébéurt dit zéér uitvoérig. In dé voorwoordén, ‘dichtkunstigé 

ondérzoékén’ én in dé bérijmdé tonééltraktatén hébbén dé ménsélijké én théatralé 

                                                             
814 Juist dit gebeurt in Nils allegorisch toneelstuk Tieranny van Eigenbaat, waarin het gevecht tussen 
verstand, wil en redeloos eigenbelang in de menselijke ziel wordt uitgebeeld. Doordat het personage 
koning Verstand een verkeerd oordeel velt – hij meent zich uit blinde liefde in te moeten zetten voor een 
jonge vrouw – verliest hij niet alleen de grip op de ziel maar heeft dat ook nadelige effecten voor de hele 
mens (het koninkrijk). 
815 Nil, Harmsén, ‘Onderwys’, 1989, 347-348 [XXIX]. 
816 Feitelijk wordt in Naauwkeurig onderwys alleen over treur- en blijspelen gesproken. Klucht en 
zinnespel worden niet of alleen terloops genoemd. Gezien de overeenkomsten van inhoud en vorm 
kunnen wij ervan uitgaan dat het zinnespel qua publieksaffecten overeenkomt met de tragedie en de 
klucht met de komedie. 
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aandoeningen slechts een marginale plaats. Het valt bovendien op dat alle hoofdstukken over de 

affecten slechts door een handjevol Nil-leden zijn geschreven. Pels hoorde daar niet bij, en in zijn 

berijmde Horatiusvertaling en het vervolg Gebruik én misbruik krijgen de aandoeningen 

nauwelijks aandacht. In Gebruik én misbruik noemt hij twee keer terloops de hartstochten van de 

toneelpersonages; verder gaat hij een keer in vrij algemene bewoordingen op de louterende 

werking in die Griekse tragedies bij het publiek teweeg brachten door de verheven taal, stijl en 

onderwerpen.817 Daarbij impliceert hij, zoals eerder gesteld, dat het doel van het toneel erin ligt 

het publiek – en in het bijzonder de jonge regenten – té lérén ‘hunné tógtén aan dé rédén té 

ondérwérpén.’818 Dit is de enige passage waarin Pels zijn visie op emoties – hoe algemeen ook – 

laat aansluiten bij de rationalistische ideeën van Descartes. Toch kunnen Pels op basis hiervan 

geen cartesiaanse ideeën over affecten worden toegedicht. De onderwerping van de 

aandoeningen aan het verstand was in de eerste plaats een topos in de zeventiende-eeuwse 

toneelkunst. De gemeenplaats had zijn oorsprong in het neostoïcisme, dat de uitbanning van 

affecten door middel van de rede propageerde. Er is een zeker verschil tussen neostoïci en 

rationalisten wat betreft hun zienswijze van de affecten. Volgens de eersten verkeerde de mens 

in een ideale staat als hij via de ratio alle aandoeningen wist te weren (apatheia). Voor Descartes 

waren affecten menselijk en hoefden ze alleen ten dele te worden vermeden of afgezwakt, 

afhankelijk van het effect van de aandoening op de mens. 

Er zijn in Naauwkeurig onderwys niét mindér dan acht hoofdstukkén, ofwél ‘dagén’, 

uitsluitend aan de menselijke hartstochten als dramatisch fenomeen gewijd (zie tabel 3). Deze 

hoofdstukken vormen niet alleen thematisch een eenheid, ze volgen elkaar in de poëtica 

eveneens op.819 Daarnaast worden de hartstochten ook in hoofdstukken behandeld die niet 

louter de affecten tot onderwerp hebben. Het meest uitvoerig gebeurt dit in hoofdstuk XI. Het 

gevolg daarvan is dat de ideeën over de affecten door het hele Naauwkeurig onderwys verspreid 

zijn. 

                                                             
817 Uitgebeeldé hartstochtén: ‘Dit was één gééstig slag van dansén, méést in mynén / Béstaandé, om liéfdé, 
toorn, békomméringén, pynén, / Vérwond’ring, blydschap, hoop, én vréés, én al hétgéén /  Men hartstógt 
noemen kan, voor’t oog van iédér één, / Door buigingén van ’t lyf, grimmassén, vréémdé sprongén / Zo uit 
té drukkén, als door hulp van ménschétongén’, Péls, Schénkévéld-van der Dussen, Horatius, 1973, vs. 493-
498; ‘En échtér hééft dé Cid door al dié névéls héénén, / Gélyk één’ héld’ré zon, hét Schouwtoonéél 
bescheénén. / Dé grootsté wélstand, na myn oordéél, géévén wél / Dé zéd’lykhéédén, én hartstógtén van 
dat Spél’, Péls, Schénkévéld-van der Dussen, Gebruik, 1978, vs.1041-1044. Opgéroépén hartstochtén: ‘Op 
wélke voet de hooggeschoeide Sophoclés, / En néffens hém de nét bespraakte Euripidés / Het Schouwspél 
zulk één’ lóf, én luistér déê vérkrygén, / Tót zulk één’ hoogé trap van ééré, én aanzién stygén, / Dat by den 
oudén Griék één’ wélgéboor’ne ziel / Dier mannen lés voor wét, én spreuk voor Gódspraak hiel. / Want zy 
mét déftige voorbeelden, héchte réden, / En aangenaame styl veele ongerégeldheeden, / En tógten ten 
gemoede uitdreeven, niet op de één, / Of de ander mikkende; maar ’t was in ’t algéméén / Uit éd’lé drift, 
om élk te leeren, én believen, Als zy de deugden tót dé hémél toé vérhiévén, / En dé ondéugd vloéktén.’, 
Pels, Schenkeveld-van der Dussen, Gebruik, 1978, vs. 107-119. 
818 Pels, Schenkeveld-van der Dussen, Gebruik, 1978, vs. 474. 
819 Het gaat hierbij om hoofdstuk 29 tot en met 37, met uitzondering van hoofdstuk 35. 
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Hoofdstuknummer – titel820 Auteur Inhoud 

XI – [Ø]821 Vandé Nuttighéid, én’t vérmaak dér 

Tooneelspelen 
Van Koppenol 

Verlangen, voldoening en 

hartstochten in het algemeen 

XXIX – [29e Dag] Vande Hartstoghten die in een 

Treurspel te beweegen zijn. 
Meyer Vrees en medelijden 

XXX – [30e Dagh] Vande Hartstoghten. Meyer 
Algemene beschrijving en definitie 

van hartstochten.822 

XXXI – [31e Dagh] Van het verwekken der 

Hartstoghten in een Treurspel in’t Algéméén. 
Bouwmeester 

Het generen van hartstochten: bij 

wie, door wie, hoe, waar en waarom? 

XXXII – [32e Dagh] Welke de voornaamste 

hartstochten zijn, die men in den Toehoorder 

moet zoeken te verwekken. 

Van Koppenol 

Vrees is de nuttigste theatrale 

hartstocht; nieuwsgierigheid en 

verlangen zijn de vermakelijkste; 

verwondering en medelijden zijn 

zowel de nuttigste als vermakelijkste 

hartstochten. 

XXXIII – [33e Dagh] Hoe men de 

Niéuwsgiérichéidt én ’t Vérlangén vérwékkén 

zal. 

Auteur 

onbekend: 

Van Koppenol 

of Meyer823 

Nieuwsgierigheid, verlangen 

XXXIV – [34e Dag] Hoe de Nutste en 

Vermaakelijkste Hartstochten in een Treurspel 

in’t bijzondér zijn op té wékkén. 

Meyer Verwondering, medelijden 

XXXV – [37e Dagh] Of door de Verwondering de 

gemoederen der Aanschouweren alzo wel 

gezuivert konnen worden van Hartstochten, 

als door het Meedelijden en Vreeze van 

Aristoteles. 

Bouwmeester Verwondering, vrees, medelijden 

XXXVII – [36e Dagh] Welke Hartstochten in een 

Blijspel zijn, en hoedaanig die verwekt moeten 

worden. 

Auteur 

onbekend824 
Verheuging 

Tabel 3  Overzicht van hoofdstukken over hartstochten in Naauwkeurig onderwys .  

                                                             
820 De Romeinse cijfers verwijzen naar de volgorde en daadwerkelijke nummering in de Naauwkeurig 
onderwys-editie uit 1765 weer. De cijfers die in woorden zijn weergegeven, weerspiegelen de volgorde, 
zoals die oorspronkelijk door het genootschap in het handschrift was opgesteld. 
821 In het handschrift ontbreekt bij dit hoofdstuk dé vérmélding ‘Zévéndé Dag’. In hét hiér voorliggéndé 
overzicht heeft het een uitzonderingspositie. Ten eerste staat het helemaal aan het begin van het werk, 
terwijl de overige hoofdstukken over emoties pas in de tweede helft te vinden zijn. Ten tweede komen 
emoties in dit hoofdstuk alleen zijdelings aan de orde. 
822 Méyér béhandélt zo’n véértig vérschilléndé hartstochtén, dat zijn: droéfhéid, ‘vréught’, één ‘droéfhéit 
die de franschén régrét noémén’, ‘blydschap’, ‘vérgénoéging’, bérouw, dankbaarhéid, toorn, haat, béhagén, 
‘afkéérighéid’, liéfdé (mét dé subémotiés: genegenheid, vriendschap en devotie), glorie, schaamte, een 
‘blydschap zondér naam’, afgunst, médélijdén, zélftévrédénhéid, ‘moéyélijkhéidt’, gunst, 
vérontwaardiging, niéuwsgiérighéid, roémzucht, wraakzucht, divérsé soortén ‘bégéért’ dié voortkomén 
uit ‘béhaagén én afkéérighéidt’, séksuélé drift, vértrouwén, hoop, vréés, wanhoop, jalouzié, angst, 
wroeging, moed, stoutheid, ‘bloothéidt’, ‘vértzaagthéidt’. Voor één ovérzicht van dé béhandéldé 
hartstochten in Meyers algemene affectenleer, zie Steenbakkers, Spinoza’s Ethica, 1994, 128. 
823 Zie de opmerking van Ton Harmsen in Nil, Harmsén, ‘Onderwys’, 1989, 382. 
824 Anders dan Dongelmans acht Harmsen het mogelijk dat Reinier van Diephout de auteur van dit stuk is. 
Van Diephout had de opdracht hiervoor gekregen, zie de toelichting van Harmsen in: Nil, Harmsen, 
‘Onderwys’, 1989, 398. 
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Een bespreking van de hartstochtenleer in Naauwkeurig onderwys is onvermijdelijk een 

gecompliceerde zaak: de hoofdstukken zijn door verschillende auteurs geschreven en hun 

opvattingen komen niet altijd overeen, en bovendien zijn de ideeën per auteur vaak ook niet 

consistent. Verder dient de lezer van deze poëtica zich ervan bewust te zijn dat Nil een 

ondérschéid maakt tussén hartstochtén dié door ‘toonééllistén’ wordén uitgébééld (mimésis) én 

affecten die bij de toeschouwers worden opgewekt.825 De nadruk ligt in Naauwkeurig onderwys 

op het evoceren van emoties bij het publiek. De reden hiervoor is, aldus Meyer, de status van het 

publiek als doelgroep.826 De functiegerichte, doelgroepgeoriënteerde insteek is niet alleen 

kenmerkend voor de hartstochtenleer in Naauwkeurig onderwys, maar voor de preromantische 

toneelopvattingen in het algemeen, met als belangrijke voorbeelden de catharsisleer uit de 

aristotelische poëtica, het utile dulci-ideaal bij Horatius en Corneilles opvattingen over de 

hartstochten in de toneelkunst. Baanbrekend zijn Nils pogingen om rationalistische ideeën over 

de hartstochten te verbinden met de klassieke toneelpoëtica. We zullen in het nu volgende 

proberen de verschillende draden te ontwarren. Onderstaand schema geeft alvast een overzicht 

van de materie. 

Bij het onderzoek naar overeenkomsten in de benoeming en definitie van de aandoeningen, 

valt op dat juist de traditioneel theatrale emoties medelijden en vrees nogal hybride overkomen. 

Verder zijn de affecten verwondering, vergenoeging en verheuging in de hartstochtenleer van 

Naauwkeurig onderwys buitenbeentjes. De inconsistente afschildering van deze emoties zal ik 

nog nader duiden en verklaren. 

4.3.3.2 Het onderzoek naar Nils hartstochtenleer 

Inhoudelijk vertonen de hoofdstukken over de gemoedsbewegingen in Naauwkeurig onderwys 

een aantal tegenstrijdigheden.827 De beschrijving en analyse van de hartstochten gebeurt 

namelijk vanuit verschillende invalshoeken. Enerzijds worden de hartstochten benaderd vanuit 

een poëticaal-retoricale optiek, anderzijds met de bril van rationalistische denkers als Descartes 

en Spinoza. Dezelfde tweedeling vinden we terug in twintigste-eeuwse studies over de 

hartstochten in Naauwkeurig onderwys. Zo benadrukt Harmsen in zijn editie van Naauwkeurig 

onderwys de directe en indirecte beïnvloeding door literair-theoretische werken van schrijvers 

als Aristoteles, Horatius en Corneille. Hij wijst die overeenkomsten nauwgezet aan.828 Ook Konst 

verbindt in zijn proefschrift de hoofdstukken over de affecten met de ideeën van de klassieke 

toneelpoëticale autoriteiten.829 Deze aanpak is ingegeven door het feit dat de leden van het 

                                                             
825 ‘Toonééllist’ wordt in hét Naauwkeurig onderwys zowel voor acteur als voor toneelpersonage of rol 
gebruikt. 
826 ‘In wien de hartstoghten verwekt moeten worden. Het is zeeker dat dezelve voornamelijk inde 
Aanschouwers behoorde verwekt te worden, nademaal om derzelver wille het geheele Treurspel gemaakt 
en gedicht word, om vértoont té konnén wordén […]’. Nil, Harmsén, ‘Onderwys’, 1989, [XXXI], 371. 
827 Een voorbeeld is de status van de verwondering, waarover later meer. Zie ook Konst, Woedende 
wraakghierigheidt, 1993, 213. 
828 Vgl. de toelichtingen van Harmsen achter de capita 29 tot en met 35 en 37 in Nil, Harmsén, ‘Onderwys’, 
1989. 
829 Konst, Woedende wraakghierigheidt, 1993, 212-220. Hier wordt met name gedoeld op de passages die 
gaan over het Frans-classicistische toneel. 
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genootschap zelf ruimschoots refereerden aan Aristoteles, Horatius, Corneille et cetera als 

autoriteiten en bronnen van inspiratie.830 Dankzij de studie van Harmsen is de receptie van de 

poëticale bronnen door Nil reeds bekend en deze zal hier dan ook alleen terloops aan bod 

komen. De rationalistische invloeden in (het) Naauwkeurig onderwys zijn onder 

literatuurhistorici minder bekend: onderzoek op dit gebied is immers vooral door 

filosofiehistorici verricht. De resultaten van deze studies zullen hier eerst kort worden 

besproken en daarna met eigen onderzoeksresultaten worden aangevuld. 

In tegenstelling tot de poëticale autoriteiten worden de rationalistische wijsgeren in 

Naauwkeurig onderwys nergens bij name genoemd. Dat Spinoza onvermeld blijft, laat zich 

verklaren door de felle weerstand tegen zijn vrijzinnige ideeën, waardoor hij relatief geïsoleerd 

raakté binnén hét toénmaligé publiéké wéténschapsdiscours. Dat Déscartés’ naam événmin 

genoemd wordt, heeft mogelijk te maken met het feit dat ook het cartesianisme na 1670 in 

toenemende mate onder vuur kwam te liggen, omdat het verantwoordelijk werd geacht voor de 

opkomst van het radicalere spinozisme.831 Slechts één indirecte verwijzing naar de 

contemporaine filosofie komen we tegen in hoofdstuk 30 (Vande Hartstochten), waar Meyer de 

cartesiaanse opvatting over de pijnappelklier als verbindingsstuk tussen ziel en lichaam 

tegenspreekt.832 

Toch bevat de poëtica veel meer verwijzingen naar en invloeden van de twee genoemde 

filosofen. In de jaren vijftig van de vorige eeuw merkte Thijssen-Schoute al op dat hoofdstuk 30 

‘naast véél cartésiaansé, dé spinozistisché définitiés voor dé bégrippén liéfdé én haat’833 bevat. 

Van de Louw ging hier 25 jaar later in zijn proefschrift over laatzeventiende- en 

vroegachttiende-eeuwse toneel eveneens op in. In navolging van beide onderzoekers wees 

Konst erop dat Harmsen in zijn editie van Naauwkeurig onderwys dé cartésiaansé invloéd ‘zo 

goéd als onbésprokén’ hééft gélatén. Konst geeft een drietal voorbeelden van (bijna) letterlijk 

vertaalde passages uit Les passions de l’âme van Descartes.834 Rond dezelfde tijd toonde 

Steenbakkers precies aan welke ideeën van Descartes en Spinoza inhoudelijk overeenkomen 

met hoofdstuk 30 uit Naauwkeurig onderwys, nadat Klever had laten zien dat Meyers en 

Spinoza’s affécténlérén nauw mét élkaar vérwant zijn.835 De opvallendste analogieën betreffen 

de definities van liefde en haat, de idee van het zelfbehoud en daarmee samenhangend die van 

het goede en het kwade. Steenbakkers komt tot de volgende conclusie: 

Meyer is an interesting and orginal representative of a current that has been designated as 
‘Cartésio-Spinozism’. Thé téxt in quéstion, chaptér 30 of thé colléctivé work Ondérwys in dé 

                                                             
830 Zie o.a. Nil, Harmsén, ‘Onderwys’, 1989, 345-347 [XXIX], 371 [XXXI], 382 [XXXIII], 385-388 [XXXIV], 391-392 
[XXXV]. 
831 Israel, Radicale Verlichting, 2005, 41. 
832 Nil, Harmsén, ‘Onderwys’, 1989, [XXX], 360. 
833 Thijssen-Schouté, ‘Lodéwijk Méyér’, 1967, 190. 
834 De vertaalde passages komen overigens niet overeen met Glazemakers Les passions de l’ame, of de 
lijdingen van de ziel; in de Fransche taal beschreven, en door J.H. Glazemaker vertaalt, (1656). Konst, 
[Recensie], 1991. 
835 Steenbakkers, Spinoza’s Ethica, 1994, 103-128. Steenbakkers beperkt zich in zijn analyse tot hoofdstuk 
30 [XXX] uit Naauwkeurig onderwys. Zié ook Klévér, ‘Lodéwijk Méyér’, 1991. 



- 198 - 

 

tooneel-poëzy, exemplifies both his originality and his remarkable blend of Cartesianism and 
Spinozism.836 

Steenbakkers geeft hier een positievere verklaring voor de divergenties tussen Meyers 

hartstochtenleer en de ideeën van de rationalistische filosofen dan Thijssen-Schoute in de jaren 

vijftig had gedaan. Zij was er van overtuigd dat de verschillen voortkwamen uit Meyers 

onvermogen de intenties van de twee rationalistische filosofen te begrijpen. De bekrompen 

moraal in Nils toneelwerk was daar volgens haar een uiting van.837 

4.3.3.3 De algemene hartstochtenleer van Meyer 

Hoofdstuk 30 van Naauwkeurig onderwys bevat een beknopte, zeer rationalistisch gekleurde 

algemene hartstochtenleer. Behalve de bijna letterlijk vertaalde passages die Meyer voor dit 

hoofdstuk aan Déscartés’ Les passions de l’âme heeft ontleend, zijn in de tekst ook 

overeenkomsten aan te wijzen  mét Spinoza’s Ethica. Het gaat dan niet om letterlijke, maar om 

inhoudelijke analogieën, zoals Steenbakkers heeft aangetoond.838 

Meyer beschrijft in dit hoofdstuk het ontstaan van de afzonderlijke emoties. Een hartstocht is 

volgens hem een door de ziel waargenomen bijzondere beweging van het hart, vandaar de naam 

hartstocht. Die beweging in het hart wordt opgewekt als gevolg van de waarneming van een 

goede of slechte zaak. Dat proces verloopt volgens Meyer als volgt: wanneer wij een zaak 

waarnemen, wordt die door de ziel als goed of kwaad gekwalificeerd. Goed en kwaad stelt Meyer 

net als Spinoza en Koerbagh gelijk aan nut en onnut.839 Uit het besef dat het om iets goeds of 

kwaads gaat, ontstaat in het hart een aandoening: de emotie. Voor het ontstaan van hartstochten 

is het niet van belang of de zaak daadwerkelijk nuttig of nadelig is; het volstaat dat deze als 

zodanig wordt ervaren. Dezelfde gedachtegang treffen we bij Spinoza.840 Afhankelijk van hoe de 

zaak door de ziel is beoordeeld, ontstaat er vervolgens blijdschap of droefheid in het hart. 

Blijdschap en droefheid doen zich volgens Meyer alleen voor wanneer het waargenomen object 

zich in het verleden of het heden bevindt. Heeft het echter betrekking op de toekomst, dan 

ontstaat de derde basisemotie: begeerte. Dat is de begeerte het nuttige te verkrijgen en aan het 

nadelige te ontkomen. Alle overige emoties laten zich tot blijdschap, droefheid of begeerte 

herleiden. Zo is vrees een vorm van begeerte die ontstaat als wij de kans klein achten aan iets 

nadeligs te ontkomen of hetgeen we begeren te zullen krijgen.841 De basisemoties vormen de 

hoofdcategorieën binnen de hartstochtencatalogus. Hieruit ontwikkelt Meyer systematisch 

verschillende subniveaus van (sub-)emoties die afhankelijk zijn van specifieke parameters, zoals 

het tijdstip, of de hoedanigheid van het object waarop de emoties betrekking hebben. 

                                                             
836 Steenbakkers, Spinoza’s Ethica, 1994, 126. 
837 Thijssen-Schouté, ‘Lodéwijk Méyér’, 1967, 185; Thijssen-Schoute, Verbeek, Nederlands cartesianisme, 
1989, 427. 
838 Voor een uitvoerige bespreking van dit hoofdstuk zie Steenbakkers, Spinoza’s Ethica, 1994, 103-128. 
839 Steenbakkers, Spinoza’s Ethica, 1994, 107; Koerbagh, Wielema, A Light, 2011, 208-210; Van Bunge, 
‘Introduction’, 2011, 25. 
840 Steenbakkers, Spinoza’s Ethica, 1994, 108. 
841 Nil, Harmsén, ‘Onderwys’, 1989, 363-364 [XXX]. 



- 199 - 

 

Spinoza hanteert dezelfde drie primaire hartstochten als Meyer.842 Descartes veronderstelt 

daarentegen zes basisemoties.843 Naast blijdschap, droefheid en begeerte zijn dit verwondering, 

liefde en haat. Verwondering ligt volgens Descartes aan de oorsprong van elke emotie, aangezien 

zij de voorwaarde vormt voor alle overige gemoedsaandoeningen. Wanneer wij een zaak niet als 

bijzonder aanzien, kan ze geen emoties bij ons oproepen.844 Anders dan Spinoza maar in 

overeenstemming met Descartes gaat Meyer ervan uit dat begeerte uitsluitend op de toekomst is 

gericht. Daarentegen komt Méyérs définitié van ‘goéd’ én ‘kwaad’ als réspéctiévélijk nuttig én 

schadelijk ovéréén mét Spinoza’s – en overigens ook Koerbaghs – opvattingen hieromtrent.845 

Hoofdstuk 30 is een algemene affectenleer; alleen aan het einde gaat Meyer op de toneelkunst 

in. Dit hartstochtenhoofdstuk verschilt daardoor van de overige zeven hoofdstukken over de 

menselijke aandoeningen, die wel specifiek over toneel gaan. In feite is dit hoofdstuk een 

inleiding of een kader voor de volgende hoofdstukken over emoties. Meyer presenteert de 

universele hartstochtenleer echter ook als belangrijk instrumentarium voor de dichter, die er de 

doelstellingen van dé tonéélkunst ‒ lering door vermaak ‒ mee kan bereiken. 

Gemoedsaandoeningen die bij het publiek worden opgewekt, hebben volgens Meyer naast een 

recreatieve ook een cognitieve functie. Om de emoties gericht te kunnen oproepen en gebruiken, 

moet een dichter kennis hebben over hun ontstaan en functioneren, aldus Meyer.846 

4.3.3.4 De niet-genregebonden publieksemoties 

Naast de algemene affectenleer worden in Naauwkeurig onderwys de hartstochten besproken 

die door toneelstukken kunnen worden opgewekt. Daarbij maakt het genootschap een 

onderscheid tussen publieksemoties en affecten die door de personages worden uitgebeeld. De 

affecten van de personages moeten corresponderen met de nagestreefde publieksemoties en 

mogen deze niet verstoren. Als een personage bijvoorbeeld met de dood wordt bedreigd, dan 

mag hij of zij niet vrolijk zijn of in de lach schieten, omdat dit ten koste zou gaan van de 

géloofwaardighéid. Hét publiék zou zo’n scèné niét sériéus kunnén némén. Dé uitgébééldé 

emoties moeten passen bij de situatie, zodat het publiek zich kan inleven en het beoogde 

publiekseffect kan worden bewerkstelligd. Bouwmeester verwoordt dit in hoofdstuk 31 als 

volgt: 

Het is zeeker dat dezelve [de hartstochten, TH] voornamelijk inde Aanschouwers behoorde 
verwekt te worden, nademaal om derzelver wille het geheele Treurspel gemaakt en gedicht word, 

                                                             
842 Spinoza, Ethica, deel III, 11 scholium. 
843 Het afleiden van passies of affecten uit basisemoties vinden we ook in de stoïsche hartstochtenleer. Zo 
ging ook Cicero uit van vier basisemoties waaruit talrijke emoties konden ontstaan. Gemmeke, Ethik 
contra Moral, 2002, 64. 
844 Descartes, Passions, part. II, art. 53. 
845 Nil, Harmsén, ‘Onderwys’, 1989, 360 [XXX]. Voor meer voorbeelden zie Steenbakkers, Spinoza’s Ethica, 
1994. Voor Koerbaghs definitie van goed en kwaad zie, Koerbagh, Wielema, A Light, 2011, 208-210. Zie 
ook Wiep van Bunges inleiding bij Koerbaghs Ligt: Van Bungé, ‘Introduction’, 2011, 25. 
846 Nil, Harmsén, ‘Onderwys’, 1989, 347 [XXIX]: ‘Om hét wélké [opwékkén van dé aangénaamsté affécten, 
TH] uit te voeren, het zeer behulpelijk zoude zyn voor den Tooneeldichter de natuur en onderscheiden 
hartstochten ter deegen te kennen, en ook de middelen door dewelke zy inde Aanschouwers te 
véroorzakén zyn.’ 
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om vertoont te konnen worden; maar aangezien de Tooneellisten [personages, TH] niet en zyn 
doode of leevenlooze werktuigen, maar gelijk zy inder daadt zyn ook voor menschen in het 
Treurspel, hoewel anders gepersoneert als zy waarlijk zyn, hunne rol speelen, en hun deel daar in 
hebben. Zo volgt dat de Treurdichter in zyne Tooneelisten ook moet verwekken zoodaanige 
harstoghten als met de deelen der Geschiedenis die vertoont wordt overeenkoomen: want de 
Tooneellisten onder elkander redeneerende van haat, liefde, deucht, ondeucht enz. of elkander 
trachtende te overreden, verbidden, bestraffen, verwijten, bespotten enz. verwekken of behoorden 
in elkander te verwekken zulke hartstoghten als de geleegentheid der zaake vereischt.847 

De publieksaffecten waren al dan niet verbonden aan specifieke toneelgenres (komedie, klucht, 

tragedie, zinnespel en dergelijke). De – onbekende – auteur van hoofdstuk 37 van Naauwkeurig 

onderwijs, dat gaat over de affecten die door blijspelen kunnen worden opgewekt, vat dit 

samen.848 Hij stélt dat ‘alle Toonéélspéélén’ bij hét publiék dé ‘algéméné’ hartstochtén, té wétén 

‘vérwondéringh, niéuwsgiérichéidt, Vérlangén én Vérgénoégingh [tévrédénhéid]’ moeten 

oproepen.849 De schrijvér wéidt hiér niét vérdér ovér uit, want van ‘dézé algémééné hartstochtén 

is génoég gésprokén in dé vérhandéling van dé hartstochtén dés Tréurspéls’.850 

Tamelijk aan het begin van Naauwkeurig onderwys, in het zesde hoofdstuk over het nut en het 

vermaak van toneelspelen, ver voor de uitvoerige behandeling van de affecten aan bod komt, 

noémt Van Koppénol als ‘algéméné’ publiéksafféctén alléén vérlangén én bévrédiging.851 

Verwondering en nieuwsgierigheid noemt hij daar niet expliciet, waarmee hij afwijkt van 

hoofdstuk 37. Wel worden nieuwsgierigheid en verlangen in hoofdstuk 33 als vermakelijkste 

hartstochten genoemd.852 Verlangen en tevredenheid, die volgt op de vervulling van het 

verlangen, zorgen er volgens Van Koppenol voor dat het publiek zich vermaakt. Vermaak 

ontstaat verder door het opwekken van emoties in het algemeen.853 Van Koppenol stelt dat de 

toeschouwer wil weten hoe het stuk afloopt, op voorwaarde dat de handeling spannend is en het 

stuk het publiek voldoende prikkelt. Dit verlangen naar kennis omtrent de afloop wordt aan het 

einde van het toneelstuk bevredigd door de ontknoping van de handeling. Het bevredigde 

verlangen zorgt bij toeschouwer en lezer voor een aangenaam gevoel, namelijk tevredenheid. 

Naast de publieksemotie van het vermakende verlangen kan het publiek dezelfde emoties 

ondergaan als de personages. Voorwaarde hiervoor is dat de affecten van de personages 

overtuigend en passend overkomen.854 Dat is de tweede gelegenheid tot vermaak, aldus Van 

Koppenol. Van deze vorm maken ook emoties van het publiek deel uit die ontstaan wanneer 

verschillende, vaak tegengestelde types ten tonele worden gevoerd, zoals vorst en onderdaan, 

                                                             
847 Nil, Harmsén, ‘Onderwys’, 1989, 371-372 [XXXI]. 
848 Nil, Harmsén, ‘Onderwys’, 1989, 397 [XXXVII]. 
849 Nil, Harmsén, ‘Onderwys’, 1989, 397 [XXXVII]. 
850 Nil, Harmsén, ‘Onderwys’, 1989, 397 [XXXVII]. 
851 Hét gaat hiérbij om hoofdstuk zés (Vandé Nuttighéid, én’t vérmaak dér Toonéélspéélén). 
852 Nil, Harmsen, ‘Onderwys’, 1989, 381-382 [XXXIII]. Het is niet duidelijk wie dit hoofdstuk heeft 
geschreven: Meyer of Van Koppenol. Voor overeenkomsten met de Franse theorievorming en een 
verwijzing naar de ideeën van Descartes zie het artikel van Konst over dit hoofdstuk. Konst, ‘De theorie’, 
1992. 
853 Nil, Harmsén, ‘Onderwys’, 1989, 67 [VI]. 
854 Van Koppenol beroept zich hier op Horatius en citeert een relevante passage uit de Ars poetica. Nil, 
Harmsén, ‘Onderwys’, 1989, 67 [VI]. 
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oud en jong, man en vrouw. Van Koppenol verklaart niet hoe de opwekking van affecten in zijn 

werk gaat. Verwondering en niéuwsgiérighéid, dé twéé ‘algéméné’ afféctén uit hoofdstuk 37, 

behandelt Van Koppenol aan het begin van Naauwkeurig onderwys niet. 

Hét lijkt ér stérk op dat hét lijstjé mét dé ‘algéméné’ hartstochtén uit hoofdstuk 37 is 

saméngéstéld uit dé ‘vérmaakélijksté’ én dé ‘té gélijk nutsté én Vérmaakélijksté’ émotiés uit Van 

Koppenols hoofdstuk 32 over de tragedie.855 In hoofdstuk 37 is alleen medelijden weggelaten, 

een emotie die traditioneel bij het tragische genre hoort en die samen met vrees de grondslag 

vormt van dé aristotélisché catharsisléér. Niéuwsgiérighéid, vérlangén én ‘vérgénoéging’ (hiér in 

de betekenis van tevredenheid) behoren volgens Van Koppenol tot de meest onderhoudende 

affecten van de tragedie.856 De eerste twee ervaart de toeschouwer alleen tijdens de 

toneelopvoering. Is het drama volgens de regels geconstrueerd, dan zal de toeschouwer tijdens 

en vooral ook na het zien van het spel bovendien tevredenheid voelen.857 Tevredenheid is een 

van de voornaamste tragische aandoeningen, aldus Van Koppenol, evenals medelijden, omdat 

beide niet alleen vermakelijk maar ook nuttig zijn.858 De tevredenheid tijdens en na het zien of 

lezen van een drama zijn ongeveer even sterk, mits het stuk volgens de regels is gecomponeerd.  

4.3.3.4.1 VERWONDERING 

Dé définitiés van ‘vérwondéringh’ én ‘vérgénoéging’ vérschillén in Naauwkeurig onderwys 

aanzienlijk van elkaar. In Meyers algemene hartstochtenleer komt verwondering niet ter sprake. 

Van Koppenol behandelt de emotie twee hoofdstukken verderop wel, maar noemt deze 

uitdrukkelijk ‘géén hartstocht’, omdat ‘hét hart gééné ongéwooné béwééging door haar 

ontfangt’.859 Dit komt ovéréén mét Spinoza’s béoordéling van dé vérwondéring (admiratio) zoals 

Piet Steenbakkers deze in 1994 heeft beschreven.860 Admiratio is voor Spinoza geen aandoening, 

omdat zij ontstaat door de waarneming of voorstelling van iets geheel nieuws, zonder dat de 

geest er direct het etiket goed (voordelig) of slecht (nadelig) op plakt.861 Bij een affect hoort deze 

notie van goed of slecht juist wel: de waarneming van iets wat de geest als goed of slecht 

kwalificeert, leidt tot een beweging van het hart, die door de ziel wordt waargenomen. Dat 

laatste staat gelijk aan de emotie. Descartes ziet de verwondering (l’admiration) daarentegen 

wél als hartstocht én zélfs als ‘la prémièré dé toutés lés passions’.862 

Om het geheel nog complexer te maken: ook Corneille heeft zijn eigen definitie van 

admiration. Volgens de Franse toneeldichter en -theoreticus heeft de admiration een grote 

cathartische werking, zoals we bij Meyer in het 34e en bij Bouwmeester in het 35e hoofdstuk 

kunnen lezen: 

                                                             
855 Nil, Harmsén, ‘Onderwys’, 1989, 379 [XXXII]. 
856 Nil, Harmsén, ‘Onderwys’, 1989, 379 [XXXII]. 
857 Nil, Harmsén, ‘Onderwys’, 1989, 378 [XXXII]. 
858 Nil, Harmsén, ‘Onderwys’, 1989, 379 [XXXII]. 
859 Nil, Harmsén, ‘Onderwys’, 1989, 378 [XXXII]. 
860 Steenbakkers, Spinoza’s Ethica, 1994, 120-122. 
861 Spinoza, Ethica, deel III, définitié van ‘Béwondéring’ (admiratio), 313, 315. 
862 Descartes, Passions, part. II, art. 53. 
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De verwondering inde kijkers over deze zo groote en ongemeene deucht en heldachtige 
kloekmoedicheidt ontstaande is oorzaak van een Liefde tot dezelve, die noodwendig op de 
verwondering inde aanschouwers volgt. Waar in de Heer Corneille een vry zeekerer wyze vindt 
van’t gémoédt té zuivérén als in’t méédélijdén én vréézé van Aristotélés […].863 

en 

[M]aar aangezien de Hr. Corneille in het onderzoek over zyn Nicomede zegt dat hy inde 
verwondering, die men over zyn deugd heeft, een wyze van het zuiveren der hartstochten vindt, 
daar Aristoteles niet van heeft geschreven, en die mogelijk zekerder is als die, welke hy het 
Tréurspél voorschrijft door middél van médélijdén én vréézé […].864 

Essentieel is dat admiration bij Corneille niet staat voor verwondering, maar voor bewondering 

van de toneelheld en diens deugd. Bij Corneille is het begrip positief. Descartes, Spinoza en 

Bouwmeester gebruiken het begrip daarentegen neutraal. Bij hen vormt de verbazing over iets 

onbekends de kern: verwondering komt voort uit de gewaarwording van iets onbekends of 

bijzonders.865 Dit kan zowel iets goeds of iets nadeligs inhouden. In de eerder geciteerde 

passages gebruiken Meyer en Bouwmeester het begrip verwondering in de corneillaanse zin van 

bewondering, terwijl Van Koppenol de neutrale lezing van Spinoza en Descartes volgt. 

Steenbakkers vermoedt dat er binnen het genootschap geen consensus heerste over deze 

gemoedsbeweging en hij suggereert dat de publicatie van Naauwkeurig onderwys ook juist om 

die reden werd uitgesteld.866 De tegenstrijdigheden binnen de afzonderlijke hoofdstukken, 

kunnen mijns inziens ook uit de werkwijze van het genootschap zijn voortgekomen. De 

voordrachten werden immers door de overige genootschapsleden van commentaar voorzien en 

later integraal herzien. Op die manier zijn er mogelijk divergenties in terecht gekomen. Het is 

echter ook denkbaar dat de heterogene beschrijving van verwondering niet berust op een 

begripsverschil tussen Van Koppenol, Bouwmeester en Meyer dat voortkwam uit een afwijkende 

hiërarchie van de gebruikte bronnen, maar dat de incongruenties noodzakelijkerwijs het 

resultaat zijn van de poging om de uiteenlopende ideeën tot een sluitend geheel te vormen. Niet 

alleen de fricties tussen het cartesiaanse en spinozistische systeem zorgen voor ambiguïteiten, 

maar ook dé tégénstéllingén tussén dé divérsé tonéélpoëtica’s. Dézé vérklaring dringt zich dés té 

meer op, omdat de inconsistenties niet alleen tussen de schrijvers onderling zijn aan te wijzen, 

maar ook binnen de hoofdstukken van één en dezelfde auteur.867 Zo noemt Van Koppenol de 

verwondering aanvankelijk geen hartstocht, maar vervolgens valt ze in hetzelfde hoofdstuk 

telkens wél onder die noemer. Hetzelfde gebeurt in hoofdstuk 35, waar Bouwmeester het begrip 

‘vérwondéring’ éérst in dé néutralé bétékénis van Déscartés én Spinoza gébruikt én vérvolgéns 

                                                             
863 Nil, Harmsén, ‘Onderwys’, 1989, 388 [XXXIV]. 
864 Nil, Harmsén, ‘Onderwys’, 1989, 391 [XXXV]. 
865 Descartes, Passions, part. II, art. 53; Spinoza, Ethica, III, scholium bij propositie 53; Nil, Harmsen, 
‘Onderwys’, 1989, 391 [XXXV]. 
866 Ovér ‘vérwondéring’ als twistpunt in hét Naauwkeurig onderwys zie Steenbakkers, Spinoza’s Ethica, 
1994, 120-122. 
867 Zie bijvoorbeeld: Nil, Harmsén, ‘Onderwys’, 1989, caput 32 [XXXII], 35 [XXXV]en 36 [XXXVI]. 
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in overeenstemming met de corneillaanse invulling ervan, als iets positiefs in de zin van 

‘béwondéring’ of ‘achting’. 

Bij alle uiteenlopende invullingen van het begrip zijn in ieder geval Bouwmeester en Van 

Koppenol het erover eens dat aan de verwondering een bijzondere plaats toekomt tussen de 

publieksemoties. Conform de opvattingen van Descartes en voor een groot deel ook 

ovéréénkomstig mét Spinoza’s idééën wordt de verwondering gedefinieerd als plotselinge 

overrompeling van de menselijke geest. Het gevolg van deze overrompeling is dat de 

verwonderde aandachtig begint te overdenken waarover hij zich verwondert. De dingen 

waarover men zich verwondert, zijn altijd nieuw of ongebruikelijk; daardoor onthoudt men ze 

beter dan reeds bekende of gewone zaken.868 

4.3.3.4.2 VERGENOEGING 

Vergenoeging wordt in het Naauwkeurig onderwys in twee verschillende betekenissen gebruikt: 

enerzijds staat het voor tevredenheid en andérzijds voor ‘zélftévrédénhéid’. Bij dit filosofisché 

onderscheid is vooral de tevredenheid in publiektechnisch opzicht relevant voor de toneelkunst. 

De toeschouwer dient immers tevredenheid te ervaren door het zien van een toneelstuk. Van 

Koppenol en Meyér gébruikén ‘vérgénoéging’ in dézé bétékénis in dé hoofdstukkén 32 én 34. 

Soms lijkt het zelfs of deze aandoening ten dele gelijk wordt gesteld aan het veel geprezen en 

besproken vermaak. Beide auteurs zijn het erover eens dat élk treurspel tevredenheid bij het 

publiek moet oproepen, anders is het geen geslaagd stuk en kan de toneelschrijver niet op 

waardering rekenen: 

Uit dié vérgénoégingé spruit dé Gonst tot dén maakér van’t wérk, én dé vérwondéring ovér zyn 
kunst, ’t wélk altyd vandén Dichtér béoogt wérdende, diend hy zeer vlytig op te passen om deeze 
vérgénoéging in zyné toéhoordérs té vérwékkén […].869 

Uit de beschrijvingen van Van Koppenol en Meyer laat zich een viertal aspecten afleiden die het 

affect tevredenheid kenmerken: 

                                                             
868 Nil, Harmsén, ‘Onderwys’, 1989, 378 [XXXII], 391 [XXXV]. Descartes, Passions, part. II, art. 53, 70-71, 75. 
869 Van Koppenol in: Nil, Harmsén, ‘Onderwys’, 1989, 378 [XXXII]. Zie ook Meyer in: Nil, Harmsen, 
‘Onderwys’, 1989, [XXXIV], 388: ‘Eindélijk is noch ovérig vandé Vérgénoéging té spréékén, wélké 
byzonderlijk het oogwit des Treurdichters behoort te weezen, en waar toe hy alles moet aanwenden om in 
zyn Aanschouwers dezelve te doen ontstaan. Deze word veroorzaakt wanneer in het Treurspel niet alleen 
niets en geschiedt dat teegen de natuur en waarschynlijkheidt strydt; maar byzonderlijk wanneer de 
Catastrophe met de verwachting en het gemeene gevoelen der Toekijkers komt uit te vallen, of dat dezelve 
daar niet geheel teegen en loopt. Hierom moeten alle Ghodloozen en ondeugende op het einde van 
gelukkige ongelukkig worden, en in teegendeel alle deuchtzaame en Vroome van Ongelukkige gelukkig, de 
deucht haar loon en de Ondeugt haar straffe ontfangen, en wanneer de hooftpersoon van een 
middelmaatige vroomheidt is, zo moet hy in zyn ongeluk niet omkoomen als beklaagt, byzonderlijk 
wanneer het nootlot of zyne Vrienden daar iets toe gedaan hebben, dat hy zo ongelukkig is geworden; 
want door deze klachten wordt eenigsints verzacht dat gévoél van ongénoéchté én moéyélijkhéidt ’t wélk 
in ons ontstaat, wannéér wy iémand ons gélijk buitén grooté réédén in éénig ongéval zién vérvallén, ’t 
wélk ons zo wél als hém haddé konnén ovérkoomén.’ 
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 Ten eerste valt de zaak die tevredenheid oproept (hier: het toneelstuk) nooit samen met 

degene die tevredenheid ervaart (hier: het publiek). Dat is het wezenlijke verschil met de 

zelftevredenheid waarbij veroorzaker en voelende wel samenvallen. 

 Ten tweede is het nooit het voelende subject zelf, maar steeds iemand of iets anders die 

het goede of kwade ondergaat. De geëmotioneerde is enkel een observator, zoals het publiek 

dat een toneelstuk bekijkt, en de observatie van de toneelhandeling kan tot affecten leiden. 

 Ten derde kan tevredenheid door het zien van zowel goede als slechte zaken ontstaan.  

 Aan tevredenheid is ten vierde de voorwaarde verbonden dat de persoon of zaak die het 

goede of kwade ondergaat dit in de ogen van de observator ook verdient. 

Met andere woorden: persoon A ziet of hoort dat persoon/zaak B iets goeds of kwaads voor 

persoon/zaak C doet. Als persoon A vindt dat C het verdient om door B zo te worden behandeld, 

dan voelt A tevredenheid. In de toneeltheorie heet dit poëtische gerechtigheid: de beloning van 

de goede en de (expliciete) veroordeling van de slechte. Dit principe is kenmerkend voor het 

toneel van Nil Volentibus Arduum en hun navolgers, zoals we later zullen zien.870 

De begripsverwarring rond het affect neemt toe doordat de lezing van het begrip 

vergénoéging als tévrédénhéid tén délé ovéréénkomt mét dé définitié van dé émotié ‘blijdschap 

zondér naam’ in Méyérs algéméné affécténléér uit hoofdstuk 30: 

Het goedt of kwaat volstrektelijk of in zich aangemerkt, zyn zy [degenen die het ondergaan] 
waardigh of onwaardigh. Als zy’t waardig zyn, hét zy goédt hét zy kwaadt, dat vérwékt in ons 
Blydschap, ten opzicht dat [om reden dat] het voor ons eenigsins goedt is dat het gaat zo’t behoordt, 
en deeze hartstoght heeft geen byzondre naam.871 

Deze naamloze blijdschap verschilt enigszins van tevredenheid, aldus Meyer in hoofdstuk 30. 

Ook ‘Blijdschap zondér naam’ ontstaat wannéér ér wélvérdiénd goéd of kwaad wordt 

waargenomen. Tevredenheid voelen wij volgens hoofdstuk 30 echter alleen als wij het 

verdiende goede of kwade waarnemen en daarbij ook uitdrukkelijk stilstaan bij de externe 

oorzaak of de veroorzaker. De toeschouwer ervaart de naamloze blijdschap bijvoorbeeld 

wanneer hij een toneelstuk heeft gezien dat hem bevalt. Als de toeschouwer echter tegelijk aan 

de veroorzaker, bijvoorbeeld de toneelauteur of een goede acteur denkt, dan wordt hij door 

tevredenheid aangedaan. Deze link tussen veroorzaker en tevredenheid veronderstelt ook Van 

Koppénol als hij béwéért dat ‘vérgénoéging’ door één tonéélstuk waardéring van dé 

toneelauteur teweegbrengt (zie citaat op vorige pagina). 

Descartes geeft geen definitie van tevredenheid. Wel beschrijft de Franse wijsgeer twee 

soorten blijdschap, waarvan de ene op een aantal punten overeenkomt met de naamloze 

blijdschap van Meyer uit hoofdstuk 30 en met de tevredenheid uit Van Koppenols hoofdstuk 32 

en Meyers hoofdstuk 34. Ook Descartes betrekt in zijn definitie van blijdschap de 

tegenwoordigheid (in temporeel opzicht, niet in plaatselijk opzicht) van het goede of kwade, de 

                                                             
870 Over de poëtische gerechtigheid zie § 6.3. 
871 Nil, Harmsén, ‘Onderwys’, 1989, 362 [XXX]. 
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uitwendigheid van de oorzaak en de overeenkomst tussen de waarneming en het oordeel van de 

waarnemer: 

Mais lors qu’il [hét tégénwoordigé goéd én kwaad] nous ést réprésénté commé apparténant à 
d’autrés hommés, nous pouvons lés én éstimér dignés ou indignés. Et lors qué nous les en estimons 
dignés, céla n’éxcité point én nous d’autré passion qué la Ioyé, éntant qué c’ést pour nous quélqué 
bien de voir que les choses arrivent comme elles doivent.872 

Als we de ideeën van Descartes over deze vorm van blijdschap toepassen op de toneeltheorie 

van Nil Volentibus Arduum, dan verloopt het ontstaan van deze blijdschap als volgt: wanneer 

personages een lot ondergaan dat overeenkomt met het rechtvaardigheidsgevoel van de 

toeschouwer, dan voelt de toeschouwer blijdschap. Volgens Descartes ontstaat blijdschap in de 

zin van tevredenheid als het gaat zoals het hoort: het gebeurde komt overeen met onze 

verwachtingen, die ontstaan uit ons rechtvaardigheidsgevoel en die vinden we redelijk. Op de 

relatie tussen de observator en de zaak die het goede of kwade ondergaat, gaat Descartes niet in. 

Voor hem lijkt het geen verschil te maken of de observator de zaak bemint of er afkeer van heeft. 

Daarin verschilt hij van Spinoza. 

Spinoza definieert de emotie acquiescentia (tevredenheid) als eigenschap of bijverschijnsel 

van een andere emotie, namelijk liefde. Liefde is op haar beurt blijdschap die wordt opgeroepen 

door een uitwendige oorzaak. Spinoza argumenteert dat de tegenwoordigheid van een beminde 

zaak of persoon tevredenheid in ons oproept, of anders gezegd: mits wij van een zaak houden, 

leidt haar (voorgestelde) aanwezigheid bij ons tot tevredenheid.873 De emotie ontstaat dus door 

de voorstelling of aanwezigheid van een beminde zaak of persoon. Spinoza gaat niet expliciet in 

op het ondergaan van goed en kwaad. Hooguit indirect is op een abstracter niveau te 

veronderstellen dat het eenieders wens is dat een beminde zaak goede dingen ondergaat. De 

uitwendigheid van de oorzaak komen we ook tegen bij Van Koppenol en Meyer: deze valt samen 

met het toneelstuk en meer in het bijzonder met de personages en de poëtische gerechtigheid 

die bij de toeschouwer tevredenheid opwekken. De toeschouwer identificeert zich met de 

handeling en idealiter met de positieve held.874 Deze identificatie veronderstelt een vorm van 

liefde. Voor Spinoza speelt de psychologische band tussen de observator en de externe oorzaak 

een essentiële rol bij het ontstaan van liefde en de daarmee samenhangende tevredenheid. Zoals 

gezegd is hij van mening dat enkel een beminde zaak of persoon liefde en tevredenheid kan 

oproepen. 

In hoofdstuk 30, de algemene hartstochtenleer, behandelt Meyer vergenoeging nog in een 

andere betekenis, namelijk die van zelftevredenheid. Deze ontstaat als wij anderen of onszelf 

goeddoen.875 Meyer omschrijft deze aandoening als volgt: 

                                                             
872 Descartes, Passions, part. II, art. 62. 
873 Spinoza, Ethica, III, ‘Afféctuum Définitionés’, 6. 
874 Zo verwijst Meyer in hoofdstuk 34 in de volgende zinsnede naar de identificatie van de toeschouwer 
mét dé tonéélhéld: ‘wannéér wy iémand ons gélijk buitén grooté rédén in éénig ongéval zién vérvallén, ’t 
wélk ons zo wél als hém haddé konnén ovérkoomén’. Nil, Harmsén, ‘Onderwys’, 1989, 388 [XXXIV]. 
875 In een samenvattend schema van Meyers algemene affectenleer voegt Steenbakkers een extra 
terminologisch onderscheid toe. Als wij het goede aan onszelf toebrengen, vertaalt Steenbakkers deze 
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Wanneer wy zelfs de oorzaak zyn [de veroorzaker van iets goeds zijn], baart het goedt 
vérgénoégingh […]. Dé vérgénoégingh dan is één blydschap, spruiténdé uit hét bézit van’t goéd dat 
wy onszélfs hébbén doén békoomén. […] Dé oorzaak van’t goédt […] in andérén zyn of wy zélf of 
andéré. Als wy zélf oorzaak van’t goedt zyn in andere, ontstaat ’ér vérgénoéging […]. Déézé 
vergenoeging is een Blijdschap in ons ontstaan uit het goedt, dat wy weeten anderen aangedaan te 
hebben.876 

De opvatting dat zelftevredenheid bij ons ontstaat als we iets goeds hebben gedaan komt 

ovéréén mét Déscartés’ satifaction de soy-mesme én Spinoza’s acquiescentiam in se ipso. 

(1) Descartes: 
Nous pouvons aussi considérér du bién […], tant présént qué passé. Et lé bién qui a ésté fait par 
nous-mesmes nous donne une Satisfaction interieure, que est la plus douce de toutes les passions 
[...].877 

 
(2) Spinoza: 
[…] blijdschap, dié ontstaat door dé idéé van één innérlijké oorzaak [d.w.z. vanuit ons zélf], zal ik 
zelftevredenheid noemen.878 

Zoals eerder opgemerkt is zelftevredenheid als toneelaandoening secundair. Het is geen 

rechtstreeks geïntendeerde publieksemotie, omdat de toeschouwer in de toneelsetting nooit zelf 

de veroorzaker van het goede (of kwade) kan zijn. Zelftevredenheid zou in een toneelcontext 

hooguit bij de maker(s) van het stuk en de personen die het opvoeren een relevante emotie 

kunnen zijn. Wel kan zelftevredenheid op het toneel door personages worden uitgebeeld. De 

verwekking ervan bij het publiek is volgens deze definitie echter nooit direct, maar hooguit 

indirect mogelijk, als de toeschouwer door de toneelhandeling aan eigen goede daden wordt 

herinnerd en op basis van die herinnering zelftevredenheid ervaart. De emotie wordt dan ook 

alleen in Naauwkeurig onderwys in Meyers algemene hoofdstuk over de hartstochten 

beschreven. De andere hoofdstukken over toneelgerelateerde emoties gaan er niet op in. 

4.3.3.5 De genregebonden publieksemoties 

4.3.3.5.1 ERNSTIG TONEEL: VREES EN MEDELIJDEN 

Aristoteles besteedde in zijn poëtica van het treurspel veel aandacht aan twee publieksemoties: 

vrees en medelijden.879 Volgens hem moest een tragedie vrees en medelijden opwekken om de 

toeschouwer van deze emoties te zuiveren (catharsis), omdat ze het goede functioneren van de 

mens in de weg zouden staan. In overeenstemming met zijn leer zagen ook vroegmoderne 

toneeltheoretici vrees en medelijden als belangrijke publieksemoties. Zo worden ze in 

Naauwkeurig onderwys uitvoerig behandeld, al wijkt het genootschap wel enigszins van 

                                                                                                                                                                                              
vérgénoéging mét hét Engélsé bégrip ‘satisfaction’. Als wij iets goeds doen voor anderen gebruikt hij het 
bégrip ‘péacé of mind’. Steenbakkers, Spinoza’s Ethica, 1994, 128. Aangezien in Naauwkeurig onderwys 
slechts één begrip gehanteerd wordt, zal ik hier ook alleen het begrip zelftevredenheid gebruiken. 
876 Nil, Harmsén, ‘Onderwys’, 1989, 361-362 [XXX]. 
877 Descartes, Passions, part. II, art. 63. 
878 ‘[…] laetitiam concomitante idea causae intérnaé acquiéscéntiam in sé ipso’, Spinoza, Ethica, III, 31 
scholium. 
879 Aristoteles, Van der Ben, Bremer, Poëtica, 1995. 
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Aristoteles af. De toeschouwer is zowel tijdens als na afloop van een tragedie aan beide emoties 

onderworpen, aldus Bouwmeester.880 In navolging van onder andere Pierre Corneille 

interpreteert het genootschap de werking van de theatrale zuivering als volgt: doordat bij de 

toeschouwers vrees (phobos) en medelijden (eleos) wordt opgewekt, raken ze díe emoties kwijt 

die het ontstaan van phobos en eleos juist veroorzaken.881 Dat hoeven in eerste instantie niet 

vrees of medelijden zelf te zijn; het kunnen ook aandoeningen als jaloezie, haat en gierigheid 

zijn. De behandeling van de begrippen medelijden en vrees is in Naauwkeurig onderwys tamelijk 

heterogeen. Ook hier is dat het gevolg van de verschillen tussen poëticale en filosofische 

bronnen, wat ik in het volgende zal uiteenzetten. 

VREES 

Op meerdere plaatsen in Naauwkeurig onderwys lezen we dat vrees uit medelijden kan 

voortkomen.882 Een voorwaarde voor het ontstaan van medelijden en de daaruit voortvloeiende 

vrees is dat het publiek zich optimaal kan inleven in een van de tragische hoofdpersonages, 

aldus Bouwmeester.883 Een aristotelische hoofdpersoon, dat wil zeggen een deugdzaam 

personage dat de fout in gaat, leent zich hiertoe het beste. De toeschouwer ervaart vrees doordat 

hij zich met dit personage identificeert en hij diens ongelukkige lot als het ware aan den lijve 

ondervindt. 

De duiding van de emotie vrees in Naauwkeurig onderwys is niet eenduidig. In de 

hoofdstukken 31 en 32 worden in feite twee soorten vrees behandeld. Het eerste type treedt 

alleen op tijdens het zien van een toneelstuk en wordt in verband gebracht met de drie 

basisemoties droefheid, blijdschap en de op de toekomst gerichte begeerte.884 In die 

hoedanigheid sluit de vrees aan bij Meyers definitie uit hoofdstuk 30: vrees als een begeerte die 

naar alle waarschijnlijkheid niét vérvuld zal wordén. Dit komt ovéréén mét Déscartés’ définitié 

van vrees (crainte) als een op de toekomst gerichte begeerte (desir) die niet gerealiseerd 

wordt.885 Op de toneelsituatie en de toeschouwers toegepast, houdt dit in dat het publiek tijdens 

het zien van een treurspel op een goede afloop hoopt, maar dat de tragische verwikkelingen zo 

uitzichtloos lijken dat alles op een slecht einde duidt. Daardoor voelt het publiek vrees. 

                                                             
880 Nil, Harmsén, ‘Onderwys’, 1989, 377-378 [XXXII]. 
881 Nil, Harmsén, ‘Onderwys’, 1989, 345 [XXIX]. 
882 Zie bijvoorbeeld Nil, Harmsén, ‘Onderwys’, 1989, 346 [XXIX], 385 [XXXIV], 392 [XXXV]. 
883 Nil, Harmsén, ‘Onderwys’, 1989, 392 [XXXV]. 
884 ‘[Z]o blijkt klaarlijk dat in de aanschouwers van een Treurspel verwekt konnen werden alle soorten 
van Blyschap en Droéfhéid ovér’t goédt én kwaadt, dat iémand dié hét vérdiént of niét vérdiént hééft, 
overkomt, gelijk daar zyn Meedelyden, Verontwaerdiging, Gunst, Wangunst, Schrik, Vergenoeging, Hoop, 
Vreeze, ook Begeerte als Nieuwsgiericheid, Verlangen’. Nil, Harmsen, ‘Onderwys’, 1989, 372 [XXXI]. 
885 Descartes, Passions, part. II, art. 58, part. III, 165. Voor Spinoza kan vrees overigens zowel betrekking 
hebben op toekomstige als op verleden zaken. Enige voorwaarde is dat de afloop onbekend is. Spinoza, 
Ethica, deel III, définitié van ‘vréés’ (metus). 
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Afb. 15, 16, 17 en 18  Fragmenten van drie schetsen en het frontispice (1715) bij Nils  

tragedie Orondates en Statira (SBH : 127 B 5).  In de derde scène van het derde bedrijf willen 

Roxane en Perdikkas in hun razernij en blinde liefde Statira en Orondates doden.  Op het 

laatste fragment beeldt het vrouwelijke personage dat links achter Statira  staat,  de 

tragische publieksemotie vrees  uit.  Ook voelt het publiek in deze scène  medelijden met de 

onschuldige Statira en Orondates die zich in een uitzichtloze situatie  lijken te bevinden.  
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Het tweede type vrees ontstaat volgens Van Koppenol pas ná het zien van een toneelstuk door 

réfléctié érovér; uit ‘ovérdénkingé dér dingén dié mén hééft zién vértoonén’.886 Die vrees 

genereert op haar beurt afkeer van de ondeugd en de begeerte een soortgelijk lot te vermijden. 

De (on)waarschijnlijkheid van de uitkomst, die bij de eerste soort een significant kenmerk is, is 

hier niet relevant. De psychologische inleving en de verbintenis met het eigen leven zorgen 

ervoor dat de toeschouwer voorzichtiger wordt. De door die vrees aangedane toeschouwers 

zullen daarom de omstandigheden en emoties mijden die hen in vergelijkbare problemen 

kunnen brengen als die van de toneelpersonages.887 Deze tweede soort vrees wordt als de 

nuttigste en leerzaamste publieksemotie gezien.888 Zij heeft meer effect op het publiek – dat een 

afkeer van de ondeugd krijgt – dan de hoop op beloning voor deugdzaam gedrag. Dit is een 

verklaring voor het feit dat in de toneelstukken van Nil Volentibus Arduum, en dan met name in 

de komedies, de nadruk ligt op terechtwijzing en straf van de onverstandigen en eigenzinnigen, 

en niet op beloning van de goeden, zoals we in hoofdstuk 6 zullen zien. Het gestrafte personage 

dient als voorbeeld om het publiek, dankzij de vrees van soortgelijke misstappen, te 

weerhouden. Deze vrees ligt in het verlengde van de uitleg die onder andere Corneille aan de 

aristotelische phobos gaf, wat door Meyer in hoofdstuk 29 als volgt is verwoord: 

[W]y [oordelen] dat Aristoteles mééning is door ’t vérwékkén van méédélydén én vréés dé 
gemoederen der Aanschouwers niet te zuiveren van meedelyden en Vrees; maar van andere 
hartstochten, en wel zoodanige die oorzaak geweest zyn vande ongemakken der Tooneelisten, waar 
door hét méédélydén én dé vréés indén Toéhoorérs té wéégé gébragt is. En dit is ’t gévoélén van 
Paulus Benius een der uitleggers van Aristoteles Dichtkonst, en van Pieter Corneille uitsteekend 
fransch Tooneeldichter.889 

Als we naar de oorsprong van beide soorten vrees kijken, valt op dat het eerste type eerder 

aansluit bij het cartesiaanse discours, terwijl het tweede type vooral overeenkomsten met de 

toneelpoëticale ideeënwereld vertoont, en dan in het bijzonder de catharsisleer, zoals die door 

bijvoorbeeld Corneille werd opgevat. In de theorie van de tragedie worden vrees en medelijden 

als functionele affecten gezien die de ziel kunnen zuiveren van emoties. Terloops komen we het 

idee van vrees die de deugd bevordert ook tegen bij Descartes, als hij zegt: 

                                                             
886 Nil, Harmsén, ‘Onderwys’, 1989, 378-379, [XXXII]. 
887 Verwondering als basis voor onder andere vrees, zie Nil, Harmsén, ‘Onderwys’, 1989, 372 [XXXI]; vrees 
als gevolg van reflectie over het geziene toneelstuk, zie 378; verwondering bevordert de reflectie en het 
onthouden van het geziene, zie 391. Vrees is bevorderlijk voor deugdzaam leven, zie 392. 
888 ‘Hét méédélydén dat wy mét één andér hébbén ovér zijn ongéluk, doét ons voor een diergelijk vreezen. 
Deeze Vrees verwekt in ons een begeerte tot de middelen, om dat ongeluk te ontvlieden: en deeze 
begeerte wil hebben, dat wy in ons maatigen, reegelen; ja uitrooyen de hartstochten die wy zien oorzaak 
géwéést té zyn dat één andér in’t ongéluk komt: én dit géschiédt na dé géwooné réégel, dat om het 
uitwérksél voor té koomén, mén dé oorzaak moét wég néémén.’ Méyér in: Nil, Harmsén, ‘Onderwys’, 1989, 
345-346, [XXIX]. Zie ook Van Koppenol over de vrees die afkeer van haat van de ondeugd genereert en 
nuttig wordt geacht. Nil, Harmsén, ‘Onderwys’, 1989, 378-379, [XXXII]. 
889 Nil, Harmsén, ‘Onderwys’, 1989, 345 [XXIX]. 
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la Gloiré & la Honté ont mésmé usagé én cé qu’éllés nous incitént à la vértu, l’uné par l’éspérancé, 
l’autré par la crainte.890 

Aan de andere kant veroordeelt Descartes angst (peur) als slecht en onnuttig.891 Descartes is dus 

zelf niet consistent, of tenminste enigszins onduidelijk als het de emotie vrees betreft. Daarbij 

dient te worden vermeld dat hij de begrippen peur en crainte niet consequent van elkaar 

onderscheidt. 

Een vergelijkbare inconsistentie vinden we ook bij Spinoza als we kijken naar zijn 

opvattingen over metus (vrees) en timor (angst), die soms als synoniem worden gebruikt. Vrees 

is volgens Spinoza geen wenselijk affect voor een verlicht persoon, omdat vrees een subvorm is 

van de basisemotie droefheid, die het denk- en handelingsvermogen van het verstand beperkt.892 

Zich door vrees te laten leiden betekent volgens hem altijd een verwijdering van de rede. Vanuit 

die optiek is het voelen en volgen van vrees een kenmerk van gebrek aan inzicht. Hetzelfde geldt 

voor de hoop, omdat die geacht wordt steeds met vrees gepaard te gaan. Aangezien de overgrote 

meerderheid van de mensheid niet volgens de beginselen van het verstand leeft, verkiest 

Spinoza bij die mensen droevige emoties als vrees, hoop, nederigheid en berouw boven 

bijvoorbeeld hoogmoed. Want wijsgeer redeneert dat eerstgenoemde vormen van droefheid een 

zekere eendracht teweeg kunnen brengen, terwijl hoogmoed steevast tot conflicten leidt.893 

Bovendien is een nederig en vrezend persoon volgens Spinoza eerder in staat het ideaal van de 

superieure rede te herkennen dan een hoogmoedige. Hoogmoed leidt tot onbestuurbaarheid en 

tirannie, wat fatale gevolgen heeft voor elke samenleving. Anders dan toneeltheoretici als 

Aristoteles meenden, leidt vrees volgens Spinoza niet automatisch tot ware deugdzaamheid – 

dat wil zeggen: een leven volgens de regels van de ratio. Toch kan vrees volgens Spinoza indirect 

dienstig zijn aan een betere levensstijl, indien ze hoogmoed – een onredelijke en onmatige 

blijdschap – tegengaat. Vrees is volgens Spinoza dus – ondanks dat het om een droefheid gaat – 

minder negatief gekleurd dan andere van deze basisemotie afgeleide affecten. 

We kunnen concluderend stellen dat de opwekking van vrees – sinds Aristoteles een centraal 

onderwerp in de toneelpoëticale geschriften waaraan ook Nil in Naauwkeurig onderwys een 

centrale plaats toekent – niet strijdig is met de kritische houding van Spinoza ten opzichte van 

                                                             
890 Descartes, Passions, part. III, art. 206. 
891 Pour cé qui ést dé la péur ou dé l’épouvanté, jé né vois point qu’éllé puissé jamais êtré louablé ni utilé. 
Descartes, Passions, part. III, art. 176. 
892 Spinoza, Ethica, deel IV, 47. De opvattingen van Spinoza over vrees en de omgang met deze emotie 
komen gedeeltelijk overeen met Déscartés’ negatieve beeld over peur. 
893 ‘Omdat dé ménschén zéldén volgéns hét voorschrift dér rédé lévén, daarom brengen deze twee 
hartstogten, namelijk nederigheid en berouw, en daarenboven hoop en vrees, meer nut dan nadeel aan; en 
wanneer er dus moet gezondigd worden, dan zondige men liefst aan deze zijde. Want indien menschen die 
zichzelven niet kunnen beheerschen, allen even trotsch waren, dan zouden zij zich over niets schamen, en 
niets vreezen, dat hen eenigzins kon bijeenhouden en verbinden. Het gemeen maakt bevreesd wanneer 
het zelf niet vreest. Daarom is het geen wonder, dat de propheten, die niet voor het welzijn van weinigen 
maar van allen zorgden, de nederigheid, het berouw en den eerbied zoozeer geprezen hebben. En 
inderdaad kunnen zij, die aan deze hartstogten onderhevig zijn, veel gemakkelijker dan anderen er toe 
gebragt worden, om eindelijk volgens de leiding der rede te leven, dat is, om vrij te zijn en het leven der 
zaligén té géniétén.’ Spinoza, Ethica, deel IV, 54 scholium, vertaling D. Burger. 
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dit affect. Men beschouwde het grootste deel van de mensen – en dus ook van het 

Schouwburgpubliek – als niet-verlicht, waardoor het niet volgens de regels van het verstand kon 

leven. Bij die mensen zouden vrees en ook medelijden wenselijk of nuttig zijn, omdat ze een 

goed onderling contact en een functionerende samenleving bevorderen en daarmee bijdragen 

aan het maatschappelijke nut – een van de doelstellingen van het genootschap. Hier uit zich het 

ideaal van het theater als burgerlijke leerschool. Naast het algemeen belang te baten staat de 

vrees echter ook in dienst van het persoonlijke nut van de individuele toeschouwer. Vrees wordt 

immers geacht eventuele hoogmoed bij het publiek te voorkomen en het op die manier 

ontvankelijker te maken voor het idee van de superioriteit van het verstand. 

MEDELIJDEN 

Naast vrees speelt medelijden in de toneeltheorie van Aristoteles en Corneille een cruciale rol. 

Zoals gezegd berust de zuiverende werking van een tragedie voor de Griekse filosoof voor een 

belangrijk déél op dit afféct. Cornéillé baséérdé zijn opvatting ovér ‘la purgation dés passions par 

lé moyén dé la pitié ét dé la crainté’ op dé idééën van Aristotélés. Ook in dé poëtica van Nil is hét 

medelijden van groot belang: zijn definitie sluit aan bij die van Aristoteles en Corneille. Zo 

référéért Méyér éxpliciét aan Aristotélés’ omschrijving van hét médélijdén: 

[…] déézé woordén [zijn] van Aristoteles. Wy hebben meedelyden met die geene, welke wy een 
ongemak zien lijden dat zy niet verdient hebben, en wy vreezen dat ons een diergelyk niet 
ovérkoomé als wy ’t zién lijdén van ons gélijkén.894 

Het idee dat medelijden wordt opgeroepen door het zien van onverdiend kwaad bij derden, 

vinden we ook terug in Meyers definitie uit de algemene affectenleer: 

Meedelyden is een droefheidt in ons ontstaan uit het kwaadt, dat iemandt overkomt, het welk wy 
hem oordeelen niet verdiendt te hebben.895 

Geheel in de traditie van Aristoteles en Corneille, die medelijden als zuiverende kracht 

voorstellen, vindt Van Koppenol dat medelijden ook na het zien van de tragedie moet 

aanhouden. Medelijden verandert volgens hem na afloop van het stuk niet automatisch en 

volledig in blijdschap.896 Bij hem is geen verzet te bespeuren tegen medelijden als een van de 

hoofdemoties die het publiek tijdens en na een treurspel ondergaat. Hij stelt het medelijden in 

théatraal opzicht dan ook voor als één van dé ‘[t]é gélijk dé nutsté én Vérmaakélijksté’ emoties, 

waar liefde (tot de dichter) uit voortkomt.897 Tevredenheid ontstaat niet uit overwonnen 

medelijden, maar beide emoties kunnen volgens hem na het zien van een geslaagd toneelstuk 

naast elkaar bestaan. 

                                                             
894 Nil, Harmsén, ‘Onderwys’, 1989, 345 [XXIX]. 
895 Nil, Harmsén, ‘Onderwys’, 1989, 362 [XXX]. 
896 ‘Het Meedelyden vérdwynt niét als dé wangunst.’ Nil, Harmsén, ‘Onderwys’, 378 [XXXII]. 
897 Nil, Harmsén, ‘Onderwys’, 1989, 379 [XXXII]. 
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Afb. 19  Het frontispice voor de tweede druk van Nils tragedie 

Andromaché  (1715) visualiseert  de zesde scène van het derde bedrijf.  

Pyrrhus chanteert Andromaché die onlangs weduwe is  geworden.  Als ze  

niet met hem trouwt,  dan zal haar zoon sterven. Andromaché en haar 

vertrouwde smeken Pyrrhus om genade. Het publiek leeft mee met de 

oprechte, loyale Andromaché die tussen twee kwaden moet kiezen (UBG :  

BL  9090/10).  
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Van Koppenols positieve beoordeling van het medelijden sluit aan bij de opvatting van 

Aristoteles en Corneille, maar ook bij de ideeën van Descartes. Allen benadrukken de gunstige 

kanten van deze hartstocht. Descartes definieert medelijden als een droefheid die we voelen 

wanneer we het kwaad dat iemand anders overkomt onwaardig achten. Dit medelijden gaat 

gepaard met liefdé voor dé ontérécht ‘géstrafté’: 

Mais si nous les [die die het goede of kwade ondergaan] en estimons indignes le bien excite l’Envié, 
& le mal la Pitié, qui sont des des especes de Tristesse.898 
 
La pitié ést uné éspécé dé Tristéssé, mésléé d’Amour ou dé bonné volonté énvérs céux à qui nous 
vouyons souffrir quelque mal, duquel nous les estimons indignes.899 

Descartes maakt een onderscheid tussen twee soorten medelijden. Welk medelijden iemand 

voelt, hangt af van zijn of haar filosofische inzicht. De gewone mens voelt de emotie uit een soort 

eigenliefde – hij betrekt de gebeurtenissen op zichzelf en vreest dat hem hetzelfde lot overkomt. 

De verstandige voelt echter medelijden ten aanzien van de zwakheid van degene die ellende 

ondergaat en daar niet tegen is opgewassen. Deze tweede soort medelijden veronderstelt in de 

optiek van Descartes kennis van de affectenleer en de zedenkunde. Medelijden an sich 

kenschetst hij als iets wenselijks – alleen slechte en jaloerse karakters kennen geen medelijden, 

aldus de Franse filosoof.900 

De invulling van het begrip medelijden bij Nil Volentibus Arduum is niet geheel consistent. 

Meyers behandeling van het medelijden wijkt af van Van Koppenols ideeën. Meyer beoordeelt 

dit affect minder welwillend en minder functioneel dan Aristoteles, Corneille, Descartes én Van 

Koppenol en geeft in publiekstechnisch opzicht de voorkeur aan blijdschap boven de droeve 

aandoening medelijden. Meyer keert zich bewust van de klassieken af. 

De ouden [klassieke poëticaschrijvers] hebben genoomen het Meedelyden over de onschuldige die 
ongemak leeden [...]: En die hartstocht [...] verwekt hebbende in de Aanschouwers, hebben zy 
dezelve daar in [in de toeschouwer] laaten steeken, en met dezelve vertrekken. Maar de 
héédéndaagsché Toonééldichtérs, invoéréndé hét loon voor hét wéldoén én dé straf voor’t kwaadt 
doen, hebben het meedelyden dat zy eerst verwekt hadden, op het eindt van haare stukken met de 
deught te doen zeegepraalen verandert in blyschap, en insgelijks de verontwaerdiging met de 
kwaadtdoeners te doen straffen, verwisselt inde zelfde hartstogt; en alzo de aanschouwers meer 
vermaak aangedaan.901 

De blijdschap die Meyer hier beschrijft, komt overeen met de door hem (eerder) in hetzelfde 

hoofdstuk beschreven blijdschap zonder naam: behagen dat ontstaat doordat we iemands lot als 

rechtvaardig beschouwen. De voorkeur voor die blijdschap boven medelijden als bestendige 

publieksemotie sluit aan bij de ideeën van Spinoza. Medelijden is immers een soort droefheid, 

die het menselijke verstand belemmert. De hier beschreven blijdschap zou daarentegen juist een 

                                                             
898 Descartes, Passions, part. II, art. 62. 
899 Descartes, Passions, part. III, art. 185. 
900 Descartes, Passions, part. II, art. 62, part. III, art. 185-188. 
901 Nil, Harmsén, ‘Onderwys’, 1989, 365 [XXX]. 
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positief effect (kunnen) hebben op de rationele vermogens van de mens.902 Door in plaats van 

droefheid juist blijdschap als blijvende publieksemotie te behartigen, bijvoorbeeld door een 

rechtvaardige afloop, overtreft het moderne treurspel het aristotelische, aldus Meyer.903 

Spinoza’s opvattingén ovér médélijdén sluitén nauw aan bij zijn ideeën omtrent het affect 

vrees. Hij vindt het weliswaar menselijk om medelijden te voelen wanneer een geliefde zaak, of 

een zaak waarmee we ons identificeren, kwaad overkomt; toch moet een verstandig mens 

proberen zich niet door deze droevige aandoening te laten beïnvloeden. Op die manier 

voorkomt hij dat droefheid zijn verstandelijke capaciteiten afremt. Medelijden is voor de 

verlichte geest ongunstig, ondanks het feit dat er positieve dingen uit kunnen voortkomen. Te 

denken valt aan pogingen om de zaak waarmee we medelijden voelen van haar ongeluk te 

bevrijden. Echter, de gewone mens, die zich niet door de rede laat leiden, kan beter wél 

medelijden voelen, omdat die aandoening hem ertoe aanzet anderen te helpen. Een niet-verlicht 

persoon die geen medelijden voelt, is volgens Spinoza onmenselijk en dus slecht.904 Het 

genereren van medelijden zoals dat door het genootschap wordt beschreven past zowel bij de 

positieve aristotelische en cartesiaanse benadering van medelijden, als bij de meer kritische 

zienswijze van Spinoza. Het oproepen van medelijden en vrees past bij de doelgroep – het 

voornamelijk niet-verlichte Schouwburgpubliek – en bij het door het genootschap 

vooropgestelde sociale belang. Een verlichte Schouwburgganger zou zich met zijn rationele 

vermogens goed tegen de emotie kunnen wapenen. 

4.3.3.5.2 KOMISCH TONEEL: VERHEUGING 

Hoofdstuk 37 handelt over de publieksaffecten die specifiek door komedies worden opgeroepen. 

Dit hoofdstuk sluit minder duidelijk aan bij de zojuist geschetste aristotelische, cartesiaanse en 

spinozistisché hartstochténlérén. Dé céntralé aandoéning is hiér dé zogénaamdé ‘vérhéuging’, 

één afféct dat wé niét in Spinoza’s, Déscartés’ of Méyérs affécténcatalogi térugvindén.905 Het feit 

dat dé ‘vérhéugingh’ ook niét in andéré hoofdstukkén van Naauwkeurig onderwys wordt 

genoemd, versterkt haar status als vreemde eend in de bijt. Voor de auteur van dit hoofdstuk is 

dé ‘vérhéugingh’ dé karaktéristiéké émotié van dit génré, omdat alléén blijspélén zé bij hét 

publiek teweeg horen te brengen. Dat de behandeling van deze hartstocht eerder losstaat van de 

                                                             
902 ‘En dewyl het inde Menschen de vermaakelijkste verandering is over te gaan vande droefheidt tot de 
blyschap Oordeelen wy dat de heedendaagsche Dichters de Ouden daar in overtreffen; en dat de 
Tooneelpoet moet toeleggen, wil hy den Lauwerkrans waerdigh worden, zyne aanschouwers eerst 
droevigh, en daar na blyde te maaken, en wel met de blyschap te laaten vertrekken.’ Nil, Harmsen, 
‘Onderwys’, 1989, [XXX], 365. 
903 Voor het principe van de rechtvaardige afloop (poëtische gerechtigheid) zie § 4.3.3.4.2 en 6.3. 
904 Spinoza, Ethica, deel IV, 50. 
905 Zowel Descartes als Spinoza behandelen de vrolijkheid, maar die verschilt aanzienlijk van de 
verheuging uit Naauwkeurig onderwys. Hun definities ervan lopen sterk uiteen. Voor Descartes is 
vrolijkheid (allegresse) een vorm van blijdschap die ontstaat door herinnering aan voorbij euvel (mal 
passé). Descartes, Passions, art. 67 en 210. Spinoza definieert vrolijkheid (hilaritas) als blijdschap die 
zowel op de ziel als het lichaam kan slaan. Vrolijkheid kan niet overmatig, en dus niet negatief zijn, omdat 
zij in gelijke mate op alle lichaamsdelen is gericht en daardoor in zowel beweging als rust de ideale 
verhouding tussen de afzonderlijke lichaamsdelen herstelt of bewaart. Spinoza, Ethica, deel III, scholium 
bij propositié 11; définitié van ‘droéfhéid’ én déél IV, propositie 42. 
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literair-théorétisché géschriftén laat zich vérklarén door hét féit dat ér géén poëtica’s ovér 

komisché tonéélgénrés zijn ovérgélévérd. In dé tragisché poëtica’s komén dé komisché génrés 

alleen heel zijdelings aan bod.906 Harmsen laat zien dat dit hoofdstuk vage overeenkomsten 

vertoont met de klassieke en humanistische leer van het ridiculum. Hij concludeert dat deze niet 

in de zeventiende-eeuwse toneeltheoretische traditie paste, aangezien de theorievorming over 

het komische toneel nagenoeg ontbrak.907 

De auteur probeert echter in hoofdstuk 37 wel aan te sluiten bij het rationalistische 

affécténdiscours door vérhéuging één ‘blydé hartstocht’ té noémén. Ook dé gélégdé rélatié mét 

een externe oorzaak duidt hiérop. Dé éxtérné oorzaak zélf, té wétén ‘iéts bélachélijks’ [grappigs], 

valt dan weer buiten dit rationalistische discours: concrete affecten door een komische 

aanleiding worden daarin niet besproken. De auteur wijst er hier uitdrukkelijk op dat het 

grappige alléén één ‘onpynélijké én onschadélijké dwaaling of misstal’ inhoudt, dus kléiné 

vergissingen of fouten betreft.908 De auteur heeft komische situaties of ongewone personages 

voor ogen, zoals figuren met een afwijkende lichaamsbouw en bijzondere kleding of bijzonder 

taalgébruik. Er béstaan kléiné ovéréénkomstén mét Déscartés’ la moquerie – de bespotting. Zo 

ziet ook Descartes bespotting als een vorm van blijdschap, al is die wel vermengd met haat. 

Bespotting ontstaat door het waarnemen van een klein verdiend geacht euvel bij iemand 

anders.909 De haat heeft betrekking op het euvel en de blijdschap op het feit dat het iemand 

betreft die het verdient. Belangrijk is dat het daarbij steeds een klein euvel betreft, zoals het ook 

bij de verheuging alleen om geringe fouten mag gaan. Door de verrassing en verwondering die 

mét dé waarnéming van zo’n vérdiénd kléin éuvél gépaard gaan, moét dé méns lachén.910 Een 

direct equivalent voor verheuging vinden we bij de Fransman echter niet. 

Meyer gaat in de korte affectenleer uit hoofdstuk 30 zelfs niet zijdelings in op de spot of het 

lachen. Spinoza doet dat wel, met het opmerkelijke verschil dat hij bespotting (irrisio) ronduit 

afkeurt, omdat deze uit haat voortkomt. Haat is volgens hem uitsluitend slecht, omdat het een 

droefheid is die de persoonlijke ontwikkeling in de weg staat. Daarmee lijkt hij ook het komische 

toneel, dat gekenmerkt wordt door de bespottingen van personages, zijn bestaansrecht te 

ontnemen. Dat is echter niet het geval, want Spinoza maakt snel duidelijk dat hij lachen (risus) 

en grapjes maken (jocus) wel degelijk wenselijk vindt. Het lachen om grapjes is een vorm van 

blijdschap: het verdrijft zwaarmoedigheid en maakt degene die de blijdschap ondergaat tot een 

beter mens.911 De verlichte geest zoekt dan ook omwille van afwisseling en mentale verfrissing 

naar vertier en genot, maar weet hierin maat te houden. Spinoza noemt theaterbezoek als 

mogelijke vorm van vermaak, naast lichaamsbeweging, wandelen in het groen en muziek. 

Behalve het feit dat deze vormen van vermaak de verstandige mens ten goede komen, brengen 

ze anderen geen nadeel toe. Spinoza raadt het bezoek van het theater dan ook aan, mede 

                                                             
906 Zie Harmsens toelichtingen in: Nil, Harmsén, ‘Onderwys’, 1989, 398-399. 
907 Harmsen in: Nil, Harmsén, ‘Onderwys’, 1989, 404-419. 
908 Nil, Harmsén, ‘Onderwys’, 1989, 397 [XXXVII]. 
909 Descartes, Passions, part. III, art. 178. 
910 Descartes, Passions, part. III, art. 178. 
911 Spinoza, Ethica IV, stelling 45. 
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vanwege het lachen en het genot. Dat bewijst dat hij niet alleen op treurspelen doelde, maar ook 

op komisch toneel. Bovendien bestond een theatervoorstelling destijds uit zowel ernstige als 

komische toneelstukken: na het hoofdspel, vaak een tragedie, volgde steeds een komisch stuk. 

Doordat hoofdstuk 37 buiten het poëticale discours valt en inhoudelijk bovendien nauwelijks 

aansluit bij het rationalistische gedachtegoed, heeft het een zekere uitzonderingspositie binnen 

de hartstochtenleer van Naauwkeurig onderwys. Dat doet de vraag rijzen of het de opvattingen 

weergeeft van Meyer, Bouwmeester en Van Koppenol, de auteurs van de overige hoofdstukken 

over de affecten. Dat dit mogelijkerwijs niet het geval is, kan worden onderbouwd op basis van 

de ontstaansgeschiedenis van hoofdstuk 37. Oorspronkelijk had Reinier van Diephout in 1671 

dé opdracht gékrégén té sprékén ‘ovér dé hartstogten, die in een blyspel in de toehoorders zyn 

té vérwékkén’.912 Dat de notulen er verder over zwijgen, doet vermoeden dat hij nooit aan de 

opdracht heeft voldaan. Vijf jaar later worden de verantwoordelijken geattendeerd op hun 

onvoltooide poëticastukken en krijgt Van Diephout de opdracht alsnog aan zijn taak, een 

beschrijving van de hartstochten in het blijspel, te voldoen.913 Pas in 1683 komen de affecten, 

waarschijnlijk die met betrekking tot het blijspel, weer aan bod. Er zijn dan al vier jaar 

verstreken sinds Van Diephout in de vergadernotulen voor het laatst werd genoemd.914 Meyer, 

Bouwmeester en Van Koppenol waren inmiddels overleden en konden de zaak dus niet 

bijsturen. Van Meyer en Bouwmeester weten we dat zij door hun geschriften en contacten de 

rationalistische spil van het genootschap moeten zijn geweest. Uit de hartstochtenhoofdstukken 

van Van Koppenol blijkt dat hij op zijn minst zeer goed op de hoogte moet zijn geweest van de 

cartesiaanse ideeën omtrent de affecten.915 Hun overlijden kan een paradigmawisseling binnen 

het denk- en interpretatiekader van het genootschap hebben ingeluid. 

                                                             
912 Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, [59]. 
913 Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, [369]. 
914 Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, [492] en [581]. Dat dit hoofdstuk pas ná 1679 moet zijn ontstaan, 
wordt ook bévéstigd door Huydécopérs uittréksél ‘waarin hij allé gégévéns ovér dé wérkzaamhédén van 
het genootschap met betrekking tot het Onderwijs […] bij élkaar hééft gézét’ tussén 1669 én 1679. In dit 
uittreksel, dat op de volledige notulen van Nil gebaseerd is, is geen aanwijzing te vinden voor de voltooiing 
van het hoofdstuk over de komische hartstochten. Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, 257, [639]-[703]. 
De structuur van het Naauwkeurig onderwys maakt tevens een latere voltooiing aannemelijk. Uit de 
indeling van de dagen blijkt namelijk dat het hoofdstuk over de komische hartstochten oorspronkelijk 
vóór hoofdstuk 35 (‘Zeeven en dartichste Dagh. Of door de Verwondering de gemoederen...’) had moeten 
verschijnen. De wijziging van de volgorde kan zeer goed samenhangen met het feit het hoofdstuk in 
kwestie nog niet klaar was. 
915 Dat ook Van Koppenol er al op jonge leeftijd onorthodoxe ideeën op nahield, blijkt uit het feit dat hij 
reeds op vijftienjarige leeftijd een sociaans werk van Jeremias Felbinger vertaalde dat in 1660 in 
Amsterdam bij Christoffel Cunradus onder de titel Een christelik bericht, hoe de aerdsche politien der 
rechtgeloovigen behooren welbestelt te zijn verscheen. Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, 6-7. 
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5 De toneelstukken: vertaalpolitiek, genrekwesties en 
verspreiding 

Na de toneeltheoretische werken van Nil Volentibus Arduum te hebben behandeld, richten we 

de blik in dit hoofdstuk op dé tonéélstukkén zélf. Wé bépérkén ons daarbij tot dé drama’s dié hét 

genootschap tussen 1669 en 1680 publiceerde. Daarbij sluiten we aan bij hoofdstuk 3 waarin de 

gevarieerde werkzaamheden van Nil zijn besproken. We beginnen met een chronologisch 

overzicht van de gepubliceerde drama’s, aan de hand waarvan we kunnen zien hoe Nil zich in 

zijn beginjaren aan de buitenwereld presenteerde. Omdat de vroege publicaties Nils activiteiten 

op toneelgebied niet volledig weerspiegelen, zullen we ook ingaan op de ontstaanschronologie 

van de toneelstukken. Sommige toneelteksten waaraan het genootschap al in de beginjaren 

werkte, verschenen namelijk met grote vertraging. Vervolgens bekijken we wie de hoofdauteur 

en de hoofdvertaler van de afzonderlijke toneelstukken waren, waardoor we meer inzicht 

krijgen in de takenverdeling binnen het genootschap. 

Hierna volgt een intermezzo met korte inhoudelijke samenvattingen van alle toneelstukken 

die Nil tot 1680 publiceerde. Dat is tegelijk het literaire tekstcorpus waarmee we in hoofdstuk 6 

zullen werken. Daarbij wordt ook beknopt ingegaan op aanpassingen ten opzichte van de 

bronteksten en/of de eerste vertalingen. Vervolgens komt de genretheorie van Nil aan de orde. 

Over de indeling van toneelstukken in diverse genres had het genootschap goed nagedacht, zoals 

blijkt uit Nils toneeltheoretische bespiegelingen. We kijken in hoeverre het genootschap de 

regels, die het zelf had geformuleerd, op zijn eigen werk toepaste. Een voor- en naspel dat Nil in 

1679 had geschreven en dat in hoofdstuk zes niet aan de orde zal komen, zullen we hier iets 

uitvoeriger analyseren tegen de achtergrond van Nils theoretische opvattingen. 

We sluiten het hoofdstuk af met overzichten van de (her)drukken en de opvoeringen van de 

toneelstukken die Nil tot 1680 heeft gepubliceerd. Daarbij nemen de bijzonderheden bij de 

opvoeringen van het genootschap en vooral het grote succes van Nils vroege toneelwerk een 

centrale plaats in. 

5.1 Chronologie: toneelstukken als middel tot zelfpresentatie 

Tussen 1669 en 1680 publiceerde het genootschap in totaal twaalf toneelstukken (zie tabel 4). 

Tot de sluiting van de Schouwburg in 1672, in anderhalf jaar tijd (november 1669 tot juli 1671) 

béstond dé productié uit vijf drama’s: drié (kluchtigé) blijspélén ofwel komedies, en twee 

treurspelen ofwel tragedies. Komedie en tragedie hoorden binnen de genrehiërarchie tot de 

voornaamsté génrés. Allé vijf drama’s warén concurréréndé vértalingén: zé warén bédoéld als 

betere versies van nieuwe Schouwburgstukken. 
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916 Nils formulering over de bron van dit stuk is ambigu, zodat het niet duidelijk is of het hier om een zeer vrije gereguleerde vertaling van een Italiaans toneelstuk 
gaat (wellicht via een Franse tussenvertaling), of dat hier op een waargebeurd voorval uit Italië gedoeld wordt dat Nil in een klucht heeft verwerkt. Nil vermeldt in 
ieder geval geen titel of auteur van een mogelijke bron, maar zégt alléén: ‘WY zyn dé géboorté van dé Vryér in dé Kist, verschuldigt aan eenen voornamen Heer […] 
op wiens voorstél én begeeren, wy […] dit Kluchtspél ondér namén; alhoéwél dat ’ér zich, tót hét maakén van ’t Ontwérp, grooté moéijélykhédén schéénén op té 
doen, om de Geschiedenis, in Italie voorgevallen, naar onze zéden, én dé Toonéélwéttén té schikkén […].’ Nil, Vryer in de kist, 1704, *3v. 

Eerste 

druk 

Titel Toneel-

genre 

Tekst-

soort 

Bron Initiaalvertaling en beschermheer 

1669 Nil, Agrippa, koning van 

Alba, anders de gewaande 

Tiberinus. 

Treurspel Tegen-

vertaling 

(tv) 

Philippe Quinault, Agrippa, roy d’Albe, 

ou le faux Tibérinus, 1660. 

Hendrik de Graeff, Agrippa, koning van Alba, of de 

valsche Tiberninus, Amsterdam, 1669. Opgedragen 

aan vier Schouwburghoofden. 

1670 Nil, De gelyke tweelingen. Kluchtig 

blijspel 

tv Plautus, Menaechmi, 3e/2e eeuw v.Chr. Joan Blasius, Dubbel en enkkel, Amsterdam, 1670. 

Opgedragen aan schepen Pieter Schaep. 

Nil, Het spookend weeuwtje. Blijspel tv Alain lé Métél d’Ouvillé, L’esprit folet, 

1642. 

Adriaan Peys, De nacht-spookende joffer, 1670. 

Zonder opdracht. 

Nil, Het huwelyk van 

Orondates en Statira. 

Treurspel tv Jean Magnon, Le mariage d’Oroondate 

et de Statira, ou La conclusion de 

Cassandre, 1648. 

Joan Blasius, Het huwlyk van Oroondate en Statira, 

Amsterdam, 1670. Opgedragen aan de raad 

Geraard Bicker. 

1671 Nil, De malle wedding, of 

gierige Geeraardt. 

Blijspel tv François le Métel de Boisrobert, La 

folle gageure ou les divertissements de 

la comtesse de Pembroc, 1653. 

Joan Blasius, De malle wedding, Amsterdam, 1671. 

Opgedragen aan commissaris Jacob Hinloopen. 

1678 Nil, Andromaché. Treurspel Vertaling 

(v) 

Jean Baptiste Racine, Andromaque, 

1668. 

 

Nil, De vrijer in de kist. Klucht v Wellicht uit het Italiaans.916   
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Tabel 4  Nils  toneelstukken,  bronteksten en initiaalvertalingen ( 1669-1680) uitgaande van het jaar van verschijnen ,  o.v.v.  de genres.  

 

                                                             
917 Volgens het voorwoord bij de herdruk uit 1704 was Philippe Quinaults La mère coquette, een komedie in vijf bedrijven, de brontekst voor Nils klucht en niet de 
gelijknamige komedie in drie bedrijven van Jean Donneau de Visé. Beide Franse versies verschenen in 1666 in druk en gingen waarschijnlijk op dezelfde dag in 
Parijs in première. Quinaults versie is na de komedie van De Visé ontstaan. Quinault, Gros, La mère, 1926, II. Zie ook § 1.2.2.3 van deze studie. 

Eerste 

druk 

Titel Toneel-

genre 

Tekst-

soort 

Bron Initiaalvertaling en beschermheer 

1678 Nil, De wanhébbelyke liefde. Klucht v Philippe Quinault, La mère coquette ou 

les amans brouillez, 1666.917 

 

1679 Nil, Tieranny van 

Eigenbaat, in het eiland van 

Vrije Keur. 

Zinnespel v Francesco Sbarra, La tirannide 

dell’interesse, 1653. 

 

Nil, Voor- én naspél, […] by 

de malle wédding óf gierige 

Geeraard. 

Voorspel en 

naspel 

 

1680 Nil, De bekeerde alchimist, 

of bedroogen bedrieger. 

Klucht  

Nil, Fielebout, óf de dókter 

tegens dank. 

Kluchtig 

blijspel 

Tv Molière, Le Médecin malgré lui, ca. 

1670 en Molière, L’amour médecin, 

1666. 

[s.n.] (Jan Soolmans?), De gedwongen doctor, 

Amsterdam, 1671. Zonder opdracht. 
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5.1.1 De eerste fase: tegenvertalingen 

Door in de beginjaren alleen tegenvertalingen te publiceren, zette Nil zich in de Amsterdamse 

toneelwereld op de kaart. Het genootschap wilde niet alleen bewijzen dat de nieuwe 

Schouwburgstukken en het beleid van het theater niet deugden, maar ook dat meer kennis, 

ervaring en dichterlijke vaardigheden zouden léidén tot bétéré drama’s. Dit zichzélf préséntérén 

als een instantie van toneelkenners, -critici en -schrijvers werkte het beste aan de hand van 

elkaar beconcurrerende teksten die beide onafhankelijk van elkaar direct teruggingen op 

dezelfde anderstalige bron. Vertalingen, en in bijzondere mate concurrerende vertalingen, 

waren uitermate geschikt om nieuwe poëticale ideeën aanschouwelijk te maken. Nil gebruikte 

hier het procédé van de juxtapositie – het contrasteren van zaken door ze naast elkaar te 

plaatsen om op die manier een bepaald effect te bereiken. De lezer kon de verschillende versies 

immers tamelijk eenvoudig direct met elkaar vergelijken, iets waartoe Nil in de voorwoorden 

zelfs opriep. De optelsom van de afzonderlijke toneelversies creëert een nieuwe dimensie: de 

aanpassingen aan de toneelregels en met name aan de waarschijnlijkheidseis springen direct in 

het oog, net als het duidelijke taalgebruik en de daaruit resulterende grotere begrijpelijkheid. 

Het genootschap verkondigde daarnaast de eigen aanpak op dé titélpagina’s van zijn éérsté vijf 

tegenvertalingen. Bij vier van de vijf concurrerende stukken gebruikte het genootschap 

bovendien titels die opvallend sterk overeenkomen met die van de eerste vertaling waartegen 

men zich afzette.918 Verder prijkté op dé titélpagina dé léus ‘Nooit op dé Amstérdamsé 

Schouwburg vértoond’. Dit was één opénlijké distantiëring van de Schouwburg en haar stukken, 

dié doorgaans mét dé vérmélding ‘Vértoond op dé Amstérdamsé Schouwburg’ vérschénén. Dé 

toelichtingen die Nil in de beginjaren toevoegde in zijn voor- en nawoorden waren de 

theoretische leidraad die de regels en ideeën achter de totstandkoming van de vertaling 

toelichtten. Het publicatieoffensief van tegenvertalingen was een bijzonder geschikte strategie, 

omdat het ook minder onderlegde toneelliefhebbers in staat stelde op een praktische manier 

van Nils opvattingen kennis te nemen. De in vreemde talen geschoolde lezer kon bovendien bij 

de bronteksten te rade gaan. Iedere lezer kon met andere woorden de verschillende versies met 

elkaar vergelijken en de door Nil toegepaste toneelregels opsporen. Met behulp van een 

concurrerende vertaling kon Nil zich tevens tegen buitenlandse toneeltrends afzetten die niet 

met de eigen opvattingen strookten. Tegelijk – en vooral – kon de Amsterdamse toneelpraktijk 

in een kritisch daglicht komen te staan. Door zich van 1669 tot in ieder geval 1671 te 

distantiëren van de Amsterdamse Schouwburg creëerde het genootschap een platform voor de 

eigen opvattingen, die een alternatief voor de Amsterdamse toneelkunst en het repertoire van 

het Amsterdamse theater moesten bieden. 

In het voorjaar van 1671 moet het genootschap hebben beseft dat deze offensieve manier van 

toneelhervorming niet bij iedereen in goede aarde viel. Degenen die het mikpunt waren geweest 

van de kritiek beschouwden de concurrerende vertalingen en kritische beschouwingen als een 

                                                             
918 Te weten bij Agrippa, Orondates en Statira, Gierige Geeraardt en Spookend weeuwtje. 
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‘ongéhoordé zaak’.919 Dat Nil vanaf dat moment voor een andere – subtielere – strategie lijkt te 

hebben gekozen om de initiaalvertalingen en het Schouwburgbeleid te bekritiseren laat zich dan 

ook verklaren door het verzet en de polemieken die naar aanleiding van Nils concurrerende 

vertalingen waren ontstaan.920 De volgende en tegelijk laatste tegenvertalingen verschenen 

zonder expliciete kritiek op de eerste Nederlandse versie en de brontekst, hoewel ze toch als 

hervertalingen te ontmaskeren zijn. Het betreft hier de komedies Gierige Geeraardt (1671) en 

Fielebout (1680). 

In beide toneelstukken wordt geen melding gemaakt van de initiaalvertaling die de 

aanleiding was voor hun ontstaan, terwijl dit bij de eerste vier tegenvertalingen wel het geval is. 

In tegenstelling tot wat bij eerdere hervertalingen de praktijk was, beweert Nil in het voorwoord 

bij het blijspel Gierige Geeraardt zélfs dat één van dé lédén ‘rééts voor wéinig Jaarén […] hét 

gansché opstél gémaakt, én voor één groot gédéélté bérijmt [had]’.921 Daarmee wekte het 

genootschap de indruk dat het deze versie niet had vervaardigd als kritische, concurrerende 

versie. Maar niets is minder waar. Wat niet wegneemt dat het wellicht niet onjuist is dat een Nil-

lid nog een onvoltooide vertaling en berijming van dit stuk had liggen. Wanneer dit stuk op 17 

maart 1671 in de notulen voor het eerst wordt genoemd, krijgen Antonides en Bouwmeester de 

opdracht ‘hét éérsté déél dér Mallé Wéddingé na té zién’ én één wéék latér hun bévindingén mét 

de overige leden te delen.922 Er bestond op dit moment dus al een eerste versie en het blijft 

onduidelijk wanneer en door wie die werd vervaardigd. Maar dat het genootschap deze komedie 

wel degelijk als concurrerend toneelstuk wilde uitgeven, blijkt uit de aantekeningen van een 

wéék latér: toén wérd ‘[v]astgéstéld hét spél van Dé Mallé Wédding uit té géévén, éér dié van dé 

Schouwburg hét hunné uitgéévén’.923 Nil beschikte ook nu weer ruim op tijd over inside-

informatie uit Schouwburgkringen over de programmering, mogelijk via de acteurs die de leden 

in hun eigen stuk Bedrooge Mof later veel lof toezwaaiden.924 

De methode die Nil hanteerde om het zeventiende-eeuwse leespubliek duidelijk te maken dat 

deze vijfde vertaling, net als de eerste vier, als terechtwijzing van de Schouwburg kon worden 

gelezen, was dit keer subtieler. Zoals hierboven gezegd werd er in het voorwoord bij Gierige 

Geeraardt niet naar de initiaalvertaling verwezen: nergens wordt aan de naam Blasius, aan de 

titel van zijn werk of aan tekortkomingen van het Schouwburgrepertoire gerefereerd. Op de 

titelpagina staat echter wel zwart op wit dat dit stuk nooit eerder op de Schouwburg is gespeeld 

– dezelfde leus die op de eerste vier tegenvertalingen prijkte. De initiaalvertaling van Joan 

Blasius zou op dat ogenblik bijna haar première op de Amsterdamse Schouwburg beleven. Voor 

alle duidelijkheid heeft Nil daarom de titel van deze initiaalvertaling in zijn eigen titel verwerkt. 

Blasius had zijn stuk, dat blijkens de titelpagina wél op de Schouwburg werd gespeeld, De malle 

wedding genoemd. Nil gaf zijn versie de naam De malle wedding, of gierige Geeraardt. Na Nils 

                                                             
919 Assélijn, ‘Aan Nil’, 1671. 
920 Zie § 3.1.3.1 van deze studie. 
921 Nil, Gierige Geeraardt, 1671, *3v. 
922 Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, [64]. 
923 Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, [65]. 
924 Zie § 4.2. 
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eerste vier spraakmakende tegenvertalingen moet dus ook de vijfde vertaling door tijdgenoten 

duidelijk zijn herkend als directe kritische reactie op Schouwburgregent Blasius, op het 

theaterrepertoire en op de initiaalvertaling. 

Toch probeerde Nil zijn kritiek, alsmede het feit dat het bij hun komedie Gierige Geeraardt om 

een tegenvertaling ging, nu voor het eerst enigszins te verbloemen. Dat blijkt niet alleen uit de 

opmerking dat de eigen versie al geruime tijd geleden zou zijn ontstaan en uit de weglating van 

directe verwijzingen naar en kritiek op Blasius en de Schouwburg, maar ook uit de 

verschijningsdatum. Het voorwoord van de Nilversie is immers twee dagen vóór de 

verschijningsdatum van de initiaalvertaling van Blasius ondertekend.925 Uit de notulen van 23 

juni 1671 is op te maken dat het hier niet om een antedatering gaat. Op deze dag in juni besloten 

de leden hun versie van de komedie alléén dan onder de naam en het vignet van het 

génootschap uit té gévén, als ‘hét éér in ’t licht komé als dat op dén Schouwburg vértoond zal 

wordén’.926 Kennelijk is dit gelukt, want de tegenvertaling die verscheen, is van het vignet 

voorzien. 

De zesde en tegelijk laatste tegenvertaling betreft het kluchtige blijspel Fielebout. Dat ook dit 

stuk in eerste instantie als kritische tegenvertaling was opgesteld, blijkt noch uit de eerste of een 

latere druk, noch uit de notulen, in tegenstelling met wat we zagen bij de Gierige Geeraardt. 

Fielebout wordt op de titelpagina of in het voorwoord nergens direct of indirect als 

tegenvertaling uitgeroepen. Ook de notulen zwijgen over de ontstaansgeschiedenis van dit 

stuk.927 De komedie Fielebout, die pas in 1679 in première ging en nog eens een jaar later voor 

het eerst in druk verscheen, moet hoe dan ook al in 1671 zijn ontstaan. In dat jaar werd het 

Schouwburgstuk De gedwongen doctor, waarschijnlijk van Jan Soolmans, voor het eerst gespeeld 

en uitgegeven.928 Evenals Nils Fielebout gaat dit stuk terug op Molières Le Médecin malgré lui 

(1666). Waarschijnlijk begon het genootschap aan zijn tegenvertaling Fielebout, toen het 

ontdekte dat de eerste vertaling van Molières stuk net in de programmering van de Schouwburg 

was opgenomen. Qua ontstaansperiode, omstandigheden en methode sluit de tekst goed aan bij 

de eerste vijf tegenvertalingen. 

                                                             
925 Dé tégénvértaling van Nil is voorzién van dé datum ‘dén 11 van Hooymaandt [juli], 1671’, térwijl ondér 
hét voorwoord van Blasius ‘dén 13 van Hooi-maand, MDC LXXI’ staat. Nil, Gierige Geeraardt, 1671, 4r; 
Blasius, Malle wedding, 1671, 8r. 
926 Dongelmans, Documenten, 1982, [79]. 
927 Aangezien de verslagen over het algemeen relatief weinig vertellen over concrete dichterlijke 
werkzaamheden, betekent dit niet dat dit kluchtige blijspel pas kort voor zijn publicatie is vertaald. Zie § 3 
over de werkzaamheden van Nil Volentibus Arduum. 
928 Soolmans, Gedwongen doctor, 1671. Ook hier vermeldt de titelpagina dat dit stuk op de Schouwburg 
werd gespeeld. In ieder geval op 11 juni 1671 werd dit stuk op de Schouwburg opgevoerd. Of het hierbij 
om de première ging, is niet duidelijk, zie: Rasch, Repertoire [ongepubl.]. Jan Soolmans wordt doorgaans 
als vervaardiger van de eerste vertaling genoemd. De druk zelf vermeldt geen auteur-vertaler. Over 
Soolmans is weinig bekend. Zie Van der Aa, BWN, dl. 17, 1874, 859. 
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Afb. 20 en 21  Romeyn de Hooghes ontwerp voor de titelprent en het uiteindelijke frontispice (1711) bij Nils  komedie 

Fielebout óf de dókter tégens dank  (SBH : 127 B 3).  
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Wellicht was het genootschap er deze keer niet in geslaagd zijn concurrerende versie Fielebout 

vóór de première van de initiaalvertaling gereed te hebben. Daardoor werd de begonnen 

concurrerende vertaling misschien niet eens afgerond; in ieder geval is de tekst toen niet in druk 

verschenen. Uit de voorwoorden bij eerdere concurrerende vertalingen blijkt dat Nil ernaar 

streefde de verbeterde versies zo vroeg mogelijk op de markt te brengen, het liefst gelijktijdig 

met of zelfs nog voor de première van de initiaalvertaling. Toen Nils Fielebout na de heropening 

van de Schouwburg in 1679 op de planken kwam en één jaar later in druk verscheen, was het tij 

al gekeerd: de Schouwburgtwist was ten voordele van het genootschap beslecht. In deze nieuwe 

situatie was het voor Nil niet meer nodig zich tegen het oude Schouwburgbestuur en zijn 

toneelkeuze te keren. De verbloeming van de oorspronkelijke intenties – een hervertaling als 

kritiek op de Schouwburg en het bieden van een alternatief stuk – moet in dit licht worden 

gezien. Fielebout, dat aanvankelijk bedoeld was als tegenvertaling, werd in 1680 als 

‘onschuldigé’ tonéélvértaling gépréséntéérd. 

De tegenvertalingen zijn van bijzonder belang omdat Nil deze teksten gebruikte om zijn 

ideaal van het streng gereguleerde toneel in praktijk te brengen en aanschouwelijk te maken. Als 

referentiepunt diende niet alleen de anderstalige bron, maar vooral de eerste Nederlandse 

vertalingen van dezelfde stukken, die op een aantal punten niet overeenkwamen met de 

toneelregels. Ook de eerste vertalingen van de Schouwburgdichters waartegen het genootschap 

zich met zijn tegenvertalingen afzette, vertoonden doorgaans inhoudelijke en poëticaal 

gemotiveerde ingrepen in de toneeltekst. Zo verplaatsten de Schouwburgdichters de handeling 

van komische stukken naar bijvoorbeeld Den Haag of Amsterdam en sleutelden zij op sommige 

plaatsen aan de inhoud door bijvoorbeeld meer personages op de bühne te laten verschijnen en 

vechtscènes toe te voegen. De makers van de eerste vertalingen lieten zich doorgaans leiden 

door het ideaal van de copia et varietas of veelheid en verscheidenheid: men streefde naar 

uitbundigheid en afwisseling. Het komt erop neer dat de eerste vertalingen doorgaans barokker 

van aard waren dan de bronteksten. 

5.1.2 De tweede fase 

De eerste vier concurrerende stukken, de kritiek op het theaterbestuur en de antwoorden op de 

verbolgen reacties van de bekritiseerden waren ingeslagen als een bom. Het genootschap had 

zijn opvattingen tussen 1669 en 1671 via verschillende kanalen en op allerlei manieren onder de 

aandacht gebracht. Toen dit gelukt was, kon het genootschap van strategie veranderen en zich in 

rustiger vaarwater begeven. In deze overgangsfase ontstonden de komedies Gierige Geeraardt 

en Fielebout, die zoals gezegd al niet meer zo gemakkelijk als tegenvertalingen herkenbaar 

waren. De stukken die na de heropening van de Schouwburg verschenen, waren enerzijds 

‘géwoné’ – dat wil zeggen geen concurrerende – vertalingen en anderzijds inhoudelijk 

oorspronkelijke stukken. Vanaf dat moment spuide het genootschap nauwelijks nog kritiek op 

andermans toneel en herzag het met name eigen repertoite. Nil was in een nieuwe fase beland. 

Als we het publicatieoverzicht van Nil bekijken (zie tabel 4), springen niet alleen de 

tegenvertalingen in het oog, maar valt ook op dat er tussen 1672 en 1677 geen enkel toneelstuk 

van Nil is verschenen. Pas vanaf 1677 bracht Nil weer werken uit, waarbij het aanvankelijk 



- 225 - 

 

uitsluitend om (herziene) herdrukken ging. Deze periode valt precies samen met de sluiting van 

de Amsterdamse Schouwburg. Na de heropening van de Schouwburg bracht Nil binnen twee 

jaar, van méi 1678 tot méi 1680, zévén niéuwé drama’s uit. Wat génrés bétréft, lijkt het 

genootschap in deze tweede publicatieperiode op het eerste gezicht meer variatie na te streven. 

Nil publiceerde immers niet alleen een tragedie (Andromaché) en een komedie (Fielebout), maar 

ook drie kluchten (Vrijer in de kist, Wanhébbelyke liefde en Bekeerde alchimist), een zinnespel 

(Tieranny van Eigenbaat) en een van kunst- en vliegwerk voorzien voor- en naspel bij het 

blijspel Gierige Geeraardt. ‘Sléchts’ vijf van dé zévén tonéélstukkén uit dézé périodé bétréffén 

vertalingen. 

De hervertaling Ifigenia, die teruggaat op een tragedie van Racine en die in 1683 onder het 

vignet van Nil verscheen, is als we afgaan op het voorwoord en de ontstaansperiode geen 

concurrerende vertaling bij Joan Dullaarts Ifigenie in Aulis (1679). Toen Nil de vertaling 

uitbracht, vermeldde het dan ook expliciet dat de tragedie zeker niet als tegenvertaling bij 

Dullaarts versie was bedoeld, net zo min als Dullaarts vertaling naar aanleiding van Nils 

vértaalinspanningén géborén was. Zo’n twaalf jaar na zijn laatsté tégénvertaling wilde het 

genootschap kennelijk liever niet langer als concurrerende vertaalinstantie te boek staan. 

Dit Treurspél, na het Fransch van de Heer Racine verduitscht, is, eenige tyd geleeden, door J. 
Dullard vértaaldt, in’t licht gégéévén, événwél is het tégenwoordige, niet zonder zyn kennis, by ons 
Konstgenootschap al onderhanden geweest, eer het zyne gedrukt wierd, én lichtelyk eer hy het 
begonnen hadde over te zétten.929 

Inderdaad was Lingelbach blijkens de notulen al in juni 1677 begonnen het eerste bedrijf voor te 

lezen tijdens de wekelijkse bijeenkomsten. Dat zou hij met onderbrekingen tot februari van het 

daaropvolgende jaar blijven doen. Daarna lezen wij niets meer over het stuk, totdat in juni 1683 

besloten wordt het op te dragen aan de zoon van Nil-lid Blaeu naar aanleiding van diens bruiloft 

op 22 juni 1683. Of Lingelbach of iemand anders het stuk heeft voltooid, is niet bekend. Thomas 

Arentsz, die pas in 1682 tot het genootschap was toegetreden, kreeg de taak een berijmde 

opdracht te schrijven.930 Lingelbach schreef er zelf nog een huwelijksgedicht bij.931 Het stuk van 

Dullaart werd in oktober 1681, dus twee jaar nadat het in druk was verschenen, voor het eerst 

opgevoerd in de Schouwburg.932 Dat tijdstip viel juist in de periode waarin Nil tijdelijk was 

ontbonden.933 Vanaf 1678 had het genootschap bovendien geen reden meer zich van andere 

toneeldichters en het theaterbestuur af te zetten, aangezien Nil-leden tot 1681 zelf deel van het 

bestuur uitmaakten en in die hoedanigheid invloed hadden op het repertoire. Dullaart nam 

jegens Nil overigens een ambivalente houding aan. Enerzijds prees hij Nils poëticale opvattingen 

                                                             
929 Nil, Ifigenia, 1683, 3v. 
930 Te Winkel gaat ervan uit Dullaarts vertaling een reactie op Nils vertaling zou zijn geweest. Dat is 
onwaarschijnlijk, omdat Nils vertaling pas geruime tijd na Dullaarts vertaling verscheen. Te Winkel, 
‘Thomas Arénts’, 1890, 102. 
931 Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, [400], [434], [598], [600]. 
932 Rasch, Repertoire [ongepubl.]: 12 oktober 1681. Van de Louw dacht dat het stuk pas op 26 januari 1682 
in prèmiere was gegaan. Van de Louw, Valeurs nationales [1979], 767. 
933 Rasch, Repertoire [ongepubl.]. 
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en de toneelstukken; anderzijds veroordeelde hij ronduit de harde kritiek uit de beginjaren.934 

Desalniettemin laat zich uit de publicatie- en opvoeringsgeschiedenis van Dullaarts stuk, noch 

uit de notulen en de parateksten afleiden dat Nil een tegenvertaling heeft willen maken. Daarbij 

kan worden vermeld dat beide stukken ook inhoudelijk en poëticaal slechts minimaal van elkaar 

verschillen. Daardoor sluiten ze niet aan bij de zes tegenvertalingen die allemaal markante 

wijzigingen bevatten waarmee ze zich bewust van de initiaalvertalingen afzetten.935 

5.1.3 Werkschema 

Nil presenteerde zich in de eerste anderhalf jaar na de oprichting aan de buitenwereld volgens 

een weldoordachte strategie. Het genootschap koos er bewust voor om in eerste instantie 

uitsluitend tegenvertalingen op de markt te brengen. Dit blijkt overduidelijk als we een blik 

werpen op het werkschema (tabel 5). Hieruit komt ten eerste naar voren dat het genootschap 

aanvankelijk allerminst alleen aan de zes tegenvertalingen werkte, maar dat het in die tijd veel 

meer toneelstukken onder handen had. 

De chronologie laat zien dat het genootschap vóór de sluiting van de Schouwburg in 1672 aan 

maar liefst elf toneelstukken tegelijk werkte, waaronder de zes concurrerende vertalingen. In de 

eerste twee jaar van zijn bestaan heeft Nil met veel toneelstukken een begin gemaakt, maar het 

heeft deze stukken met veel minder haast voltooid en uitgegeven dan de eerste vijf 

tégénvértalingén, dié diénstbaar warén aan dé profiléring van hét génootschap. Dé drama’s dié 

het genootschap in de beginjaren schreef, liepen inhoudelijk en qua vorm sterk uiteen. Zo 

werkte Nil aan het zinnespel Tieranny van Eigenbaat, twee kluchten (Wanhébbelyke liefde en 

Bedrooge mof) en de tragedies Andromaché en De dood van Julius Cesar. Nil beoefende dus al van 

meet af aan zeer uiteenlopende toneelgenres. Bijna alle toneelstukken uit de begintijd zijn min of 

meer vrij vertaald. Zoals eerder besproken gaat de klucht Bedrooge mof inhoudelijk niet direct 

terug op een anderstalige bron, al ontstond het idee voor dit stuk wel door een Frans toneelstuk 

van Perdou de Subligny. Ook bij de niet overgeleverde tragedie Julius Cesar is niet duidelijk op 

welke manier Nil gebruik maakte van anderstalige bronnen. 

                                                             
934 Zie de opdracht en het voorwoord voorafgaand aan Dullaarts Molièrevertaling Oratijn en Maskariljas 
uit 1672. In dé opdracht uit hij zijn ongénoégén ovér ‘dézé béroérdé én oorlogziéké pénnéstrijt’ én in hét 
voorwoord véroordéélt hij ‘dé bittéré bérispingé van dézé tégénwoordigé ééuw’. Volgéns hém is dé kritiék 
van Nil door haat en nijd ingegeven en treedt het genootschap juist niet in de voetsporen van de Franse en 
Italiaanse academies, aangézién dié niét zo’n féllé toon zoudén bézigén in hun kritiek. Ook de aanval op de 
Schouwburg veroordeelt Dullaart zonder meer, alsmede de verregaande ingrepen in de toneelstukken. 
Désalniéttémin vindt hij dat Nils ‘Vaarzén loffélijk én onbérispélijk zijn’. Dullaart, Oratijn, 1672, A2r en 
A4r-A7v. Nader onderzoek naar de (ontwikkeling van de) relatie tussen Nil en Dullaart, maar ook naar de 
relatie met Joachim Oudaan kunnen een genuandeerder beeld opleveren tussen deze twee kampen. Zo 
schreef Oudaan in 1681 één kritisch stuk ovér Péls’ gémodérniséérdé Horatiusvértaling mét 
aanmerkingen over voornamelijk het taalgebruik, gebrekkige uitleg en de klankenleer. Pas 32 jaar later 
liet zijn vriend David van Hoogstraten dit vertoog drukken. Oudaan, Van Hoogstraten, Aanmerkingen, 
1713. 
935 Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, [400], [434], [598], [600]. Dit bleek uit het onderzoek van Judith 
Eilander en Nikki Lakeman, die voor hun bachelorscriptie allebei de versie van Dullaart en Nil in met 
elkaar vergeleken. Eilander, Personages, 2011; Lakeman, ‘Waar een wil is’, 2011. 
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Titel Eerste vermelding936 1e druk937 ‘Projectleider’938 

Agrippa n.v.t. nov. 1669 groep, 3 à 4 anonymi939 

Andromaché dec. 1669 (1e versie klaar) mei 1678 Meyer en onbekend lid940 

Gelyke tweelingen jan. 1670 (afronding) feb. 1670 groepsvertaling941 

Bedrooge mof apr. 1670 (1e versie klaar) apr. 1689 Pels942 

Wanhébbelyke liefde dec. 1670 (1e versie klaar) dec. 1678 Pels943 

Spookend weeuwtje jun. of jul. 1670944 (begin) jul. 1670 Meyer945 

Orondates en Statira aug. 1670 (1e versie bijna klaar) 
na aug. 

1670 
Antonides946 

Gierige Geeraardt mrt. 1671 (1e versie klaar) jul. 1671 
onbekend, later wsch. 

groepsproject947 

Fielebout wsch. voorjaar 1671948 (begin) mei 1680 onbekend 

Dood van Julius Cesar jul. 1671 (begin) n.v.t. groepsproject 

Tieranny van Eigenbaat dec. 1671 (begin) jan. 1679 Pels 

Vrijer in de kist mei 1673 (1e versie klaar) dec. 1678 Pels 

Verwaande Hóllandsche 

Franschman 
mrt. 1674 (1e versie klaar) 1684 Pels 

Ifigenia jun. 1677 (begin) jun. 1683 Lingelbach 

Bekeerde alchimist nov. 1678 (1e versie klaar) feb. 1680 Lingelbach 

Voor- én naspél mrt. 1679 (laatste versie klaar) 
voorjaar 

1679949 
onbekend 

Schilder door liefde950 onbekend mrt. 1682 Pels 

’t Gedwongene Huuwelyk951 onbekend jan. 1682 Arentsz? 

Tabel 5  Chronologisch werkschema m.b.t.  Nils  toneelstukken (1669-1680).  

                                                             
936 Nil, Dongelmans, Documenten, 1982; Harmsen, Ceneton, 2014. 
937 Afkomstig uit de ondertekening van de voorwoorden of opdrachten, vanaf 1678 uit het privilege. 
938 Met projectleider wordt hier de individuele vertaler/dichter bedoeld die aan het toneelstuk begon. 
939 Zie de opdracht in: Nil, Agrippa, 1669. 
940 Zie de preliminaire tekst in: Nil, Andromaché, 1678. 
941 Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, [10]. 
942 Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, [24]. 
943 Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, [52]. 
944 Volgens de opdracht heeft Nil dit stuk binnen twee weken vertaald. Nil, Spookend weeuwtje, 1670, *7r. 
945 De notulen vermelden weliswaar niet dat Meyer, de ondertekenaar van het voorwoord, een 
voortrekkersrol, maar andere bronnen doen dit wel, zoals Nil, [s.n.] Der Furchtsame, 1757, H4. 
946 Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, [41]. 
947 Nil, Gierige Geeraardt, 1671, *3v; Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, [64]. 
948 De eerste vertaling van dit stuk ging op 11 juni 1671 in première en verscheen toen bij Jacob Lescailje. 
949 Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, [498]. 
950 Wanneer Pels aan dit blijspel is begonnen, blijkt niet uit de notulen. Vlak voor zijn dood in de zomer 
van 1681 vertrouwde hij het manuscript aan Pieter Lankeur toe. Nil, Schilder, 1682, *2r-2v. 
951 Wanneer dit blijspel is ontstaan, is onduidelijk. Het wordt doorgaans toegeschreven aan het nieuwe 
Nil-lid Thomas Arentsz onder verwijzing naar een voorrede die slechts aan één exemplaar uit 1682 is 
toegevoegd. Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, 339; Harmsen, Ceneton, 2014. Wellicht is deze vertaling 
nog voor 1680, vóór de schorsing van de wekelijkse bijeenkomsten, vervaardigd. Daarom is ze in dit 
overzicht opgenomen. 
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De dichterlijke activiteiten gingen ondanks de gesloten Schouwburgdeuren door, maar stonden 

klaarblijkelijk op een merkbaar lager pitje. De prikkel om toneelstukken te vervaardigen was 

zwakker, nu een functionerend theater ontbrak. Ten tijde van de Schouwburgsluiting begon het 

genootschap aan slechts drie nieuwe toneelprojecten, als we de notulen kunnen geloven. Dat 

waren de – wellicht uit het Italiaans vertaalde – klucht Vrijer in de kist en twee stukken die pas in 

de jaren tachtig zouden verschijnen: de waarschijnlijk inhoudelijk oorspronkelijke komedie De 

verwaande Hóllandsche Franschman en de vertaalde Racinetragedie Ifigenia. Na de heropening 

van het theater begon men in 1678 nog aan een klucht (Bekeerde alchimist) die geen 

anderstalige bron kent. Het genootschap, dat in die tijd ook druk bezig was de tot 1671 

gepubliceerde toneelstukken te herzien, schreef in het voorjaar van 1679 het inhoudelijk 

oorspronkelijke voor- en naspel bij de komedie Gierige Geeraardt. Ook gingen de al bestaande 

toneelprojecten na de heropening van de Schouwburg gewoon door, evenals de herziening van 

ouder werk. In 1680 lijkt er geen nieuw stuk onder handen te zijn genomen; althans de notulen, 

die in die periode overigens nauwelijks zijn bijgehouden, zwijgen hierover. 

5.2 De ‘projectleiders’ 

Zoals eerder benadrukt is het hedendaagse literatuurhistorische onderscheid tussen 

oorspronkelijke literatuur enerzijds en nagevolgde of vertaalde literatuur anderzijds 

anachronistisch, en bovendien weinig bruikbaar als de onderzoeker een historiserende aanpak 

voorstaat. Het inhoudelijk en/of stilistisch navolgen van bronnen was een gangbaar bestaand 

kunstideaal.952 Wat betreft de vorm, indeling, plaats van handeling, stijl en personages streefde 

het genootschap ernaar de toneelregels zo stipt mogelijk te volgen, zodat er van originaliteit in 

de romantische zin geen sprake is. Toch speelde ook voor Nil de eigen inbreng een zekere rol: de 

aanpassingen aan de toneelregels werden als belangrijke eigen bijdrage gezien. 

Nil maakte een onderscheid tussen vertalers en berijmers. In die tijd was het gebruikelijk om 

prozavertalingen van toneelstukken die door iemand anders waren vertaald, op rijm te zetten. 

Voor Nil genoot de vertaler-dichter, dat wil zeggen de vertaler die zijn eigen vertaling op rijm 

zette, een hoger aanzien dan iemand die een bestaande prozavertaling op rijm zette maar de 

bron zelf niet kon raadplegen. Idealiter vertaalde en berijmde dus dezelfde persoon de stof. Het 

op rijm stellen van een gekochte prozavertaling, zonder dat de berijmer de brontekst kon lezen, 

was voor het genootschap een onacceptabel procédé.953 Het genootschap lijkt zijn 

prozavertalingen dan ook steeds zelf te hebben vervaardigd en die vervolgens te hebben 

berijmd.954 De leden hadden voldoende talenkennis. Zo waren de meesten van hen door hun 

academische opleiding geschoold in het Latijn, kenden ze Frans en beheerste in ieder geval 

                                                             
952 Voor een uitgebreid overzicht van het fenomeen navolgen in de vroegmoderne Nederlandse literatuur 
zie Jansen, Imitatio, 2008. Voor een Europees overzicht zie, Petersen, Mimesis – Imitatio – Nachahmung, 
2000. 
953 Nil, Bedrooge mof, 1689, 15. Herman, die in deze klucht het gereguleerde toneel promoot, legt uit dat 
berijmen op zich geen grote kunst is – het is hooguit het begin van de dichterlijke loopbaan. 
954 Nil, Bedrooge mof, 1689, 14-15. Herman maakt duidelijk dat alleen echte poëten de stof zelf vertalen en 
berijmen. Hij rekent zich hier niet toe, maar theoretici als Nil zou hij er wel onder hebben geschaard. 
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Blaeu Italiaans, dankzij zijn grand tour door Italië. Dit waren dan ook de talen waaruit het 

genootschap zijn werken vertaalde. Welk Nil-lid ook Spaans beheerste, heb ik niet kunnen 

achterhalen. Kennelijk had in ieder geval één van hen tenminste passieve kennis van die taal, 

aangezien Jacob Vallan het genootschap Spaanse toneelstukken deed toekomen vanuit 

Madrid.955 

Toneelstukken werden óf in de groep vertaald en berijmd, óf door individuele leden die hun 

éérsté vérsié vérvolgéns tér béoordéling én vérbétéring aan hun colléga’s voorlégdén. De 

notulen geven een interessant beeld van de oorspronkelijke auteurs/vertalers van de 

afzonderlijke stukken. Zoals gezegd verschenen de toneelstukken steeds onder het vignet van 

het genootschap, zonder vermelding van de individuele auteur of hoofdvertaler op de 

titelpagina. De tegenvertaling Gelyke tweelingen was een groepsproject. Elk lid naam een deel 

van de tekst voor rekening en uiteindelijk werd de tekst tot een homogeen geheel gesmeed. Ook 

aan de tegenvertaling Gierige Geeraardt werd waarschijnlijk vanaf een zeker ogenblik 

gezamenlijk gewerkt. Daarnaast begon het genootschap in de zomer van 1671 in groepsverband 

aan een min of meer oorspronkelijk stuk, te weten een nooit in druk verschenen tragedie met de 

werktitel De dood van Julius Cesar. Dit treurspel is waarschijnlijk niet voltooid, althans niets wijst 

daarop. In ieder geval werd het nooit gepubliceerd. Dongelmans gaat ervan uit dat het hier om 

een tegenvertaling moet zijn gegaan die Nil naar aanleiding van Hendrik Verbiests berijming De 

doodt van Julius Caezar uit 1650 wilde vervaardigen. Schouwburgregent en Niltegenstander 

Simon Engelbrecht had de prozavertaling van Scudérys La mort de César gemaakt, die aan de 

grondslag van Verbiests berijming lag.956 De notulen doen echter vermoeden dat Nil geen 

concurrerende vertaling, maar een nieuwe tragedie wilde scheppen. Zo kreeg Bouwmeester op 

21 juli 1671 niet de opdracht een prozavertaling van het Franse toneelstuk te maken, maar om 

‘dé voornaamsté omstandighédén diér historié op ’t papiér té bréngén’.957 Of het genootschap 

zijn treurspel op een anderstalige tragedie wilde baseren is maar de vraag. Nil stelde namelijk 

kort daarna zelf de personages vast. Vervolgens had Meyer, specialist in de hartstochten, zich 

bereid verklaard de karakters verder uit te werken en gingen alle leden nadenken over de 

algehele opzet van het spel en over mogelijke nevenhandelingen.958 Indien een ander toneelstuk 

de directe bron voor Nil was geweest, dan waren personages, karakters, opzet en 

nevenhandelingen al gegeven geweest. Al vertalende greep het genootschap weliswaar 

regelmatig in de teksten in, maar dat was bij de tragedies doorgaans niet zo verregaand. Het lijkt 

er dan ook op dat Nil van het bekende verhaal over de Romeinse keizer een inhoudelijk 

oorspronkelijk historisch treurspel wilde maken. Dat het hierbij om een andersoortig project 

moet zijn gegaan dan het vorige, blijkt uit de strenge geheimhouding die met dit plan gepaard 

ging. De boete voor degene die het voornemen aan anderen bekend zou maken bedroeg maar 

liefst 25 gulden. Dat het hier niet om een tegenvertaling ging, blijkt ook uit de omstandigheden 

                                                             
955 Zie § 3.1.1.2. 
956 Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, [85]. 
957 Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, [85]. 
958 Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, [86]-[88]. 
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rond het ontstaan. Normaliter vervaardigde Nil alleen concurrerende versies van nieuwe 

Schouwburgstukken. Verbiests tragedie was echter al in 1650 in première gegaan en lijkt geen 

groot succes te zijn geweest: na slechts drie opvoeringen tot 1665 en twee in 1670 werd het stuk 

niet meer gespeeld.959 Ook is de tragedie niet herdrukt. Het is onwaarschijnlijk dat Nil zich pas in 

1671, dus ongeveer een jaar na de reprise, juist tegen dit in vergetelheid rakende stuk wilde 

afzetten, nu het met diverse concurrerende vertalingen op brandnieuwe Schouwburgstukken 

zoveel stof had doen opwaaien. Zoals gezegd is dit treurspel waarschijnlijk niet voltooid: op 11 

augustus 1671 wordt er in de notulen voor het laatst over gerept. 

Naast dat er toneelstukken in groepsverband werden vertaald of geschreven, vervaardigden 

de afzonderlijke leden ook hun eigen toneelstukken. Nils voorwoorden uit de beginjaren zijn 

vaak door een individueel lid ondertekend, maar dit was lang niet altijd de oorspronkelijke 

vertaler/auteur. Zo is de eerste druk van Gelyke tweelingen ondertekend door Antonides, terwijl 

we zeker weten dat dit een groepsproject betrof. 

Voor zover de oorspronkelijke auteurs uit de notulen kunnen worden achterhaald, is het 

opvallend dat Pels als hoofdauteur/vertaler bij minstens vijf van de zestien toneelstukken 

fungeerde waarmee het genootschap in de eerste tien jaar bezig was (zie tabel 5). Dit waren drie 

kluchten, waarvan twee waarschijnlijk inhoudelijk oorspronkelijk, de komedie De Hollandsche 

Franschman en het uit het Italiaans vertaalde zinnespel Tieranny van Eigenbaat. Meyer had in 

ieder geval een leidende rol bij de vertaalde tragedie Andromaché en bij de hervertaalde 

komedie Spookend weeuwtje. Antonides vertaalde de tragedie Orondates en Statira opnieuw. De 

iets jongere Lingelbach trad pas in de jaren zeventig actief als dichter naar voren: hij vertaalde 

Racines tragedie Iphigénie uit het Frans en schreef de zelfbedachte klucht De bekeerde alchimist. 

5.3 Inhoudssamenvattingen 

Zoals uit het voorbeeld aan het begin van deze studie bleek, wijzigde Nil de toneeltekst al 

vertalende soms grondig. Dat gebeurde echter niet bij alle stukken in gelijke mate: het 

genootschap maakte een verschil tussen komisch en tragisch toneel. Ysbrand Vincent geeft in 

het zestiende hoofdstuk van Naauwkeurig onderwys aan dat aanpassingen in toneelstukken die 

teruggaan op waargebeurde of bekende literaire verhalen niet zijn toegestaan. In de praktijk 

waren het vooral tragedieschrijvers die uit zulke bronnen putten. Ingrepen in de tekst waren 

volgens Vincent dan ook alleen toegestaan als het om komisch toneel ging. In feite waren deze 

aanpassingen bij komische stukken zelfs wenselijk. Blijspelen en kluchten moesten aan de 

doelcultuur worden aangepast, omdat daardoor de begrijpelijkheid en dientengevolge het 

plezier zouden toenemen. Zo dienen de plaats van handeling, de namen van de personages en 

hun gedrag de doelcultuur te weerspiegelen. Komische stukken die op die manier zijn aangepast, 

waren populairder dan letterlijke vertalingen. Vincent staaft die aanname door te verwijzen naar 

                                                             
959 Oey-de Vita en Geesink vermelden drie opvoeringen tot 1665. Oey-de Vita, Geesink, Academie, 1983, 
177. Volgens Van de Louw kende het stuk in 1670 twee reprises, maar hij vermeldt geen data. Van de 
Louw, Valeurs nationales [1979], 789. 
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de publieksreacties bij Hoofts Warenar als goed voorbeeld, en naar twee vertalingen van Blasius 

als sléchté voorbééldén. Hij téként vérvolgéns op dat tréurspélén géwoonlijk ‘maar simpélijk 

ovérgézét, én naar dén réghtén zin gérymt [wordén]’.960 De namen van de personages, de plaats 

van handeling en de manieren kunnen hier niet worden veranderd, omdat de verhalen die in 

treurspelen worden uitgebeeld doorgaans bekend zijn. Veranderingen zouden ertoe kunnen 

leiden dat de bronnen niet meer herkend worden, wat voor het publiek onplezierig zou zijn. 

Dat betekende overigens niet dat het genootschap helemaal niet ingreep in de 

toneelhandeling van treurspelen, bijvoorbeeld om de begrijpelijkheid te vergroten. Zo werden in 

het treurspel Orondates en Statira nevenhandelingen geschrapt en personages toegevoegd of 

juist weggelaten.961 In de overige twee tragedies, Agrippa en Andromaché, heeft Nil qua inhoud 

en figuren veel minder sterk ingegrepen. De grootste aanpassingen in de tragedies waren echter 

poëticaal van aard. Hét génootschap ‘vérclassicéérdé’ dé tonéélstukkén. Dat hiéld in dat Nil dé 

eenheid van handeling, tijd en plaats doorvoerde, personages psychologisch consistent maakte 

en het waar nodig een duidelijke moraal formuleerde. 

Hieronder volgt een overzicht met samenvattingen van de toneelhandeling. In de bijlage zijn 

uitgebreide samenvattingen – per scène – van de tegenvertalingen en initiaalvertalingen 

opgenomen. 

 

Korte inhoudssamenvattingen van de tot 1680 gepubliceerde toneelspelen 

 

Agrippa962 

De tragedie Agrippa vertelt het ingewikkelde mythologische verhaal van de Eneas-

afstammeling Agrippa, zoon van prins Tirrenus. Beide Nederlandse vertalingen gaan terug op 

een eigentijdse Franse tragedie. De eerste vertaling is afkomstig van Hendrik de Graeff. Qua 

handeling verschilt zijn versie niet van Nils tegenvertaling uit 1669. Het genootschap heeft 

vooral de taal en de presentatie van de voorgeschiedenis aangepast, zodat de tweede vertaling 

veel begrijpelijker is dan de eerste. 

Agrippa en Lavinia, prinses van Alba, houden van elkaar. Koning Tiberinus overlijdt 

plotseling door een ongeluk. Daarvan zijn alleen Agrippa – die toevallig veel op Tiberinus lijkt – 

en zijn vader Tirrenus op de hoogte. Laatstgenoemde ziet nu zijn kans schoon om koningsvader 

te worden: gedreven door zijn streven naar macht overreedt hij zijn zoon Agrippa zich als 

koning Tiberinus voor te doen. Als verklaring voor de zogenaamde verdwijning van zijn zoon 

beweert Tirrenus dat die door koning Tiberinus is gedood. Niemand twijfelt aan de waarheid 

van dit verhaal, ook Lavinia en Albina, de dochter van Tirrenus en de zus van Agrippa niet. 

Béidé vrouwén willén wraak némén door dé koning, Agrippa’s vérmééndé moordénaar, té 

doden, niet wetende dat de onschuldige Agrippa gedwongen wordt om voor koning te spelen. 

                                                             
960 Nil, Harmsén, ‘Onderwys’, 1989, 192 [XV]. 
961 Zie § 6.1.2.1. 
962 Hier worden de verkorte titels gebruikt. Bij de concurrerende vertalingen is voor spelling en titel 
uitgegaan van Nils toneelstukken. 
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Agrippa´s dilemma, de gehoorzaamheid aan zijn vader versus zijn liefde voor Lavinia, staat in 

het stuk centraal en wordt geïntensiveerd door de tussenkomst van een nieuwe aanbidder van 

Lavinia, die na de vermeende dood van Agrippa met Lavinia wil trouwen. Uiteindelijk weet 

Agrippa zich aan de macht van zijn vader te ontworstelen en maakt hij diens leugens bekend. 

De moord op Agrippa, de vermeende Tiberinus, wordt op het laatste moment voorkomen en 

alles komt tot een goed einde: Agrippa krijgt de hand van prinses Lavinia en wordt alsnog 

koning van Alba. 

 

Gelyke tweelingen 

In dit kluchtige blijspel van vijf bedrijven is de verwisseling van tweelingbroers, zoals Plautus 

die in de derde of tweede eeuw voor Christus in zijn stuk Menaechmi had beschreven, naar de 

vroegmoderne Republiek overgebracht. De eerste vertaling van Joan Blasius speelt zich af in 

Den Haag; Nil situeert de concurrerende vertaling in Amsterdam. Een tweelingbroer die in zijn 

jonge jaren van zijn broer werd gescheiden, komt per toeval in de stad waar zijn getrouwde 

broer woont, zonder diens nabijheid te vermoeden. Kennissen en familie van de tweeling zien 

herhaaldelijk de een voor de ander aan. Dat leidt tot veel misverstanden, tot de verwikkeling 

uiteindelijk wordt opgelost. Ook wordt het huwelijk van de tweede broer belicht. Hij heeft 

steeds ruzie met zijn vrouw vanwege zijn hoerenloperij. 

De twee Nederlandse versies verschillen op meerdere punten opvallend. Zo heeft Nil de 

voorgeschiedenis enigszins aangepast en een moraliserend einde toegevoegd: de broers 

verlaten bij Nil de stad niet gezamenlijk, maar de echtgenoten verzoenen zich en de echtgenoot 

belooft nooit meer een prostitué te bezoeken. 

 

Spookend weeuwtje 

Beide Nederlandse versies van dit blijspel hebben als plaats van handeling de binnenstad van 

Den Haag en bestaan uit vijf bedrijven. Ondanks de grote verschillen tussen beide stukken kan 

de plot als volgt worden samengevat: een jonge vrouw wordt verliefd op de vriend van haar 

broer die als gast in hun huis verblijft. Omdat de jonge vrouw sinds kort weduwe is, dient ze te 

rouwen, alle vermaak te mijden en zich niet in het openbaar te vertonen. De jonge vrouw is 

echter zo levenslustig en ingenomen voor de gast des huizes dat ze zich via een geheime deur 

toegang verschaft tot zijn kamer en daar liefdesbriefjes achterlaat, die hij ook beantwoordt. Als 

haar broer dit ontdekt, keurt hij het gedrag van zijn zus als onbetamelijk af en wil hij haar uit 

vrees voor de eer van de familie doden. Zijn vriend weet de eerwraak te voorkomen door zijn 

liefde te bekennen en om de hand van de jonge weduwe te vragen. De eer is hersteld en de 

liefde is gered. 

De handeling van beide vertalingen verschilt op veel punten aanzienlijk, bijvoorbeeld wat 

betreft de aanloop naar de verliefdheid van de jonge weduwe en de voorgeschiedenis. Ook heeft 

Nil Sofia toegevoegd – een voor de ontknoping belangrijk personage. 

 

Orondates en Statira 

De twee Nederlandse vertalingen gaan terug op een Franse tragedie, die op haar beurt 
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geïnspireerd was op een verhaal uit de tiendelige historisch-galante roman Cassandre (1642-

1650) van La Calprenède (1610-1663). Beide Nederlandse vertalers hebben in de verhaallijn 

ingegrepen. Zo heeft Blasius er vechtscènes aan toegevoegd en heeft Nil twee personages tot 

één samengevoegd. 

In het treurspel van vijf bedrijven staat de liefde van Orondates, een Scythische prins, en 

Statira, weduwe van Alexander de Grote, centraal. Hun liefde wordt verstoord door Roxane, de 

tweede weduwe van Alexander, die eveneens verliefd is op Orondates. Ook zijn er mannelijke 

nazaten van Alexander die met Statira willen trouwen. Roxane heeft Statira laten opsluiten om 

alléén té kunnén régérén én Orondatés’ hart té winnén. Orondatés én Statira blijvén ondanks 

alle complotten, tegenslagen en uitzichtloosheid standvastig en weigeren een andere 

huwelijkspartner dan hun geliefde. Daardoor verkeren zij meerdere keren in levensgevaar. 

Uiteindelijk worden ze met externe hulp bevrijd en wordt Statira tot wettige opvolger van 

Alexander gemaakt. Door haar huwelijk met Orondates wordt hij uiteindelijk koning van 

Babylonië. 

Van de drie tragedies is dit het treurspel dat Nil het ingrijpendst heeft aangepast. Zo wordt 

de externe hulp die tot de bevrijding van Orondates en Statira leidt al in het begin van het stuk 

ingeleid. Verder heeft Nil nevenhandelingen weggelaten, omdat het die niet nodig achtte voor 

de hoofdhandeling en om de begrijpelijkheid van dit complexe stuk te vergroten. 

 

Gierige Geeraardt 

Dit blijspel in vijf bedrijven speelt zich in de eerste Nederlandse versie van Blasius evenals in de 

Franse bron in Londen af, aan het hof van de Marquess of Pembroke (1601/1607-1636), een 

historisch persoon. De tegenvertaling van Nil heeft als setting de kring van de Amsterdamse 

gegoede burgerij. Het blijspel vertelt de verwikkelingen naar aanleiding van een weddenschap. 

Een nukkige broer, die zijn zus thuis opgesloten houdt omdat hij haar aan een zo rijk mogelijke 

kandidaat wil uithuwelijken, wedt dat het zijn vrienden niet zal lukken zijn zus te ontvoeren. 

Via allerlei listen weten de kompanen het sterk beveiligde huis van de broer binnen te dringen. 

De zus werkt graag mee aan haar ontvoering, omdat ze haar gevangenschap wil ontvluchten en 

verliefd is op één van de ontvoerders. Uiteindelijk beseft haar broer dat hij om de tuin is geleid 

en hij de weddenschap heeft verloren. Dan staat hij zijn zus toe om met haar geliefde te 

trouwen. 

De verhaallijn verschilt in de vertalingen op meerdere punten van elkaar: zo is de relatie 

tussen de personages anders, en heeft Nil een duidelijke aanleiding voor het conflict 

geformuleerd: de gierigheid van de broer. Hij hoopt door de weddenschap geld te winnen. Ook 

de voorgeschiedenis is hier een andere: in plaats van een tamelijk spontane weddenschap 

presenteert Nil het geheel als goed doordacht plan. 

 

Andromaché 

In vijf bedrijven wordt hier een Eneas-verhaal verteld. De Nederlandse versie volgt de tragedie 

van Racine nauwgezet. Orestes, de zoon van Agamemnon, komt naar Butrint om daar bij koning 

Pyrrhus, het zoontje van Andromaché en Hector, op te eisen, zodat die later geen wraak kan 
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nemen op de dood van zijn vader. Pyrrhus houdt Andromaché en haar zoon sinds de Trojaanse 

Oorlog gevangen. Omdat hij verliefd is op Andromaché en haar hart wil veroveren, houdt hij de 

uitlevering van haar zoon tegen. Echter, Andromaché wijst hem steeds weer af uit liefde voor 

haar overleden man, waardoor Pyrrhus haar zoon alsnog aan Orestes wil geven. Om haar zoon 

te redden, stemt Andromaché er uiteindelijk mee in met Pyrrhus te trouwen, maar ze is van 

plan om zichzelf direct na de ceremonie te doden. Orestes is verliefd op Hérmioné, die op haar 

beurt echter aan Pyrrhus beloofd is en door diens liefde voor Andromaché diep gekwetst is. 

Gedreven door haar verdriet over Pyrrhus’ voornémén mét Andromaché té trouwén gééft 

Hérmioné aan Orestes de opdracht Pyrrhus te doden. De uitvoer van dit plan brengt Orestes 

échtér niét dé vérwachté liéfdé van Hérmioné, maar haar haat. Zé hééft spijt van Pyrrhus’ dood 

en pleegt zelfmoord. Orestes verliest zijn verstand. De standvastige Andromaché en haar 

zoontje blijven ongedeerd. 

 

De vrijer in de kist 

Van deze klucht, die waarschijnlijk teruggaat op een Italiaans stuk, is de bron tot dusver niet 

bekend. Lieven en Magdaleentje hebben elkaar trouwbeloftes gedaan. Hun ouders zijn het daar 

echter niet mee eens en proberen de trouwbeloftes in te trekken. Omdat Magdaleentje te weten 

komt dat haar ouders haar naar Gouda willen sturen, zodat ze geen contact meer met Lieven 

kan hebben, schrijft ze hem in haar nood een briefje. Hij ontvoert haar naar zijn kamer en wil 

haar daar in een kist verbergen totdat hun ouders tot bedaren zijn gekomen. Helaas gaat er iets 

mis en raakt Lieven zelf in de kist opgesloten, met de sleutel in zijn zak. Magdaleentje rest niets 

anders dan zich onder de dekens van Lievens bed te verstoppen, omdat zijn moeder en later 

zelfs haar eigen ouders de kamer betreden. Zij menen allen dat Lieven zich uit woede jegens zijn 

moeder onder de lakens verborgen houdt. Met behulp van een smid wordt de kist geopend en 

klimt Lieven eruit. De ouders staan versteld als ze ook Magdaleentje in de kamer ontdekken. Na 

enig geharrewar staan ze ten slotte het huwelijk van de twee jongelui toe. 

 

Wanhébbelyke liefde 

Deze klucht is een zeer vrije vertaling van Philippe Quinaults La mère coquette (1665).963 De 

jonge Hendrik en Lucia zijn verliefd op elkaar. Weduwe Geertruij, de moeder van Lucia, is 

echter tegen het huwelijk van haar dochter omdat zij zelf verliefd is op Hendrik en hem graag 

zelf wil huwen. De vader van Hendrik, weduwnaar Joost, raakt op zijn beurt hevig verliefd op 

                                                             
963 ‘La mère coquette óf de vryzieke moeder, een geestig Blyspél van den Heer Quinault, in de Fransche 
taal […]. In het Fransche Tooneelstuk, gelyk dit Klúchtspél, wordt de Moeder op haar Dóchters Minnaar, én 
de Vader op zyn Zoons Meestrés, buitenspoorig verliefd; dóch de omstandighéden der geschiedenisse, ten 
opzichte der intrigues, óf warringe, én de incidens, óf voorvallen, zo wél als de ontwarring van het Bly, én 
Kluchtspél, […] zyn in hét laatsté, op ééné géhéélé andéré wyzé vérhandéld’. Toén dé twéé béroémdé 
Haagse acteurs en vrienden Jan Baptist van Fornenbergh en Jillis Noozeman in 1682 door huwelijken 
elkaars schoonvaders én schoonzoons werden, kozen ze – met een behoorlijke portie zelfironie – deze 
inhoudelijk passende klucht om op te voeren. Dat blijkt uit het voorwoord bij: Nil, Wanhébbelyke liefde, 
1704, A1r-A2v [zonder paginering]. Zie ook Van Rijndorp, Faustspiel, 1910, 116. Voor een samenvatting 
van de Franse bron zie, Noozeman, Nil, Van Leuvensteijn, Hans van Tongen, 2012, 220-225. 
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Lucia, de vriendin van zijn zoon en wil met haar trouwen. Naast de ongepaste verliefdheid van 

de ouders staat de gierigheid van Joost en Geertruij het huwelijk van Hendrik en Lucia in de 

weg. Zij weigeren (voldoende) financiële middelen aan hun kinderen te geven en verhinderen 

daarmee dat ze zelfstandig en gelukkig kunnen leven. Met de hulp van het verloofde stel Agniet 

(nicht van Geertruij) en Adriaan (neef van Joost) lukt het de geliefden uiteindelijk Geertruij en 

Joost van hun dwaze huwelijksplannen af te brengen, zodat Lucia en Hendrik alsnog met elkaar 

kunnen trouwen. Omdat er geen betere partij meer over is, besluiten Geertruij en Joost met 

elkaar in het huwelijksbootje te stappen. 

 

Tieranny van Eigenbaat 

Dit zinnespel in vijf bedrijven gaat terug op een Italiaans libretto dat als politiek-morele 

tragedie verscheen. In vergelijking met de Italiaanse tekst is de Nederlandse versie duidelijk 

ingekort. Ook werd de Nederlandse versié op énkélé liédérén én aria’s na niét gézongén. Dé 

algemene verhaallijn is de volgende: koning Verstand regeert samen met zijn vrouw Deugd het 

rijk Vrije Keuze. Na het verschijnen van de mannelijke Eigenbaat, die zich voordoet als 

vrouwelijke Reden van Staat, laat koning Verstand zich door haar inpalmen. Hij wendt zich af 

van zijn vrouw Deugd, omdat hij volkomen bezeten is door zijn nieuwe liefde. Daardoor kiest hij 

ook de verkeerde raadgevers en stuurt hij zijn betrouwbare adviseurs weg. Het gevolg is dat tal 

van goede eigenschappen, bijvoorbeeld koningin Deugd, sneuvelen door toedoen van de slechte 

karaktertrekken, zoals Arglistigheid en Bedrog. Uiteindelijk vermoordt Eigenbaat koning 

Verstand, neemt hij diens zus Wil tot vrouw en wordt hij zelf koning. Wil, die ook door haar 

liefde voor Eigenbaat verblind was, ontdekt de snode plannen van Eigenbaat te laat. Als 

echtgenote is ze onderschikt aan hem en kan ze zich niet tegen hem verzetten. 

 

Voor- én naspél 

Dit in- en uitleidende toneelstuk, dat uit een voorspel en een naspel van meerdere scènes 

bestaat, is een raamvertelling bij de komedie Gierige Geeraardt. Op bevel van Jupiter 

organiseren Melpomene, de muze van de tragedie en Thalia, de muze van de komedie, samen 

met Mercurius een toneelavond voor het Amsterdamse stadsbestuur. Ze twijfelen welk stuk ze 

voor die speciale avond moeten kiezen. De allegorische figuur Nyd en haar kinderen hebben 

aanvankelijk geen goed woord over voor de Amsterdamse Schouwburg en de stukken van Nil, 

die daar nu worden opgevoerd. Na het zien van Gierige Geeraardt stellen de kritische geesten 

hun mening bij en prijzen alle personages de Schouwburg en het stadsbestuur. 

 

Bekeerde alchimist 

Deze klucht vertelt het verhaal van een door de alchemie verblinde alleenstaande vader, die zijn 

bezittingen aan een Duitse bedrieger afstaat, omdat die zich voor geleerde alchimist uitgeeft. 

Bovendien wil hij zijn dochter Johanna – tegen haar zin – aan deze Duitse jonker uithuwelijken. 

Met de hulp van haar vriend Frederik, om wie ze veel geeft, weet ze de oplichter te 

ontmaskeren, zodat ze aan het einde van het stuk toestemming krijgt om met haar geliefde te 

trouwen. 
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Fielebout 

Dit kluchtige blijspel in drie bedrijven gaat terug op twee niet berijmde komedies van Molière. 

De hoofdhandeling is ontleend aan Molières komedie Le Médecin malgré lui, waarvan 

waarschijnlijk Jan Soolmans de eerste Nederlandse vertaling heeft vervaardigd. Het 

genootschap heeft sterk in het handelingsverloop ingegrepen door een deel van de komedie 

L’amour médecin in het tweede bedrijf te verwerken. Daardoor kent de versie van Nil 

bijvoorbeeld meer personages dan de vertaling van Soolmans. Ook voegt het genootschap een 

logische voorgeschiedenis toe en ontwikkelt het handelingsverloop zich niet toevallig, maar 

volgens een van tevoren bedacht plan. 

Een vrouw wil wraak nemen op haar echtgenoot omdat hij haar slecht behandelt. Daarom 

beweert ze dat hij arts is, die alleen dan zijn werk doet als hij een pak slaag krijgt. Min of meer 

toevallig is een enigszins welvarende man op zoek naar een goede arts voor zijn dochter, die 

niet meer kan praten. In werkelijkheid is haar stomheid een daad van verzet tegen haar 

uithuwelijking. Zij is verliefd op een andere jongen, die volgens haar vader te weinig geld heeft. 

De vermeende dokter wordt er met de nodige stokslagen naartoe gebracht en treedt nu op als 

arts. Later wordt hij vergezeld door de vriend van de dochter, die zich als apotheker voordoet. 

De vermeende dokter helpt de twee geliefden om bij elkaar te komen en de vader accepteert 

uiteindelijk deze verbintenis. 

5.4 Toneelgenres: theorie en praktijk 

De toneelteksten die het genootschap in de beginjaren schreef, horen tot verschillende 

toneelgenres. Naast de klassieke genres van het blijspel (komedie) en het treurspel (tragedie), 

zijn dat een voor- en naspel, een zinnespel, meerdere kluchten en kluchtige blijspelen. Zoals toen 

gebruikelijk was, vermeldde Nil op de titelpagina van elk toneelstuk het (sub)genre. Het 

toneelgenre bepaalde deels de keuzes die Nil maakte bij zijn ingrepen in de toneeltekst. Vooral 

de komische stukken blijken aan de doelcultuur te zijn aangepast. Bij de tragedies zijn de 

veranderingen minder ingrijpend. Dat dit geen toeval was en dat over de genres en de 

implicaties daarvan goed was nagedacht, kunnen we opmaken uit de toneeltheorie van het 

genootschap: in diverse hoofdstukken van Naauwkeurig onderwys wordt op dit aspect ingegaan. 

De hierna volgende bespreking van de toneelgenres geeft niet alleen Nils visie op de 

vérschilléndé soortén drama’s wéér, maar diént ook tér illustratie van de nauwgezetheid van 

Nils regelgeving. 

Tamelijk in het begin van Naauwkeurig onderwys, in hoofdstuk 7, onderscheidt Bouwmeester 

eerst vrij algemeen het ernstige (tragedie) en het komische drama (komedie) van elkaar. Nil 

houdt deze globale tweedeling op de meeste plekken in Naauwkeurig onderwys aan, maar splitst 

haar op sommige punten verder uit in subgenres als het kluchtig blijspel, de klucht en het 

zinnespel. De begrippen komedie of blijspel en tragedie of treurspel worden in de poëtica niet 

steeds met dezelfde betekenis gebruikt. Soms duiden ze overkoepelende toneelsoorten aan, dat 

wil zeggen komisch toneel (blijspel én klucht enzovoorts) en tragisch toneel (treurspel én 
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zinnespel); soms worden ze daadwerkelijk voor het concrete toneelgenre treurspel of blijspel 

gebruikt. 

In het 27e hoofdstuk beschrijft Bouwmeester de kleinste gemeenschappelijke noemer van alle 

tonéélstukkén door élk drama té définiërén als ‘één Gédicht béschrijvéndé één volkoomén 

geschiedenis bekwaam om door spreekende Personaadjén vértoont té wordén’.964 Vervolgens 

richt hij zich op de distinctieve kenmerken van ernstig en komisch toneel. In het daaropvolgende 

hoofdstuk beschrijft Dop de kenmerken van het treurspel en in het 35e hoofdstuk worden de 

eigenschappen van het blijspel op een rijtje gezet.965 

Mengvormen tussen het ernstige en het komische toneel stelt Nil niet op prijs. Zo kunnen 

komische elementen in ernstige stukken bij de leden niet op waardering rekenen. Ook spreekt 

Bouwmeester zich in het 27e hoofdstuk tegen de veelgebruikte genreaanduiding tragikomedie 

uit. Een tragikomedie was een tragedie met een blij einde. Joan Blasius noemde de 

initiaalvertaling Oroondate en Statira bijvoorbeeld een ‘tragikomedie’. Nil duidde de 

concurrerende vertaling aan als tragedie. Het genre tragikomedie is volgens Bouwmeester 

overbodig, omdat treurspelen niet per definitie slecht aflopen. Volgens Meyer moeten ze zelfs 

rechtvaardig aflopen. Bovendien verraadt die aanduiding de afloop van het stuk, wat ten koste 

gaat van de spanning en het vermaak. 

Of een toneelstuk tot de komische of de ernstige soort gerekend moest worden, werd in 

eerste instantie door de inhoud van een toneelstuk bepaald.966 Daarnaast bleek het toneelgenre 

uit de personages en hun taalgebruik. Het voornaamste inhoudelijke onderscheid is het gewicht 

van hét conflict. In hét tragisché génré ontstaat onénighéid rond één ‘grooté aangéléégénhéid’ 

met verstrekkende gevolgen: minstens één personage verkeert erdoor in levensgevaar of komt 

om. Een andere mogelijkheid is dat minstens één hooggeplaatst personage gezichtsverlies dreigt 

té léidén. Hét komisché tonéél hoordé daaréntégén mindér groté théma’s uit té bééldén dié 

eerder alledaagse problemen betroffen, zonder gevaar voor leven of aanzien, en voorzien van 

komische elementen. 

De ‘groté aangélégénhédén’ komén volgéns dé vroégmodérné tonéélthéorié hét méést voor 

onder koningen en vorsten, de in politiek en maatschappelijk opzicht invloedrijkste personen. 

Hun macht en positie heeft invloed op de intensiteit van de publieksemoties, met name vrees en 

medelijden. Bouwmeester gaat er dus conform de toenmalige genretheorie van uit dat ernstige 

stof tussen hooggeplaatste personages zich er het beste toe leent om de toeschouwer intens met 

de toneelhelden mee te laten leven en hen voor hun lot te laten vrezen. In principe, zo vervolgt 

                                                             
964 Nil, Harmsén, ‘Onderwys’, 1989, 309 [XXVII]. 
965 Oorspronkelijk had Antonides de opdracht gekregen om over dit onderwerp te spreken. Kennelijk was 
men niet tevreden over het resultaat, dat Antonides overigens niet persoonlijk had voorgedragen, maar 
dat hij door Dop in schriftelijke vorm liet overbrengen. In december 1673 hield Meyer nog eens een 
voordracht over de aard en kenmerken van het komische toneel. Dongelmans gaat ervan uit dat Meyers 
tekst in hoofdstuk 36 [XXXVI] van Naauwkeurig onderwys te vinden is, conform het register in de editie uit 
1765. Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, [212]. Harmsen gaat er – zonder een reden op te geven – van 
uit dat niet de tekst van Meyer, maar die van Antonides in het boek terecht is gekomen en dat Meyers 
tekst niet bewaard is gebleven. Zie Harmsens toelichting in: Nil, Harmsén, ‘Onderwys’, 1989, 395. 
966 Nil, Harmsén, ‘Onderwys’, 1989, 309, [XXVII]. 
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Bouwmééstér, kan tragisché stof ook mét ‘géwoné’ pérsonagés wordén uitgébééld, maar dit valt 

waarschijnlijk minder in de smaak bij het publiek. Ten eerste roept het minder sterke emoties 

op en ten tweede passen conflicten rond belangrijke kwesties niet bij gemiddelde mensen. Punt 

twee geldt ook voor een plot die een conflict vertoont over onbenullige zaken onder 

hooggeplaatsten. In de praktijk betekent dit dat in ernstige stukken doorgaans staatkundige 

problemen dienen te worden opgelost. Heersers volgen hun emoties in plaats van hun verstand, 

waardoor andere hooggeplaatsten en vaak ook het hele rijk in de problemen (dreigen te) komen. 

De door affecties overmande vorst is niet meer in staat om de juiste beslissingen te nemen, wat 

juist vanwege zijn of haar positie een groot gevaar met zich meebrengt. Ook in de komische 

stukken ontstaan de problemen doorgaans doordat een personage zijn persoonlijk geluk 

nastreeft ten koste van anderen. Hier laat het personage in kwestie zich eveneens leiden door de 

affecten en niet door het verstand. Echter, in de komische stukken staat het staatsbelang of het 

leven van anderen niet op het spel. Het conflict is onschuldiger en heeft minder verstrekkende 

gevolgen dan in de ernstige stukken. Het oproepen van hartstochten is overigens geen 

kenmerkende eigenschap van tragedies: zowel ernstig als komisch toneel moesten emoties bij 

het publiek opwekken.967 

5.4.1 Komisch toneel 

5.4.1.1 Indeling in subgenres 

Meyer definieert komisch toneel in hoofdstuk 35 als ‘één Toonéélspél vérbééldéndé dé daadén 

van gemeende persoonen op een belachchelijke [sic; d.w.z. grappige] wyzé’.968 In dit hoofdstuk is 

ook een kort overzicht opgenomen van de verschillende komische genres. Dat zijn het blijspel, 

het kluchtige blijspel en de klucht. Enkele hoofdstukken eerder doet ook Bouwmeester een 

poging om de komische stukken in te delen, al hanteert hij daarbij andere begrippen dan Meyer. 

Bouwmeester verdeelt komische stof eerst in ‘Ernstigé of Boértigé’ én vervolgens in ‘kluchtigé of 

staatigé’.969 Wat Bouwmeester precies met deze begrippen bedoelt, is niet helemaal duidelijk. 

Harmsen interpreteert de eerste twee begrippen als volgt: ernstige stof behelst grote emoties, 

térwijl één ‘boértigé’ plot zakén van mindér bélang behandelt, zoals persoonsverwisselingen.970 

Eén andéré mogélijkhéid is dat Bouwmééstér mét ‘érnstig’ én ‘statig’ doéldé op hét subgénré 

blijspel, dat volgens Meyer verhevener van stof en personages is dan het zogenaamde kluchtige 

                                                             
967 Zie bijvoorbeeld § 4.3.3.4 en 4.3.3.5.2. 
968 Nil, Harmsén, ‘Onderwys’, 1989, 394 [XXXVI]. Dit hoofdstuk verscheen in 1716 voor het eerst in druk 
achter de klucht De leevendige doode ‘[t]ot vullingé éénigér Bladzydén’, aangévuld mét passagés ovér hét 
blijspél uit Péls’ Horatiusvertaling en zijn Gebruik én misbruik. Nil, De leevendige, 1716, 35-39. 
969 Nil, Harmsén, ‘Onderwys’, 1989, 311 [XXVII]. 
970 Zie Harmsens toelichting in: Nil, Harmsén, ‘Onderwys’, 1989, 339-341. Harmsen gaat bij zijn indeling 
waarschijnlijk uit van Meyers indeling van de toneelstukken aan het begin van hoofdstuk 38 [XXXVIII] in 
Naauwkeurig onderwys. Daarin zegt Meyer dat toneelstukken door drie verschillende middelen indruk 
kunnén makén op hét publiék, namélijk door tén éérsté ‘vréémdé én aangénamé voorvallén’, zoals 
persoonsverwisselingen, ten tweede sterke hartstochten en ten derde kunst- en vliegwerk. De dichter 
dient wel slechts één van deze drie aspecten per toneelstuk te kiezen. Nil, Harmsén, ‘Onderwys’, 1989, 421 
[XXXVIII]. 
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blijspel, dat zoals de naam al zégt kluchtig én ‘boértig’ is. Dé dérdé catégorié, dé klucht, zou in dié 

indeling echter geen plaats hebben. 

Concreet beeldt een komisch stuk volgens Meyer een wens en/of plan van het 

hoofdpersonage uit dat door een ander persoon gedwarsboomd wordt. Het hoofdpersonage kan 

zich uiteindelijk aan die belemmering ontworstelen. Mocht de inhoud zo zijn dat het personage 

zich niet uit zijn of haar situatie kan bevrijden, dan mag het geenszins om een gewichtige zaak 

gaan, aldus Meyer. Het blijven hangen in een ongewenste staat moet de toeschouwer vermaken 

en dient geen medelijden op te roepen. Afhankelijk van de status van het hoofdpersonage is de 

graad van ‘vérwarring én téégénstribbéling’, mét andéré woordén hét conflict/dilémma waarin 

het hoofdpersonage verkeert, groter: hoe hoger de positie van het hoofdpersonage, hoe 

ingrijpender het conflict. 

Als we kijken naar de komische stukken die Nil in zijn beginjaren publiceerde, dan blijken 

deze doorgaans om alledaagse kwesties te gaan. Ten minste de nevenhandeling is gewijd aan 

een onschuldige liefde die door de ouders of de broer van de jonge vrouw gedwarsboomd wordt. 

Door list en externe hulp weten de twee geliefden uiteindelijk toestemming voor hun huwelijk te 

krijgen. Alleen in het blijspel Gelyke tweelingen vinden wé niét zo’n liefdesverhaal. Hier staan de 

verwisselingen van een eeneiige tweeling centraal. Daarnaast is er aandacht voor het slechte 

huwelijk van een van de broers, een thema dat ook in het blijspel Fielebout is verwerkt. Toch 

komt in het statige blijspel Spookend weeuwtje, dat in Haagse adellijke kringen gesitueerd is, het 

meer serieuze thema eerwraak voor. Als de broer van Jakoba vreest dat zij de eer van de familie 

heeft geschonden, dreigt hij haar te vermoorden om op die manier het geleden gezichtsverlies te 

herstellen. Jakoba verkeert dus even in levensgevaar en ook het aanzien van de adellijke 

personages wordt bedreigd. Pas als Jakoba’s broer ervan overtuigd is dat Jakoba niets 

onbetamelijks heeft gedaan, is het gevaar geweken. Dit toneelstuk onderscheidt zich ook qua 

vorm van de overige komische stukken. Als enig komisch drama is het hoofdzakelijk in 

alexandrijnen geschreven.971 Ook wisselen in dit stuk mannelijk en vrouwelijk rijm elkaar 

consequent af, zoals dat in de tragedies gebruikelijk was (zie onderstaand overzicht). De hogere 

sociale status van deze komedie weerspiegelt zich niet alleen in de handeling en het optreden 

van de personages, maar ook in de versmaat. Dat betekent dat Nil niet alleen een passende stijl 

koos bij komische stukken, maar het ook rijm en metrum aan de personages aanpaste: hoe 

verhevener de figuren, hoe meer regelmaat. 

5.4.1.2 Personages, stijl en vorm 

De stof is voor Bouwmeester niet het enige criterium bij de indeling van de komische stukken; 

ook dé afloop (‘gélukkig of ongélukkig’), dé rang of achtérgrond van dé pérsonagés (vorstélijk, 

burgerlijk, bucolisch of boers) en de stijl (hoog of laag) spelen een rol. Overigens wijst 

Bouwmeester er in hoofdstuk 27 op dat vorsten in principe ook in komische stukken kunnen 

optreden, al zou dat minder in de smaak vallen. Men vond dat uit het ten tonele voeren van 

                                                             
971 Dat zijn zes- of zesenhalfvoetige jamben met een middenrust. 
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hoogwaardigheidsbekleders in blijspelen een zekere verachting zou kunnen spreken en daar zou 

het publiek zich aan storen. Waarschijnlijk doelde Bouwmeester er hier vooral op dat de 

stedelijke overheid te vriend gehouden moest worden om niet opnieuw een sluiting van de 

Schouwburg in de hand te werken. 

Conform de eeuwenoude genreconventies wijst ook Meyer erop dat de stijl (woordgebruik) 

en de redeneringen in het komische toneel inferieur zijn aan die in treurspelen, omdat ook de 

personages een lagere sociale rang bekleden. Zo dienen sententiën te worden gemeden, omdat 

dié niét bij ‘dé burgérlijké maniér van spréékén’ passén. Dé stijl én hét taalgébruik horén in hét 

subgenre blijspel hoogwaardiger te zijn dan in het subgenre kluchtig blijspel.972 Ook qua rijm en 

metrum is er verschil, stelt Meyer, maar hij vermeldt niet waaruit dit bestaat. Conform de 

vroegmoderne toneeltraditie bestaat er bij blijspelen en kluchten nauwelijks uniformiteit wat 

betreft versmaat en rijm. Op één uitzondering na (Gierige Geeraardt) staan alle komische 

stukken van Nil in paarrijm (zie tabel 6). Wat betreft het metrum en de versmaat bestaat er een 

licht onderscheid tussen de subgenres, maar dit verschil is niet kenmerkend, zoals Meyer dat in 

Naauwkeurig onderwys stelde. Dat Gierige Geeraardt een uitzonderingspositie bekleedde, blijkt 

al op dé titélpagina, dié vérméldt dat dit blijspél ‘aan bézondéré maat noch rijm gébondén’ is. Hét 

blijspel Spookend weeuwtje is consequent in alexandrijnen opgesteld en komt qua prosodie sterk 

in de buurt van het ernstige toneel. De keuze voor deze versvorm werd ingegeven door de 

sociale setting van dit toneelstuk, te weten de adellijke Haagse kringen. Het blijspel Verwaande 

Franschman, heeft doorgaans zes- of zeseneenhalfvoetige jamben. Door onregelmatigheden in 

het metrum is er echter vaak geen sprake van alexandrijnen. De metrische diversiteit leidt er toe 

dat de prosodie minder gedragen is dan in het vorige blijspel. 

De kluchtige blijspelen en kluchten zijn qua versbouw over het algemeen nog vrijer (zie tabel 

6). Verslengte en metrum variëren hier sterk, al blijft de jambe de overheersende versvoet. Het 

kluchtige blijspel Fielebout en de klucht Bekeerde alchimist zijn qua versmaat en lengte 

uniformer: in beide stukken wisselen vier- en viereneenhalfvoetige jamben elkaar af. Het ludieke 

karakter van het vers ontstaat hier niet door een gebroken, dat wil zeggen onregelmatig 

metrum, zoals in de meeste komische stukken van Nil, maar door kortere gelijkmatige verzen 

waarin het rijm prominenter aanwezig is. Ondanks Nils hang naar waarschijnlijkheid heeft het 

genootschap zelfs de komedies die Molière in proza had geschreven, in de Nederlandse vertaling 

berijmd, zoals Fielebout. Kennelijk hoorden toneelstukken in het Nederlands op rijm te staan, 

want niet alleen Nil deed dit maar ook andere vertalers, zoals de initiaalvertaler Jan Soolman. 

 

                                                             
972 Nil, Harmsén, ‘Onderwys’, 1989, 395 [XXXVI]. 
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Titel 
Komisch 

genre 
Metrum en versmaat Rijm 

Gelyke tweelingen 
kluchtig 

blijspel 

onregelmatige versvoeten 

en -lengte 

paarrijm (AABB), afwisselend 

mannelijk en vrouwelijk 

Spookend weeuwtje blijspel alexandrijnen 
paarrijm (AABB), afwisselend 

mannelijk en vrouwelijk 

Gierige Geeraardt blijspel 
jambisch, onregelmatige 

verslengte 

onregelmatig rijm: omarmend rijm 

(ABBA) en paarrijm (AABB) 

Vrijer in de kist klucht 
onregelmatige versvoeten 

en -lengte 

paarrijm (AABB), afwisselend 

mannelijk en vrouwelijk 

Wanhébbelyke liefde klucht 
onregelmatige versvoeten 

en -lengte 

paarrijm (AABB), afwisselend 

mannelijk en vrouwelijk 

Bekeerde alchimist klucht 
vier- en vierenhalfvoetige 

jamben 

paarrijm (AABB), afwisselend 

mannelijk en vrouwelijk 

Fielebout 
kluchtig 

blijspel 

vier- en vierenhalfvoetige 

jamben 

paarrijm (AABB), afwisselend 

mannelijk en vrouwelijk 

Bedrooge mof klucht 

onregelmatige versvoeten, 

verslengte steeds rond de 

12 of 13 syllaben 

paarrijm (AABB), afwisselend 

mannelijk en vrouwelijk 

Verwaande 

Hollandsche 

Franschman 

blijspel 

onregelmatige versvoeten 

(vaak jamben), verslengte 

steeds rond de 12 of 13 

syllaben 

paarrijm (AABB), afwisselend 

mannelijk en vrouwelijk 

Tabel 6  Overzicht metrum, versmaat en rijm en hun relatie met Nils komische toneelgenres.  

 

Een klucht is volgens Meyer niet aan specifieke toneelregels gebonden. Het subgenre valt slechts 

onder de algemene toneelregels, dat wil zeggen de regels die voor alle toneelstukken gelden, 

zoals de drie eenheden, regels omtrent karakters van de personages en dergelijke. De klucht 

wordt vooral gekenmerkt door zijn beknoptheid: hij bestaat uit slechts één bedrijf in plaats van 

de vijf van een (kluchtig) blijspel of een tragedie. Op blijspelen van drie bedrijven die in de 

zeventiende eeuw ook gangbaar waren, wordt hier niet ingegaan.973 

Ook over de juiste lengte van (kluchtige) blijspelen en kluchten had het genootschap een 

visie. Allereerst vond men het het mooist wanneer de bedrijven ongeveer even lang waren.974 In 

de praktijk bleek dat echter lastig; de lengtes van de bedrijven verschillen dan ook. Verder was 

Nil van mening dat een blijspel in totaal tussen de 1500 en 2000 verzen moest tellen en per 

bedrijf niet meer dan twaalf scènes mocht hebben, omdat het stuk anders een eindeloze 

exercitie voor de toeschouwer zou worden. Een klucht diende in totaal hoogstens uit vijftien 

scènes te bestaan met een totale lengte van tussen de acht- à negenhonderd verzen.975 Behalve 

in lengte verschilt de klucht ook qua stijl en taalgebruik van het blijspel en het kluchtige blijspel: 

                                                             
973 Slechts één van Nils komedies uit de beginjaren bestaat uit drie bedrijven, namelijk Fielebout. 
974 Nil, Harmsén, ‘Onderwys’, 1989, 278 [XXIII]. 
975 Nil, Harmsén, ‘Onderwys’, 1989, 290 [XXIV]; 297-299 [XXV]. Voorwoord in: Nil, Bedrooge mof, 1704, *A6r. 
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in de klucht zijn die registers het laagst.976 Traditioneel kwamen de hoofdpersonages in kluchten 

uit de laagste klassen van de samenleving, zoals boeren en dienstboden. Echter, in de kluchten 

van Nil wordt hiervan afgeweken. De hoofdrollen worden vertolkt door tamelijk gefortuneerde 

en goedopgeleide burgers, niet door arme boeren of iets dergelijks, terwijl Fielebout in het 

gelijknamige kluchtige blijspel een eenvoudige tuinier is (in het oorspronkelijke stuk en in de 

eerste vertaling sprokkelt hij hout voor zijn levensonderhoud). De sociale rang van de 

personages werd in de toneelstukken zelf dus niet als distinctief kenmerk voor het genre klucht 

gebruikt. 

5.4.2 Ernstig toneel 

In hoofdstuk 28 définiéért Dop érnstig tonéél als ‘één Toonéélspél waar in één doorluchtigé [= 

vérhévén] én ongélukkigé handél na gébootzéért wérd.’ In Naauwkeurig onderwys wordt met 

ernstig toneel in feite alleen het treurspel aangeduid. Het zinnespel wordt maar één keer 

terloops genoemd, hoewel het genootschap in 1679 zelf een zinnespel uitgaf. Analoog aan zijn 

rangschikking van het komische toneel deelt Bouwmeester in het 27e hoofdstuk de ernstige 

stukken in op basis van de verhaallijn (hoofdpersonage verliest al dan niet zijn leven of aanzien), 

de sociale rang van de personages (vorstelijk of niet-vorstelijk), de afloop (goede of slechte), de 

stijl (hoog of laag) en de tijd waarin het verhaal zich afspeelt (oude, middeleeuwse of 

contemporaine toneelstukken).977 

5.4.2.1 Tragedie 

Volgens Dop vinden we de distinctieve kenmerken van het treurspel ten eerste in de stof en ten 

tweede in de wijze waarop deze is uitgewerkt.978 In de stof zijn het de voorvallen en de 

personages die het tragische genre verraden. De hoofdpersonages zijn zoals gezegd vorsten of 

‘hoogé pérsoonadjén’, térwijl dé voorvallén vérhévénér én ongéwonér zijn dan in allé andéré 

tonéélstukkén. Ook zijn tragédiés ‘ongélukkig’, wat volgens de leden van Nil niet verward mag 

wordén mét één sléchté afloop. ‘Ongélukkig’ bétéként hiér alléén dat één hoofdpérsonagé in één 

levensbedreigende situatie verkeert en hij of zij zich daar al dan niet aan weet te ontworstelen. 

Dat betekent dat ook een tragedie met een rechtvaardig einde ongelukkig kan zijn. Qua karakter 

spreekt Dop zich uit voor de aristotelische held – een personage met doorgaans goede, maar ook 

mindér goédé karaktértrékkén. Mét zo’n hoofdpérsoon kan hét publiék zich hét bésté 

identificeren, waardoor sterke vrees en medelijden kunnen ontstaan. In de praktijk zijn de 

personages bij Nil echter eerder zwart/wit: ze zijn of volledig deugdzaam of ze vertonen een 

overheersende slechte karaktertrek, zoals we in hoofdstuk zes zullen zien. 

De stijl van treurspelen hoort verheven te zijn, al moet daar in bepaalde situaties, zoals bij 

groot verdriet, van af worden geweken. Het is onwaarschijnlijk dat iemand met een hevige 

gevoelsuitbarsting eloquente redevoeringen afsteekt. De stijl van treurspelen is krachtiger, 

                                                             
976 Over de klucht en de ontwikkeling van dit genre zie Van Stipriaan, Leugens, 1996, 19-21, 38-58. 
977 Nil, Harmsén, ‘Onderwys’, 1989, 311 [XXVII]. 
978 Nil, Harmsén, ‘Onderwys’, 1989, 343 [XXVIII]. 
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omdat de behandelde zaken ernstig en verheven zijn. Daarom mogen er ook af en toe sententiën 

wordén gébruikt. Dé sériéuzé inhoud mag niét door komisché intérmézzo’s wordén 

onderbroken, zoals dat gebeurt in de minderemanstonelen, omdat dit indruist tegen de 

waarschijnlijkheid. Qua lengte telt een tragedie minder scènes dan een komedie, namelijk 

maximaal acht, tegenover maximaal twaalf in de komedie. De totale lengte verschilt bij deze 

twee genres echter niet, zodat we ervan kunnen uitgaan dat de scènes van een treurspel 

doorgaans langer moesten zijn dan die van een blijspel.979 Anders dan hun talloze stukken met 

variaties in metrum en soms ook in rijm, zijn Nils tragedies en het zinnespel veel uniformer. Ze 

bestaan alle uit alexandrijnen. Mannelijk en vrouwelijk rijm wisselen elkaar af en er wordt 

consequent paarrijm (AABB) gebruikt, geheel conform de gebruikelijke tragedievorm. Het 

gelijkmatige ritme van de alexandrijn en het regelmatige rijm werden kennelijk als verheven 

prosodie waargenomen die bij een hoog register hoorde. 

5.4.2.2 Zinnespel 

Tieranny van Eigenbaat (1679) is het enige zinnespel uit Nils beginperiode. In 1707 bracht het 

genootschap nog een vervolg uit onder de titel Ondergang van Eigenbaat, maar over het 

subgenre zinnespel vinden we in de genrebeschouwingen van Nil niets terug. Ook om die reden 

is dit genre een buitenbeentje in Nils toneelkunst. Alleen Vincent behandelde in hoofdstuk 16, bij 

dé namén van dé pérsonagés, héél kort hét ‘Spél van zinnén’, dat volgéns hém ovéréén moéten 

komén mét dé ‘bétéékénéndé éigénschap’ van hét pérsonagé.980 Zo moet een personage met de 

naam Deugd zich daadwerkelijk deugdzaam gedragen. Het karakter van de allegorische figuren 

mag dus niet in strijd zijn met hun naam. 

Tieranny van Eigenbaat is de vertaling van een Italiaanse politiek-morele tragedie die, zoals 

de titelpagina van het Italiaans stuk verraadt, als opera werd opgevoerd. Gezien de handeling – 

een machtsstrijd aan het hof van koning Verstand – de status van de personages en de stijl, hoort 

Nils vertaling zonder twijfel tot het ernstige toneel. Maar de muziek en dans die op sommige 

plaatsen in dit stuk voorkomen, laten zien dat het hier om een ander genre ging dan een 

tragedie. Nil gaf aan de Tieranny van Eigenbaat dan ook bewust de naam zinnespel. In een 

classicistisch gereguleerde tragedie waren allegorische zingende personages uit den boze, 

omdat ze niet rijmden met de waarschijnlijkheid. De namen van de personages, bijvoorbeeld 

Deugd en Verstand, zorgden direct voor een breuk in de realiteitsillusie, omdat ze niet in het 

echte leven voorkwamen. Hetzelfde gold voor de bijzondere kostuums bij de zinnespelen, die 

met allerlei symbolen naar de betekenis en eigenschappen van de personages verwezen.981 

Dergelijke realiteitsdoorbrekende procedés zorgden ervoor dat de onderliggende ideeën in een 

zinnespel onder de aandacht worden gebracht, meer dan dat dit doorgaans in tragedies, 

komedies of kluchten gebeurt. Het symbolische karakter is aan een allegorisch spel immers 

                                                             
979 Nil, Harmsén, ‘Onderwys’, 1989, 290 [XXIV]. 
980 Nil, Harmsén, ‘Onderwys’, 1989, 192 [XV]. 
981 Voor een analyse van de iconologische bronnen die ten grondslag liggen aan de kostuums bij Tieranny 
van Eigenbaat, zie: Nil, Holzhey, Van der Haven, Tieranny, 2008, 19-25, 74-76, 195-199. 
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inherent. Nils zinnespel is dan ook een politiek en moreel leerstuk dat staatkundige en ethische 

theorieën voor een brede laag van de bevolking toegankelijk maakte.982 

5.4.3 Het voor- en naspel 

Nil publiceerde in de beginjaren één voor- en naspel bij de komedie Gierige Geeraardt. De 

aanleiding voor dit in- en uitleidende toneelstukje was de opvoering van dit blijspel in de 

Schouwburg voor het Amsterdamse stadsbestuur inclusief de burgemeesters, op 28 maart 1679. 

Het voor- en naspel was net op tijd klaar, maar werd uiteindelijk niet opgevoerd. Het 

toneelbezoek van het stadsbestuur werd na de komedie Gierige Geeraardt uiteindelijk afgesloten 

met Nils klucht Wanhébbelyke liefde.983 De theaterregenten hadden het voor- en naspel niet 

goedgekeurd, zoals uit het voorwoord bij dit toneelstukje blijkt.984 Over de redenen waarom het 

stuk niet is opgevoerd staat niets vermeld. De afwijzing door het Schouwburgbestuur is 

enigszins bijzonder te noemen, dat meerdere Nil-leden in 1679 bestuursfuncties in het theater 

bekleedden. De regenten Meyer en Pels hadden het voor- en naspel op 24 maart tijdens een van 

de Nilbijeenkomsten zelf nog voorgelezen en hadden er kennelijk mee ingestemd het stuk aan de 

overige theaterregenten voor te leggen.985 De Schouwburghoofden die geen deel uitmaakten van 

het genootschap maakten vervolgens bezwaar tegen de opvoering. Waarschijnlijk werd dit in- 

en uitleidende stuk niet toegelaten vanwege de inhoud. Het genootschap had het stuk als 

verweer tegen zijn critici willen gebruiken. In het voorwoord plaatst Nil zijn stuk in de traditie 

van Joan Pluimers voorspel uit 1678, dat tijdens de officiële opening van de Schouwburg onder 

aanwezigheid van de burgemeesters werd opgevoerd. Pluimer had daarin het genootschap 

indirect maar herleidbaar bekritiseerd.986 Nils verweer tegen allerlei kritiek kon dan ook als 

directe repliek op Pluimers eerder voorspel worden gelezen. Inmiddels was Pluimer zelf ook 

regent van de Schouwburg, samen met Meyer en Pels, en geen van beide partijen zal in 1679 uit 

zijn geweest op een opleving van het oude conflict of op een nieuwe Schouwburgrel. 

Nils verweer tegen de kritiek op hun werk was evenals Pluimers voorspel in een allegorisch 

jasje gestoken. Nu de stukken van het genootschap op de Schouwburg werden gespeeld en er 

meerdere leden in het theaterbestuur zaten, veranderde kritiek op de Schouwburg tegelijkertijd 

in één aanval op hét génootschap. Nil zag daarin ‘kwaadspréékén dér néuswyzén’ én vérdédigdé 

zichzélf mét één vérwijzing naar dé groté bijval én dé hogé financiëlé opbréngstén ‘sédért dé 

hérvórming’ van dé Amstérdamse Schouwburg.987 

                                                             
982 Voor meer informatie over vooral de staatkundige implicaties zié Van dér Havén, Holzhéy, ‘Tiéranny’, 
2007. 
983 Rasch, Repertoire [ongepubl.]. 
984 Nil, Voor- én naspél, 1679, *3r. 
985 Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, [498]. 
986 Voor meer informatie over Pluimers voorspel zie § 3.1.3.3. 
987 Nil, Voor- én naspél, 1679, *3v. 
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Afb. 22 en 23  Eén van Romeyn de Hooghes ontwerpen voor de titelprent en het frontispice (1713) bij Nils Voor- en naspel  met de 

allegorische personages uit dit  in - en uitleidende toneelstuk.  Links -/rechtsboven is  Nils vignet nagebootst (SBH : 127 B 4).  
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Over voor- en naspelen wordt in Naauwkeurig onderwys niet direct getheoretiseerd. Toch 

vinden we er informatie over dit genre: in het laatste hoofdstuk beschrijft Meyer verschillende 

soortén prologén, té wétén dé ‘aanprijzéndé’ proloog, die de komedie of de toneeldichter roemt; 

dé ‘vérantwoordéndé’ proloog, dié kritiék van tégénstandérs paréért of loftuitingén waardéért 

én dé ‘voorstélléndé’ proloog, dié hét tonéélstuk inhoudélijk inléidt. Vérdér zijn ér prologén ‘mét 

konstwerken’, dié Nil hiér uitdrukkélijk als modévérschijnsél van dé éigén tijd typéért én dié 

gericht zijn aan hoge gasten tijdens een opvoering. Zij worden in die prologen uitdrukkelijk 

géprézén. Ook warén ér méngvormén; Méyér noémt zé ‘vérméngéndé’ prologén. Zij vertonen 

alle of in ieder geval meerdere kenmerken van de eerste vier prologen.988 

Voorts vergelijkt Meyer de aristotelische proloog met de proloog van komedieschrijvers 

Plautus en Terentius. De aristotelische proloog beslaat doorgaans het eerste deel van een 

tragedie en heeft tot doel het het publiek in te lichten over de voorgeschiedenis en de onderlinge 

relatie tussen de personages. De proloog is met andere woorden een onderdeel van het 

toneelstuk zelf. Plautus en Terentius schreven daarentegen prologen die qua handeling losstaan 

van de komedie die volgt. Hun prologen geven een toneelstuk een metadiscursief kader. Volgens 

Méyér warén dé prologén van Plautus doorgaans ‘voorstéllénd’, térwijl Téréntius zijn prologén 

vooral als verweermiddel tegen critici gebruikte en zijn komedies erin aanprees. De plaats van 

dé proloog kon variërén: soms stond hét inléidéndé stuk ‘voor hét gantsché spél, én somtyds 

kwam zy na één déél van’t spél’. Andérs dan bij dé aristotélisché proloog tradén hiér pérsonagés 

op die geen deel uitmaakten van de erop volgende toneelstukken. Vaak waren dat bijzondere 

figuren, zoals goden. De figuren richtten zich weleens rechtstreeks tot het publiek en voorzagen 

het van allerlei achtergrondinformatie en van het beoogde interpretatiekader.989 Zo’n proloog 

was met andere woorden een metatoneelstuk, dat de komedie inleidde en verklaarde. 

Nils voor- en naspel is een raamvertelling bij het blijspel Gierige Geeraardt en staat qua 

inhoud en personages geheel los van dit blijspel. Bijna alle personages zijn goddelijke wezens. De 

negen muzen, met name Melpomene en Thalia, krijgen van oppergod Jupiter de opdracht om 

samen met Mercurius een Schouwburgavond voor de Amsterdamse burgemeesters voor te 

bereiden. Van de partij is ook de allegorische figuur Nyd, die hier staat voor vijandschap of 

vijand, vergezeld door vier van haar niet minder vijandig gezinde kinderen en enkele 

‘ondéraardsché spokén’. Zij hébbén aanvankélijk géén goéd woord ovér voor dé Amstérdamsé 

Schouwburg en de stukken die er in 1678 in première waren gegaan. Deze waren bijna allemaal 

door Nil geschreven. Nyd en haar kinderen vinden de nieuwe toneelstukken droog en visueel 

onaantrekkelijk. Ook stoort het hen dat het vertaalde literatuur betreft en dat het genootschap 

zich zo naar de Franse mode richt, zoals blijkt uit de volgende tamelijk zelfironische passage: 

Uw’ spélén zyn zo droog: 
Zy spéélén niét mét al voor ’t oog. 
En waar’t nóch éigén’ stóf. Maar néén, gélyk hét dansén, 

                                                             
988 Nil, Harmsén, ‘Onderwys’, 1989, 439 [XXXIX]. Ovér dé proloog ‘mét kunstwérkén’ théorétiséért Méyér in 
hoofdstuk 38 [XXXVIII], 427. 
989 Nil, Harmsén, ‘Onderwys’, 1989, 437-438 [XXXIX]. 
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O Kunstgénootschap, acht gé al, ’t géén komt van dé Franschén. 
Hunn’ snóttebél is uw juweel.990 

Desalniettemin kiezen Mercurius en de muzen het door Nil geschreven blijspel Gierige Geeraardt 

uit voor het bezoek van de stedelijke overheidsbekleders. Reden hiervan is dat het nog maar 

korte tijd gespeeld wordt en toch al een groot succes blijkt te zijn. Overigens verdedigt niemand 

in de raamvertelling het genootschap; hooguit zegt Mercurius een keer dat de nieuwe stukken 

bij de kenners goed in de smaak vallen.991 Toch ontkracht dit metatoneelstukje direct alle 

verwijten van de critici, aangezien er veel spektakel in voorkomt en het niet teruggaat op een 

Franse bron. Pas in het naspel, met andere woorden nadat het blijspel Gierige Geeraardt is 

vertoond, worden het genootschap en de Schouwburg gerehabiliteerd: zelfs Nyd en haar 

kinderen moeten nu bekennen dat ze een uitermate geslaagd en goed gespeeld toneelstuk 

hebben gezien. 

Terwijl de goddelijke personages het toneel, dat de berg Parnassus verbeeldt, via een 

neerdalende wolk betreden en vliegend weer verlaten, komen Nyd, haar kinderen en de spoken 

op ‘uit dé Afgrond’ ‘vol vlam én damp’ én vérdwijnén zé ook wéér via dié wég.992 Naast dit 

vliegwerk was er nog meer spektakel bedacht: gezang in bijvoorbeeld de eerste scène van het 

voorspel en een kluchtig dansje tussen de tweede en de derde scène van het naspel, dat in een 

régiéaanwijzing als volgt is omschrévén: ‘Hiér komén 4, óf 6 Gékkén uitspringén, dié mét dé 

Pantalonnade, óf Kórte-Lange-Man, dé wélké van ondér uit hét Toonéél opkomt, danssén’.993 

Dit werkje is feitelijk een mengvorm tussen proloog en epiloog, in de traditie van de prologen 

van Plautus en Terentius. Op de inhoudelijke introductie van de komedie zelf na vinden we in dit 

toneelstukje alle kenmerken van de verschillende prologen terug. 994 Zo krijgen hoge gasten, in 

dit geval het stadsbestuur, in directe toespraken het nodige lof toegezwaaid. Verder verdedigt 

Nil zoals gezegd het eigen werk en prijst het met name zijn blijspel Gierige Geeraardt aan. 

5.4.4 Toneel met ‘konstwerken’ 

Nil staat vooral bekend om zijn pleidooi voor het gereguleerde toneel. Zoals het voor- en naspel 

doet vermoeden, betekent dit echter niet men een afkeer had van toneelstukken met zogenaamd 

kunst- en vliegwerk, zoals blijkt uit het extra lange hoofdstuk 38 in Naauwkeurig onderwys. 

Naast bijzondere gebeurtenissén én stérké hartstochtén kondén ook ‘konstwérkén’ één 

tonéélstuk luistér bijzéttén. Ondér ‘konstwérkén’ vérstond Méyér, dié dit hoofdstuk schrééf, 

muziek, dans en vooral het gebruik van toneelmachines.995 Volgens Nil mogen deze zaken in 

zowel komische als ernstige stukken voorkomen. De facto gaat het hier niet om een eigen genre, 

                                                             
990 Nil, ‘Voorspel’, 1679, 11. 
991 Nil, ‘Voorspel’, 1679, 14. 
992 Nil, ‘Voorspél’, 1679, 4, 7; Nil, ‘Naspel’, 1679, 5. 
993 Nil, ‘Naspel’, 1679, 4. 
994 Dat in het voorspel niet op de inhoud wordt ingegaan en dat het voor- en naspel andere personages 
heeft dan het blijspel hangt samen met de opvatting dat treur- en blijspelen uit vijf bedrijven moeten 
bestaan. Nil wilde namelijk voorkomen dat de proloog als extra bedrijf wordt gezien. Nil, Harmsen, 
‘Onderwys’, 1989, 427 [XXXVIII]. 
995 Nil, Harmsén, ‘Onderwys’, 1989, 421 [XXVVIII]. 
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maar om de vergroting van de (visuele) aantrekkelijkheid door middelen buiten de toneeltekst 

om. Nil heeft dit vooral in het voor- en naspel (machines en dans) en in het zinnespel Tieranny 

van Eigenbaat (muziek en dans) zelf toegepast, maar ook in bijvoorbeeld de komedie Spookend 

weeuwtje, waar de dronken knecht Flip in de vierde scène van het tweede bedrijf een lied zingt. 

Terwijl hij in dé éérsté druk uit 1670 op dé mélodié van ‘Grand ballét’ nog ovér actuéél politiéké 

théma’s zingt, zoals dé Twéédé Engélsé Oorlog (1665-1667) en de bedreiging door de Fransen, 

zingt hij in de tweede, verbeterde druk uit 1677 een heel ander, volledig apolitiek drinkliedje op 

dé mélodié van ‘Béuvons, chérs Amis, béuvons’.996 Deze wijziging hing natuurlijk samen met het 

verbod op onder andere actueel politiek toneel op de Schouwburg.997 Maar nu terug naar Nils 

opvattingén ovér tonéélstukkén mét ‘konstwérkén’. 

Het genootschap ziet geen reden waarom toneelstukken niet muzikaal of visueel opgeleukt 

zouden mogen worden. Immers, niet alleen de toneeldichters uit de klassieke oudheid deden dit, 

maar ook de Italianen en Fransen.998 Bélangrijk is wél dat ér ‘véélé, vérschéidéné, héérlijké én 

noch niet geziene konstwerkén’ vértoond wordén. Hét publiék gaat zich vérvélén als hét stééds 

dezelfde dingen te zien krijgt. Bovennatuurlijkheden als vliegende goden zijn op de bühne alleen 

toegestaan als ze zijn ingébéd in klassiéké mythologisché stof, ‘dé fabulén dér Oudén’.999 

Vanwege de grote bekendheid van de klassieke mythologische verhalen storen deze elementen 

de toeschouwer niet, ondanks hun onwaarschijnlijkheid of zelfs onmogelijkheid. De dichter 

hoort er wel goed op te letten dat het vliegwerk niet als doel op zich wordt gebruikt, maar dat hij 

het zo inzet dat het in dienst staat van de handeling of de ontknoping.1000 Om ongewenste 

reacties van het publiek te voorkomen, moeten dergelijke kunstwerken geloofwaardig op de 

planken kunnen worden gebracht. En ook voor de werkelijk onmogelijke bovennatuurlijkheden 

geldt dat ze een zekere innere logica moeten volgen om het publiek te behagen. 

Aantrekkelijk zijn de stukken met kunstwerken ook vanwege hun decors, die per bedrijf 

veranderen, aldus Meyer. Dat is hier – in tegenstelling tot de aan een strenge eenheid van plaats 

gehouden stukken – toegestaan. De eenheid van plaats wordt in deze toneelvorm veel vrijer 

opgévat, al mag zich ook hiér hét éné bédrijf niét ‘op dé Aardé, één andér in dé hél, én één andér 

wéér in dé Héémél’ afspélén.1001 Meyer adviseert verder dat de dichter die vliegwerk in zijn 

toneelstuk wil verwerken, verstand heeft van toneelmachines in het algemeen en van de 

toneelvloer waar ze vertoond worden in het bijzonder. Alleen dan kan hij zijn kunstwerken 

zodanig maken 

                                                             
996 Nil, Spookend weeuwtje, 1670, 23-25; Nil, Spookend weeuwtje, 1677, 23. 
997 Bovendien was het liedje inmiddels enigszins gedateerd. Zeven jaar na de eerste druk was bijvoorbeeld 
de dreiging door de Fransen veranderd in bittere realiteit door het uitbreken van de Franse Oorlog in 
1672. 
998 Nil, Harmsén, ‘Onderwys’, 1989, 422 [XXXVIII]. Ton Amir wees erop dat Meyer in dit hoofdstuk veel 
idééën van Hédélin d’Aubignac én Cornéillé hééft vérwérkt. Amir, ‘26 méi’, 1996, 263-264. 
999 Nil, Harmsén, ‘Onderwys’, 1989, 423 [XXXVIII]. 
1000 Nil, Harmsén, ‘Onderwys’, 1989, 425 [XXXVIII]. 
1001 Nil, Harmsén, ‘Onderwys’, 1989, 426 [XXXVIII]. 
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dat het wegschikken ofte gereedmaaken vande werktuigen, daar door zy te weege gebragt werden, 
niet al te lang een tyd wegh sleepe, op dat het verdriet van dien niet overweege, gelijk in myn Gulde 
Vlies gebeurt is, daar by na zo veel tyd doorloopt met de konstwerken tussen de Bedryven gereedt 
te maaken, als die inde Bedryven te vertoonen.1002 

Het genootschap blijkt wat betreft het gebruik van toneelmachines dus een veel liberalere 

houding te hebben gehad dan meestal wordt aangenomen. In de praktijk is het wel zo dat Nil er 

nauwelijks gebruik van heeft gemaakt. Toch wordt in dit hoofdstuk duidelijk dat men zich niet 

distantieerde van de barokke toneelstukken die Nil-leden voor de oprichting van het 

genootschap hadden geschreven. Zo haalt Meyer in dit hoofdstuk regelmatig de barokke 

tragedies Gulden Vlies en Didoos dood aan. 

5.5 Aanhoudend succes: drukken en opvoeringen 

Toen de stukken van Nil vanaf 1678 werden opgevoerd, na de heropening van de Schouwburg in 

Amsterdam, bleken er enkele kaskrakers tussen te zitten die gedurende het grootste deel van de 

achttiende eeuw opvallend populair bleven. Dat valt te herleiden uit de opvoeringsgeschiedenis 

van Nils werken en het aantal herdrukken. 

5.5.1 Drukken tussen 1669 en 1800 

Alle toneelstukken van Nil die tot 1680 voor het eerst waren verschenen werden minstens één 

keer herdrukt, zoals uit onderstaand overzicht blijkt.1003 Tabel 7 geeft een globale indruk van de 

herdrukken en het feit of die al dan niet zijn verbeterd (v) ten opzichte van de vorige druk. Er is 

hier geen rekening gehouden met variaties van drukken uit hetzelfde jaar, zodat het 

daadwerkelijke aantal uitgaven en drukken hoger is.1004 Het genootschap vermeldt telkens op de 

titelpagina om de hoeveelste druk het gaat en meestal ook of er in de nieuwe druk is ingegrepen. 

Uit het overzicht blijkt dat in 1715 de laatste verbeterde drukken verschenen, wat erop duidt dat 

het genootschap destijds – in welke samenstelling dan ook – nog moet hebben bestaan. 

                                                             
1002 Nil, Harmsén, ‘Onderwys’, 1989, 427 [XXXVIII]. 
1003 Dit overzicht is samengesteld uit Dongelmans, Documenten, 1986, Harmsen, Ceneton, 2014 en de STCN. 
1004 Zo zijn er van Nils Agrippa in totaal drie variaties van de tweede druk verschenen, waarvan twee 
zonder jaartal, die met een ander zetsel gedrukt zijn. Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, 320. Voor 
gedetailleerde boekhistorische informatie zie: Harmsen, Ceneton, 2014. Meer boekhistorisch onderzoek 
naar de werken van Nil zou veel nieuwe gegevens over de drukken en uitgaven kunnen opleveren. 
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Titel (Her)drukken voor 1800 

Agrippa 1669, 1678 v,1005 1714 v, 1734 

Gelyke tweelingen 1670, 1677,1006 1682 v, 1715v 

Spookend weeuwtje 1670, 1677 v, 1678, 1684, 1697, 1705, 1706, 1713 v, 1715 v, 17201007 

Orondates en Statira 1670, 1678 v,1008 1715 v, 1736 

Gierige Geeraardt 1671, 1679,1009 1681, 1713 v, 1727, 1750 

Andromaché 1678, 1715 v, 1723, 1744 

Vrijer in de kist 1678, 1704 v, 1739 

Wanhébbelyke liefde 1678, 1704 v, 1722, 1753, 1789 

Tieranny van Eigenbaat 1679, 1680, 1705 v, 1706 v, 1728, 1738 

Voor- en naspel 1679, 1713 [v]1010 

Bekeerde alchimist 1680, 1714v 

Fielebout 1680, 1711 v, 1712 v, 1716, 1752, 1789 

Tabel 7  Jaren van latere heruitgaven en herdrukken van Nils  vroege stukken.  

 

Wij weten niet hoe hoog de drukoplagen van de afzonderlijke drukken of uitgaven waren. Toch 

laat dit overzicht zien dat het blijspel Spookend weeuwtje met negen herdrukken of heruitgaven 

een uitschieter is. Qua hoeveelheid herpublicaties komt het in de buurt van Hoofts Warenar, die 

in een vergelijkbare periode tussen 1626 en 1689, dus 43 jaar na de eerste herdruk, elf 

herdrukken kende. Ook overtreft Nil qua hérdrukkén Brédéro’s Klucht van de Koe (1619), die 

tussen 1620 en 1678 acht keer opnieuw werd uitgegeven.1011 Eveneens populair waren de 

blijspelen Gierige Geerardt en Fielebout en het zinnespel Tieranny van Eigenbaat, met vijf 

herdrukken. Acht van de twaalf toneelstukken die in de beginjaren van het genootschap waren 

ontstaan, wérdén na 1730 nog hérdrukt, dus zo’n vijftig à zéstig jaar na hun ontstaan. Fielebout 

en de klucht Wanhébbelyke liefde werden in respectievelijk 1752 en 1753 en zelfs in 1789 nog 

herdrukt. En ook Gierige Geeraardt beleefde in 1750 een nieuwe publicatie. 

                                                             
1005 Op de tweede druk staat niet vermeld dat het om een verbeterde versie gaat. Uit de notulen laat zich 
dit echter wel afleiden. Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, [458], [461]-[462]. 
1006 De tweede druk van de komedie Gelyke tweelingen is aangepast aan de nieuwe spelling van Nil en 
verscheen onder de titel Gelyke twélingen, verder lijkt er niet in de toneeltekst te zijn ingegrepen. Nil, 
Dongelmans, Documenten, 1982, 345. 
1007 Volgens Dongelmans is de laatste druk van Spookend weeuwtje uit 1720 een roofdruk, de vierde van 
dit toneelstuk, na roofdrukken in 1677, 1678 en 1684. Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, 372, 374. 
Harmsen vermeldt echter dat de druk uit 1720 voorzien is van een privilege uit 1714. Harmsen, Ceneton, 
2014. 
1008 Op de tweede druk staat niet vermeld dat het om een verbeterde versie gaat. Uit de notulen laat zich 
dit echter wel afleiden. Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, [440]-[446]. 
1009 De tweede druk van de komedie Gelyke tweelingen is aangepast aan de nieuwe spelling van Nil en 
verscheen onder de titel Gelyke twélingen, verder lijkt er niet in de toneeltekst te zijn ingegrepen. Nil, 
Dongelmans, Documenten, 1982, 362. 
1010 Op de titelpagina van de druk uit 1713 staat dat het om de vierde verbeterde druk zou gaan. 
Waarschijnlijk is dit een fout (het voor- en naspel verscheen samen met de vierde druk van Gierige 
Geeraardt), een tweede of derde druk zijn namelijk niet bekend. 
1011 Harmsen, Ceneton, 2014. 
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De overgrote meerderheid van tweede drukken verscheen in een herziene, dat wil zeggen 

verbeterde versie. Het genootschap bleef de eigen werken bijschaven en vermeldde dat op de 

titelpagina of in het voorwoord. Achter die aankondigingen gingen soms drastische ingrepen in 

de toneeltekst schuil. Een voorbeeld is de klucht Bekeerde alchimist waar op de titelpagina van 

dé twéédé druk uit 1714 staat vérméld dat hét ‘nooit op déézé wyzé in ’t licht [is] gégéévén’. Hét 

voorwoord vérméldt héél algéméén dat hét stuk ‘véél siérlykér én waarschynlykér’ is gémaakt’ 

én ‘mét noodigé byvoégsélén’ is aangévuld.1012 Uit een vergelijkend overzicht – te vinden op 

Ceneton – blijkt dat grootschalig in de dialogen is ingegrepen.1013 Maar in dit geval mochten ook 

de aanpassingen van die late tweede druk niet baten. Er volgde namelijk geen nieuwe herdruk. 

Deze klucht lijkt aanzienlijk minder populair te zijn geweest dan de overige komische stukken 

van Nil, als we de hoeveelheid herdrukken als indicatie nemen van de populariteit van een stuk. 

Het genootschap vond het blijspel Gierige Geeraardt kennelijk zelf zo geslaagd dat er pas in de 

vierde druk, die in 1713 verscheen, ingrijpende verbeteringen werden doorgevoerd.1014 

In de vroege achttiende eeuw werden talrijke Nilstukken voorzien van titelplaten die een 

scène uit de handeling afbeelden.1015 De gravures zijn door verschillende kunstenaars 

ontworpen, getekend en gestoken, onder andere door Romeyn de Hooghe en Bernard Picart, de 

schoonzoon van Nil-lid Ysbrand Vincent.1016. In sommige gevallen zijn schetsen van onder 

andere De Hooghe overgeleverd.1017 

Opvallend is dat alle tegenvertalingen van Nil herdrukken kenden, maar dat de 

initiaalvertalingen van De Graeff, Blasius, Peys en Soolman niet opnieuw werden uitgegeven, 

terwijl hun overige stukken wel minstens één keer werden herdrukt.1018 Nils hervertalingen 

sloten kennelijk veel beter aan bij de smaak van het leespubliek, zodat er voor de eerste versies 

geen ruimte meer was op de markt. 

                                                             
1012 Zie het voorwoord in: Nil, Bekeerde alchimist, 1714. 
1013 Harmsen, Ceneton, 2014. Zié ook Lindhouts, ‘‘Al moét ik’’, 1990, 97-90. 
1014 Nil, Gierige Geeraardt, 1713. 
1015 Zie voor meer informatie Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, 319-388. 
1016 Voor Romeyn de Hooghe zie Van Nierop, e.a., Romeyn de Hooghe, 2008. Zie ook, § 1.4.3 en 2.1.1. Voor 
de gravures van Picart en de relatie met Vincent, zie: Léémans, ‘Bérnard Picart’s Dutch Connéctions’, 2010. 
1017 De ontwerpen voor de titelplaten zijn te vinden in een werkverzameling van diverse 
kunstgenootschappen, onder andere Nil, in de Bibliotheek Zuid-Kennemerland te Haarlem. Het tweede 
déél bévat zo’n veertig werken van Nil, voornamelijk toneelstukken, met daarbij diverse ontwerpen en 
titelplaten. Nil, Verzameld werk [s.a.], dl. 2. De reeks is waarschijnlijk afkomstig uit de verzameling van 
Adriaan van der Willigen (1766-1841). Jaspers, De blokboeken, 1987, 51-52. Gezien de veelvuldige 
ontwerpen, die in opdracht van het genootschap moeten zijn ontstaan, behoorde deze verzameling 
toneelstukken aan een Nil-lid, wellicht Le Clé of Vincent. (Met dank aan Ton Harmsen, die mij op dit 
bijzondere exemplaar heeft gewezen.) 
1018 Zoals De Graeff, Alcinea, 1671 met een herdruk in 1717; Peys, Scapyn, 1680 met herdrukken in 1681, 
1696, 1727 en 1732; Blasius, Edelmoedige vyanden, 1658 met herdrukken in 1659, 1662 en 1671 en 
Blasius, Lysander, 1661 met herdrukken in 1662, 1663 en 1703. 
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5.5.2 Opvoeringen tussen 1678 en 1772 

De opvoeringsgegevens die ik voor de jaren 1665 tot 1672 heb kunnen inzien, zijn 

onvolledig.1019 Toch blijkt uit de schaarse informatie dat de initiaalvertalingen daadwerkelijk 

werden opgevoerd. Zo staat op de titelpagina van de initiaalvertalingen dat ze op de 

Schouwburg werden gespeeld. De Graeffs tragedie Agrippa ging op 4 november 1669 in 

première.1020 Péys’ komédié Nacht-spookende joffer werd na de eerste opvoering op 14 juni 1670 

nog zes keer gespeeld tot 1671.1021 Blasius’ komedie Dubbel en enkkel werd op 2 oktober 1670 

voor het eerst gespeeld en is vervolgens nog één keer in augustus 1671 opgevoerd.1022 Zijn 

tragedie Oroondate en Statira kwam slechts vier dagen na zijn eerdere première op de bühne: op 

6 oktober 1670.1023 Zeven maanden later: op 13 juli werd zijn komedie Malle wedding 

voorgesteld aan het Amsterdamse Schouwburgpubliek.1024 Soolmans’ komédié Gedwongen 

doktor kwam op 11 juni 1671 voor het eerst op de planken.1025 Echte publiekstrekkers lijken er 

onder de initiaalvertalingen niet te zijn geweest. Na de heropening van de Schouwburg eind 

1677 werd niet één van de zes initiaalvertalingen opnieuw geprogrammeerd.1026 In plaats 

daarvan gingen alle concurrerende vertalingen binnen het tijdsbestek van ruim een jaar na de 

heropening in première (zie tabel 8).1027 Zij hebben de initiaalvertalingen dus van de 

                                                             
1019 De gegevens van Schouwburgrepertoire tussen 1665 en 1699 zijn pas volledig voor de periode vanaf 
de heropening in 1677. Rasch, Repertoire [ongepubl.]; De Haas, Repertoire, 2001; Van de Louw, Valeurs 
nationales [1979], dl. 3. 
1020 De volgende gegevens over de opvoeringen van de initiaalvertalingen gaan terug op Van de Louw, 
Valeurs nationales [1979], dl. 3. Zijn gegevens zijn echter onvolledig en enigszins verwarrend. Zo komt het 
aantal opvoeringen doorgaans niet overeen met het aantal opvoeringen dat door Oey-de Vita, Rasch en De 
Haas bijeen is gebracht. Zie noot 357 van deze studie. Wanneer de tegenvertalingen van Nil (bijna) 
dezelfde titel hebben als de initiaalvertalingen, maakt hij geen verschil tussen beide stukken, wat betreft 
de opvoeringen. Hij noemt dan alleen het totale aantal van opvoeringen. Zo is het ook niet duidelijk hoe 
vaak bijvoorbeeld De Graeffs Agrippa is opgevoerd. Van de Louw, Valeurs nationales [1979], 758. 
1021 Van de Louw, Valeurs nationales [1979], 759. 
1022 Van de Louw, Valeurs nationales [1979], 758; Rasch, Repertoire [ongepubl.]. 
1023 Van de Louw, Valeurs nationales [1979], 759. Van de Louw geeft niet aan hoe vaak dit stuk werd 
heropgevoerd. 
1024 Van de Louw, Valeurs nationales [1979], 761. Van de Louw geeft niet aan hoe vaak dit stuk werd 
heropgevoerd. 
1025 Rasch, Repertoire [ongepubl.]. 
1026 Wat betreft twee hervertalingen die tussen 1679 en 1682 verschenen, kan het volgende worden 
opgemerkt. De Molièrevertaling Gedwongen houwelyk van Peys die in 1680 in druk verscheen, is mogelijk 
de versie die op de Schouwburg werd opgevoerd. We weten althans dat een komedie onder die naam op 
25 juni 1680 in première ging. De tekstboeken verschenen namelijk meestal gelijktijdig met de 
opvoeringen. De vertaling van Nil verscheen in 1682 onder dezelfde titel (andere spelling). Géén van beide 
versies verscheen bij de Schouwburgdrukker. Aangézién ér tussén 1682 én 1699 géén ‘twéédé’ prémièré 
bij deze titel staat vermeld, lijkt het erop dat uitsluitend één van de twee versies is gespeeld. Ook bij Nils 
Ifigenia (1683) ontbréékt één ‘twéédé’ prémière na Dullaarts Ifigenie (1679) die op 12 oktober 1681 voor 
het eerst werd opgevoerd. Wellicht werd ook later uitsluitend Dullaarts versie gespeeld. Wat op de 
opvoering van de Dullaartvertaling zou kunnen wijzen, is het feit dat daar in de zeventiende eeuw nog 
twee herdrukken (1682 en 1697) van verschenen; de eerste herdruk van de Nilversie dateert van 1715, 
terwijl een Ifigenia daarvoor al regelmatig op de Schouwburg werd opgevoerd. 
1027 Er is in dit onderzoek niet gekeken naar de opbrengst van de vroege Nilstukken in vergelijking met 
andere stukken, omdat het succes van Nils vroege stukken overtuigend blijkt uit het grote aantal 
programmeringen. Aan de hand van de repertoria van Rudolf Rasch en Anna de Haas kunnen de 
opbrengsten wel worden achterhaald. Rasch, Repertoire [ongepubl.]; De Haas, Repertoire, 2001. 
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Amsterdamse bühne verdrongen. Dit laat zich ten dele verklaren door het feit dat drie Nil-leden 

vanaf 1678 deel uitmaakten van het Schouwburgbestuur. Maar ook nadat in de jaren tachtig 

geen Nil-lid die post meer bekleedde, bleven de stukken van het genootschap op het 

Amsterdamse toneel in zwang (zie tabel 8). 

Opvallend is dat de vroege stukken, op twee uitzonderingen na, jaarlijks werden gespeeld. De 

meeste opvoeringen beleefden de hervertaalde blijspelen Gierige Geeraardt en Fielebout. In de 

eerste twee decennia na de premières in respectievelijk 1679 en 1680 werd het eerste stuk 

maar liefst 74 keer opgevoerd en het tweede minstens 70 keer. Dat is vergelijkbaar met het 

successtuk Verduytste Cid (1641) van Johan van Heemskerck dat in eenzelfde tijdsbestek, 

namelijk van 1641 tot 1665, 79 keer werd gespeeld. Ook de tragedie Andromaché en de klucht 

Wanhébbelyke liefde hoorden met circa 55 opvoeringen vóór 1700 tot de publiekstrekkers. 

Meerdere vroege stukken van Nil overtreffen zelfs de 41 opvoeringen van de zeer populaire 

Warenar van Hooft tussen 1638 en 1665. 

De kluchtige komedie Gelyke tweelingen moet minder in de smaak zijn gevallen, al werd ook 

dit stuk in de zeventiende eeuw minstens 25 keer gespeeld, wat neerkomt op gemiddeld iets 

méér dan één opvoéring pér jaar. Dé ‘straatsché, én vaatsché’ [ongemanierde] taal kon bij ten 

minste een deel van de Schouwburggangers op weinig waardering rekenen.1028 Ook de 

burgemeesters uitten zich kritisch over dit stuk, nadat het op 27 december 1678 aan hen was 

vertoond, zoals Nil in zijn voor- en naspel beschrijft. Het genootschap ontkent niet dat er kritiek 

was geweest en dat die gerechtvaardigd was. Volgens hen was echter niet het stuk, maar de 

opvoering gebrékkig: ‘hét schortté aan ’t Spél niét, maar aan ’t spéélén’.1029 De opvoeringen van 

de komedie waren volgens Nil onvoldoende voorbereid en de omstandigheden waren niet 

optimaal: 

Dat [blijspel] kwam te haastig op; men moest 
Vérschéidén’ róllén om té léérén nóch verdeelen; 
Ook waarén’ér véél ziék, én hunné stém vérroést.1030 

Omdat de burgemeesters toen uitdrukkelijk om een komedie hadden gevraagd en er op dat 

ogenblik geen andere nieuwe komedie gereed was, werd besloten de opvoering ondanks de 

slechte voorbereiding door te zetten.1031 Dit verweer klopt overigens niet helemaal: een kleine 

vijf maanden voordat de komedie Gelyke tweelingen voor de burgemeesters was opgevoerd, was 

Nils blijspel Spookend weeuwtje in première gegaan. Waarom men dit stuk niet voor het 

stadsbestuur besloot te spelen, is niet bekend. 

                                                             
1028 Nil. ‘Voorspel’, 1679, 12. 
1029 Nil, ‘Voorspel’, 1679, 12. 
1030 Nil, ‘Voorspel’, 1679, 12. 
1031 Nil, ‘Voorspel’, 1679, 13. 
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Afb. 24 Schets van het decor en de personages bij Nils  komedie Gelyke tweelingen.  Het decor is  de zogenaamde ‘gemeene buurt’ ( SBH : 127 B 4).  

Voor dit decorstuk zie Hogendoorn,  Albach,  Van de Wardt, De Schouwburg ,  2012, 136-139.  
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Speciaal voor de burgemeesters werden overigens tussen december 1678 en december 1680 in 

totaal viér ‘Nilmiddagén’ géorganiséérd. Zo wérd ér jaarlijks op 27 décémbér voor hét 

stadsbestuur gespeeld. In 1678 kwamen zoals gezegd de komedie Gelyke tweelingen en als 

slotstuk de klucht Vrijer in de kist op dé plankén, in 1679 volgdé na Dirck Buyséro’s blijspél 

Amphitruo Nils kluchtige komedie Fielebout en in 1680 werden Nils tragedie Andromaché en de 

komedie Gedwongen huwelijk gespeeld.1032 Waarschijnlijk omdat de eerste opvoering voor het 

stadsbéstuur mét niéuwé stukkén niét zo’n succés was, wérd ér drié maandén latér, op 28 maart 

1679, nog eens voor de heren gespeeld. Deze keer stonden Gierige Geeraardt en de klucht 

Wanhébbelyke liefde op het programma. Aangezien het hier – op één uitzondering na – steeds om 

stukken van het genootschap ging en Nil juist in die jaren in het Schouwburgbestuur 

vertegenwoordigd was, diéndén dié ‘Nilmiddagén’ tér vérstérking van dé band tussén hét 

stadsbestuur, de Schouwburg en niet in de laatste  plaats het genootschap zelf. 

De klucht Bekeerde alchimist werd in de zeventiende eeuw slechts tien keer gespeeld en 

verdween na 1700 volledig van het toneel. De late en enige herdruk van dit stuk deed al 

vermoeden dat de klucht minder in de smaak viel bij het publiek. De populariteit op de bühne 

komt ook bij de overige stukken in grote lijnen overeen met het aantal herdrukken, zie 

bijvoorbeeld Gierige Geeraardt, Fielebout, Wanhébbelyke liefde en Andromaché. De tot 1720 

veelvuldig herdrukte komedie Spookend weeuwtje werd kennelijk meer gewaardeerd als 

léésdrama. In dé éérsté twéé décénnia wérd hét ‘sléchts’ 37 kéér op dé plankén gébracht. Gierige 

Geeraardt had in ongeveer dezelfde tijd twee keer zoveel opvoeringen. Een buitenbeentje is het 

zinnespel Tieranny van Eigenbaat. Het verscheen begin 1679 en hoorde tot de succesvolle 

stukken: vijf herdrukken tot 1738. Kennelijk was het eerst als leesdrama bedoeld, aangezien het 

een jaar voor de Schouwburgpremière al in druk verscheen. Toen het in 1680 toch op de bühne 

kwam, werd het er direct na de première weer van afgehaald, omdat het stuk anti-

stadhouderlijke ideeën zou bevatten.1033 Inmiddels circuleerden er namelijk zogenaamde 

‘sléutéls’ dié dé allégorisché handéling mét hét rampjaar én de moord op de gebroeders De Witt 

verbonden. Pas in de achttiende eeuw werd dit stuk opnieuw in de Amsterdamse Schouwburg 

opgevoerd, opvallend genoeg steeds dan wanneer het Amsterdamse stadsbestuur stemming 

wilde maken tegen de stadhouder. 

 

                                                             
1032 Rasch, Repertoire [ongepubl.]. Van der Haven noemt niet de opvoering uit 1680. Van der Haven, Achter 
de schermen, 2008, 253, zie ook 98-101. 
1033 Voor de opvoeringsgeschiedenis van dit zinnespel en de bijbehorende sleutels zie Van der Haven, 
Holzhéy, ‘Tiéranny’, 2007. 



- 256 - 

 

Jaar GT1034 An VidK OeS Ag SW WL GG F TvE BA 

PREMIÈRE 28/2/1678 16/5/1678 23/5/1678 13/6/1678 18/7/1678 8/8/1678 5/1/1679 14/2/1679 13/11/1679 8/1/1680 19/2/1680 

1678 6 4 7 5 4 3 7     

1679 1 2 5 3 3 3 3 12 5   

1680 1 of 21035 6 3 4 4 1 3 5 7 1 7 

1681 2 3 2 4 1 1 1 2 3   

1682 2 4 3 1 1 4 3 6 4   

1683  3 3 1 1 2 4 3 5  2 

1684 2 3 3 2 1 2 2 5 4   

1685 1 1 1 1 2 3 2 4 4   

1686 1 2 2 1 1 1 2 5 5   

1687  3    1 1 3 3   

1688  2  1 1 2 3 2 2   

1689 1 2 3 1 2 1 2 2 1   

1690  2 2 1 2 1 1 4 2   

1691  2    1 2 2 2   

1692 1 2 2 2 2 2 2 2 2   

1693  4  1  1 3 3 3   

1694 1 2 3 1 1 2 2 3 3   

1695 2 2 1 1 2 2 3 2 3   

1696 2 2 1 3 1 2 2 3 5  1 

                                                             
1034 GT = Gelyke tweelingen, An = Andromaché, VidK = Vrijer in de kist, OeS = Orondates en Statira, Ag = Agrippa, SW = Spookend weeuwtje, WL = Wanhébbelyke liefde, 
GG = Gierige Geeraardt, F = Fielebout, TvE = Tieranny van Eigenbaat, BA = Bekeerde alchimist. 
1035 In sommigé gévallén is niét hélémaal duidélijk wélké komédié of tragédié ér wérd opgévoérd. In zo’n géval zijn in hét jaarovérzicht alléén dé ‘zékéré’ gévallén 
vermeld. Het aantal uitvoeringen kan eventueel iets hoger liggen. De gegevens zijn afkomstig uit Rasch, Repertoire [ongepubl.]. 
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Jaar GT An VidK OeS Ag SW WL GG F TvE BA 

1697 1 2 2 2  1  2 2   

1698 1 2 1 2 1 1 4 2 2   

1699  2  1 1  2 2 3   

Totaal  

17e eeuw 

minstens 

25 

min. 57 min. 44 min. 35 31 37 min. 54 74 min. 70 1 10 

1700-

17721036 

min. 23  

(tot 1760) 

61 

(1767) 

67 

(1768) 

43 

(1766) 

34 

(1767) 

47 

(1763) 

60 

(1768) 

65 

(1768) 

64 

(1768) 

34 

(1745) 

2 

(1700) 

Totaal min. 481037 min. 118 min. 111 min. 78 65 84 min. 114 139 min. 134 35 12 

Tabel 8  Chronologisch overzicht met opvoeringsgegevens  van Nils  vroege toneelstukken. 

 

                                                             
1036 De Haas, Repertoire, 2001. 
1037 Zoals eerder beschreven is het aantal opvoeringen (tot 1735) dat Van de Louw in zijn studie vermeldt doorgaans correct. Zo is de komedie Gelijke tweelingen 
volgens hem slechts 35 opgevoerd terwijl het volgens Rasch, Repertoire [ongepubl.] en De Haas, Repertoire, 2001 minstens 43 opvoeringen moeten zijn geweest. 
Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor Andromaché (Van de Louw: 85 i.p.v. minstens 100 opvoeringen), Spookend weeuwtje (Van de Louw 75 i.p.v. 78) en Fielebout (Van 
de Louw: 103, i.p.v. 122). Van de Louw, Valeurs nationales, [1979], 759, 762, 770 
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6 Rationaliteit in de toneelstukken van Nil 

Na het rationalistische netwerk van Nil, het functioneren van het genootschap, de toneeltheorie 

en de toneelstukken in het algemeen te hebben besproken, wil ik in het laatste hoofdstuk laten 

zien hoe Nil zijn vroege toneelstukken vormgaf naar rationalistische ideeën. Zoals eerder 

betoogd, duidt Nils strikte toepassing van de toneelregels vanaf 1669 op een affiniteit met het 

rationalisme. Aangezien bijna alle poëticale regels of wetten die het genootschap in Naauwkeurig 

onderwys behandelt expliciet of impliciet de waarschijnlijkheid betreffen, zal ik eerst Nils 

theoretische reflecties hierover bespreken en deze vervolgens verbinden aan het 

rationalistische discours uit die tijd. Om Nils opvattingen over en streven naar 

waarschijnlijkheid inzichtelijker te maken, bespreek ik daarna enkele concurrerende vertalingen 

waarin het genootschap de waarschijnlijkheidsregel stipt toepaste. Bij deze bespreking zal ik me 

beperken tot enkele exemplarische ingrepen in de opbouw van de toneelhandelingen en de 

karakterschets van de personages. Vervolgens toon ik aan dat Nil bewust rationalistische 

théma’s in zijn vroégé tonéélstukken verwerkte. Ter illustratie hiervan dienen vijf zich 

herhalende motieven uit Nils vroege toneelstukken: verwerving van ware kennis, bijgeloof, 

verlichte versus onwetende mensen, de omgang met eer en schaamte, en ten slotte het 

eigenbelang. We betogen dat hét génootschap hét tonéélpubliék ér juist mét dézé théma’s toé 

wilde aanzetten ten eerste het verstand te gebruiken en ten tweede met een rationalistische bril 

naar bepaalde onderwerpen te kijken. Nil wilde het publiek echter niet alleen via de inhoud 

beïnvloeden, maar ook via de streng gereguleerde opbouw van toneelstukken en via zijn 

opvattingen erover. Naast de waarschijnlijkheid, die aan het begin van dit hoofdstuk nader 

wordt besproken, gebruikte Nil trucjes als een specifieke karakterisering van de personages of 

de poëtische gerechtigheid, om een moraal conform de rationalistische idealen te verkondigen. 

Hierover zal het laatste deel van dit hoofdstuk gaan. 

Dit hoofdstuk beoogt geen volledig beeld te geven van alle rationalistische elementen in Nils 

vroege toneelwerk. De casestudies zijn representatief voor de wijze waarop het genootschap 

bewust rationalistische elementen in de plots verwerkte. Ter illustratie zullen enkele 

toneelteksten uitvoeriger worden behandeld met een korte verwijzing naar andéré drama’s van 

Nil waarin vergelijkbare elementen voorkomen. Bij de bespreking treedt enige overlap op van de 

situaties en personages die hier exemplarisch worden aangehaald. Om niet te veel verschillende 

scènes te bespreken – dit zou telkens veel leeswerk vergen omtrent inhoud en voorgeschiedenis 

– probeer ik aan de hand van een aantal passages en personages verschillende aspecten te 

belichten. 

6.1 Waarschijnlijkheid 

In de literatuurhistorische onderzoeken naar Nils toneelpoëtica is voornamelijk de klassieke en 

eigentijdse Franse toneelpoëtica als interpretatiekader gebruikt. Het onderzoek van Thijssen-

Schoute en Steenbakkers naar Nils hartstochtenleer en de studie van Bordoli brachten 

cartesiaans en spinozistisch gedachtegoed in de theoretische teksten van Nil aan het licht. Ook 
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Nils ideeën over de karaktertekening van personages, de handeling, het leeraspect en de 

waarschijnlijkheid kunnen we binnen dit rationalistische denkkader plaatsen en analyseren. We 

zullen daarom niet toneelautoriteiten als Aristoteles, Horatius, Corneille en Racine als 

referentiepunten van de analyse gebruiken, maar kijken welke raakvlakken er bestaan tussen 

Nils poëticale ideeën en de filosofische grondstellingen van rationalistische denkers. 

Het genootschap heeft zich met zekerheid niet door de smaak van het brede publiek laten 

leiden toen het in het voetspoor van het eigentijdse gereguleerde Franse toneel trad. Meyer en 

Pels hadden de barokke koers kunnen aanhouden, die in Amsterdam bekend was en bij de 

Schouwburgbezoekers goed aansloeg. Er moet dus een andere verklaring zijn voor hun overgang 

naar gereguleerd toneel. Waarschijnlijk strookten de toneelregels uit Frankrijk zo goed met de 

rationalistische ideeën en bedoelingen van de Nil-leden, dat ze dit Franse poëticale kader 

gebruikten om hun visie onder de toneeldichters en het Amsterdamse publiek te verspreiden. 

Het maxime van de waarschijnlijkheid is hier een belangrijk onderdeel van. Het paste uitstekend 

bij Nils stichtelijke – met andere woorden moreel verheffende – bedoelingen en bij de beoogde 

onderwijzing in rationele kennis van natuur en geschiedenis. De waarschijnlijkheid is daarmee 

een van de grondbeginselen van de toneelleer en de toneelpraktijk van Nil en zijn navolgers.1038 

Toegepast op de toneelkunst verenigde het begrip waarschijnlijkheid de elementen 

geloofwaardigheid, principiële mogelijkheid, causaliteit en consistentie. Tegenstrijdigheden in 

de uitgebeelde gebeurtenissen en handelingen waren daarmee uitgesloten. Dit moest de 

overtuigingskracht van toneelstukken vergroten en het publiek op intellectuele wijze 

onderrichten.1039 De poëtische waarschijnlijkheid speelde al in de aristotelische en vooral in de 

horatiaanse toneeltheorie een grote rol. Gedurende de hele zeventiende eeuw was de 

waarschijnlijkheid als axioma aanvaard bij ‘[n]agénoég iédéréén, dié ovér léttérkundigé théorié 

schrééf’.1040 Zo nam ook Corneille de waarschijnlijkheid in navolging van de klassieken in zijn 

kunstleer op.1041 Waarom Nil voor zijn beoogde toneelhervorming in Nederland juist op de 

waarschijnlijkheid zoveel nadruk legde, wordt uit de context van de poëticale voorlopers van het 

genootschap niet duidelijk. De affiniteit die minstens enkele genootschappers met 

rationalistische ideeën hadden, levert daarentegen wel een mogelijk antwoord op die vraag. Nils 

belangstelling voor waarschijnlijkheid berustte dan ook niet alleen op de navolging van literaire 

voorbeelden. Behalve met de aristotelisch-classicistische toneeltraditie strookt dit principe ook 

met rationalistische ideeën. 

In het vijftiende hoofdstuk van Naauwkeurig onderwys behandelt Meyer naast de begrippen 

waarheid en noodzakelijkheid het begrip waarschijnlijkheid.1042 Hij definieert de drie begrippen 

als volgt: 

                                                             
1038 Tot ver in de achttiende eeuw werd de regel nageleefd. De Haas, De wetten, 1998, 67. 
1039 De Haas, De wetten, 1998, 67-86. 
1040 Van Hamel, Zeventiende-eeuwsche opvattingen, 1973, 103. Voor voorbeelden zie 104. 
1041 Voor de overeenkomsten en verschillen betreffende de waarschijnlijkheid bij Corneille en Nil zie 
Harmsens toelichting in: Nil, Harmsén, ‘Onderwys’, 1989, 181-191. 
1042 Nil, Harmsén, ‘Onderwys’, 1989, 177-180 [XV]. 
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De Waarschijnlijkheidt is een blijkelijke [niet twijfelachtige, TH] moogelijkheidt, ten opsicht der 
Welbetaamlijkheidt en gevoeglijkheidt, en welke niet openbaarlijk [kenbaar, TH] waar, noch 
openbaarlijk valsch is. Het geen Onmoogelijk is, of niet blijkt mooglijk te zyn, is niet waarschijnlijk. 
En dit moet niet alleen ten opzicht der natuurlijke oorzaaken, maar ook der zeeden aangemerkt 
worden, alzoo die voornaamelijk inde Tooneelspeelen aangemerkt worden. Zoo de mooglijkheidt 
[die in het toneelstuk wordt uitgebeeld, TH] openbaarlijk waar is, behoordt zy tot de waarheidt; en 
zoo zy openbaarlijk valsch is, tot de Noodtzaakelijkheidt.1043 

Poëtische waarschijnlijkheid definieert Meyer als bestaanbare, passende, te verwachten 

gebeurtenissen en handelingen op het toneel. Om van waarschijnlijkheid te kunnen spreken, is 

het essentieel dat het publiek de uitgebeelde zaak noch als waar noch als vals kan aanmerken. 

Als de toneelhandeling als echt gebeurd wordt hérkénd, is ér spraké van één ‘waré’ zaak, niét 

van een waarschijnlijke. Het publiek verwacht in dat geval dat het toneelstuk niet afwijkt van de 

ware, algemeen bekende verhaallijn. Als een toneelstuk van het bekende verloop afwijkt, moet 

daar één duidélijké rédén voor zijn dié dé ingréép réchtvaardigt. Méyér spréékt in zo’n géval van 

‘noodzakélijkhéid’. Tegenover de waarschijnlijkheid staat de onmogelijkheid, die verwant is aan 

de zogenaamde noodzakelijkheid. Het gezonde verstand gaat ervan uit dat dingen die 

onmogelijk zijn niet gebeuren. Ze horen dan ook niet in een toneelstuk thuis. 

Meyer heeft de essentie van zijn passage over waarschijnlijkheid, waarheid, noodzakelijkheid 

en onmogelijkheid ontleend aan de Trois discours van Corneille.1044 Waarschijnlijkheid ontstond 

zowel voor de Fransman als voor Meyer uit de overtuigende en natuurgetrouwe constructie van 

handeling en personages. Dat betekent dat het toneelstuk moest aanhaken bij de gangbare 

ideeën over het functioneren van de wereld (de natuur) en bij de heersende gedragsnormen en 

omgangsvormen.1045 In deze interpretatie overlapt waarschijnlijkheid gedeeltelijk met waarheid 

en daarnaast ook gedeeltelijk met welvoeglijkheid. Een toneelstuk is waar als de inhoud 

overeenkomt met de algemene kennis van het desbetreffende verhaal. Dat betekent dat een 

toneelstuk niet van algemeen bekende verhaallijnen mag afwijken. Het Oedipus-verhaal zou 

onwaar worden als het hoofdpersonage bijvoorbeeld in plaats van met zijn moeder met zijn 

tante Hippomene getrouwd was. Voor Nils waarheidsbegrip was het dan ook niet van belang of 

de intrige van het toneelstuk op historische feiten berustte of op mythologische verhalen. Beide 

werden in poëticale zin als waar beschouwd en de afwijking ervan zou onwaarschijnlijkheid tot 

gevolg hebben.1046 

Evenals Corneille was Nil van mening dat er onder zekere omstandigheden van de waarheid 

en de waarschijnlijkheidseis mocht worden afgeweken, op voorwaarde dat niet tegen het 

mogelijke werd gezondigd.1047 Meyer zette uiteen 

dat de verhandelingh na [volgens, TH] de Waarschijnlijkheidt of Noodtzaakelijkheidt geen wet, 
maar een vryheidt voor den Dighter is: want wil hy, hy kan sich stip [sic] aande waarheidt houden, 
en hy zal niet zondigen; Maar of hy zyne Toehoorers krachtigh zal beweegen [emotioneren, TH], 

                                                             
1043 Nil, Harmsén, ‘Onderwys’, 177, [XV]. 
1044 Zie de toelichting van Harmsen in: Nil, Harmsén, ‘Onderwys’, 182-191. 
1045 Over waarschijnlijkheid en natuur in de toneeltheorie van het gereguleerde toneel zie ook De Haas, De 
wetten, 1998, 68-69. 
1046 Zie ook De Haas, De wetten, 1998, 73-79. 
1047 Van Hamel, Zeventiende-eeuwsche opvattingen, 1973, 22, 34-35, 102-106. 
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magh hy bezien. Maar wil hy daar van afwijken hy magh tot de waarschijnlijkheidt overgaan; En 
kan hy daar meede noch niet zyn doelwit beschietten [zijn doél béréikén, TH], magh hy voor ’t 
laatst, tot de noodtzaakelijkheidt zyn toevlught neemen.1048 

Evenals de waarschijnlijkheid moet ook de noodzakelijkheid ‒ dat is het gerechtvaardigd 

afwijkén van békéndé stof ‒ in dienst staan van de dichterlijke intenties. Meyer maakt een 

onderscheid tussen dichterlijke bedoelingen en bedoelingen van de personages. Die laatste 

lopen sterk uiteen, omdat ze van de plot afhangen. De bedoelingen van dichters vielen volgens 

Nil echter steeds onder één noemer: op een genoeglijke manier onderwijzen. Daarmee wijkt 

Meyer overigens af van Corneille, die hij in de rest van dit hoofdstuk getrouw vertaalt, zoals 

Harmsen heeft aangetoond. Corneille omschrijft in dezelfde context het doel van de dichter als: 

‘plairé sélon lés règlés dé son art’.1049 De didactische component ontbreekt hier dus bij de 

Fransman. 

Was waarschijnlijkheid voor Aristoteles nog een autonoom doel van de auteur, voor de 

aanhangers van het gereguleerde toneel fungeerde ze uitsluitend als persuasief instrument met 

het oog op het publiek. Waarschijnlijkheid stond in dienst van het beoogde doel van een 

toneelstuk, namelijk onderwijzen op een vermakelijke manier.1050 Een geloofwaardig verhaal 

vereiste waarheid of ten minste waarschijnlijkheid. Concessies aan de waarheid en de 

waarschijnlijkheid waren alleen mogelijk wanneer die voortkwamen uit de zogenaamde 

noodzakelijkheid: afwijking van het bekende of verwachte omwille van de dichterlijke intenties. 

Een tweede voorwaarde was dat er niet werd afgeweken van de onmisbare mogelijkheid. Om 

het publiek op een aangename manier te kunnen onderwijzen. moest de dichter historische 

féitén of litérairé ‘waarhédén’ soms aanpassén.1051 

Ingrepen omwille van de noodzakelijkheid konden ook worden toegepast als het om de 

presentatie van hartstochten ging. In historische en mythologische bronnen waren de 

individuele emoties van de handelingsdragers niet altijd even duidelijk bepaald, zodat de auteur 

die de stof tot toneelstuk omwerkte die emoties zelf kon en moest invullen. Ook hierbij hoorde 

de auteur uit te gaan van het beoogde publiekseffect, wat naast rationele beïnvloeding van het 

publiek ook uit het oproepen van emoties bestond. De door een toneelstuk doelbewust 

opgeroepen emoties leidden bij het publiek niet alleen tot vermaak – emotioneel meedeleven 

met de personages –, maar hadden ook een psychologische functie. De toeschouwers moesten 

door de emoties die ze tijdens de opvoering ondergingen, gezuiverd worden van destructieve 

hartstochten en gewoontes. Om zulke therapeutische publieksemoties gericht te kunnen 

oproepen, was het vaak onvermijdelijk om de waarheid of zelfs de waarschijnlijkheid enigszins 

                                                             
1048 Nil, Harmsén, ‘Onderwys’, 1989, 180, [XV]. 
1049 Nil, Harmsén, ‘Onderwys’, 1989, 187. 
1050 De Haas, De wetten, 1998, 67-68, Bray, La formation, 1957, 206. 
1051 Uitgaande van dit idee wijzigde het genootschap bijvoorbeeld het handelingsverloop bij zijn 
tegenvertaling Orondates en Statira en ging het daarmee op sommige plaatsen in tegen de meerdelige 
Franse roman die de bron was voor de Franse tragikomedie. In het Franse toneelstuk en de eerste 
Nederlandse vertaling van Blasius zat gewoonweg te veel handeling, aldus Nil, waardoor beide stukken 
haast niet te volgen waren. Om de begrijpelijkheid te bevorderen, de eenheid van handeling toe te passen 
en daardoor de tragedie toegankelijk te maken voor het Amsterdamse publiek, bracht Nil in zijn 
concurrerende vertaling de nodige aanpassingen aan. Nil, Dichtkunstig onderzoek, 1670, 68-71. 
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bij te stellen. Toevlucht tot de zogenaamde noodzakelijkheid stelde de dichter in staat om 

personages bijvoorbeeld grote hartstochten toe te doen voelen of zelfs nevenhandelingen toe te 

voegen die de plot complexer maakten en de spanning en hartstochten van het publiek 

aanwakkerden. 

Ook Pels gaat in zijn vernederlandste Horatiustraktaat op de waarschijnlijkheid in: 

Wat hy niet voeglyk [passend] af kan schild’ren, laat hij na; 
En weet zo geestig, én zo zonder wedergâ 
’t Waarschynelyk in zyn’ verzieringen te bréngen; 
’t Geen waar is, én verzierd [verzonnen], zo onder één te méngen; 
Dat midden, én begin, nóch einde, én midden niet 
Verscheelen; ’t zy het nooit, óf waarlyk is geschied. 
[…] 
Men wacht’ zich échter iets op een tooneel te bréngen, 

Zo ’t voeglykheid, én schyn van waarheid niet gehéngen.1052 

In dit fragment valt op – evenals bij Meyers definitie van de waarschijnlijkheid – dat Pels 

waarschijnlijkheid aan welvoeglijkheid paart. Wat passend geacht wordt, is volgens Nil 

automatisch ook waarschijnlijk. Ongepast gedrag is onwaarschijnlijk als het geen duidelijke 

functie heeft. In Naauwkeurig onderwys lijken waarschijnlijkheid en welvoeglijkheid dan ook op 

sommige plaatsen als synoniemen te worden gebruikt.1053 

Volgens Van Hamels opvatting uit 1918 was het gereguleerde toneel, dat begon bij Nil, een 

wegbereider voor rationalistische invloeden in de literatuur. Deze zouden de 

waarschijnlijkheidseis op hun beurt een vastere basis hebben gegeven. Het echte rationalisme 

zou naar Van Hamels inzicht echter pas vanaf 1700 de Nederlandse literatuurtheorie 

binnengedrongen zijn, toen men de Franse superioriteit ten opzichte van de klassieken ging 

erkennen.1054 Wel zou het ‘gézondé vérstand’ via Cornéillé al vanaf 1665 langzamérhand ingang 

hebben gevonden in de Nederlandse literatuurpraktijk, maar Racines theorie van de bon sens en 

de raison zouden bij de zeventiende-eeuwse Nederlandse auteurs en literatuurtheoretici op 

onbegrip zijn gestuit, aldus Van Hamel. Echter, rationalistische tendensen zijn in de Nederlandse 

literatuur al eerder te vinden. Hiertoe hoort ook de waarschijnlijkheidseis van Nil. 

Waarschijnlijkheid als grondbeginsel van de toneelpoëtica rijmt met de rationalistische 

denkrichting. Het uitgangspunt van de waarschijnlijkheid bekrachtigde immers het filosofische 

beginsel van de voorspelbaarheid van de natuur door het verstand. 

Waarschijnlijk is datgene wat allereerst mogelijk is en waarvan we bovendien aannemen dat 

het zich in een specifieke situatie voordoet. Als iets mogelijk is, is het bewijsbaar en niet 

weerlegbaar. Iets wat niet kan worden tegengesproken, is in overeenstemming met de 

voorzienigheid Gods (Descartes) of met de natuur/God (Spinoza). Alleen zaken die voldoen aan 

                                                             
1052 Pels, Schenkeveld-van der Dussen, Horatius, 1973, vs. 343-348, 393-394. 
1053 Zié bijvoorbééld dé passagé waarin Nil béschrijft dat hét ‘téégéns dé gévoéglijkhéidt’ strijdt als in één 
bedrijf ‘zoo véél omstandichéédén [sic] vérhandélt [worden] daar alleen wel 24 of meer uuren toe van 
noodén warén’. Aangézién binnén één bédrijf dé absoluté éénhéid van tijd diént té héérsén, is dé 
uitbeelding van te veel handeling omwille van de waarschijnlijkheid niet passend. Nil, Dichtkunstig 
onderzoek, 1670, 68-71. 
1054 Van Hamel, Zeventiende-eeuwsche opvattingen, 1973, 32-35, 102-103. 
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de natuurwetten zijn begrijpelijk voor het verstand. Een gereguleerd toneelstuk uit de late 

zeventiende eeuw kan in dit verband worden gezien als een volgens de natuurwetten ingerichte 

microkosmos, met andere woorden als een afspiegeling van (een deel van) de ideale wereld in 

het klein.1055 Die microkosmos werd echter niet waargenomen als een échte kopie van de 

waarheid of als weergave van de realiteit. De waarheid is hier namelijk een geïdealiseerde 

waarheid, waarin wenselijk gedrag overeenkomt met waarschijnlijk gedrag.1056 

Onwaarschijnlijkheden zorgen er niet alleen voor dat de emoties die bij het publiek worden 

opgeroepen in kwalitatief en kwantitatief opzicht afnemen, ze schotelen het publiek ook een 

wereld voor die tegen de natuurwetten indruist. 

6.1.1 Versterking van hartstochten via waarschijnlijkheid 

Descartes meende dat we alleen zaken kunnen begeren die we principieel mogelijk achten. We 

voelen hoop wanneer we ervan uitgaan dat onze begeerte vervuld kan worden en vrees als onze 

wens niet vervuld dreigt te worden.1057 Spinoza werkte die idee verder uit. Hij relateert de 

waarschijnlijkheid in zijn Ethica aan de aanwakkering en de intensiteit van affecten, als het gaat 

om de bestrijding van nadelige affecten. Een mentale reactie kan volgens de wijsgeer alleen 

worden bedwongen door een emotie die sterker is dan de eerste en die daaraan is 

tegengesteld.1058 Affecten kunnen met andere woorden alleen met averechtse affecten worden 

bestreden. Daarvoor moet dan wel duidelijk zijn hoe affecten ontstaan en hoe ze gericht kunnen 

worden opgewekt. 

Descartes veronderstelde dat de wil – aangestuurd door het verstand – het lichaam zodanig 

kan controleren dat het al dan niet aan de emoties toegeeft. Alleen het verstand kan beoordelen 

of een zaak en de daaruit voortvloeiende emotie goed zijn of niet, en of de vrije wil moet 

ingrijpen.1059 Maar de wil kan nadelige emoties en dus het welzijn niet beïnvloeden. Want de wil 

heeft alleen macht over het lichaam.1060 Alléén dé zogénaamdé ‘innérlijké aandoéningén’ van dé 

ziél (dé ‘intélléctuélé aandoéningén’) kunnén négatiévé émotiés béhéérsbaar én dé méns 

gelukzalig maken.1061 Deze intellectuele aandoeningen zijn zelf geen affecten, aangezien ze niet 

gebonden zijn aan de animale geesten. Intellectuele aandoeningen zijn bijvoorbeeld 

edelmoedigheid en deugdzame nederigheid.1062 Vooral de edelmoedigheid functioneert als 

remedie tegen de overheersing van de passies.1063 De door en door edelmoedigen erkennen en 

gebruiken de eigen vrije wil, maken zichzelf niet boven- of ondergeschikt aan anderen, zijn 

                                                             
1055 De ideale microkosmos gaat nog een stap verder dan het theatrum mundi-concept, zoals dat door Van 
Stipriaan voor de zeventiende-ééuwsé léttérkundé is béschrévén. Hij béschrijft hét als volgt: ‘Dé wéréld is 
een theater, leven is het spelen van een rol. En omgekeerd: het theater kan ook een verbeelding van de 
wéréld zijn, én één actéur kan één lévén uitbééldén.’ Van Stipriaan, ‘Het theatrum mundi’, 1999, 13. Nils 
toneelstukken beelden niet het leven of de wereld uit, maar het ideale leven en de ideale wereld. 
1056 De Haas, De wetten, 1998, 73. 
1057 Descartes, Passions, part. II, art. 58, 145. 
1058 Spinoza, Ethica, vierde deel, propositie 8. 
1059 Descartes, Passions, part. II, art. 138. 
1060 Descartes, Passions, part. I, art. 45-46. 
1061 Descartes, Passions, part. II, art. 147-148. 
1062 Descartes, Passions, part. III, art. 153, 155. 
1063 Descartes, Passions, part. III, art. 156. 
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steeds beleefd en vriendelijk, hebben hun emoties onder controle en koesteren geen negatieve 

gevoelens jegens anderen.1064 De mate waarin de edelmoedigheid of andere intellectuele 

aandoeningen aanwezig zijn, bepaalt in hoeverre de mens last heeft van nadelige affecten. 

Volgens Spinoza kan de waarschijnlijkheid gemoedsaandoeningen versterken. Over deze 

functie van de waarschijnlijkheid zegt Spinoza in deel vier, stelling twaalf van zijn Ethica dat de 

mens sterker wordt aangedaan door de voorstelling van een niet bestaande, maar 

waarschijnlijke zaak dan door de voorstelling van een niet-bestaande, toevallige of 

onwaarschijnlijke zaak.1065 Hetzelfde geldt uiteraard ook voor ware gebeurtenissen: zij roepen 

als we eraan terugdenken sterkere reacties op dan de abstracte voorstelling van 

onwaarschijnlijke toevalligheden. Waarschijnlijkheid versterkt de menselijke reacties, omdat 

ons voorstellingvermogen zich niet verzet tegen zaken die we mogelijkachten. Dit zorgt ervoor 

dat we met dergelijke zaken rekening houden. Onmogelijk of onwaarschijnlijk geachte zaken 

stuiten daarentegen op verzet in onze verbeelding, wat ertoe leidt dat wij er minder door 

bepaald worden er minder rekening mee houden. Spinoza doelt feitelijk op mogelijke 

gebeurtenissen in de toekomst. Zo vreest een mens gewoonlijk niet door een meteoor te worden 

getroffen, omdat dit vrij onwaarschijnlijk is. De angst voor een meteoor bepaalt dan ook niet het 

denken en handelen van mensen en niemand blijft er uit angst voor thuis. De kans om bij een 

extreme herfststorm door een dakpan of dergelijke te worden geraakt, is vele malen groter. De 

angst of ten minste de mogelijkheid om in die omstandigheid lichamelijk letsel op te lopen, 

weerhoudt mensen er bij weeralarm dan ook van om naar buiten te gaan. Het waarschijnlijke 

heeft dus een veel groter effect op de menselijke gevoelswereld en het handelen dan het 

onwaarschijnlijke. 

Spinoza’s stélling laat zich goéd vérénigén mét Nils hartstochténléér én tonéélthéorié. Zoals 

in hoofdstuk vier is beschreven, dienen toneelstukken sterke emoties bij het publiek op te 

wekken. Dit wordt in Naauwkeurig onderwys herhaaldelijk gesteld.1066 Als we ervan uitgaan dat 

hét génootschap Spinoza’s opvatting ovér hét éfféct van waarschijnlijkhéid volgdé, was dé 

waarschijnlijkheid voor Nil een probaat middel om publieksemoties op te wekken en te 

verhevigen. Affecten dienden bij Nil niet alleen tot vermaak van het publiek en tot ondersteuning 

van de rationele lessen, maar konden er ook gericht voor zorgen dat onwenselijke affecten 

werden gematigd. Daarvoor moesten in sterke mate tegengestelde affecten worden opgeroepen 

die passend en nuttig waren, en die de schadelijke affecten daardoor vanzelf verminderden. De 

                                                             
1064 Descartes, Passions, part. III, art. 156. 
1065 Spinoza, Ethica, viérdé déél, propositié 12: ‘Dé hartstocht tot één zaak, dié wy wétén dat 
tegenwoordiglijk niet wezentlijk is [die niet bestaat], en die wy ons als mogélijk inbééldén, is, als d’andere 
dingen gelijk zijn, krachtiger ingespannen, dan tot de gebeurelijke [toevallige]. Betoging: Voor zo veel als 
wy ons een zaak als gebeurelijk inbeelden, worden wy met geen beelt van een andere zaak aangedaan, die 
dé wézéntlijkhéit van dé zaak stélt […]. Maar in tégéndéél, […] wy bééldén ons sommige dingen in, die der 
zelfder tegenwoordige wezentlijkheit uitsluiten. Doch voor zo veel wy ons inbeelden dat de zaak voor ’t 
aanstaande mogelijk is, voor zo veel beelden wy ons enige dingen in, die de wezentlijkheit van de zaak 
stéllén; […] dat is […] dié dé hoop of vréés voédén; én zo vérré is dé hartstocht tot dé mogélijké zaak 
géwéldigér. Gécitéérd uit Spinoza, ‘Zédékunst’, in: Spinoza, Nagelate schriften, 1677, 198. 
1066 Méyér schrééf bijvoorbééld dat ‘één Toonéélpoéét hartstoghtén moét vérwékkén indé Aanschouwérs’. 
Nil, Harmsén, ‘Onderwys’, 1989, 364 [XXX]. 
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intensiteit van de hartstochten was met andere woorden essentieel voor hun werking als 

remedie tegen ongewenste emoties en eigenschappen. Zo ging men ervan uit dat sterke 

blijdschap droefheid kon overwinnen en liefde over haat kon triomferen, mits de hartstocht die 

bevochten werd zwakker was dan haar tegenhanger. 

Het idee dat het denken en het gedrag van mensen beter te beïnvloeden zijn door 

waarschijnlijke zaken dan door dingen die onmogelijk of onwaarschijnlijk lijken, maakt 

toneelstukken die aan de waarschijnlijkheidseis voldoen in didactisch opzicht functioneler voor 

de aanhangers van het utile dulci-ideaal dan toneelstukken met onwaarschijnlijke acties of plots. 

Waarschijnlijke toneelstukken waren volgens dit denkkader steevast stichtelijker van aard dan 

onwaarschijnlijke en toevallige toneelhandelingen. 

6.1.2 Voorbeelden voor aanpassingen omwille van de waarschijnlijkheid 

In de opdracht voorafgaand aan Nils tegenvertaling Spookend weeuwtje uit 1670 staat een 

waslijst aan poëticale criteria die het genootschap in andermans toneelstukken kritisch onder de 

loep wilde nemen.1067 Een van de eerste elementen in dit rijtje is de waarschijnlijkheid, die 

slechts voorafgegaan wordt door de eenheid van handeling, tijd en plaats. Het belang dat Nil aan 

waarschijnlijkheid hechtte spreekt ook uit de eigen toneelkunst en zijn reflectie daarop. Het 

genootschap motiveerde veel wijzigingen in het eigen vertaalwerk uitdrukkelijk met dit 

criterium: het wilde gebeurtenissen en personages waarschijnlijk(er) maken. 

De waarschijnlijkheidseis stoelt op de mimetisch-pragmatische poëticaopvattingen van Nil 

Volentibus Arduum.1068 Zoals eerder beschreven dienden de toneelstukken de natuur, de 

werkelijkheid dus, na te bootsen én het publiek te stichten. De navolging van de natuur in poëzie 

en in het bijzonder in toneelkunst moest overeenstemmen met de harmonie die volgens de 

nieuwe filosofie de werkelijke natuur kenmerkte. Conform de nieuwe filosofische ideeën mocht 

toneelkunst dan ook uitsluitend dingen uitbeelden die, zoals in de werkelijke natuur, met het 

verstand en de zintuigen waargenomen konden worden.1069 Bovennatuurlijke en onlogische 

elementen waren niet toegestaan, met als enige uitzondering mythologische intriges. 

De waarschijnlijkheid had niet alleen betrekking op de inhoud van het toneelstuk, de plot dus, 

maar vormde de basis van bijna alle toneelregels, zoals de eenheden van tijd, plaats en 

handeling, de karakters van de personages en ook het taalgebruik.1070 Anders dan voor de 

                                                             
1067 De aandachtspunten voor de litérairé kritiékén warén vérgrijpén ‘tégén dé Eénhéidt van dé 
Geschiedenis, van Tijdt, en van Plaats; teegen de waarschijnlijkheidt, volkoomenheidt, en 
onovertolligheidt niet alleen der algemeene, maar ook byzondere daaden; teegen de Knoop en 
Ontknooping; teegen de maat der Episodia of Byverdichtselen; teegen de behoorlijkheidt van der 
Persoonazien naamen, rang, getal, en omstandigheeden; teegen de goedheidt, gevoeglijkheidt, gelijkheidt, 
én éénpaarighéidt van hunné zéédén; téégén ’t véréisch van hunné Réédénééringén, stijl van zéggén, én 
trant van Rijm, teegen de reegelen der Taalkonst; teegen de stelling, ten opzicht van plaats en tijdt, ten 
opzicht van de deelen der géschiédénis Protasis, Epitasis, én Katastrophé, dat is, inléiding, lichaam van ’t 
werk, en besluit, en ten opzicht van de deelen des Spels, de Bedrijven, en Tooneelen; teegen de 
voeghlijkheidt der Alleenspraaken en Terzijdenspraaken en teegen veel diergelijke dingen meer, die in 
één Toonéélstuk waar té néémén zijn’. Zie de opdracht bij: Nil, Spookend weeuwtje, 1670, *5v-6r. 
1068 Wiskerke, De waardering, 1995, 64. 
1069 Wiskerke, De waardering, 1995, 21. 
1070 De Haas, De wetten, 1998, 67. 
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imponerende toneelstukken van bijvoorbeeld Jan Vos en Thomas Asselijn was voor de 

gereguleerde toneelstukken van Nil Volentibus Arduum de waarschijnlijkheid het vertrekpunt. 

Dit blijkt niet alleen uit de toneelregels, maar ook uit de toneelstukken zelf. Uit de vertalingen, en 

dan met name de concurrerende vertalingen van het genootschap, komt naar voren hoe hoog het 

genootschap de waarschijnlijkheid aansloeg. Nils vroege toneelpublicaties, bijna uitsluitend 

vertalingen en tegenvertalingen, zijn allemaal onderworpen aan de waarschijnlijkheidseis. Om 

hieraan te voldoen, nam Nil soms zeer veel afstand van de brontekst en de initiaalvertaling. In de 

bijbehorende voorwoorden lichtte Nil dit steeds toe. Ook Pels beschrijft dit procedé in zijn 

Horatiusvervolg Gebruik én misbruik: 

Men geeft Agrippa, én Andromaché alleen 
Voor overzéttingen; die lóf, én anders geen, 
Bégéérén wy, indién ‘ér lóf stéékt in ’t vertaalen, 
Dat wy de laagste prys daar in licht niet behaalen. 
Maar stél daar Orondaat én Statira niet by, 
Nóch ’t Spookend Weeuwtje.1071 

Inderderdaad is in die eerste twee toneelstukken van Nil de handelingsopbouw nauwelijks 

aangepast, al heeft het genootschap bij de tragedie Agrippa de voorgeschiedenis waarschijnlijker 

gemaakt, terwijl de laatste twee stukken, die Pels hier noemt, duidelijk zijn veranderd. Ter 

illustratie zal ik aan de hand van voorbeelden laten zien op welke manier de ingrepen omwille 

van de waarschijnlijkheid plaatsvonden.1072 Mijn voorbeelden betreffen ten eerste aanpassingen 

van de toneelhandeling en ten tweede ingrepen in de karakters van de personages. 

6.1.2.1 Toneelhandeling 

Een van de bekendste eigenschappen van het gereguleerde toneel uit de tweede helft van de 

zeventiende eeuw is de strikte navolging van de drie eenheden van tijd, plaats en handeling. De 

liaison des scènes staat hiermee in verband. De eenheden staan in dienst van de interne logische 

samenhang van toneelstukken en verhogen zodoende de geloofwaardigheid van een stuk. De 

eenheid van handeling houdt in dat het toneelstuk uit één hoofdhandeling bestaat, die zich 

vervolgens causaal en volledig ontvouwt, die daarnaast geen overbodige handelingselementen 

kent en die ten slotte duidelijk wordt afgerond.1073 Dat betekent dat alle vragen van het publiek 

na afloop van het stuk moeten zijn beantwoord. De toneelhandeling moet goed te volgen zijn, 

anders kan het publiek zich niet in de handeling inleven en zich niet met de personages 

identificeren. De begrijpelijkheid van de handeling neemt toe als deze in een kort tijdsbestek 

plaatsvindt, zodat alle relevante acties op het toneel worden vertoond. Een langer tijdsbestek 

kent noodgedwongen meer tijdsprongen, omdat de speeltijd, dat wil zeggen de duur van de 

opvoering, zeer beperkt is. De zogenaamde eenheid van tijd dient die tijdsprongen te 

                                                             
1071 Pels, Schenkeveld-van der Dussen, Gebruik, 1978, vs. 1615-1620. 
1072 Voor meer voorbeelden verwijs ik de lezer naar de inhoudssamenvattingen in § 9. 
1073 In de hoofdstukken [IX] tot en met [XIV] behandelt Nil de toneelhandeling. Aan de eenheid van 
handeling zijn vooral de hoofdstukken [IX] (‘Van de Eenheidt der Geschiedenisse’, door Willem Blaeu) en 
[XII] (‘Vande Volkoomenheid der Geschiedenisse in een Tooneelspel’, door Andries Pels) gewijd. Beide 
hoofdstukken gaan voornamelijk terug op Aristoteles, Horatius en Corneille. Zie de toelichting van 
Harmsen in: Nil, Harmsén, ‘Onderwys’, 1989, 105-124, 156-161. 
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voorkomen.1074 Deze eenheid bepaalt dat de gespeelde tijd nooit langer dan één etmaal beloopt. 

Idealiter komen speeltijd en gespeelde tijd in de gereguleerde stukken overeen. Als de tijd 

waarin zich de toneelhandeling voltrekt overeenkomt met de reële tijd waarin het publiek naar 

het spel kijkt, is de realiteitsillusie groter dan wanneer de vertelde tijd bijvoorbeeld drie weken 

beslaat, terwijl de opvoering van het toneelstuk maximaal drie uur duurt. Door speeltijd en 

gespeelde tijd zoveel mogelijk gelijk te trekken, worden tijdsprongen voorkomen. Hierdoor 

groeit bij het publiek het gevoel van directheid van de handeling: het vertoonde lijkt zich 

daadwerkelijk te voltrekken. Het fictionele karakter van de toneelhandeling kan op die manier 

worden afgezwakt. Bij Nils kluchten, die steeds maar uit één bedrijf bestaan, was de speeltijd 

gelijk aan de gespeelde tijd. Binnen één bedrijf zorgt de liaison des scènes voor de strikte eenheid 

van tijd. De overgang tussen de scènes werd doorgaans gekenmerkt door de opkomst of afgang 

van één of meer personages. De regel van de liaison des scènes schreef voor dat tussen de scènes 

door, steeds minstens één personage op de bühne aanwezig moest blijven.1075 Tussen scènes 

hoorde dus geen tijd te verstrijken, terwijl dit tussen bedrijven wel mogelijk was. Op die manier 

werd ook de strikte eenheid van plaats binnen een bedrijf gewaarborgd. Bij de overige 

toneelgenres kon de plaats van bedrijf tot bedrijf enigszins veranderen. De bondige en in tijd 

sterk begrensde toneelhandeling begunstigde de eenheid van plaats of zorgde ten minste voor 

een relatieve eenheid van plaats. Zo konden de bedrijven in verschillende kamers plaatsvinden 

of in verschillende gebouwen van dezelfde stad, maar niet in ver van elkaar gelegen steden of 

landen. Het overbruggen van grote afstanden in korte tijd was immers onmogelijk of in elk geval 

onwaarschijnlijk. 

Nil Volentibus Arduum paste in alle toneelstukken die het in zijn beginjaren publiceerde en 

die op anderstalige bronnen teruggingen, de handeling waar nodig zodanig aan dat de stukken 

aan de eis van de drie eenheden voldeden. Zo legde Nil voorafgaand aan alle komische stukken 

consequent verantwoording af over de handelingsplaats en het begin- en eindpunt van de 

gespeelde tijd.1076 Bij de initiaalvertalingen is die informatie niet altijd te vinden.1077 In de 

                                                             
1074 Lingelbach behandelt in hoofdstuk XX kort de eenheid van tijd en plaats (‘Vande Plaats, en vande Tijd’). 
Daarbij legt hij vooral uit hoe die eenheden worden bereikt zonder nader in te gaan op hun relevantie en 
functie voor het toneel. Nil, Harmsén, ‘Onderwys’, 1989, 245-246 [XX]. Ook Pels gaat in Gebruik én misbruik 
op een vergelijkbare manier in op dézé twéé éénhédén: ‘Dan vólgén dé Eénhéid van dé Tyd, én van dé 
Stéê; / En de ééne, én de andere in ’t natuurlyk zo te dwingen, / Dat zy niet al te lang, nóch al te vérre en 
springen. / Want, schoon een Spél geen vier én twintig uuren speelt, / Nóch dat juist uw tooneel geen 
heele stad verbeeldt; / Ja zelfs al speelt het in een straat maar, óf een’ kamér, / En in viér uurén, ’t is den 
kénn’rén aangénaamér.’ Péls, Schénkévéld-van der Dussen, Gebruik, 1978, vs. 1328-1334. 
1075 Over de strikte eenheid van tijd in een bedrijf zie Nil, Harmsén, ‘Onderwys’, 1989, 246 [XX]. Pels 
verwoordde in het tractaat Gebruik en misbruik dé régél van dé vérbondén scènés als volgt: ‘Léér voordérs, 
Dichter, dat ge uw Spél zo moet verdeelen / In vyf Bedrijven, dat geen gaaping uw' Tooneelen / Van één 
schéidé, én aldus maakté één Bédryf tót twé.’ Péls, Schénkévéld-van der Dussen, Gebruik, 1978, vs. 1325-
1327. 
1076 Nil verantwoordt de eenheid van tijd en plaats expliciet bij de vier blijspelen. Aan de komedie Gelyke 
tweelingen gaat dé opmérking vooraf: ‘Hét Toonéél is t’Amstérdam, in ’t Joodén quartiér, by ’t Lazarushuis. 
Hét spél bégint één uur voor, én éindigt viér uurén na dé middag.’ Dé géspééldé tijd bédroég dus vijf uur. 
Nil, Harmsen, ‘Gelyke tweelingen’, 1985, 247. Spookend weeuwtje: ‘Hét Toonéél is in ’s Graavénhaagé, in ’t 
huis van Ferdinand, in de kamer van Luidewijk; béhalvén in ’t viérdé Bédrijf, dat in dé Kamér van Jakoba 
spéélt. Hét Spél bégint omtrént té zéévén uurén ’s avondts, én éindight tusschén één én twéé uurén na 
middérnacht.’ Dé géspééldé tijd béslaat hiér zévén uur, Nil, Spookend weeuwtje, 1670, 8v [zonder 
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bronteksten is doorgaans alleen de plaats van de handeling vermeld en wordt niets gezegd over 

de tijdsduur. Opvallend genoeg ontbreekt de concrete tijdsaanduiding voorafgaand aan het 

toneelstuk niet alleen bij vroege tragedies van Nil (Agrippa, Andromaché en Orondates en 

Statira), maar ook bij Dé Graéffs én Blasius’ initiaalvértalingén (Agrippa en Oroondate en 

Statira), terwijl de plaats van handeling wel is benoemd. Algemeen kan worden gesteld dat de 

plaatsaanduidingen in de concurrerende vertalingen concreter zijn dan in de bronteksten en 

eerste vertalingen, al gold natuurlijk ook voor Nils tragedies dat de handeling niet langer dan 

een etmaal mocht duren. 

Om de handelingseenheid te bereiken, werden overtollige nevenhandelingen en personages 

geschrapt of gewijzigd. Wat dit voor de personages betekende zal later worden besproken. Eerst 

zal ik me richten op de consequenties voor de handeling. Door personages weg te laten, maakte 

Nil het handelingsverloop vloeiender. Als eerste voorbeeld nemen we de tragedie Orondates en 

Statira. Nil paste de intrige van dit stuk aan door Kassander, één van de handelingsdragers, te 

schrappen. Dit had directe gevolgen voor de toneelhandeling, want ook de nevenhandeling over 

zijn liefde voor koningin Roxane en over zijn machtsbelustheid vielen nu weg.1078 De voor de 

intrige relevante handelingen van Kassander werden naar andere personages overgeheveld. 

Deze drastische ingreep kwam voort uit de complexiteit van de toneelhandeling die Jean 

Magnon, de auteur van de Franse tragikomedie, uit de meerdelige roman Cassandre had 

gétrokkén. Dézé afwijking van hét békéndé is één voorbééld van dé ‘noodzakélijkhéid’ om hét 

stuk voor het publiek begrijpelijk(er) en zodoende behaaglijker en leerzamer te maken. De 

Franse versie kent zo veel gebeurtenissen en verwikkelingen die het onwaarschijnlijk maken dat 

alles binnen één dag plaatsvindt en waardoor het stuk hier en daar moeilijk te volgen is. 

Bovéndién gaat hét hiér om één ‘ingéwikkéldé géschiédénis’, aldus Nil.1079 Daarmee duidde het 

genootschap intriges aan die in medias res begonnen, dat wil zeggen dat er al veel zaken aan de 

                                                                                                                                                                                              
paginering]. Gierige Geeraardt: ‘Hét Toonéél is t’Amstérdam, in én omtrént dé Huizén van Léonoré, én 
Geeraardt, die in de zelfde buurte staan. Het Spel begint omtrent ten achten voor, en eindigt omtrent ten 
drié uurén na dén middag.’ Géspééldé tijd: zeven uur. Nil, Gierige Geeraardt, 1671, 4v [zonder paginering]. 
Fielebout: Het Blyspél speelt in de Diemermeer, omtrént, én op de Hófstéê van Rykert, én in de zélfde tyd, 
daar hét in vértoond wordt.’ Nil, Fielebout, 1680, 4v [zonder paginering]. De plaats- en tijdsaanduiding 
voorafgaand aan de drie kluchten van Nil is minder expliciet. Aangezien de gespeelde tijd bij de kluchten 
precies overeenkwam met de speeltijd, repte het genootschap niet over de tijdsduur. Voorafgaand aan de 
kluchten ontbreekt de vermelding van een concrete geografische plaats waar het stuk zich afspeelt, zoals 
dit bij de blij- en treurspelen wel gebruikelijk was. De plaats blijkt echter wel uit de toneeltekst zelf. Zo 
zegt Hendrik in de klucht Wanhébbelyke liefde ‘’t géld is de leus hiér in Amstérdam’. Nil, Wanhébbelyke 
liefde, 1678, 8. Vóór de drie kluchten wordt telkens aangegeven in of rond welk huis de handeling zich 
voltrékt: ‘Hét Toonéél is één Kamér, in ’t Huis van Dibbérig’, Nil, Vrijer in de kist, 1678, 4 [zonder 
paginering]; ‘Hét Toonéél is voor hét huis van Gértruidij’, Nil, Wanhébbelyke liefde, 1678, 4 (zonder 
paginéring) én ‘Hét Toonéél in [sic] één’ Kamér in hét huis van Govérd’, Nil, Bekeerde alchimist, 1680, 4v 
(zonder paginering). 
1077 Zo ontbreekt bij Soolmans blijspel Gedwongen doctor de plaatsaanduiding. Ook geven maar drie 
initiaalvertalingen expliciet de tijdsduur aan, te weten Nacht-spookende joffer van Adriaan Peys, Dubbel en 
enkkel van Joan Blasius en Malle wedding eveneens van Blasius. 
1078 Nil zegt expliciet: ‘[a]llé de andere plaatsen daar Kassander op het Tooneel komt, hebben wy 
achtergelaaten, als slechts uit de Roman zijnde, en geen werkelijkheydt inbrengende, noch iets tot de 
ontknooping doéndé’. Nil, Dichtkunstig onderzoek, 1670, 70. 
1079 Nil, Dichtkunstig onderzoek, 1670, 68. 
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toneelhandeling voorafgingen die essentieel zijn voor het begrip van het stuk.1080 Deze 

voorgeschiedenis moest op een begrijpelijke wijze aan het publiek worden gepresenteerd, 

het welke de Fransche Dichter niet nagekoomen heeft, en alzo gemaakt, dat zijn stuk aan die geene, 
die de Roman niet géléézén hébbén, of wién zé niét vérsch in ’t géhéugén light, onverstaanlijk is.1081 

Niet alleen de Franse toneelauteur, maar ook de vertaler van de eerste Nederlandse versie, Joan 

Blasius, had met deze taak geen rekening gehouden, waardoor ook zijn stuk moeilijk te volgen is. 

Nil komt tot hét oordéél dat zowél hét Fransé stuk als dé vértaling van Blasius ‘op véélé plaatsén 

[…] zéér duistér, én onvérstaanlijk’ zijn. Ook bévattén dé tékstén dingén ‘dié ovértolligh zijn, én 

niet tot de knoop of ontknooping van hét stuk diénén’.1082 Om dit te veranderen, of met Nils 

woordén zo goéd mogélijk té ‘vérbéétérén’, dundé hét génootschap hét tonéélstuk béhoorlijk uit 

en verantwoordde het zijn ingrepen in het bijgevoegde Dichtkunstigh onderzoek.1083 

Het bodeverhaal uit de eerste scène van het vijfde achtte Nil onwaarschijnlijk, omdat 

boodschapper Perdikkas gezien de omstandigheden niet op de hoogte kon zijn van de stand van 

zaken. In de tegenvertaling loste Nil dit probleem op door de achterliggende handeling rond 

Seleukus aan te passen en Perdikkas van de nodige achtergrondkennis te voorzien: 

Pérdikkas […] éévén uit dé storm kooméndé, daar dé Vyandt in afgéslagén was, kon van Séléukus 
niet boodschappen, noch hy zo kort daar op [Seleukus] volgen; omdat de Vyandt eerst van den 
muur moeste af trekken, Orondates gevankenis weeten, den krijgsraadt spannen, en eindelijk 
bésluitén Séléukus voor hém té wissélén; dié dan uit hét Léégér éérst in dé Stadt én éindélijk in ’t 
Paléis voor Roxané kondé vérschijnén. Wy hébbén dit […] vérholpén, mét […] in ’t laatsté Toonéél 
daar by te voegen, dat Seleukus in de zelve [veldslag] gevange was, en misschien van de Vyanden 
voor Orondatés zoudé aangébodén wordén; én voorts in ’t twéédé én viérdé Tonéél van ons twéédé 

Bedrijf, Perdikkas de tijding te laaten brengen, dat Seleukus op weg was.1084 

Nil heeft ook de voorgeschiedenis van het blijspel Gelyke tweelingen uit 1670 aangepast aan de 

waarschijnlijkheidsnood. Dit toneelstuk vertelt over de algehele verwarring die ontstaat nadat 

tweelingbroers die elkaar lang geleden uit het oog zijn verloren onverwacht in dezelfde stad 

verblijven. Om geloofwaardig te maken dat de ene broer steeds voor de andere wordt aangezien 

en andersom moeten de broers dezelfde kleding dragen. Dit kan onmogelijk per toeval gebeuren 

en dient volgens Nil dan ook te worden verantwoord: 

Eindelijk maaken wy mede gewagh van de gelijkheidt der kleederen van beide de Quirijnen [de 
tweeling], om die twijffeling weg te neemen, die Plautus niet aanroert, hoeze eveneens op eene tijt 
gekleedt konnen zijn, ’t géén mén, na hét ondérwijs dér Toonéélkundigén, niét aan ’t géval moét 
stellen [aan het toeval overlaten] zonder het zelve aan te wijzen, te meêr dewijl hier de glijkheidt 
van leest en weezen vreemt genoeg van den aanschouwer en leezer wort geoordeelt.1085 

                                                             
1080 Lingelbach heeft aan de ingewikkelde en eenvoudige geschiedenis een hoofdstuk gewijd: Nil, 
Harmsén, ‘Onderwys’, 1989, 167-168 [XIII]. 
1081 Nil, Dichtkunstig onderzoek, 1670, 68. 
1082 Nil, Dichtkunstig onderzoek, 1670, 69. 
1083 Nil, Dichtkunstig onderzoek, 1670, 69-70. Voor meer informatie over de ingrepen in deze tragedie en 
een vergelijking met de initiaalvertaling van Joan Blasius zie Holzhéy, ‘Eén zéér élléndigé ovérzétting’, 
2005. 
1084 Nil, Dichtkunstig onderzoek, 1670, 70-71. 
1085 Nil, Harmsen, ‘Gelyke tweelingen’, 1985, 244. 



- 270 - 

 

     

Afb. 25 en 26 Twee schetsen voor de titelprent van Nils komedie Gelyke tweelingen .  Het linker ontwerp is gemaakt door Romeyn de 

Hooghe. De vervaardiger van het rechter ontwerp is niet bekend ( SBH:  127 B 4).  
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Nil bedacht dat de in Amsterdam woonachtige broer luttele dagen eerder een pak heeft laten 

verkopen. De knecht van de andere broer, die na omzwervingen over de hele wereld samen met 

zijn heer in Amsterdam is aangekomen, heeft op diens verzoek een voordelig, tweedehands pak 

aangeschaft. Het toeval wil dat dit het pak van de andere broer betreft.1086 

Het gebruik van kunst- en vliegwerk werd eveneens zo goed mogelijk met waarschijnlijkheid 

in overeenstemming gebracht. Zo mochten toneelmachines alleen worden ingezet als ze 

functioneel waren, en slechts voor mythologische stof met personages die over bovennatuurlijke 

of bovenmenselijke krachten beschikten.1087 Omdat de bovennatuurlijkheden uit de mythologie 

als zodanig bekend zijn, gaat er geen kijkplezier verloren wegens onmogelijkheid of 

onwaarschijnlijkheid, aldus Nil. Bij historische of oorspronkelijke théma’s daarentegen komt de 

waarschijnlijkheid in het geding wanneer er bovennatuurlijke zaken worden vertoond.1088 Zelf 

gebruikte Nil in de vroege toneelstukken geen machines. In het vertaalde zinnespel Tieranny van 

Eigenbaat werd het personage Arglistigheid, dat in de Italiaanse brontekst nog een tovenares 

was, omwille van de waarschijnlijkheid en de heersende literaire conventies van alle 

bovennatuurlijke krachten ontdaan. Dat had tot gevolg dat Arglistigheid het personage Bedrog 

niet zoals in de Italiaanse bron kon omtoveren tot Gemeenebest. In plaats daarvan verkleedt 

Bedrog zich eenvoudigweg als Gemeenebest.1089 

De meeste ingrepen die op de waarschijnlijkheidseis berustten, werden niet nader 

becommentarieerd en verantwoord. Toch springen ze duidelijk in het oog wanneer we de 

bronteksten en de eerste Nederlandse vertalingen met de (tegen)vertalingen van Nil vergelijken. 

Regelmatig voegde Nil verklarende zinnen toe die acties begrijpelijker en waarschijnlijker 

moesten maken dan ze in de brontekst en de eerste vertaling waren. Het handelingsverloop van 

de tegenvertalingen bevat veel minder toevalligheden dan de eerdere versies, doordat 

bijvoorbeeld de voorgeschiedenis is aangepast. Als er iets ongewoons gebeurt, is dat zodanig 

ingebed dat de gebeurtenis mogelijk en vaak zelfs te voorzien wordt. In Nils toneelstukken 

worden doorgaans eerst plannen gesmeed voordat er actie wordt ondernomen. Het publiek is zo 

op de hoogte van de plannen voordat deze worden uitgevoerd. De afzonderlijke onderdelen van 

de toneelhandeling vloeien daardoor logisch uit elkaar voort en zijn voorspelbaarder dan in de 

voorgaande versies. 

                                                             
1086 Voor meer aanpassingen omwille van de waarschijnlijkheid zie de inleiding van Harmsen in Nil, 
Harmsen, Beenen, De tweeling, 1985 93-98. 
1087 Dé zogénaamdé ‘konstwérkén’ achtté Nil ‘alléén békwaam tot dé Géschiédenissen welke gehaalt 
wordén uit dé fabulén dér Oudén’. Nil, Harmsén, ‘Onderwys’, 1989, 423 [XXXVIII]. 
1088 Nil, Harmsén, ‘Onderwys’, 1989, 423 [XXXVIII]. 
1089 ‘[…] dé Italiaan [voért] Arglistighéid in, als ééné tovénaarstér, dié Bédróg in dé schyn [gédaanté] van 
Gemeenebest hérschépt, het wélk men hier om de onwaarschynlykheid gemyd heeft; door dien de 
tovérijén hédéndaagsch zo wél uit dé Toonéélspélén, als uit dé romans gébannén zyn.’ Nil, Holzhéy, Van 
der Haven, Tieranny, 2008, 67, r. 121-125. 
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6.1.2.2 Personages 

6.1.2.2.1 SOORTEN EN AANTAL PERSONAGES 

Nil wijdt zich in Naauwkeurig onderwys uitvoerig aan de toneelpersonages: hun karakterisering, 

hun optreden, hun aantal en hun namen. Ysbrand Vincent verdeelt de figuren in drie klassen 

(‘rangén’) naar gélang hun bélang voor dé intrigé.1090 Personages van de eerste rang zijn de 

hoofdpersonen, dat wil zéggén ‘pérsoonén dié dé Géschiédénis op ’t hoogsté raakt, […] om wiéns 

willé allés woélt, én in béézichéid is, wat ‘ér vértoondt wordt’. Tot dé twéédé rang béhorén 

personages die wel van belang zijn voor de intrige, maar deze slechts gedeeltelijk bepalen. In de 

woordén van Vincént zijn hét dé pérsonagés ‘dié zoo grootté ééné aangéléégénthéid, maar 

échtér één gédéélté indé voornaamsté actié of wérk van’t Spél hébbén’. Dé dérdé groép 

personages beïnvloedt de toneelhandeling niet of slechts in zeer geringe mate. Vincent noemt 

hén ‘bypérsoonaadjén’. Op pérsonagés zondér tékst gaat hij niét in. 

Nil paste het aantal personages in zijn vertalingen regelmatig aan. Dat deden de vertalers van 

de initiaalvertalingen eveneens.1091 Hier lagen praktische motieven aan ten grondslag en in het 

geval van Nil was de gereguleerde toneelpoëtica leidend. Door toevoeging of weglating van 

personages probeerde Nil, zoals gezegd, de tegenvertalingen in overeenstemming met de 

(poëticale) regels waarschijnlijker, duidelijker en ondubbelzinniger te maken dan de 

bronteksten en de initiaalvertalingen. Een veelheid aan personages verhoogt weliswaar de 

visuele aantrekkelijkheid, zegt Willem Blaeu in Naauwkeurig onderwys, maar het zorgt ook voor 

onduidelijkheid en verwarring bij het publiek.1092 Blaeu ziet dan ook liever weinig personages 

dan te veel. Als er weinig handelingsdragers zijn, vermindert dat slechts de aantrekkelijkheid 

van een toneelstuk; een te groot aantal personages heeft echter negatieve gevolgen voor de 

helderheid en de boodschap van een stuk. Begrijpelijkheid en moraal sloeg het genootschap dus 

hoger aan dan esthetische overwegingen. Voor de tragedie schrijft Blaeu een maximum van acht 

à negen personages voor, inclusief alle nevenfiguren. Voor het komische toneel hanteert hij 

mindér strikté régéls, hoéwél hij ook hiér waarschuwt voor dé introductié van ‘onnoodigé of 

ovértolligé’ pérsonagés én één ovérmatigé ‘véélhéidt’. Wat dit in dé praktijk bétéként, blijkt 

bijvoorbeeld uit de hervertaalde komedie Spookend weeuwtje. Hierin heeft Nil één 

hoofdpersonage weggelaten.1093 Het gaat hierbij om één van twee broers van de jonge weduwe. 

Omdat zijn optreden niet functioneel is voor de constructie en de ontknoping van de handeling 

en het dus de handelingseenheid doorbreekt, heeft Nil dit personage in de tegenvertaling 

geschrapt. In het voorwoord legt het genootschap deze ingreep als volgt uit: 

In’t gétal dér Toonélistén héft dé Fransman ook gézondigt. Want daar is ovértolligh één Broédér 

van Licidas, dié één voornaam Pérsoonazié is […].1094 

                                                             
1090 Nil, Harmsén, ‘Onderwys’, 1989, 193 [XV]. 
1091 Voor de aanpassingen in Nederlandse toneelvertalingen van Joan Blasius zie Elissen, Un aspect, 1976, 
75-79, 100-102. 
1092 Nil, Harmsén, ‘Onderwys’, 1989, 204, [XVI]. 
1093 Nil, Spookend weeuwtje, 1670, *5r. 
1094 Nil, Spookend weeuwtje, 1670, *5r. 
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In feite tréédt dé ‘ovértolligé’ broér énkél én alléén als vriénd van dé gast op. In dé vértaling van 

Nil is de vriendschap toevertrouwd aan de andere broer, die dus in Nils tegenvertaling de enige 

broér van dé ‘spokéndé’ wéduwé is. 

Naast weglating van handelingselementen of personages voegde Nil soms juist extra 

personages toe om de handeling waarschijnlijker te maken. Zo zijn in dezelfde komedie maar 

liefst vijf nevenpersonages toegevoegd, te weten een kamenier, een keukenmeid, twee lakeien en 

een timmerman (zie bijlage). Laatstgenoemde treedt op in de eerste scène van het eerste bedrijf. 

Hij heeft dan net, in opdracht van Jakoba, een geheime onzichtbare deur in de logeerkamer van 

logé Luidewijk aangebracht en Jakoba vraagt de timmerman om die te voorzien van een 

kijkgaatje. De deur is voor het stuk van cruciaal belang: Jakoba betreedt via deze doorgang 

meerdere keren ongemerkt de kamer van de logé. In de eerste Nederlandse vertaling is de 

geheime toegang al aanwezig, maar weet vreemd genoeg alleen de kamenier ervan. Deze 

toevalligheid heeft Nil weggenomen door een extra scène toe te voegen waarin de plaatsing van 

de deur besproken wordt. Om de volgende handelingen geloofwaardiger te maken, is er dus een 

kijkgaatje toegevoegd, waardoor Jakoba van buitenaf in de gaten kan houden wat zich in de 

kamer afspeelt en wanneer ze die het beste ongezien kan betreden. Dit alles ontbreekt in de 

brontekst en in de eerste vertaling. 

Nil schrapte of creëerde niet alleen personages, ook liet het genootschap sommige 

handelingsdragers zo’n transformatié ondérgaan dat ér nauwélijks nog van hétzélfdé pérsonagé 

sprake is. Zo heeft nicht Lucinde uit de brontekst en de Peysvertaling bij Nil plaatsgemaakt voor 

tante Sofia. Zij is net als haar tegenhangers uit de eerdere versies een vertrouwde van het 

vrouwelijke hoofdpersonage, maar haar positie en karakter zijn volledig anders. De jonge en 

naïeve bakvis Lucia is bij Nil in een wijze chaperonne veranderd, die er met haar redelijkheid 

voor moet zorgen dat het verliefde hoofdpersonage op het rechte pad blijft.1095 Nil 

beargumenteert zijn ingreep in het voorwoord door de missers uit de brontekst en de tamelijk 

serviel vertaalde initiaalvertaling van Peys aan de kaak te stellen: 

In ’t gétal dér Toonélistén hééft dé Fransman ook gézondigt. Want daar is overtolligh een Broeder 
van Licidas, die een voornaam Persoonazie [hoofdpersonage, TH] is, en twee knechten; als ook 
Lucinde, een Nicht van Angelique, welke alle niet nootwendigs tot de uitwerking der geschiedenis 
te weege brengen. Het welk het onze ook zoude doen, ten waare wy Sofia ingevoert hadden, die 
eene ernstachtige Weeduwe, en Moey [tante, TH] van Ferdinand en Jakoba zijnde, het oog op alle 
Jakobas handel moghte hebben, en namaals een vernoegend getuigenis dies aangaande geeven 
[…].1096 

Ook in de komedie Gelyke tweelingen trachtte Nil de waarschijnlijkheid en begrijpelijkheid te 

vergroten door schipper Kees Koenen op te voeren. Hij fungeert als klankbord voor alle 

achtergrondinformatie, zodat het publiek hier op een natuurlijke manier kennis van kan nemen. 

Zijn voornaamste functie in het stuk bestaat er echter uit dat hij de slaaf (initiaalvertaling) of de 

knecht (hervertaling) van één van de broers helpt bij de bevrijding van zijn gewaande heer. Vier 

mannen proberen deze laatste namelijk te ontvoeren. Zowel in de bron van Plautus als in de 

                                                             
1095 Over de het personage Sofia volgt later meer. 
1096 Opdracht in: Nil, Spookend weeuwtje, 1670, *5r. 
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Blasiusvertaling jaagt de slaaf/knecht het viertal in zijn eentje weg. In de tegenvertaling krijgt hij 

hulp van schipper Kees Koenen en een ander personage. Met zijn drieën weten ze de vier 

aanvallers te verslaan, wat de geloofwaardigheid verhoogt. 

6.1.2.2.2 DECORUM 

De dosering van de personages was niet het enige wat de waarschijnlijkheid niet in de weg 

mocht staan; ook het optreden en de manier van praten van de figuren dienden aan te sluiten bij 

hun sociale rang. Dat had tot gevolg dat het taalgebruik en de diepgang van de redeneringen in 

komische stukken verschilden van die in ernstig toneel.1097 Dat speelde zich immers in de 

hoogste kringen af, bijvoorbeeld onder vorsten of zelfs onder goden uit de klassieke mythologie. 

In komedies en kluchten bestonden de handelingsdragers doorgaans uit boeren, dienstboden, 

burgers en soms ook uit de lage adel. Ook sekse en leeftijd van de personages hadden hun 

weerslag op gedrag en taalgebruik. Taal en gedrag dienden rang, karakter en ervaring te 

weerspiegelen, anders lag het gevaar van onwaarschijnlijkheid op de loer.1098 Een koning die 

praatte als een boer en een dienstmaagd die redeneerde als Antigone of zich verheven gedroeg, 

vielen buiten de verwachtingshorizon en werden dus als ongeloofwaardig afgedaan. Deze aan de 

waarschijnlijkheid gebonden gepastheid of bienséance is kenmerkend voor het gereguleerde 

toneel uit Frankrijk en voor de toneelstukken van Nil. Het genootschap achtte ook barokke 

personages onwaarschijnlijk en dus onwenselijk. Deze kenmerkten zich namelijk door een 

veelheid aan emoties, ideeën en handelingen die aan elkaar tegenstrijdig konden zijn. Om de 

personages van een passend karakter te voorzien moest Nil bij de vertaling van vroege 

toneelstukken regelmatig ingrijpen in de karaktertekening van de personages. 

Een goed voorbeeld hiervan vormen de personages in Nils tegenvertaling Spookend weeuwtje 

(1670) op basis van Adriaan Peys’ vertaling Nacht-spookende joffer (1670) en de Franse 

brontekst L’esprit folet (ca. 1639) van Antoiné lé Métél d’Ouvillé. In allé drié dé vérsiés gaat hét 

om een jonge weduwe dan wel een jonge vrouw die vlak vóór haar huwelijk haar aanstaande 

heeft verloren en nu bij haar broer(s) woont. Zij wordt verliefd op een vriend van haar broer die 

bij hen thuis komt logeren. Ze betreedt de kamer van de logé door een geheime deur en sticht 

daar veel verwarring door haar plotselinge verschijnen en de liefdesbrieven die ze achterlaat. In 

dé Fransé brontékst én in Péys’ initiaalvértaling héét dé jongé vrouw in kwestie Angelique 

respectievelijk Angelica en heeft ze twee broers, te weten Licidas/Lycidas en Lizandre/Lisander. 

In de tegenvertaling van Nil heet de jonge weduwe Jakoba en heeft ze slechts één broer, die 

Ferdinand heet. 

Als we Lycidas uit de eerste Nederlandse vertaling vergelijken met Ferdinand uit Nils 

concurrerende vertaling valt op dat de twee qua karakter sterk van elkaar verschillen, ondanks 

hét féit dat zé téruggaan op hétzélfdé pérsonagé uit dé Fransé brontékst. Lycidas is in Péys’ 

                                                             
1097 Voor de decorumregels in de vroegmoderne Nederlandse literatuurtheorie zie Jansen, Decorum, 2001. 
Voor de definitie van dit begrip zie Jansen, Decorum, 2001, 17-36. 
1098 ‘Onbétamélijk gédrag is onwaarschijnlijk. Aangézién véél décorumrégéls vooral wénsélijké 
gedragsmogelijkheden beschrijven, komt het erop neer dat wenselijk gedrag als waarschijnlijk gedrag 
voorgéstéld wordt.’ Dé Haas, De wetten, 1998, 73. 
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vertaling onstuimig, hartstochtelijk en als broer een despoot die alleen in zijn eigen waarheid 

gelooft. Nil heeft Ferdinand bewerkt tot een welgemanierd en heel wat evenwichtiger personage 

dat opénstaat voor kritiék. Wé lérén Lycidas diréct in hét bégin van Péys’ initiaalvertaling 

kennen als een gepassioneerd man. Hij achtervolgt een jonge, vermomde vrouw die hij in de 

Schouwburg heeft opgemerkt. Wat Lycidas niet weet, is dat zij zijn zus Angelica is, die tegen de 

wil van haar broers alleen een uitje heeft ondernomen. Angelica, die haar broer heeft herkend, 

vlucht om ontmaskering te voorkomen. Twee vreemdelingen wie ze om hulp vraagt, proberen 

haar achtervolger tegen te houden. Dat maakt Lycidas zo boos dat hij tegen de een verbaal en 

fysiek tekeergaat en met de ander een duel begint.1099 Lycidas is zich van zijn onbeheerstheid 

bewust, zoals blijkt uit meerdere introspectieve opmerkingen. Wanneer hij beseft dat de 

vreemdeling met wie hij een gevecht is aangegaan Florestijn, de hartsvriend van zijn broer 

Lisander is, smeekt hij: 

Ach broeder wilt vergeven 
Mijn los oploopénthéyt [ongérémdé driftigé uitbarsting], ick bén niét waért té lévén’.1100 

Ook als Lycidas het hele voorval later aan zijn zus Angelica vertelt, benoemt hij zijn woede-

uitbarsting: ‘ick raéckté voort in gramschap, héb dé hant / Géslagén aén’t rapiér’.1101 Als hij aan 

het einde van het stuk oneervol mannenbezoek in de kamer van zijn zus vermoedt, krijgt hij 

opniéuw één driftbui én roépt hij: ‘O hémél! hoé zal ick mijn rasérny bétémmén.’1102 Lycidas 

raakt buiten zichzelf en wil Angelica neersteken wanneer die bekent logé en huisvriend 

Florestijn avances te hebben gemaakt.1103 Lycidas heeft niet alleen nauwelijks controle over zijn 

woeduitbarstingen; ook gedraagt hij zich erg autoritair ten opzichte van zijn zus Angelica. Hij 

sluit haar immers op; ze voelt zich een gevangene. Angelica beklaagt zich als volgt over haar 

situatie: 

Kan iémant […] méér ongénaé géschién, 
Als my rampsaél’gé, dié van ydér bén vérstootén, 
En in het diepste van het huys sit opgeslooten? 
Wat port mijn broeders my soo streng te kluystren?1104 

De impulsiviteit en onbestendigheid van Lycidas blijken voorts uit zijn grillige 

gemoedstoestanden en zijn grote interesse in vrouwen die snel in verliefdheid omslaat. Zo is hij 

                                                             
1099 ‘LICIDAS Ick wil, en salse kennen / Eer sy langs dese straet den omkeer my ontvlucht, / En vragen haer 
dé réên, waérom sy my… […] / CARILLE Ick bidt vérschoont my, dat ick u val… / LICIDAS Wat sal’t wésén? / 
CARILLE Soo moéy’lijck, éy, wilt my dit opschrift toch ééns lésen / En seggen toch aen wien dien brief moet 
sijn bestelt. / LICIDAS Van hiér vérvloéckté béést… / FLORESTIJN Mijn Heer, dat is gewelt, / Het is mijn 
diénaér, én als gy hém komt té hoonén / Soo hoont ghy my… […] / LICIDAS Mijn Heer, naer dat ick sie, gy 
speelt wel sterck den vromen. / Met woorden evenwel soo recht men weynigh uyt. / FLORESTIJN Dat’s 
seker. / LICIDAS Laét ons dan maér komén tot bésluyt.’ Er volgt één duél. Peys, Nacht-spookende joffer, 
1670, 7. Pas enkele scènes later, in het zesde toneel, wordt duidelijk dat Licidas zo onbeheerst reageerde, 
omdat hij begreep dat de twee vreemdelingen hem wilden tegenhouden. 
1100 Peys, Nacht-spookende joffer, 1670, 8. 
1101 Peys, Nacht-spookende joffer, 1670, 12. 
1102 Peys, Nacht-spookende joffer, 1670, 57. 
1103 Peys, Nacht-spookende joffer, 1670, 63. 
1104 Peys, Nacht-spookende joffer, 1670, 10. 
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in het eerste bedrijf helemaal in de ban van de jonge vrouw uit de Schouwburg. Tegelijkertijd 

voélt hij zich doodongélukkig, omdat zij hém mijdt: ‘Haér schoonhéyt brogt m’in vréugt, haér 

afkéér in éllént’.1105 Een vergelijkbaar ambivalent gevoel heeft hij als hij te horen krijgt dat de 

vreemdeling met wie hij heeft geduelleerd de boezemvriend van zijn broer is. Lycidas blijkt bij 

het gevecht de hand van deze boezemvriend te hebben verwond. Terwijl de geblesseerde 

Florestijn geen ophef over zijn verwonding maakt, is Lycidas helemaal van streek over de 

gevolgen van zijn drift. Hierin verschilt hij overigens van de Licidas uit de Franse brontekst. De 

onbeheerste woede van de Nederlandse Lycidas slaat plotseling om in flinke wroeging. Lycidas 

roépt: ‘Rampsaligh ongéval! ick staé vérstélt van sin’ én véroordéélt zichzélf voor zijn gédrag: ‘Fy 

réuckéloosén arm! dié sulck één daét béstont’.1106 Eén vers later verkeert hij echter alweer in een 

heel andere stemming: zelfmedelijden. Dan jammert hij in een terzijde dat hij de jonge vrouw in 

de stad uit het oog is verloren: 

„O hatélijck géval om mijn géluck gébétén, 
„Door dién gy my bélét van immérméér té wétén 
„Wié désé schoonhéyt is, dié voor my hénén vloot.1107 

Twee scènes later vertelt hij aan zijn zus Angelica wie hij in de Schouwburg is bejegend en wat 

daarvan het gevolg was, niet wetende dat het Angelica zelf was die hij achtervolgde. Dit is de 

laatsté kéér dat hij ovér dé ‘onbékéndé’ uit dé Schouwburg praat. Wannéér hij in hét vijfdé 

bedrijf de afbeelding van een andere dame te zien krijgt, is hij opnieuw onmiddellijk betoverd 

door dit vrouwelijk schoon: 

Ick noém hét god’lijckhéyt, door dién dat in dit béélt 
G’lijck als in krystal, één god’lijck wésén spéélt.1108 

Zodra logé Floréstijn zijn zus aan Lycidas ‘aanbiédt’, gééft Lycidas wédérom blijk van 

buitengewoon heftigé émotiés: ‘Ick voél mijn hért van vréught én blyschap ovérloopén.’ Dat 

blijkt ook uit dé uitroép: ‘O hémél!’ waarméé hij zijn volgéndé drié zinnén uit dé laatsté scèné 

begint en waardoor hij met zijn overlopende emoties iets karikaturaals krijgt. De figuur Lycidas 

wordt dus gekenmerkt door heftige en snel wisselende gemoedsaandoeningen die zijn manier 

van handelen bepalen. Dergelijke kenmerken zijn karakteristiek voor de meer barokke stukken. 

Konst concludeerde na zijn analyse van de barokke tragedies van Jan Vos en van Lodewijk Meyer 

uit diens preclassicistische periode dat zogenaamde ad hoc-emoties een kenmerk van barokke 

(hoofd)personages zijn.1109 Dit zijn sterk situatiegebonden en daardoor kortdurende emoties die 

tamelijk onverwacht opwellen en onderling vaak geen logisch verband kennen. 

                                                             
1105 Peys, Nacht-spookende joffer, 1670, 12. 
1106 Peys, Nacht-spookende joffer, 1670, 9. In de Franse bron ontbreekt hier die heftige emotie van Licidas. 
Hij betuigt zijn spijt en biedt zijn excuses aan, maar maakt duidelijk dat niet alleen hij verantwoordelijk 
was voor de escalatie van deze ruzie, maar ook Florestijn. 
1107 Peys, Nacht-spookende joffer, 1670, 9. 
1108 Peys, Nacht-spookende joffer, 1670, 63. 
1109 Konst, Woedende wraakghierigheidt, 1993, 149-155, 162. 
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Een veelheid aan uitgebeelde hartstochten sluit aan bij het kunstideaal varietas delectat uit de 

klassieke oudheid, dat in de loop van de zeventiende eeuw in het imponerende ofwel barokke 

toneel wordt overgenomen. Formele en inhoudelijke verscheidenheid werden hierbij 

beschouwd als middel ter verhoging van het kijk- en luisterplezier. Veranderlijkheid, 

onbeheerstheid en passie maken van Lycidas enerzijds een schoolvoorbeeld van het 

sanguinische type uit de hippocratische temperamentenleer, terwijl zijn opvliegendheid en 

tirannieke gedrag jegens zijn zus eerder aan een cholericus doen denken.1110  

Zoals eerder aangeduid, is Nils Ferdinand, de tegenhanger van Lycidas, volkomen anders 

géconcipiéérd. Hij wordt voorgéstéld als ‘Haagsch Eédélman’ én hij gédraagt zich als één 

nuchter, beleefd, rustig en verlicht persoon. Om deze karakterwijziging geloofwaardig te maken, 

moest ook worden ingegrepen in de voorgeschiedenis.1111 In Nils vertaling is het niet broer 

Ferdinand die zijn zus, de jonge weduwe Jakoba, tijdens haar geheime uitje dreigt te 

ontmaskeren, maar een onbekende en ongemanierde Fransman die door plotselinge 

verliefdheid wordt overvallen en zich niet weet te beheersen. Broer Ferdinand heeft in deze 

versie niets met dit voorval te maken. De scène wordt dan ook niet uitgebeeld, maar slechts 

naverteld.1112 Dat het personage Ferdinand bij Nil veel rustiger en bedachtzamer overkomt dan 

zijn pendant Lycidas in de vertaling van Peys heeft behalve met de veranderingen in de plot en 

de voorgeschiedenis ook te maken met de directe en indirecte karakterisering van dit 

personage. Zo kent Ferdinand niet de ad hoc-emoties van Lycidas en wordt hij niet neergezet als 

een tirannieke broer die zijn zus tegen haar wil opsluit: Jakoba presenteert zich nergens als 

slachtoffer van haar broer, maar eerder als gedupeerd door de omstandigheden, dat wil zeggen 

de gevestigde omgangsvormen. Als weduwe moet ze één jaar in rouw doorbrengen en 

publiekelijk vermaak vermijden.  

Terug naar broer Ferdinand: hij is steeds uitermate beleefd, zowel tegen zijn vriend en gast 

Luidewijk als tegen zijn zus Jakoba. Dat hij niet dom of onwetend is blijkt onder andere uit het 

feit dat hij – in tegenstelling tot Luidewijks knecht – niet bijgelovig is, een kenmerk van de 

verlichte geest, zoals we later nog zullen zien. Hij veroordeelt zelfs expliciet de recente 

gebeurtenissen van heksenvervolging in Europa: ‘O ja, mijn Héér, ’k heb van dat bygeloof 

gehoort. / ’k Békén, ’t is mallighéidt.’ Ook moét hij lachén ovér dé supérstitié van knecht Flip, die 

ervan overtuigd is de duivel te hebben gezien. Zo zegt hij tegen zijn vriend Luidewijk: 

Ik bid u, laat hem [Flip, TH] voort vertellen zonder stooren. 
Ik héb’ér lust in. Laat hém spréékén, laat hém doén. 
[…] ik schép één ongéméén gévallén 
In al zijn grollén, Héér. […] 
Ey Heer, ik bid versteur hem niet om mijnent wil. 
Nu, Flip, ga voort, waar was die drommel [duivel, TH]? 

Slechts één keer verliest Ferdinand zijn gelijkmoedigheid, nadat hij heeft ontdekt dat zijn zus 

midden in de nacht logé Luidewijk op haar kamer heeft ontvangen en als alles erop wijst dat 

                                                             
1110 Kooijmans, De doodskunstenaar, 2004, 9-11. 
1111 Voor meer informatie over wijzigingen, zie de inhoudssamenvatting van dit toneelstuk in de bijlagen. 
1112 Nil, Spookend weeuwtje, 1670, 5. 
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Luidewijk dit plan heeft beraamd. Maar ook hier probeert hij eerst de gemoederen te bedaren. 

Hij vraagt Luidewijk om uitleg en probeert de gespannen sfeer met de volgende opmerkingen te 

doorbrékén: ‘Maar zacht, wy zullén zo niét schéyén’ én ‘Wél aan, déwijl gy ’t zo wilt dryvén, ik 

géloof’t. / Hét zy, zo ’t wil.’1113 Omdat hij niet wijs wordt uit de verklaringen, neemt zijn irritatie 

echter geleidelijk toe. Deze irritatie is echter géén kenmerkende eigenschap van Ferdinand, 

maar komt voort uit een verkeerde redenering: omdat Luidewijk in de kamer van Ferdinands 

zus Jakoba was, vermoedt Ferdinand een geheime liefdesaffaire tussen de twee, die Luidewijk 

ontkent. Dat zijn vriend Luidewijk niet kan verklaren hoe hij de kamer is binnengekomen, 

bevestigt zijn vermoeden. Door de bijzondere omstandigheden beoordeelt Ferdinand de situatie 

verkeerd. Net als Lycidas uit de eerste vertaling trekt hij uiteindelijk zijn zwaard om de eer van 

de familie te herstellen, nadat Luidewijk niet in staat blijkt de aanwijzingen die tegen hem en 

Jakoba spreken te weerleggen. 

Tante Sofia kan Ferdinand ten slotte tot bedaren brengen, wat voorkomt dat hij van zijn 

wapen gebruik maakt. Anders dan in de initiaalvertaling herziet Ferdinand zijn oordeel op grond 

van de opheldering die hij krijgt over de gebeurtenissen. Hij biedt onmiddellijk zijn excuses aan, 

wanneer hij inziet dat de eer van zijn zus niet is geschonden, noch door haarzelf noch door 

Luidewijk. Ferdinand zegt tegen logé Luidewijk en tante Sofia: 

[…] ’k bén géhéél vérblydt […] 
Dat op het onvoorzienst mijn vrees in vreugt verkeert. 
Verschoon my, Heer, dat ik, van eedlen toorne ontsteeken, 
Deeze ingebeelde hoon begeerde op u te wreeken: 
En gy, Mévrouw, dié’t wérk zo ver door uw beleidt 
Gebraght heb, steur u niet aan mijn oploopendheidt.1114 

Ferdinand herziet zijn oordeel dus op grond van feitelijke informatie en van het advies van zijn 

wijze tante Sofia die Jakoba continu in de gaten heeft gehouden. Omdat hij uiteindelijk beseft dat 

er in zijn huis geen onfatsoenlijkheden zijn voorgevallen, keurt hij het gedrag van zijn zus en 

haar geliefde niet langer af. Dit verschilt nogal van de initiaalvertaling, waarin Lycidas niet met 

argumenten overtuigd wordt, maar op slinkse wijze van zijn bezwaren wordt afgeleid. Zijn 

woede over de nachtelijke activiteiten van zijn zus bekoelt, doordat hem een huwelijk met de zus 

van Florestijn in het vooruitzicht wordt gesteld. De eer van zijn zus Angelica en van de rest van 

de familie, waar hij zich eerder zo druk om maakte en die hij zelfs met het zwaard wilde 

verdedigen, speelt voor hem vanaf dat ogenblik geen rol meer. In de tegenvertaling van Nil krijgt 

de door rationele argumenten overtuigde Ferdinand niet de hand van de zus van zijn vriend en 

logé aangeboden. Omdat een zus van Luidewijk hier dus geen functie heeft, is daar in het stuk 

ook helemaal geen sprake van. 

Ferdinand gedraagt zich het hele stuk door als een edelman. Zijn karakter, uitingen en gedrag 

zijn consistent en komen met elkaar overeen, wat zijn optreden begrijpelijk maakt. Ferdinands 

                                                             
1113 Nil, Spookend weeuwtje, 1670, 79. Eerder in het stuk reageerde Ferdinand op een vergelijkbaar 
sussende maniér tijdéns één woordénwisséling mét zijn zus Jakoba: ‘Hét zy daar méê, zo’t wil. […] Maar, 
wijl ’t u niét gévalt na mijné raadt té léévén, / Zo lééf na d’ uwé’. 
1114 Nil, Spookend weeuwtje, 1670, 85. 
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verstand en nuchterheid zorgen ervoor dat het logisch denkende publiek zich in dit personage 

kan verplaatsen. Zijn dramatische functie is niet om de hoofdpersoon tegen te werken. In feite 

belichaamt hij puur de sociale conventies: als broer moet hij voor zijn jongere zus zorgen en als 

edelman moet hij extra hard zijn best doen om de familie-eer te bewaken. Ferdinand is tamelijk 

ruimdenkend, waardoor hij meent dat afwijken van die strenge regels in sommige gevallen is 

toegestaan. Lycidas uit de eerste vertaling is wel degelijk de opponent van zijn zus. Daarnaast zal 

het personage Lycidas het doel hebben gehad het publiek te vermaken met zijn grilligheid en 

zijn soms zeer overdreven en vaak tegenstrijdige hartstochten. 

6.1.2.2.3 KARAKTEREENHEID EN KARAKTERCONSISTENTIE 

Bij een grondiger vergelijking van de Nilpersonages met die uit de initiaalvertaling en de 

brontekst valt op dat de karakters uit Nils tegenvertalingen steeds veel deugdzamer dan wel veel 

ondeugdelijker blijken. De personages uit het Franse toneelstuk en de eerste vertaling vertonen 

over het algemeen meer karakterkenmerken dan in de vertaling van Nil, maar deze zijn minder 

eenduidig. Dit geldt niet alleen voor Lycidas versus Ferdinand, maar ook bijvoorbeeld voor 

Florestijn versus Luidewijk, Angelica versus Jakoba en voor knecht Carille versus Flip. Zo is 

Luidewijk vastberadener en dapperder dan zijn pendant Florestijn, die in de initiaalvertaling op 

een gegeven ogenblik begint te geloven dat er spoken in de kamer zijn en bang wordt.1115 De 

Luidewijk uit de vertaling van Nil is er de hele tijd van overtuigd dat bovennatuurlijke 

verschijnselen en geesten niet bestaan, waardoor hij ook geen angst vertoont. 

Jakoba dient als weduwe één jaar te rouwen en ieder publiek vermaak te mijden. Om het 

conflictmotief te kunnen handhaven – een jonge vrouw mag zich niet aan de gast des huizes 

vertonen – is van de jonge vrouw een weduwe gemaakt. In de initiaalvertaling was de 

aanstaande echtgenoot al vóór het huwelijk overleden, wat een strenge rouwperiode eigenlijk 

overbodig en dus ongeloofwaardig maakt. In Nils tegenvertaling botst de veronderstelde 

rouwpériodé mét hét féit dat Jakoba’s vérbinténis géén liéfdés- maar een verstandshuwelijk was 

dat de maatschappelijké positié van haar broér moést vérhogén. Nil hééft van Jakoba’s éérsté 

man een huwelijkskandidaat gemaakt die ze alleen op uitdrukkelijk verzoek van en uit respect 

voor haar broer heeft gehuwd.1116 Kort na de bruiloft is deze man, van wie Jakoba nooit heeft 

gehouden, overleden. Dézé aanpassingén van dé voorgéschiédénis makén Jakoba’s vérliéfdhéid 

op Luidewijk, de vriend van haar broer, begrijpelijk en aanvaardbaar. Bovendien was Ferdinand 

nog voor het verstandshuwelijk van plan om zijn zus met zijn vriend Luidéwijk, ‘één Géldérsch 

                                                             
1115 Peys, Nacht-spookende joffer, 1670: Floréstijn zégt: ‘O goôn! wat sal dit wésén? […] Wat wil dit séggén? 
goôn! hoé bén ick in één pijn: / Hiér staén ick in vérstélt, hét kan niét ménsch’lick sijn / Dat iémant op sijn 
wénck sal licht én klaérhéyt bréngén. […] Ick staé bédwélmt, én ick wéét niét wat doén of séggén! […] Wat 
sal dit wésén? / Sprééck sacht. Sal ick laf hértigh sijn én blyvén, om één vals / Inbéélding? néén! o néén! ’k 
ban al mijn anxt, en vreesen, / Geest, engel, duivel, schim, vrouw, of wat gy mooght wesen, / Gy sult my 
désé réys niét rakén uyt dé hant.’ 
1116 Jakoba: ‘Gy wéét, hoé dat ik méêr om ’t goédt, én grootér staat, / Als uit généégénhéidt, op uwé, én 
Broeders raadt, / Mijn overleeden man getrouwt heb; en de smarte / Van zijne doodt daarom my weinig 
gaat tér harté.’ En: ‘Héb ik u mijn ontzagh niét méénigmaal doén blijkén, / Schoon ik ’t niét schuldig was, in 
weêrwil van mijn hart? / En heb ik niet (maar ach! gy weet, met welk een smart) / Mijn overleeden man 
op uwe raadt genomen, / Alleen om u wat méêr té doén in aanzién komén.’ Nil, Spookend weeuwtje, 1670, 
1670, 3, 83. 
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éédélman’, té latén trouwén. Vlak voor hun éérsté ontmoéting wérd Luidéwijk échtér op één 

zeereis door Turken ontvoerd en iedereen ging ervan uit dat hij dit niet had overleefd. Daarom 

moest er voor Jakoba een andere echtgenoot worden gezocht. Nil heeft dus een nogal bijzondere, 

tamelijk complexe en misschien nogal onwaarschijnlijke voorgeschiedenis aan dit toneelstuk 

toégévoégd. Als mén dié voorgéschiédénis échtér aannéémt, wordt Jakoba’s gédrag 

waarschijnlijker en is het niet meer ongepast. 

Jakoba houdt oprecht van Luidewijk en heeft haar plan – deze vriend van haar broer te leren 

kennen – van tevoren goed overdacht. Bovendien wordt haar liefde voor Luidewijk, anders dan 

in de initiaalvertaling, nergens afgekeurd.1117 Volgens de concurrerende vertaling van Nil past 

Jakoba’s vérlangén naar één liéfdésrélatié bij dé bijzondéré omstandighédén van haar 

weduwschap en bij haar blijmoedige karakter. Jeugdige verliefdheid hoort bovendien bij haar 

lééftijd. Haar vrolijké inborst (‘dé vrolijkhéit mijns hartén’) maakt hét haar onmogélijk om lang 

te rouwen om een onbeminde overleden echtgenoot: haar blijdschap is sterker dan haar verdriet 

en dan haar angst om sociale conventies te schenden. Bijgevolg zegt ze tegen tante Sofia: 

Gy weet, hoe dat ik méêr om ’t goédt, én grootér staat, 
Als uit geneegenheidt, op uwe, en Broeders raadt, 
Mijn overleeden Man getrouwt heb; en de smarte 
Van zijne doodt daarom my weinig gaat ter harte. 
Ey Moéy [tanté], my dunkt, ’k héb lang génoég bédroéft géwéést; 
De rouw verveelt my, ik ben al te bly van geest, 
My staat die strakheidt, dat gedwongen veinzen tegen; 
Ik haak na vryhéidt […].1118 

Hét énigé wat Jakoba wil is gélukkig zijn (‘ik bén alléén gézindt mijn jéugdt / Mét vréugdt té 

slijtén, doch béhoudéns éér én déugdt’1119) en bij dit geluk hoort ook Luidewijk. Om hem te 

kunnen ontmoeten heeft ze de hulp ingeroepen van de wijze tante Sofia. Deze hulp bestaat niet 

alleen uit hand-en-spandiensten, maar vooral uit zedelijke steun die moet voorkomen dat Jakoba 

in haar verliefdheid onbezonnen acties zou begaan. Het gesprek tussen beide vrouwen hierover 

verloopt als volgt: 

Jakoba: […] ’k wil hem spreeken, 
En, kan ik ’t voéglijk doén, mijn hart hém tot één tékén 
Van mijne erkentenis aanbieden. Was ik u 
Ooit lief, Moey, toon my doch uw gunst, en helpme nu 
Mét raadt én daadt, om ’t wérk béhoorlijk voort té zéttén. 
Sofia: ’t Is wél dan; want ik zié, ik kan hét niét béléttén. 

Jakoba: Och neen, Moey; daarom stijf my met uw overlegh.1120 

Jakoba wordt dankzij haar beroep op tantes hulp neergezet als een bedachtzame jonge vrouw, 

die ondanks haar grote liefde voor Luidewijk geen misstappen op zedelijk gebied wil doen. Haar 

liefde wordt in Spookend weeuwtje als een natuurlijke zaak gepresenteerd, maar tegelijkertijd als 

een potentieel gevaar. Verliefdheid dient met bedachtzaamheid en redelijkheid in goede banen 

                                                             
1117 Er wordt daarentegen zelfs van zuivere liefde gesproken. Nil, Spookend weeuwtje, 1670, 30, 83. 
1118 Nil, Spookend weeuwtje, 1670, 3. 
1119 Nil, Spookend weeuwtje, 1670, 3. 
1120 Nil, Spookend weeuwtje, 1670, 7. 
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té wordén géléid. Hét is géénszins zo dat Jakoba’s handélingén wordén afgékéurd of dat Jakoba 

aan het eind berouw heeft van haar gedrag en tot inzicht komt, zoals Ariadne Schmidt 

suggereert in haar artikel en haar proefschrift over het weduwebeeld in de vroegmoderne 

tijd.1121 Schmidt ziet Jakoba uit Spookend weeuwtje als een sprekend voorbeeld van een 

‘gévaarlijké’ wéduwé, dié zich niéts aantrékt van dé maatschappélijké convéntiés én aan hét éind 

haar immorele gedrag erkent. De complexe – door Nil verzonnen – voorgeschiedenis, waarin 

Luidewijk en Jakoba al sinds lang aan elkaar beloofd waren, biedt een nieuw kader voor de 

béoordéling van Jakoba’s gédrag. Jakoba kiést voor dé échtgénoot dié haar broer al jaren eerder 

voor haar had uitgezocht. Hierdoor wordt een mogelijk negatieve interpretatie van een weduwe 

die zich tegen de heersende normen verzet en een zus die ongehoorzaam is aan haar broer sterk 

afgezwakt of zelfs belet. Anders dan de overige weduwen die Schmidt in haar artikel aanhaalt, 

wordt Jakoba juist als een heel positief personage gepresenteerd. Niet zij maar haar op eer 

gespitste broer komt aan het einde van het stuk tot inkeer.1122 

Héél andérs ligt dé zaak bij Jakoba’s péndant Angélica uit de initiaalvertaling Nacht-spookende 

joffer, die veel beter in de door Schmidt geschetste negatieve beeldvorming van weduwen in de 

vroegmoderne tijd zou passen. Nil bekritiseert de manier waarop dit personage in de Franse 

bron L’esprit folet is neergezet en haalt daarmee indirect uit naar de eerste vertaling van Peys, 

die het stuk wat dit betreft niet heeft gecorrigeerd. Het genootschap noemt in het voorwoord 

voorafgaand aan de concurrerende vertaling een aantal punten die in de eerdere versies niet 

juist zijn. Zo vindt Nil dat de jonge vrouw uit de Franse brontekst en de Peysvertaling zich 

herhaaldelijk ongepast gedraagt. Ook worden haar plotselinge verliefdheid en haar ad hoc-

émotiés afgékéurd. Dat allés is volgéns Nil ‘niét voéglijk voor één onbésprookén Eédéljoffér’.1123 

Angelica neemt inderdaad in een opwelling contact op met de vreemde logé en zegt in het begin 

dat het vermaak haar enige drijfveer is. Wanneer ze later halsoverkop verliefd wordt op 

Florestijn, de vriend van haar broer, laat ze zich uitsluitend door haar liefde en door haar 

jaloezie leiden. Die jaloezie ontstaat wanneer ze in de bagage van Florestijn een afbeelding van 

                                                             
1121 Schmidt, ‘Van dé lustén géproéfd’, 2000, 66-70 en Schmidt, Overleven, 2001, 33-34. Wel uit tante Sofia 
in dé twéédé scèné van hét éérsté bédrijf haar bédénkingén ovér Jakoba’s plan om Luidéwijk op zo’n 
onconventionele manier beter te leren kennen. Zodra Jakoba de voorgeschiedenis heeft verteld, legt ze 
zich bij de feiten neer en zegt ze haar nicht te ondersteunden. Nil, Spookend weeuwtje, 1670, 2-6. 
1122 Voor meer informatie zie § 6.2. 
1123 De punten van kritiek worden in de voorrede bij Nils tegenvertaling zeer uitgebreid béschrévén. ‘[D]at 
Angelique, noch in de rouw over haar overleeden man, alleen met haar Kamenier, beide in andere 
kleederen vermomdt, een Tooneelspel gaat zien, slechts uit een zotte lust daar toe, strijdt teegen de 
welbetaamélijkhéidt; dat zy op ’t éérsté zién van Floréstan, straks [plotséling] op hém vérliéft wordt, is 
meêr een voorval van een weidsche Roman, als van een staatig Blyspel; dat zy daarna een bedekte deur 
laat maaken, om in Florestans Kamer te koomen, eerst, zo zy zeit, om vermaak, en daarna om haar 
erkentenis te toonen, heeft niet reeden genoegh; dat zy voorders, in zijn kamer zijnde, zich gelaat zeer 
vérliéft té zijn, door haar ontstélténis ovér ’t zién van één schildérijtjé, én dé briévén, dié zy in zijn valies 
vindt; als ook inde brief, die zy aan hem schrijft; en in de samenspraak, die zy met hem heeft, en waar in zy 
hem veel meêr blijken van haare overgroote liefde geeft, als hy haar van de zijne; en dat zy ondertusschen 
altemets weêr spreekt, of zy hem niet lief hadde, is een groote lossigheidt, en wispeltuurigheidt; en dat zy 
eindelijk al dat groote werk aanvangt, en voortzet, zonder eenigh redelijk en gegrondt inzicht, is een 
groote onbezonnenheidt. Alle welke dingen, en noch andere meêr, die wy om kortheidt overslaan, haar 
Karaktér vérandérlijk, én niét voéglijk voor één onbésprookén Eédéljoffér maakén.’ Nil, Spookend 
weeuwtje, 1670, *3v-4r. 
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een jonge vrouw vindt. Later blijkt dit zijn zus te zijn. Met eventuele negatieve gevolgen van haar 

handelen houdt ze geen rekening. In vergelijking met Jakoba zijn haar acties onbezonnen. De 

kaméniér Izabélla béspot Angélica’s vérliéfdhéid dan ook térloops in één térzijdé: 

,,Wat moeyte doet dat schaep om eens haer lief te sien, 
,,Wat souse niet al doen om eens by hem te slapen. 1124 

6.2 Rationalistische thema’s in Nils toneelstukken 

De rationalistische bagage van de Nil-leden liet haar sporen ook op een andere manier in de 

toneelteksten van het genootschap na. Nil thematiseert hierin rationaliteit en rationalistische 

théma’s door bepaalde elementen aan de toneelhandeling toe te voegen of deze te versterken. 

Voorbeelden die in het vervolg zullen worden behandeld betreffen de epistemologie, het geloof 

in het paranormale en wijsheid. Omdat verstrekkende rationalistische ideeën, zoals 

spinozistische en soms ook cartesiaanse opvattingen, vanwege hun radicaliteit niet alleen 

omstreden, maar vaak ook gehaat en zelfs verboden waren, kon het genootschap dergelijke 

ideeën uiteraard niet al te openlijk in zijn toneelwerk presenteren. Dit zou de opvoering ervan 

immers onmogelijk hebben gemaakt – ook al vóór de strengere Schouwburgregels uit 1677, die 

iedere vorm van aanstootgevend toneel op het Amsterdamse theater verboden. Opzichtig 

uitdragen van subversieve ideeën had ook de publicatie van de toneelteksten bemoeilijkt of daar 

in ieder geval een gewaagde zaak van gemaakt. Men denke daarbij alleen al aan het lot van 

Adriaan Koerbagh, die omwille van de publicatie van zijn radicaal rationalistische ideeën in het 

Rasphuis was beland en daar was overleden. Voorzichtigheid was dus geboden. Spinoza had niet 

voor niets zijn zegelring van het motto caute (voorzichtig) laten voorzien. Toch wist het 

génootschap één aantal théma’s éxpliciét in zijn tonéélwérk té vérwérkén, dat vanaf 1678 op de 

Schouwburgplanken werd vertoond. Een vijftal duidelijk rationalistisch gekleurde théma’s 

zullen we behandelen, ten eerste het probleem van het verwerven van ware kennis, ten tweede 

het bijgeloof in magische en bijbelse bovennatuurlijkheden, ten derde verlicht gedrag, ten vierde 

de mogelijkheden en grenzen van het oude eerbegrip en ten slotte de zelfbewuste 

zelfhandhaving. 

6.2.1 Kennistheorie 

De zoektocht van zeventiende-eeuwse wetenschappers naar de absolute waarheid en de kennis 

daarover vinden we in veel toneelstukken van Nil terug, vooral in de komische toneelstukken, 

waarin misleiding van oudsher een centraal thema was.1125 Dit motief is uitermate geschikt voor 

het verhandelen van kennistheoretische vraagstukken. De personages moeten zich regelmatig 

de vraag stellen of hetgeen ze zien en meemaken daadwerkelijk waar is. 

Het vraagstuk van een juiste beoordeling van zaken, situaties en personen en de kwestie van 

ware kennis komt in Nils blijspel Gierige Geeraardt (1671) tamelijk uitgebreid aan bod in het 

vierde bedrijf, voornamelijk in de achtste scène. De Franse brontekst La folle gageure (1653) en 

                                                             
1124 Peys, Nacht-spookende joffer, 1670, 33. 
1125 Van Stipriaan, Leugens, 1996, 169-178. 
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Malle wedding (1671), de eerste vertaling van Blasius, spelen zich in adellijke kringen te Londen 

af. Nils versie is onder welgestelde Amsterdamse burgers gesitueerd. De drie versies gaan over 

een weddenschap tussen twee mannen: de één wedt dat hij de zus van de ander kan ontvoeren 

en haar verliefd kan maken, terwijl de ander dat onmogelijk acht. In de Franse bron heet de zus 

Diane; in de eerste Nederlandse vertaling Diana en in Nils tegenvertaling Izabelle. Zij wordt zeer 

streng in de gaten gehouden door haar broer, die in de eerste twee versies Telame heet en bij Nil 

de naam Geeraardt heeft gekregen. De ontvoerder luistert naar de naam Lidamant; bij Nil heet 

hij Karel. De broer neemt direct na de weddenschap strengere maatregelen om zijn zus nog 

beter van de buitenwereld af te schermen. 

Lidamant (Karel) verzint samen met zijn knecht Philipin/Philipien (bij Nil: Heintje) keer op 

keer nieuwe trucs om met de dame in kwestie in contact te komen. Eén van die listen is een 

verkleedpartij waaraan ook zijn vriend Acaste/Akaste (bij Nil: Eduardt) deelneemt. Vriend en 

knecht, die zelf incognito zijn, weten Lidamant (Karel) in een kist het huis van broer en zus 

binnen te smokkelen zodat hij haar kan spreken en uiteindelijk kan ontvoeren. Deze passage 

staat in mijn bespreking centraal, omdat hierin bij Nil duidelijk de vraag aan bod komt op welke 

manier men het beste tot ware kennis kan komen. 

Om te laten zien hoe sterk de Nilversie van de eerdere versies afwijkt, zal ik eerst de Franse 

bron én Blasius’ vértaling béschrijvén én vérvolgéns dié van Nil. Uit dé vérgélijking zal blijkén 

dat Nil de probleemstelling over hoe ware kennis kan worden verworven aan zijn vertaling heeft 

toegevoegd. 

DE FRANSE BRON EN DE EERSTE NEDERLANDSE VERTALING 

In de Franse toneeltekst La folle gageure van Boisrobert en de initiaalvertaling Malle wedding 

van Blasius is Londen de plaats van handeling. De weddenschap ontstaat binnen een dichtkring 

aan het hof rond de gravin van Pembroke. Nadat Lidamant en Telame de weddenschap in een 

opwelling zijn aangegaan, coördineert Philipin/Philipien, de bediende van Lidamant, geheel 

zelfstandig de ontvoering van Diane/Diana. De gravin, die eveneens bij het plan is betrokken, 

verzoekt Philipin/Philipien Lidamant het huis van Telame binnen te smokkelen. 

Philipin/Philipien stemt in, maar moet eerst een hele waslijst aan bijzondere benodigdheden 

van de gravin krijgen om zijn plan uit te kunnen voeren. Concreet vraagt hij aan de gravin zes 

dure paarden met een specifieke kleur dekkleed – geel (Boisrobert) en blauw (Blasius)‒, zes 

passéndé klédingséts voor lakéién én tén slotté één briéf van ‘Schotlands Admiraal’. 

Philipin/Philipien heeft alles onmiddellijk nodig, maar zegt niet hoe hij deze attributen bij de 

uitvoering van zijn plan wil gebruiken. De gravin kan alles opvallend genoeg meteen leveren. 

Wel verklaart zij in het Franse stuk nog hoe ze zo snel aan de zes gele paardendekens en de 

lakeiensets kan komen. Ze zegt: 

On péut à moins d’uné heure accomplir ta demande, 
Car un Ambassadeur arriué de Hollande 
Qui porte ces couleur & me vient visiter, 
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Quelques-uns de ses gens me pourra bien prester.1126 

Het toeval wil dus dat de gravin binnen een uur bezocht zal worden door de Hollandse 

ambassadeur die geel draagt en zodoende livreien in deze kleur kleding beschikbaar kan 

stellen.1127 In de initiaalvertaling van Blasius verwacht de gravin overigens de Zweedse 

ambassadeur die haar zal helpen aan de benodigde blauwe toerusting. De initiaalvertaling van 

Blasius geeft deze passage als volgt weer: 

In minder, dan een uur, sal ik u al die kleeden 
Op ’t rijklijxt hébbén doén. den Afgesand van Sweeden, 
Wiens staci-navolg draagt een blaawwe Lievery, 
En dien ik deesen dag heb uitgenood by my, 
Sal hier in kort sijn, en die sal my, na mijn meenen, 
Sijn blaawwe lievery met geel geboordt wel leenen.1128 

Een andere toevalligheid is het feit dat Lidamant twee brieven van de Schotse admiraal bij zich 

heeft, waarin laatstgenoemde zegt zes paarden aan zijn neef te willen zenden. In de Franse 

komedie blijft de familierelatie tussen Lidamant en de admiraal onuitgesproken en de 

familieband tussen Telame en de admiraal wordt pas veel later in het stuk besproken. In ieder 

geval gebruikt Philipin/Philipien deze brief om zich voor te doen als stalknecht van de Schotse 

admiraal en als leverancier van de zes paarden en lakeien. Op die manier verschaft hij zich 

toegang tot Telames huis. Philipin/Philipien heeft een grote kist bij zich waar Lidamant in 

verborgen zit. 

Niet alleen de familierelatie tussen Telame en de Schot komt uit de lucht vallen, hetzelfde 

geldt voor het hele plan van Philipin/Philipien omtrent de ontvoering. Bovendien wordt niet 

expliciet duidelijk gemaakt waarom de dekkleden en livreien een speciefieke kleur moeten 

hebben. Waarschijnlijk hangt dit samen met het gebruik van geel en blauw als officiële kleuren 

in Schotland.1129 De voor het publiek geldende onvoorspelbaarheid en onbegrijpelijkheid van de 

gebeurtenissen zorgen telkens weer voor verrassing en vermaak. Aan de andere kant creëren 

dergelijke onvoorspelbare probleemoplossingen een toneelhandeling die grotendeels 

afhankelijk is van het toeval. Dat is een belangrijk vast bestanddeel van barokke toneelstukken, 

want het helpt de barokke personages vaak hun doeleinden te bereiken. In het Franse stuk en in 

de eerste Nederlandse vertaling prevaleert met andere woorden het verrassingseffect boven de 

regel van de waarschijnlijkheid. Geloofwaardig zijn de plotselinge omslagen en oplossingen niet, 

maar verbluffend zijn ze wel. 

De initiaalvertaling volgt de strekking van de Franse bron nauwkeurig. Ook hier gebeurt veel 

onverwacht en wordt weinig van tevoren gemotiveerd. Blasius heeft aan de initiaalvertaling 

extra informatie toegevoegd, waardoor het publiek meer te weten komt dan het publiek van de 

                                                             
1126 Boisrobert, La folle gageure, 1653, 68 (foutieve telling, eigenlijk pagina 64). 
1127 De livreikleur van de Hollandse ambassadeur in de Franse brontekst wordt met geel aangeduid. 
Wellicht hing dit samen met de gele kleur van de vlag van de Staten Generaal (met daarop de rode leeuw). 
Zie: Sierksma, Vlaggen, 1963. 
1128 Blasius, Malle wedding, 1671, 31. 
1129 De koninklijke vlag van Schotland (Royal Standard of Scotland of Lion Rampant) is geel met een 
staande rode leeuw erop. De vlag van Schotland is blauw met daarop een wit Andreaskruis. 
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Franse bron. Zo vertelt Philipien terloops dat de admiraal van Schotland de neef is van Telame 

en ook de neef van Lidamant.1130 Deze opheldering van de familierelatie maakt het aannemelijk 

dat Lidamant een brief van de Schot bezit die gericht is aan ‘Mijn Héér én waardé Nééf’.1131 

Waarom Lidamant deze brief echter juist op dat ogenblik bij zich draagt, wordt ook in de eerste 

Nederlandse vertaling niet duidelijk. Blasius laat zijn personage Lidamant dus zeggen over een 

brief te beschikken, waarin expliciet staat dat de admiraal hem zes paarden heeft gezonden als 

blijk van erkenning. Bovendien zegt de Lidamant van Blasius uitdrukkelijk dat de brief zelf geen 

naam bevat; die staat alleen op de envelop vermeld.1132 Deze informatie ontbreekt in de Franse 

komedie. Het Nederlandse publiek wordt dus, anders dan het Franse publiek, op de hoogte 

gesteld van de inhoud van de brief. Het gebruik van de brief door Philipien enkele scènes later 

om Lidamant in de kist het huis van Telame binnen te kunnen smokkelen is daardoor bij Blasius 

begrijpelijker en minder toevallig, aangezien de inhoud van de brief eerder in het stuk kort door 

Lidamant is samengevat. Het gaat nu niet meer om een schijnbaar willekeurige brief van de 

Schot, zoals in het Franse stuk. Toch blijft ook in de eerste vertaling het plan van knecht 

Philipien tot aan de uitvoering ervan onduidelijk. Zowel in de Franse bron als in de eerste 

Nederlandse vertaling geeft de knecht slechts een algemene hint. Op de vraag van Lidamant 

waar zijn knecht de hele outillage voor nodig heeft, snauwt Philipien hem toe dat het er allemaal 

toe dient om Lidamant het huis van Telame binnen te smokkelen, en dat er nu geen tijd is voor 

nadere uitleg. 

 
Franse bron Eerste vertaling 
Lidamant: Pourquoy tout cela? 
Philipin: Ie suis un grand faussaire, 
I’énténs vous introduiré avéc cé caractéré; 

Mais ié n’ay pas lé témps dé m’éxpliquér icy.1133 

Lidamant: Waar toé?… 
Philipien: Gy sijt een dommert. 
Dé tijd én lijd hét niét, dat ik ’t u ség. Béslommért 
Met sulk gevolg, sal ik u helpen in haar Saal.1134 

 

Het verdere verloop van de handeling is in de brontekst en in de eerste vertaling als volgt: 

Philipien betreedt als gewaande stalknecht het huis van Telame met Lidamant in de kist en diens 

vriend Acaste/Akaste verkleed als kruier. Daarbij wordt niet stilgestaan bij het feit dat Telame 

en de vermeende kruier Acaste/Akaste elkaar kennen. Laatstgenoemde was namelijk aanwezig 

                                                             
1130 ‘Philipién: [...] Maar kunt gy my van Schotlands Amiraal. / (Dié u én Héér Télam’ béi rééként voor sijn 
Néévén) / Eén briéf doén hébbén van sijn éigén hand géschrévén.’ Blasius, Malle wedding, 1671, 31. In de 
Fransé bron luidt dié passagé: ‘Philipin: […]; pouuéz-vous dé l’Admiral d’Escossé / Mé trouuér quélqué 
léttré, & la fournir soudain?’ Boisrobért, La folle gageure, 1653, 68 (= 64). 
1131 Blasius, Malle wedding, 1671, 39. Dé Fransé briéf bégint événééns mét dé woordén: ‘Monsiéur mon 
chér Cousin’. Boisrobért, La folle gageure, 1653, 80. 
1132 Blasius, Malle wedding, 1671, 31-32: ‘Lidamant: Van al sijn briévén héb ik ééné briéf, waar méê / Hy 
my ses peerden sond, voor dienst die ik hem deê. / Den inhoud meld geen naam aan wie, doch is om deese 
/ Een omslag, daar mijn naam ten vollen staat te leesen / Geschreeven by de hand sijns schrijvers, maar 
sijn naam / Is van sijn éigén hand. Philipién: Dié briéf is récht béwquaam, / Maar d’omslag diénd 
vérniéwt.’ Boisrobért, La folle gageure, 1653, 65: ‘Lidamant: I’én ay déux [brieven] dans ma poche escrites 
dé sa main. / Philipin: Bon.’ 
1133 Philipin antwoordt op Lidamants vraag waarvoor hij de brief nodig heeft, dat hij als grote vervalser 
Lidamant met dit geschrift [caractère] zal introduceren [bij Telame]. Boisrobert, La folle gageure, 1653, 
65. 
1134 Blasius, Malle wedding, 1671, 32. 
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tijdens de weddenschap bij de gravin in het eerste bedrijf. De mogelijkheid of het gevaar dat 

Telame Acaste/Akaste zou kunnen ontmaskeren, wat het hele plan onuitvoerbaar zou maken, 

komt niet ter sprake.1135 Telame herkent de kruier niet. 

Philipien overhandigt de brief van de Schotse admiraal aan Telame en vraagt om 

toestemming diens zus te begroeten. Telame gelooft daadwerkelijk de stalknecht van zijn 

Schotse neef voor zich te hebben en geeft zonder enige argwaan gehoor aan het verzoek van de 

gewaande knecht. Telame zorgt er dus zelf voor dat Philipien de geheime liefdesboodschap van 

Lidamant aan Diane/Diana kan geven. 

NILS TEGENVERTALING 

Aan de weddenschap tussen de twee Amsterdamse heren komt geen toeval meer te pas. Ze is 

geënsceneerd door Karel en zijn knecht Heintje. Karel en Izabelle zijn namelijk al geruime tijd 

verliefd op elkaar. Uit pure gierigheid verhindert haar broer Geeraardt echter elk contact tussen 

zijn zus en iedere huwelijkskandidaat die naar zijn mening over onvoldoende financiële 

middelen beschikt. Op die manier probeert hij haar ouderlijk erfdeel, waar ze volgens het 

testament bij haar huwelijk recht op heeft, achter te houden. Karel heeft al gepoogd Izabelle op 

één ‘normalé’ maniér hét hof té makén, maar Gééraardt laat dat niét toé. Inmiddéls dringt dé tijd, 

omdat Geeraardt zijn zus aan een oude rijke Haarlemmer wil uithuwelijken die bereid is van het 

erfdeel van Izabelle af te zien. De weddenschap is voor Karel de enige mogelijkheid om zijn 

geliefde te bevrijden en met haar te trouwen. 

Voordat Karel in het vierde bedrijf in een kist het huis van Geeraardt en Izabelle wordt 

binnengedragen, legt knecht Heintje in de laatste scène van het eerste toneel precies uit wat hij 

heeft bekokstoofd en welke voorbereidingen hij al heeft getroffen. Deze voorgeschiedenis en 

verklaring over de stand van zaken is door Nil toegevoegd. Alle achtergrondinformatie over het 

plan wordt verstrekt in gesprekken tussen Karel, zijn vriend Eduardt, diens vriendin Leonore en 

knecht Heintje.1136 Dit zorgt ervoor dat de latere gebeurtenissen niet meer voortkomen uit een 

                                                             
1135 In het eerste bedrijf vindt er een wedstrijd plaats tussen de dichtlievende vrienden van de gravin van 
Pembroke. Zowel Acaste/Akaste als Telame horen bij die kring en dragen een berijmd raadsel voor. Vgl. 
Boisrobert, La folle gageure, 1653, I(2), 3-26 en Blasius, Malle wedding, 1671, 5-14. 
1136 LEONORE: […] Maar zégmé, Héintjé, / […], hoé mééntgé u zélf daar door té réddén? / Want Gééraardt, 
als gy wéét is giérigh, én niét min / Omzichtigh; hy zal t’huis wél maaken dicht te sluiten. / Hoe helpt gy 
Izabél daar buitén, / Of hoé bréngt gy’ér Karél in? HEINTJE: Mejuffrouw, Geeraardt zondt, omtrent voor 
twalef jaaren / Een Neef na Spanjen, met een taamlijk kargezoen, [scheepsvracht] / Op hoop van groote 
winst te doen; / Maar die is achteruitgevaaren, [is alles kwijtgeraakt] en met een koninklijk Galjoen / 
Voorts na Ooostinje toe, zoo dat men taal noch teeken / Van hem gekreegen heeft; ’k zal in die Neef zijn 
schijn / By Geeraardt komen, van heel groote dingen spreékén, / En ’t héélé wérk wél zoo béstéékén, 
[régélén] / Dat Karél, éér hy’t mérkt, by Izabél zal zijn. LEONORE: ’t Gélijkt mijns oordééls niét mét allén, / 
Dat die Kozijn zoo onverwacht, Terwijl de wedding staat, als uit de lucht kom vallen. / HEINTJE: Daar is 
voor lang al op gedacht; Ik deê voor zes of zeeven weeken, spreeken, / Een Passasjier[reiziger], heel 
Spaans gekleedt, met Geeraardt / En zeggen dat zijn Neef met zeer veel schat, / Die hy in Kalikoet 
[Kozhikode, stad aan de westkust van India] gewonnen hadt, / Te Kadiks [Cadiz] weêr was aangekomen, / 
En daar by, dat hy hadt vérnomén, / Dat zijn Kozijn op ’t ovérkomén stondt, En groote rijkdom aan 
retoeren [retourvracht] Zou herwaarts met zich overvoeren;/ Daar op maakt Geeraardt reeds zijn mondt. 
[Daar kijkt Geeraardt al hartstochtelijk naar uit] / LEONORE: Weet gy die Neef zijn naam, en alle 
omstandigheeden? / HEINTJE: O ja, de Meidt van Geeraardt, daar Ik aan verlooft ben, heb ik zelf gebeeden, / 
Van zich tot zijnent te besteeden, / Voor vijftien guldén in hét Jaar; / En ’t lukt juist, dat zijn oudé diénaar 
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toevallige samenloop van omstandigheden. Heintje, de knecht, verkleedt zich niet als stalknecht 

van een neef, maar als neef Jasper zelf. Hij en zijn heer Karel hebben, zoals uit het gesprek blijkt, 

vóór het aangaan van de weddenschap grondig onderzoek verricht. Daarbij zijn ze te weten 

gekomen dat er jaren geleden een neef in opdracht van Geeraardt naar Spanje en vervolgens 

naar Oost-Indië is gevaren om handel te drijven. Die neef is sindsdien spoorloos. Heintje 

verkrijgt de nodige informatie om zich op een overtuigende manier als de verdwenen neef voor 

te kunnen doen via zijn verloofde Katrijn, die hij al enige tijd eerder als dienstmaagd het huis van 

Geeraardt had binnengeloodst, als spion. Joris, een hogere bediende van Geeraardt, is ook nog 

eens verliefd geraakt op de nieuwe dienstmaagd, wat haar in de positie brengt om nog meer te 

wétén té komén. Om Gééraardt, dié béhalvé giérig ook zéér wantrouwig is, in dé ‘téruggékéérdé’ 

neef te laten geloven, heeft Heintje zeven weken vóór de weddenschap een doortrekkende 

reiziger in Spaanse kledij naar Geeraardt gestuurd. Deze reiziger maakte Geeraardt wijs dat hij 

neef Jasper kort daarvoor in Spanje had gezien. Jasper zou in grote rijkdom zijn teruggekeerd uit 

de Oost en van plan zijn om binnenkort naar Amsterdam te komen. Geeraardt, die hoopt een 

graantje mee te kunnen pikken van Jaspers bezittingen, wacht op het moment van de handeling 

al enkele weken ongeduldig op de aankomst van de rijke neef. 

Het enige detail waar Heintje in zijn plan om zich voor Jasper uit te geven niet op kon 

anticiperen is diens uiterlijk. Daar heeft hij immers geen weet van, maar desondanks is hij vol 

vertrouwen over de goede afloop, omdat hij voldoende alternatieven heeft bedacht voor het 

geval dat de list mislukt. De uitvoering van het plan kan beginnen. Maar eerst moet Eduardt, de 

vriend van Karel, zich nog als Spanjaard verkleden. De functie van deze vermomming is 

aanvankelijk nog onduidelijk. Op Eduardts vraag hiernaar belooft Karel hem tijdens het 

verkleden alles te verklaren. Deze laatste scène van het eerste bedrijf laat duidelijk zien hoe Nil 

ingreep in de plotstructuren van de te vertalen toneelstukken, om deze in overeenstemming te 

brengen met de waarschijnlijkheidseis. 

Dat het negende toneel in het eerste bedrijf de daaropvolgende handelingen waarschijnlijker 

moet maken en ze aan de gril van het toeval moet onttrekken, wordt het duidelijkst uit de figuur 

van Leonore. Zij heeft geen pendant in de Franse brontekst of in de initiaalvertaling. Leonore is 

dé ‘vrystér’ van Eduardt, dé vriénd van Karél. Zé vérvult in hét éérsté bédrijf én mét namé in dé 

aangehaalde scène drie functies: ze is een handelend toneelpersonage, een klankbord voor de 

voorgeschiedenis en een kritisch instructrice van de toneelregels. Allereerst levert ze net als de 

overige dramatis personae een bijdrage aan de toneelhandeling. Ze helpt Karel bij de uitvoering 

van zijn plan door zich uit te geven als geliefde van Geeraardt. Geeraardt wil haar maar al te 

                                                                                                                                                                                              
Joris, / Dié als Faktotum in hét huis, én op ’t kantoor is, / Haar liéf hééft, zo dat zy van hém té wéétén 
krijgt, / Al watze weeten wil, wijl hy haar niets verzwijgt. / Hier kuntge lichtlijk uit besluiten, / Dat zy daar 
binnén tot ons voordéél niét vérnéémt / Of wy luy wéétén ’t straks daar buitén. / LEONORE: O ja, nu dunkt 
het my niet vreemdt; / Maar, zult gy die Kozijn wel lijken? / HEINTJE: Dat weet ik niet; ’k heb goede moedt / 
Van Geeraardt leelijk op zijn neus te laaten kijken; / En lukt het niet, al eeven goedt, / Als van te vooren; ’k 
weet den bloedt / Door hondert weegen, zoo dees vondt [plan] mist, uyt te strijken [om de tuin te leiden]. 
/ Doch déés moét d’éérsté zijn; ’k heb alle toestel reê. / Maar ’k heb aan u noch eene beé, / Heer Eduardt, 
dat ik u als een Spek [Spanjaard] magh kleeden. EDUARD: Heel gaerne; maar om welke reeden? / KAREL: Ik 
zal ’t u daatlijk wél vérstaan, Alsgé u vérkléédt; ’t is om ons wérk té hélpén réddén. Nil, Gierige Geeraardt, 
1671, 15-16. 
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graag tot vrouw nemen, omdat zij zo rijk is. Aangezien ze een rol zal hebben in het plan van 

Karel en Heintje, stellen deze haar eerst op de hoogte van hun strategie. Dat is een truc om het 

publiek van de nodige achtergrondinformatie te voorzien. Leonore fungeert hier dus in haar 

tweede rol van klankbord. Haar voorkennis omtrent het plan van Karel is bijna net zo gering als 

die van het publiek, wat haar tot een zeer geschikt medium maakt om het publiek op de hoogte 

te stellen van de voorgeschiedenis. Net als de lezers of toeschouwers hoort zij voor het eerst wat 

Karél én Héintjé hébbén bédacht én voorbéréid. Als ‘onwéténdé’ gééft zé Héintjé dé mogelijkheid 

de belangrijkste informatie te verstrekken, zodat de omstandigheden en het plan begrijpelijk 

worden. Haar vragen en opmerkingen stellen bovendien de uitvoerbaarheid van het plan op de 

proef en verhelderen en illustreren hetgeen later wordt uitgevoerd. Heintje overtuigt haar 

uiteindelijk met zijn goed doordachte strategie. Dit overtuigingsproces verloopt als volgt: 

aanvankelijk gelooft Leonore niet dat Heintje zich geloofwaardig als neef Jasper kan voordoen. 

De plotselinge verschijning van deze neef in de bestaande omstandigheden is volgens haar 

volstrekt onwaarschijnlijk. Zij gaat ervan uit dat Geeraardt dit niet voor waar zal aannemen. Dit 

blijkt maar al te duidelijk uit de volgende uiting: 

’t Gélijkt mijns oordééls niét mét allén, 
Dat die Kozijn [neef] zoo onverwacht, 
Terwijl de wedding staat, als uit de lucht kom vallen.1137 

Heintje vertelt Leonore welke voorbereidingen hij heeft getroffen en neemt zo haar grootste 

twijfels weg. Zij is er echter nog niet volledig van overtuigd dat Heintje voor neef Jasper kan 

doorgaan én vraagt door: ‘Wéét gy dié Nééf zijn naam, én allé omstandighéédén?’1138 Pas nadat 

Heintje over zijn verloofde heeft verteld, die hem informatie doorspeelt uit het huis van 

Geeraardt, begint Leonore in de uitvoerbaarheid van het plan té gélovén én zégt: ‘O ja, nu dunkt 

hét my niét vréémdt’.1139 Zij is ook degene die zich vervolgens afvraagt of Heintje überhaupt wel 

lijkt op die verdwenen neef. De waarschijnlijkheid wordt hier dus zelfs expliciet behandeld. 

Leonores kritische en rationele ondervraging maakt de toneelhandeling plausibel voor het 

publiek. 

De derde taak die Leonore in deze passage vervult, ligt op een metaniveau en heeft te maken 

met de instructieve doeleinden van Nils vroege toneelwerk. Nils concurrerende vertalingen 

waren bedoéld als modéldrama’s voor géréguléérd tonéél, dat supériéur zou zijn aan dé stukkén 

die op de Schouwburg werden gespeeld. Uit Leonores bedenkingen bij de plotselinge 

verschijning van een neef en zijn bedienden spreekt het dogma van de waarschijnlijkheid, zoals 

we dat ook in de poëticale opvattingen van Nil aantreffen. Leonores uiting kan als expliciete 

allusie op de Franse en de Nederlandse voorgangers van de Nilvertaling worden gelezen en 

misschien zelfs op alle stukken met onwaarschijnlijke handelingselementen. De kritiek in Nils 

toneelstuk zal in dit geval met name op de Nederlandse initiaalvertaling van Blasius gericht zijn 

geweest, die bijna dezelfde titel had (De malle wedding van Blasius versus De malle wedding, of 

                                                             
1137 Nil, Gierige Geeraardt, 1671, 15. 
1138 Nil, Gierige Geeraardt, 1671, 15. 
1139 Nil, Gierige Geeraardt, 1671, 15. 
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gierige Geeraardt van Nil) en die getuige de jaaropgave op de titelpagina eveneens in 1671 was 

verschenen: iets voor de Nilvertaling. Blasius, de Schouwburgregenten en ten minste een deel 

van het publiek, dat beide Nederlandse versies kende, zullen de toespeling in elk geval hebben 

begrepen. De eerder gebruikelijke onomwonden en felle commentaren uit de begeleidende 

teksten lijken bij Gierige Geeraardt te hebben plaatsgemaakt voor een toespeling in de tekst zelf. 

Het toneelpersonage Leonore proclameert de toneelregel van de waarschijnlijkheidseis en 

hekelt daardoor de initiaalvertaling. 

Tot zover de grondige voorbereiding van het plan dat in het vierde bedrijf van Nils 

concurrerende versie ten uitvoer wordt gebracht. Heintje verschijnt in dit bedrijf voor het huis 

van Geeraardt als de teruggekeerde neef Jasper. Hij heeft meerdere knechten en bagage bij zich, 

waaronder een grote kist. Die is zogenaamd met kostbaarheden gevuld, maar in werkelijkheid 

zit Karel erin verstopt. Met enige moeite lukt het Heintje, alias Jasper, om Geeraardt ervan te 

ovértuigén dézé ‘waardévollé’ koffér in zijn huis op té bérgén. Héintjé zélf véinst mét zijn 

begeleiders in een herberg te overnachten. Pas nadat de achterdochtige maar gierige Geeraardt 

over de kostbare inhoud heeft gehoord, gaat hij ermee akkoord de kist naar binnen te halen. 

Gedreven door hebzucht vraagt Geeraardt de zogenaamde neef honderduit. Heintje moet ter 

plekke antwoorden verzinnen. Die worden ongeloofwaardiger naarmate Geeraardt verder 

doorvraagt. Dé onwaarschijnlijké vérklaringén van dé ‘nééf’ wakkeren Geeraardts wantrouwen 

aan, zodat hij maar blijft doorvragen. Heintje wordt hierdoor steeds verder in het nauw 

gedreven en slaagt er nog maar op het nippertje in enigszins plausibele antwoorden te vinden. 

Zo wil Geeraardt weten waarom het uiterlijk van zijn neef zo sterk is veranderd en welke taal er 

in Kalikoet wordt gesproken. De vermeende neef zegt dat de felle zon zijn haar en lichaam heeft 

uitgedroogd en verbleekt: de haarkleur van Heintje zwart in plaats van blond en Heintje blijkt 

veel kleiner blijkt té zijn dan Jaspér. Om zijn vérhaal kracht bij té zéttén haalt hij als ‘éksémpél’ 

één ‘Oranjén Appél’ aan, dié in dé zon van ‘héél bloozénd én groot’ binnén twéé of drié wékén 

‘héél kléin, én bruin’ is géwordén. Dé Kalikoétsé taal is volgéns hém gélijk aan het geluid van 

kalkoenen, wat ook de naam van de stad verklaart. De spanning neemt toe doordat Heintje een 

paar keer zijn mond voorbij praat en dit telkens met nieuwe argumentaties probeert recht 

zetten. Dit leidt tot komische scènes, die draaien rond de tegenpolen mogelijk – onmogelijk.  

De achterdocht en het ongeloof van Geeraardt jegens Heintjes fabeltjes blijken uit talrijke 

opmerkingen. Veelvuldig trekt hij de mogelijkheid en de echtheid van Heintjes verhalen in 

twijfel. Zo zegt hij: 

 

Ik loof niet datje ’t meent.1140 
[…] 
Is ’t mogelijk Kozijn?1141 
VVat, 
Dat kan niét zijn […].1142 
[…] 

                                                             
1140 Nil, Gierige Geeraardt, 1671, 59. 
1141 Nil, Gierige Geeraardt, 1671, 60. 
1142 Nil, Gierige Geeraardt, 1671, 64. 
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Kozijn, of niet; dat heeft geen schijn 
Van waarheid; ’k moest het zien, of ’k zal het niet gelooven. 
’t Gaat mijn geloof, en geest te boven.1143 
[…] 
Maar ’t kan niet zijn, noch eens.1144 
[…] 
Ja, Jasper Neef, ’k héb’t wél gévat: 
Maar ’t dunkt me onmooglijk te gelooven.1145 

Zélfs Héintjé vraagt in hét bégin van hét gésprék: ‘Kozijn, zou dat wél moogélijk wéézén? […] ziét 

my dunkt onmooglijk […].’1146 Vervolgens begint hij zich steeds meer aan Geeraardts argwaan en 

nieuwsgierigheid te ergeren, omdat die het hem steeds moeilijker maken met enigszins logische 

antwoorden op de proppen te komen. Om aan Geeraardts vragen te ontkomen, probeert hij van 

onderwerp te veranderen: 

VVel, laat ons dan van wat anders spreeken. 
’k Mag met dat mooglijk; en met dat niet mooglijk 
Mijn hoofdt niet langer breeken.1147 

Dat mag echter niet baten en na heel wat zonderlinge antwoorden, die Geeraardt uiteraard niet 

kunnen overtuigen, vaart Heintje een aantal keer tegen hem uit en verwijt hij hem zijn 

achterdocht. Volgens de wijsheid dat aanval de beste verdediging is, begint hij Geeraardt nu zelf 

te attaqueren in een poging om de kritische vragen een halt toe te roepen: 

Al wat men hier niet ziet, dat kan dan niet geschiên? 
Dat’s by mén zjan [uitroép: ‘mon Jéan’] ook raar, jé zaagt nooit diérgélykén, 
En daarom loofjé’t niét; ik zaltjé laatén kykén [zién].1148 
[…] 
Ik wéét ‘ér 
Niét van, of ’t wéézén kan, of niét; 
Maar zuljé’t dan géloovén, als jé’t ziét?’1149 

In zijn uitbarstingen probeert Heintje Geeraardt met schijnargumenten in te pakken. Zo maakt 

hij Geeraardt uit voor domme, betweterige Hollander, in de hoop dat dit Geeraardts mond zal 

snoeren. Ook beweert Heintje dat een bereisd man per definitie intelligent is en dus de waarheid 

spreekt. Met dit soort schijnargumenten weet Heintje een aantal keer Geeraardts argwaan weg 

te nemen en een andere draai aan het gesprek te geven. 

Maar ’t is schandé, 
Dat jy me dingen vraagt, die al de waereldt weet.1150 
[…] 
selleweken [bastaardvloek] 
Wat is een onbereisdt mensch dom!1151 

                                                             
1143 Nil, Gierige Geeraardt, 1671, 64-65. 
1144 Nil, Gierige Geeraardt, 1671, 65. 
1145 Nil, Gierige Geeraardt, 1671, 67. 
1146 Nil, Gierige Geeraardt, 1671, 62. 
1147 Nil, Gierige Geeraardt, 1671, 62. 
1148 Nil, Gierige Geeraardt, 1671, 65. 
1149 Nil, Gierige Geeraardt, 1671, 65. 
1150 Nil, Gierige Geeraardt, 1671, 66. 
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[…] 
Alwéêr niét mooglijk, wél dat mooglijk; is ’t wéêr bovén 
Jou kénnis: zoo jy ’t niét géloovén wilt, 
En altijdt alle ding bedilt [bekritiseert], 
Wat vraagjé m’ér dan na; dan is ’t maar tijdt vérspilt; 
Wat hoefje my te vraagen, of te quellen? 
Vertel my wat, geloof jy my niet, want 
Jy weet, die hier komt uit een vergeleegen landt, 
Zou ’t quaalijk passén iéts, als wond’rén, té vértéllén. 
Die zijn te hoog verlicht in haar verstandt; 
’t Volk hiér té landt is maar kanaaljé, 
En bot, en dom by [in vergelijking met] ons béréisdé luy’1152 

Het valt Heintje beslist niet mee om Geeraardt om de tuin te leiden. Toch lukt het de gewaande 

neef herhaaldelijk Geeraardts twijfels te temperen of ten minste diens aandacht af te leiden van 

de inconsistenties in zijn verhalen, zoals blijkt uit deze opmerkingen van Geeraardt: 

Ja, meen jy’t zo, ’k vérstaat […].1153 
[…] 
Ja, komt het daar van daan? 
Dat ’s goéd ook […].1154 
[…] 
Ik docht wel, dat het van niet anders komen kon.1155 
[…] 
Ik wil dat niet teegenspreeken.1156 

Door de steeds terugkerende discussie over het mogelijke versus het onmogelijke en daarmee 

samenhangend over het geloofwaardige versus het ongeloofwaardige wordt ook hier de 

waarschijnlijkheid een thema in het toneelstuk zelf. 

Impliciet komt het vraagstuk aan de orde wanneer iets geloofwaardig is. Er worden drie 

mogelijkheden naar voren gebracht. Ten eerste: iets is geloofwaardig als het algemeen bekend 

is. Dit is het tegendeel van het nieuwe en het ongehoorde. Deze visie spreekt uit Geeraardts 

opmerkingén: ‘VVié hééft zijn léévén hoorén spréékén, dat […]’1157 én ‘Ik héb’ér nooit van hoorén 

spréékén’1158. De tweede mogelijkheid om ware en dus geloofwaardige kennis te verwerven is de 

directe zintuiglijke waarneming. Geeraardt is namelijk wel bereid zijn beeld bij te stellen. Hij 

déélt zélf méé hoé hij ovértuigd zou kunnén rakén: ‘dat hééft geen schijn / Van waarheid; ’k 

moest het zien, of ’k zal hét niét géloovén’1159. Zintuiglijke waarneming is voor Geeraardt het 

enige persuasieve middel. Dit brengt het empirisme in gedachten, dat de zintuiglijke 

waarneming tot epistemologisch grondbeginsel maakt. Kennisverwerving van horen-zeggen of 

via dirécté zintuiglijké waarnéming doét andérzijds dénkén aan Déscartés’ én Spinoza’s 

                                                                                                                                                                                              
1151 Nil, Gierige Geeraardt, 1671, 66. 
1152 Nil, Gierige Geeraardt, 1671, 67. 
1153 Nil, Gierige Geeraardt, 1671, 62. 
1154 Nil, Gierige Geeraardt, 1671, 63. 
1155 Nil, Gierige Geeraardt, 1671, 65. 
1156 Nil, Gierige Geeraardt, 1671, 66. 
1157 Nil, Gierige Geeraardt, 1671, 63. 
1158 Nil, Gierige Geeraardt, 1671, 63. 
1159 Nil, Gierige Geeraardt, 1671, 64-65. Gecursiveerd door TH. 
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wantrouwen ten opzichte van de zintuigen. Descartes twijfelt in het eerste deel van de 

Meditationes de prima philosophia (1641) aan dé bétrouwbaarhéid van ‘[aan]géléérdé’ én door 

de zintuigen verworven kennis, omdat de zintuigen de menselijke geest kunnen misleiden, 

bijvoorbeeld in dromen.1160 Volgens Spinoza leiden zintuiglijke waarnemingen alleen tot 

‘vérbéélding’ én niét tot juisté inzichtén. Vérbéélding is voor Spinoza dé laagsté van dé drié 

kenvormen: uit zintuiglijke waarneming alleen kan geen ware kennis voortkomen, omdat men 

zich bijvoorbeeld kan vergissen of verkeerde ideeën kan afleiden uit het geziene of gehoorde.1161 

Om tot ware kennis te komen moet men het verstand – de tweede kenvorm – gebruiken: door 

middel van het verstand en van coherente redenering kan het zintuiglijke worden geduid, wat de 

openbaring van de waarheid tot gevolg heeft. Spinoza veronderstelt dat men tot ware kennis kan 

komén door ‘actiéf ovéréénkomstén, vérschillén én tégénstrijdighédén na té gaan, mét andéré 

woordén door hét vérstand té gébruikén’.1162 In bovenstaande scène toont Nil de 

onbetrouwbaarheid van de zintuigen: Geeraardt laat zich om de tuin leiden door de verhalen en 

de vermomming van Heintje en Eduardt. Hij ziet twee on-Hollands geklede personen die zich 

uitgeven voor zijn neef en een Spaanse knecht en hij gelooft hun verhalen. 

De derde in het stuk beschreven mogelijkheid om ware kennis op te doen, is het verstand: 

conform eigentijdse rationalistische ideeën was dit het enige betrouwbare middel bij de 

waarheidsvinding. Geeraardt zegt dat hij de dingen niet gelooft, omdat zé zijn ‘geest [verstand] 

té bovén’ gaan.1163 Dat betekent dat hij volgens de definitie van Meyer geen ware kennis kan 

verwerven, want voor Spinoza en ook voor Meyer is het uitgangspunt dat het verstand alles kan 

bevatten.1164 Toch stelt Geeraardt zich met zijn vele vragen onderzoekend op en wil hij het 

gehoorde op die manier verifiëren. Hij vertrouwt echter niet op zijn verstand en laat zich bij de 

waarheidsvinding dan ook niet door rationele gedachten leiden. Geeraardt gaat op verschillende 

punten de mist in. Hij beschikt wel over gezond verstand, wat tot uiting komt in zijn 

onderzoekende en twijfelende houding. Toch blijft hij zoals gezegd geloven in de dingen die hij 

van horen-zeggen kent of die hij met eigen ogen ziet. Ondanks zijn verstandelijke vermogens 

gebruikt Geeraardt zijn ratio onvoldoende, waardoor hij zich laat inpalmen door de 

schijnargumenten van Heintje die hem uiteindelijk tot verkeerde aannames brengen. Daarbij 

speelt ook zijn verlangen, hier in de vorm van gierigheid, een rol. Dit belet hem om dingen 

onbevooroordeeld tegemoet te treden en te kennen. Hij wenst in feite niets anders dan dat dit 

bijzondere verhaal waar is, in de hoop dat hem een deel van het gewaande vermogen ten deel zal 

vallen. 

Anders dan in de laatste scène van het eerste bedrijf behandelt Nil in het vierde bedrijf 

waarheid, mogelijkheid en geloofwaardigheid niet logisch-onderwijzend, maar fungeren ze als 

komische elementen. De onwaarschijnlijkheden en onwaarheden brengen bij Geeraardt in 

                                                             
1160 Zie § 2.2.1. 
1161 Zie § 4.3.1 en 4.3.2. 
1162 Voor één héldéré vérhandéling van Spinoza’s kénnisthéorié én één vérgélijking mét dé cartésiaansé 
epistemologie zie de masterscriptie van Manon Schotman. Schotman, Spinoza’s fundering, 2012, 52. 
1163 Nil, Gierige Geeraardt, 1671, 64-65. Gecursiveerd door TH.  
1164 Zié Méyérs voorwoord bij Spinoza’s uitlég ovér Déscartés’ filosofie. Méyér, Balling, ‘Dén goédtwilligen 
léézér’, 1664, *5r-5v. 
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eerste instantie ongeloof teweeg, maar Heintje weet Geeraardts scepsis te ondermijnen. Dit lukt 

hem omdat hij handig gebruikmaakt van Geeraardts standpunten over het verwerven van 

inzicht. Heintje argumenteert met overbekendheid van de fenomenen die hij beschrijft. Iedereen 

weet ervan, behalve Geeraardt – en andere onbereisde Hollanders. Aangezien iedereen het 

erover eens is dat dit de waarheid is, moet Geeraardt er ook wel in geloven. Ook speelt Heintje in 

op Geeraardts overtuiging dat de waarheid zintuiglijk moet worden waargenomen en belooft hij 

hem dan ook de dingen te laten zien: 

Al wat men hier niet ziet, dat kan dan niet geschiên? 
Dat’s by mén zjan ook raar, jé zaagt nooit diérgélykén, 
En daarom loofjé’t niét; ik zaltjé laatén kykén1165 
[…] 
Maar zuljé’t dan géloovén, als jé’t ziét?1166 

Zo weet Heintje het ongeduld en de nieuwsgierigheid van Geeraardt tijdelijk te sussen. Uiteraard 

komt het in het vervolg niet tot een onthulling van deze zonderlinge zaken en onwaarheden 

vanwege de verdere ontwikkeling van de handeling. 

Anders dan in de Franse versie en de Nederlandse initiaalvertaling komt Geeraardt gevaarlijk 

dicht in de buurt van een herkenning van de als Spaanse knecht vermomde Eduardt. Heintje 

praat even zijn mond voorbij, maar weet zijn verhaal al snel weer recht te breien: 

Geeraardt: Hy ziét’er my zo wildt uit, en zo zwart: 
Maar anders lijkt hy vry al wat na Eduardt. 
Heintje: Na Eduardt, Kozijn, zou dat wel mooglijk weezen? 
Geeraardt: Kenje Eduardt dan ook, en komje eerst in de Stadt? 
Heintje: O neen, heel niet: maar ziet my dunkt onmooglijk, dat 
Uit heel Europa zo een kaerel is te leezen, 
Die hem gelyken zou. Geeraardt: Ja, méén jy ’t zo, ’k verstaat.1167 

Deze passage verhoogt de waarschijnlijkheid van de scène, aangezien Eduardt en Geeraardt 

elkaar kennen, net als Acaste/Akaste en Telame elkaar in de Franse en de eerste Nederlandse 

versie kennen. Ook in de tegenvertaling kan Karel uit de kist kruipen – op het ogenblik dat 

Geeraardt even de kamer verlaat – en met Izabelle praten om haar vlucht voor te bereiden, die 

kort daarna plaatsvindt. De list is gelukt. 

Andere toneelstukken van Nil waarin de vraag naar het ware en onware impliciet aan de orde 

komt, zijn bijvoorbeeld het zinnespel Tieranny van Eigenbaat en de komedies Fielebout en 

Spookend weeuwtje. In Tieranny van Eigenbaat is koning Verstand nota bene de protagonist. Als 

hij zijn ratio niet meer gebruikt, worden er alleen nog maar verkeerde beslissingen genomen. De 

onwetende Zintuigen, hier de onderdanen, en Wil, de zus van koning Verstand, laten zich net als 

Verstand zelf begoochelen en geloven de leugens van Eigenbaat (het onredelijke eigenbelang), 

Bedrog, Arglist enzovoort. De plaats van handeling is het Eiland Vryekeur, met andere woorden 

                                                             
1165 Nil, Gierige Geeraardt, 1671, 65. 
1166 Nil, Gierige Geeraardt, 1671, 65. 
1167 Nil, Gierige Geeraardt, 1671, 62. 
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de vrije keuze. Dit eiland is zonder de heerschappij van het verstand door onredelijk wanbestuur 

getroffen. 

In de hervertaalde komedie Fielebout doet het hoofdpersonage zich voor als een geleerd arts. 

Hij weet met zijn grootspraak niet alleen leken, maar ook echte artsen om de tuin te leiden. 

Niemand twijfelt aan zijn geleerdheid, omdat hij verkleed als arts optreedt en daardoor respect 

afdwingt. Ook laat hij zich door voorzichtige kritische vragen niet uit het veld slaan. Ondanks alle 

onwaarschijnlijkheden overtuigen zijn manipulatieve antwoorden en zijn quasi-geleerdheid de 

aanwezigen.1168 

Als laatste voorbeeld noem ik hier de komedie Spookend weeuwtje, die in het volgende deel 

uitvoeriger aan bod zal komen. In dit stuk worden bijgeloof en bovennatuurlijkheden kritisch 

belicht en gaat het erom of heksen, duivels en dergelijke daadwerkelijk bestaan en hoe men 

onverklaarbare fenomenen het beste kan duiden. 

6.2.2 Bijgeloof 

Aan de hand van Spookend weeuwtje tonen we aan dat Nil naast min of meer gangbare 

rationalistische ideeën ook meer omstreden radicale ideeën in toneelstukken verwerkte. Het 

bijgeloof had in de discussies van de laatzeventiende-eeuwse rationalisten een belangrijke 

plaats. Tegelijkertijd komen we het thema regelmatig en in gevarieerde vorm tegen in het 

toneelwerk van Nil. De boodschap die het genootschap uitdroeg is eenduidig: iedere vorm van 

bijgeloof is vérkéérd, aangézién hét bovénnatuurlijké ‘noch mogélijk, noch waar, zélfs niét 

waarschijnlijk’ is.1169 Nil gaat soms verder dan de algemene opvatting van de geleerden, zoals 

blijkt uit het volgende voorbeeld. 

In de Franse komedie L’esprit follet vinden wé één gésprék tussén dé ‘Géntil-hommé’ 

Florestan en zijn knecht Carrille over het al dan niet bestaan van bovennatuurlijke wezens. 

Florestan is op bezoek bij de broers Licidas en Lizandre. Hun zus Angelique, van wier bestaan 

Florestan niets afweet, wordt verliefd op Florestan. Zonder zich bekend te maken laat ze hem dit 

weten door briefjes achter te laten op zijn logeerkamer. Die kamer betreedt ze via een geheime 

toegang. Florestans knecht Carrille, die niets van de geheime deur afweet, weet geen andere 

verklaring voor die brieven te bedenken dan dat bovennatuurlijke machten de kamer zijn 

binnengedrongen. Florestan is sceptischer. Hij heeft weliswaar zelf ook geen verklaring voor de 

gebeurtenissen, maar in geesten en spoken gelooft hij niet. In de achtste scène van het tweede 

bedrijf vindt een gesprek tussen heer en knecht plaats over bovennatuurlijke wezens. Carrille 

noemt een hele rits bovennatuurlijke wezens op waarvan Florestan telkens het bestaan ontkent. 

                                                             
1168 De medische scènes zijn in de tegenvertaling van Nil uitgebreider dan in de Franse bron en de eerste 
Nederlandse vertaling. Nil heeft namelijk Molières klucht L'amour médecin in dit toneelstuk geïntegreerd. 
Zie de samenvatting van dit toneelstuk in de bijlage. 
1169 De Haas, De wetten, 1998, 72. De Haas laat zien dat deze toneelregel ook in de achttiende-eeuwse 
toneeltheorie gold. Nacht-spookende joffer en Spookend weeuwtje waren uiteraard niet de eerste 
toneelstukken waarin bijgeloof en tovenarij gethematiseerd werden. Dit vinden we bijvoorbeeld ook in 
Jillis Noozemans toneelstuk Beroyde student en bedrooge dronkkaart, of dronkke-mans hel uit 1646. In de 
inleidende toelichting bij de moderne editie van dit stuk wordt onder andere aandacht besteed aan het 
geloof in het bovennatuurlijke rond het midden van de zeventiende eeuw. Noozeman, Grootegoed e.a., 
Beroyde student, 2004, 35-39. 
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Zo vraagt de knécht naar ‘d’ésprits’, ‘[d]é familiérs’,1170 ‘[d]é foléts’,1171 ‘[d]é sorciérs’, ‘[d]é larvés 

au téint blésmé’,1172 ‘[d]és énchantéurs’,1173 ‘[d]és Nigromantiéns’,1174 ‘[d]és Farfadéts’,1175 ‘uné 

Féé’, ‘lé moiné bouru’,1176 ‘un succubé’1177 én ‘un Lutin’.1178 

In beide Nederlandse vertalingen is dit vraag-en-antwoordspel overgenomen. Zo vraagt 

Carille in de initiaalvertaling Nacht-spookende Joffer van Adriaan Peys zijn heer Florestijn naar 

hét béstaan van ‘gééstén’, ‘Familiaérs’, ‘spokén’, ‘Toovénaérs’, ‘bijtébauws’, ‘nachtgédrocht’, 

‘Waérséggérs’, ‘Kaboutérmans’ én ‘héxsén’. Floréstijn ontként hét béstaan van al dézé wézéns. In 

de Nilvertaling Spookend weeuwtje – waarin de knecht Flip heet en zijn heer, een Gelders 

edelman, de naam Luidewijk draagt – informeert de knecht eveneens naar de existentie van 

bovennatuurlijké vérschijningén. Flip vraagt naar één ‘spook’, ‘biété baauwén, of kaboutérmans’, 

‘kol’, ‘wéérwolf’, ‘alvin’, ‘witvrouw’, ‘héks’, ‘poépénhéinsman’, ‘éunjér’, ‘Tovénaar’ én 

‘ondéraardsché schim’. En ook hiér zégt zijn héér dat hét allémaal vérzonnén schépsels zijn. 

De brontekst en de twee vertalingen komen hier dus overeen, hoewel Peys het vraag-en-

antwoordspel enigszins heeft ingekort en Nil de lijst met bovennatuurlijkheden juist heeft 

uitgebreid. In hoofdlijnen is er echter niets veranderd: in alle drie de teksten verwerpt de heer 

de angst van zijn knecht door te zeggen dat zijn vrees ongegrond is. Hier blijkt dus nog niets van 

Nils radicaal-rationalistische houding. Er is echter meer. Zowel in de brontekst als in de twee 

Nederlandse versies informeert Carille/Carille/Flip op een gegeven moment ook naar het 

bestaan van gekwelde zielen, met andere woorden verdoemden, en iets later zelfs naar het 

bestaan van de duivel. 

 

Brontekst Initiaalvertaling Tegenvertaling 
Carrille: Seroit-ce poinct une 
ame en peine? 
Florestan.: Et tu pretends 
Qu’éllé mé fist l’amour? [Denk 
jé dan dat zo’n vérdoémdé ziél 
mij het hof maakt?] as-tu 
perdu le sens? […] 
Carrille: A ce coup je vous tien, 

Carille: En is ’ér oock géén siél 
in pijn. 
Florijn: O ja, mijn siel die brant, 
en vint sich overrompelt 
Mét vlammén van dé liéfd’, 
waer in sy leyt gedompelt. 
Carille: Geen duyvels oock? 
Florestijn: O ja, maer die sijn 

Flip: Geen nikker [duivel]? 
Luidewijk: Dwaasheid. 
Flip: Ook geen geest van groote 
krachten? 
Luidewijk: Door looze 
harssenen verdicht. 
Flip: Geen ziel in noodt? 
Luidewijk: Wat zotte vraagen! 

                                                             
1170 Familiers: zekere demonen. 
1171 ‘Démon ou lutin qui fait péur à dés énfans, ou à dés géns foiblés, par dés visions, ou par dés actions, 
dont ils né sçavént point la causé.’, Jollès, D’Ouvillé, L’esprit folet, 2000, 114. 
1172 Jollès citeert uit een laatzeventiende-eeuws woordenboek van Furetière, ‘Térmés dé philosophié, qui 
signifie les Démons de l’air, ét lés Esprits foléts’, zié dé kritisché éditié Jollès, D’Ouvillé, L’esprit folet, 2000, 
57, n. 1. 
1173 ‘Enchantér […]: Usér démagié, d’art diaboliqué, pour operer quelque merveille qui arres te le cours de 
la naturé.’, Jollès, D’Ouvillé, L’esprit folet, 2000, 114. 
1174 ‘Nécromantién: « Magicién qui communiqué avéc lé Diablé, ét qui l’invoqué pour fairé dés chosés 
éxtraordinairés, ét surtout par l’apparition dés morts. » (Furetière) Ici Carrille déforme comiquement le 
térmé.’ zié Jollès, D’Ouvillé, L’esprit folet, 2000, 57, n. 2. 
1175 Fafardet: elfachtig wezen. 
1176 ‘« Fantosmé qu’on fait craindré au péuplé, qui s’imaginé qué c’ést uné amé én péiné qui court lés rués 
pendant lés Avénts dé Noël, qui maltraité lés passans. » (Furétièré) L’adjéctif « bourru » s’éxpliqué par lé 
fait qu ‘il ést vêtu dé buré (bourré).’ Jollès, D’Ouvillé, L’esprit folet, 2000, 58, n. 1. 
1177 ‘« Démon qu’on dit émpruntér la figuré d’uné fémmé pour éxcitér lés hommés à paillardisé. »’, zié 
Jollès, D’Ouvillé, L’esprit folet, 2000, 58, n. 3. 
1178 Lutin: kabouterachtig wezen. 
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& n’ést-il point de diables? 
Florestan: Oüy; mais ils ne font 
rien sans un diuin pouuoir.1179 

sonder kracht, 
Ten sy den Hemel hun 
gebruycken laet haer macht. 

néén, dié rust na’s ménschén 
doot.1180 

 

De vertaling van Nil gaat veel verder dan de brontekst en de initiaalvertaling. Die geven immers 

geen antwoord op de vraag of er gekwelde zielen zijn en bevestigen beide het bestaan van 

duivels, die onderworpen zouden zijn aan de goddelijke almacht. Duivels en God zijn met andere 

woorden de enige bovennatuurlijkheden waar Florestan en Florestijn in geloven. Heel anders is 

dit in de tegenvertaling, waarin het bestaan van de duivel en de hel ontkend wordt, hoewel dit 

niet op nadrukkelijke wijze maar eerder zijdelings gebeurt. Daarmee zit Luidewijk op één lijn 

met Adriaan Koerbagh die uitgebreid ontkent dat duivels en de hel zouden bestaan.1181 Volgens 

Luidewijk uit Nils vertaling branden verdoemde zielen na hun dood niet in de hel, maar rusten 

ze net als de ovérigé ziélén. Eén ‘nikkér’ (duivél) béstaat volgéns hém ook niét. Ovér dézé voor 

die tijd vergaande opvattingen wordt in het gesprek echter niet verder uitgeweid. Daardoor 

komen de uitingen eerder onschuldig over en lijken ze op het eerste gezicht niet zo spectaculair. 

In de twee eerdere versies, de Franse en de eerste Nederlandse, vinden we een impliciete 

bevestiging van het bestaan van de almachtige God. Er wordt namelijk gesteld dat duivels 

ondergeschikt zouden zijn aan de hemelse, oftewel goddelijke kracht. De vertaling van Nil is over 

de idee van het goddelijke minder uitgesproken. Direct nadat hij het bestaan van de duivel heeft 

ontkénd, vérwérpt Luidéwijk dé ‘géést van grooté krachtén’. Dézé formuléring is nogal ambigu, 

omdat ze behalve een niet nader gespecificeerde machtige geest ook God als almachtig wezen of 

Heilige Geest kan betekenen. Bij een vergelijking met de twee vroegere versies dringt deze 

leeswijze zich zelfs op, omdat in deze teksten op dezelfde plaats uitdrukkelijk naar de almachtige 

God wordt verwezen. Dit zou betekenen dat Nils vertaling niet alleen de ontkenning bevat van 

de verdoeming en het duivelse, maar ook van het concept van een bovennatuurlijke God. Hoe 

laat dit fenomeen zich verklaren? Wat beoogde het genootschap met deze ingreep? 

Laten we beginnen bij de afwijzing van demonen, spoken, kabouters en dergelijke, die in alle 

drie de versies van dit toneelstuk voorkomt. Vanaf het midden van de zeventiende eeuw 

begonnen steeds meer geleerden het bestaan van dergelijke wezens onder invloed van het 

rationalisme in twijfel te trekken en deze vormen van bijgeloof te bestrijden. In de Republiek 

nam men, in tegenstelling tot in andere landen, een vrij kritische houding aan tegenover 

heksenvervolging. Wat hierbij voornamelijk werd bekritiseerd, was de uit de hand lopende jacht 

op heksen, terwijl het bestaan van duivelse magie zelf in principe niet in twijfel werd getrokken. 

In het midden van de zeventiende eeuw werd het bestaan van dergelijke bovennatuurlijkheden 

echter steeds vaker aangevochten, onder andere door de invloed van Thomas Hobbes, die ervan 

uitging dat er geen heksen bestonden. Ook de Haarlemse arts Anthonie van Dale (1638-1708) 

was van mening dat antieke orakels in het belang van de machthebbers opzettelijk waren 

verzonnen om de volksmassa dom en bijgelovig te houden. Verder ontkende Van Dale het 

                                                             
1179 D’Ouvillé, L’esprit folet, 1642, 57-58. 
1180 Nil, Spookend weeuwtje, 1670, 31-32. 
1181 Koerbagh, Wielema, A Light, 2011, 340-354, 422-452. 
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bestaan van magie.1182 De dialoog tussen Florestan/Florestijn en zijn knecht Carrille/Carille 

verwoordt dus een actuele kwestie die zich niet beperkte tot de radicalere kringen in de 

Republiek, zoals blijkt uit de Franse brontekst uit circa 1639 en de Spaanse bron La Dama 

duende (1629) van Calderòn de la Barca, die weer de basis vormde voor het Franse stuk.1183 

Spinoza, Koerbagh en Meyer gingen echter nog een stap verder: ze trokken ook de Bijbel als 

woord Gods in twijfel en plaatsten kanttekeningen bij het traditionele geloof in wonderen en bij 

de almacht Gods. Spinoza verklaart het ontstaan van bijgeloof in de eerste zin van zijn Tractatus 

Theologico-Politicus als volgt: 

Als de mensen in staat waren al hun zaken volgens een vast plan te regelen of als het lot hun altijd 
goed gezind was, zou het bijgeloof geen vat op hen hebben. Maar aangezien zij dikwijls zo in het 
nauw gedreven worden dat ze zich geen raad meer weten, en meestal jammerlijk heen en weer 
geslingerd worden tussen hoop en vrees doordat ze onzekere gunsten van het lot zo mateloos 
begeren zijn ze doorgaans al te zeer geneigd aan alles maar geloof te schenken. Want zolang de 
menselijke geest in twijfel verkeert, slaat hij bij het minste of geringste naar deze of gene zijde door, 
vooral wanneer hij opgejaagd door hoop en vrees aarzelt; in andere omstandigheden is hij weer vol 
overmoed, pochend en opgeblazen.1184 

Voor Spinoza en Koerbagh was elke vorm van geloof in het bovennatuurlijke bijgeloof, en hierin 

wijken zij af van andere denkers uit hun tijd.1185 Voor hen waren bovennatuurlijke 

gebeurtenissen en gebeurtenissen die strijdig zijn met de natuur een en hetzelfde. God en de 

natuur waren volgens hun monistische leer als filosofische begrippen immers één. Niets boven 

of buiten de natuur is mogelijk; alles is aan de natuurlijke regels onderworpen. Spinoza en 

Koerbagh moesten dus met hun visie op het bijgeloof veel verder gaan dan geleerden die wel van 

een almachtige God uitgingen. Volgens hen kon ook het christelijke geloof door verkeerde 

Bijbelexegese in bijgeloof uitmonden, als de Heilige Schrift niet volgens de regels van de rede en 

met voldoende achtergrondkennis werd uitgelegd, maar in haar ‘léttérlijké gédaanté als hét 

directe woord van God’ werd opgevat.1186  

Dat het hier niet om een toevallige overeenkomst gaat, blijkt uit het feit dat Meyer in zijn 

Philosophia S. Scripturae Interpres (1666) soortgelijke opvattingen verkondigt. Hij zet in dit werk 

uiteen dat de rationalistische filosofie of wetenschap het enige middel is om tot de correcte 

lezing van de Bijbel te komen.1187 Daarmee is het verstand voor hem de enige sleutel tot de 

Heilige Schrift. Evenals Koerbagh betoogt hij dat wonderen, maar ook duivels niet bestaan, 

omdat ze bovennatuurlijk zijn en zodoende buiten God zouden vallen. De zogenaamde 

                                                             
1182 Israel, Radicale Verlichting, 2005, 394. 
1183 Zie voor een vergelijking van het Franse stuk met de Spaanse bron en het thema bovennatuurlijkheid 
Jollès, D’Ouvillé, L’esprit folet, 2000. 
1184 Spinoza, Akkerman, Theologisch-politiek traktaat, 1997, eerste zin. Voor meer informatie over 
Spinoza’s opvattingén ovér bijgéloof zié Jamés, Spinoza, 2006. 
1185 Voor Koerbaghs ideeën over het niet-bestaan van het bovennatuurlijke, zie: Koerbagh, Wielema, A 
Light, 2011, 484-486; Van Bungé, ‘Introduction’, 2011, 24. 
1186 Steenbakkérs, ‘Bénédictus dé Spinoza’, 2002; Israel, Radicale Verlichting, 2005, 29. 
1187 Zie § 2.3.2.3. 
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‘wondérén’ uit dé Bijbél warén mét andéré woordén niét véroorzaakt door bovénnatuurlijké 

krachten.1188 

Spinoza, Koerbagh en Meyer gingen veel verder dan Thomas Hobbes, die een onderscheid 

maakte tussen ware – goddelijke – wonderen en valse mirakels. Volgens Spinoza, Koerbagh en 

Meyer hebben de Bijbelse wonderen nooit plaatsgevonden. Hun veronderstelde bestaan berust 

op een te letterlijke lezing van de Bijbel. De Heilige Schrift is voor deze denkers niet het woord 

van God, maar een boek dat is geschreven door mensen. Een exegese die de Bijbelverhalen 

letterlijk interpreteert, schept drogbeelden en creëert veel bijgeloof. Met andere woorden: niet 

alleen bestaan heksen, geesten en demonen niet, maar ook de duivel en de hel zijn niet werkelijk. 

En als gevolg daarvan zijn er dus ook geen verdoemde zielen. 

Deze opvatting komt voorzichtig naar voren in het eerder geciteerde fragment uit Nils 

blijspel. Deze tegenvertaling uit 1670 is daarmee een vroeg document van de ontkenning van de 

satan en de hel, hoe tentatief die ook is geformuleerd. Maar zoals betoogd, wordt in dit blijspel 

mogelijk niet alleen de existentie van het duivelse in twijfel getrokken, maar ook de 

omnipotentie van God. Ook deze interpretatie vertoont grote overeenkomsten met de ideeën 

van Meyer, Koerbagh en Spinoza over de almachtige en sturende God. Volgens Meyer kan God de 

natuur niet uit het niets hebben geschapen, aangezien de filosofie leert dat niets uit het niets kan 

worden geschapen.1189 God ís de natuur. Hij is geen wezen met een wil dat een bepaald doel of 

eindpunt voor ogen heeft. Hij is geen stuurman of rechter. God of de natuur staat gelijk aan de 

altijd geldende regels ofwel noodzakelijkheidsrelaties volgens welke het universum 

functioneert. De werking van het universum wordt niet bepaald door acties van losstaande 

individuele wezens, maar door de oneindige noodzakelijkheidsrelaties tussen de onderdelen van 

de natuur.1190 Dé mogélijkhéid dat dé ‘géést van groté krachtén’ in Nils tégénvértaling verwijst 

naar de God van de christelijke theologie dient zich dus niet alleen aan door de specifieke 

situering in de tekst, direct na de ontkenning van de duivel, maar ook door de context: de 

Amsterdamse kring van radicale denkers waar in ieder geval Meyer en Bouwmeester deel van 

uitmaakten. De ideeën van Nil-lid Meyer, die tegen de gebruikelijke opvattingen over 

Bijbelexegese en tegen de christelijke geloofsdoctrine indruisten, zijn hier expliciet verwoord. 

Uit onder andere het voorwoord van de Duitse vertaling van Nils versie blijkt overigens dat 

niemand anders dan Lodewijk Meyer het stuk naar het Nederlands heeft vertaald.1191 Dat het 

hoofdpersonage dat in de Nilversie zo duidelijk radicaal-rationalistisch spreekt en ageert 

‘Luidéwijk’ héét, is mét dézé context in het achterhoofd zeker geen toeval. We kunnen het feit 

duiden als een voorzichtige leessleutel of ten minste een ludieke toespeling. Dat de komedie 

Spookend weeuwtje op een omzichtige manier subversieve ideeën uitdroeg, wordt ook in het 

voorspel bij de komedie Gierige Geeraardt gesuggereerd. Het uitermate kritische personage 

                                                             
1188 Die opvatting vinden we ook bij Adriaan Koerbagh. Hij verwoordde dit op meerdere plaatsen in 
Bloemhof en Ligt, zie bijvoorbeeld zijn mening over mirakels. Zie: Sanders, Woorden van de duivel, 1983, 
68; Koerbagh, Wielema, A Light, 2011, 422-444. 
1189 Israel, Radicale Verlichting, 2005, 222. 
1190 Israel, Radicale Verlichting, 2005, 253-255. 
1191 Nil,[s.n.] Der Furchtsame, 1757, H4. 
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Momulus – de personificatie van de hoon en de ongegronde kritiek – wil het spel graag even 

‘uitléggén’ aan allén dié in dé Schouwburg aanwézig zijn.1192 Kennelijk achtte hij dit alleen bij dit 

toneelstuk nodig, want bij de andere stukken van Nil die in dit voorspel ook genoemd worden, 

stelt Momulus dat niet voor. Dit zou een voorzichtige toespeling op de achterliggende betekenis 

van het blijspel kunnen zijn. Maar dat weten wij niet zeker, want Momulus krijgt niet de kans om 

over dit stuk uit te weiden. 

Als we de scènes van het gesprek tussen de heer en de knecht uit de drie verschillende 

versies met elkaar vergelijken, dan valt op dat Luidewijk in de Nilvertaling veel feller reageert op 

het bijgeloof van zijn knecht Flip dan de twee heren in de vroegere versies. Luidewijk doet alles 

af als klinkklare onzin. Overigens reageert het personage Florestijn uit de initiaalvertaling veel 

nuchterder op de bijzondere gebeurtenissen dan zijn Franse pendant Florestan. Laatstgenoemde 

herhaalt telkens zijn verwondering en lijkt daardoor veel meer in de war en onder de indruk van 

de voor hem onverklaarbare gebeurtenissen. Dit betekent dat initiaalvertaler Peys, die zich over 

het algemeen zeer nauwkeurig aan de brontekst houdt, het hoofdpersonage al iets rustiger en 

redelijker heeft gemaakt dan de Franse tegenhanger, hoewel hij dit minder ingrijpend deed dan 

Nil met het personage Luidewijk. 

Het lijkt alsof Nil met dit toneelstuk een kruistocht tegen het bijgeloof wilde voeren, en dan 

met name tegen het geloof in diabolische tovenarij.1193 In dit stuk, waarvan ook de twee vroegere 

versies bijgeloof thematiseren, heeft Nil op meerdere plaatsen verhandelingen toegevoegd over 

de recente heksenwaan in Duitsland en Zweden, waar voornamelijk vrouwen werden vervolgd 

die een verbond met de duivel zouden zijn aangegaan. In 1669 brak er in Zweden zelfs 

regelrechte hysterie uit met als gevolg honderden beschuldigingen van hekserij, gevolgd door 

tientallen executies.1194 Ook in Duitsland vonden in de zestiende en zeventiende eeuw talrijke 

berechtingen plaats.1195 In de Republiek was het optreden van kerk en staat tegen duivelse 

tovenarij veel gematigder. De laatste massaprocessen tegen heksen werden hier in het begin van 

de zeventiende eeuw gevoerd. Desalniettemin was dit thema voor het genootschap kennelijk zo 

belangrijk dat het flinke lappen tekst inlaste die hierover gingen. Zo vertelt Flip in het vierde 

toneel van het derde bedrijf over het bestaan van heksen en tovenaars en zegt hij dat 

buitenlandse autoriteiten de mensen straffen die daar niet in geloven. Flip probeert met die 

uitwéiding zijn héér érvan té wéérhoudén mét dé ‘géwaandé géést’ af té sprékén dié Luidéwijk 

per brief heeft uitgenodigd. Aan Luidewijk is gevraagd om midden in de nacht naar het Groene 

Zoodje bij de Gevangenpoort te komen, de plek waar de openbare terechtstellingen 

plaatsvonden. Flip vindt dit geen veilige plaats. Om zijn mening kracht bij te zetten vertelt hij een 

onbedoeld komisch en enigszins warrig parallelverhaal over zijn bijgelovige grootvader en diens 

heer, die anders dan de grootvader niet in heksen en magie geloofde, wat hem uiteindelijk duur 

                                                             
1192 Nil, ‘Voorspél’, 1679, 12. 
1193 Over het geloof in heksen, duivels en dergelijke zie het proefschrift van Hans de Waardt en de 
doctoraalscriptie van Anita van der Hulst: De Waardt, Toverij, 1991 en Van der Hulst, ’t Sy waer, ’t sy waen, 
1987. Zie ook: Dé Waardt, ‘Witchcraft’, 2013. 
1194 Zie voor meer informatie over de heksenprocessen in Zweden: Hagén, ‘Witchcraft’, 2013. 
1195 Zie voor een kort overzicht over de heksenprocessen in Duitsland: Robishéaux, ‘Thé Gérman Witch 
Trials’, 2013; Briggs ‘Witchcraft’, 2013. 
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kwam te staan. Op hun gezamenlijke reis naar Zweden via Duitsland werd deze heer door 

bijgelovige Duitse heerschappen voor ketter uitgemaakt, omdat hij niet in heksen geloofde. Dit 

vonden ze zo verkeerd, weet Flip te vertellen, dat ze hem het liefst op de brandstapel hadden 

gezien. Voor Flip horen vroomheid – het geloof in God – en bijgeloof samen, want hij zegt dat 

‘véul Hoogduitsché Héérén’ évén ‘vroom géloovig volk’ zijn als hij. Dé héér van Flips grootvader 

liet zich echter niet door de Duitsers bekeren. Toen hij ’s nachts een mooie hoofse jongedame 

ontmoette die hem verzocht haar naar huis te begeleiden, beantwoordde hij haar wens. Op het 

eerste gezicht leek alles in kannen en kruiken: haar huis was een paleis en heer en knecht 

werden goed onthaald. Echter, toen de heer met de mooie dame het bed dacht te gaan delen, 

veranderde zij in een geradbraakte (terechtgestelde) moordenares en stonden de heer en zijn 

knecht plotseling op het galgenveld. Flip wil zijn heer er met dit verhaal op wijzen dat niets is 

wat het lijkt.1196 

Dit broodje-aapverhaal dient niet alleen als komisch intermezzo. Feitelijk is de informatie in 

deze passage inhoudelijk niet relevant voor de ontwikkeling van de plot en is deze zelfs in strijd 

met de eis van handelingseenheid, die voorschrijft dat een toneelstuk geen overbodige passages 

mag bevatten. Echter, in toneeltechnisch opzicht is Flips verhandeling wel degelijk van belang. 

Ze fungeert als een overbrugging van de tijd, waardoor Luidewijk op het toneel in alle rust een 

antwoordbrief kan schrijven. Deze ingreep staat zodoende in dienst van de waarschijnlijkheid. 

Luidewijk luistert onder het schrijven niet naar Flips eigenaardige relaas en noemt het achteraf 

onbegrijpelijke praatjes. Iets vergelijkbaars zien we in de tweede scène van het tweede toneel, 

waar Jakoba op de bühne een brief aan Luidewijk schrijft, waardoor ze druk bezig is en niet met 

de anderen meepraat. Tante Sofia en dienstmaagd Katrijn keuren ondertussen de zo 

                                                             
1196 ‘Mijn Overbestemoêr, een vrouw van tachtigh jaar, / Die had een jongen, die de Vaâr wierdt van mijn 
Vaâr; / Die jongen quam zich met een Heer op reis te geeven, / Nadat hy twalef jaar de varkens had 
gedreeven; / En deeze Heer, daar meê hy quam op reis te gaan, / Réist Duitslant déur, én komt ’t lest in 
Zweden aan; / En, Jonker, zo als hy in Zweeden aanquam, brandde / Men daar veel Toovenaars, gelijk men 
daar te lande / Gewent te doen is; en mijn Heer, zo als men daar / Veul tovenaars verbrandde, en dat mijn 
Bestevaâr, / Gelijk als ik, aan spook geloofde, en dat zijn Jonker, / Gelijk als jy, de droes uittartte, en in het 
donker / Dorst ovér ’t Kérkhof gaan, én roépén Hillébrandt / Kom uit den Grave, zonder lip of zonder 
tandt; / Zo was hy op een tijdt by veul Hoogduitsche Heeren, / Al vroom geloovig volk, als ik, te 
banketteeren, / En zo zy waaren aan het banketteeren, sprak / Men veel van tooveren, daar hy den draak 
meê stak; / Zo datz’ ém achttén voor één kéttér, én daarbovén / Waerdt om te branden, die geen tovery 
gelooven. / Maar ’s middérnachts, als nou, zo hy na huis zou gaan, / Zo ziet hy, zo als wy, een Juffer veur 
hem staan. / Hy, zo beleeft, als jy, vraagt, wie ze doch moght beiden? / Zy weêr beleeft; een Heer, om my 
na huis te leiden. / Hy wéêr; béliéft u, dat ik d’éér héb? Zy wéêr; Ja, / ’k Zal d’éér ontfangén. En ’t was niét, 
als voor en na, / Excuséz moy, d’éér zal aan my zijn, tot zy samén, / Al kompelementende, aan de Juffers 
wooning quamen. / ’t Léék wél één koninklijk paleis, zo kostlijk was ’t. / Men heet hem wellekom, men 
noodt zijn Heer te gast, / Men schaft wel op, men eet, men drinkt, men raakt aan ’t praaten / Van liefde, en 
hy, verlieft als jy, en uitgelaaten / Van blijdschap (want zy was gelijk dit spook heel mooy) / Raakt met 
haar eindelijk eens, en trekt by haar te kooy. / Maar, toen hy zich met haar wou in het bet verwarmen, / 
Had hy één moordér, dié op ’t radt lag, in zijn armén. / De Juffer, en het huis verdween, en hy verstelt, / 
Vond mét mijn Béstévaâr zich fraay op ’t galgévéldt. / Men kan wel denk, of zy schrikten: want mijn leeden 
/ Dié trillén van ’t vérhaal. Diés laat hét spook mét vréédén / Mijn Heer; ey zoekt het niet, noch gaat het 
vinden: / Hét is niét, dat hét lijkt, al léék ’t één prédékant; / Gelijk men daaglijks noch in Zweden ziet 
geschieden. / Daar is de Drommel nou het ventje, en preekt de lieden / Té voorén; ja hy houdt ‘ér 
Kattegissemis [catechismus], / Zo andersins de krant maar niet vol leugens is. / Daarom bedenkje, en 
laat…’. Nil, Spookend weeuwtje, 1670, 48-49. 
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ovérhéérséndé Fransé modé af ‘sint dat wy van één Franschén géést / Bézéétén zijn, én dat mén 

dié niét uit wil drijvén’.1197 In de eerste Nederlandse vertaling zijn de brieven er overigens 

gewoon al of worden ze buiten het zicht van het publiek geschreven.1198 

Terug naar het bijgeloof in de komedie Spookend weeuwtje: Luidewijk neemt het verhaal over 

de grootvader van zijn knecht evenmin serieus als het volslagen bijgeloof van Flip. Aangezien 

Luidewijk in Nils vertaling zonder twijfel als de intelligentere van de twee is neergezet en hij 

zich in alle opzichten voorbeeldig gedraagt, functioneren zijn afwijzingen en zijn ontkenning van 

het bijgeloof als exemplarisch voor de correcte omgang met dergelijke zaken. 

Ook in het derde toneel van het vijfde bedrijf worden de recente berichten over de situatie in 

Zweden door Luidewijks vriend Ferdinand als onzinnig bijgeloof bestempeld: 

Luidewijk. Die malle tyding, die uit Zweeden is gekomen. 
Mijn Heer, gy hebt ook licht in den Haag vernomen? 
Ferdinand. Oja, mijn Héér, ’k héb van dat bygéloof géhoort. 
’k Békén, ’t is mallighéidt.1199 

Knecht Flip gelooft de twee echter niet. Hij heeft immers een spook gezien dat brieven heeft 

achtergelaten; dat denkt hij althans. In werkelijkheid zag hij Jakoba, de zus van Ferdinand, die 

via de geheime deur de logeerkamer betrad en weer verliet. Ondanks alle pogingen om Flip van 

het tegendeel te overtuigen houdt deze voet bij stuk: hij heeft een duivels wezen gezien. Dit 

brengt hij opnieuw in verband met de gebeurtenissen in Zweden: 

’k Békén, dé droés [duivél, TH] was toen niet leelijk: 
’t Léék toén één Juffrouw. ’t Zal misschién één Konkélbijn. 
Van Monsjeu Loeyta, of van dat Karnaalje zijn. 
Altijdt ze voerde ons door dé lucht; ’k zou niét wél wéétén, 
Waar’t was, op Blokula, of hoé dé plaats moght héétén.1200 

Blockula – een Zweeds eiland – is een verwijzing naar de heksenwaan die daar rond 1668 begon 

en zich vanaf daar over het hele land verspreidde. Ook Balthasar Bekker behandelde de Zweedse 

heksenprocessen in zijn bestseller De betoverde weereld (1691), waarin hij het bestaan van 

duivels, heksen en dergelijke naar het rijk der fabelen verwees.1201 

Nil verbond zijn tegenvertaling met eigentijdse gebeurtenissen en met het contemporaine 

debat. In zijn Disputationes (vijf delen, 1648-1669) verdedigde de invloedrijke Utrechtse 

theoloog Gisbertus Voetius het geloof in bovennatuurlijke verschijningen nog, omdat hij meende 

dat de duivel het menselijke verstand kon beïnvloeden en omdat hij tovenarij principieel 

mogelijk achtte.1202 De voorlopers en tijdgenoten van Nil veroordeelden weliswaar vaak de 

meedogenloze heksenwaan buiten de Republiek, maar gingen er doorgaans wel van uit dat 

                                                             
1197 Nil, Spookend weeuwtje, 1670 22. In scène drie van het derde bedrijf gebeurt er iets soortgelijks. Hier 
schrijft Jakoba een brief aan Luidewijk, terwijl Luidewijk en Flip met elkaar praten, zie 42-43. 
1198 Peys, Nacht-spookende joffer, 1670, 23. 
1199 Nil, Spookend weeuwtje, 1670 77. 
1200 Nil, Spookend weeuwtje, 1670, 77-78. 
1201 Bekker, Betoverde weereld, 1691. 
1202 Knuttel, Balthasar Bekker, 1906, 188. 



- 302 - 

 

heksen en hun soortgenoten daadwerkelijk bestonden.1203 De meningen verschilden over de 

vraag in hoeverre heksachtigen door de duivel geregeerd werden en over de vraag of God 

machtiger zou zijn dan het duivelse. Nil wees in de komedie Spookend weeuwtje elke vorm van 

superstitie af en ging zodoende verder dan de communis opinio in de Republiek vóór Balthasar 

Bekker. De boodschap van het toneelstuk is eenduidig: geloof in bovennatuurlijke wezens en 

zaken is onzin en dus verkeerd. Die boodschap komt precies overeen met Adriaan Koerbaghs 

ideeën over het bijgeloof zoals hij die in Ligt heeft uiteengezet. Ook voor hem onstaat de 

‘waarnéming’ van gééstén uit vérbéélding én angst.1204 Aan het einde van de komedie wordt 

deze moraal nog eens verwoord door Flip, die uiteindelijk tot inzicht is gekomen. Als Jakoba 

bekent dat zíj via de geheime deur de kamer is binnengeslopen, erkent Flip dat hij zich 

daadwerkelijk heeft vergist door op zijn zintuigen en zijn verbeelding te vertrouwen. Hij vervat 

zijn redelijke inzicht – alleen onwetenden geloven in tovenarij en er komt veel euvel uit voort – 

als volgt: 

[A]l het tovren zal dan wis 
Niet anders, als bedrogh, en loogens, schelmsche vonden, 
En zotte inbeelding zijn, voor die het wel deurgronden. 
Ellendig Zweeden! Arm Hoogduitschlandt! ik beklaagh 
Jou burgers in mijn hart; die zulken snooden plaag 
Bent door de domheit van jou Rechters onderworpen; 
En zien moet, dat men jou verbrandt by heele dorpen 
Veur Tovenaars. En jy, die zulken vonnis velt, 
Verblinde bokken, of verblinders, om het geldt, 
En goédt van d’armé luy, als wolvén, in te slokken, 
Gelijk mijn onderdaags een wijs men heeft vertrokken, 
Dié’k niét wou loovén [gélovén, TH], dat mén daarom ’t volk vérbrandt, 
Denkt vry, dat Heintjeman [de duivel, TH] na jou ook watertandt, 
Om onder jouluy poort [achterwerk, TH] weêr wakker vuur te stooken.1205 

Flip, die overigens nog wel in de duivel blijkt te geloven, gaat in deze passage dus nog een stap 

verder en veroordeelt de rechters die dergelijke vonnissen vellen uitermate fel. Hij bestempelt 

hén zélfs als ‘vérblindé bokkén’ én ‘vérblindérs’, omdat zé zich door hun domhéid latén léidén, of 

door hun gierigheid wat nog erger is. Degenen die alleen uit zijn op eigen voordeel verblinden 

mét opzét onwéténdén om ‘als wolvén’ géld én bézittingén van ‘d’armé luy’ té kunnén 

verslinden. Flip thematiseert het machtsmisbruik door kerkelijke en wereldlijke autoriteiten bij 

de heksenvervolging door de autoriteiten in deze passage uitgesproken negatief af te schilderen. 

Heksenvervolgingsprocessenprocessen konden namelijk zowel door kerkelijke als door 

seculiere instanties worden uitgevoerd. De angst voor de duivel die deze instanties uitdragen, 

gebruikt Flip tegen hen: wanneer kerkelijke en wereldlijke rechters de heksenwaan 

                                                             
1203 Zie bijvoorbeeld Van der Hulst, ’t Sy waer, ’t sy waen, 1987, 43-82 en Knuttel, Balthasar Bekker, 1906, 
188-194. Een van de kritische stemmen tegen de heksenvervolging was de doopsgezinde Abraham 
Palingh wiens ’t Afgerukt mom-aansight der tooverye in 1659 bij Jan Rieuwertsz werd gepubliceerd, een 
vriend van Meyer en Bouwmeester, en ook van Spinoza. 
1204 Koerbagh, Wielema, A Light, 2011, 456-457. Koerbagh wijdt een groot deel van zijn werk Ligt aan 
diverse vormen van veronderstelde bovennatuurlijke wezen, zoals tovenaars, duivels, geesten, spoken, 
engelen, enz. Zie: Koerbagh, Wielema, A Light, 2011, 404-476. 
1205 Nil, Spookend weeuwtje, 1670, 87. 
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ondersteunen, handelen ze verkeerd en moeten ze dus in eerste instantie zelf vrezen voor de hel. 

Precies dit verwijt: de (kerkelijke) autoriteiten die zelf onwetend zijn of bewust hun macht 

misbruiken voor hun eigen voordeel en daarvoor het volk moedwillig dom houden, komen we 

ook op meerdere plaatsen in Adriaan Koerbaghs Ligt tegen. Zo schrijft hij: 

wie heeft u [de geestelijken, TH] magt gegeeven de menschen te vangen, te bannen, of dooden, 
wannéér sy niét géloovén willén of kunnén, ’t géén gy liédén hébbén wilt? Niémant voorwaar: maar 
gy néémt dié magt misbruyking an u sélf. […] Ik wil wel gelooven dat dit heldere ligt eenige der 
gééstélijkén […] al wat té stérk in dé oogén sal ligtén […] ’t wélk dé Gods-geleerden niet wel lijden 
mogén, déwijl dié daar maar op uyt sijn om dé gémééné luydén in onwééténthéyd té houdén[…].1206 

Een andere overeenkomst met Koerbagh is de opvatting dat het elders met het bijgeloof en de 

vervolging daarvan erger gesteld is dan in de Republiek. Zo beklaagt Flip in het bovengenoemde 

citaat de situatie in Duitsland en Zweden. Ook Koerbagh vermeldt in zijn Ligt dat bedriegerijen 

door middel van veronderstelde bovennatuurlijkheden in de Republiek sterk verminderd zijn, 

omdat hiér tot dé géwoné ménsén is doorgédrongén dat dé ‘spokérijén’ hét wérk van bédriégérs 

zijn. Op ‘véél plaatsén [buitén dé Républiék, TH], waar dé gemeene mensen nog seer in 

onwééténhéijd géhoudén wordén’, gaat hét ér héél andérs aan toé, aldus Koérbagh.1207 

Verlichting is belangrijk voor de kleine man, maar ook voor de machtigen, die anderszins het 

volk op grond van vals geloof onderdrukken. Het thema verlichting wordt in dit toneelstuk niet 

alleen besproken, maar ook door een visueel spel met licht en donker uitgebeeld. Jakoba, tante 

Sofia en dienstmeid Katrijn betreden de logeerkamer doorgaans met een kaars. Aan het einde 

van de tweede scène in het tweede bedrijf lukt het alleen Jakoba en Sofia de kamer op tijd te 

verlaten. Katrijn blijft in het donker achter en blaast in de vierde scène, nadat Flip de kamer 

heeft betreden, diens kaars uit, zodat hij in een pikdonkere kamer staat waar hij een klap krijgt 

van het vermeende spook. Flip – die doodsbang is in het donker – schreeuwt het uit van angst. 

De kaars staat symbool voor het verstand of de waarheid; het duister staat voor onwetendheid 

of bijgeloof. Deze beeldspraak vertoont analogie met de titel en inhoud van Koerbaghs verboden 

radicale geschrift Een ligt schijnende in duystere plaatsen, hoewel Koerbagh daarin nog een stapje 

verder gaat, omdat hij met duistere plaatsen niet alleen het bijgeloof, maar ook het kerkelijke 

geloof bedoelde.1208 Op het ogenblik dat Katrijn het licht dooft is ook het verstand van Flip 

volledig uitgeschakeld. De emoties bepalen nu zijn handelen: hij laat zich volkomen leiden door 

zijn angsten voor onder meer het donker en voor spoken. 

                                                             
1206 Koerbagh, Wielema, A Light, 2011, 48-50. In dit citaat richt Koerbagh zich in eerste instantie tegen de 
Rooms-katholiéké kérk, maar in twéédé instantié vérwijt hij dé ‘hérstéldé Godsdiénst’ hétzélfdé. Zié ook 
250-256. 
1207 Koerbagh, Wielema, A Light, 2011, 458. 
1208 Koerbaghs titel was een allusie op de Bijbel (tweede brief van Petrus). Leeuwenburgh, Het noodlot, 
2013, 183. Bij zijn kritiek op de Drie-eenheid verduidelijkt Koerbagh de beeldspraak licht-donker, waarbij 
licht voor waarhéid én donkér voor léugén staat: ‘[W]ijk duystérnis voor ’t ligt, Wijk loogén voor dé 
waarhéid. Wijk géloof of kérkélijké géloofbaarhéid, of Schrift, voor dé wééténschap, wijshéid én rédé. ’t 
Was billik, dat die eens weeken, en nootsaakelijk, dat het ligt eens begon te schijnen in duystere plaatsen, 
en dat de waarheid eens ter deeg an den dag kwam, en dat de weetenschap, wijsheid en rede eens ter deeg 
bégon té bloéién ondér dé ménschén.’ Koérbagh, Wiéléma, A Light, 2011, 114. 
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Afb. 27 en 28  Twee scènes uit Nils Spookend weeuwtje :  de dienstmaagd blaast de kaars uit van Flip die bang is  in het donker 

[I I .4],  en de bange Flip verstopt zich achter zijn heer terwijl Jakoba een brief schrijft  [ I II .3].  Kunstenaar onbekend ( SBH : 127 B 7).  
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Het spel van licht en donker als symbool voor verlichting en domheid is ook terug te vinden in 

scène twee en drie van het derde bedrijf. Luidewijk en Flip betreden hier samen de donkere 

logeerkamer, omdat Luidewijk er graag achter wil komen wat hier gebeurt; in spoken en heksen 

gelooft hij immers niet. Flip is opnieuw doodsbang. Wanneer Jakoba met een verduisterde lamp 

de kamer binnenkomt en ze de lamp vervolgens ontsteekt zodat Jakoba zelf zichtbaar wordt, is 

Flip weliswaar nog steeds angstig, maar lijkt hij al iets geruster dan in het donker. Zo probeert 

hij zijn heer over te halen om op onderzoek uit te gaan. Hij raadt Luidewijk aan onder de rok van 

de jonge vrouw te kijken, omdat hij daar de paardenvoet en de staart van de duivel verwacht, het 

onomstotelijke bewijs voor haar duivelse aard. 

Een tweede toneelstuk waarin Nil het bijgeloof hekelt, is de klucht Bekeerde alchimist (1680), 

in eerste instantie geschreven door David Lingelbach. Dit is een van de weinige gepubliceerde 

vroege toneelstukken van Nil die niet direct teruggaan op een ander toneelstuk, maar het sluit 

wel direct aan bij de actualiteit van alchemistische bedriegers in de Republiek.1209 Lingelbach 

zégt zélf mét dé klucht één van dé actuélé ‘uitspoorigsté gébrékén, dié ’ér in dé burgérlyké 

ommégang in zwang gaan’ aan dé kaak té willén stéllén, namélijk ‘dé dullé drift tót dé gévaarlyké 

kunst van goud maakén’.1210 Het toneelstuk vertelt het verhaal van de Amsterdamse burger 

Goverd, die volkomen in de ban is van de alchemie en daar al zijn geld aan besteedt. Hij wil zich 

laten onderwijzen door de Duitse Jonker Goudschalk, een bedrieger die zich uitgeeft voor een 

ervaren alchemist. Goverd is dermate onder de indruk van diens leer en bovennatuurlijke gaven 

dat hij hem behalve zijn hele vermogen ook zijn dochter Johanna wil geven. Johanna ontkomt 

hieraan door samen met haar geliefde Frederik de oneerlijke bedoelingen van Goudschalk bloot 

te leggen en aan te tonen dat alchemie, die aan magie grenst, geen wetenschap maar leugen is, 

omdat tovenarij niet bestaat. Met een list doen Frederik en Johanna Goverd geloven dat 

Goudschalk Johanna in een oude vrouw heeft omgetoverd en dat het hem niet lukt haar in haar 

oude gedaante terug te veranderen. Goverd is hier erg ontdaan over en ook bedrieger 

Goudschalk weet niet wat er is gebeurd. Dit doet Goverd beseffen dat zijn leermeester de boel 

heeft willen oplichten. Aan het einde van de klucht, na de ontknoping, stelt Frederik nog eens 

uitdrukkelijk dat mensen zich ervoor moeten hoeden hun ratio te laten overheersen door hun 

verlangen naar goud. Anders zijn ze niet meer in staat goed na te denken en worden ze een 

makkelijke prooi voor bedriegers. Om zijn conclusie kracht bij te zetten, wijst hij erop dat 

filosofen ofwel wetenschappers eveneens voor dergelijke bedriegers waarschuwen: 

Myn Heer, dat zou niet hélpen moogen. 
Elk kittelt zich mét valsche waan; 
En ’t goud, dat lacht één ydér aan. 
Want, die maar zyn verstand wil wétten, 
En op de grond der dingen létten, 
Die kan wél mérken, dat een man 

                                                             
1209 Lindhout, ‘Dé alchémistisché bronnén’, 1990. Hét théma alchémié wérd éérdér al kritisch in 
toneelstukken verwerkt. Zo béhandélt Jan van Hout in 1596 in hét viérdé ‘uytcomén’ van zijn Lotérijspél 
de kwade neigingen en het gewinzucht van de alchemist Blasius Puf-int-vier. Zie Koppenol, Leids heelal, 
1998, 233-241, 327. Ook Descartes waarschuwde voor alchemistische bedriegers. Descartes, Discours, dl. 
1, art. 13. 
1210 Zié ook Lindhout, ‘‘Al moét ik’’, 1990, 85. 
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Dié géld zoékt, ’t goud niét maakén kan. 
De Filozofen zélver leeren 
U van die guiten af te keeren; 
Zy zéggen, dat men dat geboeft, 
Nóch tót die kunst veel géld behoeft; 
’k Laat staan ’t gézwéts van véél sékréétén.1211 

Net als Flip in de komedie Spookend weeuwtje zegt Frederik aan het einde van het stuk nog eens 

uitdrukkelijk dat magie niet bestaat en mensen geen andere gedaante kunnen aannemen door 

betovering, net zo min als het mogelijk is om goud te maken: 

Myn Heer, daar is geen tovery; 
’t Is altémaal maar zóttérny, 
Bedróg, én ouder wyven droomen. 
Hoé kan ’t in uw’ gedachten komen, 
Dat anders, als die is geweest, 
Men maaken zou des ménschen leest [gedaante]? 
Het zyn onmoogelyke zaaken, 
Zo wél, als zand tot goud te maaken; 
En ik stél daarom by malkaar, 
Een Alchimist, én tovenaar.1212 

Als laatste voorbeeld gelooft ook de Portugese knecht Antonio uit het blijspel Gelyke tweelingen 

een heks voor zich te hebben wanneer zijn heer, de oude Quirijn, wordt benaderd door een dame 

van lichte zeden die allerlei details uit diens leven blijkt te kennen.1213 De op het eerste gezicht 

onverklaarbare gebeurtenissen zijn voor de eenvoudige knecht aanleiding om de verklaring in 

het bovennatuurlijke te zoeken. Evenals in de komedie Spookend weeuwtje doet de heer de 

angsten van zijn knecht ook hier af als onzin. 

Nil stigmatiseert bovennatuurlijke wezens en handelingen niet alleen in de toneelinhoud. Ook 

in de toneelregels wordt de omgang met dergelijke zaken behandeld. Het genootschap wijst de 

uitbeelding van het bovennatuurlijke in komedies, kluchten en tragedies rigoureus af omwille 

van de waarschijnlijkheid. De enige uitzondering hierop zijn bekende verhalen uit de klassieke 

mythologie. Die waren zo bekend dat de onwaarschijnlijkheden of onmogelijkheden het 

verwachtingspatroon van het publiek niet verstoorden, aldus Nil.1214 Andries Pels schrijft enkele 

jaren later in zijn Horatiusbéwérking nog: ‘Bréngt gé ook één’ Engél, Géést, óf Gód in ’t spél, gy 

dwaalt’.1215 Hoe belangrijk en bindend deze regel voor Nil was blijkt uit het feit dat er in geen 

van de Nilstukken bovennatuurlijke wezens optreden. Iedere vorm van magie ontbreekt. Al 

vertalende zuiverde het genootschap de toneelstukken waar nodig van aan magie gerelateerde 

                                                             
1211 Nil, Bekeerde alchimist, 1680, 35. 
1212 Nil, Bekeerde alchimist, 1680, 38. 
1213 Nil, Harmsen, ‘Gelyke tweelingen’, 1985, vs. 566-570, 576. 
1214 Nil, Harmsen, Naauwkeurig onderwys, 1989, 423-424. Het hoofdstuk van Anthonius van Koppenol 
over de personages lijkt daarentegen op het eerste gezicht minder strikt in het afwijzen van metafysische 
wezens. Hier wordt gesteld dat geestverschijningen toegestaan zouden zijn wanneer ze een substantiële 
bijdrage leveren aan de plot. Dat ze alleen geoorloofd waren in klassieke mythologische stof wordt hier 
slechts indirect duidelijk. Eerder in dit hoofdstuk schreef Van Koppenol namelijk dat kunstwerken 
(machines) alléén in tonéélstukkén mogén voorkomén dié téruggaan op ‘dé oudé fabulén’, waarméé hij 
zich aansluit bij Meyer en zijn hoofdstuk over de kunst- en vliegwerken, 272-273. 
1215 Pels, Schenkeveld-van der Dussen, Horatius, 1973, vs. 408. 
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inhoud. Zo heeft het genootschap in het zinnespel Tieranny van Eigenbaat zoals eerder 

aangestipt het personage Arglistigheid ontdaan van zijn bovennatuurlijke gaven. 

Eindelyk [tenslotte] voort de Italiaan Arglistigheid in, als eene tovenaarster, die Bedróg in de schyn 
van Gemeenebest hérschépt, hét wélk mén hiér om dé onwaarschynlykhéid gémyd hééft […].1216 

In de Italiaanse bron is hetzelfde personage nog een tovenares die een ring behekst en het 

uiterlijk van haar zoon Bedrog verandert, zodat hij als iemand anders kan optreden. In de 

vertaling beweert Arglistigheid echter slechts dat de ring betoverd is om koningin Deugd om de 

tuin te leiden. Ook vindt er geen magische gedaanteverwisseling plaats, maar verkleedt Bedrog 

zich en geeft hij zich vervolgens uit voor iemand anders, zoals we eerder kort zagen. Dat het hier 

om bewuste keuzes ging en dat Nil magie op het toneel ongepast vond, wordt duidelijk uit het 

voorwoord. Magische elementen golden als onwaarschijnlijk en als strijdig met het verstand. 

6.2.3 Personages als typen: verlicht of onwetend 

Anders dan in de initiaalvertalingen vinden we in de toneelstukken die Nil tussen 1669 en 1680 

publiceerde verlichte, dat wil zeggen weldenkende personages. Hun inzicht gaat gepaard met 

welgemanierdheid. In bijna alle gevallen staan ze lijnrecht tegenover onwetende personages: 

hun verstand is geheel of gedeeltelijk verduisterd, wat tot foutief gedrag leidt met negatieve 

gevolgen voor onder anderen de weldenkende personages. In feite wordt het rationalistische 

wereldbeeld van de Nil-leden hier in de microkosmos van het toneel – het zuivere excerpt van de 

werkelijkheid – geplaatst. Bij dit wereldbeeld hoort dat een verlicht persoon te allen tijde zijn 

verstand gebruikt. Hieruit vloeit vanzelf voort dat zijn of haar handelen steeds door het verstand 

wordt gestuurd, waardoor hij of zij geen fouten kan begaan. Deze opvatting heeft drastische 

gevolgen voor de karaktertekening. Een waarlijk verlicht en derhalve goed personage kan geen 

misstappen begaan, in tegenstelling tot een aristotelisch hoofdpersonage: een goed persoon die 

ongewild een grote fout begaat. Kenmerkend voor de personages uit de vroege toneelstukken 

van het genootschap zijn dan ook de flat characters: typen die of goed, of fout zijn. Elke 

(hoofd)persoon wordt telkens gekenschetst door slechts één karaktertrek, wat tot 

vereenvoudigde karakters leidt. Die ene karaktertrek per personage is volstrekt functioneel voor 

het toneelstuk. Enerzijds zorgt dit principe voor eenduidige, rechtschapen personages en 

anderzijds voor figuren met een overduidelijk moreel gebrek. Personages die uit vergissing een 

grote morele fout begaan met verregaande gevolgen, zoals die binnen aristotelische 

toneelstukken gebruikelijk zijn, komen in de vroege stukken van Nil niet voor. De handelingen 

van figuren berusten doorgaans op een bewuste keuze, waardoor de karakters de volle 

verantwoordelijkheid voor hun handelingen dragen. De gedragsfouten komen voort uit onkunde 

of domheid.1217 Rechtschapen karakters zijn nooit verantwoordelijk voor de problemen waarin 

zé vérkérén. Conflictén vindén hun oorzaak altijd buitén hén om. Dé dilémma’s van dézé 

karakters zijn beperkt tot de vraag welke rol zij in andermans morele dwaling moeten spelen. 

                                                             
1216 Nil, Holzhey, Van der Haven, Tieranny, 2008, 67. Zie ook § 6.1.2.1. 
1217 Het idee dat slecht gedrag voortkomt uit onwetendheid vinden we bijvoorbeeld ook bij Koerbagh. 
Koerbagh, Wielema, A Light, 2011, 118. 
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Meestal kunnen ze daarbij slechts uit twee kwaden kiezen. De volkomen rechtschapen en 

verstandige personages zijn statische typen. Zij verwerven gedurende het toneelstuk geen 

nieuwe diepgaande inzichten die hun opvattingen en gedrag fundamenteel veranderen. Van een 

ontwikkeling is daardoor geen sprake. Van meet af aan worden deze figuren immers als vrijwel 

volmaakt gepresenteerd. Doordat ze geen fouten begaan, zijn kritische (zelf)reflectie of het 

voornemen om zich in de toekomst beter te gedragen niet aan de orde. Personages die conform 

de sociale en morele conventies optreden, verwerven hooguit situatiegebonden inzichten. 

In Nils toneelstukken maken alleen figuren met morele tekortkomingen of personages die 

hun verstand onvoldoende gebruiken een psychologische ontwikkeling door. Zij hebben wél 

dynamische karakters, omdat zij relevante inzichten (kunnen) verwerven en daardoor een groei 

doormaken. Deze groei vertoont soms overeenkomsten met de aristotelische agnitio, de 

herkenning van een eigen fout. Een dergelijke zelfkritische dynamiek in opvatting en gedrag zien 

we in de komedie Gelyke tweelingen bij Beelie, de kijvende echtgenote, en bij haar man. Beelie 

belooft aan het eind van het blijspel dat ze geen ruzie meer zal maken met haar man en dat ze 

hem zal respecteren.1218 Haar echtgenoot, de jonge Quirijn, belooft op zijn beurt zijn bezoeken 

aan het bordeel te staken en voortaan in echtelijke trouw te leven. Zijn kentering blijkt behalve 

uit zijn beloftes eveneens uit zijn voornemen voortaan te pleiten voor sluiting van het bordeel. 

De goede voornemens van Beelie en het hernieuwde morele besef van de jonge Quirijn zijn door 

Nil aan de tekst toegevoegd. In de Latijnse bron en in de eerste vertaling van Blasius beloven de 

echtgenotes geen beterschap en verlaten de pendanten van de jonge Quirijn hun onbeminde 

vrouw. In de Blasiusvertaling wil de echtgenoot zijn onbeminde vrouw zelfs samen met zijn hele 

inboedel verkopen. Zonder enige aarzeling vertrekken de Quirijn-pendanten met hun 

teruggevonden broer naar hun land van herkomst. Respect, echtelijke trouw en 

bordeelbezoeken worden niet geproblematiseerd. 

De karakterontwikkeling is nog duidelijker zichtbaar in de tragedie Agrippa, bij het 

personage Tirrenus. De machtsbeluste vader van deze held komt door de schijnbare dood van 

zijn zoon tot inkéér. Tirrénus’ schrik om zijn vérantwoordélijkhéid voor dé moord op zijn zoon 

Agrippa stort hem in diep berouw.1219 Hij verwijt zichzelf zijn eerdere leugens en zijn 

allesoverheersende begeerte om Agrippa tot machtigste man van het rijk te maken, ongeacht 

diens bezwaren: 

Helaas! ik voel met al te bittren rou, 
Dat ik zijn Vader ben. Nu heeft het bloed gesproken, 
En klopté ik op mijn mont, ’t hééft my dié opgébrokén. 
Natuur verlaat nu mijn vérvloékté véinzéry.’1220 

De personages Ferdinand en Flip uit de komedie Spookend weeuwtje vormen een uitzondering 

op Nils karaktertekening: ondanks het feit dat beiden een goed karakter hebben, begaan ze 

                                                             
1218 Nil, Harmsen, ‘Gelyke tweelingen’, 1985, 360-364. 
1219 Tirrénus’ schrik om dé géwaandé dood van zijn zoon blijkt uit zijn rélatiéf korté uitroépén: ‘Wat hoor 
ik Hémél!’, ‘O Gôon! Is hy’t misschién ontkomén!’, ‘O Godén!’ én ‘Ik béévé, ik raazé én voélmé alom van 
vréés béspringén.’ Nil, Agrippa, 1669, 59-60. 
1220 Nil, Agrippa, 1669, 61. 
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fouten maar ze komen aan het einde van de komedie tot inkeer. Daardoor vallen ze enigszins 

buiten de zwart-witkaraktertekening van Nil, hoewel hun karakters opvallend veel consistenter 

zijn dan die van hun tegenhangers Lycidas en Carille uit de eerste vertaling. Ferdinand, broer 

van Jakoba en vriend van Luidewijk, en Luidewijks knecht Flip zijn daardoor gelaagder dan de 

overige, rechtschapen personages in dit toneelstuk en in de overige stukken die Nil tot 1680 in 

druk liet verschijnen. Ze sluiten in feite beter aan bij de aristotelische idealen, zoals onder 

anderen Vondel die had omschreven. Anders dan bij Aristoteles en Vondel, bij wie de tragische 

hoofdpersoon zich ontwikkelt, zijn Ferdinand en Flip geen protagonisten, maar komische 

pérsonagés ‘van dé twéédé rang’. 

Ferdinand is enerzijds een weldenkende, niet-bijgelovige edelman die zijn zus goed 

behandelt. Echter, wanneer hij vermoedt dat de familie-eer is aangetast, wordt hij boos en wil hij 

de eer met wapengeweld herstellen: eerst wil hij met zijn vriend Luidewijk duelleren, maar als 

hij begrijpt dat deze geen aandeel heeft gehad in de verwikkeling, meent hij zijn zus te moeten 

doden uit eerwraak. Zijn vrees voor eerverlies en zijn drang tot eerherstel strookt met 

Déscartés’ opvattingén ovér éérbéhoud. Dé Fransé wijsgéér schrééf namélijk dat één ‘honnésté 

fémmé’ dié haar éér vooropstélt géén fout bégaat. Zij hoort zich niét alléén bétamélijk té 

gedragen, maar ook de geringste aanleiding voor roddel te vermijden.1221 Die idee zien we ook 

bij Ferdinand, die met betrekking tot zijn zus uitdrukkelijk stélt: ‘Hét voégt wéllévéndé 

Eédélliédén, / Als ons, allé opspraak, ja haar schaduw zélf té vliédén.’1222 In Nils toneelstuk 

wordt echter bepaald dat Ferdinands opvatting te rigoureus is. Nil volgt hier dus niet de ideeën 

van de Franse wijsgeer. Het enorme belang dat Ferdinand aan de eer hecht, is in tegenspraak 

met zijn verlichte houding. Toch past het wel bij zijn adellijke afkomst. Zijn strikte standpunt 

over de uiterlijke eer moet dan ook in een sociale context worden beschouwd. Nadat het Jakoba 

en Luidewijk niet is gelukt om Ferdinand op andere gedachten te brengen, krijgt de wijze tante 

Sofia dit binnen enkele verzen voor elkaar. Ze verzekert dat er geen onfatsoenlijke dingen zijn 

gebeurd en vermaant Ferdinand zijn verlangen naar eer te matigen. Ook vindt ze dat hij de 

ruimdenkende Luidéwijk, événééns één édélman, tot voorbééld moét némén, want dié ‘[z]iét 

béétér in dé zaak als gy én […] hééft gélijk’.1223 

Ferdinand gehoorzaamt zijn tante en geeft Jakoba uiteindelijk toestemming om met 

Luidewijk te trouwen. Ook biedt hij vriend Luidewijk en tante Sofia direct zijn excuses aan voor 

zijn ‘éédlén toorné’ én ‘oploopéndhéidt’. Férdinand gééft toé dat hij zichzélf niét ondér controlé 

had en voert als verklaring voor zijn onbeheerste gedrag zijn vrees voor reputatieverlies aan. 

Dié vréés is nu ‘in vréugt vérkéért’.1224 Ferdinand is dus feitelijk een rechtschapen personage, 

maar doordat hij doordrongen is van de adellijke gedragscode, is hij niet in staat om die in twijfel 

te trekken. Hij doet dat wel wanneer hij door anderen op zijn gedrag wordt gewezen. Ferdinands 

                                                             
1221 ‘[U]né honnésté fémmé n’ést pas blasméé d’éstré jalousié dé son honnéur, c’ést à diré dé né sé gardér 
pas séulémént dé mal fairé, mais aussi d’évitér jusqués aux moindré sujéts dé méisancé’. Descartes, 
Passions, part. III, art. 168. 
1222 Nil, Spookend weeuwtje, 1670, 84. 
1223 Nil, Spookend weeuwtje, 1670, 85. 
1224 Nil, Spookend weeuwtje, 1670, 88. 
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inzicht dat zijn verstand moet prevaleren op zijn angst voor mogelijk eerverlies is in dit 

toneelstuk slechts bijzaak. Of zijn inzicht van langere duur is en hij als persoon een echte 

ontwikkeling doormaakt, wordt hier dan ook niet verder duidelijk. Zijn opmerking aan het einde 

van het stuk duidt er in elk geval op dat hij de uiterlijke eer nog steeds hoog aanslaat, want hij 

verzoekt allé aanwézigén om ‘allés stil’ té houdén. Férdinand laat zich véél snéllér door rationele 

argumenten overtuigen dan de bijgelovige knecht.  

Het enige personage dat daadwerkelijk tot een nieuw inzicht komt, is de bijgelovige Flip, de 

uitermate angstige knecht uit de nevenhandeling. Flip begrijpt uiteindelijk dat er voor zaken die 

op het eerste gezicht onverklaarbaar zijn, natuurlijke en logische aanleidingen bestaan en dat 

bijgeloof het resultaat is van een gebrek aan kennis. Dat betekent dat er in dit toneelstuk twee 

personages voorkomen die niet zozeer een slecht karakter hebben, als wel een blinde vlek die 

voortkomt uit angst. Met behulp van het gezond verstand en logische redenatie kunnen ze die 

uiteindelijk verkleinen. Dit is overigens cartesiaans en niet spinozistisch geïnspireerd, omdat de 

emoties met het verstand en niet met tegenemoties worden bestreden. We komen hier later op 

terug. 

De eendimensionale karakters sluiten goed aan bij het ideaal van de handelingseenheid, die 

geen overbodigheden toelaat. De barokke, op veelheid gerichte karakters waren zoals gezegd 

voor Nil minderwaardig, omdat ze karaktertrekken vertoonden die niet altijd even relevant 

waren voor de toneelhandeling en die regelmatig in strijd waren met hun daden. Dit blijkt 

bijvoorbeeld uit de opdracht die aan de komedie Spookend weeuwtje voorafgaat. Hierin uit 

Meyer zijn onvrede met de karakterologische inconsistentie van de hoofdpersonages uit de 

Franse brontekst. Zo gedraagt de doorgaans zeer edelmoedige Florestan zich niet conform zijn 

karakter als hij aan het begin van het toneelstuk de spot drijft met een hem onbekende jonge 

vrouw én haar latér in hét stuk ‘zoo onhébbélijk aangrijpt, zoo rouw onthaalt, vloékt én zwéért, 

zijn déégén trékt, én [haar] dréigt té doorstéékén’ zondér daar zijn éxcusés voor aan té biédén, 

aldus Meyer.1225 Behalve dat dergelijk gedrag niet bij een edelman past, zorgt het voor een 

inconsistent karakter, omdat Florestan in andere situaties wel steeds de etiquette in acht neemt. 

Dit onfatsoenlijke gedrag heeft Nil in de tegenvertaling gewijzigd Met Luidewijk is een 

personage geschapen dat niet tegen de bienséance indruist. De twee hoofdpersonages, Jakoba en 

Luidewijk, maken in de versie van Nil dan ook geen ontwikkeling door. Luidewijk komt aan het 

einde van het toneelstuk slechts achter de ware identiteit en bedoelingen van Jakoba, maar een 

psychologisch inzicht kunnen we dit niet noemen. Ook in de overige stukken van Nil zijn de 

rechtschapen (hoofd)personen doorgaans flat characters. 

In Gierige Geeraardt ondergaan Izabelle, haar geliefde Karel en hun verlichte vriendenkoppel 

Eduardt en Leonore geen ontwikkeling. Hetzelfde geldt voor de liefdesparen Magdaleentje en 

Lieven uit Vrijer in de kist, voor Lucia en Hendrik en hun helpers Agniet en Adriaan uit de klucht 

Wanhébbelyke liefde, voor Johanna en Frederik uit de klucht Bekeerde alchimist en voor Lusyntje 

                                                             
1225 Nil, Spookend weeuwtje, 1670, opdracht, *3v-4v. Aan het personage Angelique bekritiseert Meyer de 
discrepantie tussen haar gedrag en haar uitingen, die blijk gévén van haar gébrék aan ‘éénigh réédélijk én 
gégrondt inzicht’. 
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en Volkert uit de komedie Fielebout. In Gelyke tweelingen komt de oude Quirijn niet tot inzicht. 

Hij is redelijker dan zijn knecht Antonio en is niet zo bezeten door zijn verlangens als zijn broer, 

de jonge Quirijn. In de tragedies leidt het verstand bij de hoofdpersonages tot standvastigheid, 

bijvoorbeeld bij de titelhelden uit Orondates en Statira en Andromaché. Ook hier maken de 

verstandigen geen karakterverandering door. 

Het gebruik van typen in de literaire werken staat in dienst van een eenduidige moraal. De 

indeling van de personages in twee categorieën, te weten volledig rechtschapen karakters 

enerzijds en figuren met morele gebreken anderzijds, is de voorwaarde voor het principe van de 

poëtische gerechtigheid, dat een verband veronderstelt tussen de leefwijze van de afzonderlijke 

personages en hun individuele lot.1226 Straf en beloning worden als rechtvaardig opgevoerd: ze 

zijn het logische en onvermijdelijke gevolg van het gedrag dat zich binnen de dramatische 

microkosmos afspeelt. 

Het principe van karakterconsistentie is uiteraard niet door Nil uitgevonden. Het is een van 

de vier aristotelische eisen met betrekking tot toneelpersonages, zoals blijkt uit Bouwmeesters 

voorschrift bétréfféndé dé ‘zédén’ van dé pérsonagés. Hij zégt in Naauwkeurig onderwys: 

Dé Zéédén […] moétén volgéns hét zéggén van Aristotélés zijn Goét, Gévoéghélijk, gélijkéndé, én 
Eenpaarigh.1227 

Bouwmeester legt vervolgens precies uit wat hij met goed, gevoeglijk, gelijkend en eenparig 

bedoelt, de vier kenmerken van de karakterconstructie die teruggaan op de Aristoteles-

interpretatie door Corneille. Bij Bouwmeester en Corneille corresponderen de zogenaamde 

‘goédé’ karaktérs of éigénschappén géénszins mét hét kénmérk van réchtschapénhéid. ‘Goéd’ 

bétéként in hun opvatting ‘uitstéékénthéidt of ongéméénhéidt’. Eén goéd tonéélpérsonagé hééft 

dus een buitengewoon karakter of beschikt over bijzondere eigenschappen. Bouwmeester geeft 

aan dat bij één ‘goét’ pérsonagés télkéns één buitengewone karaktertrek centraal staat. De 

ovérigé ‘généégénthéédén én bégéértén […] moétén wijkén’ voor dié hoofdéigénschap, ‘wélké 

alléén op hét uitstéékénst (stérkst) moét uitgédrukt wordén’. Daarméé saménhangénd duidt 

Bouwmééstér mét hét bégrip ‘éénparig’ dé karaktérconsisténtié van dé figurén aan: hét karakter 

van elk afzonderlijk personage en de kenmerkende hartstocht dienen van begin tot einde 

hetzelfde te blijven. Daardoor mogen hooguit bij de ontknoping emotionele of psychologische 

vérandéringén van één of méér pérsonagé(s) voorkomén. ‘Gévoéglijk’ bétéként dat de 

decorumregels in acht worden genomen: uitingen en acties dienen altijd overeen te komen met 

de (maatschappelijke) positie, de emotionele staat, de leeftijd, et cetera van het desbetreffende 

personage. Tijd en plaats van de uitgebeelde handeling moeten ook in dit kader passen. Met het 

bégrip ‘gélijkéndé’ duidt Bouwmééstér aan dat dé karaktérs van dé tonéélpérsonagés bij één 

bekende plot, bijvoorbeeld een verhaal uit de klassieke mythologie, niet mogen afwijken van de 

karakters uit de brontekst. Deze eis gold in eerste instantie voor de personages van de eerste en 

                                                             
1226 ‘[…] allé Ghodloozén én ondéugéndé [moétén] op hét éindé van gélukkigé ongélukkig wordén, én in 
teegendeel alle deuchtzaame en Vroome van Ongelukkig gelukkig. de deucht [moet] haar loon en de 
Ondéugt haar straffé ontvangén.’ Nil, Harmsén, ‘Onderwys’, 1989, 388, [XXXIV]. 
1227 Nil, Harmsén, ‘Onderwys’, 1989, 207 [XXVII]. 
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tweede rang, dat zijn personages die direct invloed hebben op de toneelhandeling, aldus Vincent 

in Naauwkeurig onderwys.1228 

Alleen de personages van de eerste twee rangen zijn karakterologisch uitgediept; alleen zij 

worden door een duidelijke karaktertrek gekenmerkt. Zoals gezegd valt het op dat de 

personages doorgaans ofwel verstandig en dus ook deugdzaam zijn, ofwel onverstandig, 

waardoor ze moreel verwerpelijk gedrag vertonen. Wat betreft de ronduit verstandige 

personages is het opvallend dat Nil die aan sommige toneelstukken speciaal heeft toegevoegd, 

zodat zij als morele instantie kunnen optreden. Zij zijn emotioneel doorgaans niet betrokken bij 

het conflict, waardoor ze als neutrale raadgevers en conflictoplossers kunnen fungeren. 

Voorbeelden zijn tante Sofia uit de komedie Spookend weeuwtje en oom Luikas en Leonore uit de 

komedie Gierige Geeraardt. Voor het publiek hebben zij een beschouwende en evaluerende 

functie. 

SPREKENDE NAMEN 

Om het karakter van de personages duidelijk te typeren, kiest Nil in de komische stukken vaak 

voor sprekende namen, zoals Bredero en Hooft dit reeds aan het begin van de zeventiende eeuw 

in hun komedies en kluchten deden. Wie de betekenis van de naam doorgrondt, kent meteen de 

hoofdeigenschap van desbetreffende figuur. Talrijke figuren in de vroege komische stukken van 

Nil dragen sprekende namen die symbool staan voor hun belangrijkste karaktertrek of functie in 

het toneelstuk. Vincent adviseert in het Naauwkeurig onderwys om deze vorm van indirecte 

karaktériséring ‘zo véél moogélijk’ té gébruikén, mét namé bij dé hoofdpérsonagés.1229 Op 

Blasius’ Plautusvértaling Dubbel en enkkel na worden er in de initiaalvertalingen echter geen 

sprekende Nederlandse namen gebruikt.1230 In de overige initiaalvertalingen worden de namen 

uit de bronteksten aangehouden en hooguit qua spelling vernederlandst – ook in die gevallen 

waar de plaats van handeling Amsterdam of Den Haag is geworden. 

In alle komische stukken van Nil daarentegen hebben één of meer personages steeds wél 

sprekende namen. Dit zorgde voor een zekere wrijving met de eis van waarschijnlijkheid, want 

fantasienamen waren doorgaans ongeloofwaardig en doorbraken de realiteitsillusie. Daarom 

werden gangbare persoonsnamen gebruikt, die bovendien bij de plaats van handeling pasten.1231 

De voorkeur voor reguliere of ten minste geloofwaardige namen ging soms ten koste van een 

duidelijke karakterisering van personages. Het is dan ook maar de vraag in hoeverre de 

gemiddelde zeventiende-eeuwse Schouwburgganger zich bewust zal zijn geweest van deze vorm 

                                                             
1228 De indeling van personages naargelang hun actieve inbreng in het toneelstuk heeft Ysbrand Vincent 
beschreven. Nil, Harmsén, ‘Onderwys’, 1989, 192-193 [XV]. Personages van de eerste rang zijn 
hoofdpersonages, die van de tweede rang zijn bijvoorbeeld hun tegenspelers of hun ondersteuners. 
Daarnaast zijn er ook personages van de derde rang, bijfiguren, die geen grote betekenis hebben voor het 
verloop van de toneelhandeling. 
1229 Nil, Harmsén, ‘Onderwys’, 1989, 192 [XV]. 
1230 Alle Latijnse namen zijn hier vervangen door Nederlandse die in sommige gevallen een symbolische 
betekenis hebben. Zie voor enkele namen en hun betekenis Harmsen, Beenen, De tweeling, 1985, 44-45. 
1231 Zo zégt Vincént dat dé tonééldichtér ‘zulké naamén aan zyné bédryvérs [diént] toé té schikkén, dié mét 
de benaamingen, gewoontes en zeeden van dat landt, daar hy zyne Geschiedenis stelt gebeurt te zyn, over 
een koomen’. Nil, Harmsén, ‘Onderwys’, 192 [XV]. 
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van karakterschetsen. De oplettende lezer maakte waarschijnlijk meer kans om de 

achterliggende betekenis van de namen te ontdekken. 

In de komedie Spookend weeuwtje draagt Sofia, ‘dé wijzé’, de sprekendste naam.1232 Zij is de 

tante van Jakoba en houdt toezicht op het gedrag van haar nichtje. Ze beschikt over veel 

autoriteit en moraal-filosofisch inzicht, zodat ze er ten eerste voor kan zorgen dat Jakoba de 

grenzen van het fatsoen niet overschrijdt. Ten tweede kan Sofia aan haar neef Ferdinand 

uitleggen dat diens angst voor gezichtsverlies niet altijd het menselijk gedrag dient te bepalen. 

Sofia is van mening dat de goede naam niet altijd het grondbeginsel hoort te zijn van het oordeel 

over menselijk handelen. Het geval van Sofia is nog vrij duidelijk. De betekenis van de andere 

zinnebeeldige namen sprongen waarschijnlijk minder in het oog. Ferdinand betekent 

‘moédigé/dappéré béschérmér’.1233 In het toneelstuk zorgt hij voor zijn zus Jakoba en is hij 

bereid haar eer met een wapen te verdedigen. In de brontekst en de initiaalvertaling ontbreekt 

deze vorm van indirecte karakterisering. Jakoba is een afgeleide van Jakob, een naam die naast 

dé léttérlijké bétékénis van ‘hiélénlichtér’, dat wil zéggén als tweede geborene, ook de meer 

symbolisché van ‘bédriégér, zwéndélaar’ hééft.1234 Jakoba, de waarschijnlijk jongere zus van 

Ferdinand, verschaft zich in het toneelstuk op onorthodoxe wijze toegang tot de kamer van haar 

beminde en leidt hem en zijn knecht meerdere keren om de tuin. Ten slotte heeft de naam 

Luidéwijk dé bétékénis ‘roémvollé strijdér’.1235 In de context van dit blijspel zou die naam 

betrekking kunnen hebben op het feit dat dit personage door middel van argumenten het 

bijgeloof van zijn knecht bestrijdt. Daarnaast moet de naam ook een duidelijke toespeling op Nil-

lid Lodewijk Meyer zijn geweest. Deze naamsvariant vinden we in het door Meyer geschreven 

voorwoord bij Spinoza’s uitlég van Déscartés (zie afb. 29).1236 Zoals we eerder hebben gezien 

was dé ‘radicalé’ Méyér nét als hét pérsonagé Luidéwijk één féllé béstrijdér van bijgéloof én één 

voorvechter van de waarheidsvinding. Bovendien had Meyer deze komedie in eerste instantie 

vertaald en vervolgens ter verbetering aan de medeleden voorgelegd.1237 

                                                             
1232 [s.n.] Nederlandse Voornamen [s.a.]. 
1233 [s.n.] Nederlandse Voornamen [s.a.]. Hier wordt bovendien vermeldt dat ‘Ferdinand’ gedurende de 
barok een zeer populaire naam was. 
1234 [s.n.] Nederlandse Voornamen [s.a.]. 
1235 [s.n.] Nederlandse Voornamen [s.a.]. 
1236 Zie Méyér, Balling, ‘Dén goédtwilligén léézér’, 1664, *2r. Zié ook § 2.2.1. 
1237 Nil,[s.n.] Der Furchtsame, 1757, H4. Zie ook Van Hardeveld, Lodewijk Meijer, 2000, 100. 
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Afb. 29  Het begin van Lodewijk Meyers voorwoord in Spinoza’s Renatus des Cartes 

beginzelen der wysbegeerte  uit  1664. (KBH  599 C 1).  
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Sprekende namen komen we ook in de andere hervertaalde komische toneelstukken tegen. Zo 

betekent de naam Fielebout uit het gelijknamige blijspel zoveel als: schavuit, boefje of een 

‘pérsoon dié op géraffinéérdé wijzé andérén kwaad doét, zondér zich strafbaar té makén’.1238 Als 

zodanig wordt hij in de gelijknamige tegenvertaling dan ook gepresenteerd. Hij is op zich een 

goede kerel, maar door gebrek aan zelfbeheersing ruziet hij met zijn vrouw, wil hij niet werken, 

en gaat hij in plaats daarvan naar de kroeg. Hij is financieel afhankelijk van zijn beschermheer, 

dé intélligénté Volkért (‘dé stérké ondér hét volk’)1239, en speelt ten slotte ‒ op verzoek van 

Volkert ‒ voor dokter om Rykert om de tuin te leiden. Rykert is een oude op geld gerichte man, 

die zijn dochter uit materialistische overwegingen niet met haar beminde wil laten trouwen. De 

medici die in dit stuk geparodieerd worden, hebben eveneens namen die een specifieke 

éigénschap wéérspiégélén, al zijn dit géén ‘natuurlijké’ maar artificiëlé, en eenvoudig te duiden 

allegorische namen. Zo heet de zeer traag pratende arts dr. Teemer en de zeer snel pratende 

medicus dr. Rabbelaar. 

Nil karakteriseerde zijn personages niet alleen via de daadwerkelijke betekenis van namen, 

maar ook via de associaties die de klank van de namen opriepen. Zo ligt de naam Geeraardt uit 

de komedie Gierige Geeraardt in fonetisch opzicht dicht bij diens eigenschap: zijn uitgesproken 

gierigheid. Een ander voorbeeld waarbij de interpretatie mogelijkerwijs niet door de etymologie 

van de naam, maar door een fonetische overeenkomst gestuurd wordt, is de naam Leonore uit 

hetzelfde stuk. Zij houdt een uitvoerig betoog over de relevantie van de eer ofwel 

l’honneur/honor, zoals we in de volgende paragraaf zullen zien. 

In het zinnespel Tieranny van Eigenbaat treffen we allegorische namen aan die uit het 

Italiaans in het Nederlands vertaald zijn. De betekenis van de afzonderlijke namen is niet 

gewijzigd, maar de namen zelf zijn door de vertaling uiteraard veranderd. Zo is uit de Italiaanse 

Interesse het Nederlandse personage Eigenbaat ontstaan, Intelleto is Verstand en Virtu is bij Nil 

Deugd. In de overige ernstige toneelstukken, de tragedies, is het naamgebruik weer anders. In de 

treurspelen Agrippa, Orondates en Statira en Andromaché komt de indirecte karakteraanduiding 

via de namen niet voor. In deze stukken worden de namen uit de bronteksten consequent 

gehandhaafd en wijzigt hooguit de spelling, zoals dit bij alle ernstige en de meeste komische 

initiaalvertalingen het geval is. Dit geldt overigens niet alleen voor de concurrerende 

vertalingen, maar voor alle vertaalde ernstige toneelstukken van het genootschap. De reden 

hiervoor ligt volgens Naauwkeurig onderwys in de bekendheid van de treurspelstof: grote 

ingrepen in bekende materie maken de tragedies ongeloofwaardig, waardoor ze minder in de 

smaak zouden vallen, aldus Vincent.1240 Hij staat verder niet stil bij het feit dat niet alle tragedies 

bekende historische of andersoortige bronnen behandelden. Zo gaat hij niet in op de juiste 

omgang met onbekende historische stof en de daarbij horende persoonsnamen. Hierachter 

schuilt een genregebonden vertaalopvatting. Met zekerheid speelde de hogere artistieke status 

van treurspelen in vergelijking met komische stukken daarbij een rol. Treurspelen moesten 

                                                             
1238 WNT, lémma’s Fiélt én Fiélébout. 
1239 [s.n.] Nederlandse Voornamen [s.a.]. 
1240 Nil, Harmsén, ‘Onderwys’, 1989 192, [XV]. 
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‘maar simpélijk ovérgézét’ wordén, wat hét aanhoudén van dé namén uit dé brontékst tot gévolg 

had, aldus Vincent. Bij het komische toneel was de eventuele bekendheid van de stof geen 

hinderpaal om de vertalingen en ook de namen aan de doelcultuur aan te passen. Men denke 

alleen al aan Nils Plautusvertaling Gelyke tweelingen, die aan de Nederlandse situatie werd 

aangepast ondanks de aanzienlijké békéndhéid van Plautus’ brontékst én zijn ovérigé komédiés. 

Bij komische stukken werd zelfs van de vertaler verwacht dat hij de setting van het stuk en 

daaruit voortvloeiend ook de namen aanpaste aan de ontvangende cultuur, hier de Republiek, 

omdat het stuk daardoor beter bij de leefwereld van de toeschouwers zou aansluiten en het 

publiek daardoor meer genoegen zou voelen. 

6.2.4 De juiste omgang met eer en schaamte 

Eer gold in de vroegmoderne samenleving als een van de beginselen van de openbare orde, 

omdat het structuur gaf.1241 Eér hiéld vooral dé zogénaamdé ‘uitérlijké éér’ in, mét andéré 

woorden aanzien of reputatie. Om als eervol te gelden dienden mannen en vrouwen zich in het 

openbaar aan bepaalde sociale conventies te houden, wat gelijk stond aan gepast of fatsoenlijk 

gedrag. Bij het ruchtbaar worden van ongepast gedrag ontstond gezichtsverlies, met alle 

gevolgen van dien. Reputatieschade betekende het verlies van maatschappelijk kapitaal, in dit 

geval de goede naam, en het kon ook negatieve economische gevolgen hebben. De goede naam 

moest dus koste wat kost worden bewaard. 

Dé vroégmodérné cultuur wordt tégénwoordig als ‘schaamtécultuur’ of ‘schandécultuur’ 

omschreven. Met die begrippen worden samenlevingen bedoeld die voor een groot deel 

gereguleerd worden door angst voor eerverlies en bijgevolg door vrees voor schaamte of 

schandé. Géduréndé dé vérlichting zoudén dé wéstérsé culturén in ‘schuldculturén’ zijn 

veranderd, waarbij het persoonlijke geweten en het individuele schuldgevoel regulerend gingen 

werken en het aanzien in maatschappelijk opzicht minder belangrijk werd.1242 Deze kentering 

lijkt in de Republiek al rond het midden van de zeventiende eeuw te beginnen. Een aanwijzing 

daarvoor is het feit dat (familie)vetes hier nauwelijks nog door eerwraak en bloedwraak werden 

beslecht, maar door de overheid, die de eer na smaad en dergelijke door middel van een 

uitspraak kon herstellen.1243 De uiterlijke eer bleef dus ook in die tijd nog zeer belangrijk. 

De uiteenlopende opvattingen over inhoud en functie van voornamelijk de vrouwelijke eer 

worden ook in de toneelstukken van Nil gethematiseerd.1244 Het eerbegrip werd ook in de 

                                                             
1241 Er is veel onderzoek gedaan naar de functie van eer en de ontwikkeling van het eerbegrip met als 
resultaat talrijke studies over eer in verschillende culturen en tijden. Voor een overzicht zié Blok, ‘Eér’, 
1980. Voor en korte beschrijving van het eerbegrip in de Republiek rond 1650 zie Frijhoff, Spies, 1650, 
1999, 185-188 én Van dér Héijdén, ‘Spanningén’, 2011. 
1242 Dé antropoloog Ruth Bénédict hééft hét vérschil tussén ‘shamé culturé’ én ‘guilt culturé’ 
geïntroduceerd. Benedict, Chrysanthemum, 1946. Voor de koppeling met de (vroegmoderne) geschiedenis 
zie bijvoorbeeld Burke, History, 2005, 137-140. Simon Schama heeft veel opzien gebaard met zijn 
reconstructie van de mentaliteit van de vroegmoderne Nederlanders. Daarin speelt ook schaamte een 
belangrijke rol. Schama, The Embarrassment, 1987. 
1243 Frijhoff, Spies, 1650, 1999, 188; Van dér Héijdén, ‘Spanningén’, 2011. 
1244 Voor gendergebonden eer zie Frijhoff, Spies, 1650, 1999, 186. Voor een cultuurhistorisch overzicht 
van de Hollandse huisvrouw, zie Kloek, Vrouw des huizes, 2009, 73-105. Over het weduwenbeeld in de 
vroegmoderne tijd en het voor weduwen gepast en ongepast gedrag zie, Schmidt, Overleven, 2001. 
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eigentijdse rationalistische betogen behandeld; daarom is het hier van belang. Voor het 

genootschap moet de juiste omgang met eer een belangrijk onderwerp zijn geweest, aangezien 

het thema aan meerdere toneelvertalingen is toegevoegd. Ook worden er verschillende 

dimensies van het eerbegrip behandeld: in de klucht Wanhébbelyke liefde gaat het bijvoorbeeld 

om het regulerende aspect van eer. Geertruij, de bejaarde moeder van Lucia, en Joost, de bijna 

even oude vader van Hendrik, beletten het huwelijk van hun kinderen, omdat ze zelf met de 

geliefde van respectievelijk de zoon en de dochter willen trouwen. Ook speelt de gierigheid van 

beide ouders een wezenlijke rol. Zo is het voor Joost belangrijk dat Hendrik met een rijke vrouw 

uit een hogere klasse trouwt. Het persoonlijke geluk van zijn zoon speelt voor Joost geen rol. 

Geertruij meent de liefde van Hendrik te kunnen winnen door haar niet onaanzienlijke 

vermogen. Agniet, de nicht van Geertruij, en Adriaan, de neef van Joost, keuren de dwaze 

huwelijksplannen af en appelleren aan hun eergevoel. Zo maakt Agniet met de volgende 

uitspraak gericht aan Geertruij duidelijk dat ze haar gedrag ongepast vindt: 

Maar nicht, dénkjé wél op ’t géén jé zégt, én ’t géénjé doét? 
Dénkjé wél om jou oudérdom? […] 
Behalven dat moet jy jou reputasie in achting houwen. 
Wat zouden de luiden niet zéggen, én al jou geslacht [familie, TH].’1245. 

De mogelijke roddels en het gevaar om door familieleden en anderen te worden uitgelachen, 

zouden Geertruij en Joost er eigenlijk van moeten weerhouden hun huwelijksplannen door te 

zetten. Joost en Geertruij zijn echter zo in de ban van hun verliefdheid dat ze niet meer voor rede 

vatbaar zijn en de wijze adviezen van de neutrale personages Adriaan en Agniet in de wind 

slaan.1246 Geertruij en Joost zijn hun angst voor eerverlies dan ook volkomen kwijt. Het enige wat 

voor hén télt is hun ‘mallé liéfdé’. Zo zégt Géértruij hérhaaldélijk dat hét haar koud laat wat 

anderen van haar vinden en ook Joost bekommert zich niet om zijn eigen aanzien of dat van zijn 

zoon, wanneer die als list voorgeeft met een bejaarde weduwe te zullen trouwen.1247 Hun 

opvatting en handelen staan lijnrecht tegenover die van Agniet, Adriaan, Hendrik en Lucia. Zo 

zegt Lucia uitdrukkelijk tegen Joost dat ze haar persoonlijke eer wil behouden, nadat ze heeft 

gehoord dat ze niet met diens zoon Hendrik kan trouwen, omdat hun ouders financiële 

ondersteuning weigeren: 

[…] ik verzoek u, zo wél, myn heer, als uw zoon, noit meer 
Na my om te kyken, want het is schaadelik aan iemands eer, 
Zo wél jongman, als juffrou, malkanderen op te houwen 
Heele jaren lang, sonder hoop van malkander te trouwen; 
En myn geneegenheid tot hém [Hendrik, TH] is alreê te groot. 

                                                             
1245 Nil, Wanhébbelyke liefde, 1678, 21-22. 
1246 Zowel Geertruij als Joost reageren geïrriteerd op de adviezen van nicht Agniet en neef Adriaan en 
zeggen dat ze daar geen behoefte aan hebben. Nil, Wanhébbelyke liefde, 1678, 23, 33. Overigens vervangen 
Agniet en Adriaan een aantal andere helpers uit de Franse bron. Bij Quinault en ook bij zijn voorganger De 
Visé treden een markies en wat huispersoneel op. In tegenstelling tot Nils Agniet en Adriaan ondersteunen 
de Franse helpers niet het jonge stel, maar de ouders bij hun dwaze plannen. Ze functioneren dan ook niet 
als neutrale morele instantie, zoals de helpers bij Nil. 
1247 Nil, Wanhébbelyke liefde, 1678, 22, 28, 30-31. 
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Vérschoon my dan, dat ik hém afsla, ’t géschiéd uit nood.1248 

Hét principé van uitérlijké éér wordt in dé klucht gépréséntéérd als ‘réguléréndé invloéd op hét 

pérsoonlijk gédrag’ én is op dié maniér één béginsél van dé publiéké ordé.1249 Door 

onverstandige, ongepaste verliefdheid raakt het eerbesef in het geding, wat in het ergste geval 

reputatieschade en financiële schade kon betekenen. Dat zijn dan ook de gevolgen van de 

wanhebbelijke, dat is ongepaste liefde die Adriaan aan het einde van het stuk expliciet 

verwoordt. Naast het feit dat de overheid niet zal toestaan dat Hendrik de stiefvader van zijn 

eigen vader wordt en Lucia de stiefmoeder van haar eigen moeder, komt uit huwelijken die in 

strijd zijn met het gezond verstand alleen maar onheil voort: spot en uitstoting uit het sociale 

netwerk. Zo zullen ook de vrienden van Joost en Geertruij zich van hen afkeren en willen die 

vrienden, wanneer ze hun plan doorzetten, zelfs onder curatele stellen: 

En dus word gy aan al de waerld tót een spót. 
Behalvén dat is ’t by u-lieden vrinden gewéldig verbród; 
Ik komze mét Agnietje daar zo daadelyk te spreeken. 
Wy vertélden haar uw toekomend huuwelyk. Hoe ze opkeeken, 
Is niet uit te drukken, zy scholden zeer, én zwoeren met één, 
Dat zy ’t niét lydén zoudén, én dreigden met uw tween, 
Dat zyér zich in steeken zouden, én de zaak zo betwisten, 
Dat jy alle vier steêkind raakte [onder curatele wordt gesteld, TH], daar ze gemakkelyk raad toe 
wisten, 
Zo zy zéidén […].1250 

Dit argument zorgt er uiteindelijk voor dat Joost en Géértruij hun ‘wanhébbélijké liéfdés’ niét 

verder doorzetten. Ze vinden de financiële consequenties te zwaar wegen, waaruit nog eens 

blijkt dat ze geen ware liefde, maar slechts dwaze verliefdheid hebben gevoeld. 

In de blijspelen Spookend weeuwtje en Gierige Geeraardt wordt niet zozeer het belang van eer 

behandeld, maar juist de beperkingen van een te rigide eeropvatting. Uiterlijke eer is weliswaar 

een probaat middel om het persoonlijke gedrag in goede banen te leiden, maar overdreven angst 

voor eerverlies kan het persoonlijke geluk in de weg staan. Zoals we eerder terloops hebben 

ogemerkt wordt in de komedie Spookend weeuwtje de eerkwestie onder edellieden behandeld. 

Ferdinand neemt het thema eer te hoog op en wordt hierin gecorrigeerd door zijn tante Sofia. 

Dat betekent allerminst dat fatsoenlijk gedrag en het bewaken van de uiterlijke eer in deze 

komedie in het geheel worden afgekeurd. Aan het begin van het stuk merkt tante Sofia op dat 

Jakoba’s plan om dé vriénd van haar broér té lérén kénnén niét bij een jonge vrouw past die 

onlangs weduwe is geworden.1251 Enkele verzen later, nadat Jakoba de complexe 

voorgeschiedenis heeft samengevat, vertelt ze over haar geheime uitstapje naar Rijswijk eerder 

die dag, waar Luidewijk, de vriend van haar broer, in het gevolg van ‘d’Afgézant van Vrankrijk’ 

verbleef. Zo beschrijft ze dat ze die ochtend – om niet te worden ontdekt door haar broer, die 

                                                             
1248 Nil, Wanhébbelyke liefde, 1678, 13. 
1249 Schmidt, Overleven, 2001, 30. 
1250 Nil, Wanhébbelyke liefde, 1678, 38. 
1251 ‘Maar Nicht, gy dénkt licht niét, dat dézé zwarté kléédén / ’t Afstérvén van uw man, noch pas één 
maandt geleeden, / Verbeelden, en daar by, hoe weinig dat u past / Zulk spel te speelen met uws Broeders 
vréémdén gast.’ Nil, Spookend weeuwtje, 1670, 2. 
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ook naar Rijswijk was gegaan – haar rouwkleding voor gewone kleding had verwisseld, haar 

dienstmaagd van andere klederdracht had voorzien en een huurkoets had geregeld. Ondanks die 

goede voorbereidingen ging het bijna mis, toen een onbeschofte Fransman haar lastigviel en 

bijna ontmaskerde. Ze wierp zich in de armen van Luidewijk, die naast haar stond, en smeekte 

hem haar te redden. Hij hielp haar onmiddellijk, maar wist natuurlijk niet dat hij de zus van zijn 

vriend in zijn armen hield, omdat ze elkaar nooit eerder hadden gezien. Jakoba zei hem dat ze 

zich door omstandigheden niet aan hem kon voorstellen maar verzekerde hem dat ze vanwege 

haar adellijke komaf bijzonder gevoelig was voor de respectloze en kwetsende bejegening door 

de Fransman.1252 Luidewijk geloofde Jakoba op haar woord en bleek zelfs bereid om haar eer 

door een duel met de onbeschofte Fransman te verdedigen. Zover kwam het echter niet: het 

lukte Jakoba en haar dienstmaagd uiteindelijk te vluchten. Als tante Sofia dit hele verhaal hoort, 

wijst ze haar nicht op het gevaar van haar uitstapje. Niet alleen heeft ze het leven van Luidewijk 

in gevaar gebracht, maar zij zelf had op één haar na haar ‘éérélijkén naam eén vuilé smét’ 

gegeven.1253 Sofia vraagt haar nicht of ze daadwerkelijk per brief contact wil zoeken met 

Luidewijk, nu ze aan den lijve heeft ondervonden wat er allemaal mis kan gaan. Ondanks de 

vermanende woorden wil Jakoba haar plannen niet wijzigen. Wel vraagt ze haar tante met haar 

redelijke bedachtzaamheid een oogje in het zeil te houden, zodat de fatsoensnormen niet 

wordén ovérschrédén: Jakoba zégt éxpliciét allés ‘voéglijk’ én ‘béhoorlijk’ té willén doén om haar 

eer te bewaren.1254 

Terwijl het streven naar eerbehoud in de klucht Wanhébbelyke liefde en de komedie Spookend 

weeuwtje over het algemeen wordt goedgekeurd zolang het verstand maar de boventoon voert, 

draagt het blijspel Gierige Geeraardt opvallend liberale opvattingen uit over het uiterlijke 

aanzien. Izabelle, de jonge vrouw die door haar gierige broer thuis wordt opgesloten en geen 

toestemming krijgt om met haar geliefde Karel te trouwen, werkt samen met hem, zijn vriend 

Eduardt en diens verloofde Leonore aan een list om haar broer om de tuin te leiden, zodat hij 

alsnog instemt met Izabelles keuzes. De onorthodoxe aanpak is goed gepland. Leonore en haar 

bediende Kornelia zijn door Nil aan dit toneelstuk toegevoegd, evenals hun uitweiding over 

reputatie en de grenzen daarvan. 

Kornélia hééft ér haar bédénkingén bij én vindt hét maar ‘één stout béstaan van Juffrouw 

Izabél’. Dit gédrag zou zé zélf nooit vértonén, zégt zé, omdat zé doodsbang is voor dé roddéls én 

het gezichtsverlies die uit zulke acties kunnen voortkomen.1255 Ook begrijpt ze niet dat Leonore 

haar éigén éér op hét spél zét om Izabéllé té hélpén. Kornélia hééft namélijk géléérd ‘d’opspraak 

[…] té vréézén als dé doodt’. Léonoré maakt duidélijk dat zé zich véél mindér aantrékt van hét 

‘quaadt klappén’ én zé vindt hét mérkwaardig dat Kornélia éérdér voor dé ‘slaavérny’ zou kiézén 

waarin Izabelle zich bevindt, dan voor haar vrijheid in te staan, en dat alleen om kwaadsprekerij 

te voorkomen.1256 Achterklap is immers maar van korte duur en is niet te vergelijken met de 

                                                             
1252 Nil, Spookend weeuwtje, 1670, 5. 
1253 Nil, Spookend weeuwtje, 1670, 6. 
1254 Nil, Spookend weeuwtje, 1670, 6. 
1255 Nil, Gierige Geeraardt, 1671, 39, 40. 
1256 Nil, Gierige Geeraardt, 1671, 39, 40-41. 
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duur van een leven in gevangenschap of een leven in vrijheid. Leonore legt verder uit dat er 

eerst een soort kosten-batenanalyse moet worden gemaakt, waaruit dan moet blijken of men al 

dan niet tegen de fatsoensnormen mag ingaan. Zo dient de eer te prevaleren als openlijk verzet 

weinig succes belooft, want in die gevallen overheerst het negatieve effect van het geroddel. Als 

het verwachte voordeel groot is, moet men spot en roddel maar voor lief nemen: 

Ieder een moet mijen 
Op al de waerelts tong te rijen, 
Wannéér ’t maar wéinig voordéél doét; 
Maar ik vérsta ’t héél andérs, als mén ’t goédt, 
Dat daar uit spruit, veel grooter kan bevinden,  
Dan d’opspraak […].1257 

Naast de kans op slagen moet ook worden afgewogen of het belang groot genoeg is om zich 

openlijk tegen de fatsoensnormen te keren: alleen als het om gewichtige zaken gaat, hoort men 

zich niet door angst voor eerverlies te laten leiden, aldus Leonore.1258 Dat lijkt véél op Spinoza’s 

denkbeeld over eer en schaamte. Nadat hij in zijn Korte verhandeling eerst uitlegt dat beide 

aandoéningén ‘niét alléén niét vordérlyk’ zijn, maar zélfs ‘schadélyk én vérwérpélyk’, vérbindt 

hij het besluit om zich al dan niet te laten leiden door de eer met de consequenties en het belang 

van de zaak.1259 Daarbij gebruikt hij als voorbeeld de houding ten opzichte van mode. Het zich 

kleden volgens de nieuwste trend om aanzien te verwerven, is volgens Spinoza verkeerd. 

Modebewustzijn is alleen goed als het in dienst van iets groters staat. Ter illustratie schetst hij 

het beeld van een verstandig persoon die vanwege zijn slechte garderobe door anderen veracht 

wordt. Die persoon kan zich beter enigszins aan het modedictaat aanpassen, want dan keren de 

– niet verlichte – medemensen zich niet langer van hem af en kan hij als verstandige veel goede 

dingen voor zijn omgeving doen. Ook kan hij dan van zijn medemensen profiteren.1260 

Terug naar de wijze Leonore en haar kamenier Kornelia: gaandeweg groeit ook bij Kornelia 

het besef dat de uiterlijke eer zeker niet het enige element is dat het menselijk handelen en leven 

moet bepalen. Toch heeft ze er haar twijfels over of de argumentatie van Leonore wel algemeen 

aanvaard is. 

                                                             
1257 Nil, Gierige Geeraardt, 1671, 39, 41. 
1258 Nil, Gierige Geeraardt, 1671, 39, 42. 
1259 Spinoza, Korte verhandeling, dl. 2, cap. 12, 78-79. 
1260 ‘Dog ik wil niét zéggén, dat mén zo by dé ménschén moét lévén, als mén buytén haar daar Eér én 
Schaamte geen plaats heeft, leeven zoude. Ne maar in tegendeel staa ik toe dat ons die niet alleen vrystaan 
te gebruyken, als wy die tot nut van de menschen en om haar te verbeteren aanwenden, maar ook 
hetzelve mogen doen met verkortinge van onse (anderzins volkomen en geoorlofde) eigen vryheid. Als by 
Exempel zo iemand zig kostelyk kleed om daardoor geacht te zyn, deze zoekt een Eere die uyt de liefde 
syns zelfs hervoorkomt zonder enige opzigt op syn even mensch te hebben; maar zo iemand syn wysheid 
(daar door hy aan syn eeven naasten konde vorderlyk zyn) ziet verachten en met de voet treden, omdat hy 
een slecht kleed an heeft, deze doet wel dat hy (uyt beweging om haar te helpen) zich met een kleed daar 
aan zy haar niet en stooten, verziet, wordende also om syn even mensch te winnen, syn even mensch 
gélyk.’ Spinoza, Korte verhandeling, dl. 2, cap. 12, 78. 
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Afb. 30 en 31  Romeyn de Hooghes schets en het frontispice (1704) bij Nils komedie Gierige Geeraardt .  De schets en de 

titelplaat beelden de ontknoping in de laatste scène uit  (SBH:  127 B 6).  
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Kornelia: Zal ’t al dé waérldt zoo vérstaan, als gy ’t vérstaat? 
Dat d’ééné goédt doén noémt, noémt d’andér dikwils quaadt. 
Leonore: Als de waerldt quaadt wou noemen, 
Dat goed is, en het goede doemen? 
Kornelia: Acht gy dan al de waerldt dom? 
Leonore: Heel dikwils; het spreekwoordt zeidt, doe wel, en zie niet om.1261 

Leonore is ervan overtuigd dat er maar één juiste mogelijkheid is om de omstandigheden te 

interpreteren en ernaar te handelen. Daarbij laat ze zich niet van de wijs brengen door mensen 

met een andere mening, want ze gaat ervan uit dat het nuttige altijd goed is. Hiermee komt 

Léonoré dicht in dé buurt van Spinoza’s én Koérbaghs duiding van goéd én kwaad als 

respectievelijk nuttig en nadelig, die ook Meyer in Naauwkeurig onderwys bleek aan te 

hangen.1262 Ook Léonorés méning dat dé méérdérhéid van dé ménsén ‘dom’, dat wil zeggen 

onwetend of niet verlicht is, wijst in een rationalistische richting, evenals haar uitspraak dat in 

wezénlijké kwéstiés ‘alléén dé réédén ons [moét] gébiédén’ én niét dé angst voor éérvérliés.1263 

Leonores verklaring dat zij zich als verlicht persoon in feite geen zorgen maakt over haar 

aanzién, doét dénkén aan Spinoza, dié zégt dat dé rédé ‘ontbééring én uijtschudding [beroving] 

van schaamté’ inhoudt.1264 

Leonore brengt vervolgens de filosofische stelling te berde dat eer en deugd niet 

rélativéérbaré concéptén zijn: ‘éér én déugdt béstaan niét in dé schijn’.1265 Leonore onderscheidt 

hier en passant innerlijke en uitérlijké éér: géwétén vérsus réputatié. Zo stélt zij dat ‘éér’ 

(géwétén) én ‘achting’ (réputatié) niét hétzélfdé zijn.1266 Kornelia begrijpt dit verschil niet. 

Leonore weet hoe dat komt: zij gebruikt haar verstand onvoldoende. Daardoor hoort ze bij de 

onwetenden. Voor hen is het inderdaad het beste het gedrag te laten leiden door de regels die ze 

hebben geleerd en door de reputatie. Daarbij hoort ook dat ze eerverlies moeten zien te 

voorkomen: 

Maar wijl uw oog tot in het binnenst van de reeden 
Niet wel doordringen kan, en zien 
Wat waarlijk best is, doet gy veiligst uwe zeeden 
Te reeglen na gewoonte, en achting, en te vliên 
Al’t géén maar schijn tot stof van achtérklappén 
Verstrekken kan.1267 

Léonorés uitstapjé richting hét géwétén hééft raakvlakkén mét Spinoza’s opvattingen over de 

vrije wil. Spinoza gaat er in de Ethica van uit dat de meeste mensen bij het nemen van morele 

beslissingen niet weten hoe de besluitvorming in haar werk gaat.1268 Mensen weten wel wat ze 

doen, maar kennen de oorzaken van hun gedrag niet. Ze vertrouwen op hun zintuiglijke 

                                                             
1261 Nil, Gierige Geeraardt, 1671, 39, 41. 
1262 Zie § 4.3.1.3. 
1263 Koerbagh betreurt in Een Ligt dat bijna allen onwetend zijn. Koerbagh, Wielema A Light, 2011, 116. 
1264 Spinoza, Korte verhandeling, dl. 2, cap. 12, 79. 
1265 Nil, Gierige Geeraardt, 1671, 42. 
1266 Dit doet enigszins denken aan Koerbaghs ideeën over het geweten. Koerbagh, Wielema, A Light, 2011, 
352. 
1267 Nil, Gierige Geeraardt, 1671, 42. 
1268 Spinoza, Ethica, deel II, propositie 35 en deel III, propositie 11. 



- 323 - 

 

waarneming en staan niet stil bij het proces van wilsvorming en het ontstaan van emoties. 

Omdat de meeste mensen hun emoties net zo min begrijpen als de werking van hun geest, 

kunnen ze in principe geen juiste oordelen vellen. Inzicht in het functioneren van onze geest en 

dus ook van ons lichaam is een voorwaarde om moreel juist te kunnen beslissen en te handelen. 

Hiertoe moet men eerst het verstandelijke vermogen ontwikkelen. Dat is echter tamelijk 

ingewikkeld en vergt veel (zelf)reflectie, wat niet voor iedereen zomaar is weggelegd. Voor 

mensen die dit inzicht niet hebben, is de angst voor reputatieschade een goed middel om het 

persoonlijke gedrag te controleren. Verlichte geesten kunnen beter van hun persoonlijk geweten 

uitgaan, dat door het verstand wordt geleid. Zij zijn mentaal voldoende ontwikkeld om de juiste 

afwegingen te maken. Leonores opvatting dat de angst voor reputatieschade, ondanks alle 

voorbehouden, het handelen van onwetenden moet leiden, omdat anders de openbare orde in 

een grote chaos dreigt te veranderen, doet dan ook tamelijk spinozistisch aan. Omdat niet 

iedereen alles grondig kan onderzoeken – al beschikt elk mens over gezond verstand om hier in 

principe toe in staat te zijn – moet er een ander regulerend mechanisme dan het persoonlijke 

geweten aan te pas komen – en dat is de uiterlijke eer. Degenen die geen juist inzicht hebben, 

kunnen het beste de bestaande regels in acht nemen. Het voorkomen van eerverlies is daar in elk 

geval een van. 

Ten slotte wordt de eerkwestie door Nil ook minder expliciet aan de orde gesteld, want 

personages worden onderverdeeld in enerzijds eenduidig rechtschapen en anderzijds 

ondeugdelijke figuren. De deugdzamen zijn in de spinozistische zin edelmoedig vanwege hun 

rationele verlangen anderen te helpen en te vriend te houden – en manhaftig door hun aan het 

verstand onderworpen verlangen zichzelf te handhaven.1269 Zo zijn Eduardt en Leonore 

toonbééldén van édélmoédighéid, omdat zé hun vriéndén op zo’n wijzé maniér ondérstéunén. 

Izabelle en Karel zijn in dit toneelstuk vooral manhaftig, omdat ze zichzelf handhaven door zich 

tegen het despotisme van Geeraardt te verzetten. 

De Nilpersonages die zich in moreel opzicht feilloos gedragen, verweren zich steeds succesvol 

tegen de moeilijkheden die ze van buitenaf krijgen opgelegd. Aan het einde van het toneelstuk 

zijn alle conflicten waarin goede personages verkeerden opgelost. Als voorbeelden noem ik hier 

vijf jonge vrouwen uit vijf komische stukken. Zij vechten allen voor hun persoonlijke vrijheid en 

hun liefde: de spokende weduwe Jakoba; Izabelle, de zus van de gierige Geeraardt; Lucia, de 

dochter van een minzieke en gierige moeder in de klucht Wanhébbelyke liefde; Magdaleentje uit 

de klucht Vrijer in de kist en Lusyntje, de dochter van de vrek Rykert uit Fielebout. Uit misnoegen 

over de situatie waarin ze verkeren, nemen deze vijf jonge vrouwen hun lot in eigen handen en 

verzetten ze zich tegen de gangbare gedragsnormen voor ongehuwde vrouwen en tegen hun 

ouders of voogden. Daarbij is van tevoren duidelijk dat ze niet op persoonlijke grillen en 

vrijblijvend amusement uit zijn, maar dat ze uit liefde met rechtschapen mannen willen trouwen. 

Jakoba uit de komedie Spookend weeuwtje verzet zich vooral tegen de sociale conventies om 

zo de man van haar dromen beter te leren kennen. Haar leeftijd, persoonlijkheid en de 

omstandigheden leiden ertoe dat ze zelf actie onderneemt. Ze is bereid de risico’s te accepteren 

                                                             
1269 Spinoza, Ethica, dl. 3, stelling 59, aanmerking. 
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die bij de uitvoering van haar plan komen kijken, al probeert ze die al van tevoren zoveel 

mogelijk te beperken. Lucia uit Wanhébbelyke liefde wil het ouderlijk huis ontvluchten, omdat 

haar geluk wordt belemmerd door haar moeders dwaze verliefdheid. Haar moeder staat een 

huwelijk met haar geliefde Hendrik niet toe en de vader van Hendrik is niet bereid de twee 

jongelui van voldoende financiële middelen te voorzien, zodat ze onafhankelijk en tegen de wil 

van Lucia’s moédér zoudén kunnén trouwén. Dé trouwérij lijkt dus niét door té kunnén gaan. In 

deze uitzichtloze situatie is Lucia bereid met iemand anders te trouwen die over voldoende 

middelen beschikt, om zo het huis van haar moeder te kunnen verlaten. 

De vluchtplannen van Izabelle (Gierige Geeraardt), Lusyntje (Fielebout) en Magdaleentje 

(Vrijer in de kist) zijn niet zelf door de jonge vrouwen bedacht, maar door hun verloofden Karel, 

Volkert en Lieven. Wel werken de jonge vrouwen daadkrachtig mee aan hun bevrijding. Ook hier 

zetten de jonge vrouwen dus weloverwogen stappen om aan hun uitzichtloze situatie te 

ontsnappen. Hun ouders of voogden hebben weer vooral hun eigen voordeel op het oog en staan 

zodoende het persoonlijke geluk van hun dochter of zus in de weg. Geeraardt, de broer van 

Izabelle, schiet daarin zo ver door dat hij haar zo snel mogelijk aan een rijke, maar bejaarde 

Haarlemmer wil uithuwelijken. Om dit te voorkomen moet Izabelle handelen, ook al betekent dit 

dat ze haar broer ongehoorzaam wordt. Bij Lusyntje uit Fielebout is de situatie vergelijkbaar. De 

dreiging van uithuwelijking is hier niet zo acuut, maar ook zij laat zich haar persoonlijk geluk 

niet ontnemen door de materialistische houding van haar vader. Ze rebelleert tegen hem zodat 

ze met haar geliefde kan trouwen. Magdaleentje uit de klucht Vrijer in de kist wordt vooral de 

dupe van de goedgelovigheid van haar vader. Hij krijgt van Dibberig, de moeder van 

Magdaleentjes geliefde Lieven, te horen dat zijn dochter er een onfatsoenlijke seksuele moraal 

op na zou houden. Dibberig verzint deze lasterpraat, omdat ze wil dat haar zoon met iemand uit 

de hogere kringen trouwt. Magdaleentjes vader gelooft alle leugens en is bereid de trouwbelofte 

die de jongelui aan elkaar hebben gegeven tegen hun wil te verbreken. 

Het is opmerkelijk dat uit Nils filosofische en de daarmee samenhangende poëticale 

opvattingen zulke zelfbewuste vrouwelijke personages voortkomen. Het geloof in het verstand 

en de wens een eenduidige moraal uit te dragen, gaven aanleiding tot dit type jonge vrouwelijke 

personages. De vrouwen in de hier aangehaalde komische stukken maken dan ook een opvallend 

geëmancipeerde indruk. Hun geliefden zijn zelf ook toonbeelden van ethisch verantwoord 

gedrag. Het zijn net als de jonge vrouwen verlichte geesten die door zuivere, redelijke liefde 

worden geleid, en niet door wellust of genotzucht. In feite maakt het voor Nil geen verschil of 

een verlicht persoon vrouwelijk of mannelijk is. Het gezonde verstand is bij man en vrouw 

aanwezig en dient door beiden te worden gebruikt. 

Niet alleen in de komedies, maar ook in Nils concurrerende tragedie Agrippa is de uiterlijke 

eer een thema, maar dan in de meest kwalijke vorm, met zeer verstrekkende gevolgen. Tirrenus, 

de vader van Agrippa, wordt gedreven door extreme eerzucht. Hij wil zijn zoon koste wat kost 

op dé troon van dé kéizér bréngén, omdat hij graag dé vadér van zo’n machtig man wil zijn. Zijn 

verlangen naar aanzien is dermate groot dat hij bij de uitvoering van zijn plan niet alleen het 

leven van zijn zoon riskeert en zijn dochter in het ongeluk dreigt te storten, maar ook het hele 

rijk in gevaar brengt. 
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De volmaaktheid van de verlichte personages contrasteert met de morele imperfectie van hun 

tegenspelers, wier gedrag wordt bepaald door hun verlangens. Dat verlangen richt zich steeds 

op één van de volgende drie zaken: rijkdom, persoonlijk genot of aanzien. De eenduidig 

ondeugdzame personages zijn allen hebzuchtig, genotzuchtig of eerzuchtig. Zo laten de vaders 

Rykert en Joost uit de komedie Fielebout en de klucht Wanhébbelyke liefde en broer Geeraardt uit 

Gierige Geeraardt hun denken en handelen bepalen door hun zucht naar rijkdom. Alle drie willen 

ze hun kind of zus aan een zeer rijke kandidaat uithuwelijken, ongeacht de werkelijke gevoelens 

van de betrokken jonge vrouwen en mannen. Op die manier hopen ze er zelf financieel beter van 

te worden, door geen bruidsschat te hoeven betalen of door juist een grote bruidsschat in de 

wacht te slepen. 

Exemplarisch voor genotzucht als drijfveer voor denken en handelen zijn de rijke oude 

Haarlemmer Jochem Jool en de huisknecht uit de komedie Gierige Geeraardt. Zij worden 

gedreven door hun verlangen naar een zotte, want eenzijdige en ongepaste liefde. Hetzelfde 

geldt voor Mezenzius in de tragedie Agrippa. Hij is verliefd op de weduwe van de keizer, die zijn 

gevoelens niet beantwoordt. Mezenzius maakt alles ondergeschikt aan die liefde en brengt 

daardoor het hele rijk in gevaar. De jonge Quirijn uit de komedie Gelyke tweelingen laat zich 

meeslepen door zijn wellust en gaat regelmatig naar het bordeel, waar hij eigendommen van zijn 

vrouw als geschenken achterlaat. Zijn maat Tys Tafelbezem wordt gedreven door zijn onmatige 

gulzigheid. Door zijn vraatzucht vergeet hij op een gegeven moment zelfs zijn vriendschap met 

de jonge Quirijn, wat hem uiteindelijk duur komt te staan. 

Eer, of beter het verlangen naar aanzien en achting, kan de mens misleiden. Eerzucht omwille 

van de eigen persoon is volgens Spinoza verkeerd. Het streven naar aanzien, genot en rijkdom 

brengt immers geen duurzaam geluk met zich mee, al menen velen dat het bewerkstelligen van 

één of meer van die drie dingen het hoogste doel in het menselijke leven zou zijn. Spinoza is van 

mening dat geen van de drie waarachtig goed is als ze geen hoger doel dienen, omdat ze alle drie 

de geest afleiden van het wezenlijke. Ze werken verslavend, waardoor het verlangen nooit 

verdwijnt. De menselijke geest wordt dan dermate door dit verlangen beheerst dat daaruit zelfs 

de persoonlijke ondergang kan voortkomen. Rijkdom, genot en eer zijn alleen goed wanneer ze 

in dienst staan van het hoogste goed, dat wil zeggen de kennis van de natuur.1270 

Bij de zojuist besproken immorele personages staat de drang naar rijkdom, eer en genot 

echter niet in het teken van een hoger doel, maar is telkens sprake van een ondoordacht 

persoonlijk verlangen waarmee familie en vrienden geterroriseerd worden, en dat tegelijkertijd 

de ontwikkeling van het personage zelf belemmert. 

Met de introductie van verlichte, deugdzame personages sluit Nil niet alleen uitstekend aan 

bij rationalistische idealen, maar ook bij het eigentijdse gereguleerde toneel uit Frankrijk. In de 

Franse stukken waren de ideale hoofdpersonages of personages van de tweede rang 

zogenaamde honnêtes gens. De honnête homme is doorgaans adellijk en kent de bij zijn stand 

horende conventies, maar hij heeft ook duidelijk burgerlijke trekken, zoals 

doorzettingsvermogen en een gedegen algemene kennis. Personages die zijn geschoeid op de 

                                                             
1270 Spinoza, ‘Vérhandéling’, 1928, 3-4, fol. 104-105. 
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leest van het ideaal van de honnêteté zijn galant, redeneren en handelen redelijk en 

weloverwogen, schatten eventuele netelige situaties goed in en reageren daar op adequate wijze 

op.1271 Kortom, ze beantwoorden aan de rationalistische idealen uit dezelfde periode. Ethische 

principes als integriteit, geweten en zelfrespect worden bij de overgang van de schaamtecultuur 

naar de schuldcultuur steeds belangrijker, zodat het belang van de uiterlijke eer automatisch 

afneemt. Deze ontwikkeling lijkt zich niet alleen in de Franse toneelkunst voor te doen, maar we 

zien haar ook terug in de zeer burgerlijke personages van Nil. Heroïsch gedrag en 

pronkredevoeringen, zoals die in barokke toneelstukken gebruikelijk zijn, en het handelen 

volgens de sociale conventies zijn niet meer voldoende voor de aanduiding als rechtschapen 

persoon. Dit geldt zeker voor de figuren van Nil, die het tegenovergestelde belichamen van de 

barokke helden met hun excessieve leefwijze en op hun aanzien beluste gedrag. 

6.2.5 Eigenbelang en zelfhandhaving 

Een nieuwe dimensie van het burgerlijke personage is zijn opkomende zelfrespect en de daaruit 

voortvloeiende zelfhandhaving. Dit aspect vormt een belangrijke overeenkomst met het 

spinozistische beginsel volgens welk ieder persoon in eerste instantie goed voor zichzelf dient te 

zorgen.1272 De verdediging van het door de ratio geleide eigenbelang werd door Spinoza als 

natuurlijk grondbeginsel van iedere vorm van het menselijk handelen gezien. Relevant is wel dat 

het eigenbelang zoals Spinoza dat propageerde aan de menselijke rede is onderworpen. 

‘Onvérstandig’ égoïsmé is niét goéd, omdat hét niét tot het ware geluk van de mens voert, maar 

schijngeluk najaagt in de vorm van het veelvoorkomende verlangen naar rijkdom, aanzien en 

genot. Rationeel onderbouwd eigenbelang is wel goed en dient de menselijke vervolmaking. 

Met dit idee plaatste de wijsgeer zichzelf lijnrecht tegenover de (neo)stoïcijnen met hun 

negatieve opvatting over het eigenbelang. Zij verwierpen het eigenbelang als de wortel van alle 

kwaad en pleitten voor uitbanning daarvan, omdat dit het algemene belang, en dus het welzijn 

van anderen, in de weg zou staan. Egoïsme brengt volgens de (neo)stoïcijnen jaloezie met zich 

mee en maakt een vreedzame samenleving onmogelijk. Het mentale conflict tussen eigenbelang 

en verstand wordt in Nils vertaling Tieranny van Eigenbaat aanschouwelijk.1273 Het genootschap 

heeft de vertaling ten opzichte van de brontekst, de politiek-morele opera La tirannide dell’ 

Interesse, op meerdere punten aangepast. Eén aanpassing betreft het ronduit negatieve oordeel 

over het personage Interesse in de neostoïcijnse Italiaanse bron, dat bij Nil wordt opgevoerd als 

Eigenbaat. Interesse en Eigenbaat zijn in beide versies door en door slechte personages, die hun 

machtshonger boven alles en iedereen plaatsen en doelbewust het verstand uitschakelen om het 

koninkrijk – een symbool voor de menselijke geest – te kunnen beheersen. Toch zijn er een paar 

opmerkelijke verschillen. Zo keurt het rechtschapen personage Astrea (Rechtvaerdigheid) in de 

Italiaanse bron eigenbelang zonder uitzondering af, omdat het niets dan kwaad voortbrengt. 

                                                             
1271 Bury, Le classicisme, 1993, 31-33; Grimm, Französische Klassik, 2005, 143. 
1272 Spinoza, Ethica, pars IV, Porpositio XIX, XX. 
1273 Zie voor een beschrijving van het eigenbelang in Nils vertaling, in de Italiaanse bron en voor het 
verband met dé (néo)stoïcijnsé én rationalistisché filosofié Van dér Havén, Holzhéy, ‘Tiéranny’, 2007; Nil, 
Holzhey, Van der Haven, Tieranny, 2008; Millér, ‘Stoics who sing’, 2001. 
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Deze rigoureuze opvatting over het eigenbelang weerspiegelt de neostoïcijnse idealen van de 

stadsrepubliek Lucca, de ontstaanscontext van het Italiaanse stuk.1274 Nil heeft in zijn vertaling 

onder andere juist die passage geschrapt. Het Nederlandse zinnespel is geen absolute afrekening 

met het eigenbelang, maar waarschuwt voor verkeerd egoïsme: zelfzucht die tegen de ratio en 

dus tegen de eigen persoon en de medemens ingaat. 

Spinoza zag zelfbehoud als basis voor een goede samenleving, mits deze natuurlijke drang 

door de rede werd aangestuurd.1275 Volgens hem zou elk redelijk denkend mens automatisch tot 

de conclusie komen dat hij of zij meer bereikt wanneer hij zich met anderen verenigt dan 

wanneer hij er alleen voor staat. Het besef dat anderen tot voordeel kunnen zijn voor het eigen 

welzijn zorgt voor het inzicht dat men anderen tegemoet wil komen in hun behoeftes en wensen, 

ook al gaat dat gedeeltelijk ten koste van de persoonlijke vrijheid. Wanneer het gepaard gaat met 

de ratio leidt het in ieder mens aanwezige egoïsme tot de behartiging van het algemeen belang, 

aldus Spinoza. Zelfhandhaving, of eigenbelang, is dus geen morele dwaling meer, maar een 

natuurlijke menselijke behoefte waar iedereen aan moet toegeven, wil hij of zij niet ingaan tegen 

de eigen natuur ofwel God. Continue zelfopoffering zonder eigen of andermans voordeel is 

daarentegen verwerpelijk, aldus Spinoza, omdat ze niet met de natuur van de mens strookt. 

De ronduit deugdzame personages die door dom egoïsme van anderen in de problemen 

komen, verweren zich uit gezond eigenbelang. Dat geldt voornamelijk voor de personages uit de 

komische toneelstukken. De goede personages uit de tragedies lijken door hun sociale positie – 

het gaat hier immers om koningen, keizers en dergelijken – niet het persoonlijke geluk voorop te 

mogen stellen, maar het staatsbelang. Zo komen de titelfiguren en hun geliefden uit de drie 

tragedies Agrippa, Andromaché en Orondates en Statira niet actief in verzet tegen hun 

tegenspelers, waardoor hun liefdesrelaties aanvankelijk gedoemd lijken te stranden. De 

deugdzame personages bewijzen hier vooral hun standvastigheid: ze geven hun liefde niet op, 

maar proberen ook het rijk niet verder in gevaar te brengen. De slechte personages zijn in de 

tragische stukken opvallend actiever. Door hun verlangens aangedreven begaan ze grote fouten. 

Zo complotteren ze, beramen ze moordaanslagen op tegenspelers en voeren die zelfs uit. Het 

landsbelang en het daarmee verbonden algemeen belang speelt voor hen geen rol, omdat ze 

alleen hun persoonlijke voordeel voor ogen hebben: ze willen hun geliefde veroveren of meer 

macht verkrijgen. Het zijn prototypes van dwaze egoïsten, die uiteindelijk gestraft zullen 

worden. 

De rechtschapen personages uit de komische stukken zijn minstens even actief als de 

slechteriken uit de tragedies. Omdat de komische stukken in een ander milieu spelen, is de 

inachtneming van het landsbelang niet aan de orde. Zij kunnen zich op de realisatie van hun 

persoonlijk geluk richten, op voorwaarde dat hun wensen redelijk zijn en er geen acceptabele 

redenen tegen in te brengen zijn. Doorgaans gaat het in de komische stukken over het 

dwarsbomen van jonge, oprecht verliefde, eerbare stellen. De jonge garde is in alle stukken 

opvallend rechtschapen en redelijk. Conform hun leeftijd en situatie willen de jongelui niets 

                                                             
1274 Sbarra, La tirannide, 1653, III.13. 
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liever dan zuivere liefde in de vorm van een huwelijk. Dat hun liefde zeer sterk, maar niet 

gevaarlijk voor hen zelf en voor anderen is, blijkt uit hun vermogen zich ondanks de liefde 

verstandig te blijven gedragen of ten minste adviezen van verlichte raadgevers te accepteren. De 

liefdesdrang van de jonge vrouwen en mannen wordt in de toneelstukken van Nil als natuurlijk 

en daardoor als goed voorgesteld. Als iemand hun verlangen afkeurt, is dat nooit een deugdzaam 

personage, maar komt het verwijt van een ondeugdelijke of onwetende figuur die door kwalijk 

eigenbelang verblind is. Vooral de oudere generatie laat zich door haar verlangens naar 

materiële goederen, aanzien en genot leiden en belemmert zo de natuurlijke tendens van de 

jongeren. De ouderen leven dan zelf niet volgens de natuur. 

Het actieve en tegelijk verstandige optreden van onder anderen de eerder besproken vijf 

jonge vrouwen Jakoba, Izabelle, Magdaleentje, Lucia en Lusyntje en hun geliefden wordt als 

positief voorbeeld gepresenteerd. Als zij zich in de dwaze plannen van hun ouders of voogden 

zouden schikken, zou dat niet alleen tegen hun natuur indruisen, maar zou het ook groot 

verdriet met zich meebrengen, wat een negatieve weerslag op hun leven zou hebben. Het 

opkomen voor het eigen geluk, met andere woorden voor het eigenbelang, wordt hier dus als 

gezond en wenselijk gepropageerd. 

6.3 Directe zedenlessen en poëtische gerechtigheid 

Bij een uiteenzetting van Nils ideeën over de rationele en emotionele beïnvloeding van het 

publiek hoort nog een analyse van de theoretische beschouwingen die het genootschap hieraan 

wijdde. Nil heeft in zijn poëtica Naauwkeurig onderwys uiteengezet welke elementen van een 

toneelstuk ervoor zorgen dat de toeschouwer iets opsteekt. De intellectuele verheffing van het 

publiek, die idealiter ook zedelijke verheffing impliceerde, was zoals eerder uiteengezet volgens 

Nil het voornaamste doel van toneelstukken. Na Nils theoretische bespiegelingen over de lering 

te hebben behandeld zullen we kijken op welke manier het genootschap deze ideeën in 

toneelstukken verwerkte. 

In het Naauwkeurig onderwys-hoofdstuk over hartstochten in treurspelen beschrijft Meyer 

dat verstand en emoties moeten samengaan om het poëticale ideaal van de vermakelijke lering 

te verwezenlijken. Beide elementen, het oproepen van publieksemoties en het prikkelen van het 

verstand, zijn voor een geslaagd toneelstuk noodzakelijk. Daarbij is volgens Meyer de rationele 

lering, dit is de verbetering van het verstand door rationele argumenten, tweeledig. Enerzijds 

geven expliciete gedragsregels als sententiën en zedenlessen stof tot nadenken. Anderzijds leert 

hét publiék van voorbééldén in dé vorm van ‘déugdigé of ondéugdigé pérzoonadjén’.1276 Hun 

handelen en de gevolgen daarvan dienen het publiek tot reflectie aan te zetten. Een voorwaarde 

hiervoor zijn sterke publieksemoties zoals medelijden, haat en toorn, die door de acties of door 

het lot van de personages ontstaan.1277 Personages die het publiek koud laten, zetten niet aan tot 

nadenken en zelfbespiegeling, waardoor (zelf)kennis en gedrag niet kunnen worden beïnvloed, 

terwijl dit juist het doel van treurspelen is. Om uit het optreden van specifieke personages 

                                                             
1276 Nil, Harmsén, ‘Onderwys’, 1989, 347 [XXIX]. 
1277 Nil, Harmsén, ‘Onderwys’, 1989, 347 [XXIX]. 
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concrete lessen te kunnen trekken, behoren de goede en/of slechte eigenschappen van de 

personages op een natuurlijke – dat wil zeggen geloofwaardige – en indringende manier te 

worden afgeschilderd. 

Naast voorbeeldpersonages en sententiën is het principe van de poëtische gerechtigheid aan 

het einde van het stuk een manier om het publiek door directe voorbeelden tot nadenken en 

zelfreflectie aan te zetten. Poëtische gerechtigheid staat niet gelijk aan een goede afloop. Zo kan 

een ‘happy énd’ ook voor een amoreel personage een goede afloop betekenen. Alleen bij een 

rechtvaardig einde spreken wij van poëtische gerechtigheid. Daarbij komen de uiteindelijke 

consequenties van het gedrag van de personages met het menselijke rechtvaardigheidsgevoel 

overeen.1278 Dat geldt in principe voor alle figuren, maar in het bijzonder voor de 

hoofdpersonages. Verkeerd gedrag wordt gestraft of minstens berispt, terwijl de gevaren waarin 

de deugdzamen verkeerden aan het eind van het stuk als sneeuw voor de zon zijn verdwenen. 

De overwinnaars van het conflict zijn steeds de wijze en goede karakters, terwijl de gestraften of 

bekritiseerden steeds personages met morele gedragsfouten zijn die hun verstand niet of 

onvoldoende gebruiken. Zoals eerder beschreven staat Nil uitvoeriger en expliciter stil bij de 

terechtwijzing en straf van de onverstandigen en eigenzinnigen dan bij de positieve gevolgen 

van correct handelen, omdat de vrees voor een vergelijkbare straf de toeschouwers van 

soortgelijke morele en emotionele dwalingen moest weerhouden.1279 Dé ‘béloning’ van hét 

deugdzame personage is bovendien strikt genomen geen beloning, want de goede afloop komt 

steeds onherroepelijk voort uit het juiste gedrag, dat wil zeggen de gemoedsrust en het 

weloverwogen denken en handelen, van de goede personages. Of zoals Pels het verwoordde; de 

déugdzamén géniétén dé ‘vreugd der deugdigén’ én dat is dé déugd zélf, ‘Déugd is ’t waare loon 

van Déugd’.1280 Een vergelijkbare visie op het loon voor deugdzaamheid vinden we aan het einde 

van Spinoza’s Ethica, waar hij concludeert dat niet het geluk de beloning voor deugd is, maar de 

deugd zelf.1281 Geluk is gelijk aan deugd en gelijk aan kennis – al bedoelt Spinoza hier niet de 

rationele kennis, die Nil zo hoog in het vaandel droeg, maar de hoogste van de drie kenvormen: 

intuïtieve kennis.1282 

Naast de filosofische inbedding van het concept poëtische gerechtigheid valt op dat Meyer in 

vergelijking met zijn poëticale voorbeeld Corneille een stap verder gaat. Voor Corneille is 

poëtische gerechtigheid voor morele lessen niet per se nodig: hij vindt dat hét ‘krachtigé 

afschildérén’ van pérsonagés volstaat.1283 Meyer hamert daarentegen op het belang van het 

rechtvaardige einde en de toepassing daarvan. Zijn redenen daarvoor zijn dat zo’n afloop méér 

                                                             
1278 Dit is in feite een combinatie van wat Lieven Rens in 1977 de gemengde afloop en het blij-einde 
noemde. Bij het eerste worden de goeden beloond en de kwaden gestraft, bij het zogenaamde blij-einde 
komen de boosdoeners tot inkeer en zegevieren de deugdzamen. Rens, Genres, 1977, 26. 
1279 Zié dé paragraaf ‘Vréés’ in § 4.3.3.5.1. 
1280 Pels, Schenkeveld-van der Dussen, Gebruik, 1978, vs. 1843-1844. 
1281 Steenbakkers, ‘Bénédictus dé Spinoza’, 2002. 
1282 Dé Dijn, ‘Géluk’, 2003. Zié § 4.3.1.3. 
1283 Nil, Harmsén, ‘Onderwys’, 1989, 347 [XXIX]. Voor een kort overzicht van de theorievorming betreffende 
de poëtische gerechtigheid en karaktertekening in de Franse literatuur zie Konst, Fortuna, 2003, 286-290. 
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in de smaak valt bij het publiek en dat een rechtvaardig einde de rationele lering versterkt.1284 

Straf voor immoreel handelen en een gelukkige afloop voor de deugdzamen zorgen ervoor dat 

de toeschouwers zich daadwerkelijk beter gaan gedragen en slecht gedrag mijden, omdat ze 

rustig willen leven zonder straffen te moeten vrezen. De toeschouwers krijgen op die manier 

ingeprent dat immoreel handelen straf of kritiek met zich meebrengt en moreel gedrag tot 

gelukzaligheid leidt. Frappant is dat het principe van de poëtische gerechtigheid in 1678 door de 

Schouwburgregenten, onder andere drie Nil-leden, is vastgesteld als een belangrijk didactisch 

middel. Bij de vaststelling van de doelen van de Schouwburg staat op plaats twee het verbeteren 

van dé ‘burgérlijké zédén […] door ’t vértoonén van géschiédénissén, waarin dé déugd béloond, 

én ’t kwaad géstraft wordt’.1285 De opvatting dat een rechtvaardig einde het gedrag van het 

toneelpubliek positief beïnvloedt, was inmiddels kennelijk breder geaccepteerd dan in 1669, het 

oprichtingsjaar van Nil. 

Nadat we Nils theoretische reflectie over de beïnvloeding van het verstand en de emoties 

door bepaalde dramatische elementen hebben uiteengezet, beschouwen we nu de toneelstukken 

zelf om te besluiten in hoeverre het genootschap deze regels heeft toegepast. Allereerst valt op 

dat Meyers uiteenzetting over rationele lering en vermaak niet alleen voor tragedies geldt, maar 

in grote delen ook voor de komische stukken. De enige uitzondering vormen de directe 

zedenlessen in de vorm van sententiën. Die vond men namelijk niet passend voor komedies en 

kluchtén, omdat zé niét aansluitén bij dé ‘maniér van spréékén’ van min of meer alledaagse 

personages. Sententiën in komisch toneel achtte men strijdig met de waarschijnlijkheidseis.1286 

We zagen al dat Nil in de komische stukken directe zedenlessen met betrekking tot specifieke 

théma’s vérwérkté, zoals ondubbélzinnigé uitwéidingén ovér bijgéloof, éér én schaamté én 

epistemologie. Ook is gebleken dat het genootschap eenduidig deugdzame of eenduidig 

ondeugdelijke personages als positieve of negatieve exempla gebruikte. Daarbij trachtte Nil door 

de toespitsing op één karaktertrek per hoofdpersonage en door een strikte karakterconsistentie 

een krachtig en geloofwaardig personage te construeren – volgens het genootschap was dit dé 

manier om sterke publieksemoties op te wekken. Alle hier genoemde didactische elementen 

mochten uiteraard niet tegen de waarschijnlijkheidseis ingaan. In de praktijk betekende dit dat 

het genootschap soms erg zijn best moest doen – vooral bij de aanpassing van bestaande 

toneelstukken aan deze regels. 

Het genootschap heeft de poëtische gerechtigheid bij alle tragedies en komische stukken tot 

in ieder geval 1680 toegepast. Het voordeel hiervan was dat het publiek duidelijke zedenlessen 

meekreeg en met een tevreden gevoel naar huis kon gaan, anders dan bijvoorbeeld na een 

aristotelische tragedie waarin het lot van één of meer hoofdpersonages door de agnitio 

(herkenning) van gelukkig in ongelukkig verandert, dat is de peripetie.1287 Daardoor moest het 

                                                             
1284 Ook Bouwmeester wijst erop dat het publiek poëtische gerechtigheid verwacht. Een uitermate 
deugdzaam personage dat in een treurspel een tragisch einde ondergaat of te wachten staat, strijdt ‘téégén 
dé vérwachting én mééning van allé Toékijkérs’. Nil, Harmsén, ‘Onderwys’, 1989, 391 [XXXV]. 
1285 SAA, Burgemeesters, [5026], inv.nr. 598, dl. 2, bl. 13. 
1286 Nil, Harmsén, ‘Onderwys’, 1989, 394 [XXXVI]. 
1287 Voor meer informatie over de inbedding van de poëtische gerechtigheid in de hartstochtenleer, zie: § 
4.3.3 en in het bijzonder 4.3.3.4.2. 
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Schouwburgbezoek worden afgesloten met een vrolijke komedie of klucht, om de stemming om 

te buigen. Een voorbeeld van agnitio en peripetie vinden we in Vondels hoofdpersonage Jeptha, 

die ten onrechte denkt God te moeten dienen door zijn dochter te offeren. Pas nadat hij haar 

heeft gedood, beseft hij dat dit verkeerd was. Hij begrijpt dat hij geen uitverkorene van God is, 

maar iemand wiens verstand door hoogmoed verblind was. De omslag van geluk naar ongeluk 

die in het hoofdpersonage Jeptha en zijn vrouw optreedt alsmede de overgang van leven naar 

dood voor de deugdzame dochter laten het publiek met verdrietige gevoelens achter, omdat de 

gang van zaken indruist tegen het algemene rechtvaardigheidsgevoel. De anders zo positief 

neergezette Jeptha begaat een onherroepelijke fout (harmatia). De onschuldige echtgenote en 

dochtér zijn dé dupé van Jéptha’s tijdélijké hoogmoéd. Dé bijzondéré standvastighéid van dé 

dochter is voor de meeste toeschouwers niet te begrijpen. Onrechtvaardigheid zorgt er namelijk 

voor dat ‘dé minsté dér [bijna géén van dé, TH] Aanschouwérén géraakt wordén door dié 

uitstéékénthéid én ongéwoonhéidt dér déugdt’, omdat géwoné ménsén doorgaans niét in staat 

zijn ‘zo één ongémééné én héldtachtigé trap van déugd té bévattén’.1288 Het gevolg daarvan is dat 

de gemiddelde toeschouwer zich niet spiegelt aan het voorbeeldpersonage en er bijgevolg niets 

van kan opstékén. In zo’n géval kan alléén dé vréés voor één vérgélijkbaar lot hét publiék tot 

voorzichtigheid aanmoedigen. 

Het alternatief voor een onrechtvaardige of niet onomstotelijk rechtvaardige afloop is de 

poëtische gerechtigheid, die volgens Meyer de voorkeur verdient, omdat ze blijdschap genereert 

bij het publiek.1289 Aangezien ieder mens er de voorkeur aan geeft zijn droefheid voor blijdschap 

in te ruilen, valt een rechtvaardig einde meer in de smaak bij de toeschouwers, meent Meyer.1290 

De ontstane blijdschap kan vervolgens droevige emoties terugdringen, wat opnieuw een positief 

psychologisch effect heeft op de toeschouwer. Deze emotionele zuivering doet denken aan de 

catharsis volgens Aristoteles, al moeten de emoties angst en medelijden volgens de Griekse 

wijsgeer juist worden opgewekt, zodat ze in de periode die volgt op het zien van een tragedie 

minder sterk aanwezig zijn in de menselijke geest. 

6.3.1 Gevolgen van immoreel gedrag 

In de tragedie Agrippa komt Tirrénus, dé op macht bélusté vadér van Agrippa, door Agrippa’s 

schijnbare dood tot inzicht (agnitio). De schrik om zijn verantwoordelijkheid voor de schijnbare 

moord op zijn zoon stort de vader in diep berouw (peripetie). Tirrenus maakt zichzelf verwijten 

door zijn intriges en zijn allesoverheersende verlangen de vader van een koning te willen zijn. 

Hij beschouwt de veronderstelde dood van zijn zoon de grootste straf die een vader kan 

overkomen. 

Men hoeft een vader niet te straffen, die zijn zoon 
Heeft in den afgront neergebonst uit zijnen troon. 
De Bloetverwantschap snerpt mijn ziel met wrede swepen, 

                                                             
1288 Nil, Harmsén, ‘Onderwys’, 1989, 392 [XXXV]. 
1289 Bouwmeester achtte medelijden en vooral vrees in tragedies overigens zeer functioneel, bijvoorbeeld 
in de vorm van een ongelukkige afloop. Nil, Harmsén, ‘Onderwys’, 1989, 392 [XXXV]. 
1290 Nil, Harmsén, ‘Onderwys’, 1989, 365 [XXX]. 
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Nu ik het staal heb tot Agrippas hals geslepen. 
O Ja, mijn liefde in dien beminden zoon verraan, 
Heeft niets, als ’t geen zy zach zijn doot te zijn, gedaan: 
En ’t Vadérlijk gémoét, al ’t yvérich in ’t blaakén, 
Heeft niet ontzien zijn zoon een offerhand te maaken, 
Hem zelf te rukken op de slachtbank, root van moort. 
Ik kon zijn minnares, en zuster door mijn woort 
En donkre listen, tot mijn moortgespan verbinden, 
Dé schrandéré natuur én liéfdé t’oog vérblindén, 
Alleen om hem van daag te storten in het graf. 
Maar ’t zij dan misdaat, of mijn ongéluk én straf 
Hij leeft niet meer, en ik staa hem bereit te volgen.1291 

De straf is echter van korte duur: Agrippa blijkt nog in leven te zijn. Dit heuglijke nieuws – in 

feite een tweede peripetie – verneemt Tirrenus pas na zijn bekering of inzicht (agnitio). Hij is 

inmiddels veranderd van een machtsbeluste egoïst in een nederige vader. Met de felle zelfkritiek 

die Tirrenus na zijn agnitio uit, veroordeelt hij niet alleen zijn eigen handelen, maar maakt hij 

duidelijk dat hij voortaan een andere weg inslaat. Dat zijn karakterontwikkeling duurzaam is, 

blijkt uit het feit dat hij niet terugvalt in oud gedrag wanneer hij te weten komt dat zijn zoon nog 

in lévén is. Hét féit dat Agrippa nog in lévén is, is dus géén béloning voor Tirrénus’ inzicht, maar 

één logisch gévolg van Agrippa’s goédhéid, dé standvastighéid van Agrippa’s géliéfdé Lavinia én 

van hét médédogén van Agrippa’s vérgévingsgézindé zus Albinia. Hétzélfdé géldt voor hét féit 

dat Agrippa door zijn huwelijk met Lavinia uiteindelijk alsnog de rechtmatige koning van Alba 

wordt, wat een beloning voor de standvastige liefde van Lavinia en Agrippa is. 

Echter, de figuren komen niet altijd tot inkeer, of soms blijkt hun inkeer mosterd na de 

maaltijd. In die gevallen worden ze gestraft voor hun fouten. En niet alle ondeugdzamen komen 

er zoals Tirrenus in Agrippa met een kortdurende straf vanaf. Zo verliest de gokverslaafde 

Geeraardt uit Gierige Geeraardt zijn erfdeel. Oom Luikas ontneemt het hem vanwege zijn 

geldzucht en kent het erfdeel toe aan Geeraardts zus Izabelle, die onder de vrekkigheid en het 

egoïsme van haar broer moest lijden. Maar dit is niet Geeraardts enige straf. Oom Luikas stuurt 

zijn neef, die na de weddenschap en zijn erfenis te hebben verloren financieel aan de grond zit, 

ook nog naar een klooster in Leuven. Volgens Luikas gedijt Geeraardt met zijn gierigheid en nijd 

uitstekend in zo’n omgeving, aangezien deze eigenschappen daar aan de orde van de dag zijn.1292 

Gestraft wordt ook de klaploper Tys Tafelbezem uit de komedie Gelyke tweelingen. Tys is 

uitsluitend bedacht op zijn eigen voordeel en is daardoor aan niemand loyaal. Wanneer hij ten 

onrechte aanneemt dat zijn begunstiger, de jonge Quirijn, hem heeft bedrogen, gaat hij direct tot 

meerdere wraakacties over. Tys’ vraatzucht én zijn gébrék aan loyalitéit hébbén tot gévolg dat 

de jonge Quirijn niets meer met hem te maken wil hebben. De jonge Quirijn dreigt zelfs met 

stokslagen, en wat nog erger is voor Tys: hij wordt uitgesloten van het gemeenschappelijke 

feestmaal aan het einde van het toneelstuk. Tys loopt tot zijn grote ergernis niet alleen het 

etentje mis, maar is nu ook zijn bron van inkomsten kwijt. Dit verlies valt hem zwaar, maar 

                                                             
1291 Nil, Agrippa, 61-62. 
1292 Nil, Gierige Geeraardt, 93. 
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nergens bekent hij spijt te hebben van zijn gulzigheid en afvalligheid, die alle euvel hebben 

veroorzaakt.1293 

Een derde voorbeeld is Mezenzius uit de hervertaalde Agrippa. Mezenzius is tot over zijn oren 

verliefd op Lavinia, die zijn gevoelens niet beantwoordt. Hij verliest in de loop van het 

toneelstuk steeds meer de grip op zichzelf. Zijn acties worden alleen nog bepaald door zijn 

hartstochten. Aan het einde van het stuk vecht hij tegen Agrippa, die hem ondanks zijn 

afvalligheid graag in leven wil laten. Mezenzius, verbeten als hij is, denkt echter niet aan opgeven 

en vecht door tot het bittere einde, namelijk zijn dood. Net als Geeraardt en Tys maakt ook 

Mezenzius geen echte ontwikkeling door; ze komen geen van allen tot het inzicht dat ze zich 

anders hadden moeten gedragen. De drie personages beseffen niet dat ze zodanig door hun 

verlangens worden beheerst dat ze hun verstand op een laag pitje zetten. Wel ondergaan ze een 

verandering van staat: Geeraardt raakt al zijn bezittingen kwijt en moet verhuizen, Tys wordt 

verstoten en heeft geen inkomsten meer en Mezenzius laat het leven. 

Ook Roxane en Perdikkas worden aan het einde van de tragedie Orondates en Statira gestraft, 

omdat ook zij zich door hun hartstochten hebben laten meeslepen, voornamelijk door hun 

dwaze liefdes voor respectievelijk Orondates en Statira en door machtsbelustheid. Vooral hun 

onbeheerste liefde dreigt het Perzische Rijk in ernstige problemen te brengen, en Orondates en 

Statira in levensgevaar. Perdikkas raakt in een gevecht gewond en overlijdt ten slotte.1294 

Wanneer Roxane beseft dat ze de hele zaak ondanks alle inspanningen en intriges verloren heeft, 

dat Orondates met zijn geliefde Statira zal trouwen en beiden de heerschappij over Perzië zullen 

overnemen, raakt ze in wilde razernij en wil ze zichzelf doden. Orondates weet dit op het laatste 

moment te voorkomen en laat haar onder begeleiding van Babylon naar Griekenland brengen, 

waar ze voortaan zal heersen.1295 Roxane, die een slaaf is van haar hevige emoties, is haar 

natuurlijke overlevingsdrang kwijt. Ze ziet het dan ook als straf dat Orondates haar in leven laat 

– al doet Orondates dit met de beste bedoelingen. Terwijl Perdikkas vlak voor zijn overlijden nog 

inziet dat zijn dood een straf is voor zijn vergrijpen, ontkent Roxane in haar razernij alle schuld, 

omdat ze niet het vermogen heeft om haar affecten te beheersen.1296 In haar verblindheid gaat ze 

ér zélfs van uit dat haar ‘goédt géluk […] éindlijk bovén [zal] drijvén’ door bijvoorbééld één 

ellendige dood van Orondates.1297 Hij en Statira trekken zich echter niets meer aan van de 

inmiddéls vérbannén Roxané, want zij wétén hét volgéndé: ‘Dé Héémél kroont dé liéfdé, alszé is 

gegrondt op déughdt.’1298 Deze afsluitende zin is de moraal van deze tragedie. 

6.3.2 Beloning voor deugdzaamheid 

Zoals het geval was voor de berisping of bestraffing van verkeerd gedrag, treffen we in de 

treurspelen en komische stukken de beloning van deugdzaam gedrag doorgaans alleen aan bij 

                                                             
1293 Nil, Harmsen, ‘Gelyke tweelingen’, 1985, 363. 
1294 Nil, Huwelyk, 1670, 54-56. 
1295 Nil, Huwelyk, 1670, 59. 
1296 Pérdikkas zégt: ‘Wélaan; ons béidér liéfdé is dit rampzalig lot / Té wijtén. ‘K voél dé stam mijns 
léévéns afgéknot. / Ik ly mijn straffé, én gy hébt d’uwé té vérwachtén.’ Nil, Huwelyk, 1670, 56. 
1297 Nil, Huwelyk, 1670, 59. 
1298 Nil, Huwelyk, 1670, 62. 
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de hoofdpersonages. Aan het einde van alle toneelstukken ligt de zuivere liefde geen strobreed 

meer in de weg. Dat geldt niet alleen voor Orondates en Statira, maar bijvoorbeeld ook voor 

Lavinia en Agrippa in de tragedie Agrippa, voor Jakoba en Luidewijk in de komedie Spookend 

weeuwtje, voor Izabelle en Karel in de komedie Gierige Geeraardt, voor Lusyntje en Volkert in de 

komedie Fielebout en voor Johanna en Frederik in de klucht De bekeerde alchimist. Van een echte 

beloning is eigenlijk geen sprake, eerder van een overwinning en van de mogelijkheid hun 

levensplannen te realiseren. 

De poëtische gerechtigheid bestaat in de toneelstukken van Nil voor een groot deel uit het 

herstel van de juiste, dat wil zeggen de redelijke, gepaste en rechtvaardige situatie. Er zijn geen 

extra beloningen toegevoegd in vergelijking met de bronteksten en initiaalvertalingen. Wel zijn 

voor de personages met zekere karakterfouten, die aan het einde van een toneelstuk niet to 

inkeer komen, eventuele positieve gevolgen weggelaten die in de bronteksten en 

initiaalvertalingen voorkomen. Aan het einde van Nils toneelstukken heerst, na alle 

verwikkelingen en onrust, de ideale toestand: de slechterikken zijn bekeerd of worden 

verstoten. Als de slechterikken tot inkeer zijn gekomen zijn ze daar zelf heel gelukkig mee.1299 Zo 

maakt de jongste Quirijn uit Nils komedie Gelyke tweelingen het uiteindelijk goed met zijn vrouw 

en keert hij zich af van zijn buitenechtelijke relatie en van prostitutie in het algemeen. Zijn 

tegenhanger verandert bij Blasius niet. Die trekt aan het einde van het toneelstuk samen met zijn 

broer vrolijk de wereld in, terwijl hij zijn vrouw verdrietig achterlaat. In feite wordt alleen zij 

hier gestraft, terwijl het gedrag van haar man problematischer is. Ook de beloning voor de 

tamelijk amorele Philipien, de knecht van Lidamant, in Blasius’ Malle wedding vinden we niet bij 

Nil. Het genootschap heeft dit personage veranderd in de betrouwbare knecht Heintje. Ondanks 

zijn loyaliteit en vindingrijkheid wordt Heintje bij Nil niet beloond. Personages die in eerste 

instantie als helpers functioneren, ontvangen bij Nil geen beloning, ook al zijn ze belangrijk voor 

de toneelhandeling en is hun gedrag niet immoreel. Naast knecht Heintje geldt dit bijvoorbeeld 

voor Luikas, Eduardt en zijn verloofde Leonore uit Nils Gierige Geeraardt, tante Sofia uit 

Spookend Weeuwtje en Adriaan en Agniet in de klucht Wanhébbelyke liefde. Zelfs Fielebout – het 

titelpersonage uit de gelijknamige komedie – wordt niet beloond. Dat ligt aan het feit dat hij 

voornamelijk als helper optreedt. Hij ondersteunt zijn begunstiger Volkert bij diens plan om 

Rykert, de vader van Volkerts geliefde, om de tuin te leiden. Knecht Antonio uit de komedie 

Gelyke tweelingen is de enige helper die wel beloond wordt voor zijn loyaliteit en hulp: zijn 

schuld wordt aan het einde kwijtgescholden.1300 

De bij Nil zo consequent doorgevoerde poëtische gerechtigheid kent één uitzondering: het 

zinnespel Tieranny van Eigenbaat met een ongelukkige afloop. Hier zegevieren intriganten als 

Eigenbaat, Arglistigheid, Bedrog en Schijnheiligheid en ondergaan de deugdzamen een 

verandering van staat: koning Verstand, zijn vrouw Deugd, de raadgevers Rechtvaardigheid en 

Goedaard worden vermoord of verjaagd. Aangezien het hier niet om een tragedie, komedie of 

                                                             
1299 Dat strookt met bijvoorbeeld Koerbaghs opvatting dat kennis, inzicht, wijsheid, verstand en reden het 
grootste geluk van de mens zijn. Koerbagh, Wielema, A Light, 2011, 120. 
1300 Dit hangt waarschijnlijk samén mét hét féit dat Antonio’s tégénhangér in dé komedie van Plautus een 
slaaf is, die aan het einde van het stuk ter beloning een vrij man wordt. 
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klucht maar om een zinnespel gaat, was een uitzondering op de toneelwet van een rechtvaardige 

afloop mogelijk. 
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7 Besluit 

Geen enkele straat in Nederland is naar het genootschap Nil Volentibus Arduum of naar een van 

de leden uit de beginjaren benoemd, terwijl er wel Vondelstraten en een Vondelpark bestaan, 

evenals er straten, lanen en kades naar P.C. Hooft zijn vernoemd. Ook een Jan Vosstraat is er en 

zelfs Thomas Asselijn en Pieter Bernagie zijn in straatnamen vereeuwigd. Alleen Johannes 

Antonides van der Goes die na anderhalf jaar het genootschap verliet en zich vervolgens fel 

tégén zijn vroégéré dichtcolléga’s kéérdé, wérd mét straatnamen geëerd. Tot ver in de 

achttiende eeuw was echter juist Nil zeer bekend en werd het – na enkele strubbelingen in de 

beginjaren – veel geprezen. Zijn poëticale richtlijnen waren alom bekend en aanvaard en zijn 

toneelstukken werden nog lang gespeeld en vaak herdrukt. Door een veranderde literaire smaak 

in de romantiek heeft het genootschap echter een slechte naam gekregen en is het in de 

negentiende eeuw niet gecanoniseerd. Nil is weliswaar nooit helemaal in de vergetelheid 

geraakt, maar zijn ongunstige reputatie onder literatuurhistorici tot na 1950 zorgde voor een 

marginalisering van zijn toneelstukken. Ook Nils principiële geloof in de leerbaarheid van kunst 

en zijn inspanningen bij het verzamelen, toetsten, opstellen en uitdragen van toneelregels om de 

(toneel)dichtkunst te verbeteren, strookten niet met de literatuuropvattingen van latere 

onderzoekers. 

Dankzij de keuze voor een historiserend en daarmee contextueel perspectief waarin Nils 

toneelwerk, theorie en de overige activiteiten vanuit het rationalisme in deze studie zijn 

benaderd, ontstaat een geheel ander beeld dan dat van brutale, maar saaie epigonen, het imago 

dat door negentiende- en vroegtwintigste-eeuwse onderzoekers is neergezet. Via de insteek van 

het rationalisme ‒ niéuwé filosofisché idééën dié dé Nil-lédén aanhingén ‒ blijkt dat het 

genootschap uit geleerde, toegewijde idealisten met een brede belangstelling bestond, die met 

hun toneelstukken en toneeltheorie niet alleen de Nederlandse taal en de in Amsterdam 

opgevoerde toneelstukken wilden verbeteren, maar ook de Amsterdamse samenleving. 

In deze studie hebben we kunnen zien dat de activiteiten en werken van Nil Volentibus 

Arduum te verklaren zijn vanuit de rationalistische ideeën die het genootschap aanhing. We 

hebben nog eens laten zien dat er nauwe contacten waren met radicaal-rationalistische denkers 

uit Amsterdam. Zo waren niet alleen Lodewijk Meyer en Johannes Bouwmeester met Frederik 

van den Enden, Spinoza en Adriaan Koerbagh bekend, maar deelden ze ook vergelijkbare 

opvattingen zoals uit hun werken blijkt die ze buiten het genootschap om publiceerden. Beiden 

drukten hun stempel op Nil, door regelmatig de voortrekker in de gemeenschappelijke projecten 

te zijn. Anders dan Van de Louw in zijn proefschrift over laatzeventiende-eeuws toneel in 1979 

beweerde, lijkt er binnen Nil wel een zekere taakverdeling van kracht te zijn geweest: de 

(toneel)theoretische impulsen gingen vooral uit van Lodewijk Meyer en Johannes Bouwmeester, 

maar ook van Anthonius van Koppenol en Moesman Dop, terwijl Andries Pels, Johannes 
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Antonides van der Goes en David Lingelbach zich meer op de literatuurbeoefening richtten.1301 

Daaronder vallén ook Péls’ bérijmdé Horatiusvertaling en het berijmde vervolg Gebruik én 

misbruik. Deze tweedeling was geenszins strikt: ook de meer theoretisch onderlegde leden 

vertaalden en bewerkten toneelstukken en de overige leden werkten mee aan de poëtica, 

retorica en grammatica. 

In ieder geval lijken de leden elkaar in de eerste tien jaar uitermate goed te hebben 

aangevuld, zoals blijkt uit de grote hoeveelheid werk die toen is verzet. Men werkte aan 

meerdere grote projecten om omvattende leidraden op te stellen voor geïnteresseerde dichters 

maar ook voor andere geïnteresseerden. Zo schreef Nil niet alleen aan de bekende 

toneelpoëticale werken Q. Horatius Fl. dichtkunst op onze tyden en zeden gepast, Gebruik én 

misbruik des tooneels en Naauwkeurig onderwys in de tooneelpoëzy, maar ook aan een 

Nederlandse grammatica en een logica. Dichtkunst in het algemeen en toneelkunst in het 

bijzonder stonden voor het genootschap niet los van andere disciplines, vandaar de 

verstrekkende theoretische aanpak. Een (toneel)dichter diende niet alleen te kunnen dichten en 

de poëticale regels onder de knie te hebben, maar moest ook goed onderlegd zijn in bijvoorbeeld 

literaire voorgangers, vreemde talen, de eigen taal en de logica. Om die enorme hoeveelheid 

leerstof te kunnen behappen, waren handboeken nodig. Anders moest iedereen ab ovo beginnen, 

wat veel te veel tijd in beslag zou nemen. Die handboeken, waarin het genootschap wilde 

voorzien, waren niet alleen bedoeld voor de beoefenaars van de kunsten, maar ook voor de 

‘béwakérs’ van het toneel vanuit de stedelijke overheid en de kerkenraad en het publiek. 

De zoektocht naar universele regels voor de toneelkunst en de daarbij horende vaardigheden 

laten zich uitstekend rijmen met het rationalistische denkkader dat verstand, kennis en 

principiële doorgrondbaarheid van de wereld vooropstelde. Men veronderstelde dat er één 

juiste kunstsmaak was en dat was de smaak die zich door het verstand liet leiden. Om aan die 

smaak te kunnen voldoen, moest het kunstwerk of het toneelstuk volgens de menselijke ratio 

zijn vervaardigd. Die rationele kunst- of hier toneelregels probeerde Nil in zijn poëticale werken 

te vinden en vast te leggen. Bij de zoektocht naar de passende toneelregels en uiteindelijk de 

juiste toneelwetten vertrok Nil vanuit de regelgeving door klassieke en eigentijdse voorgangers. 

Die werden kritisch en zo wetenschappelijk mogelijk getoetst alvorens ze door Nil werden 

overgenomen of afgewezen. De goedgekeurde regels dienden dan als rationeel korset. Zoals een 

korset het vrouwenlijf in de gewenste vorm moest brengen om aan de smaak te voldoen, zo 

moesten de toneelregels de toneelstof vormen. Verstandig toneel zou immers tot in alle 

eeuwigheid op waardering kunnen rekenen en nuttig zijn voor het publiek. 

Nil paste verschillende manieren toe om zijn opvattingen over toneeltheorie bij een grote 

groep Amsterdammers onder de aandacht te brengen. Zo thematiseerde het de regels in de 

meest uiteenlopende tekstgenres: in voor- en nawoorden, in toneeltraktaten, in een grote 

toneelpoëtica, maar ook in de toneelstukken zelf. De voor- en nadelen van barok en gereguleerd 

toneel worden in de klucht Bedrooge mof uiteengezet. Verder dienden de concurrerende 

                                                             
1301 Van dé Louw zégt: ‘Méyér ét Péls sont avant tout dés théoriciéns.’ Van de Louw, Valeurs nationales, 
[1979], 255. 
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vertalingen die Nil in de beginjaren uitsluitend publiceerde als modeldrama’s. Om de regels en 

het effect van gereguleerd toneel te veraanschouwelijken, vervaardigde Nil in de beginjaren 

tegenvertalingen van nieuwe Schouwburgstukken. Dit waren positieve praktijkvoorbeelden als 

tegenhangers van de minder waarschijnlijke en soms onbegrijpelijke initiaalvertalingen die op 

de Schouwburg werden gespeeld. Via een vergelijking met de Schouwburgvertaling en 

misschien zelfs met de brontekst kon iedereen die er belangstelling voor had kennis nemen van 

de toneelregels. Juist in de beginjaren lette het genootschap erop dat zijn toneelstukken aan de 

eigen strenge regels voldeden. 

Niet alleen in de regels weerspiegelde zich het rationalisme, maar ook in de toneelstukken 

zelf. Deze zijn qua compositie en thema’s zodanig gehermodelleerd dat alle onlogische 

handelingen uit de brontekst of tegenvertaling zijn geëlimineerd, waardoor een logische en 

mogelijke handeling is ontstaan. Ook de personages zijn hierbij onder handen genomen. Zij 

gedragen zich bij Nil op consistente wijze. De personages zijn verlicht of juist onwetend, waarbij 

dé vérlichtén hét stééds van dé onwéténdén winnén. Théma’s als bijgéloof, kénnis én waarhéid, 

eer en geweten staan dikwijls centraal en sluiten aan bij het (radicaal) rationalistische discours 

van die tijd. De emoties van het publiek speelden eveneens een belangrijke rol: het doelbewust 

oproepen van specifieke emoties stond in dienst van de effectiviteit van de toneelstukken. Nil 

had daarvoor een hartstochtenleer opgesteld die in de toneeltheorie werd geïntegreerd. 

De duidelijke kritiek op de Schouwburg en haar dichters en de rigoureuze houding van Nil 

leverden in de beginjaren veel negatieve reacties op, maar ook veel aanzien, dat na de 

heropening van de Schouwburg in 1672 werd gehonoreerd met meerdere bestuursplaatsen. Nils 

rigoureuze houding kwam voort uit de overtuiging de juiste weg te bewandelen en daar anderen 

deelgenoot van te willen maken. 

Het rationalistische Amsterdamse netwerk rond Spinoza, Koerbagh en anderen heeft een 

duidelijke weerslag gehad op de activiteiten en het werk van Nil Volentibus Arduum. Binnen het 

actuele onderzoek naar de opkomst van het rationalisme, dat in de afgelopen tien jaar een hoge 

vlucht heeft genomen, heeft het genootschap enige aandacht gekregen. Dat Meyer en 

Bouwmeester hier deel van uitmaakten hebben eerdere onderzoeken al aangetoond. Met deze 

studie hoop ik duidelijk te hebben gemaakt dat het kunstgenootschap Nil ook zelf een rol heeft 

gespeeld in rationalistische kringen. Nader onderzoek naar Nil binnen filosofisch-

rationalistische kaders kan verder duidelijkheid verschaffen over de ontwikkeling, de 

verspreiding en maatschappelijke inbedding van dit gedachtengoed in Amsterdam en de functie 

die het genootschap binnen die ontwikkeling vervulde. 

In deze studie staat alleen de periode 1669-1680 centraal. Het genootschap bestond echter 

tot rond 1720, een periode die nog ononderzocht is. Bij vervolgonderzoek kan de lijn die in deze 

studie is uitgezet verder worden doorgetrokken: hoe zag de geschiedenis van het genootschap 

er na 1682 uit? Wat was de werkwijze? Wie waren de leden en wat was hun achtergrond? Een 

belangrijke vraag die voor deze vervolgperiode kan worden gesteld, is hoe de door het 

genootschap zelf ontwikkelde regels nog werden toegepast en of de inhoud van de 

toneelstukken nog even rationalistisch gekleurd was als in de beginperiode. Hetzelfde geldt voor 

bewerkingen van het eigen werk. Herdrukken werden vaak nog ingrijpend veranderd, waarbij 

onduidelijk is of dit steeds in de lijn van de eigenlijke uitgangspunten gebeurde, of dat er andere 
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invloeden of argumenten zijn aan te wijzen voor deze veranderingen. Zo publiceerde het nieuwe 

Nil in 1682 ’t Gedwongene huuwelyk, een vertaling van Molières Le mariage forcé waarvan al een 

vroegere vertaling van Adriaan Peys bestond. Bij Nil lijkt een sceptische filosoof, met wie bij 

Molière en Peys de spot wordt gedreven, in een cartesiaan te zijn veranderd, die echter 

niettemin belachelijk wordt gemaakt. Dit belachelijk maken van een cartesiaan zou op een 

omslag in de benaderingswijze van het genootschap na de heroprichting in 1682 kunnen wijzen. 

De voorwoorden bij de latere toneelstukken zouden een indicatie kunnen bieden voor 

veranderingen. Ook de connectie van Pieter Bernagie, die vrijwel hetzelfde motto als Nil zou 

hebben gebruikt, met Nil verdient nader onderzoek. Opereerde Bernagie geheel los van het 

genootschap? Of ligt het op basis van het door hem gebruikte motto en vignet niet veel meer 

voor dé hand dat hij als ‘schaduwlid’ van hét génootschap fungéérdé én dat dé tonéélstukkén dié 

tegenwoordig aan hem worden toegeschreven, in werkelijkheid niet alle van zijn hand zijn? 

De beeldvorming over Nil is in zeer hoge mate bepaald door onderzoek in de negentiende en 

twintigste eeuw. Hierdoor is het beeld van het genootschap in de late zeventiende en in de hele 

achttiende eeuw ondergesneeuwd geraakt. Dit geldt ook voor de relatie van Nil met de 

Schouwburg en het Amsterdamse stadsbestuur in deze periode. In deze studie heb ik getracht 

een aanzet te geven hoe Nil in de eerste tien jaar van zijn bestaan werd gezien. De beeldvorming 

rond het genootschap gedurende de hele achttiende eeuw blijft vooralsnog een 

onderzoeksdesideratum, waarmee het belang van het genootschap voor de achttiende-eeuwse 

literatuur beter in beeld zou kunnen worden gebracht. Ook de oprichting van andere 

kunstgenootschappen vanaf ongeveer 1680 naar het voorbeeld van Nil, zoals In magnis voluisse 

sat est, en de relatie met Nil heeft tot nog toe geen aandacht gekregen. 

Tot slot kan nog worden gewezen op de mogelijkheden van vertaalwetenschappelijk 

ondérzoék, zoals kwantitatiéf ondérzoék naar dé titélpagina’s én voorwoordén van literaire 

vertalingen. In hoeverre worden brontekstauteur, naam van de bron en vertaler genoemd? En 

welke conclusies betreffende het auteurschap en de kunstopvatting zijn daaraan te verbinden? 

De maatschappelijke betrokkenheid die Nil voornamelijk via het toneel probeerde uit te 

dragen, gaat verder dan het vroegmoderne utile dulci-topos van lering en vermaak. Op unieke 

wijze zetten zij zich voor de verbetering van de maatschappij in door het bouwen en toepassen 

van een allesomvattend literair-filosofisch systeem. Nil streefde ernaar de ander en zichzelf te 

verheffen en op die manier de maatschappij te verbeteren, hetgeen wederkerig profijt 

opleverde. Andries Pels verwoordde dit in het toneeltraktaat Gebruik én misbruik des tooneels als 

volgt: ‘Als gy maar schérp wordt, zo zyn wy, én gy voldaan’. 
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9 Bijlagen 

Hier volgt een inhoudsoverzicht van de zes tegenvertalingen die Nil vóór de sluiting van de Schouwburg in 1672 vervaardigde. De inhoud is per scène 
weergegeven. Om een indruk te krijgen van de veranderingen die Nil in zijn versie doorvoerde, heb ik ook de initiaalvertalingen per scène samengevat 
en in het overzicht opgenomen. In sommige gevallen wordt ook de inhoud van de brontekst (gedeeltelijk) weergegeven.  

Aangezien in deze studie Nil en zijn werken centraal staan, is hier niet voor een chronologische opbouw van de overzichten gekozen. Dat wil zeggen 
dat de overzichten niet beginnen met de inhoudssamenvatting van de initiaalvertalingen (of de bronteksten), maar met de samengevatte 
tegenvertalingen van Nil. De handelingsopbouw en de scènische verdeling van de initiaal- en tegenvertalingen wijken soms sterk van elkaar af ‒ 
voornamelijk bij de komische stukken. Voor de onderstaande overzichten was Nils indeling leidend. 

Agrippa (tragedie)1302 

TEGENVERTALING 
Nil, Agrippa, koning van Alba; anders de gewaande Tiberinus, 1669. 

INITIAALVERTALING 
De Graeff, Agrippa, koning van Alba, of de valsche Tiberinus, 1669. 

Personages1303 

LAVINIA, Prinses van den bloede van Alba LAVINIA, Princes uyt het Albaensche bloet 
ALBINA, dochter van Tirrenus, en zuster van Agrippa ALBINA, Dochter van den ouden Tirrhenus, Zuster van Agrippa 
KAMILLA, vertroude van Lavinia CAMILLA, Staet-Juffer van Lavinia 
JULIA, vertroude van Albina JULIA, Staet-Juffer van Albina 
MEZENSIUS, broeders zoon van Tiberinus MEZANCE, Neef van den overleeden koning Tiberinus 
FAUSTUS, vertrouwling van Mezensius FAUSTUS, Mezances vertouweling 
TIRRENUS, Prins van den bloede van Eneas, vader van Agrippa en Albina TIRRHENUS, Prins van Alba, vader van Agrippa, en Albina, uyt het bloet van Eneas. 

AGRIPPA, zoon van Tirrenus, regeerende onder den naam en gelijkenis van 
Tiberinus, Koning van Alba 

AGRIPPA, regeerende in schijn van Koning Tiberinus 

LAUZUS, ATIS, Bevelhebbers van Agrippa LAUZUS, ATIS, Officiers van de Koning 
LIJFWACHT, Stom LIJFVVACHT 

                                                             
1302 Franse bron: Philippe Quinault, Agrippa, roy d’Albe, ou le faux Tiberinus, eerste editie [s.l.] 1660. (Hier gebruikte druk: Quinault, Agrippa, 1663.) 
1303 Brontekst: LAVINIE, Princéssé du Sang dé Roys d’Albé / ALBINE, Fillé dé Tirrhéné, & sœur d’Agrippa / CAMILLE, Confidente de Lauinie / IVLIE, Confidénté d’Albiné / 
MEZENCE, Neueu de Tiberinus / FAVSTE, Confident de Mezence / TIRRHENE, Princé du Sang d’Enée, Pere d’Agrippa & d’Albiné / AGRIPPA, Fils de Tirrhene, regnant sous le 
nom & la réssémblancé dé Tibérinus. Roy d’Albé / LAVZVS, ATIS, Officiers d’Agrippa / GARDES. 
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STOET, Stom Ø 

Plaats van handeling en gespeelde tijd1304 

Hét Toonéél is ’t paléis dér Koningen van Alba, voor het vertrek van Lavinia. Ø 

Inhoud 

Nils concurrerende vertaling wijkt qua handelingsverloop hoeveelheid personages en scènes niet af van de brontekst. Hetzelfde geldt voor de initiaalvertaling van 
De Graeff. Door het heldere taalgebruik van Nil is de concurrerende vertaling veel begrijpelijker dan de initiaalvertaling. Zo heeft Nil de motieven van de personages 
duidelijker geformuleerd waardoor hun handelingen logischer lijken. Het duistere taalgebruik van de eerste vertaling staat het snelle begrip van motivaties en de 
daaruit voortvloeiende acties in de weg. 
 
[I.1] Agrippa, de broer van Albina, is gedood door koning Tiberinus. Lavinia 
was verliefd op hem. Lavinia en Albina bediscussiëren welk lot zwaarder 
weegt, de dood van de enige broer of de dood van een minnaar. 

[I.(1)]1305 Albina is van streek en woedend op Tiberinus, de man van wie ze 
eigenlijk houdt. Hij heeft haar broer Agrippa vermoord. Ook Lavinia is ontsteld, 
aangezien Agrippa haar geliefde was. Albina heeft besloten niet langer van 
Tiberinus te houden, de moordenaar van haar broer. Ze wil zich samen met 
Lavinia op hem wreken. Albina vertrekt. 

[I.2] Mezensius komt om zijn liefde aan Lavinia te openbaren. Lavinia wijst hem 
af en suggereert dat hij zijn broer Tiberinus heeft geholpen bij het uit de 
wegruimen van Agrippa. Zijn motief zouden zijn gevoelens voor Lavinia zijn 
geweest. Mezensius vertelt waarom koning Tiberinus Agrippa heeft vermoord. 
De vorst wilde een dodelijk misverstand vermijden, aangezien Agrippa teveel 
op hem leek. Mezensius weet ook te berichten dat koning Tiberinus heeft 
besloten Lavinia op te zoeken, toen hij hoorde hoe verdrietig zij was over de 
dood van haar geliefde. Hij wil haar troosten. Lavinia vindt dit vernederend. 
Mezensius verklaart zijn liefde aan haar, maar zij zegt nooit van iemand anders 
dan van Agrippa te zullen houden. 

[I.(2)] Mezance, de neef van Tiberinus, verschijnt en zegt niets met de moord op 
Agrippa te maken te hebben. Ook hij wil wraak. Volgens hem en Lavinia was het 
motief voor de moord van Tiberinus zijn gelijkenis met Agrippa. Mezance vertelt 
over de wroegingen van Tiberinus betreffende zijn daad en diens plan om zijn 
excuses aan te bieden aan Lavinia. Zij wil hem echter niet zien en zegt dat alleen 
de dood een rechtvaardige straf voor Tiberinus zou zijn. Mezance openbaart 
Lavinia plotseling zijn liefde, maar die genegenheid is niet wederzijds. Lavinia laat 
zich niet vermurwen door de liefdesverklaringen en zegt nog steeds van Agrippa 
te houden. 

[I.3] Tirrenus, de vader van Agrippa, komt op en vertelt dat Tiberinus op weg is 
naar Lavinia. Zij smeekt Mezensius dit te beletten. Mezensius is dolblij, omdat 
hij iets voor zijn beminde kan doen. Hij vertrekt. 

[I.(3)] Tirrhenus, de vader van Agrippa, komt ontsteld binnen en brengt het 
bericht dat koning Tiberinus op weg is naar Lavinia. Zij schrikt en vraagt Mezance 
de koning tegen te houden. Mezance gaat de koning tegemoet. 

[I.4] Tirrenus ziet Tiberinus aankomen en stuurt Lavinia weg. Hij wil de koning 
de levieten gaan lezen. 

[I.(4)] Tirrhenus beklaagt de dood van zijn zoon en de gevolgen daarvan. 

[I.5] Agrippa komt op verkleed als koning Tiberinus, zoals blijkt uit de [I.(5)] Lavinia is vertrokken. Agrippa komt op met enkele begeleiders, die hij 

                                                             
1304 Brontékst: ‘La Scéné ést au Palais dé Roys d’Albé, dans l’Appartémént dé Lauinié.’ 
1305 In de initiaalvertaling ontbreekt de nummering van de scènes. 
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regieaanwijzing. Hij stuurt zijn gevolg weg en is nu alleen met zijn vader 
Tirrenus. Tirrenus begroet hem als zijn zoon Agrippa en verwijt hem zijn 
ongehoorzaamheid.1306 De vader had aan zijn zoon namelijk verboden contact 
te zoeken met Lavinia. Tirrenus vindt dat Agrippa tevreden zou moeten zijn, hij 
is nu immers in schijn van Tiberinus koning van Alba. Agrippa is echter 
uitermate ongelukkig, aangezien hij zijn beminde Lavinia nu moet 
verloochenen. Tijdens dit gesprek wordt de voorgeschiedenis verteld. 
Tiberinus verdronk in een rivier op weg naar een gevecht. Tirrenus die de 
koning samen met zijn zoon vergezelde, wist alles zodanig te arrangeren, dat 
iedereen geloofde dat Agrippa in plaats van de koning was overleden. Om het 
verhaal waarschijnlijker te maken, deed Tirrenus iedereen weten dat Agrippa 
door Tiberinus was vermoord. Agrippa nam ondertussen de plaats van 
Tiberinus in. Agrippa heeft alle wensen van zijn vader opgevolgd, behalve om 
Lavinia te vergeten. Dat kan hij niet. Tirrenus die niets liever wil dan dat zijn 
zoon de troon bestijgt, heeft geen begrip voor diens liefdesverdriet. Hij wil dat 
Agrippa zich helemaal als Tiberinus gaat gedragen. Hij hoeft weliswaar niet 
met Albina te trouwen, die in het echt immers zijn zus is, maar Lavinia mag hij 
evenmin huwen. Dit zou namelijk de geloofwaardigheid van de opzet 
verzwakken. Agrippa speelt immers voor Tiberinus, de moordenaar van de 
geliefde van Lavinia. Agrippa heeft gewetensbezwaren door dit plan. 
Bovendien vindt hij dat zijn koningschap niet opweegt tegen zijn verloren 
liefde. Tirrenus probeert de bezwaren van zijn zoon weg te nemen. Zo vertelt 
hij dat Mezensius, de broer van Tiberinus, het al lang gemunt had op de troon. 

vervolgens nogal onvriendelijk wegstuurt. Nu hij met Tirrhenus alleen is, scheldt 
die hem uit voor verrader en ondankbare zoon.1307 Tirrhénus noémt Agrippa’s 
liéfdé één ‘wulpsé min’. Agrippa vérwérpt dézé béschuldigingén. Uit dé 
voorgeschiedenis die nu volgt blijkt dat hij zich moet uitgeven voor Tiberinus. 
Agrippa heeft namelijk heeft door een list van Tirrhenus de positie van koning 
Tiberinus ingenomen, nadat die was verdronken. Tirrhenus heeft aan de soldaten 
verteld dat Agrippa door Tiberinus is vermoord, en dat de dader nu gestraft moet 
worden. Tirrhenus beaamt de toedracht en wil dat Agrippa afstand neemt van 
zijn liefde voor Lavinia omwille van de macht. Hij moet zich immers gedragen als 
Tiberinus. Agrippa ziet dat niet zitten. Hij zou dan met zijn zus Albina moeten 
trouwen. Tirrhenus gaat niet in op die incestkwestie en zegt dat hem uitsluitend 
het koningschap van Agrippa interesseert.1308 Agrippa wil Lavinia de leugens van 
zijn vader vertellen. Tirrhenus antwoordt dat ze daarvoor te jong, teer en wulps 
zou zijn. Agrippa’s bédénkingén ovér hét koningschap wuift Tirrhenus weg. 
Tirrhénus én Agrippa schildérén Mézancé vérvolgéns af als ‘Rijxtyran’, dié 
onrechtvaardig, wreed en onmenselijk zou zijn.1309 Agrippa wil Lavinia zien, ook 
tegen de wil van zijn vader. Tirrhenus is het daar niet mee eens. Hij geeft aan 
Agrippa instructies, hoe hij als koning dient op te treden. 

                                                             
1306 Nil maakt direct aan het begin van de scène duidelijk dat de aangekondigde Tiberinus in werkelijkheid Agrippa is en dat Tirrenus daarvan op de hoogte is. Voor de 
lezer blijkt de vermomming uit de regieaanwijzing aan het begin van die scène. 
1307 Voor de toeschouwer die op dat ogenblik nog niet weet dat hier de verklede Agrippa opkomt, is die uitval nogal verrassend. Pas wanneer Agrippa de toedracht 
vertelt, wordt het de toeschouwer duidelijk dat Agrippa zich voordoet als Tiberinus. Ook de lezer raakt hier enigszins in de war: Agrippa’s naam staat in dé 
regieaanwijzing van sprekende namen, maar alleen uit de tekst blijkt geleidelijk dat hij zich voordoet als koning. Deze scène is zowel voor de toeschouwer als voor de 
lezer tamelijk onduidelijk, waardoor het begrip van het hele toneelstuk in het geding is. 
1308 Dit is een verschil met de brontekst. Ook in de concurrerende vertaling zegt Tirrenus dat het onmoglijk is dat zijn zoon met zijn zus gaat trouwen, omdat dit incest 
zou zijn. 
1309 In het begin van die schimptirade weet de toeschouwer/lezer niet dat het hierbij om Mezance gaat. In feite lijkt koning Tiberinus het onderwerp te zijn. Pas aan het 
einde volgt er een toespeling op Mezance. De initiaalvertaling verschilt hier op twee punten van de brontekst (en de concurrerende vertaling). Ten eerste is de 
schimptirade veel heftiger en te tweede heeft Agrippa hier ook een uitgesproken negatief oordeel over Mezance. Uit de Franse bron en in de tweede Nederlandse 
vertaling komt Agrippa minder driftig naar voren. 
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Mezensius zou zijn aanvalsplannen jegens Tiberinus alleen zijn vergeten, 
omdat hij opeens zo heftig verliefd werd op Lavinia. Tirrenus weet zijn zoon 
uiteindelijk zo ver te krijgen dat hij zich schikt in de machtsplannen van zijn 
vader. Tirrenus staat Agrippa toe, zijn geliefde Lavinia te zien, maar uiteraard 
alleen vermomd als Tiberinus. 
[II.1] Albina is op weg naar Lavinia, maar ze kan niet bij haar komen, omdat de 
deur op slot is. Ze is van streek. Enerzijds haat ze Tiberinus, omdat hij haar 
broer heeft vermoord, anderzijds houdt ze van hem, omdat hij haar minnaar is. 
Julia, haar vertrouwde, keurt haar liefde voor de moordenaar van haar broer af. 
Albina zegt dat ze haar tegenstrijdige gevoelens aan Julia openbaart en haar om 
hulp vraagt, omdat ze de verliefdheid op Tiberinus niet uit zichzelf kan 
overwinnen. 

[II. (1)] Albina bevindt zich in een dilemma. Enerzijds haat ze Tiberinus omdat hij 
haar broer Agrippa heeft vermoord en anderzijds houdt ze van hem. Iulia, haar 
staatjuffer, houdt haar de misdaden van Tiberinus voor ogen. Albina antwoordt 
dat ze niets tegen haar gevoelens kan doen, daar is ze te zwak voor.1310 

[II.2] Tirrenus vertelt aan zijn dochter Albina dat Tiberinus verliefd is op 
Lavinia én dat hij Agrippa uit ‘minnénijd’ zou hébbén vérmoord. Hij zégt tégén 
zijn dochter dat ze ervoor moet zorgen dat Lavinia Tiberinus uit het diepste 
van haar hart zal haten. 

[II.(2)] Tirrhenus komt op en beklaagt dat hij de koning niet tot inkeer kan 
brengen en dat die hem het contact met Lavinia zou hebben verboden. Albina 
verwittigt hem van haar besluit met behulp van Lavinia Tiberinus te doden. Zij 
steekt een aantal felle haattirades af op haar voormalige geliefde. Tirrhenus 
wenst even sterk de dood van de koning.1311 

[II.3] Lavinia vérschijnt én vértélt ovér Tibérinus’ wéns haar té ontmoeten. 
Albina stelt haar op de hoogte van de gevoelens van de schijnbare Tiberinus. Zij 
houdt Lavinia medeplichtig aan de dood van Agrippa, aangezien ze door haar 
liefde voor die held, de jaloezie van Tiberinus zou hebben gevoed, wat 
uiteindelijk tot de dood van Agrippa zou hebben geleid. Lavinia is het met 
Albina’s oordéél niét onééns én zégt dé koning té willén vérmoordén. Volgéns 
Albina is de onbeantwoorde liefde zelf al een grote straf voor Tiberinus. Ze 
vindt een moordaanslag te gevaarlijk voor Lavinia, maar Lavinia blijkt 
vastberaden in haar voornemen. Als ze de koning zien naderen, vlucht Lavinia. 

[II.(3)] Lavinia vraagt aan Albina waarom Tiberinus haar wil zien. Albina vertelt 
dat hij verliefd is op Lavinia. Daarover is Lavinia zeer ontsteld. Albina vindt dat 
Lavinia ongewild mede verantwoordelijk is voor de dood van Agrippa. Lavinia 
reageert erg emotioneel. Als Albina voorstelt Tiberinus te vermoorden stemt 
Lavinia daar mee in.1312 Albina prijst de wraak. De twee vrouwen zien de koning 
naderen.1313 

[II.4] Albina verwijt de gewaande Tiberinus de moord op Agrippa. Hij toont 
begrip voor haar verdriet. Op haar verwijt van ontrouw in verband met zijn 
nieuw ontdekte liefde voor Lavinia antwoordt Agrippa dat het om echte liefde 

[II.(4)] Agrippa komt op verkleed als Tiberinus. Hij verheugt zich over zijn 
koningschap en herinnert Albina aan hun liefdesrelatie. Albina scheldt hem uit. 
Agrippa zegt dat hij dit al verwachtte, aangezien hij haar broer heeft vermoord. 

                                                             
1310 Hierin verschilt de initiaalvertaling van de brontekst (en de tegenvertaling) waar Albina juist probeert controle over haar liefde te krijgen, door er met Julia over te 
praten. Iulia is in de initiaalvertaling veel langer aan het woord en uit zich veel feller dan in de brontekst en de tegenvertaling. 
1311 In de bron (en de tegenvertaling) wordt niet over een moordplan gesproken, het gaat uitsluitend om haat en wraak in het algemeen. 
1312 In de bron (en de tegenvertaling) gaat het plan om Tiberinus te doden van Lavinia uit. 
1313 Hier ontbreekt Albina’s waarschuwing aan Lavinia om dé géwaandé Tibérinus té ontvluchtén. 
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gaat en dat hij daar geen berouw over kan hebben. Albina ziet dit als bewijs 
voor zijn slechtheid. Wanneer hij zich vervolgens gaat aanbieden als 
vervangende broer, is Albina daar zeer ontsteld over. Hij verlaat haar ten slotte. 

Hij stelt echter geen andere mogelijkheid te hebben gehad, omdat Agrippa een 
staatsgreep zou hebben beraamd.1314 Albina confronteert hem met de ware reden, 
namelijk zijn liefde voor Lavinia. Daarop antwoordt de vermomde Agrippa dat hij 
al lang van Lavinia houdt. Vervolgens verzoekt hij Albina om hem niet als de 
moordenaar van haar broer te zien. Albina is razend en schreeuwt om wraak en 
dreigt hem te doden. Agrippa bejegent haar op een zeer koele manier, noemt haar 
hovaardig en rechtvaardigt zijn gedrag door zijn machtspositie en het feit dat zij 
hem niet meer behaagt. Dan bekritiseerd hij haar razernij en zegt dat ze geen 
gemeenschappelijke toekomst meer hebben, aangezien hij haar broer heeft 
vermoord. Hij vertrekt. 

[II.5] Albina begrijpt niets van het optreden van haar vermeende ex-geliefde. Ze 
wordt steeds bozer en wraakzuchtiger. 

[II.(5)] Albina’s liéfdé voor Tibérinus is nu définitiéf vérandérd in haat. 

[III.1] Faustus, de vertrouwde van Mezensius, vraagt zich af waar diens ambitie 
om koning te worden is gebleven. Mezensius verklaart dat liefde sterker is dan 
eerzucht. Zijn liefde voor Lavinia is voor hem belangrijker dan de macht. 

[III.(1)] Faustus adviseert zijn heer Mezance zijn aanhangers bijeen te brengen en 
een staatsgreep te plegen, zodat Mezance koning kan worden.1315 Mezance is 
echter dermate verliefd dat hij helemaal geen behoefte heeft aan macht. 

[III.2] Mezensius begrijpt niet waarom Tiberinus, dus eigenlijk Agrippa, zo 
ontsteld is, want alle vijanden zijn overwonnen. De valse koning beaamt dit en 
geeft een persoonlijke reden voor zijn emoties. Hij zegt niet meer van Albina, 
maar van Lavinia te houden. Daar schrikt Mezensius van, aangezien hij zelf van 
haar houdt. Hij vermaant de koning zich niet over te geven aan deze liefde, 
gezien zijn positie en de zinloosheid daarvan: Lavinia is standvastig is in haar 
liefde voor de dode Agrippa. De vermomde Agrippa is verheugd als hij van 
Lavinia’s liéfdé én van haar haat voor Tibérinus hoort. Dé géwaandé Tibérinus 
slaat de waarschuwingen van Mezensius in de wind en zegt dat hij een 
mogelijkheid heeft om Lavinia aan zich te binden. 

[III.(2)] Mezance vraagt aan de vermeende Tiberinus, waarom die zo 
zwaarmoedig is. De omstandigheden zijn immers zeer gunstig. De koning bekent 
dat zijn verdriet niets te maken heeft met zijn politieke functie, maar met het feit 
dat hij ondertussen van Lavinia is gaan houden en niet meer van Albina. Daar 
schrikt Mezance van. Hij legt uit dat Tiberinus geen kansen heeft bij Lavinia, 
aangezien hij Agrippa, haar geliefde, heeft vermoord. De vermomde koning is blij 
te horen dat Lavinia zo standvastig is in haar liefde. Mezance vermaant de koning 
zich conform zijn positie te gedragen. Agrippa zegt de macht te hebben Lavinia zo 
ver te krijgen dat ze van hem houdt. 

[III.3] Faustus, de vertrouwde van Mezensius, interpreteert dit als een dreiging 
om haar tegen haar wil en met geweld te zullen trouwen. 

[III.(3)] Faustus, de vertrouwde van Mezance, veroordeelt het tirannieke optreden 
van de gewaande Tiberinus. 

[III.4] Lavinia verzoekt Mezensius Tiberinus te doden, omdat ze diens 
liefdesverklaringen ongewenst vindt. Na een korte aarzeling is Mezensius daar 
snel toe bereid en is hij uitermate blij zijn liefde voor Lavinia te kunnen 
bewijzen. Hij zegt daar geen tegenprestatie voor te verwachten. 

[III.(4)] Lavinia uit haar afschuw over Tiberinus en diens liefde voor haar. 
Mezance vertelt haar dat het nog veel erger is, de dwingland Tiberinus wil haar 
namelijk met geweld tot vrouw nemen. Lavinia smeekt Mezance haar voor dit lot 
te behoeden door de koning te vermoorden. Hij duidt dit als zuivere liefde1316 en 
stemt naar een korte bezwijming in om haar te helpen. Mezance is echter 

                                                             
1314 Die motivatie is toegevoegd door De Graeff. 
1315 Dit advies vinden we niet in de brontekst (en de tegenvertaling). 
1316 Die duiding vinden we niet in de bron (en de tegenvertaling). 
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teleurgesteld na de volgende liefdesverklaring van Lavinia voor de schijnbaar 
dode Agrippa. Desondanks wil Mezance zijn liefde aan haar tonen en zegt hij voor 
zijn daad geen tegenprestatie te verwachten. Lavinia vertrekt. 

[III.5] Mezensius vertelt Tirrenus, de vader van de doodgewaande Agrippa, over 
zijn moordplannen. Tirrenus probeert hem daar op allerlei manieren van af te 
brengen. Mezensius is echter vastberaden en duldt geen tegenspraak. Hij 
vraagt Tirrenus de leiding bij de opstand over te nemen en zodoende lukt het 
Tirrenus uitstel van zes dagen te krijgen. 

[III.(5)] Tirrhenus komt en Mezance legt aan hem uit dat hij van plan is Tiberinus 
te doden. Tirrhenus schrikt en reageert in eerste instantie vol onbegrip. Maar 
Mezance zegt dat zijn liefde en plichtsbesef hem gebieden te handelen. Tirrhenus 
probeert hem op allerlei manieren te weerhouden van zijn opzet. Daar wil 
Mezance niets van horen en hij vraagt Tirrhenus naar de concrete invulling van 
het plan. Tirrhénus légt uit dat zo’n aanslag één goédé voorbéréiding véréist, 
aangezien het krijgsvolk van Tiberinus in de hele stad verspreid staat. Mezance 
legt zich daarbij neer. 

[IV.1] Tirrenus is gevangen gezet, dat vertelt Mezensius aan Lavinia. Daarom 
geeft zij aan Mezensius opdracht Tiberinus zo snel mogelijk te doden. Agrippa 
nadert in zijn vermomming en Mezensius vertrekt om de aanslag voor te 
bereiden. 

[IV.(1)] Mezance vertelt dat Tirrhenus in hechtenis is genomen door Tiberinus. 
Daardoor komt de geplande aanslag op losse schroeven te staan en daardoor zijn 
ze nu zelf ook in gevaar, aldus Mezance. Lavinia geeft Mezance de opdracht het 
moordplan zo snél mogélijk uit té voérén, nog voor Tirrhénus’ événtuélé dood in 
gevangenschap. Mezance is daartoe bereid en wil de moord tijdens de 
offerceremonie voltrekken. Hij ziet de koning naderen en vertrekt.  

[IV.2] Agrippa is blij zijn geliefde eindelijk te zien. Hij verklaart haar zijn liefde, 
vermomd als Tiberinus. Lavinia is ontsteld omdat hij haar zo sterk aan haar 
geliefde Agrippa herinnert, maar ze windt geen doekjes om haar haat voor de 
géwaandé Tibérinus. Agrippa’s gévoéléns wordén aangéwakkérd door stééds 
nieuwe liefdesbetuigingen van Lavinia voor de gewaande dode. Dit gaat zo ver 
dat Agrippa zijn leugens niet langer kan volhouden. Hij wil zich bekend maken 
aan haar en laat zijn vader Tirrenus halen. 

[IV.(2)] Agrippa, verkleed als Tiberinus, verklaart aan Lavinia zijn liefde en hoopt 
van haar hetzelfde. Lavinia wordt emotioneel wanneer ze de koning ziet, omdat 
hij haar aan haar geliefde doet denken. Wanneer Lavinia de koning van 
wreedheid beticht en hem verzoekt zijn emoties in toom te houden, blijft die 
alsmaar zijn liefde herhalen. Agrippa probeert haar te lokken met zijn 
koningschap en allerlei luxe, maar Lavinia zegt daarboven de dood te verkiezen. 
Agrippa uit zijn verbazing over haar onverzettelijke liefde en kan zich niet meer 
beheersen door zijn verdriet en door haar schoonheid, daarom maakt hij zijn 
ware identiteit aan haar bekend. Hij laat zijn vader uit de gevangenis halen om dit 
alles te bevestigen. 

[IV.3] Tirrenus ontkent dat de aanwezige zijn zoon is en noemt hem een 
leugenaar. Hij noemt het een list van Tiberinus om de liefde van Lavinia te 
verwerven. Lavinia is zich niet zeker of de koning niet toch de waarheid 
spreekt. Tirrenus stuurt haar weg en hoopt zo haar twijfels te laten verdwijnen.  

[IV.(3)] Tirrhenus ontkent dat de koning zijn zoon is en zegt liever te willen 
sterven dan dit te beamen. Volgens hem wil de koning door deze truc de liefde 
van Lavinia winnen. Lavinia twijfelt aanvankelijk, maar gelooft uiteindelijk 
Tirrhenus en besluit weg te gaan, om te voorkomen dat ze overmand wordt door 
haar liefde.1317 

[IV.4] Tirrenus houdt zijn zoon tegen die Lavinia wil volgen en zegt hem dat hij 
aan zijn plichten moet denken. Tirrenus legt aan de vergramde Agrippa uit dat 

Vervolg van [IV.(3)] Tirrhenus vermaant Agrippa zich nu weer redelijk te 
gedragen. Hij zegt Agrippa alleen om diens eigen bestwil als zoon te hebben 

                                                             
1317 In de bron en de tegenvertaling neemt ze dit besluit niet zelf, maar wordt ze weggestuurd. 
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hij hem alleen heeft verloochend om zijn koningsschap niet in gevaar te 
brengen. Agrippa zegt dat zijn liefde sterker is dan zijn drang om aan de 
eerzucht van zijn vader te voldoen. Hij kan zijn geliefde niet zo zinloos zien 
lijden. Tirrenus vertelt over de aanslag die door Mezensius wordt beraamd en 
hoopt dat Agrippa door dit gevaar weer zal gehoorzamen. 

verloochend. Agrippa kan zijn liefde echter niet ontkennen. Tirrhenus legt uit dat 
er acuut gevaar dreigt van Mezance, die Agrippa wil vermoorden. Hij geeft 
instructies aan zijn zoon, onder andere moet Agrippa Mezance in hechtenis 
nemen.1318 Agrippa’s bézwarén wuift Tirrhénus wég door Mézancé als één 
koningsmoordenaar af te schilderen. Ze horen iemand naderen en Tirrhenus doet 
alsof hij een ruzieachtig gesprek met de koning voert. 

[IV.5] De tempel is gereed en Tirrenus die de koning omwille van de 
waarschijnlijkheid uitscheldedt, wordt afgevoerd. 

[IV.(4)] Het bericht komt dat de tempel gereed is voor het offer. Tirrhenus gaat 
door met schimpen en wordt teruggebracht naar de gevangenis. 

[V.1] Lavinia heeft een slecht voorgevoel en wil de aanslag uitstellen. Daarom 
stuurt ze Faustus naar Mezensius. 

[V.(1)] Lavinia is van gedachte veranderd en stuurt Faustus erop uit de 
moordaanslag te voorkomen. Faustus denkt daar anders over. Beiden 
discussiëren erover of een koning al dan niet gedood mag worden.1319 Camilla, 
haar staatjuffer, keurt eveneens af dat Lavinia terugkomt op haar woorden, maar 
Lavinia blijft bij haar voornemen. Faustus vertrekt. 

[V.2] Tirrenus komt en overtuigt Lavinia ervan dat de koning daadwerkelijk 
Tiberinus is en niet Agrippa. Hij wakkeert haar haat en wraakzucht aan. Lavinia 
twijfelt nu niet meer over de juistheid van de aanslag en vertelt blij over de 
aanslag op Tiberinus die op dat ogenblik plaatsvindt. Tirrenus schrikt en wil dit 
beletten. 

[V.(2)] Lavinia vraagt aan Tirrhenus, die nu verschijnt, haar twijfels weg te nemen. 
Direct daarna is ze er echter van overtuigd dat de koning daadwerkelijk Tiberinus 
is en dat ze hem haat. Tirrhenus wakkert haar haat en wraakzucht aan. Lavinia 
vertelt over haar plan de aanslag zo spoedig mogelijk uit te voeren.1320 Er ontstaat 
een lange woordenwisseling tussen Lavinia en Tirrhenus. Deze keer verdedigt 
Lavinia de aanslag en Tirrhenus twijfelt aan de rechtmatigheid daarvan en hij 
roept Lavinia op wat standvastiger te zijn en zich niet zo door haar emoties te 
laten overmannen.1321 

[V.3] Faustus komt met het bericht dat hij de moord niet meer kon voorkomen. 
Met afgrijzen hoort Tirrenus over de aanslag en het feit dat zijn dochter Albina 
de koning, maar in waarheid haar broer, heeft vermoord. Tirrenus vertelt nu 
dat de koning Agrippa was. Hij is ten einde raad, evenals Lavinia, die beseft dat 
ze verantwoordelijk is voor de dood van haar geliefde. Ze valt flauw, komt weer 
tot bewustzijn en scheldt vervolgens Tirrenus uit. Ze eist dat hij samen met 
haar en Mezensius voor dit misdrijf wordt gestraft. 

[V.(5)] Faustus vertelt dat hij de moord niet meer kon voorkomen. Er volgt een 
bodeverhaal waarin deze de toedracht van de aanslag verklaart en hoe Albina de 
koning heeft gedood.1322 Lavinia is zeer tevreden over de afloop, maar wanneer ze 
van Tirrhenus hoort dat de vermoorde toch Agrippa en niet Tiberinus is, 
bezwijmt ze. Faustus beschrijft haar kritieke toestand en de oorzaak, namelijk 
haar ontsteltenis.1323 Tirrhenus beseft dat het allemaal zijn schuld is, hij is ten 
einde raad. Wanneer Lavinia weer bij bewustzijn is, verwijt ze Tirrhenus zijn 
leugens en maakt ze hem verantwoordelijk voor de dood van Agrippa. Ze geeft de 

                                                             
1318 Die adviezen ontbreken in de brontekst en de tegenvertaling. 
1319 De Graeff heeft die discussie toegevoegd. 
1320 Dat is een opvallend verschil met de brontekst en de tegenvertaling waar Lavinia bericht dat het plan net wordt uitgevoerd. 
1321 Dit heeft De Graeff toegevoegd. 
1322 Die beschrijving is veel langer en gedetaileerder dan in de brontekst. 
1323 Die beschrijving is toegevoegd door De Graeff. 
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opdracht Mézancé té zoékén, zodat zij mét z’n driéën voor dit misdrijf kunnen 
boeten. Tirrhenus wil onmiddellijk zelfmoord plegen. 

[V.4] Albina wil haar excuses aanbieden aan haar vader en Lavinia voor haar 
misdrijf. 

[V.(4)] Albina vraagt om vergiffenis, voor haar misdrijf. Lavinia vertelt haar dat ze 
haar broer en niet Tiberinus heeft vermoord. Albina antwoordt dat ze niemand 
heeft vermoord. 

[V.5] Agrippa verschijnt. Hij blijkt in leven, omdat Albina haar gewaande ex-
geliefde niet kon vermoorden. Pas nu herkent ze in de koning haar broer. 
Tirrenus en Lavinia zijn blij. Agrippa vertelt wat er alles is gebeurd, onder 
andere heeft Mezensius zich uit liefde voor Lavinia gedood. Lavinia en Agrippa 
tonen hun achting voor Mezensius, maar zijn voornamelijk blij met elkaar. 
Lavinia, aan wie nu na de dood van Mezensius, de scepter toekomt, wil samen 
met Agrippa regeren. 

[V.(5)] Agrippa verschijnt. Tirrhenus en Lavinia zijn opgelucht en Albina beseft 
dat het haar broer is en niet Tiberinus die ze in leven heeft gehouden. Agrippa 
verklaart de toedracht. Mezance wilde niet opgeven en heeft zich ten slotte in zijn 
blinde wanhoop zelf gedood. Lavinia betreurt dit, maar zegt ook dat niemand hem 
van zijn haat op de koning had kunnen afbrengen. Ze is tevreden met de afloop. 
Nu zij de rechtmatige troonopvolger is, wil ze samen met Agrippa regeren, 
vanwege diens moed.1324 

Gelyke tweelingen (komedie) 

TEGENVERTALING 
Nil, De gelyke tweelingen, 1670. 

INITIAALVERTALING 
Blasius, Dubbel en enkkel, 1670. 

BRONTEKST1325 
Platus, Menaechmi, 200 v.Chr. 
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Blasius heeft de personages vooral qua naam vernederlandst. De karakter heeft hij bijgehouden. Nil heeft het personage Kees Koenen toegevoegd omwille van de 
waarschijnlijkheid. Alle personages gedragen en uiten zich bij Nil consistenter dan hun tegenhangers in de eerste vertaling. Het taalgebruik is in beide vertalingen 
tamelijk plat. Zo worden er veel bastaardvloeken gebruikt. Vooral in de tegenvertaling is het plat Amsterdams. 
 
DOCTER POLIFEMUS DOCTOR MUCH MEDICUS, een arts 
DE OUDSTE QUIRIJN BON-AVONTUUR SANS TERRE, DE VERDOOLDE1326 MENAECHMUS SOSICLES 
DE JONGSTE QUIRIJN BON-AVONTUUR SANS TERRE, DE VENOEMDE, eerst 

geheeten Innocent1 
MENAECHMUS van Epidamnus 

JORDEN, Vader van Beelie VROUTJE, Moeder van Kommerijn SENEX, vader van Matrona 
BEELIE, Huisvrouw van de Jongste Quirijn KOMMERYN, Huis-vrow van Bonavontuur de verdoolde MATRONA, vrouw van Menaechmus van Epidamnus 
ANTONIO, Portugees, Faktoor van de Oudste Quirijn SLOKKER, sijn [Bonavontuur, de vernoemde] Knecht MESSENIO, slaaf van Menaechmus Sosicles 

                                                             
1324 De Graeff heeft nog een slotzin toegévoégd ovér hét toéval: ‘hét los géluk vértoont / Hoé Prins Agrippa wért door min tot Vorst gékroont’. Niét hét karaktér van dé 
slechteriken zorgt voor de verwikkelingen, maar het toeval. De goede afloop komt niet voort uit de standvastigheid van de goede personages, maar uit het toeval. 
1325 Gebruikt exemplaar: Plautus, Westendorp Boerma, Menaechmi, 1959. 
1326 Nil heeft de twee Bon-Avonturen omgedraaid. Zie Harmsen, ‘Inléiding’, 1985, 45. 
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KEES KOENEN, een Schipper Ø Ø 
TYS TAFELBEEZEM, een Panlikker KAKKERLAK, een Panlikker, sijn [Bonavontuur de 

verdoolde] Knecht 
PENICULUS, klaploper 

LIEVIJNTJE, een Hoer MOOI-AAL, een Hoer EROTIUM, minnares van Menaechmus van Epidamnus 
JOOST SMUIGER, een Hoerewaardt SMEERVET, haar Kok Cylinder, kok van Erotium 
KNIERTJE, Meidt van Lievijntje OOPJE CENTE, haar Meid ANCILLA, dienstmaagd van Erotium 
Vier Arbeiders 
Een Vischdraager 

MANSHART, SJAPPER, Schouts Dienaars 
Met noch 2. STOMME 

LORARII 

Plaats van handeling en gespeelde tijd 

Het Toonéél is t’Amstérdam, in ’t Joodén quartiér, by 
’t Lazarushuis. 
Het spel begint een uur voor, en eindigt vier uuren na 
de middag. 

Het Spel begint in des Gravenhage ds Morgens, en 
eindigt voor de eerste Nacht. 

Ø 

Inhoud 

De vertaling van Blasius volgt het handelingsverloop bij Plautus nauwkeurig. Nil heeft omwille van de waarschijnlijkheid op een aantal punten in het stuk ingegrepen. 
Zo is, anders dan in de bron, geen van de broers op zoek naar de ander, waardoor hun onmoeting daadwerkelijk heel verrassend voor hen komt. Ook is bijvoorbeeld 
de voorgeschiedenis uitgebreid en krijgt het publiek te zien waarom ze ook qua kleding op elkaar lijken. 
 
Ø Ø [Proloog] Het stuk speelt zich af in Epidamnus op 

Sicilië. De voorgeschiedenis van het stuk is als volgt: 
In Syracus woonden een tweeling van zeven jaar, die 
zo zeer op elkaar leken dat niemand ze uit elkaar kon 
houden. De vader raakte één van de jongens kwijt 
tijdens een reis naar Tarente in een mensenmassa op 
de kermis. Een koopman uit Epidamnus nam het kind 
mee naar huis. De vader overleed van verdriet en 
keerde niet terug naar huis. Ter nagedachtenis aan 
de verdwenen broer, gaf de grootvader de 
thuisgebleven jongen de naam van de verdwenen 
broer, Menaechmus. De verdwenen broer leefde 
voortaan in Epidamnus en werd de enige erfgenaam 
van de koopman die hem had meegenonmen. De 
andere tweeling, Menaechmus-Sosicles, is nu op zijn 
zoektocht naar zijn tweelingbroer in Epidamnus 
aangekomen. 
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[I.1] Tys Tafelbeezem is op weg naar Quirijn die hem 
regelmatig voorziet van eten. Onderweg ontmoet hij 
dokter Polifemus. Tys vraagt aan de doktor hoe hij 
ervoor zou kunnen zorgen dat hij zonder ophouden 
zou kunnen eten. Hij heeft zijn naam niet voor niets 
aan zijn eetlust te danken. Dokter Polifemus geeft 
Tys het advies niet te veel te eten en zijn urine bij 
hem te laten onderzoeken. 

[I.1] Kakkerlak zingt een liedje. Daarna vertelt hij een 
klaploper te zijn. Hij is onderweg naar zijn 
‘Héérschop’ én hoopt hij daar étén én drank té 
krijgen. 

[I.1] Peniculus stelt zich voor als tafelschuimer die op 
weg is naar Menaechmus van Epidamnus om daar te 
smullen. 

[I.2] De jongste Quirijn komt scheldend zijn huis uit. 
Hij is boos op zijn vrouw Beelie die alsmaar 
chagrijnig is en hem van zijn vrijheid berooft. Hij ziet 
Tys en vraagt diens mening over zijn uiterlijk. Tys 
merkt op dat Quirijn een fluwelen mantel draagt. 
Quirijn heeft die van zijn vrouw gestolen en wil hem 
nu aan zijn minnares Lievijntje geven, een publieke 
vrouw. Nadat Tys Quirijn uitvoerig 
gecomplimenteerd heeft, mag hij meegaan naar 
Lievijntje, waar Quirijn zijn middagmaal wil nuttigen. 
Quirijn klaagt over zijn situatie als echtgenoot en 
vertelt dat hij alleen vanuit financiële overwegingen 
met Beelie is getrouwd. Hij had toen namelijk al zijn 
geld verbrast. Het enige voordeel van Beelie is 
volgens Quirijn haar rijkdom, voor de rest vindt hij 
haar maar niets. Quirijn vertelt ook kort dat hij zijn 
broer jaren geleden kwijt is geraakt. Hij krijgt op zijn 
vraag waar de mantel naar ruikt, van Tys het 
antwoord: naar bedriegerij en overspel. Tenslotte 
vraagt hij aan Tys het geld van het pak dat Tys voor 
Quirijn moest laten verkopen. Quirijn wil dit geld 
onmiddellijk besteden aan het etentje en aan 
Lievijntje. 

[I.2] Kakkerlak hoort toevallig hoe Bonavontuur de 
Verdoolde al ruziënd met zijn vrouw zijn huis uit 
komt. Bonavontuur verwijt haar haar dominant 
gedrag en wil haar nu eens flink straffen, door naar 
Moy-Aaltje te gaan, een publieke vrouw. Kakkerlak 
ziet zijn kans gekomen. Ondertussen heeft 
Bonavontuur zijn vrouw het huis binnengestoten en 
de deur dichtgedaan. Hij is apetrots op zijn mannelijk 
gedrag en verlangt naar een tafelschuimer die hem 
voor zijn volhardendheid wil prijzen en dit samen 
met hem met een feestmaal wil vieren. 
[I.3] Kakkerlak spreekt Bonavontuur de Verdoolde 
aan. Het duurt even voordat Bonavontuur Kakkerlak 
herkent. Bonavontuur prijst het tijdstip waarop 
Kakkerlak is gekomen. Die antwoordt dat hij een 
goede neus heeft voor heeft gunstige situaties. Op de 
vraag van Bonavontuur waar de mantel naar ruikt, 
zegt Kakkerlak te kunnen ruiken dat Bonavontuur 
die naar het bordeel wil brengen en dat die gestolen 
is van zijn vrouw Kommerijn. Bonavontuur vraagt 
Kakkerlak vervolgens om bewondering voor zijn 
moedige daad, te weten de diefstal van de mantel. 
Kakkerlak prijst hem, maar laat er geen twijfels over 
bestaan, dat zijn enige doel een lekkere maaltijd is. 
Ze zijn aangekomen voor de deur van de prostituee 
Moy-Aal. 

[I.2] Menaechmus van Epidamnus komt zijn huis uit, 
terwijl hij zijn vrouw uitscheldt, omdat ze 
achterdochtig is en alsmaar ruzie zoekt. Hij is van 
plan zijn minnares op te zoeken, omdat zijn vrouw 
hem toch van overspel verdenkt. Peniculus vreest 
voor zijn maaltijd. Menaechmus is trots op zijn 
mannelijk doorzettingsvermogen. Hij heeft een 
mantel bij zich die hij van zijn vrouw heeft gestolen 
en die hij nu aan zijn maîtresse wil geven. Wanneer 
Peniculus hem aanspreekt schrikt hij behoorlijk. Hij 
herkent zijn makker en vraagt hem om wat vleiende 
opmerkingen. Peniculus houdt zich echter nogal in 
met complimenten, omdat hij eerst zeker wil weten 
dat hij daadwerkelijk een maaltijd zal krijgen. 
Menaechmus laat Peniculus aan de mantel ruiken. 
Peniculus vindt hem naar hoererij enz. stinken en 
maakt enkele scabreuze opmerkingen. Menaechmus 
beaamt dat de mantel voor zijn courtisane Erotium is 
die hij nu zal vragen om een etentje voor te bereiden. 
Peniculus kan het bijna niet afwachten en bonkt hard 
tegen de deur van het bordeel. 

[I.3] Lievijntje begroet Quirijn. Tys is boos, omdat ze 
hem niet heeft begroet, en maakt alsmaar ironische 
opmerkingen over Quirijns spilzucht en de 
(on)oprechtheid van Lievijntjes gevoelens. Quirijn 

[I.4] Bonavontuur de Verdoolde en Moy-Aal 
begroeten elkaar als geliefden. Kakkerlak maakt daar 
een ironische opmerking over. Moy-Aal stelt aan 
Bonavontuur voor om samen uitgebreid te eten en 

[I.3] Erotium begroet Menaechmus op verliefde wijze 
en negeert Peniculus. Menaechmus vertelt zijn plan, 
hij wil een etentje en een drinkwedstrijd. De prijs van 
deze wedstrijd is een nacht met Erotium. Vervolgens 
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wil met Tys een drinkwedstrijd aangaan. Hij geeft de 
mantel aan Lievijntje, maar niet zonder te vermelden 
dat hij hem eigenlijk al aan zijn vrouw had gegeven. 
Vervolgens klaagt hij opnieuw over zijn echtgenote. 
Lievijntje is dolblij met de mantel en wil alles voor 
Quirijn doen. Die bestelt een vismaaltijd voor over 
één uur zodat zé dan mét z’n drieën kunnen eten. 

vervolgens naar bed te gaan. Bonavontuur geeft haar 
de mantel en vraagt haar een feestmaal voor te 
bereiden. 

uit hij zich nog eens negatief over zijn vrouw. 
Peniculus trekt de verliefdheid van Erotium in twijfel 
door een ironische opmerking. Hij vertelt de mantel 
onder groot gevaar zijn huis uit te hebben 
gesmokkeld en hij bestelt een uitgebreide maaltijd 
voor hen drieën. De twee mannen vertrekken naar 
het forum. Erotium laat de kok Cylinder roepen. 

[I.4] Joost Smuiger, waard en tevens kok van het 
bordeel van Lievijntje, vertelt dat Tys Tafelbezem 
een enorme veelvraat is, nadat Lievijntje hem de 
opdracht heeft gegeven het etentje voor te bereiden. 

[I.5] Moy-Aal geeft aan haar kok Smeervet de 
opdracht naar de markt te gaan en vervolgens het 
etentje voor te bereiden. Smeervet merkt op dat 
Kakkerlak grote hoeveelheden kan eten, wanneer hij 
daar zelf niet voor hoeft te betalen. 

[I.4] Ze stuurt hem naar de markt om de 
benodigdheden voor een maaltijd voor drie personen 
te halen. Als Cylinder hoort dat Peniculus één van de 
gasten is, herinnert hij Erotium aan diens vraatzucht. 

[II.1] De oudste Quirijn is drie dagen geleden samen 
met zijn Portugese knecht en handelsagent Antonio 
in Amsterdam aangekomen. Ze zijn op weg naar de 
beurs om hun geld bij een joodse geldwisselaar te 
laten wisselen. Maar aangezien ze te vroeg zijn, wil 
Antonio nog eens het levensverhaal horen van 
Quirijn. Quirijn vertelt dat hij 26 jaar geleden met 
zijn vader vanuit Amersfoort naar de Amsterdamse 
kermis op de Nieuwmarkt is gegaan. Daar raakten ze 
elkaar kwijt in de mensenmassa. Een man die deed 
alsof hij het huilende jongetje wilde helpen bij het 
terugvinden van zijn vader, voerde de jongen echter 
dronken en verkocht hem als knecht voor overzee. 
De tienjarige Quirijn koesterde geen verdenking, 
omdat die man overal plausibele redenen voor gaf. 
Via Texel kwam Quirijn terecht in Mexico. Daar werd 
hij aan een rijke man verkocht die hem echter na 
enkele jaren vrijliet en hem zelfs financieel op weg 
hielp. Na scheepsmakelaar te zijn geweest, vestigde 
hij zich in Brazilië en begon met de tabaksteelt. In 
zijn functie als tabaksproducent is hij nu naar 
Amsterdam gekomen. Hier wil hij met hulp van 
Antonio een scheepslading verkopen. Antonio vertelt 
dat hij al sinds vijf jaar de tevreden knecht is van 
Quirijn. Quirijn vraagt aan Antonio hoe zijn nieuwe 
pak staat en of hij op die manier voor zijn vrienden in 

[II.1] De andere Bonavontuur, de Vernoemde, en zijn 
knecht Slokker zijn net in Den Haag aangekomen. Op 
de vraag van Slokker wat ze hier komen doen, legt 
Bonavontuur uit dat ze hier op zoek zijn naar zijn 
broer. Slokker zegt heel kort iets over de 
voorgeschiedenis: ze zijn al zes jaar op zoek naar 
deze broer en hebben nergens een spoor van hem 
kunnen vinden. Het is duidelijk dat Slokker geen zin 
meer heeft in die zoekactie. Maar Bonavontuur duldt 
geen tegenspraak. Slokker begint nu over de slechte 
reputatie van Den Haag te vertellen. Bedriegers en 
criminele prostituees zijn volgens de knecht een 
kenmerk van Den Haag en hebben het voornamelijk 
op vreemdelingen gemunt. Bonavontuur de 
Vernoemde ergert zich aan het geklets van Slokker 
en neemt hem de tas af, omdat Slokker regelmatig 
geld aan vrouwen spendeert. 

[II.1] Menaechmus-Sosicles is net met zijn slaaf 
Messenio in Epidamnus aangekomen. Messenio 
vraagt wat ze hier gaan doen. Menaechmus legt uit 
dat hij op zoek is naar zijn broer. De slaaf houdt het 
voor gezien met de zoektocht die nu al zes jaar duurt 
en niets heeft opgeleverd. Hij gelooft niet dat de 
broer nog leeft. Menaechmus wil echter zekerheid 
hebben over de vraag of zijn broer al dan niet in 
leven is. Messenio wil het liefst direct weer naar huis 
vertrekken. Menaechmus ergert zich aan het 
vervelende gedrag van zijn slaaf en beveelt hem zijn 
mond te houden. Messenio doet dat echter niet en 
wijst zijn baas erop dat er niet veel geld meer over is. 
Ook waarschuwt hij zijn baas voor de criminele 
inwoners van Epidamnus, vooral de prostituees. 
Zelfs de naam van de stad verraadt al de dreiging die 
van haar inwoners uitgaat, aldus Messenio. Omdat 
Menaechmus vreest dat de slaaf hun geld aan 
vrouwen zal besteden eist hij de geldbeurs van hem. 
Messenio gehoorzaamt. 
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Amersfoort voor de dag kan komen. Antonio vindt 
het een mooi pak en prijst het feit dat Quirijn het 
voor zo weinig geld heeft kunnen kopen. Antonio 
hoopt dat het pak niet gestolen is, anders zou dat 
heel wat problemen kunnen veroorzaken. Hij maakt 
nog enkele opmerkingen over de zedeloosheid van 
de Amsterdammers. Volgens hem is de hele stad vol 
criminelen, dobbelaars, hoeren enz. Vooral de 
Amsterdamse prostituees zouden heel erg zijn. 
Quirijn neemt Antonio voor alle zekerheid het geld af 
dat hij normaliter bewaart. 
[II.2] Joost Smuiger, de bordeelkok, komt net terug 
van de vismarkt met de vis voor de maaltijd die de 
jongste Quirijn heeft besteld. Joost is verrast dat 
Quirijn nu al voor de deur staat te wachten. Hij denkt 
immers de andere Quirijn voor zich te hebben. De 
oudste Quirijn is verbaasd dat die man hem kent. 
Joost begrijpt daarentegen niet waarom Quirijn doet 
alsof hij hem niet kent. Hij gaat daar echter niet 
verder op in en roemt de vis die hij voor het etentje 
van de jonge Quirijn heeft gekocht. Joost stuurt de 
visdrager naar binnen om de vis daar af te leveren. 

[II.2] Oopje Cente, de meid van de prostituee, en 
Smeervet, de kok, komen terug van de markt. Ze zien 
Bonavontuur de Vernoemde en denken Bonavontuur 
de Verdoolde voor zich te hebben. 

[II.2] Cylinder komt terug van de markt. Hij gelooft 
Menaechmus van Epidamnus voor zich te hebben en 
spreekt hem aan. 

[II.3] Joost wil weten of er behalve Antonio nog 
andere gasten komen eten, hij heeft immers alleen op 
Lievijntje, Tys en Quirijn gerekend. De oudste Quirijn 
begrijpt niet wat deze man van hem wil. Hij geeft 
Joost de raad zich in verband met zijn geestesziekte 
te laten behandelen. Maar Joost blijft volhouden dat 
hij hem kent en wijst erop dat hij zelfs zijn naam 
kent. Antonio ziet hierdoor zijn beeld van de 
criminele Amsterdammer bevestigd. Joost probeert 
Quirijns geheugen op te frissen, door hem te 
vertellen dat hij verleden mei in Amsterdam is 
komen wonen. Hij vertrekt tenslotte om het eten te 
gaan bereiden. 

Vervolg [II.2] De opmerking over Bonavontuurs 
vroege komst en de vraag naar zijn begeleider 
Kakkerlak komen Bonavontuur de Vernoemde 
vreemd voor. Hij verbaast zich erover dat die lui zijn 
naam kennen, maar neemt aan dat ze niet goed wijs 
zijn, aangezien ze vreemde dingen beweren. Slokker 
ziet dit als bevestiging voor het feit dat de Hagenaren 
niet te vertrouwen zijn. Oopje Cente weet niet of 
Bonavontuur haar voor de gek wil houden, of dat hij 
zo reageert omdat hij vreest hier voor het bordeel als 
klant ontdekt te zullen worden. Ze zegt zijn naam te 
kennen, omdat hij een stamgast is bij Moy-Aal in het 
bordeel, die regelmatig sieraden van zijn vrouw voor 
Moy-Aal meeneemt. Bonavontuur ontkent dit en 
bélédigt haar door Oopjé Cénté ‘oopén jé Céntrum’ té 
noemen. De ruzie gaat nog even door, tot de kok haar 

Vervolg [II.2] Menaechmus-Sosicles kan niet 
bégrijpén waarom dézé vréémdéling hém op zo’n 
vertrouwde toon aanspreekt, hij denkt dat die man 
gek is. Messenio daarentegen meent dat dit een 
boevenstreek van zijn heer Menaechmus van 
Epidamnus is. Kok Cylinder heeft het over de 
tafelschuimer, het eten, het huis van Menaechmus 
etc. Omdat Menaechmus-Sosicles zegt daar niets van 
af te weten, gelooft Cylinder dat Menaechmus hem 
voor de gek wil houden. Cylinder gaat naar binnen 
om het eten voor te bereiden. 
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naar binnen roept om het etentje voor te bereiden. 
[II.4] Dit is te veel voor de oudste Quirijn. Hij wil 
onmiddellijk met Antonio naar de beurs gaan en dan 
zo snel mogelijk weer naar Amersfoort vertrekken. 
Hij is Amsterdam nu al zat. Toch vraagt hij zich af hoe 
die man zijn naam kent. Antonio zegt dat het allemaal 
criminelen zijn die met spionnen werken en op die 
manier aan informatie komen. Antonio heeft 
ondertussen door dat het hier om een bordeel gaat. 
Lievijntje komt naar buiten. 

[II.3] Slokker wil het liefst zo snel mogelijk weg uit 
Den Haag. Bonavontuur de Vernoemde vermoedt dat 
de stadsnaam Den Haag is afgeleid van het woord 
‘hachelijk’. De onveiligheid van deze plaats blijkt dus 
al uit haar naam. Nu gelooft ook Bonavontuur de 
verhalen over de criminele Haagse prostituees. 

Vervolg [II.2] Menaechmus vraagt zich af hoe die kok 
zijn naam kent, Messenio verklaart dat boeven daar 
hun manieren voor hebben. Messenio geeft aan een 
paar matrozen de opdracht hun bagage te bewaken. 

[II.5] Lievijntje stuurt haar meid naar binnen om het 
eten voor te bereiden. Kniertje, de meid, moet de 
deur op een kier laten staan, zodat Lievijntje, die 
even weg moet, straks weer binnen kan. 

Ø Ø 

[II.6] Lievijntje ziet de oudste Quirijn en gelooft de 
jongste voor zich te hebben. Ze is verbaasd over het 
gedrag van Quirijn en het feit dat hij alsmaar beweert 
dat hij haar niet kent en zegt dat hij pas sinds drie 
dagen in Amsterdam is. Ze gelooft dat hij haar om de 
tuin wil leiden. Quirijn begrijpt in eerste instantie 
niet wat die vrouw van lichte zeden van hem wil en 
hoe ze zijn naam kent, evenals alle informatie 
omtrent zijn kinderjaren in Amersfoort. Bovendien 
snapt hij niet waarom ze denkt dat hij getrouwd is. 
Antonio heeft daar wel een plausibel antwoord op: zij 
wil hen bedriegen en spant samen met de 
hoerenwaard van daarnet. Alle rationele 
verklaringen weerhouden Antonio er niet van om op 
een gegeven moment aan te nemen dat Lievijntje een 
heks is. Hij wordt bang. Quirijn wil graag weten wat 
hiér aan dé hand is. Antonio’s angst voor héksén, 
duivels en de hel doet hij af als onzin. Voor de 
zekerheid geeft hij hem twee zakjes goud, zodat ze 
hem niet afhandig kunnen worden gemaakt en stuurt 
hij de knecht weg. Dan zegt de oudste Quirijn tegen 
Liévijntjé dat hij vanwégé Antonio’s aanwézighéid 
veinsde haar niet te kennen. Antonio zou anders alles 
aan zijn vrouw hebben verklapt. Lievijntje is blij dat 

[II.4] Ook Moy-Aal ziet niet dat dit een andere man is, 
prijst Bonavontuur als goede klant en vraagt hem 
binnen. Bonavontuur de Vernoemde neemt aan dat 
ze dronken is en Moy-Aal denkt dat Bonavontuur 
haar voor de gek houdt. Slokker ziet zijn kwade 
vermoedens bewaarheid en vreest om hun 
bezittingen. Moy-Aal vertelt waarvan ze 
Bonavontuur kent, maar Bonavontuur ontkent 
uiteraard alles. Moy-Aal blijft hem maar naar binnen 
vragen. Ze wordt boos wanneer hij steeds maar 
weigert, aangezien hij een etentje bij haar had 
besteld en zij alles heeft laten voorbereiden. 
Wanneer ze over Kakkerlak en de mantel begint, 
ontkent hij die Kakkerlak te kennen en een vrouw te 
hebben. Nu heeft Moy-Aal er genoeg van en ze vraagt 
of hij dan niét Bonavontuur uit ’s-Hertogenbosch is 
die in Engeland zijn vader is kwijtgeraakt. 
Bonavontuur staat stom verbaasd over haar kennis 
van zijn biografie. Slokker vermoedt dat ze een listige 
heks is. Bonavontuur wil nu weten wat hier aan de 
hand is en veinst de gezochte persoon te zijn. Hij laat 
haar weten dat hij vanwege de aanwezigheid van 
Slokker zijn ware identiteit niet kan prijsgeven. Hij 
stuurt Slokker weg met een opdracht. Aan Moy-Aal 

[II.3] Erotium komt haar huis uit. Ze geeft nog de 
opdracht de bank gereed te maken en reukwerk aan 
te steken voor de klant. Ze ziet Menaechmus-Sosicles 
en denkt dat het haar gul gevende minnaar 
Menaechmus van Epidamnus is. Na hem welwillend 
te hebben begroet, vraagt ze hem naar binnen. 
Menaechmus-Sosicles begrijpt niets van haar 
optreden en ontkent haar te kennen. Ook zij neemt 
aan dat hij haar om de tuin wil leiden. Omdat 
Messenio vreest dat ze op het geld van Menaechmus 
uit is, overhandigt Menaechmus-Sosicles de beurs 
weer aan Messenio. Erotium blijft Menaechmus maar 
binnen vragen. Hij blijft echter volhouden dat hij 
geen maaltijd heeft besteld, dat hij niet bevriend is 
met een tafelschuimer en dat hij ongetrouwd is. Hij 
zegt dat ze hem voor iemand anders aanziet, maar 
wanneer Erotium details over zijn afkomst blijkt te 
weten, gelooft Menaechmus dat zij uit dezelfde 
streek als hij afkomstig is en voelt hij zich verplicht 
om haar uitnodiging aan te nemen. Messenio vindt 
dit te gevaarlijk, maar Menaechmus wil daar niets 
van weten. Hij verandert zijn houding en doet alsof 
hij de gezochte Menaechmus is. Als verklaring voor 
zijn ontkenningen van daarnet, zegt hij dat hij 
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Quirijn weer normaal doet en geeft hem de mantel, 
met het verzoek deze naar de kleermaker te brengen 
om hem daar te laten vermaken. Quirijn heeft het 
daar wat later nog even met Antonio over. Antonio 
heeft zo zijn bedenkingen bij Quirijns 
ondernemingslust, maar beseft heel goed dat hij niet 
degene is die tegen zijn heer moet zeggen wat die 
wel of niet moet doen. Quirijn vindt dat hij een 
dergelijke kans niet kan laten schieten. Hij geeft 
Antonio opdracht de buitenlandse munten naar de 
geldwisselaar te brengen, terwijl hijzelf met 
Lievijntje meegaat. Voorts moet Antonio de schipper 
naar de herberg brengen. 

legt hij uit dat hij zich zo vreemd heeft gedragen, 
omdat Slokker anders zijn vrouw op de hoogte had 
gesteld van zijn bordeelbezoekjes. Bonavontuur stelt 
voor de mantel waar ze het zojuist over had, naar de 
kleermaker te brengen, om hem daar te laten 
vermaken. Op die manier zegt hij te willen 
voorkomen dat zijn vrouw de mantel als de hare 
herkent. Moy-Aal vindt het een goed plan, maar stelt 
voor om eerst samen te eten. Ze vraagt zich af waar 
Kakkerlak blijft. Bonavontuur antwoordt dat die vent 
hem helemaal niet interesseert. Wanneer Moy-Aal 
alvast naar binnen gaat, wil hij nog eens met Slokker 
praten. 
[II.5] Hij geeft de tas met het geld aan Slokker terug 
en zegt de mantel van de prostituee te willen stelen. 
Slokker vreest een slechte afloop. Bonavontuur wijst 
hem erop dat dit uitsluitend zijn eigen zaak is. 
Slokker vindt ook dat het hem niet aangaat. Hij is 
immers alleen een knecht. 

omwille van Messenio moest liegen, die anders alles 
aan zijn vrouw zou vertellen. Menaechmus zegt niet 
op de tafelschuimer te willen wachten, hij wil 
onmiddellijk het bordeel in. Erotium vraagt hem de 
nieuwe mantel te laten versieren. Menaechmus vindt 
dit een goed plan, omdat de mantel op die manier 
onherkenbaar wordt voor de vroegere eigenares. Ze 
spreken af dat hij de mantel straks, na zijn bezoekje, 
mee zal nemen naar een kleermaker. Voordat hij 
naar binnen gaat, zegt hij nog even met Messenio te 
willen spreken. Hij geeft hem de opdracht samen met 
de matrozen naar de herberg te gaan. Messenio 
waarschuwt hem voor de mogelijke gevaren. 
Menaechmus antwoordt echter dat dit niet de zaak 
van Messenio is, maar zijn eigen zaak. Bovendien 
gaat hij ervan uit dat het allemaal goed zal aflopen. 
Hij geeft hem de opdracht hem voor zonsondergang 
te komen halen. Slaaf Messenio geeft toe dat het niet 
zijn taak zijn heer de les te leren. 

[III.1] Tys vertelt aan Jorden, de schoonvader van de 
jongste Quirijn, dat hij Quirijn daarnet uit het oog is 
verloren en nu vreest dat hij het etentje van Quirijn 
zal missen. Tys geeft hier ook een verklaring voor 
Quirijns uitnodiging: het is een bedankje voor Tys. 
Jorden vertrekt en Tys zegt nu een paar gemene 
dingen over hem. Hij ziet de oudste Quirijn – die hij 
voor de jongste aanziet – uit de deur van Lievijntje 
komen en vreest nu nog meer dat hij het eten heeft 
gemist. 

[III.1] Kakkerlak vraagt zich af waar hij Bonavontuur 
kan vinden, omdat hij hem daarnet is kwijtgeraakt. 
Hij hoopt het etentje niet te hebben gemist, maar 
wanneer hij de bordeeldeur ziet opengaan, beseft hij 
dat hij te laat komt. 

[III.1] Peniculus vertelt dat hij Menaechmus van 
Epidamnus uit het oog is verloren. Hij geeft de schuld 
aan de volksvergadering waar hij deel van uit moest 
maken. Peniculus neemt aan dat Menaechmus hem 
opzettelijk heeft achtergelaten. Die vrees wordt 
versterkt wanneer hij de andere Menaechmus het 
huis van Erotium buiten ziet treden. 

[III.2] Na het bezoek aan Lievijntje staat de oudste 
Quirijn aangeschoten met de mantel op straat. Tys – 
die erg boos is op Quirijn – spuit zijn kwaadheid. 
Quirijn begrijpt niet waarom hij door een 
vréémdéling op zo’n maniér wordt lastiggévallen. 
Tys raakt steeds geïrriteerder, omdat Quirijn zegt dat 
hij hem niet kent. Ze ruziën en Quirijn scheldt Tys uit 
voor dronkenlap. Nu is de maat vol: Tys is woedend 
en zegt dat hij naar Quirijns vrouw gaat om alles 

[III.2] Bonavontuur de Vernoemde belooft Moy-Aal 
(die binnen is) opnieuw dat hij de mantel naar de 
kleermaker zal brengen. Kakkerlak, die zich in de 
buurt van het bordeel ophoudt, neemt het 
Bonavontuur erg kwalijk dat hij zonder hem heeft 
gegeten, helemaal tegen diens belofte in, zoals hij 
denkt. Bonavontuur, die denkt dat hij alleen is, prijst 
zijn geluk, in het bijzonder het lekkere eten, het 
avontuurtje met Moy-Aal en de mantel die hij nu 

[III.2] Menaechmus-Sosicles zegt tegen Erotium (die 
binnen is) dat hij de mantel vandaag nog terug zal 
brengen. Peniculus begrijpt dat hij daadwerkelijk te 
laat is gekomen voor het etentje. Hij is daar zo 
ontsteld over dat hij wraak wil nemen. Omdat hij 
verscholen zit, kan hij niet goed horen, wat 
Menaechmus allemaal zegt. Menaechmus licht in een 
monoloog toe, waarom hij zo heeft gehandeld. Hij is 
blij dat hij die mantel heeft weten te bemachtigen. 
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(over de mantel enz.) te vertellen. Hij vertrekt. 
Quirijn vraagt zich af of alle Amsterdammers gek 
zijn. 

heeft. Kakkerlak wordt steeds bozer nu hij 
Bonavontuur zo tevreden ziet en begint hem 
verwijten te maken. Bonavontuur begrijpt 
aanvankelijk niet wie of wat dit is. Wanneer de 
verwijten en beschimpingen van Kakkerlak maar 
doorgaan, wordt ook Bonavontuur boos en dreigt 
hem te zullen slaan, aangezien de verwijten 
ongegrond zijn. Wanneer Bonavontuur zegt dat hij 
Kakkerlak niet kent en bovendien ongetrouwd is, 
neemt Kakkerlak aan dat Bonavontuur hem in de 
maling neemt. Kakkerlak wordt steeds bozer en 
dreigt alles aan Bonavontuurs vrouw te vertellen. 
Uiteindelijk vertrekt Kakkerlak. 

Menaechmus ziet Peniculus, maar kent hem niet. 
Peniculus denkt dat hij voor de gek wordt gehouden 
en scheldt hem uit. Menaechmus snapt niet waarom 
deze man zo ontsteld is en blijft volhouden hem niet 
te kennen. Peniculus voelt zich daardoor 
geprovoceerd. Wanneer Menaechmus zegt geen 
vrouw te hebben, denkt Peniculus dat hij gek is 
geworden. Peniculus probeert Menaechmus weer 
aan zijn geheugen te helpen door hem te vertellen 
wat hij eerder die dag heeft gedaan, maar 
Menaechmus laat zich niet overtuigen. Peniculus is 
intussen zo vertoornd dat hij de vrouw van 
Menaechmus wil informeren. Hij vertrekt. 

[III.3] Kniertje, de meid van Lievijntje, komt naar 
buiten. Ze geeft aan de oudste Quirijn een gouden 
oorijzer mee om het bij de goudsmid te laten 
vermaken. Tys heeft dit allemaal gehoord en wil dit 
ook aan Quirijns vrouw vertellen. Hij vertrekt. 

[III.3] De meid Oopje Cente vraagt Bonavontuur de 
Vernoemde uit naam van Moy-Aal een armbandje 
naar de goudsmid te brengen. Het gaat om een 
armband die Bonavontuur de Verdoolde aan zijn 
vrouw heeft ontfutseld. 

[III.3] De dienstmaagd van Erotium komt en geeft aan 
Menaechmus-Sosicles een sieraad om dat in 
opdracht van Erotium naar de goudsmid te brengen. 
Ze geeft hem ook nog wat goud, waarmee de 
goudsmid het armbandje moet repareren. 
Menaechmus toont zich zeer hulpvaardig. 

[III.4] Op de vraag wanneer Quirijn de mantel en het 
sieraad weer terug zal brengen, antwoordt de oudste 
Quirijn: overmorgen. Kniertje ziet haar kans schoon 
en vraagt Quirijn om een zilveren haarnaald. Quirijn 
speelt de gulle gever en belooft haar de naald. 
Plotseling wordt Kniertje heel onrustig en geeft ze 
Quirijn opdracht zo snel mogelijk te vertrekken, 
omdat ze Beelie, de vrouw van de jongste Quirijn ziet 
naderen. Hij begrijpt er weer niets van, maar doet 
wat ze vraagt. Kniertje zelf doet de deur aan de 
binnenkant op slot. 

Vervolg [III.3] Bonavontuur de Vernoemde weet daar 
natuurlijk niets van af, zodat Oopje Cente 
wantrouwig wordt en het armbandje terug eist. Nu 
veinst Bonavontuur zich alles te herinneren en 
probeert hij nog meer sieraden in handen te krijgen, 
wat hem echter niet lukt. Vervolgens vraagt Oopje 
Cente aan hem gouden versiersels voor haar 
oorringen. Ze blijft maar vragen en Bonavontuur 
belooft het haar, zodra hij daar geld voor heeft. 
Vervolgens krijgt hij haar zover met hem te gaan 
zoenen. Daarna besluit Bonavontuur zo snel mogelijk 
te vertrekken, omdat hij bang is zijn buit weer kwijt 
te zullen raken. Hij gaat Slokker zoeken. 

Vervolg [III.3] De dienstmaagd vraagt of hij het 
armbandje herkent. Als Menaechmus-Sosicles het 
niet kent en bovendien ontkent het van zijn vrouw te 
hebben gestolen, wordt de dienstmaagd wantrouwig 
en wil het armbandje terug. Nu zegt Menaechmus het 
zich wel te herinneren en probeert hij er nog wat 
andere sieraden bij te krijgen, wat hem niet lukt. 
Vervolgens vraagt de dienstmaagd of hij voor haar 
ook een paar oorbellen zal laten maken. 
Menaechmus wil dat wel doen, mits ze hem het goud 
daarvoor geeft. Hij belooft het haar later dubbel 
terug te zullen betalen. De dienstmaagd heeft echter 
geen goud en gaat weer naar binnen. Menaechmus is 
erg blij met zijn buit en wil zo snel mogelijk van hier 
vertrekken. Daarvoor moet hij echter nog zijn slaaf 
Messenio gaan zoeken. 

[III.5] Beelie is helemaal over haar toeren omdat haar 
echtgenoot haar eigendommen heeft gestolen om het 
vervolgens aan een prostituee te geven. Tys is bij 

[III.4] Kommerijn de vrouw van Bonavontuur de 
verdoolde klaagt over haar man die haar eigendom 
aan prostituees weggeeft. Kakkerlak is bij haar en 

[IV.1] De vrouw van Menaechmus van Epidamnus 
komt samen met Peniculus op. Ze is ontsteld over de 
ontrouw en de diefstal door haar man. Peniculus 
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haar en ze zien de jongste Quirijn aankomen. stelt voor zich te verstoppen om de terugkomst van 
Bonavontuur af te wachten. Wanneer ze 
Bonavontuur zien naderen spoort Kakkerlak 
Kommerijn aan haar echtgenoot niet te sparen. 

hitst haar nog een beetje op. Menaechmus van 
Epidamnus verschijnt. Peniculus en de vrouw 
verstoppen zich, ze willen hem uit een hinderlaag 
aanvallen. 

[III.6] De jonge Quirijn die op weg is naar Lievijntje 
schrikt behoorlijk wanneer hij zijn vrouw voor de 
deur ziet staan. Beelie confronteert hem met zijn 
diefstal. Quirijn ontkent alles. Maar Tys, die nog 
steeds boos is, hitst haar op. Quirijn begrijpt niets 
van het gedrag van Tys en ontkent alle verwijten van 
zijn vrouw en van Tys. Maar ze geloven hem niet. 
Beelie eist haar eigendom terug en dreigt Quirijn het 
huis uit te zetten. Uiteindelijk schikt Quirijn in en 
belooft hij de mantel weer terug te brengen. Beelie 
bedankt Tys en nodigt hem uit om samen met haar te 
eten. 

[III.5] Bonavontuur de Verdoolde komt van een 
bezoek buiten de stad terug en vreest zijn eigen 
etentje te hebben gemist. Kommerijn komt uit haar 
schuilplaats en scheldt hem onmiddellijk uit. 
Bonavontuur schrikt daar behoorlijk van en probeert 
haar vervolgens te kalmeren door te vragen wat er 
aan de hand is. Na een hele reeks gissingen, die zij 
telkens ontkent, confronteert ze hem tenslotte met 
zijn diefstal. Bonavontuur ontkent dit, maar 
Kakkerlak beaamt de verwijten van Kommerijn. 
Bonavontuur scheldt nu Kakkerlak uit en probeert 
het weer goed te maken met zijn vrouw. Kommerijn 
eist haar mantel terug. Kakkerlak giet door zijn 
opmerkingen steeds weer olie op het vuur. 
Uiteindelijk moet Bonavontuur toegeven dat hij de 
mantel aan Moy-Aal heeft gegeven, maar hij zegt de 
mantel slechts te hebben uitgeleend. Hij belooft de 
mantel weer terug te zullen halen en stapt het 
bordeel binnen. Kommerijn roept hem nog na dat hij 
zonder mantel het huis niet binnen zal komen. 
Opeens krijgt Kakkerlak spijt van zijn optreden. Hij 
vreest namelijk dat Bonavontuur hem zal wegjagen, 
zodra hij zich weer met zijn vrouw heeft verzoend. 

[IV.2] Menaechmus van Epidamnus komt net terug 
van het forum, van een rechtszaak die niet naar zijn 
tevredenheid is verlopen. Hij is geïrriteerd, omdat 
het zo lang heeft geduurd waardoor Erotium op hem 
heeft moeten wachten. Maar hij denkt dat de mantel 
van zijn vrouw er wel voor zal zorgt dat ze niet boos 
is. Zijn vrouw en Peniculus horen het allemaal aan. 
De vrouw is zwaar teleurgesteld. Wanneer 
Menaechmus het huis van Erotium binnen wil gaan, 
komen Peniculus en de vrouw tevoorschijn uit hun 
schuilplaats en schelden hem uit. Menaechmus is 
helemaal overrompeld. Hij probeert zijn vrouw van 
zijn onschuld te overtuigen en geeft in eerste 
instantie niet toe haar mantel te hebben gestolen. 
Peniculus mengt zich voortdurend in het gesprek en 
hitst de vrouw op. Menaechmus zegt tegen zijn 
vrouw de mantel alleen te hebben uitgeleend en 
belooft hem onmiddellijk terug te brengen. Als hij dat 
niet doet, wil zijn vrouw hem het huis niet meer 
binnenlaten. Peniculus wil graag een beloning van de 
vrouw voor zijn hulp, maar zij wil hem alleen helpen 
als ook hij het slachtoffer wordt van dieven. Ze gaat 
naar binnen. Peniculus ergert zich over deze gang 
van zaken en beseft dat hij noch van Menaechmus 
noch van diens vrouw iets kan verwachten. Hij 
vertrekt. 

Ø [III.6] Bonavontuur de Verdoolde is ontzettend boos 
op Kakkerlak. Maar aangezien hij liever bij Moy-Aal 
vertoeft dan bij zijn vrouw, maakt hij zich geen 
zorgen dat hij misschien vannacht niet thuis zal 
kunnen slapen. Hij wil Moy-Aal vragen of hij de 
mantel weer terug mag hebben en wil haar daarvoor 
geld geven. 

Vervolg [IV.2] Menaechmus van Epidamnus wil de 
mantel van Erotium terugvragen. Dat zijn vrouw hem 
thuis niet binnen wil laten, vindt hij niet erg. Hij klopt 
aan bij Erotium. 

[III.7] De jongste Quirijn vraagt aan Lievijntje de [III.7] Bonavontuur de Verdoolde licht kort de [IV.3] Erotium vraagt Menaechmus van Epidamnus 
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mantel en het sieraad terug. Lievijntje is hier diep 
door beledigd. Bovendien heeft ze die dingen al aan 
hem gegéven, zegt ze. Quirijn ontkent dat en ze 
beginnen te ruzieën. Lievijntje ergert zich zo erg aan 
het gedrag van haar minnaar, dat ze de deur voor zijn 
neus dichtslaat. 

omstandigheden toe en vraagt aan Moy-Aal de 
mantel terug. Zij neemt aan dat hij haar weer in de 
maling neemt. Wanneer Bonavontuur dit ontkent, 
wordt ze ongeduldig en herinnert ze hem eraan dat 
ze de mantel en een armband aan hem heeft gegeven. 
Bonavontuur ontkent dit en zegt dat hij de hele tijd 
buiten de stad was en haar niet meer heeft gezien. 
Moy-Aal noemt hem een leugenaar. Ze is zo boos dat 
ze hem wegstuurt. 

binnen, omdat ze aanneemt dat hij weer met haar wil 
vrijen. Maar Menaechmus legt uit dat hij de mantel 
nodig heeft, omdat zijn vrouw op de hoogte is van 
zijn diefstal. Erotium is verbaasd en zegt hem die 
zojuist terug te hebben gegeven, samen met een 
armbandje. Menaechmus zegt dat hij de mantel en 
het armbandje helemaal niet in ontvangst kón 
nemen, omdat hij nu pas van het forum terug is 
gekomen. Erotium meent dat hij haar op die manier 
de geschenken weer afhandig wil maken. Ze is boos 
en stuurt hem weg. Hij is voortaan alleen nog 
welkom, wanneer hij haar diensten contant betaalt. 
Menaechmus is verbaasd over haar afwijzing en 
maakt zich zorgen omdat hij noch bij haar, noch bij 
zijn vrouw onderdak zal vinden. Hij gaat naar zijn 
vrienden. 

[IV.1] De oudste Quirijn is nog steeds aangeschoten 
na zijn bezoek aan het bordeel en praat met zichzelf. 
Hij is de weg kwijt en komt erachter dat hij weer 
voor het huis van Lievijntje staat. Quirijn ziet mensen 
naderen en wil die de weg naar zijn herberg vragen. 
Het enige probleem is dat hij zich de straatnaam van 
zijn herberg niet meer goed weet te herinneren. 

[IV.1] De andere Bonavontuur, de Vernoemde, maakt 
zich ongerust over zijn geld. Aangezien hij Slokker 
nergens kan vinden, vreest hij dat zijn knecht met het 
geld naar een bordeel is gegaan. 

[IV.4] Menaechmus-Sosicles heeft er spijt van dat hij 
zijn beurs aan Messenio heeft gegeven. 

[IV.2] Beelie en Tys zien de oudste Quirijn met de 
mantel naderen. Ze nemen natuurlijk aan dat het de 
jongste Quirijn is en kunnen zijn vreemd gedrag 
alleen door diens dronkenschap verklaren. Beelie 
scheldt hem uit. Quirijn vindt haar gedrag ongehoord 
en scheldt terug. Ze spreekt hem aan over de mantel. 
Quirijn vreest dat die twee hem de mantel afhandig 
willen maken en zegt dat ze hem niet zullen krijgen. 
Quirijn herkent Tys en beticht hem ervan hem te 
willen beroven samen met deze vrouw. Beelie snapt 
er niets van, ze denkt dat haar man is betoverd door 
de prostituee. Ze stuurt Tys naar haar vader Jorden, 
die hier onmiddellijk moet komen. 

[IV.2] Kommerijn gaat kijken waar Bonavontuur de 
Verdoolde blijft met haar mantel. Ze ziet 
Bonavontuur de Vernoemde met de mantel naderen 
en denkt dat het haar man is. Kommerijn neemt zich 
voor haar man nog eens flink de les te lezen. Dat doet 
ze dan ook. Bonavontuur die haar niet kent, begrijpt 
er niets van en reageert bits. Er ontstaat een ruzie 
tussen waarin Kommerijn hem van diefstal en 
hoererij beschuldigt en Bonavontuur denkt dat hij 
een gekke furie voor zich heeft. Hij zegt dat hij de 
mantel van een andere vrouw heeft gekregen en dat 
het zodoende niet die van Kommerijn kan zijn. 
Kommerijn wordt steeds razender wanneer 
Bonavontuur zegt dat hij ongetrouwd is, haar niet 
kent en dat hij pas onlangs naar Den Haag is 

Vervolg [IV.4] Hij heeft de mantel nog bij zich. De 
vrouw van Menaechmus van Epidamnus die nu uit 
haar huis komt, denkt dat ze haar man ziet, die haar 
de mantel komt terugbrengen. Ze begint opnieuw 
over diens diefstal van de mantel. Menaechmus-
Sosicles vindt het gedrag van de hem onbekende 
vrouw onredelijk. Maar ze wordt steeds woester en 
zegt dat ze het liefst geen man zou hebben, omdat hij 
haar zo slecht behandelt en nu zelfs doet alsof hij 
haar niet kent. 
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gekomen. 
[IV.3] Beelie dreigt haar gewaande man nu met de 
komst van haar vader en beschuldigt Quirijn van 
diefstal. 

Vervolg [IV.2] Kommerijn ziet geen andere uitweg en 
roept haar moeder. 

Vervolg [IV.4] Wanneer Menaechmus-Sosicles 
ontkent dat hij de mantel heeft gestolen, dreigt ze 
haar vader te halen, wat ze ook onmiddellijk doet. 

[IV.4] Jorden wil weten wat er aan de hand is. Beelie 
roept dat ze onschuldig is en uit haar wens om van 
Quirijn te scheiden. Jorden roept zijn dochter tot 
orde en zegt dat ze niet zo moet zeuren. Op haar 
bezwaar dat Quirijn alsmaar naar het bordeel om de 
hoek gaat, antwoordt Jorden dat ze blij moet zijn dat 
hij in de buurt blijft. Dat haar man er een minnares 
op na houdt, is volgens Jorden ook de schuld van 
Beelie zelf. Als ze hem meer (lichamelijke) aandacht 
zou geven, zou Quirijn dat niet nodig hebben. Jorden 
vindt bovendien dat ze haar man niet mag verbieden 
om te drinken. Beelie is niet tevreden met de 
antwoorden van haar vader en vertelt dat Quirijn 
haar kleding en juwelen steelt. Dat gaat ook volgens 
Jorden te ver. Quirijn zegt dat hij noch Jorden, noch 
Beelie kent. Hij denkt dat ze via Tys zijn naam te 
weten zijn gekomen en neemt aan dat ze tegen hem 
samenspannen. Jorden die de wartaal van Quirijn 
niet begrijpt, neemt aan dat zijn schoonzoon bezeten 
is en stuurt Tys erop uit om dokter Polifemus te 
halen. 

[IV.3] Vroutje, de moeder van Kommerijn, vermoedt 
dat haar dochter zoals gewoonlijk de schuldige is, 
maar Kommerijn ontkent dat. Bonavontuur de 
Vernoemde zegt dat deze vrouw hem om niets heeft 
uitgescholden en vertelt dat Kommerijn beweert dat 
hij één van haar mantels heeft gestolen. Kommerijn 
kan aan de hand van een merkteken bewijzen dat het 
haar mantel is. Bonavontuur trekt zich daar echter 
niets van aan en beroept zich erop haar niet te 
kennen en nog nooit een voet over haar drempel te 
hebben gezet. Vroutje probeert het conflict op een 
rustige manier op te lossen, maar wanneer 
Bonavontuur alles blijft ontkennen, concludeert ze 
dat hij liegt. Ze vraagt hem om met die malligheid te 
stoppen, wanneer Bonavontuur zegt dat hij ook 
Vroutje niet kent. 

[IV.5] Haar vader komt al zingende aan. Hij zingt 
onder andere over huwelijksproblemen. De vrouw 
zegt dat ze volstrekt onschuldig is aan de problemen 
en vraagt haar vader haar uit dit huwelijk te halen, 
omdat ze belogen en bedrogen wordt. De vader zoekt 
echter eerst de schuld bij zijn dochter. Volgens hem 
is het begrijpelijk dat haar man haar met andere 
vrouwen bedriegt en drinkt. Alleen het feit dat 
Menaechmus van Epidamnus iets gestolen heeft, 
keurt hij af. Hij vraagt aan zijn gewaande schoonzoon 
wat die denkt over de beschuldiging. Menaechmus-
Sosicles ontkent deze vrouw slecht te hebben 
behandeld, omdat hij haar niet kent. Ook ontkent hij 
in dit huis te wonen. De vader vraagt zich af of zijn 
schoonzoon soms gek is geworden en vermaant hem 
zich normaal te gedragen. 

[IV.5] De oudste Quirijn besluit, nu iedereen 
aanneemt dat hij gek is, zich als geesteszieke te 
gedragen. Hij begint te raaskallen en te zingen, zodat 
Jorden en Beelie behoorlijk schrikken. Quirijn 
bedreigt hen en Beelie vlucht op aanraden van haar 
vader. 

[Vervolg IV.3] Omdat Vroutje herhaaldelijk zegt dat 
hij gek zou zijn, besluit Bonavontuur de Vernoemde 
zich nu als een geesteszieke te gedragen. Op die 
manier hoopt hij te kunnen vluchten. 

[Vervolg IV.5] Menaechmus-Sosicles heeft er nu 
genoeg van en besluit inderdaad te doen alsof hij gek 
is, om op die manier de vrouw en haar vader te 
verjagen. Hij begint ze uit te schelden en gaat 
behoorlijk tekeer. Het eerst vlucht de vrouw. 

[IV.6] Quirijn scheldt Jorden vervolgens uit in de 
gekste bewoordingen en bedreigt hem, zodat ook hij 
zich terugtrekt. Quirijn vertrekt om zijn herberg te 
gaan zoeken. 

Vervolg [IV.3] Vroutje kan Bonavontuur de 
Vernoemde niet tot bedaren brengen en de twee 
vrouwen vluchten uiteindelijk. Vroutje kondigt aan 
een paar kerels te laten komen om Bonavontuur een 
lesje te laten leren en hem naar het tuchthuis te 
brengen. 

[Vervolg IV.5] Vervolgens jaagt hij haar vader weg. 
Die wil de dokter gaan halen om zijn zieke 
schoonzoon te genezen. 

Ø [IV.4] Bonavontuur vraagt het publiek tegen Slokker [Vervolg IV.5] Wanneer Menaechmus-Sosicles weer 



- 376 - 

 

te zeggen dat hij zo snel mogelijk van hier wil 
vertrekken. Mochten Vroutje en Kommerijn 
terugkomen en vragen waar hij is, dan moeten de 
toeschouwers die op een verkeerd spoor zetten. 

alleen is, besluit hij naar zijn schip te gaan. Het 
publiek mag dit echter aan niemand verklappen. 

[IV.7] Beelie komt naar buiten met haar vader. Ø Ø 
[IV.8] Tys komt met de dokter. Nu Quirijn vertrokken 
is, vraagt Polifemus aan welke ziekte die zou kunnen 
lijden. Hij noemt er een paar op. Beelie wijt het aan 
de drank, maar haar vader Jorden zegt dat ze haar 
mond moet houden. Wanneer ze de jongste Quirijn 
zien naderen, vraagt Polifemus de aanwezigen om 
Quirijn niet aan te spreken en hem het woord te laten 
doen. 

[IV.5] Dokter Much praat met Vroutje over 
Bonavontuurs ziekte. Ze zien de echte schoonzoon 
naderen, Bonavontuur de Verdoolde. 

[V.1] De schoonvader van Menaechmus heeft lang op 
de dokter moeten wachten. 
[V.2] De dokter vraagt hem aan welke ziekte zijn 
schoonzoon leidt. De schoonvader wil dit nou juist 
van de dokter weten. Menaechmus van Epidamnus, 
de echte schoonzoon, verschijnt. 

Ø [IV.6] Bonavontuur de Verdoolde klaagt over zijn 
tegenspoed en is nog steeds boos op Kakkerlak. Hij 
zweert wraak te zullen nemen. Dat Moy-Aal de 
mantel niet terug wilde geven, verbaast hem niets, ze 
is immers een prostituee. 

[V.3] Menaechmus van Epidamnus denkt dat hij 
alleen is. Hij is boos op Peniculus, omdat die hem aan 
zijn vrouw heeft verraden. 

[IV.9] De jongste Quirijn is gekomen om met zijn 
vrouw te praten. Beelie is erg bang. Jorden vindt 
echter dat ze met hem kan praten, aangezien Quirijn 
lijkt te zijn bedaard. Quirijn vertelt aan Beelie dat hij 
tevergeefs heeft geprobeerd de mantel en het sieraad 
terug te krijgen. Beelie ziet dit als een nieuwe leugen, 
omdat ze hem daarnet met die dingen heeft gezien. 
Quirijn weet niet hoe ze daarbij komt en ontkent dit. 
Wanneer Jorden en Tys hetzelfde beweren, neemt 
Quirijn aan dat dit weer één van de streken van Tys 
is. Hij wordt heel boos en zoekt een stok om Tys 
ermee af te ranselen. Tys en Beelie vluchten naar 
binnen. 

Ø Ø 

[IV.10] Polifemus die tot dusver niet veel heeft 
gezegd, ondervraagt de jongste Quirijn nu over 
allerlei merkwaardige dingen en krijgt daar de 
gekste antwoorden op, totdat Quirijn er genoeg van 
krijgt en nu ook de dokter uitscheldt. Polifemus voelt 
zich bedreigd, maar Jorden vindt dat dit niets is in 
vergelijking met daarnet, toen (de oudste) Quirijn 

[IV.7] Dokter Much spreekt Bonavontuur de 
Verdoolde aan en zegt hem te willen helpen. 
Bonavontuurs vrouw heeft hem daar de opdracht 
voor gegeven. Bonavontuur begrijpt er helemaal 
niets van en wil met rust worden gelaten. Dokter 
Much steekt een onbegrijpelijk verhaal af met allerlei 
Latijnse begrippen en uitdrukkingen. Bonavontuur 

Vervolg [V.3] De dokter komt op en wijst 
Menaechmus van Epidamnus erop dat hij niet met 
blote armen moet rondlopen, omdat dit slecht is 
i.v.m. zijn ziekte. Menaechmus antwoordt dat hij met 
rust wil worden gelaten. De arts stelt een paar 
onzinnige vragen, die Menaechmus nogal agressief 
beantwoordt. Dit is voor de schoonvader het bewijs 
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hem en zijn dochter uitschold. De jongste Quirijn 
weet daar niets van en begint in een soort 
tegenaanval Jorden van de meest buitensporige 
misdaden te beschuldigen. Polifemus zegt dat er uit 
de urine van Quirijn een geneesmiddel moet worden 
gemaakt dat Quirijn moet drinken. Quirijn vindt het 
nu te dol worden, beticht de twee heren van 
krankzinnigheid en loopt weg in de hoop dat ze in de 
tussentijd weer bij zinnen komen. 

krijgt er uiteindelijk genoeg van en vraagt de mensen 
te vertrekken. Vroutje vindt hem nu minder gek dan 
daarnet, toen hij haar en haar dochter uitschold. 
Toch voelt Bonavontuur zich door alle 
beschuldigingen aangevallen en hij beticht haar van 
leugens en van allerlei verzonnen zaken. Nu is 
Vroutje weer overtuigd van Bonavontuurs 
geestesziekte. 

dat zijn schoonzoon krankzinnig is. Toch vindt de 
schoonvader hem veel redelijker dan daarnet toen hij 
zo tekeerging tegen hem en zijn vrouw. Menaechmus 
is verontwaardigd over die beschuldiging en verwijt 
nu zijn schoonvader allerlei onzinnige zaken. 

[IV.11] Polifemus wil dat Quirijn door Jorden en een 
paar mannen naar zijn praktijk wordt gebracht. 
Jorden vertrekt om dit te gaan regelen. 

Vervolg [IV.7] Dokter Much stelt voor Bonavontuur 
dertig dagen in zijn praktijk te behandelen. Omdat 
Bonavontuur hier nogal agressief op reageert, geeft 
Dokter Much de opdracht hem door vier mannen te 
laten oppakken en vervolgens naar zijn huis te 
brengen. Hijzelf vertrekt en Vroutje gaat op zoek 
naar dievenvangers die haar schoonzoon moeten 
pakken. 

Vervolg [V.3] De dokter wil hem in zijn praktijk 
behandelen en geeft aan de oude man de opdracht 
Menaechmus met de hulp van een paar slaven naar 
zijn huis te brengen. De dokter en de oude man 
vertrekken.  

Ø [IV.8] Bonavontuur de Verdoolde overpeinst zijn 
situatie. Hij kan noch naar Moy-Aal, noch kan hij zijn 
huis binnen. Dus besluit hij maar op de stoep te gaan 
slapen. 

Vervolg [V.3] Menaechmus van Epidamnus vraagt 
zich af wat dit te betekenen heeft. Omdat hij niet 
weet waar hij heen kan, besluit hij hier te wachten 
tot het donker is. Hij hoopt dat Erotium hem later 
alsnog binnenlaat. 

[V.1] De schipper Kees Koenen staat samen met 
Antonio op Quirijn te wachten. Omdat die niet komt 
opdagen, maakt Kees zich zorgen of Quirijn wel de 
onkosten van de scheepsvracht zal betalen. Antonio 
probeert hem gerust te stellen door hem de twee 
zakjes goud te laten zien die hij bij zich heeft. 

[V.1] Slokker staat op zijn heer te wachten. Hij hoopt 
dat Bonavontuur de Vernoemde niets is overkomen 
in het bordeel. Aan het eind van zijn monoloog 
besluit hij een ommetje te gaan maken. 

[V.4] Messenio vertelt over de eigenschappen van een 
goede slaaf en over zijn persoonlijke voorkeuren. 
Aan het einde zegt hij de slaven en de bagage van zijn 
heer in de herberg te hebben gebracht. Hij wil nu zijn 
heer gaan afhalen bij het bordeel. 

[V.2] Jorden die op zoek is naar Quirijn, passeert Kees 
en Antonio met vier arbeiders die hem moeten 
helpen de schoonzoon te vangen. Kees hoort dat ze 
het over Quirijn hebben en vraagt aan de mannen of 
ze weten waar Quirijn is. Jorden vertelt over de 
krankzinnigheid of bezetenheid van Quirijn. Jorden 
ziet de jongste Quirijn naderen. Antonio pleit voor 
een duivelsuitdrijving door een katholiek priester. 
Kees antwoordt dat dat hier, anders dan in Portugal, 
niet gebruikelijk is. Jorden zegt dat hij Quirijn naar de 

Ø Ø 
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dokter wil laten brengen. Antonio schrikt daarvan. 
Ø [V.2] Vroutje moedigt de vier mannen aan 

Bonavontuur te gaan vangen en vast te binden. De 
mannen zijn heel optimistisch. 

[V.5] De schoonvader van Menaechmus van 
Epidamnus geeft aan enkele slaven het bevel zijn 
schoonzoon op te pakken. Hijzelf vertrekt naar de 
dokter. 

[V.3] De jongste Quirijn wordt door de vier arbeiders 
gepakt. Hij stribbelt tegen en roept om hulp. Antonio 
en Kees willen Quirijn bevrijden, want hij lijkt 
volgens hen helemaal niet gek. Na een vechtpartij 
lukt het Antonio en de schipper dan ook de vijf 
mannen weg te jagen. 

[V.3] Bonavontuur de Verdoolde vraagt aan zijn 
schoonmoeder wat haar plannen zijn. Ze antwoordt 
dat ze hier is om hem te straffen. Bonavontuur vraagt 
zich af waarvoor en neemt aan dat het een grapje is. 
Vroutje zegt dat hij daar net nog heel anders praatte 
en haar bedreigde. Bonavontuur ontkent dit en zegt 
haar vandaag alleen samen met de dokter te hebben 
gezien. Vroutje heeft er nu genoeg van en geeft de 
vier mannen opdracht hem vast te binden. Dat doen 
ze. Kakkerlak, die ook van de partij is, toont 
leedvermaak. Bonavontuur de Verdoolde roept om 
hulp. 
[V.4] Slokker ziet Bonavontuur de Verdoolde en 
meent dat het zijn heer is die daar gekneveld zit. Hij 
schiet zijn vermeende heer te hulp en vecht met de 
vier mannen. Uiteindelijk lukt het hem om ze 
allemaal weg te jagen. 

Vervolg [V.5] De slaven pakken Menaechmus van 
Epidamnus. Messenio ziet dit gebeuren en denkt dat 
het zijn heer Menaechmus-Sosicles is. Hij schiet hem 
te hulp, moedigt Menaechmus aan zich te verweren 
en jaagt een aantal slaven weg. 

[V.4] De jongste Quirijn is de twee onbekenden zeer 
dankbaar en wil ze belonen, maar daar willen zij 
niets van weten. Antonio wil alleen van zijn schulden 
worden verlost die hij bij hem meent te hebben. Kees 
vraagt de huurprijs voor het schip, waar hij nog 
steeds op zit te wachten. De jongste Quirijn weet niet 
waar die twee het over hebben, maar hij zegt Antonio 
toe hem van zijn schulden te zullen verlossen. Die is 
daar heel blij mee. Ze zeggen dat ze hier al twee uur 
op hem hebben staan wachten en laten hem twee 
zakjes met gouden munten zien, die van hem zouden 
zijn. De jongste Quirijn beseft dat hier misschien iets 
valt te verdienen. Daarom veinst hij de gezochte 
persoon te zijn. Dat hij eerst alles heeft ontkent, 
verklaart Quirijn met een weddenschap waarover hij 
nu niet verder wil uitweiden. Hij neemt het goud en 

[V.5] Bonavontuur is hem daar heel dankbaar voor, 
maar vraagt zich af waarom Slokker hem alsmaar 
aanspreekt als meester, aangezien ze elkaar nooit 
eerder hebben ontmoet. Slokker neemt aan dat zijn 
heer nog een beetje van streek is door deze 
gebeurtenis, maar wanneer Bonavontuur blijft 
volhouden dat hij hem niet kent, zegt Slokker dat hij 
zijn ‘driéjarigé huurling’ én knécht is. Aangézién 
Bonavontuur dit blijft ontkennen, ziet Slokker nu zijn 
kans schoon en vraagt aan Bonavontuur hem dan 
maar te ontslaan. Bonavontuur zegt dat Slokker een 
vrij man is. Daar is Slokker erg blij mee. Hij wil nog 
snel de spullen van Bonavontuur uit de herberg gaan 
halen. Bonavontuur weet niet waar die jongen het 
over heeft en stelt voor om liever samen iets te gaan 
drinken. Slokker blijft echter aandringen op het 

Vervolg [V.5] Menaechmus van Epidamnus bedankt 
de hem onbekende helper. Messenio begrijpt niet 
waarom zijn heer doet alsof hij hem niet kent. 
Messenio vraagt hem om hem vrij te laten. 
Menaechmus vindt dat een vreemde vraag, maar zegt 
dat Messenio, wat hem betreft een vrij man is. 
Messenio vertrekt naar de herberg om het geld en de 
bagage te halen en aan zijn vroegere heer te 
overhandigen. Menaechmus van Epidamnus ziet dat 
als een mooie kans om aan geld te komen. 
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zegt het naar de geldwisselaar te brengen (Antonio 
was het niet gelukt om het geld te wisselen). Daarna, 
zo zegt de jongste Quirijn, zal hij onmiddellijk 
térugkomén. Hij vérbaast zich érovér dat hij ‘mét 
krankzinnighéid’ zo véél géld hééft vérdiénd. Dat wil 
hij gebruiken om het weer goed te maken met zijn 
vrouw en als dat niet lukt met Lievijntje. 

eigendom van Bonavontuur dat in de herberg ligt en 
vertrekt. 
[V.6] Nadat Bonavontuur alleen achter is gebleven, 
komt hij tot de conclusie dat hij erg op de heer van 
die jongen moet lijken. Hij vermoedt dat hij een 
goede buit kan binnenslepen en besluit te wachten.  

[V.5] Kees vraagt zich af waar Quirijn vandaan kwam, 
omdat hij zich zo vreemd gedroeg. Antonio durft niet 
te zeggen dat dit een bordeel was. 

Ø Ø 

[V.6] Nu komt de andere, de oudste Quirijn bij hen en 
biedt zijn excuses voor de vertraging. Hij zegt hem in 
de herberg mis te zijn gelopen. Kees vindt dat hij 
daarvoor nou niet terug had hoeven te komen. Hij 
kan beter zo snel mogelijk naar de geldwisselaar 
gaan en het geld halen, zoals hij het daarnet had 
beloofd. Quirijn antwoordt dat hij Kees vandaag nog 
helemaal niet heeft gezien. Er ontstaat weer een 
gesprek waarin beide partijen onverenigbare dingen 
beweren. Eerst denkt Quirijn dat Antonio gek is 
geworden en vervolgens gelooft hij dat ze hem zijn 
twee zakjes goud afhandig willen maken. Kees en 
Antonio denken nu ook dat Quirijn gek is geworden 
en hebben er spijt dat ze zijn opsluiting hebben 
verijdeld. Ze besluiten hem alsnog op te pakken. Dat 
doen ze ook, maar onder hevig protest en 
geschreeuw van Quirijn. 

Ø Ø 

[V.7] Door het geschreeuw komen Beelie, Jorden en 
Tys naar buiten. Kees en Antonio geven toe dat ze 
daarnet verkeerd hebben gereageerd. Dit kwam, 
zeggen ze, omdat Jorden beweerde dat Quirijn zijn 
schoonzoon zou zijn. Beelie zegt dat het haar man is, 
maar de oudste Quirijn spreekt dit tegen. Hij begint 
Beelie en Tys heftig uit te schelden. Quirijn wordt 
letterlijk de mond gesnoerd en ook Beelie moet haar 
mond houden, zodat de overige aanwezigen 
ongestoord met elkaar kunnen praten. Ze zijn het 
allemaal met elkaar eens dat Quirijn gek is geworden. 

Ø Ø 
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Alleen het feit dat Quirijn familie zou zijn van Jorden 
en Beelie en dat ze voor zijn huis zouden staan, 
ontkent Antonio. Hij vertelt over hun 
gemeenschappelijk verleden in Brazilië en Portugal. 
Kees beaamt dit. Beelie ontkent dit echter en Tys 
bevestigt haar woorden. Hij vertelt de kameraad van 
Quirijn te zijn. Antonio gelooft dit uiteraard niet en 
zegt ook de buren niet te zullen geloven, aangezien 
die met zekerheid omgekocht zijn. Bij Kees en 
Antonio slaat opnieuw de twijfel toe. Ze denken dat 
iemand van de aanwezigen iets in de wijn van Quirijn 
heeft gedaan, waardoor zijn verstand is aangetast. Ze 
eisen de uitlevering van Quirijn en trekken hun 
messen. 
[V.8] Dokter Polifemus komt op en staat nu tussen de 
twee partijen die elkaar van bedrog beschuldigen. Hij 
stuurt Tys naar zijn praktijk om (de jongste) Quirijn 
daar te gaan halen. Tys begrijpt niet wat de dokter 
bedoelt, (de oudste) Quirijn zit immers gekneveld 
naast hem. Polifemus zegt dat hij het over de andere 
Quirijn heeft. Tys mag tegen Quirijn niets anders 
zeggen dan dat het Polifemus gelukt is de huiselijke 
rust met Beelie te herstellen. 

Ø Ø 

[V.9] Zodra het zakdoekje uit de mond van de 
gevangen (jongste) Quirijn is gehaald, begint hij uit te 
varen tegen Antonio wegens diens ontrouw. De 
dokter vertelt dat ze zo dadelijk een man zullen zien 
die erg op Quirijn lijkt en dezelfde naam draagt. Deze 
jongste Quirijn kwam met twee zakjes goud bij 
Polifemus en vroeg hem om hulp bij de verzoening 
met zijn vrouw Beelie. 

Ø Ø 

[V.10] Tys komt aangelopen met de jongste Quirijn 
en iedereen is verwonderd over hun gelijkenis. 
Niemand kan ze uit elkaar houden. Ook de twee 
Quirijns begrijpen er niets van. Ze beginnen elkaar te 
ondervragen en vervolgens te ruziën. Beiden geven 
exact dezelfde antwoorden op vragen naar hun 
afkomst en hun naam. Ook Polifemus weet het nu 

[V.7] Opeens komt de andere Bonavontuur, de 
Vernoemde op, die nog steeds op zoek is naar 
Slokker. 
[V.8] Slokker komt met de eigendommen uit de 
herberg en wil die aan Bonavontuur de Vernoemde 
geven. Hij bedankt nog eens voor de vervroegde 
vrijlating. Zijn baas weet niet waar hij het over heeft 

[V.6] Menaechmus-Sosicles komt samen met 
Messenio op. Hij beticht zijn slaaf van leugens, omdat 
die beweert daarnet met hem te hebben gesproken. 
Messenio gaat zelfs nog verder en herinnert 
Menaechmus-Sosicles aan zijn vrijlating. Deze 
Menaechmus weet daar echter niets van. 
[V.7] Menaechmus van Epidamnus komt het huis van 
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niet meer en neemt aan dat het om een weddenschap 
of om toverij gaat. Antonio weet echter zijn baas, de 
oudste Quirijn, te identificeren, door de Quirijns over 
hun overzees verleden te ondervragen. Antonio is 
ook degene die op het idee komt dat dit de 
tweelingbroer van zijn baas zou kunnen zijn. De 
oudste Quirijn gelooft daar echter niet in, aangezien 
zijn broer geen Quirijn maar Klaas heet. Nu beseft de 
jongste dat het hier daadwerkelijk om zijn broer 
gaat. Hij vertelt tot zijn tiende jaar Klaas te hebben 
geheten, maar na het verlies van zijn broer kreeg hij 
van zijn vader de naam Quirijn. De vader deed dit uit 
liefde voor Quirijn en omdat hij de naam van de 
grootvader wilde doorgeven. Iedereen is nu 
opgelucht en vrolijk. De oudste Quirijn verlost 
Antonio daadwerkelijk van diens schuld bij hem, 
omdat hij het raadsel heeft opgelost en ook Kees zal 
spoedig worden betaald. De oudste Quirijn geeft Tys 
de opdracht de mantel en het sieraad uit de herberg 
te gaan halén. Béélié zégt dat zé straks mét z’n allén 
moeten feesten en eten. Daar is vooral Tys erg blij 
mee. 

en zegt hem niet vrij te hebben gelaten. Wanneer 
Slokker hem herinnert aan zijn bevrijdingsactie van 
daarnet noemt Bonavontuur de Vernoemde hem een 
leugenaar en zegt dat hij hem al een paar uur niet 
heeft gezien. Slokker ziet nu de andere Bonavontuur, 
de Verdoolde, en neemt aan dat dit dan maar zijn 
meester moet zijn. Daarom wil hij de tas aan de 
andere Bonavontuur overhandigen. Er volgt een 
gesprek waarin Slokker telkens weer van mening 
verandert wie van de twee zijn ware heer is. 
Gedurende het gesprek dringt de uiterlijke gelijkheid 
van de twee mannen opeens tot Slokker door. 
Wanneer het hem is gelukt zijn ware heer te 
identificeren, die dezelfde naam als die andere heer 
blijkt te hebben, wil zijn baas onmiddellijk met hem 
vertrekken. Slokker dringt echter aan op de 
oplossing van dit mirakel. Slokker stelt een paar 
vragen en komt er snel achter dat dit de 
tweelingbroer van zijn meester is. De twee broers 
hebben echter nog een tijdje nodig voor dat ze 
begrijpen wat er aan de hand is en het dan ook 
daadwerkelijk geloven. De heer van Slokker zegt aan 
zijn knecht de vrijheid toe, als die kan bewijzen dat 
het hier echt om zijn tweelingbroer gaat. Nu wordt 
de hele voorgeschiedenis verteld: de verdoolde 
Bonavontuur was samen met zijn vader in Londen. 
Daar raakte hij zijn vader kwijt tijdens de executie 
van koning Karel I. De verdoolde kwam terecht bij 
een rijke koopman zonder kinderen die hem 
opvoedde als een eigen kind. Deze koopman heeft 
hem naar Den Haag gebracht. Toen de koopman 
overleed, erfde Bonavontuur alles. De verdoolde 
Bonaventuur vertelt naar zijn grootvader te zijn 
vernoemd. Hij twijfelt echter aan de waarheid van 
het verhaal aangezien zijn broer geen Bonvontuur, 
maar Innocent heette. Bonavontuur de Vernoemde 
zegt nu die Innocent te zijn en beschrijft dat hij 
Bonavontuur werd genoemd, toen bekend werd dat 

Erotium uit. Messenio weet niet wat hij ziet, omdat 
deze man er precies hetzelfde uitziet als de man die 
naast hem staat. Menaechmus van Epidamnus 
bedankt Messenio nog eens voor zijn hulp. Messenio 
vraagt hem hoe hij heet. Hij antwoordt: Menaechmus. 
Nu blijkt dat beiden dezelfde naam en dezelfde 
geboortestad hebben. Messenio weet niet meer wie 
zijn baas is. Uiteindelijk begrijpt hij wat er aan de 
hand is en wil hij het raadsel oplossen. Zijn baas 
belooft hem vrij te laten, als hij kan bewijzen dat 
deze man zijn tweelingbroer is. Messenio stelt een 
paar vragen die beiden moeten beantwoorden. Nu 
vertelt Menaechmus van Epidamnus dat hij zijn 
vader als kind is kwijt geraakt toen hij zeven jaar oud 
was. Menaechmus-Sosicles begrijpt dat het hier 
daadwerkelijk om zijn tweelingbroer gaat die hij zo 
lang heeft gezocht. Hij vertelt dat hij vroeger Sosicles 
heette, maar dat hij later dezelfde naam kreeg als zijn 
verdwenen broer. Na nog meer vragen te hebben 
beantwoord zijn allen overtuigd dat de twee 
Menaechmi tweelingbroers zijn. Ze begrijpen nu 
waarom ze vandaag alsmaar vreemde ontmoetingen 
hadden. Messenio wordt vrijgelaten. 
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zijn broer met die naam samen met de vader was 
overleden. Uit liefde voor de grootvader – die 
dezelfde naam had – werd hij door zijn tantes en 
ooms omgedoopt tot Bonavontuur. Nu is 
Bonavontuur de Verdoolde ook overtuigd. Slokker is 
dolgelukkig, omdat hij nu vrij is. Hij weet zelfs nog te 
vertellen dat hun voedster de tweeling niet eens uit 
elkaar kon houden, omdat ze zo sterk op elkaar 
leken. 

[V.11] Beelie wil het bordeel laten sluiten, omdat het 
vrome mannen van het rechte pad afbrengt. 
Polifemus en Jorden zeggen hun hulp toe. De oudste 
Quirijn geeft aan de jongste het advies voortaan een 
goede echtgenoot te zijn. De jongste belooft dit. Hij 
wil zich er zelf ook voor inzetten dat het bordeel uit 
de straat verdwijnt en dat Lievijntje in het spinhuis 
komt. Ook Beelie belooft voortaan een betere 
echtgenote te zijn. Ze wil haar man vriendelijker 
bejegenen en zijn feestlust tolereren. De jongste 
Quirijn vraagt haar niet toe te laten dat hij Tys nog 
een keer uitnodigt, nu hij achter de ontrouw van deze 
tafelschuimer is gekomen. Ondanks de belofte van 
Tys zoiets nooit weer te zullen doen, blijft de jongste 
Quirijn onverzettelijk. Tys beseft dat dit de straf is 
voor zijn verraad. Beelie vraagt zich nog af hoe de 
oudste Quirijn aan het pak van de jongste is 
gekomen. De jongste kan zich wel indenken hoe dat 
is gegaan, maar wil dat binnen onder het eten 
vertellen. Beelie zet haar goede voornemens direct 
om en nodigt iedereen uit voor een feestmaal 
(behalve Tys dan). 

Vervolg [V.8] Dé twéé broérs bésluitén samén naar ’s-
Hertogenbosch te zullen verhuizen, daarvoor gaan ze 
echter nog samen iets drinken. Slokker wordt 
daadwerkelijk uit zijn dienst ontslagen. De verdoolde 
Bonavontuur vraagt Slokker aan het publiek te 
vertellen dat hij morgen zijn hele inboedel, zijn 
beesten en bovendien zijn vrouw te koop zal 
aanbieden. Dan vertrekken de twee broers om samen 
feest te vieren. Slokker merkt op dat de huishouding 
van een hoerenloper niet veel zal opbrengen. 
Desalniettemin vertelt hij het publiek wanneer de 
verkoop plaats zal vinden. Aan het einde wijst hij nog 
eens expliciet op het feit dat deze gebeurtenissen 
niet alleen vermakelijk maar tevens stichtelijk zijn. 

Vervolg [V.7] De broers besluiten samen naar hun 
land van herkomst te gaan. Menaechmus van 
Epidamnus wil daarvoor nog zijn inboedel verkopen. 
Messenio vraagt of hij het verkoop mag organiseren 
en krijgt daar de toestemming voor. Messenio roept 
om dat er over zeven dagen een uitverkoop zal 
plaatsvinden van slaven, huisraad enz. plus de vrouw 
van Menaechmus. Hij neemt afscheid van het publiek. 
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Spookend weeuwtje (komedie)1327 

TEGENVERTALING 
Nil, Het spookend weeuwtje, 1670. 

INITIAALVERTALING 
Peys, De nacht-spookende joffer, 1670. 

Personages1328 

Peys heeft het aantal personages niet veranderd, ook de karakters heeft hij niet aangepast. Nil heeft extra personages toegevoegd, maar ook één van de broers van 
Jakoba weggelaten, omdat die niet relevant is voor de ontwikkéling van dé handéling. Jakoba’s nicht is bij Nil in dé wijzé tanté Sofia vérandérd. Allé pérsonagés in dé 
tegenvertaling zijn volstrekt consistent en kennen geen tegenstrijdige gevoelens, zoals hun tegenhangers in de brontekst en de eerste vertaling. 
 
FERDINAND, Haagsch Eedelman LYCIDAS en LISANDER, Edellieden, Broeders van Angelica 
LUIDEWIJK, Geldersch Eedelman FLORESTIJN, Edelman van Spanjen 
JAKOBA, Jonge Weeduwe, zuster van Ferdinand ANGELICA, verlieft op Florestijn 
SOFIA, Moey van Ferdinand, en Jakoba LUCINDE, Nicht van Angelica 
KATRIJN, Kamenier van Jakoba ISABELLA, Kamenier van Angelica 
FLIP, Knecht van Luidewijk CARILLE, dienaer van Florestijn 
JAN, Knecht van Ferdinand LYSIS, dienaer van Lisander 
Ø ARISTE, dienaer van Lycidas 
IDA, Kamenier van Sofia Ø 
ANTONETTE, Keukenmeidt van Jakoba Ø 
DIRK en NIKLAAS, Lakkeyen van Sofia Ø 
PIETER, een Timmerman Ø 

Plaats van handeling en gespeelde tijd1329 

Hét Toonéél is in ’s Graavénhaagé in ’t huis van Férdinand, in dé kamér van 
Luidéwijk; béhalvén in ’t vierde Bedrijf, dat in de Kamer van Jakoba speelt. 
Hét Spél bégint omtrént té zéévén uurén ’s avondts, én éindight tusschén één 

Hét tonéél is in ’s Gravénhagé, in én om hét huys van Lisandér én Angélica. ’t Spél 
begint met den avont, en eyndigt tegen den morgen. 

                                                             
1327 Fransé brontékst: D’Ouvillé, L’esprit folet, 1642. 
1328 Brontekst: LICIDAS et [LIZANDRE], Gentils-hommés Parisiéns, frérés d’Angéliqué. [Let wel: In de brontekst uit 1642 staat hier i.p.v. Lizandre Carille. Het gaat hierbij 
om een zetfout.] / FLORESTAN, Gentil-homme, de Languedoc / ANGELIQVE, Damoiselle Parisienne Amoureuse de Florestan / LVCINDE, Damoiselle Parisienne, cousine 
d’Angéliqué / ISABELLE, suiuanté d’Angéliqué / CARRILLE, seruiteur bouffon de Florestan / Lizis, seruiteur de Licidas / [ARISTE] [Let wel: In de brontekst uit 1642 
ontbreekt het personage Ariste in de de lijst van toneelspelers. Het gaat hierbij om een vergissing, want een bediende Ariste komt ook in de Franse brontekst voor. Peys 
heeft de bediende Lyzis overigens aan Lisander gekoppeld, terwijl Lizis in de brontekst de bediende van Licidas is.] 
1329 Brontekst: ‘La Séné ést à Paris.’ 
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en twee uuren na middernacht. 

Inhoud 

Péys’ initiaalvertaling wijkt op een aantal punten af van de Franse brontekst. Daarbij gaat het meestal om extra of juist minder uitleg voor beter begrip van het stuk, 
wijzigingen i.v.m. de nieuwe plaats van handeling: Den Haag en emoties van personages, die soms heftiger soms gematigder zijn. Hij heeft het handelingsverloop niet 
gewijzigd, al heeft hij een aantal scènes ingekort, drie bespiegelende scènes (zonder handeling) weggelaten en drie korte scènes ter overbrugging toegevoegd. Scènes 
heeft hij soms samengevoegd of opgesplitst, maar zonder gevolgen voor het handelingsverloop. Nil heeft veel sterker in de tegenvertaling ingegrepen dan Blasius in 
de initiaalvertaling. Zo heeft het genootschap er een complexe voorgeschiedenis aan toegevoegd over een gepland huwelijk tussen Jakoba en Luidewijk en diens 
ontvoering door Turken. Ook heeft Nil de eerste scène toegevoegd waar de voor het stuk cruciale deur wordt gemaakt, geheel in overeenstemming met Nils 
waarschijnlijkheidseis. In de voorgaande versies bestaat die opening in de wand al, maar weten de bewoners van het huis er vreemd genoeg niets van af. 
 
[I.1] De timmerman Pieter is net klaar met het maken van een geheime deur. 
Jakoba vraagt hem nog een kijkgat in de muur te boren. Pieter vertrekt en ze 
blijft achter met Sofia, haar tante. 

Ø 

[I.2] Sofia keurt het plan van Jakoba m.b.t. tot de gast des huizes af. Ze vindt het 
niet passen bij haar status als weduwe. Jakoba verdedigt haar plan. Ze is jong 
en wil een gelukkig en vrolijk leven. Met haar overleden man is ze immers 
alleen op aanraden van haar broer en van haar tante getrouwd, en bovendien 
alléén voor ‘’t goédt, én grootér staat’. Zé hééft nu géén zin méér in gévéinsdé 
treur en ze verlangt naar haar vrijheid. Bovendien verlangt ze naar de liefde 
van Luidewijk, een vriend van haar broer. Haar broer had haar jaren geleden 
gevraagd of zij met Luidewijk zou willen trouwen. Luidewijk was daar destijds 
zelf niet van op de hoogte, omdat hij in het buitenland vertoefde. De vader van 
Luidewijk stemde in met die verbintenis. Hij en Ferdinand werden het snel 
eens over het huwelijk, dat gesloten moest worden zodra Luidewijk weer terug 
zou keren. Er gebeurde echter een ongeluk: op zijn reis van Genua naar 
Marseille werd het schip door Turkse rovers gekaapt. Iedereen ging ervan uit 
dat Luidewijk dit niet had overleefd. Luidewijk kon zich echter bevrijden en 
naar Parijs vluchten. Recentelijk is hij in het gevolg van de Franse afgezant naar 
Holland gekomen. Jakoba wil met hem trouwen, om eindelijk die droevige tijd 
met haar zieke en nu overleden man te kunnen vergeten. Sofia kan het 
nauwelijks geloven dat Luidewijk nog in leven is. Maar Jakoba heeft hem zelf 
gezien. Ze wist namelijk dat de afgezant van Frankrijk in Rijswijk onthaald zou 
worden. Samen met haar kamenier Katrijn is ze daar geweest, uiteraard 
vermomd, zodat haar broer Ferdinand haar niet kon herkennen. Die 
nieuwsgierigheid had ze bijna duur moeten bekopen. Ze werd namelijk door 
een Fransman lastig gevallen, maar Luidewijk redde haar uit deze situatie 
zonder dat hij wist wie zij was. Ondertussen kon Jakoba zich met haar 

[I.1] Na tien jaar in Spanje te hebben gewoond komt Florestijn samen met zijn 
bediende Carille naar Den Haag om op bezoek te gaan bij zijn vriend Lisander. 
[I.2] Angelica wordt, nadat ze stiekem de Schouwburg heeft bezocht, door iemand 
achtervolgd. Florestijn helpt haar door de achtervolger met een list tegen te 
houden, zodat zij kan vluchten. 
[I.3] De achtervolgers van Angelica verschijnen. Het zijn Lycidas en zijn knecht 
Ariste. Carille houdt hen tegen door een onschuldig gesprekje aan te knopen. 
Lycidas reageert geïrriteerd en begint hem uit te schelden. Florestijn neemt het op 
voor zijn knecht met als gevolg dat Lycidas met Florestijn wil duelleren en Ariste 
met Carille. 
[I.4] Lisander schiet zijn broer Lycidas te hulp. Lycidas is daar niet van gediend, 
omdat hij Florestijn liever alleen wil verslaan. Florestijn prijst de kloekheid van 
Lisander, de overwinnaar van het gevecht. Hij wil zich best graag nog eens met 
Lycidas meten als die dat wenst. Opeens beseft Lisander dat zijn vriend Florestijn 
voor hem staat. Lycidas krijgt spijt van zijn opvliegendheid. Florestijn en Lycidas 
bieden elkaar hun excuses aan en beiden verwijten zichzelf het incident. Florestijn 
heeft een kleine verwonding aan zijn hand opgelopen. Lisander vraagt hem hun 
huis binnen. Lycidas klaagt erover dat het hem niet is gelukt de identiteit van de 
dame te achterhalen, die hij heeft achtervolgd. Carille vindt de aandacht voor jonge 
vrouwen, die zijn heer Florestijn telkens weer toont, zeer overdreven. Ze gaan 
allemaal naar binnen. 
[I.5] Angelica, die vlak voor de huwelijksceremonie haar bijna-echtgenoot is 
kwijtgeraakt, doet haastig haar rouwgewaad aan, om te voorkomen dat haar broer 
haar stiekeme Schouwburgbezoek opmerkt. Ze beklaagt zich over haar broers die 
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kamenier uit de voeten maken. Sofia vindt dat Jakoba onbezonnen heeft 
gehandeld en ze raadt haar af een brief aan Luidewijk te schrijven. Jakoba blijft 
bij haar besluit en wil haar geliefde zelfs spreken om hem persoonlijk te 
bedanken. Ze weet haar tante over te halen haar bij het schrijven van de brief te 
helpen en vraagt haar om zedelijke steun, zodat ze de welbetamelijkheid niet te 
buiten gaat. 

haar te streng in de gaten houden. Angelica kan niet begrijpen dat ze niet met 
andere meisjes in het theater mag afspreken, waar alleen fatsoenlijke stukken 
worden gespeeld. Haar kamenier Isabella legt uit dat haar broers de familie-eer 
bewaken, zoals dat hoort. Feesten, theater en dans zijn plaatsen die haar en hun 
reputatie zouden kunnen schaden. Op de vraag of Angelica verliefd is op Florestijn, 
zegt Angelica hem in eerste instantie dankbaar te zijn. Wel acht ze het mogelijk 
verliefd op hem te worden. Verder vraagt ze zich af, of het Florestijn daadwerkelijk 
is gelukt, haar broers tegen te houden. 
[I.6] Lycidas komt binnen en Angelica vreest dat hij op de hoogte is van haar 
uitstapje. Maar dat is niet zo. Hij vertelt wat er die dag allemaal gebeurd is en vraagt 
vervolgens aan zijn zus wat zij heeft gedaan.1330 Zij doet alsof dat ze de hele dag 
gerouwd heeft. Lycidas vindt dat ze onderhand wel genoeg tranen vergoten heeft. 
Nu wil Angelica weten, waar Florestijn gaat logeren. Lycidas vertelt dat hij in hun 
huis zal verblijven in een rustige, afgelegen kamer. Vervolgens vertrekt hij.1331 
Angelica kan de ongewone toedracht en haar geluk nauwelijks geloven. Ze wil 
Florestijn graag in zijn vertrek opzoeken, maar weet niet hoe ze dat moet 
bewerkstelligen. Isabella weet dat ze via enkele opzij geschoven planken in 
Florestijns kamer kan komen. De dienstmeid krijgt de opdracht Lucinde, de nicht 
van Angelica, te halen, zodat ze samen kunnen genieten van deze grap. Angelica 
vraagt zich af of Florestijn daadwerkelijk de man is die haar daarnet heeft geholpen. 
Isabella vermaant haar voorzichtig te zijn, omdat Florestijn alles aan haar broers 
zou kunnen vertellen. Maar Angelica wuift die bedenkingen weg. 

[I.3] Katrijn vertelt dat Ferdinand en Luidewijk op weg zijn naar huis. Jakoba en 
Sofia verschuilen zich en willen de heren door het kijkgaatje bespieden. 

Ø 

[I.4] Ferdinand laat aan Luidewijk de twee (officiële) deuren zien, een 
buitendeur en een deur naar de overige vertrekken van het huis, en geeft de 
sleutels aan zijn gast. Ferdinand geeft hem nog een pen en wat inkt voor het 
geval dat hij iets op zou willen schrijven en enkele boeken. Ferdinand gaat naar 
beneden, zodat Luidewijk zich kan opfrissen. Ferdinand zegt dat ze zo dadelijk 
de dame moeten gaan ophalen die zij vanavond samen naar het bal zullen 
begeleiden. 

[II.1] Lisander en Florestijn benadrukken hun vriendschap. 
[II.2] Lycidas en Florestijn ruilen uit wederzijds respect en als teken van verzoening 
hun degens met elkaar. 
[II.3] Carille klaagt over Den Haag en de manieren van de Hagenaren. Florestijn 
roept hem tot orde, maar Carille gaat nog even door. Lisander geeft Florestijn de 
sleutel voor diens vertrek en stelt voor de stad en de mooie Haagse dames te gaan 
bekijken. Florestijn vindt dit een goed idee. 

                                                             
1330 De uitweiding van Lycidas in het Franse stuk is veel langer en verschilt op een aantal punten opvallend van de eerste Nederlandse vertaling. Zo vertelt hij zeventien 
verzen lang over het toneelrepertoire van het theater dat hij die middag heeft bezocht en levert veel kritiek op de tragikomedie Les Trahizons d’Arbiran van Antoine Le 
Métél d’Ouvillé. 
1331 Hier begint in de Franse brontekst een nieuwe scène, namelijk I.7, zoals gebruikelijk bij de opkomst of afgang van een personage. 
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[I.5] Luidewijk geeft aan zijn knecht Flip de opdracht de kleding te laten 
wassen. Beiden verlaten de kamer. 

[II.4]1332 Florestijn geeft Carille de opdracht hun bagage in hun kamer te brengen. 
Lisander en Florestijn praten over Den Haag in het algemeen en de Haagse vrouwen 
in het bijzonder. 
[II.5] Ze vertrekken. Carille kijkt of al zijn geld er nog is. Hij besluit iets eet- en 
drinkbaars te zoeken en laat zijn geld en de koffers achter en doet de deur op slot. 

[I.6] De vrouwen komen uit hun schuilplaats. Sofia houdt buiten de wacht. 
Jakoba en Katrijn doorzoeken de koffer van Luidewijk naar brieven. Katrijn 
vertelt wat ze allemaal vindt: een boek, een poederdoos enz. Tenslotte vindt 
Jakoba een paar brieven. Ze is gerustgesteld, omdat ze allemaal geschreven zijn 
door mannen. Katrijn gaat ondertussen de koffer van Flip, de knecht, 
doorzoeken. Daarin vindt ze minder smakelijke dingen: een kam vol haar, 
samen met kaas en brood, speelkaarten, dobbelstenen, een doosje vol vinger- 
en teennagels en een kaars. Tenslotte ontdekt ze zijn geldbeurs, waar ze voor 
de grap het geld uit haalt en er stro voor in de plaats doet. Jakoba legt haar brief 
op tafel. 

[II.6]1333 Isabella en Angelica betreden het vertrek door de wand met de losse 
planken. Angelica is zeker dat ze Florestijn van haar liefde en goede bedoelingen 
kan overtuigen, mocht hij de twee vrouwen in zijn kamer ontdekken. Ze zien papier 
en inkt en de open koffers. Die gaan ze allereerst even onderzoeken. In de koffer 
van Florestijn vinden ze kleding en diverse toiletartikelen. Ze ontdekken 
liefdesbrieven en een portretje van een mooie vrouw. Angelica wil Florestijn een 
brief gaan schrijven. Isabella inspecteert ondertussen de koffer van Carille. Die zit 
vol troep: vuile kleding, etenswaren, een boerenalmanak enz. Tenslotte ontdekt ze 
zijn portefeuille, haalt er bijna al het geld uit en doet er kolen in. 

[I.7] Sofia zegt dat de heren weer thuis zijn. Jakoba en Katrijn hebben geen tijd 
meer de bende die ze hebben aangericht op te ruimen. Ze sluipen door de 
geheime deur naar buiten. 

[II.7] Angelica is klaar met de brief, maar er is geen tijd meer om alles weer op zijn 
plek terug te zetten, omdat Carille de kamer binnenkomt. De vrouwen vluchten via 
de losse planken in de wand de kamer uit. 

[I.8] Flip is ontsteld over de chaos in hun kamer. Luidewijk geeft hem de 
opdracht de deur te sluiten die echter al op slot blijkt te zijn. Flip is heel bang. 
De heer en de knecht gaan na of er iets gestolen is. Er is niets gestolen behalve 
het geld van Flip. Luidewijk ontdekt de brief van Jakoba, waarin ze hem voor 
zijn bewezen dienst in Rijswijk bedankt. De schrijfster vraagt om 
geheimhouding vooral richting Ferdinand en ze vraagt Luidewijk om een 
antwoordbrief. Flip weet niet hoe iemand de kamer kan betreden en verlaten 
als alle deuren op slot zijn. Flips meent dat het heksen waren die via de 
schoorsteen naar buiten zijn gevlogen. Luidewijk legt uit dat mensen te zwaar 
zijn om te vliegen. Hij denkt dat ze over een tweede sleutel beschikt. Terwijl 
Luidewijk de antwoordbrief en een brief aan zijn vader schrijft, moet Flip de 
kamer opruimen. Als Luidewijk klaar is, stuurt hij Flip met de brief aan de 
vader weg. 

[II.8] Carille vermoedt vanwege de bende in de kamer dat er spoken of duivels zijn 
geweest. Dieven kunnen het niet zijn geweest, want hij had de deur op slot gedaan. 
Vrij snel ontdekt hij dat zijn geld in kolen is veranderd en hij roept moord en brand. 
[II.9] Carille vertelt aan de drie heren, die ondertussen weer thuis zijn, dat het in het 
huis spookt, maar niemand gelooft hem. Florestijn leest zijn knecht de les vanwege 
zijn ongemanierd gedrag. Die blijft echter volhouden dat er spoken zijn. De broers 
vertrekken.1334 Florestijn ontdekt de brief. Carille wil die voor het openen liever 
eerst bezweren, maar Florestijn maakt de brief gewoon open en leest hem voor. Uit 
die brief maakt hij op dat de schrijfster hem zeer genegen is en dat het om de vrouw 
gaat die hij eerder die dag heeft geholpen. Hij gelooft niet in spoken en wil de zaak 
onderzoeken door contact met haar te zoeken. Daarom gaat hij een antwoordbrief 
schrijven. Onder het schrijven vraagt Carille hem uit over het bestaan van 
verschillende soorten bovennatuurlijke wezens. Florestijn ontkent alles, alleen het 
bestaan van de duivels bevestigt hij, die gehoorzamen echter aan de wil van God. 

                                                             
1332 Deze scène is door Peys toegevoegd. 
1333 Peys heeft deze scène flink ingekort in vergelijking met de brontekst. Ook heeft hij er II.7 van afgesplitst. 
1334 In de brontekst begint hierna een nieuwe scène, te weten II.8. Peys heeft de inhoud van die scène ingekort, maar de strekking blijft gehandhaafd. 
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Florestijn heeft zijn brief af. 
[II.10]1335 Alvorens Florestijn gaat eten, geeft hij aan Carille de opdracht alles goed 
in de gaten te houden. Carille is erg bang en durft daarom niet eens iets te eten, 
omdat hij denkt dat alles betoverd is. Hij verlaat de kamer. 

[II.1] Jakoba en Sofia komen weer Luidewijks kamer binnen. Ze lezen de brief 
van Luidewijk. Daarin bedankt hij voor haar brief en haar dank en belooft hij 
strikte geheimhouding. Verder wil hij haar geboden afwachten. Dit antwoord 
versterkt de gevoelens van Jakoba. Sofia waarschuwt haar voor te intense 
gevoelens en herinnert haar aan haar reputatie. Maar Jakoba blijkt echte liefde 
te koesteren voor Luidewijk en onder geen omstandigheden haar eer te willen 
verliezen. Dat overtuigt Sofia en ze zegt hulp toe aan haar nichtje. Jakoba vraagt 
haar rond middernacht een koets met paarden, een koetsier en twee 
gemaskerde knechten naar de Vijverberg te sturen. Ze wil Luidewijk daar 
ophalen, terwijl haar broer op het bal is. Luidewijk mag er echter niet achter 
komen waar hij is en wie zij is. Om te verhinderen dat Luidewijk te lang op het 
bal blijft, wil Jakoba hém één liéfdésbéwijs sturén, in dé vorm ‘één garnituur 
lintén’. Katrijn hééft dié nét bij één Fransé koopman géhaald. 

[III.1] Lucinde, de nicht van Angelica, vindt de gebeurtenissen heel bijzonder. 
Angelica neemt aan dat Florestijns antwoordbrief nu klaar is en stuurt Isabelle om 
die te gaan halen. Angelica zegt Florestijn te willen zien, maar haar identiteit niet 
prijs te willen geven. 
[III.2]1336 Angelica krijgt de brief en leest hem voor. Florestijn wil haar uit haar 
gevangenschap bevrijden, ofschoon ze een geest is. Isabella vindt het allemaal op 
zijn ‘Don Quichots’ én Lucindé hééft iéts vérgélijkbaars al in dé Amadis-romans 
gelezen. Angelica heeft plotseling spijt, maar Lucinde kalmeert haar, en zegt dat 
Florestijn gezien de omstandigheden de gebeurtenissen alleen door 
bovennatuurlijke krachten kan verklaren. Binnenkort zal hij de waarheid 
ontdekken. Op Lucindes vraag naar haar bedoelingen antwoordt Angelica dat ze de 
brief uit verveling heeft geschreven. Maar ondertussen ontstaan er andere 
gevoelens bij Angelica. Toch ontkent ze verliefd te zijn en maakt ze zich opeens 
zorgen over haar reputatie. Ze gaat opnieuw een brief schrijven, en legt er een 
sluiér én ‘suikér-fruyt’ bij. In dé briéf schrijft zé dat ze vanavond naar hetzelfde feest 
zal gaan als Florestijn. Omdat een onbekende haar achtervolgt, zal ze gemaskerd 
zijn. Angelica legt uit dat ze door haar acties Florestijns verwondering wil wekken. 
Isabella maakt in een terzijde grappen over de verliefdheid van haar bazin. 

Ø [III.3] De broers stellen aan Florestijn voor om vannacht naar een dansfeest te gaan. 
Zijzelf zijn weliswaar niet van de partij, maar ze willen Florestijn er wel naartoe 
brengen. Florestijn stelt voor om er alleen heen te gaan, maar dat willen de broers 
niet. Florestijn gaat weer naar zijn kamer. 
[III.4] Carille blijkt de kamer te hebben verlaten. Hij prevelt weer over zijn angsten. 
Florestijn beveelt hem een kaars aan te steken en dan naar binnen te gaan. Carille 
weigert dit eerst. Florestijn verliest zijn geduld, maar gaat ten slotte bij de deur 
staan. 

[II.2] Katrijn vertelt dat de heren beneden nog niet aan het dessert zijn 
begonnen, er is dus geen haast. Ze heeft de strikken bij zich, die de verkoper 
door de haast niet helemaal af heeft kunnen maken. Dat doen Sofia en Katrijn 

Ø 

                                                             
1335 Peys heeft deze scène toegevoegd. 
1336 Péys’ scènés III.1 en III.2 vormen in de brontekst één scène, namelijk III.1. 
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nu, terwijl Jakoba een brief aan Luidewijk schrijft. Katrijn vertelt waar de linten 
moeten worden opgespeld en er ontstaat een gesprek over mode, waarin de 
‘Franschén géést’ dié hét land béhéérst géhékéld wordt. Jakoba is klaar met de 
brief. Om Luidewijk nieuwsgierig te maken suggereert ze in haar brief zelf ook 
naar het bal te willen gaan. Ze legt de brief samen met de strikken in een 
mandje. Flip nadert zingend de kamer, maar alleen Sofia en Jakoba kunnen nog 
op tijd vluchten met de kaars. 
[II.3] Katrijn blijft in de donkere kamer achter. [III.5] Isabella denkt dat de kamer leeg is. Wanneer ze iemand binnen hoort komen, 

gaat ze zich verstoppen. 
[II.4] Flip is behoorlijk aangeschoten en probeert zich moed in te spreken en te 
zingen, omdat hij een geest in de kamer vermoedt. Die probeert hij met allerlei 
formules te bezweren. Katrijn blaast zijn kaars uit een geeft hem een klap. Hij 
begint te gillen. 

[III.6] Carille komt binnen met de kaars en smeekt de eventueel aanwezige geest 
hem met rust te laten. Carille ziet Isabella niet, maar wordt hoe dan ook steeds 
angstiger. 

[II.5] Luidewijk verschijnt. Katrijn loopt in het donker tegen hem aan, hij grijpt 
de mand vast en stuurt Flip de kamer uit om licht en laat hem de deur op slot 
doen. Katrijn verdwijnt via de geheime deur. 

[III.7]1337 Kennelijk is de kaars van Carille uit, want Florestijn komt binnen en vraagt 
zijn knecht waarom die zo schreeuwt en waarom die geen kaarsen heeft 
aangestoken. Carille zegt dat de geest die heeft uitgeblazen. Wanneer Isabella 
probeert te vluchten, wordt ze door Florestijn vastgegrepen. Carille vertrekt om 
vuur te halen en Isabella weet zich los te rukken en te vluchten. Florestijn weet niet 
wat hij van de gebeurtenissen moet denken. 

[II.6] Luidewijk probeert met de indringer te praten. Ø 
[II.7] Flip komt met de kaars. De kamer is leeg, al zit de buitendeur op slot. 
Luidewijk vindt het zeer vreemd, maar gelooft niet dat er spoken in het spel 
zijn. Flip is daar echter wel van overtuigd. Luidewijk legt uit dat geesten niet 
bestaan en belooft deze zaak op te lossen. In de mand ontdekken ze de brief 
met het verzoek niet te lang op het bal te blijven en om elf uur zonder licht 
weer in zijn kamer te komen om vervolgens door iemand naar de 
briefschrijfster te worden geleid. De strikken die hij op het bal moet dragen, 
zijn een bewijs van haar gunst, omdat de kleuren haar gevoelstoestand 
verbeelden. Luidewijk vindt dat hij dit heuse verzoek moet nakomen. Uit haar 
brief maakt hij op dat ze verliefd is en een beetje jaloers. Uiteraard kent 
Luidewijk de kleurensymboliek van de strikken: rood staat voor brand (liefde) 
én dé parélkléur duidt dé zuivérhéid aan. Dé onbékéndé is dus ‘in één zuivré 
vlam’ op hém vérliéfd. Luidéwijk béséft opééns dat dé avancés hem niet koud 
laten en dat hij haar graag wil zien. Flip vindt dit geen goed idee en vraagt zijn 

[III.8] Carille komt terug met een brandende kaars. Florestijn kan niet geloven dat 
het spookt. Een dergelijke aanname is volgens hem in strijd met het gezond 
verstand. Florestijn ontdekt de geschenken en de brief en leest die voor. Het is een 
liefdesbrief en wanneer Florestijn leest dat de mysterieuze jonge vrouw ook naar 
het dansfeest zal gaan, wil hij het liefst onmiddellijk vertrekken om niet te laat te 
komen. Florestijn belooft aan Carille, die zich beklaagt over zijn geldverlies, de geest 
te zullen ontmaskeren. 

                                                             
1337 In de brontekst vormen de scenes III.6 tot en met III.8 één scène, te weten III.5. 
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heer die een antwoordbrief aan het schrijven is, naar het bestaan van allerlei 
bovennatuurlijke wezens. Luidewijk antwoordt dat dit allemaal verzinsels zijn, 
zelfs de duivel en de dwalende zielen van overledenen vormen hierop geen 
uitzondering. Flip blijft angstig wat betreft het bovennatuurlijke, en poogt zijn 
heer ervan te overtuigen zich beter niet in te laten met een spook. Wanneer 
Flip weigert de strikken van de briefschrijfster op de kleding van zijn heer te 
spelden, is het geduld van Luidewijk op en hij beveelt hem zijn opdracht uit te 
voeren. Onder enig protest gehoorzaamt Flip uiteindelijk. 
Ø [III.9]1338 Ariste brengt het bericht dat het feest later dan gepland zal beginnen. 

Florestijn besluit eventjes te rusten.1339 
Ø [IV.1]1340 Wanneer Florestijn wakker wordt, beveelt hij Carille vuur te halen en te 

informeren of het al tijd is om te vertrekken. 
[II.8] Ferdinand komt Luidewijk ophalen, aangezien beneden de dame wacht 
die ze naar het bal zullen begeleiden. Luidewijk doet alsof hij zich niet helemaal 
lekker voelt en daarom graag vroeg naar bed te willen gaan. Hij vraagt 
Ferdinand alleen als begeleider van de dame op te treden. Ferdinand vindt dat 
jammer voor zijn gast, omdat die nu de mooie vrouwen van Den Haag niet kan 
bewonderen. Luidewijk antwoordt wel mee te willen gaan naar het bal, maar 
geen vrouw te willen begeleiden, aangezien hij om elf uur weer thuis wil zijn 
om te gaan slapen. 

Ø 

[III.1] Jakoba, Katrijn en Sofia komen weer de kamer van Luidewijk binnen. 
Jakoba leest de brief van Luidewijk voor, die schrijft dat hij haar wensen na wil 
komen. Zijn welwillendheid en beleefdheid spreken Jakoba erg aan. Ze kan 
haast niet wachten om Luidewijk eindelijk te zien. Wel maakt ze zich zorgen dat 
het plan niet goed genoeg is voorbereid. Sofia stelt haar gerust. Jakoba wil haar 
kamer, waar de ontmoeting plaats zal vinden, gereed maken. Ze is van plan de 
rouwvoorwerpen uit haar vertrek te verwijderen. In plaats daarvan wil ze de 
kamer rijk versieren, zodat Luidewijk niet te weten komt dat alles zich in het 

Ø 

                                                             
1338 Deze scène is toegevoegd door Peys. 
1339 Peys heeft scène III.6 uit de brontekst weggelaten. Dat is een gesprek tussen Angelique, Isabelle en Lucinde waarin ze onder andere over de angst van de Florestans 
knecht spreken. Ook zeggen ze ernaar uit te kijken hoe het zich allemaal verder zal ontwikkelen. Verder heeft Angelique het over het plan de gastenkamer te betreden 
als iedereen in huis slaapt. 
1340 De eerste scène van het vierde bedrijf uit de brontekst heeft Peys geschrapt. Hierin zijn Angelique, Isabelle en Lucinde nog steeds aan het woord. Angelique bereidt 
haar verduisterbare lamp voor waarmee ze de kamer wil betreden. Plotseling is ze bang dat ze ontdekt zal worden. Isabelle en Lucinde stellen haar gerust. Peys heeft 
de tweede scène van dit bedrijf in tweeën gesplitst: in IV.1 en IV.2. 
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huis van Ferdinand afspeelt. Ze horen geluiden en vertrekken. 
[III.2] Flip vindt de donkere kamer angstaanjagend, omdat hij ervan uitgaat dat 
de duivel in die kamer spookt. Luidewijk probeert hem te kalmeren, door te 
zeggen dat de brieven van een jonge vrouw afkomstig zijn. Die verklaring stelt 
Flip geenszins gerust, hij wil het liefst weglopen. Luidewijk staat dit niet toe en 
herhaalt telkens weer dat spoken niet bestaan. Flip voelt zich volkomen 
onbegrepen. Luidewijk verbiedt zijn knecht uiteindelijk verder over duivels en 
geesten te zeuren. 

Ø 

[III.3] Jakoba komt via de geheime deur de kamer binnen met een lamp die 
volledig verduisterd is. Ze loopt tegen Flip aan die enorm schrikt en niet te 
kalmeren is. Jakoba doet het licht aan en Luidewijk ziet de jonge dame. Omdat 
ze een masker draagt, vindt Flip haar meer op een moor lijken. Jakoba zegt de 
briefschrijfster te zijn. Ze wil graag weten wat Luidewijk van haar avances 
vindt. Luidewijk zegt dat haar brieven emoties bij hem hebben losgemaakt die 
versterkt worden door haar schoonheid. Jakoba vraagt hem of hij met haar zou 
trouwen, wanneer de uiterlijke omstandigheden dat toe zouden laten. 
Luidewijk belooft dat en wil haar naam en afkomst weten. Jakoba wil dit 
schriftelijk doen. Ze begint te schrijven. Flip, die zich in een hoek heeft verstopt, 
waarschuwt zijn heer opnieuw voor de duivel. Hij wil dat Luidewijk de rok van 
Jakoba tot bij de knieën oplicht zodat ze de paardenvoet en de staart van de 
duivel kunnen zien. Luidewijk vindt Flip onbeschoft. Jakoba is klaar met de 
brief en ze vraagt om de deur voor haar te openen, zodat ze kan vertrekken. 
Luidewijk wil haar echter niet zo maar laten gaan, hij wil tenminste haar naam 
weten. Jakoba roept hem tot orde en Luidewijk zegt dat zijn sterke gevoelens 
verantwoordelijk zijn voor zijn onbeheerst gedrag. Jakoba belooft alles te 
verklaren. Omdat het een lang verhaal is en ze niet ontdekt wil worden, vraagt 
ze Luidewijk de gordijnen goed dicht te trekken. Terwijl Flip de lamp vasthoudt 
en Luidewijk bezig is met de gordijnen, vlucht Jakoba via de geheime deur naar 
buiten. 

[IV.2] Angelica betreedt de kamer om Florestijns liefdesbrieven en het portretje mee 
te nemen. Ze heeft een kaars bij zich, maar ziet en hoort Florestijn en Carille 
kennelijk niet. Beiden houden haar in de gaten, maar weten niet wat ze zien.1341 
Carille denkt dat het een spook is en ook Florestijn raakt gaandeweg helemaal van 
streek. Enerzijds vindt hij de onverklaarbare verschijning erg mooi en wordt hij 
onmiddellijk verliefd, anderzijds is hij vreselijk bang vanwege de ongewone 
gebeurtenissen. Nadat hij en Carille lang naar deze situatie hebben gekeken grijpt 
hij Angelica vast en vraagt hij het gewaande spook naar zijn bedoelingen. Angelica 
antwoordt dat ze haar identiteit nog niet bekend kan maken en vraagt hem om 
geduld. Ze geeft hem wederom een brief. Florestijn blijft op een verklaring 
aandringen, nu hij weet dat ze geen spook is. Zij beweert nu wel een spook te zijn en 
zegt hem voor zijn opdringerigheid te zullen straffen. Carille gelooft dat 
onmiddellijk. Florestijn trekt zich niets aan van haar woorden. Florestijn brengt 
haar zo in het nauw dat ze uiteindelijk moet bekennen dat ze geen geest is en hem 
te beminnen. Op de vraag naar haar naam, vraagt ze hem de deur te sluiten. Terwijl 
hij dat doet, vlucht ze via de geheime ingang.1342 Carille en Florestijn begrijpen niets 
van haar verdwijning. Ze zoeken een tweede deur in de kamer, maar kunnen niets 
vinden. Florestijn prijst haar schoonheid, maar Carille houdt voet bij stuk dat dit de 
duivel was. Ze lezen de brief, waarin staat dat ze hem na het feest bij het kerkhof wil 
opwachten. Florestijn wil daarheen gaan om te weten te komen, wie zij is en wat dit 
allemaal heeft te betekenen. Carille is bang.1343 

[III.4] Luidewijk en Flip zijn verbaasd over haar verdwijning. Flip begint direct 
weer over het bovennatuurlijke, maar Luidewijk gelooft nog steeds niet in 

Ø 

                                                             
1341 In de brontekst begint hier scène III.3. Peys heeft die scène samengevoegd met de vorige. 
1342 In de brontekst begint nu scène III.4. Peys heeft die scène ingekort en eveneens samengevoegd met de vorige. 
1343 De volgende scène heeft Peys weggelaten. Daarin reflecteren de drie jonge vrouwen, Angelique, Isabelle en Lucinde, opnieuw de gebeurtenissen. Ze vinden dit alles 
erg vermakelijk. 
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toverij en andere bovennatuurlijkheden, ook al kan hij niet logisch verklaren 
wat er aan de hand is. Luidewijk let niet meer op het geklets van Flip en leest de 
brief. Luidewijk moet om middernacht naar de Gevangenpoort aan het Groene 
Zootje komen. Daar zal een koets met allerlei begeleiders voor hem gereed 
staan. Ook zal hij worden geblinddoekt en meegenomen. Op die manier wil de 
briefschrijfster te weten komen of hij daadwerkelijk van haar houdt. Flip vindt 
het een vreselijk voorstel. Luidewijk is niet bang en ziet dit als enige kans om 
de jonge vrouw in kwestie weer te zien. Om hem van zijn plan af te houden, 
vertelt Flip een lang verhaal over een familielid dat een ontmoeting met de 
duivel zou hebben gehad. Luidewijk is klaar met zijn brief. Ze vertrekken. 
[III.5] Katrijn, Sofia en Jakoba verschijnen weer in de kamer. Jakoba leest de 
brief van Luidewijk voor. Daarin biedt hij zijn excuses aan voor zijn vrijpostig 
gedrag. Hij belooft naar de afgesproken plaats te komen. Sofia is onder de 
indruk van de beleefdheid van Luidewijk. Katrijn wordt gemaskerd naar de 
koets gestuurd om mee te rijden naar de plaats van de afspraak. 

Ø 

[IV.1] Jakoba, Sofia en haar keukenmeid maken de kamer van Jakoba gereed 
voor de gast. De drie dames zijn prachtig uitgedost. 

Ø 

[IV.2] Katrijn komt en vertelt dat alles goed is verlopen, alleen Flip maakte 
zoveel lawaai dat het slecht had kunnen aflopen, daarom heeft ze hem in de 
kast opgesloten. Luidewijk zit in de blauwe kamer te wachten. Katrijn gaat 
Luidewijk halen. De dienstbodes van Jakoba en Sofia komen prachtig gekleed 
binnen. 

[V.1] Het feest is voorbij. Isabella laat Florestijn en Carille even wachten en haalt 
haar bazin. Ondertussen vertelt Carille wat hun is overkomen: ze zijn door twee 
heren in het zwart door de stad hierheen geleid en weten niet waar ze zich nu 
bevinden. Florestijn wil heel graag weten, wat hier aan de hand is. 

[IV.3] Ze nemen allen de juiste positie in. Ø 
[IV.4] Jakoba zit op een verheven stoel, daaromheen staan de anderen. 
Luidewijk is onder de indruk van de vertoning. Jakoba vraagt hem of hij de 
vrijheid die ze neemt door hem te onthalen goedkeurt. Luidewijk uit zijn liefde 
voor haar. Hij beseft echter dat zijn hoop ijdel is, aangezien hij slechts een 
edelman is en zij een prinses of gravin moet zijn. Jakoba zegt uit betrouwbare 
bron te hebben vernomen dat zijn vader hem met een Haagse dame wil laten 
trouwen. Luidewijk bekent dit en zegt niet te weten wie die Haagse dame is. 
Jakoba vraagt door en hij vertelt dat de brief waarin de vader de naam van de 
verloofde bekendmaakte door allerlei omstandigheden nooit bij hem is 
aangekomen. Later hoorde hij van zijn vader dat deze dame intussen met 
iemand anders getrouwd was. De vader wacht op de terugkomst van zijn zoon 
alvorens er een nieuwe bruid voor hem gezocht zal worden. Jakoba laat hem 
weten pas over een jaar met hem te kunnen trouwen. Luidewijk is zeer 
gelukkig over die mogelijkheid. Alleen het feit dat ze haar naam niet wil 
noemen, laat hem twijfelen. Jakoba belooft hem later alles te vertellen. Opeens 

[V.2] Angelica verschijnt samen met Lucinde en Isabella. Florestijn wordt weer door 
zijn liefde overmand. Carille is heel bang. Angelica is van plan hem over een uur de 
waarheid te vertellen, en laat hem weten dat ze van hem houdt. Ze ontkent dat ze de 
geliefde van Lycidas is. Plotseling staat Lycidas voor de deur. Door de geheime gang 
worden Carille en Florestijn door Isabella naar buiten gebracht. 
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horen ze Flip voor de deur roepen. 
[IV.5] Flip komt binnen geblinddoekt en met geboeide handen. Hij heeft zich uit 
de kast weten te bevrijden. Jakoba zegt dat Katrijn hem moet losmaken, maar 
die wil hem eerst een beetje plagen. Katrijn probeert hem wijs te maken dat hij 
slaapt, en steekt samen met Antonette, de keukenmeid, op allerlei manieren de 
draak met hem. Uiteindelijk maken ze zijn handboeien los en halen ze de 
blinddoek weg. Flip, die dacht in de hel te zijn beland, verbaast zich over de 
prachtige kamer en meent bij de goden in de hemel te zijn aangekomen. Opeens 
hoort Sofia geluiden. Jakoba geeft Katrijn de opdracht Luidewijk en Flip te 
verbergen. Ze biedt nog snel haar excuses aan voor deze abrupte onderbreking. 

Ø 

[IV.6] Ferdinand vraagt aan zijn zus wat deze opgesmukte kamer midden in de 
nacht te betekenen heeft. Jakoba antwoordt dat ze zich wilde vermaken, omdat 
ze niet meer wil rouwen. Ze wijst hem nog eens op de omstandigheden van 
haar vorige huwelijk en verwijt Ferdinand dat hij haar controleert. Hij zegt dat 
dit niet het geval is. Ferdinand vindt het gedrag van Jakoba ongepast, maar zegt 
dat hij zich daar niet mee zal bemoeien en gaat naar bed. 

[V.3] Lycidas heeft stemmen gehoord en wil weten wat er aan de hand is. Nu hij 
haar aangekleed in haar kamer vol eten en drank vindt, wordt hij nog 
wantrouwiger. Angelica verwijt hem huilend zijn achterdocht en zegt dat ze alleen 
Lucinde heeft ontvangen. Angelica uit haar ongenoegen over haar gevangenschap 
hier in huis. Lycidas verdedigt zich en zegt stemmen te hebben gehoord. Angelica 
zegt dat dit Lucindes stem moet zijn geweest. In een terzijde zegt ze haar broer het 
liefst te willen vervloeken. 

[IV.7] Jakoba vreest dat haar broer nog eens komt kijken en wil daarom 
Luidewijk en Flip niet terug laten halen. Terwijl Jakoba en Sofia nadenken wat 
ze nu het beste kunnen doen, moet Katrijn naar de twee heren gaan, die ze geen 
nadere informatie mag geven. Aangezien Flip zo tegenstribbelt en veel lawaai 
maakt, moet Katrijn hem doen geloven dat hij nog steeds slaapt. Mocht hij zich 
niet laten kalmeren, dan moet Katrijn Luidewijk om hulp vragen. 

Ø 

[V.1] Katrijn leidt Luidewijk en Flip door de geheime deur de logeerkamer 
binnen. Flip schreeuwt het uit van de angst. Luidewijk en Katrijn proberen hem 
rustig te krijgen door dreigementen en door te beweren dat hij droomt. 
Luidewijk wil weten waar ze nu zijn, maar Katrijn antwoordt dat hij de 
volgende ochtend alles te weten zal komen en vertrekt. 

Ø 

[V.2] Luidewijk wil gaan slapen, maar Flip ziet dat niet zitten vanwege zijn 
angst. Luidewijk antwoordt dat het allemaal een slechte droom is. Flip blijft 
maar doorpraten en Luidewijk die er genoeg van krijgt, dreigt hem met een pak 
slaag. Flip trekt zich daar niets van aan, aangezien het toch allemaal een droom 
is. Hij vindt dat Luidewijk onder het slapen geen meester over hem is en dat hij 
zodoende niet naar hem hoeft te luisteren. Hij bespot Luidewijk en begint 
moord en brand te schreeuwen. 

Ø 

[V.3] Ferdinand die wakker is geworden door het lawaai komt kijken wat er aan 
de hand is. Hij is verbaasd Luidewijk en Flip hier aangekleed te vinden, 
aangezien Luidewijk eerder zei dat hij zich niet goed voelde. Luidewijk geeft de 

Vervolg [V.3] Carille vindt het nu wel mooi geweest in die gang en begint te hardop 
te zeuren. Lycidas hoort die stem en wordt heel boos. Hij wil weten wie dat is, trekt 
zijn degen en wil de eer van zijn zus herstellen. Hij stormt de gang binnen. Angelica 
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schuld aan Flip die hem in zijn buitenzinnige angst voor geesten en spoken niet 
tot rust liet komen. Flip onderbreekt de twee heren en heeft het alsmaar over 
duivels. Ferdinand wordt nieuwsgierig naar Flips verhalen en vraagt door over 
diens ontmoeting met de duivel. Luidewijk probeert het gesprek te 
onderbreken en zegt dat zijn knecht gek is, maar dat lukt hem niet. Flip vertelt 
uiteindelijk dat de duivel hun in een kostbare zaal met allerlei dure 
versnaperingen heeft gebracht en zichzelf voordeed als een jonge dame. Nu 
wordt Ferdinand achterdochtig en begrijpt dat Luidewijk bij zijn zus op visite is 
geweest, midden in de nacht! Hij vindt dat Luidewijk zijn gastvrijheid heeft 
misbruikt en is daar erg ontsteld over. Luidewijk begrijpt niet wat er aan de 
hand is met Ferdinand en waarmee hij zijn vriend zo heeft gekwetst. Ferdinand 
gelooft niet dat Luidewijk niet weet wie die dame was die hem heeft onthaald. 
Ferdinand zegt zijn vriendschap op, omdat hij meet dat Luidewijk hem beledigd 
heeft. Ferdinand eist een tweegevecht. 

schrikt enorm. Lucinde kalmeert haar stiekem door te zeggen dat Carille en 
Florestijn een voorsprong hebben en vast al in hun kamer zitten. Angelica vraagt 
zich echter af wat Lycidas van de opzij geschoven planken zal denken, wanneer hij 
die ontdekt.  
[V.4] Florestijn en Carille zijn in de gang. Carille is zoals altijd bang en pessimistisch, 
Florestijn daarentegen beklemtoont nog eens zijn liefde voor de onbekende mooie 
vrouw waardoor hij bereid is een gevecht aan te gaan. Ze horen Lycidas met 
Isabella praten, zij ontkent de beschuldigingen, maar Lycidas ontdekt ten slotte de 
losse planken. 
[V.5] Via de gang is Lycidas in de kamer van Florestijn beland. Florestijn weet niet 
hoe hij plotseling in zijn logeerkamer terecht is gekomen. Lycidas is woest en 
scheldt Florestijn uit voor verrader en ondankbare en eerloze gast. Florestijn 
begrijpt daar niets van en zegt niet te weten hoe hij in de kamer van die jonge 
vrouw is gekomen. Florestijn ontkent de planken los te hebben gehaald, om bij 
Isabella te komen. Lycidas ziet ten slotte in dat hij van Florestijn niet wijzer wordt 
en wil terug gaan naar Angelica om van haar een verklaring te krijgen. Florestijn is 
vertwijfeld, en hoopt dat hij snel zal begrijpen wat er allemaal gebeurt. 

[V.4] Jakoba heeft het allemaal afgeluisterd en verklaart dat Luidewijk geheel 
onschuldig is en dat zij alleen het plan heeft beraamd. Ze vertelt wat ze heeft 
gedaan. Ferdinand schrikt van het onbetamelijke gedrag van zijn zus die 
volgens hem geen rekening heeft gehouden met haar reputatie. De enige 
manier om de verloren eer te herstellen is haar dood, daarom wil hij haar 
doden. Luidewijk probeert zijn vriend te kalmeren en zweert dat Jakoba haar 
eer niet is kwijt geraakt. 

[V.6] Isabella vertelt over de woede-uitbarsting van Lycidas. Angelica vreest voor 
haar leven en voor dat van Florestijn. Volgens Lucinde kan Angelica het beste naar 
Lucindes huis vluchten. Angelica wil Florestijn liever niet achterlaten, maar Lucinde 
weet haar te overtuigen. 

[V.5] Sofia verschijnt en zij bevestigt dat Jakoba’s éér niét géschondén is én 
vérklaart dat zé als tanté dé hélé tijd op Jakoba’s éér hééft gélét. Férdinand blijft 
het een onbeschaamdheid vinden. Jakoba legt nog eens de omstandigheden van 
haar eerste huwelijk uit en herinnert haar broer aan haar gehoorzaamheid. 
Jakoba vindt dat Ferdinand mede verantwoordelijk is voor haar verliefdheid. 
Hij heeft Luidewijk immers altijd als perfecte man aangeprezen. Nu begrijpt 
Luidewijk dat Jakoba de vrouw is die haar vader voor hem had uitgekozen. Hij 
is zeer gelukkig met die uitkomst en wil graag dat het huwelijk doorgaat. Pas op 
dit moment is Ferdinand enigszins gerustgesteld. Luidewijk en Jakoba willen 
nog steeds met elkaar trouwen, ook al is dat pas over een jaar. Nu komt Flip 
ertussen omdat hij wil weten wanneer die droom eindelijk voorbij is. Wanneer 
Jakoba zegt dat hij niet slaapt, raakt Flip even helemaal in de war. Maar al snel 
heeft hij door dat hier alles op natuurlijke wijze is gebeurd en dat 
bovennatuurlijke dingen niet bestaan. Jakoba biedt hem tot slot Katrijn aan als 

[V.7] Plotseling staan Lycidas en Florestijn in haar kamer. Angelica is blij dat 
Florestijn nog leeft. Ze neemt alle schuld op zich en zegt te dood te aanvaarden, als 
ze die verdient. Ze vertelt dat ze de zus van Lisander en Lycidas is en bekent dat ze 
Florestijn graag persoonlijk wilde ontmoeten nadat hij haar had geholpen. Ze 
recapituleert alle gebeurtenissen en zegt als straf voor haar gedrag de dood te 
verdienen. Angelica bekent dat ze jaloers was op de vrouw op het portretje en 
vertelt over haar pogingen Florestijn voor zich te winnen. Lycidas verwijt Angelica 
vrijpostigheid, omdat ze Florestijn wilde verleiden, die kennelijk aan een andere 
jonge vrouw gebonden is. Florestijn neemt het voor haar op en verklaart dat de 
geportretteerde vrouw zijn zus is. Hij stelt Lycidas in het vooruitzicht met zijn 
mooie zus te trouwen en vraagt tegelijk om de hand van Angelica. Lycidas is zeer 
tevreden met dat voorstel. Florestijn vraagt Angelica nog om haar toestemming en 
ook zij is er tevreden mee. Carille is daarentegen misnoegd omdat hij zijn geld kwijt 
is. Isabella belooft het aan hem terug te geven. Zijn angsten krijgt hij vergoed, door 
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vrouw. Flip vindt dat één ‘koméédiéachtig’ éindé. Zé gaan allémaal slapén. de belofte de wijntapper tijdens de bruiloft te zijn. Carille concludeert uit de 
gebeurtenissen dat alleenstaande vrouwen, zoals Angelica, door onconventionele 
middelen aan een man moeten zien te komen. 

Orondates en Statira (tragedie)1344 

TEGENVERTALING 
Nil, Het huwelyk van Orondates en Statira, 1670. 

INITIAALVERTALING 
Blasius, Het huwlyk van Oroondate en Statira, 1670. 

Personages1345 

Blasius heeft drie sprekende personages toegevoegd, namelijk Artaxerxes, Araxes en Mandane en talrijke stomme personages. Vergelijkt men de regieaanwijzingen 
aan het begin van elke scène, dan blijkt dat Blasius in dit stuk een voorkeur had voor een vol toneel. Nil heeft voor een beter begrip van de ingewikkelde plot juist een 
hoofdpersonage geschrapt, te weten Kassander (Cassandre). De voor de plot relevante handelingen van Kassander worden door andere personages uitgevoerd. 
 
ROXANE, Dochter van Kohortan, weduwe van Alexander de Groote ROXANE, swangre Wedue van Alexander, Koning van Macedonië  
STATIRA, Dochter van Darius, weduwe van Alexander de Groote STATIRA, Wedue van Alexander, Koning van Macedonië  
ORONDATES, Prins van Schytien OROONDATE, Prins van Scythië  
PERDIKKAS, Nazaat van Alexander de Groote PERDIKKAS, Na-volger van Alexander in Babylon 
SELEUKUS, Nazaat van Alexander de Groote SELEUKUS, Na-volger van Alexander in Syrië 
HEZIONE, Vertroude van Roxane HESIONNE, vertrowde van Roxane 
ARBATES, Vertrouweling van Roxane ARBATE, vertowling van Roxane 
SOLDAAT LIJFWACHT van Roxane 
Ø KASSANDER, Na-volger van Alexander in Asië 
Ø ARTAXERXES, Prins van Persië 
Ø ARAXES, Kamerling van Artaxerxes 
Ø MANDANE, Staat-Juffer van Statira 
Ø STOMME: Edel-luîden van Macedonië, Persië en Scythië. Lijfwacht en Gevolg van 

Roxane, Perdikkas, Kassander, Seleukus, Oroondate en Artaxerxes. 

                                                             
1344 Franse brontekst: Quinault, Le mariage, 1648. 
1345 Brontekst: ROXANE, véfué d’Aléxandré / STATIRA, véfué d’Aléxandré / OROONDATE, Princé dé Scitié / PERDICAS, succésséur d’Aléxandré / SELEVCVS, succésséur 
d’Aléxandré / HEZIONNE, confidénté dé Roxané / ARBATE, confidént dé Roxané / GARDES / CASSANDER, succésséur d’Aléxandré.  
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Plaats van handeling en gespeelde tijd1346 

Het Toonéél is binnén Babilonién, in één zaal van ’t Paléis van Roxané. Hét Toonéél is om én in dé Stad én ’t Hof van Babylon. 

Inhoud 

Blasius heeft een kleine nevenhandeling toegevoegd rond het toegevoegde personage Artaxerxes, waardoor hij twee extra vechtscènes creëert en het stuk visueel 
aantrekkelijker maakt. Ook heeft hij een scène rond de arrestatie van Kassander toegevoegd. Verder volgt hij de brontekst tamelijk getrouw, al heeft hij op sommige 
plaatsen lange monologen enigszins ingekort en een scène in het laatste bedrijf in meerdere scènes verdeeld. Het taalgebruik is zeer verheven, maar tegelijk ook heel 
duister. Blasius gebruikt veel beeldspraak, onduidelijke allusies en hij licht de ingewikkelde voorgeschiedenis nauwelijks toe. Daardoor blijven talrijke namen en de 
onderlinge relaties onduidelijk. Het Franse toneelstuk gaat terug op een meerdelige roman met veel handeling. Nil beklaagde in zijn kritiék op Blasius’ vértaling dat dié 
alleen te begrijpen zou zijn als men onlangs de roman had gelezen. Daarom laat het genootschap alle namen achterwege die niet van belang zijn voor het 
handelingsverloop. De complexe voorgeschiedenis wordt door Nil ingekort. Voor een betere begrijpelijkheid heeft Nil o.a. de nevenhandeling rond Kassander en zijn 
liefde voor Roxane weggelaten. Door het heldere taalgebruik is Nils stuk makkelijker te volgen dan de versie van Blasius. Verder heeft Nil ook in de structuur van de 
plot ingegrepen door bijvoorbeeld scène I.5 uit de brontekst en de initiaalvertaling naar het tweede bedrijf te verschuiven. In Nils vertaling reflecteren de personages 
meer over hun eigen emoties en de emoties van anderen. Ook benoemen ze herhaaldelijk expliciet het bestuursdileamma van eigenbelang versus staatsbelang. 
 
[I.1] Roxane verkeert in een zeer geëmotioneerde toestand. Zij weet dat ze zich 
door haar hartstochtén hééft latén ovérmannén én dat Oroondatés’ béstorming 
van Babylon daar de straf voor is. Hezione, haar vertrouwde, spreekt haar 
moed in en Roxane besluit zich definitief niet meer door eergevoel en 
dergelijke te laten leiden, maar door haar persoonlijk belang. 

[I.1]1347 Roxane, één van de twee weduwes van Alexander, is wanhopig. Haar 
machtspositie wordt bedreigd door drie verschillende partijen met als aanvoerders 
Lysimachus, Artaxerxes en Oroondate. Haar vertrouwde Hesionne probeert haar 
gerust te stellen. Roxane vertelt kort en tamelijk duister wat er in het verleden is 
gebeurd of wat ze vreest dat er zal gaan gebeuren. Roxane heeft of had Statira laten 
opsluiten. Oroondate eist/eiste haar vrijlating en als tegenprestatie wil/wilde hij 
Roxane vergeven. Roxane wil geen genade van Oroondate, ze wil Oroondate. 

[I.2] Statira, die ergens in het paleis gevangen wordt gehouden, wordt 
binnengeleid. Roxane beweert haar uit goede bedoelingen bij zich te hebben 
géroépén. Statira wéét échtér dat dit véinzérijén zijn én vérwijt Roxané ‘dollé 
liéfdé’, ‘zucht tot hoogér staat’, haat én jaloézié. Zé voorspélt dat dé hémél 
Roxane zal straffen.  

Ø 

[I.3] Roxane vreest voor de slechte afloop en wil zelfmoord plegen, maar 
Arbates, haar vertrouwde, vertelt dat de moedige en sterke Orondates tegen 
alle verwachtingen in door de troepen van Roxane is overwonnen. De 
overwinning is echter alleen door toeval tot stand gekomen: zijn zwaard is 

[I.2] Roxanes vertrouweling Arbate komt op met het bericht dat Oroondate is 
gearresteerd na zijn heldhaftige en bovenmenselijke strijd tegen de Babylonse 
troepen. Doordat zijn zwaard tijdens het gevecht brak, kon hij overmeesterd 
worden. Oroondate werd na Perdikkas, de opvolger van Alexander in Babylonië 

                                                             
1346 Brontékst: ‘La Scéné ést dans Babyloné, dans lé Palais dé Roxané.’ 
1347 Blasius heeft hier de passages van Roxane ingekort, waardoor de complexe voorgeschiedenis tamelijk onbegrijpelijk is. 
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gebroken tijdens de zware gevechten. Roxane wil Orondates graag zien, maar 
besluit eerst tot bedaren te komen, omdat ze hevige emoties ondergaat. Ze 
geeft Arbates de opdracht Orondates goed te onthalen en geen contact met 
derden toe te staan – ook niet met Perdikkas. 

gebracht. Roxane wil Oroondate graag zien. Arbate heeft er al opdracht voor 
gegeven. Roxane raakt weer geëmotioneerd: haar hartstochten vechten tegen haar 
verstand. Ze geeft de opdracht dat niemand Oroondate mag zien behalve zijzelf. 
Arbate gaat Oroondate halen. 

[I.4] Roxane vernedert Statira door aan te kondigen dat ze met Orondates wil 
trouwen nu ze koningin zal blijven. Statira is ervan overtuigd dat Orondates dit 
zal weigeren en dat hij Roxane altijd zal verachten. 

Ø 

Ø [I.3] Roxane zegt tegen Hesionne dat haar emoties haar verstand hebben 
uitgeschakeld. Hesionne ziet Perdikkas naderen. 

[I.5] Perdikkas komt op. Hij vertelt over de overwinning, maar wordt pas door 
Roxané op dé hoogté géstéld van Orondatés’ gévangénnéming. Roxane belooft 
Statira aan Perdikkas die – nota bene – naast hen staat. Want Roxane wil zelf 
met Orondates trouwen. Ze verbiedt Perdikkas met Orondates in contact te 
treden en ze geeft Hezione de opdracht Statira weg te brengen, omdat 
Perdikkas een vertrouwelijk gesprek wenst. 

[I.4] Perdikkas vertelt aan Roxane dat Oroondate is overmeesterd. Roxane maakt 
duidelijk dat Oroondate haar gevangene is en dat Perdikkas niet bij hem mag. Ze wil 
Oroondate voor Perdikkas in bescherming nemen. Perdikkas legt zich daarbij neer 
en vertelt dat Oroondate Roxanes bondgenoot Seleukus aan hem heeft uitgeleverd. 
(Seleukus is blijkens de lijst van personages Alexanders opvolger in Syrië). 
Pérdikkas adviséért Roxané om Séléukus’ raadgévingén op té volgén. Hij ziét 
Kassander en Seleukus naderen. 

[I.6] Perdikkas vertelt over Seleukus, een van de opvolgers van Alexander, die 
zéér populair is én dié dé vrijlating van één hogé gévangéné zal éisén ‘tot zijn 
rantsoén’. Pérdikkas stélt voor dat dit Orondatés zal zijn. Roxané is hiér echter 
tegen en doet alsof dit vanwege de veiligheid geen optie is. Zij wil Statira 
uitleveren, maar nu protesteert Perdikkas. Ten slotte blijkt dat het Perdikkas 
en Roxane alleen om hun persoonlijk voordeel gaat. Beiden kiezen voor hun 
onredelijke verliefdheid en offeren daar de staatsbelangen aan op. Geen van 
beide gevangenen zal vrij worden gelaten. 

Ø 

≈ [II.7] [I.5] Seleukus is opgelucht vanwege zijn vrijlating. Hij zegt dat hij dit aan zijn vijand 
Oroondate te danken heeft. Tegelijk wijst hij Roxane terecht, omdat ze zich niet voor 
hem had ingezet, ondanks het feit dat Seleukus zijn leven dagelijks op het spel had 
gézét voor Roxané. Roxané wil hét wéér goédmakén én staat hém toé één ‘éisch’ té 
doen. Seleukus eist de vrijlating van Oroondate. Hij hoopt dat Kassander en 
Perdikkas zijn wens zullen steunen. Nadat hij van zijn schrik is bijgekomen, zegt 
Perdikkas dat men aan de wens van Seleukus moet voldoen. Roxane wil er echter 
niets van weten, liever wil ze Statira doden. Dat wil Perdikkas niet, liever wil hij zelf 
dood. Roxane antwoordt iets soortgelijks: voordat ze Oroondate vrijlaat, sterft ze 
liever zelf. Seleukus beschuldigt Roxane van ondankbaarheid, Kassander van zwakte 
én Pérdikkas van onbétrouwbaarhéid. Géén van dé drié wil nog aan Séléukus’ wéns 
tegemoetkomen. Seleukus is verontwaardigd en laat dat blijken. Hij wil wraak 
nemen en zegt dat ze spijt zullen krijgen van hun besluit. 

Ø [I.6] Kassander vraagt aan Roxane of ze wel beseft wat hij en Perdikkas voor haar 
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hebben gedaan. Perdikkas zweert trouw aan Roxane. 
Ø [I.7] Roxane en Kassander zijn alleen achtergebleven. Hij wijst haar erop dat ze hun 

eigen belang voor haar belang opzij hebben gezet. Kassander is verliefd op Roxane 
en lijdt onder Roxanes liefde voor Oroondate. Kassander verzoekt haar Oroondate, 
die toch niet om haar geeft, met rust te laten en in plaats van met Oroondate, met 
hem te trouwen. Kassander vindt dat hij dit heeft verdiend, omdat hij veel voor 
Roxane heeft gedaan. Roxane wil hier niets van weten en wijst hem af. Kassander 
blijft volhouden en smeekt om haar liefde. Uiteindelijk antwoordt ze hem op 
krenkende en hoogmoedige toon dat ze hem afgrijselijk vindt, o.a. omdat Kassander 
haar echtgenoot Alexander heeft vermoord. Roxane vertrekt. 

Ø [I.8] Kassander is diep gekwetst door haar woorden. Hij besluit zijn concurrent 
Oroondate te doden. 

[II.1] Arbates vertelt aan Orondates dat Roxane hem wil spreken en troosten. 
Orondates spreekt zijn afschuw uit over Roxane. 

[II.1]1348 Oroondate wordt naar een zaal gebracht waar hij Roxane zal zien. Hij blijft 
alleen achter. 

[II.2] Perdikkas komt bij Orondates en stuurt Arbates naar Roxane om de 
aankomst van Seleukus aan te kondigen. 

Ø 

Ø [II.2] Oroondate klaagt over zijn tegenspoed, maar zegt dat de gedachten aan Statira 
en hun liefde hem helpen. 

[II.3] Perdikkas vertelt Orondates dat Seleukus waarschijnlijk de vrijlating van 
Orondates zal vragen en vermeldt erbij dat hem dit niet zal worden gegund. 
Orondates beticht Perdikkas van ondankbaarheid en verzoekt hem de troon 
aan Statira te geven, omdat die haar toekomt. Hun persoonlijk geschil over hun 
relatie met haar stelt hij voor in een duel uit te vechten. Perdikkas echter wil 
Statira het koningschap door een huwelijk met hem laten toekomen. Om haar 
hand wil hij niet vechten, omdat zij reeds aan hem toebehoort, aldus Perdikkas. 
Orondates verwijt Perdikkas eigenbelang ten koste van het staatsbelang, 
verraderij en lafheid. Perdikkas wordt woedend, trekt zijn zwaard en wil de 
ongewapende Orondates dooden. 

[II.3] Kassander stormt met getrokken zwaard binnen en zegt dat hij door haat 
gedwongen wordt om Oroondate te doden. Oroondate stelt vast dat Kassander zich 
door zijn hartstochten laat leiden. Kassander zegt dat zijn geweten hem plotseling 
tegenhoudt. Oroondate gelooft dit niet en zegt dat hij zich nu door zijn angst laat 
leiden. Die opmerking verandert Kassanders medelijden en terughouding opnieuw 
in woede en hij wil Oroondate doden. 

[II.4] Roxane weerhoudt Perdikkas van de moord, probeert hem te kalmeren en 
herinnert hem aan hun overeenkomst. Ze stuurt Perdikkas naar Seleukus. 
Perdikkas doet alsof hij de geboden van Roxane wil gehoorzamen en vertrekt. 

[II.4] Roxane komt tussenbeide en verwijt Kassander zijn plan. Hij vlucht en ze laat 
hem achtervolgen. 

[II.5] Roxane verwacht dankbaarheid van Orondates, omdat ze zijn leven heeft 
gered. Maar Orondates laat zijn verachting voor haar en haar egoïsme blijken. 

[II.5] Roxane wil dat Oroondate zijn dankbaarheid toont, omdat ze zijn leven heeft 
gered. Hij zegt liever dood te willen zijn. Hij is namelijk niet gediend van haar 

                                                             
1348 Blasius heeft die scène in vergelijking met de brontekst drastisch ingekort. In de brontekst veroordeelt Oroondate Hezionne en vertelt een deel van de 
voorgeschiedenis. 
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Dit egoïsme uit zich in haar dolle liefde en haar zucht naar macht. Hij 
bekrachtigt telkens zijn liefde voor Statira en wenst geen gunsten van Roxane 
te ontvangen. Het enige wat hij vraagt, is Statira te mogen zien. Dit laat Roxane 
uiteraard niet toe en ze waarschuwt hem dat haar liefde in haat zou kunnen 
veranderen. Orondates laat zich door dit dreigement niet bang maken. 

genegenheid gezien de voorgeschiedenis en haar trouweloze karakter: Roxane heeft 
immers geprobeerd Oroondates liefde te dwarsbomen. Ook heeft ze direct na de 
dood van Alexander met haar minnaar Kassander afgesproken. Roxane heeft 
nergens spijt van, omdat ze door alle omstandigheden Oroondate heeft ontmoet, die 
ze nu zo bemint. Terwijl Roxane steeds weer haar liefde voor Oroondate 
bekrachtigt, wijst hij haar telkens af. Roxane raakt ontsteld. Ze wil Statira doden als 
die niet bekent dat ze niet meer van Oroondate houdt. Oroondates vindt die eis wel 
bij Roxane passen, zij die geheel onterecht koningin is geworden. Alleen omdat ze 
van Alexander zwanger is, heeft ze het volk achter zich weten te scharen. In feite had 
het koningschap Statira, de andere vrouw van Alexander, moeten toegekomen, 
omdat die van koninklijke afkomst is. Ook Oroondate roept haar op haar liefde op 
Kassander te richten. Roxane is razend. Oroondate wordt weggeleid. 

Ø [II.6] Roxane is helemaal in de ban van haar hartstochten en zint op wraak. Ze zegt 
dat ze haar verstand niet kan gebruiken. Perdikkas nadert. 

[II.6] Arbates kondigt de komst van Seleukus en Perdikkas aan. Roxane geeft 
Arbates de opdracht Orondates weg te brengen. 

Ø 

[II.7] Seleukus beklemtoont zijn trouw tijdens hun verbond en vraagt Roxane 
om Orondates vrij te laten. Perdikkas stemt in met dit verzoek, maar Roxane 
beticht hem van veinzerij en biedt aan Statira vrij te laten. Perdikkas gaat hier 
tegen in. Hij en Roxane zeggen noch Orondates noch Statira vrij te zullen laten. 
Seleukus erkent dat beiden hun eigenbelang vooropstellen en zegt zijn 
verbond/vriendschap met Perdikkas op. Perdikkas zit hier niet mee en beledigt 
Seleukus zelfs. Seleukus heeft spijt van zijn steun aan Perdikkas en Roxane en 
zegt Orondates te zullen bevrijden, zoals hij dit had beloofd. Hij vertrekt. 

≈ [I.5] 

[II.8] Roxane en Perdikkas reflecteren over hun gemoedstoestand. Ze weten 
beiden dat ze het staatsbelang zouden moeten laten prevaleren boven hun 
persoonlijk belang, maar ze zijn geen meester meer over hun emoties. 
Perdikkas vertelt dat hij Statira heeft toegestaan Orondates kort te ontmoeten. 
Roxane is hier fel op tegen, maar Perdikkas zegt dat hij en Roxane daar 
voordeel uit kunnen trekken. 

[II.7] Roxane is nog steeds zeer emotioneel. Ze vertelt Perdikkas dat Kassander 
Oroondate wilde doden. Perdikkas zegt dat hij al met hem heeft gesproken en dat 
Kassander Oroondate wil doden, omdat hij zich door Roxane verongelijkt voelt. 
Perdikkas adviseert Roxane Kassander te vriend te houden, omdat hij anders een 
ernstig gevaar kan worden. Perdikkas vertelt dat Statira hem heeft gevraagd 
Oroondates te mogen zien. Terwijl Roxane dit eerst absoluut niet wil, is Perdikkas 
van plan de twee geliefden tijdens hun ontmoeting af te luisteren. Roxane ziet daar 
niets in, maar legt zich er toch vrij snel bij neer. Perdikkas kondigt de komst van 
beiden aan. Roxane wil het niet zien of horen en vertrekt. 

Ø [II.8] Perdikkas hoopt dat Statira dankbaar is en hem genegenheid toont, omdat hij 
ervoor gezorgd heeft dat haar wens in vervulling gaat. Hij smeekt haar om haar 
liefde en dreigt met de dood van Oroondate als ze hem afwijst. Statira wil liever zelf 
dood dan dat Oroondate iets wordt aangedaan. Ze stelt voor dat Perdikkas en 
Oroondate in een tweegevecht om haar zullen vechten. Perdikkas wil dat niet en 
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Statira zegt dat hij terecht vreest dat Oroondate hem zal overmeesteren. Perdikkas 
gaat er echter van uit dat hij zou winnen en dat Statira dan door gramschap zou 
komen te overlijden, waardoor hij haar kwijt raakt. Hij gaat naar Roxane om haar 
van iets op de hoogte te stellen. 

[III.1] Orondates verheugt zich zeer op het weerzien met Statira. [III.1] Oroondates verkeert eveneens in een zeer emotionele staat. De reden 
daarvoor is dat hij binnenkort Statria ziet. Hij is overmand door liefde en 
tegelijkertijd vreest hij dat ze hem af zal wijzen. Statira verschijnt en twijfelt 
eveneens of het wel de goede beslissing is om Oroondate te zien. 

[III.2] Statira komt én vértélt ovér Pérdikkas’ éis dat Orondates zijn gevoelens 
voor Statira moet verloochenen, omdat hij hem anders zal doden. Orondates 
vertelt dat Roxane hetzelfde van Statira eist, maar dan in betrekking tot 
Orondates. Orondates wil Statira in eerste instantie voor de dood bewaren en 
zegt zich zelf te willen offeren. Statira daarentegen wil dat Orondates alleen in 
leven blijft, wanneer zij samen een toekomst zullen hebben, omdat ze vreest 
dat hij anders misschien toch voor Roxanes charmes zal zwichten. Orondates 
belooft dit. 

[III.2] Statira en Oroondate zijn blij elkaar te zien en bekennen elkaar op verheven 
toon uitgebreid hun genegenheid. Ondanks hun gevangenschap prijzen ze het lot, 
omdat ze nu even bij elkaar kunnen zijn. Oroondate vreesde dat Statira hem zou 
afwijzen toen hij gevangen werd genomen. Statira vreesde dat Oroondate voor 
Roxanes liefde zou zwichten. Oroondate vertelt over Roxanes dwaze liefde en haar 
eis dat Statira hem moet haten, anders wordt ze gedood. Statira zegt dat Perdikkas 
eveneens eist dat Oroondate zijn liefde voor haar ontkent, als hij in leven wil blijven. 
Ze bevestigen elkaar te beminnen en willen liever sterven dan hun liefde 
verloochenen. 

[III.3] Roxane en Perdikkas verschijnen. Roxane spreekt Statira toe en beschrijft 
nog eens hoe ze door haar gevoelens overmand is en dat ze vanuit egoïstische 
motieven handelt. Ze wil dat Orondates haar smeekt om Statira niet te doden. 
Perdikkas uit zijn wraakgevoelens tegenover Orondates en eist dat Orondates 
zijn liefde verloochent. Statira veroordeelt Roxane om haar gruwelijke daden. 
Zo was ze betrokken bij de moord op Alexander en wilde ze Statira laten doden. 
Orondates verwijt Perdikkas dat hij laf is. Orondates vraagt Statira wat ze nu 
moeten doen. Statira biedt haar excuses aan voor haar jaloezie, ze wil nu dat 
Orondates in leven blijft en wil zich daarvoor laten doden. Orondates 
daarentegen wil zich voor zijn geliefde opofferen. Statira vraagt Perdikkas om 
haar te vermoorden in plaats van Orondates. Perdikkas zet echter de sabel op 
de borst van Orondates en Roxane laat Arabates hetzelfde bij Statira doen. 
Vervolgens ruziën Roxane en Perdikkas met elkaar en beschermen zij 
respectievelijk Orondates en Statira voor de dood. Arbates vermaant Roxane en 
Perdikkas om hun hartstochten te matigen, maar ze luisteren niet naar hem. 
Wanneer Roxane Orondates en Perdikkas Statira in veiligheid hebben weten te 

[III.3] Roxane komt op en maakt Statira verwijten omdat zij van Oroondate houdt. 
Roxane zegt dat Oroondate haar woede heeft gewekt waardoor ze nu wraak wil 
nemen op Statira. Statira mag alleen dan in leven blijven als ze Oroondate zo ver 
krijgt dat hij van Roxane houdt. Perdikkas eist iets vergelijkbaars van Oroondate. 
Evenals Roxane wil hij zijn driften niet langer in toom houden en Oroondate doden 
als hij Statira1349 niet zover krijgt dat ze van Perdikkas houdt. Statira noemt de 
misdaden van Roxane op: zij zat achter de moord op Alexander, daarvoor 
misbruikte ze de verliefde Kassander. Daardoor heeft ze Babylonië in een 
burgeroorlog gestort. Oroondate stelt een tweegevecht voor aan Perdikkas. De 
winnaar mag met Statira trouwen. Statira wil dat Oroondate in leven blijft en zij 
gedood wordt, maar Oroondate wil dat Statira gespaard blijft en hij zal sterven. 
Perdikkas zet een zwaard op Oroondates borst en Roxane bedreigt Statira met een 
‘wérp-pijl’. Oroondaté moédigt Pérdikkas aan hém té dodén, térwijl Roxané dat wil 
voorkomen. Ook Statira smeekt Roxane om haar te doden. Roxane beschermt nu 
Oroondate voor het wapen van Perdikkas en Perdikkas weerhoudt Roxane ervan 
Statira te doden. Roxane en Perdikkas zijn vanaf nu geen bondgenoten meer, maar 

                                                             
1349 I.p.v. Statira schrijft Blasius hiér ‘Kassandér’. Daarméé wordt échtér niét hét pérsonagé Kassandér bédoéld, maar Statira dié als bijnaam Kassandra heeft. Blasius, 
Oroondate en Statira, 1670, 32. 



- 400 - 

 

brengen, beschuldigen ze elkaar van trouwloosheid, dolle min, razernij etc. Ten 
slotte verbreken Perdikkas en Roxane hun vriendschapsband en 
bondgenootschap. 

vijanden. Oroondate en Statira zweren elkaar opnieuw hun trouw en zeggen liever 
te willen sterven dan een ander te beminnen. 

Ø [IV.1]1350 Araxes, de bediende van Artaxerxes, verwacht dat zijn heer Artaxerxes 
onthutst zal zijn als hij hoort dat Roxane Oroondate niet in vrijheid heeft gesteld en 
ze dus Seleukus’ wéns hééft afgéslagén. Séléukus zégt dat hij Oroondaté wil 
bevrijden, al kost het zijn eigen leven. Ze vertrekken. 

≈ [IV.2] [IV.2] Roxane beseft dat haar positie in het geding is nu ze zoveel vijanden heeft 
gemaakt. Ze hoopt dat ze door de bliksem wordt getroffen om maar niet door één 
van haar tegenstanders gedood te worden. Arbate zegt dat haar krijgsmacht 
verdubbeld is en gereed voor inzet. 

Ø [IV.3] Roxane zet haar plan uiteen: ze wil met haar troepen Statira en Perdikkas 
doden. Dat zal haar veel vermaak opleveren, zegt ze. Ze stuurt Hesionne naar 
Oroondate om een tweede bezoek aan te kondigen. Hesionne adviseert haar om 
haar ongelukkige liefde los te laten, maar Roxane wil daar niets van weten. Hesionne 
vertrekt. 

Ø [IV.4] Roxane bezingt haar emotionele toestand: ze lijdt onder haar liefde en onder 
haar slechte geweten over haar trouweloosheid aan Alexander. Die had ze alleen uit 
eerzucht gehuwd en zonder ooit van hem te houden. Oroondate heeft nu echter haar 
hart bedwongen. 

[IV.1] Arbate meldt dat hij de troepen met Grieken en Barbaren heeft laten 
versterken, omdat Perdikkas de volgende dag Roxane wil aanvallen. Maar hij 
vreest dat die overval al eerder plaatsvindt, aangezien zijn aanhang reeds 
gewapend is. Roxane geeft hem de opdracht Perdikkas te bespieden. Ook moet 
hij de lijfwacht het paleis en haar laten bewaken. 

[IV.5] Arbate komt terug en zegt dat hij Grieken en Barbaren bijeen heeft gebracht 
die Roxane zullen helpen. Arbate denkt dat Perdikkas een plan heeft bedacht, omdat 
die ook zijn troepen bijeen heeft gebracht. Roxane wil dat Arbate Perdikkas gaat 
bespieden om achter diens plan te komen. 

[IV.2] Roxane is vervuld met zelfmedelijden, omdat ze van alle kanten wordt 
aangevallen. Ze smeekt de goden haar vijanden af te slachten. Ook hoopt ze dat 
de aarde zich onder haar voeten open doet en haar verslindt, zodat ze niet door 
haar vijanden wordt gedood. Roxane geeft toe dat ze veel misdaden heeft 
begaan. Ondanks haar inzicht houdt ze vast aan haar emoties en wil ze 
Perdikkas overmeesteren om Statira en hem te doden. Die wraak zal haar grote 
haat verlichten. Ze stuurt Hezione naar Orondates omdat ze hem opnieuw wil 
spreken. Mocht hij dat niet willen, dan vreest ze dat haar hart zal breken. 

[IV.6] Roxane bezingt haar ongelukkige liefde, de afwijzing door Oroondate en haar 
voornémén om zijn hart (=liéfdé) uit Statira’s hart té rukkén, dat wil zéggén haar 
plan om Statira te vermoorden. 
≈ [IV.2] 

Ø [IV.7] Hesionne komt terug van Oroondate en beschrijft zijn standvastigheid 

                                                             
1350 Blasius heeft die scène toegevoegd. Het personage Artaxerxes komt niet voor in de brontekst. 
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ondanks alle tegenspoed. Toch kan zijn hart het verdriet nauwelijks meer aan en 
zucht hij veel. Hij wil Roxane niet zien. Roxane beschrijft de fysieke en psychische 
gevolgen van zijn afwijzing. Ze bezwijkt haast door haar emoties. 

[IV.3] Arbates vertelt dat Perdikkas oprukt. Hij en de zijnen hebben het paleis 
omsingeld en de soldaten van Roxane vechten niet op volle kracht, omdat 
Perdikkas tegen hen heeft gezegd dat hij het niet op Roxane maar op de vijand 
Orondates heeft gemunt. Roxane bezwijkt haast onder dit slechte nieuws en de 
emoties die dat bij haar oproept. Hezione vreest dat Roxane van droefheid 
overlijdt. Ze geeft meer om het leven van Orondates dan om haar eigen leven. 
Roxane, die flauw was gevallen, komt weer bij en vraagt onmiddellijk naar 
Orondates. Ze wil hem samen met Arbates gaan beschermen. Arbates vermaant 
Roxane haar leven niet in gevaar brengen. Roxane acht haar eigen leven niets 
waard, maar om Orondates te beschermen wil ze zich niet in gevaar brengen. 
Ze twijfelt even of ze Orondates vrij moet laten, zodat hij zichzelf kan 
verdedigen tegen Perdikkas. Maar dat kan ze niet. Roxane geeft Arbates de 
opdracht hem bij haar te brengen en vervolgens Perdikkas en zijn troepen te 
bestrijden. 

[IV.8] Arbate komt op en brengt het bericht dat Perdikkas en Kassander, 
aangedreven door hun dwaze liefdes, met hun legers op weg zijn naar Oroondate. 
Die willen ze vermoorden. Roxane kan het niet meer aan en valt flauw. Als ze weer 
bijkomt, geeft ze het bevel om Oroondate te beschermen. Arbate waarschuwt dat 
Perdikkas en Kassander wellicht ook haar iets willen aandoen. Roxane zegt zichzelf 
en Arbate op te willen offeren voor Oroondate. Arbate vertrekt om fysiek weerstand 
te bieden. Hesionne gaat Oroondate halen. 

[IV.4] Roxane is bevreesd voor de afloop. Hezione spreekt haar telkens weer 
moedt in en zegt dat klagen niets oplevert. Orondates komt op. 

[IV.9] Roxane is weer alleen. Ze zegt in zeer geëmotioneerde staat dat ze liever geen 
koningin meer wil zijn als ze Oroondate niet kan huwen. Ze hoopt dat Perdikkas 
Oroondate spaart, dan wil ze ook Statira laten leven. 

Ø [IV.10] Perdikkas, Kassander en een aantal soldaten komen op. Hun opstand 
verloopt naar tevredenheid. Kassander wil dat Roxane of hijzelf sterft, als Roxane 
niet van hem gaat houden en als hij niet de opvolger van Alexander wordt. 
Perdikkas eist de uitlevering van Oroondate. Roxane zegt in een terzijde niet aan 
hun wensen te voldoen, liever wil ze zelf sterven. Kassander hoort troepen naderen 
die Oroondate te hulp schieten. Hij vertrekt samen met Perdikkas om tegen hen te 
vechten. 

[IV.5] Roxane zegt dat dit de laatste keer zal zijn dat ze elkaar zien. Orondates 
zegt dat ze hem vrij moet laten als ze echt om hem geeft. Ze laat hem vrij, maar 
zegt dat hij niet ver zal komen, omdat Perdikkas hem al opwacht. Orondates 
zou blij zijn te sterven. Dan is hij verlost van zijn gevangenschap en hoeft hij 
niet aan te zien hoe Statira een gedwongen huwelijk aangaat. Roxane zegt dat 
hij dan ervoor zorgt dat Statira in haar benarde positie blijft. Orondates vraagt 
haar zijn wapens aan hem terug te geven, zodat hij Statira kan bevrijden. 

[IV.11]1351 Hesionne heeft Oroondate binnengeleid. Roxane zegt dat zij en het 
koninkrijk gevaar lopen. Ze biedt zichzelf weer aan Oroondate aan. Hij wijst haar 
opnieuw af en zegt dat ze hem in vrijheid stelt, als ze echt van hem houdt. Volgens 
Roxane heeft Oroondate geen schijn van kans, omdat Perdikkas of Kassander hem 
opwachten en zullen doden. Oroondate smeekt haar hem te laten gaan en hem van 
wapens te voorzien. Ze geeft aan Hesionne de opdracht de wapens te halen. 

                                                             
1351 Blasius heeft deze scène toegevoegd. 
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Roxane laat zich uiteindelijk overtuigen en stuurt Hezione om de wapens te 
halen. 
[IV.6] Roxane vraagt aan Orondates waarom ze hem niet met haar liefde in 
plaats van met wapens sterker kan laten worden. Orondate antwoordt dat dit 
komt, omdat hij haar liefde niet begeert. Roxane zegt dat hij Statira zal 
verliezen, maar Orondates zegt dat Statira in gedachten altijd bij hem zal zijn. 
Roxané zégt dié ‘volmaakté vréugd’ Orondatés té willén vérstorén. 

[IV.12] Roxane vraagt Oroondate om dankbaarheid. Zij voorziet hem immers evenals 
Statira van wapéns. Statira hééft Oroondatés psyché door haar liéfdé ‘géwapénd’, 
terwijl Roxane hem nu van een zwaard enz. zal voorzien. 

[IV.7] Hezione komt verschrikt met de wapens van Orondate binnen. Ook de 
gewonde Arbates komt op. Hij vertelt dat Perdikkas hem dodelijk heeft 
verwond en dat het er slecht voorstaat. Hij vreest een slechte afloop. Hij 
vertrekt om zijn wonden te verzorgen en om het verdriet van Roxane niet 
verder aan te hoeven zien. 

[IV.13] De getrouwe Arbate komt zwaargewond op. Hij ziet zijn verwondingen als 
billijke straf voor zijn daden (waarschijnlijk zijn trouw aan Roxane). Hij vertelt nog 
dat Perdikkas en Kassander oprukken. Omdat hij het ongepast vindt om voor de 
ogen van de aanwezigen te sterven, trekt hij zich terug. 

[IV.8] Roxane weet niet of ze Orondates moet laten gaan of niet. Orondates wil 
zijn wapens hebben. Roxane wil die eerst met tranen besproeien. Ze is zeer 
ontstéld omdat zé voor Orondatés’ lévén vréést, maar ovérhandigt uitéindélijk 
de wapens aan hem. Roxane voegt er nog aan toe dat haar alleen de eer 
toekomt, als Orondates Perdikkas toch nog onverwacht zou verslaan. 
Orondates wil zijn dankbaarheid betuigen, maar Roxane is zo verdrietig dat ze 
dat niet aankan en hem wegstuurt. Orondates voelt nu wel medelijden met haar 
en verzoekt de goden om vriendschap met Roxane. Hij vertrekt gewapend. 

[IV.14] Oroondate smeekt Roxane hem eindelijk de wapens te overhandigen. Zij wil 
er eerst nog tranen over plengen voordat ze die persoonlijk aan hem geeft. Onder 
hevige hartstochten geeft ze het wapen en het harnas aan Oroondate en laat hem 
gaan. Oroondate wil zijn dankbaarheid betuigen, maar Roxane is zodanig 
geëmotioneerd dat ze hem wegstuurt. Oroondate biedt haar voor zijn vertrek nog 
zijn vriendschap aan.1352 

[IV.9] Roxane laat haar angsten de vrije loop. Hezione probeert haar te laten 
bedaren, zodat ze haar taken als koningin in deze opstand kan uitoefenen. 
Roxane zegt dat haar gezag als koningin genoeg zal zijn, maar Hezione trekt dit 
in twijfel nu Perdikkas lijnrecht tegenover haar staat. Als Orondates het 
gevecht met Perdikkas niet overleeft, wil Roxane uit wraak Statira vermoorden. 

Ø 

[IV.10] Perdikkas verschijnt en zegt dat Orondates binnenkort zal sterven. Nog 
verdedigt hij zich, maar het zal niet lang meer duren. Roxane heeft nog hoop 
dat Orondates Perdikkas zal verslaan. 

Ø 

[IV.11] Een soldaat brengt het nieuws dat de aanhangers van Perdikkas in 
opstand zijn gekomen tegen hun heer. Perdikkas wil de opstandigen laten 
straffen. Roxane wijst Perdikkas erop dat hij zichzelf in een even benarde 
positie bevindt als zij. 

Ø 

                                                             
1352 Blasius heeft de laatste scène van het vierde bedrijf uit de Franse bron weggelaten. In de Franse bron zijn Roxane en Hezionne aan het woord en mijmeren ze 
opnieuw over de omstandigheden en emoties. 
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[V.1] Hezione vertelt dat Seleukus de stad bestormt. Roxane heeft er nu spijt 
van dat zé niét aan Séléukus’ wéns hééft voldaan. Hézioné zégt dat zé zijn 
vérlorén én afhankélijk zijn van Statira’s medelijden. Of Perdikkas nog in leven 
is weet Hezione niet. Roxane hoopt dat ze door Orondates gedood zal worden. 

[V.1]1353 Hesionne vertelt dat Artaxerxes Babylon bestormt en dat hij kwaad is op 
Roxane. Ook andere krijgsheren vallen de stad aan. Oroondate vecht dapper en 
doodt iedereen die hem tegen wil houden. Hesionne legt uit hoe de vijandige 
troepen Babylon zijn binnengevallen. Of Perdikkas en Kassander nog in leven zijn 
weet ze niet. Roxane hoopt dat Oroondate haar komt doden. Ze vertrekt. 

[V.2] Perdikkas komt zwaar gewond op. De verwondingen heeft hij in het 
gevecht met Orondates opgedaan. Het is een groot genoegen voor Roxane 
Perdikkas in die toestand te zien. Perdikkas veroordeelt haar en zegt dat haar 
liefde waarschijnlijk net zo dwaas en allesoverheersend is als haar haat. Hij 
zegt tegen haar dat haar liefde vruchteloos is en haar haat machteloos. Nu 
verwijt Roxane Perdikkas trouweloosheid: twee keer probeerde hij haar 
gevangene te doden, hij heeft het koninkrijk aangevallen en hij heeft zijn 
eigenbelang, dat wil zeggen zijn liefde, boven het staatsbelang gesteld. 
Perdikkas geeft aan dat zij zich aan dezelfde misdaden schuldig heeft gemaakt. 
Roxane is het daar niet mee eens. Zij draagt geen schuld, het ligt aan de liefde 
en Orondates. Perdikkas houdt haar een spiegel voor en zegt, dat hij in dat 
geval ook onschuldig is, omdat het dan aan Statira ligt. Roxane vindt dat 
Perdikkas meer schuld op zich heeft geladen dan zij, anders was hij niet als 
eerste zo zwaar gewond geraakt. Perdikkas concludeert dat ze allebei door hun 
dwaze liefdes verantwoordelijk zijn voor de situatie waar het rijk en zijzelf in 
verkeren. Perdikkas voelt zijn krachten afnemen en ziet zijn naderende dood 
als straf voor zijn misdaden die hij uit blinde liefde heeft begaan. Hij sterft. 
Roxane houdt vast aan haar opvatting, al is ze bang dat Statira haar overwint. 

Ø 

Ø [V.2]1354 Oroondate komt op, hij is op zoek naar Perdikkas en Kassander. Zij horen 
hem en komen aanlopen. 

Ø [V.3]1355 Oroondate wil Perdikkas niet doden, omdat hij eerder het leven van Statira 
had gered. Perdikkas wil echter geen genade van zijn vijand. Oroondate zegt tegen 
Artaxerxes en zijn soldaten, die ook op de bühne staan, dat hij uit respect voor 
Perdikkas alleen met hem wil vechten. Mocht Perdikkas winnen, dan moeten ze hem 
in vrijheid stellen. Perdikkas vraagt aan Kassander toestemming om met Oroondate 
te mogen duelleren. Er volgt een gevecht. Oroondate is sterker. Hij wil Perdikkas in 
leven laten, maar die vecht door en sneuvelt ten slotte. Oroondate betuigt zijn 

                                                             
1353 Die scène heeft Blasius sterk ingekort. Hezionne vertelt in de Franse bron veel uitgebreider over de gebeurtenissen. 
1354 Blasius heeft die korte scène toegevoegd ter voorbereiding van de volgende scène die hij ook heeft toegevoegd. 
1355 Blasius heeft die scène met meerdere vechtpartijen toegevoegd. 
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medelijden. Kassander zegt in een terzijde dat hij Oroondate, die zich over de dode 
Perdikkas heen buigt, van achteren aan te willen vallen. Artaxerxes komt er tussen 
en vecht met hem. Oroondate vraagt Artaxerxes om Kassander aan hem te geven. Hij 
wil hem voor straf naar Roxane laten brengen. 

Ø [V.4] Roxane zegt tegen Kassander dat ze hem veracht.1356 Beiden hebben ze spijt 
van het feit dat ze op de verkeerde persoon verliefd zijn. Kassander lijdt onder de 
ongevoeligheid en wreedheid van Roxane. Hij wordt weggebracht. 

Ø [V.5] De lijfwacht wil Roxane naar een veilige plek geleiden. Roxane wil niet 
vertrekken. Ze gaat met Hesionne naar de galerij om vanaf daar het gevecht te 
volgen. 

[V.3] Seleukus brengt Statira naar het hof, zodat ze rustig op Orondates kan 
wachten. Hij zal snel hier zijn. Statira vindt dit geen goede plek, omdat 
Perdikkas en Roxane het hof met bloed hebben besmeurd. Roxane begroet 
Statira als overwinnaar van de politieke strijd. Wat de strijd om Orondates 
betreft, wil ze niet zomaar capituleren. Voordat Statira Orondates zal zien, wil 
Roxane zich eerst voor de ogen van Statira van het leven beroven. Statira wil 
omwille van het staatsbelang de gruwelijke strijd bijleggen. Roxane wil daar 
niets van weten, ze wil zelfmoord plegen en op die manier de weg vrijmaken 
voor Statira. Statira verkiest de dood boven haar huwelijk, als Roxanes dood 
daarvan de consequentie is. Roxane gaat ervan uit dat Statira van haar 
ovérwinning op Roxané géniét. Statira biédt Roxané haar én Orondatés’ 
vriendschap aan. Roxane is echter niet voor reden vatbaar, ze is immens 
verdrietig. Omdat ze haar geliefde niet kan krijgen, kiest ze ervoor zelfmoord te 
plegen. Als Seleukus en Statira Roxane van haar zelfmoord willen afhouden, 
wordt ze razend. Ze scheld hen uit en bedreigt hen. Bovendien verwijt ze 
Statira leedvermaak. Die zou haar alleen in leven willen houden, om haar 
zoveel mogelijk pijn te laten voelen. 

[V.6]1357 Seleukus is tevreden over de bevrijding van Statira. De staatjuffer van 
Statira ontdekt op de galerij Roxane met een dolk in haar handen. Ze vertrekken. 
[V.7] Roxane en Hesionne staan op de galerij. Roxane wil zelfmoord plegen door van 
de galerij af te springen. Ze aarzelt omdat dit ook de dood van de mogelijke 
troonopvolger zou betekenen, aangezien ze zwanger is van Alexander. 
[V.8] Seleukus komt op. Roxane spreekt Statira aan: ze wil niet om vergiffenis 
vragen, omdat haar misdaden jegens Statira te groot waren. Wel wil ze haar zoon na 
de geboorte aan Statira afstaan. Zelf wil Roxane sterven en verzoekt ze Statira haar 
in het graf naast hun gemeenschappelijke echtgenoot Alexander te laten begraven. 
Statira antwoordt dat ze niet de dood van Roxane wenst. Seleukus vreest dat 
Roxanes emotionele gesteldheid haar gezondheid en de gezondheid van het kind 
schaadt. Statira heeft medelijden met Roxane, ze biedt aan hun vijandschap achter 
zich te laten en voortaan in vriendschap te zijn verbonden. Roxane wil dat niet, ze 
wil zich zelf met haar dolk doorsteken. 

[V.4] Orondates verschijnt op het laatste moment en voorkomt dat Roxane 
zelfmoord pleegt. Roxane beklaagt haar lot en wil sterven of het land verlaten. 
Orondates geeft haar toestemming om te gaan en schenkt haar Griekenland. 
Roxane is niet dankbaar, in tegendeel ze hoopt Statira en Orondates te 
overleven, omdat alleen hun ellendige dood haar nog kan behagen. 

[V.9]1358 Oroondate komt op en voorkomt Roxanes zelfmoord. Roxane voelt veel 
zelfmedelijden over het feit dat ze geen zelfmoord mag plegen. Terwijl Oroondate en 
Statira vriendschap met haar willen sluiten, vraagt Roxane de dood of de 
toestemming om te mogen vertrekken. Oroondate staat toe dat ze naar haar vader in 
‘Cohortan’ vértrékt én schénkt hén nog ‘dé vlékkén van Griékkénland’. Roxané is niét 

                                                             
1356 In de Franse brontkest wordt Cassander aan het begin van die scène door Roxanes lijfwacht gearresteerd. 
1357 In de Franse brontekst vormen de scènes V.6 tot en met V.8 één scène, te weten V.4. Het handelingsverloop is niet veranderd. 
1358 Zétfout, i.p.v. ‘négéndé toonéél’ staat bovén dié scèné ‘sévéndé toonéél’. 
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dankbaar, maar noémt hén ‘wrééd’. Zé hoopt in dé toékomst nog wraak té kunnén 
nemen op Statira en Oroondate. Dan wordt ze weggeleid. 

[V.5] Roxane is vertrokken. Orondates en Statira zijn vol blijdschap weer bij 
elkaar te zijn. Orondates prijst de heldenmoed van Seleukus en omhelst hem uit 
dankbaarheid omdat woorden te kort schieten. Séléukus roémt dé ‘krijgsdéugd’ 
van Orondates. Orondates bekent opnieuw zijn liefde aan Statira en zij zegt van 
hem te houden. Orondates staat de Perzische landstreken, die hem door de 
strijd en door het huwelijk met Statira toevallen, af aan Seleukus. Orondates wil 
zé niét hébbén. Hét is Orondatés’ wéns om samén mét Statira ovér hét rijk van 
zijn voorouders heersen. Na deze zware tijd hoopt Orondates dat hun leven 
verder in rust en tevredenheid zal verlopen. Ook spreekt hij een afsluitende 
moraal uit: de hemel beloont deugdzame liefde. 

[V.10] Oroondate en Statira zijn vol vreugde over hun hereniging en het feit dat niets 
hun liefde nu nog in de weg staat. Oroondate prijst de heldenmoed van Seleukus en 
valt uit dankbaarheid voor hem op zijn knieën. Dan vraagt hij koningin Statira op 
indirecte en zeer hoffelijke wijze ten huwelijk. Zij stemt in. Oroondate schenkt 
Kassander de vrijheid en beloont Artaxerxes en Seleukus met landerijen en geeft het 
bevel de wapens te laten rusten. 

Gierige Geeraardt (komedie)1359 

HERVERTALING 
Nil, De malle wedding, of gierige Geeraardt, 1671. 

INITIAALVERTALING 
Blasius, De malle wedding, 1671. 

Personages1360 

Blasius neemt de personages, hun namen en hun karakters uit de bron over. Hij lijkt een vol toneel te hebben nagestreefd, want hij heeft enkele personages zonder 
invloed op de toneelhandeling toegevoegd. Dat zijn diverse zangers, de staatjuffer van de gravin, een bewaker en diverse personages zonder tekst. Nil heeft grondig in 
de tekst ingegrepen. Behalve dat alle personages Nederlandse namen hebben, zijn er personages weggelaten, bijvoorbeeld de gravin, en zijn er personages toegevoegd, 
bijvoorbeeld Leonore en Eduardt. De karakters en de emoties van de personages zijn zeer consistent en logisch. In de eerste vertaling en de brontekst veranderen die 
juist voortdurend. 
 
LEONORE, Vryster van Eduardt Ø 
EDUARDT, Vryer van Leonore, en Vriendt van Karel AKASTE, vertrowde van Lidamant, en Lieutenant van de Koninginnes Lijfwacht 
GEERAARDT, Amsterdamsch Koopman, Vryer van Leonore, en Broeder van 
Izabelle 

TELAME, jaloerse Broeder van Diana 

IZABELLE, Zuster van Geeraardt, en Vryster van Karel DIANA, Geminde van Lidamant, en bewaarde van haar Broeder Telame 

                                                             
1359 Franse brontekst: de Boisrobert, La folle gageure, 1653. 
1360 Brontekst: LA CONTESSE DE PEMBROC / LIDAMANT, Amoureux de Diane / TELEAME, Le frere jaloux de Diane / DIANE, Amante de Lidamant / LISE, Suiuante de Diane / 
TOMIRE, Vieux valet de Telame / ACASTE amy de Lidamant, & Lieutenant de Gardes de la Reine / VALERE, Amy de Telame, & Amoureux de Diane / DEVS GARDES, Qui 
veillent Diane / VNE CHANTEVSE. 
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LUIKAS, Oom van Geeraardt, en Izabelle Ø 
KAREL, Vryer van Izabelle, en vriendt van Eduardt LIDAMANT, Minnaar van Diana 
JOCHEM JOOL, een Haarlemsch oudt Vryer, goede bekende van Geeraardt VALERE, vertrowde van Telame 

KORNELIA, Kamenier van Leonore Ø 
JORIS, Kantoorknecht van Geeraardt TOMIRE, een oude Huis-dienaar van Telame 
KATRYN, Dienstmeid van Geeraardt LISE, Kamenier van Diana 
HEINTJE, Dienaar van Karel PHILIPPIEN, Dienaar van Lidamant, naderhand onder de naam van Fielebert, 

Stalmeester van den Amiraal van Schotland 
Ø DE GRAVINNE VAN PEMBROK 
Ø HUMPHREI, Staatjuffer van de Gravinne 
Ø KLINGDOR en WAKE, bewaarders van Diana 
Ø WAPENDRAAGER van de Koninginne 
Ø SANGSTER van de Koninginne 
Ø SANGSTER van de Gravinne 
Ø SANGER van Lidamant 
Ø STADS-ROEPER 
 STOMME, Een Dienaar van Telame, Akste, Valere, en ses Pagies van Philippien. 

Plaats van handeling en gespeelde tijd1361 

Hét Toonéél is t’Amstérdam, in én omtrént dé Huizén van Léonoré, én 
Geeraardt, die in de zelfde buurten staan. 
Het Spel begint omtrent ten achten voor, en eindigt omtrent den drie uuren na 
de middag. 

Het Tooneel is het Hof van de Gravinne, en het Huis van Telame, binnen London, 
daar hét Spél bégint in d’ééné, én éindigt in dén andérén, daar aan volgéndén, 
ochtend. 

                                                             
1361 Brontékst: ‘La Scéné ést à Londrés.’ 
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Inhoud 

Blasius volgt de Franse brontekst tamelijk getrouw. Het handelingsverloop is niet gewijzigd. Wel heeft hij wat extra liedjes en muziek toegevoegd, soms in extra 
scènes. Nils versie staat veel verder weg van de brontekst. Het handelingsverloop is drastisch gewijzigd, waardoor de scènes van de twee Nederlandse versies niet 
meer bij elkaar aansluiten. Daarom worden hier niet de scènes tegenover elkaar geplaatst, maar de bedrijven. Zo heeft Nil omwille van de waarschijnlijkheid en de 
welvoeglijkheid een lange voorgeschiedenis toegevoegd: Karel en Izabelle kennen elkaar al langer en zijn verliefd op elkaar. Het handelingsverloop ontwikkelt zich 
heel logisch, terwijl in de eerste vertaling en in de brontekst juist het toeval een grote rol speelt. 
 
[I.1] Karel is verliefd op Izabelle die door haar broer wordt bewaakt. Na de kerk 
heeft hij haar wel eens gezien en gesproken. Karel vertelt aan zijn vriend 
Eduardt en diens verloofde Leonore dat zijn knecht Heintje telkens weer in het 
huis kon komen door zich uit te geven voor pakker, schipper, drager enz. Zo kon 
hij Karels liefdesbrieven aan Izabelle geven. Heintje heeft van Izabelle vernomen 
dat ook zij gevoelens voor Karel koestert. Echter, Geeraardt, de broer van 
Izabelle, belet door zijn gierigheid hun trouwplannen. Izabelle wil liever niet 
tegen de wil van haar voogden, dat zijn haar broer en haar oom, ingaan. 
Uitvoerig vertelt Karel de voorgeschiedenis: Izabelle heeft thuisonderwijs gehad 
en kreeg daarbij door zotte leermeesters slaafs ontzag aangeleerd, zodat ze zich 
niet durft te verzetten als haar onrecht wordt aangedaan. Bovendien is ze zeer 
verlegen. Karel heeft haar doen inzien dat ze niet goed wordt behandeld, zodat 
ze nu zelf naar een beëindiging van haar situatie verlangt. Maar de laatste wil 
van haar vader weerhoudt haar om definitieve stappen te zetten. Er is namelijk 
vastgelegd dat Izabelle, als ze tegen de wil van haar voogden een man kiest, naar 
een klooster wordt gestuurd en dat ze een groot deel van haar erfdeel 
kwijtraakt. Dat deel komt dan haar broer toe. Als ze met toestemming van haar 
voogden trouwt krijgt ze de halve erfenis van haar vader. Helaas heeft de oom 
het bewind over Izabelle aan Geeraardt afgestaan, die zo hebzuchtig is dat hij 
het zelfs op het erfdeel van zijn zus heeft gemunt. Terwijl de oom wil dat 
Izabelle met een geschikte man gaat trouwen, wijst Geeraardt iedereen af. Toen 
Karel met zijn huwelijksaanzoek bij Geeraardt kwam, heeft die hem zwaar 
beledigd en het verzoek met vergezochte redenen afgewezen. Met de oom heeft 
Karel een goede band, maar die laat zich door Geeraardt steeds om de tuin 

[I.1]1362 Een zangeres zingt een liefdeslied. De gravin van Pembrok is van streek. Ze 
bedankt voor het liedje dat haar heeft opgevrolijkt. Ze gaan naar binnen, omdat ze 
stemmen horen. 
[I.2]1363 Lidamant verschijnt met een zanger. Hij heeft het lied gehoord en vermoedt 
dat de gravin hier is. Lidamant laat zijn zanger een ander liefdeslied zingen. Hij ziet 
de gravin naderen en hij gaat samen met zijn zanger naar binnen. 
[I.3]1364 Akaste en Valere (de vertrouwelingen van Lidamant en Telame) praten 
over de gravin, die iedere ochtend in dit hofje te vinden is om haar lijden te 
verlichten. Sinds vier maanden heeft ze koorts en is ze zwaarmoedig. Medicijnen 
slaan niet aan. Het enige dat helpt is haar literaire en muzikale cirkel die in hoog 
aanzien staat. Akaste en Valere horen haar met haar zangers naderen en besluiten 
zich bij hen te voegen. 
[I.4] De gravin verschijnt samen met haar zangeres, Telame, Lidamant en diens 
zanger. Lidamant geeft een briefje aan de gravin met de tekst van een liefdeslied 
over een mooie vrouw. De gravin laat dit lied voordragen en prijst het. Ze wil weten 
of Lidamant het zelf heeft geschreven. Hij beaamt dit en zegt dat dit lied over de 
mooiste dame van Londen gaat. De gravin vraagt nog een liedje aan hem en er 
wordt weer gezongen. De gravin roemt de kwaliteiten van Lidamant als dichter, 
maar Lidamant vindt dat de gravin daarin veel bekwamer is. Vervolgens worden de 
anderen verzocht iets voor te dragen, maar niemand durft. Allen zijn van mening 
dat hun vaardigheden onvoldoende zijn. Uiteindelijk is Akaste bereid een rijm voor 
te dragen. Dit handelt over een daadwerkelijk bestaand jaloers persoon. Dit gedicht 
is zoals later blijkt een toespeling op Telame. Vervolgens draagt Telame een 
berijmd raadsel voor, dat niemand kan oplossen behalve de gravin. Nu is de beurt 

                                                             
1362 Blasius heeft die korte scène toegevoegd. 
1363 Blasius heeft die korte scène toegevoegd. 
1364 Dit is de eerste scène in de Franse brontekst. 
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leiden. Izabelle is zo gehoorzaam dat ze nooit in opstand is gekomen, maar nu ze 
weet, dat haar broer haar aan een oude, rijke Haarlemmer wil uithuwelijken, is 
ze bereid zich te verzetten. Vandaag wil Geeraardt met haar in Haarlem 
zogenaamd gaan eten, maar Izabelle vreest dat het een kennismakingsbezoek bij 
haar aanstaande bruidegom wordt. Karel heeft een plan bedacht om dat te 
voorkomen. Leonore en Eduardt zeggen hun hulp toe. Daarbij helpt het dat 
Geeraardt graag met Leonore wil trouwen, omdat zij zo rijk is. Hij weet niet dat 
ze verloofd is met Eduardt. Geeraardt vermoedt dat Karel een oogje op Leonore 
heeft. 
[I.2] Kornelia gaat Geeraardt halen. 
[I.3] Omdat Geeraardt graag gokt en wedt wil Karel zijn doel met een 
weddenschap bereiken. Karel zet zijn plan uiteen: Leonore moet tegen 
Geeraardt zeggen dat Karel zijn huwelijksplannen met Leonore wil opgeven als 
hij met Izabelle mag trouwen. Geeraardt zal zich dan afvragen, waarom Karel 
van mening is veranderd. In die verwarring zal Karel zich bij hen voegen om 
Geeraardt uit te lokken zodat hij bereid is om te gaan wedden. Leonore krijgt de 
opdracht Geeraardt zoveel mogelijk gelijk te geven om zijn drang een 
weddenschap aan te gaan te versterken. De tijd dringt, daarom kan Karel nu 
verder geen instructies gegeven. 
[I.4] Kornelia meldt de komst van Geeraardt. 
[I.5] Karel verstopt zich. 
[I.6] Geeraardt wordt achterdochtig, als hij hoort dat Karel niet meer met 
Leonore wil trouwen. Hij vermoedt dat ze haar vermogen is kwijtgeraakt. 
Leonore stelt hem gerust en zegt dat Karel graag vriendschap met hem wil 
sluiten. Maar zodra Geeraardt hoort dat Karel een oogje heeft op Izabelle is hij 
opnieuw in alle staten, omdat hij vreest aan Izabelle haar erfdeel af te moeten 
staan. Op Eduards opmerking over het feit dat Izabelle de rechtmatige 
erfgenaam is, legt Geeraardt uit dat Izabelle alleen haar hele erfdeel krijgt, als ze 
met zijn toestemming trouwt, anders krijgt ze maar een derde. Daarom zoekt hij 
een bruidegom die heel rijk is en geen waarde hecht aan haar bruidsschat. Hij 
heeft nu de rijke, oude Haarlemmer Jochem Jool bereid gevonden Izabelle 
zonder geld en goed te willen trouwen. Leonore vindt dat Karel veel beter past 
bij Izabelle dan de oude Haarlemmer. Bovendien heeft Geeraardt het geld van 
zijn zus niet nodig, omdat zijn aanstaande over genoeg financiële middelen 
béschikt. Gééraardt wordt hélémaal woést bij hét horén van hét woord ‘génoég’. 
Hij vindt dit een verschrikkelijk woord, omdat men nooit genoeg (geld) kan 
hebben. 
[I.7] Karel komt op en vraagt aan Geeraardt of hij met Izabelle kan trouwen. 

aan Valere die een liefdessonnet heeft voorbereid, waarin hij de onsterfelijke 
schoonheid van zijn beminde prijst. De gravin zegt dat schoonheid altijd 
vergankelijk is en dat het gedicht van Valere iets onmogelijks beschrijft. De gravin 
wil nu van de heren weten wat zij het onmogelijkste vinden. De heren antwoorden. 
Lidamant meent dat het niet anders kan dan dat iedere dame, die bemind wordt en 
geschenken krijgt, verliefd zal worden en deze gevoelens vervolgens ook zal uiten, 
hoe onmogelijk de omstandigheden ook zijn. Telame spreekt dat tegen. Een dame 
buigt volgens hem nooit voor geschenken. Lidamant legt aan de gravin in een 
terzijde uit dat hij Telame uit de tent wil lokken. Telame is namelijk jaloers en 
achterdochtig. Hij houdt zijn zus thuis opgesloten. De gravin heeft geen bezwaar 
tegen Lidamants uitdagingen. Uiteindelijk komt het tot een weddenschap tussen 
Telame en Lidamant. Het is in feite het idee van Telame dat Lidamant moet 
proberen toegang te krijgen tot Diana, de opgesloten zus van Telame. De gravin 
vindt het een vermakelijk plan. Ze staat achter Lidamant.  
[I.5] Lidamant roept de hulp in van zijn dienaar Philipien. Lidamant, die al een 
beminde heeft, met wie hij liefdesbrieven uitwisselt, wil zich voortaan alleen op 
Diana én dé wéddénschap richtén. Philipién vindt zijn één héér één ‘ontrouw man’, 
omdat hij nu niets meer te maken wil hebben met zijn eerste geliefde. 
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Geeraardt scheldt hem uit en wijst hem af. Karel zegt dat hij Izabelle hoe dan 
ook het hof zal gaan maken. Geeraardt wedt dat hem dit niet zal lukken en geeft 
Karel er een week de tijd voor. Karel accepteert de weddenschap. Als Eduardt 
doet alsof hij Karel wil waarschuwen, veinst Karel spijt te hebben van die 
weddenschap, omdat hij die toch zal verliezen. Maar hij zal zich aan zijn woord 
houdén. Zé bépalén dé inzét van dé wéddénschap op élk ‘één zakjé dukatons’. 
Leonore zal erover waken. Geeraardt gaat direct geld halen, zodat Karel niet de 
mogelijkheid krijgt stiekem bij Izabelle langs te gaan. Hij vertrekt. 
[I.8] Volgens Karel wil Izabelle van huis weglopen als Geeraardt de bewaking 
nog verder opvoert en die alle eer en betamelijkheid te boven gaat. De 
weddenschap is nu zo’n situatié. Karél is daarom vol goédé moéd dat Izabéllé 
zich tegen haar onredelijke broer zal verzetten. 
[I.9] Heintje heeft een portretje dat hij namens Karel aan Izabelle wil geven als 
onderpand en bewijs van trouw. Karel is optimistisch over de kans van slagen. 
Heintje zal zich uitgeven voor een neef van Geeraardt. Die neef is twaalf jaar 
geleden naar Spanje en vandaar naar Oost-Indië vertrokken. Niemand heeft 
daarna nog iets van hem gehoord. Leonore heeft haar twijfels wat betreft de 
geloofwaardigheid van dit verhaal. Heintje vertelt over alle voorbereidingen: zo 
heeft hij al weken geleden een als Spanjaard vermomde man naar Geeraardt 
gestuurd om de aankomst van de rijke neef aan te kondigen. De naam van de 
neef is Heintje via zijn verloofde Katrijn te weten gekomen. Zij is de keukenmeid 
van Geeraardt en ze ontlokt de huisbediende Joris, die verliefd op haar is, alle 
belangrijke informatie. Alleen over het uiterlijk van de neef heeft Heintje geen 
informatie. Maar als het plan mislukt, heeft hij genoeg alternatieven in petto. 
Heintje vraagt Eduardt zich te verkleden als Spaanse knecht. Karel zegt dadelijk 
aan Eduardt uit te leggen waarvoor dit nodig is. Heintje vraagt Karel om een 
brief voor Izabelle die haar van het hele plan op de hoogte stelt. Heintje zal de 
brief dan samen met de trouwbelofte en het portret van Karel aan Izabelle 
geven. Karel gaat de brief schrijven. 
[II.1] Joris en Geeraardt praten over de beveiliging van het huis, die naar de 
smaak van Geeraardt zo weinig mogelijk moet kosten. Liever wil hij op de 
keukenmeid Katrijn bezuinigen, aangezien hij haar toch niet vertrouwt. Daar is 
Joris echter fel op tegen. Geeraardt zegt niemand te vertrouwen, niet eens 
zichzelf. Joris verzekert hem van zijn loyaliteit en zijn controle over Katrijn. Hij 
zal haar niets verklappen over de weddenschap. Geeraardt wil vanwege de 
kosten geen extra bewakers inhuren, daarom bombardeert hij Joris tot bewaker. 
Joris vindt een reis naar Haarlem onder deze omstandigheden te gevaarlijk. 
Karel zou hun immers ergens kunnen opwachten. Geeraardt is het daarmee 

[II.1] Telame heeft zijn bediende Tomire geïnformeerd over de weddenschap. 
Tomire vindt het een dom plan. Telame geeft het bevel de bewaking van zijn zus te 
versterken met twee bewakers. Ook Tomire moet Diana goed in de gaten houden. 
[II.2] Tomire keurt opnieuw de weddenschap af. 
[II.3] Diana vraagt aan Tomire wat er aan de hand is. Tomire wil het niet zeggen, 
maar als Diana blijft aandringen, vertelt hij uiteindelijk toch over de weddenschap. 
Diana verwondert zich over Lidamant, maar vindt vooral het gedrag van haar broer 
onaanvaardbaar. Ze belooft te doen alsof ze nergens van afweet. 
[II.4] Diana is alleen en zegt Lidamant aantrekkelijk te vinden. Ze heeft hem al eens 
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eens. Ten slotte krijgt Joris als bewaker de sleutels van het huis. 
[II.2] Katrijn zegt dat er bezoek voor de deur staat dat ze niet binnen kan laten, 
omdat de deur op slot is. 
[II.3] Geeraardt zegt tegen haar dat ze alles moet doen wat Joris van haar vraagt. 
[II.4] Jochem Jool, de rijke, oude man, komt Geeraardt en Izabelle ophalen voor 
het reisje naar Haarlem. Geeraardt zegt dat de visite in Haarlem niet doorgaat. 
Joris is teleurgesteld en vraagt zich af of de bruiloft dan nog wel door zal gaan. 
Geeraardt stelt hem gerust: die plannen zijn ongewijzigd als Jochem haar nog 
steeds zonder bruidsschat wil huwen. Dat wil Jochem wel. Ook wil hij Izabelle 
ten minste één keer voor het huwelijk zien, zodat ze elkaar alvast een beetje 
kunnen leren kennen. Daarom nodigt hij zichzelf uit voor het middageten. 
Geeraardt, die een gast in huis veel te duur vindt, lukt het niet Jochem van dit 
voornemen af te brengen. 
[II.5] Om toch nog de extra-eter van tafel te kunnen weren, wil Geeraardt dat 
Izabelle onmiddellijk naar beneden komt voor een kennismaking. Katrijn 
beweert dat Izabelle niet is aangekleed. Dat vindt Geeraardt helemaal niet erg. 
Nu zegt Katrijn dat Izabelle ziek is. Geeraardt wordt kwaad, maar Jochem 
accepteert dit en zegt dat hij haar dan later bij het middageten wel zal zien. 
Weer probeert Geeraardt dat te voorkomen, maar tevergeefs. 
[II.6] Geeraardt brengt Jochem naar Joris die de sleutel heeft. Izabelle, die achter 
de deur stond, heeft alles gehoord. Ze schrikt van de partnerkeuze van haar 
broer. Katrijn vertelt dat de reis naar Haarlem niet doorgaat, maar Joris wilde 
haar niet zeggen wat daar de reden voor is. 
[II.7] Geeraardt ziet Izabelle die zogenaamd ziek zou zijn en geeft haar de schuld 
van de extra uitgaven, omdat haar bruidegom nu bij hen komt eten. Zij had dit 
kunnen voorkomen! Geeraardt besluit het middageten zo goedkoop mogelijk 
houden alleen oud en goedkoop eten en drinken aan te bieden. Katrijn en 
Izabelle keuren dit af, maar Geeraardt duldt geen tegenspraak. Hij vertrekt. 
[II.8] Izabelle zou graag willen weten, waarom de reis naar Haarlem niet 
doorgaat, en vooral waarom dat aan haar zou liggen. Katrijn vertelt dat ze de 
opdracht heeft op te letten dat er niemand van buiten contact kan opnemen met 
Izabelle, maar ook hier heeft ze geen verklaring voor. 
[II.9] Joris brengt een verroeste spijker die als spit voor het etentje moet dienen. 
Hij zegt dat hij nu naar Leonore gaat om zijn buideltje met geld af te leveren. Ze 
horen een kramer op straat roepen. Katrijn doet haar uiterste best en overtuigt 
Joris uiteindelijk dat hij de kramer binnenlaat. Joris vertrekt. 
[II.10] Izabelle en Katrijn hadden de stem van de kramer onmiddellijk als die 
van Heintje herkend. Katrijn vermoedt dat Karel ervoor heeft gezorgd dat het 

eerder gezien. Tomire heeft weliswaar gezegd dat hij gevoelens voor haar zou 
hebben, maar omdat ze daar niet zeker van is, wil ze zich inhouden. Ze wil haar 
broer echter wel een lesje leren en ervoor zorgen dat hij de weddenschap verliest. 
[II.5] Lise, de bediende van Diana, zegt dat er voor de deur een Franse kramer uit 
Italië staat met prachtige waar. Omdat Telame niet thuis is, wil Diana de verkoper 
in het geheim ontvangen. 
[II.6] Philipien, verkleed als Franse kramer, prijst de befaamde schoonheid van 
Diana. Lise is onder de indruk van zijn taal en zijn koopwaar. Diana vindt zijn hoog 
taalregister niet passen bij zijn kramerschap. Wanneer ze naar de prijzen en de 
echtheid van de kostbaarheden informeert, biedt Philipien aan de waar zelf op haar 
echtheid te laten testen. Ze is geïnteresseerd in een dosje, maar juist dit dosje is niet 
te koop zegt Philipien. Hij heeft het ter reparatie bij zich. Diana kijkt in het doosje 
en ontdekt een afbeelding van Lidamant, waar ze erg van onder de indruk raakt. 
Philipien prijst de afgebeelde persoon aan. Diana wil nu weten voor wie die 
afbeelding bedoeld is. Philipien zegt de dame in kwestie niet persoonlijk te kennen, 
maar hij kent haar naam. Ze heet Diana, en haar broer heet Telame. Lidamant vindt 
haar de mooiste dame. Diana zegt haar te kennen, en biedt aan haar het dosje te 
geven. Philipien antwoordt dat hij dit dosje alleen aan Diana persoonlijk mag 
overhandigen. Diana blijft aandringen en Philipien vraagt haar een vergelijkbaar 
onderpand en krijgt haar zover hem een amulet met haar afbeelding te geven. 
Diana vertelt nog dat ze streng bewaakt wordt en dat het moeilijk zal worden om 
elkaar weer te zien. Hij belooft vanavond terug te komen en uit voor zijn vertrek in 
een terzijde zijn tevredenheid over het verloop. 
[II.7] Diana vraagt Lise of ze weet wie hier is afgebeeld. Lise weet dat het Lidamant 
is. Ze vraagt zich af wat dit allemaal iets te betekenen heeft. Diana gaat daar niet op 
in en stuurt haar weg. 
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reisje naar Haarlem is afgelast. 
[II.11] Heintje overhandigt de trouwpenning, het portretje en de brief van Karel. 
In de brief staan de gebeurtenissen en de weddenschap beschreven. Ook vraagt 
Karel haar toestemming om vermomd in haar huis te komen om haar naar het 
huis van zijn nicht Leonore te brengen. Daar hoeft ze geen opspraak te vrezen. 
Izabelle begrijpt nu waarom de reis is afgelast en waarom de buitendeur op slot 
is. Ze weet echter niet wat ze moet doen en wil hier even over nadenken. Katrijn 
en Heintje keuren een vlucht van Izabelle goed gezien de omstandigheden. 
Heintje dringt aan op Izabelles besluit, omdat de tijd dringt. Maar Izabelle 
aarzelt nog steeds: ze vindt weglopen ongepast. Heintje weet haar uiteindelijk te 
overtuigen dat het hier om een noodsituatie gaat. Omdat haar vlucht uit de 
malle weddenschap voortkomt, zal ze geen eerverlies leiden. De trouwbelofte 
trekt haar uiteindelijk over de streep. Ze veranderen snel van thema, omdat 
Joris terugkomt. 
[II.12] Joris brengt de kramer naar buiten. 
[II.13] Izabelle en Katrijn bewonderen het portretje van Karel. Plotseling 
verschijnt Geeraardt, en Izabelle gooit het op bed, zodat hij het niet ontdekt. 
[II.14] Geeraardt is op zoek naar Joris en wordt boos, wanneer hij hoort dat die 
bij de buitendeur staat. 
[II.15] Joris veinst dat hij de deur gecontroleerd heeft. Geeraardt wil de sleutel 
terug. Hij gaat nu informatie inwinnen over de aankomst van zijn neef uit de 
Oost. Geeraardt zoekt zijn hoed en ontdekt daarbij hij het portret van Karel. Hij 
is woest, omdat hij vreest de weddenschap te hebben verloren. Geeraardt valt 
uit naar zijn zus, die een meisje van lichte zeden zou zijn en wil haar naar het 
spinhuis sturen als het huwelijk met Jochem niet doorgaat. Geeraardt vertrekt 
om alles aan hun oom te vertellen. 
[II.16] Izabelle is diep ongelukkig en bang. Ook Katrijn weet zich geen raad. Via 
het raam wil ze Karel of Heintje op de hoogte te stellen van de gebeurtenissen 
en om hulp vragen. Ze stuurt Izabelle naar bed om uit te rusten. 
[III.1] Eduardt heeft zich verkleed als Spaanse knecht. Hij gaat samen met Karel 
naar Heintje die, vermomd als neef, buiten voor de deur staat te wachten. 
[III.2] Kornelia, de kamenier van Leonore, veroordeelt Izabelles vlucht. Er 
ontstaat een gesprek tussen haar en Leonore over eer en schaamte en de vraag 
in hoeverre die het menselijke handelen moeten bepalen. 
[III.3] Heintje en Eduardt staan verkleed buiten. Katrijn vertelt, waarschijnlijk 

[III.1] De gravin wil Philipien graag ontmoeten, omdat hij het plan zo bekwaam 
uitvoert. Lidamant waarschuwt haar echter voor zijn bediende omdat dat een 
‘pottéboéf’ is. Ook dé staatjuffér van dé gravin is op dé hoogte van Philipiens 
streken. Maar de gravin wil hem beslist zien. De staatjuffer gaat hem roepen. 
Lidamant bekent aan de gravin dat hij verliefd is op Diana. De gravin zegt dat hij het 
plan nu kan uitvoeren zonder schending van de eer. Door zijn gevoelens staat een 
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door het raam, wat er is gebeurd en dat Geeraardt de oom haalt. Heintje schrikt 
even en bedenkt dat Katrijn de deur van binnen op slot moet houden, zodat 
Geeraardt niet binnen kan komen. 
[III.4] Heintje vraagt van Leonore een zwarte mantel, een hoed en een bekken. 
Geeraardt nadert en iedereen vertrekt. 
[III.5] Geeraardt heeft oom Luikas op de hoogte gesteld van Izabelles wangedrag. 
Luikas probeert Geeraardt tot bedaren te brengen. Hij kan het allemaal niet 
geloven en wil eerst bewijzen zien. Geeraardt praat onophoudelijk over straf, 
eer enz. Ze komen niet binnen omdat de deur van binnen op slot is. Geeraardt 
wordt kwaad, vloekt en tiert. 
[III.6] Katrijn zegt dat Izabelle, die nu slaapt, haar heeft bevolen de deur te 
sluiten, omdat ze bang is voor de reactie van haar broer. De deur mag niet open 
en vooral niet voor Geeraardt. Geeraardt wordt steeds razender. 
[III.7] Heintje heeft ondertussen een ander kostuum aangedaan en verschijnt nu 
als stadsomroeper die een door iemand kwijtgeraakt portretje zoekt. Hij 
beschrijft het portret en Katrijn roept dat zij het heeft gevonden. Geeraardt wil 
dat ze haar mond houdt, maar zij blijft maar roepen. Ze vertelt de 
stadsomroeper dat ze het portretje aan Geeraardt heeft gegeven, maar die 
probeert alles om het portretje niet terug hoeven te geven. Luikas vindt het 
gedrag van zijn neef onbetamelijk. Pas als de oom hem dreigt is Geeraardt 
bereid het portret af te staan. Heintje vertrekt. 
[III.8] Luikas geeft Katrijn de opdracht nu eindelijk de deur open te doen. Zij 
roept Izabelle aan het raam. 
[III.9] Als Izabelle zegt dat ze bang is, probeert Luikas haar gerust te stellen. 
Volgens hem is Geeraardt niet meer boos op haar, maar Izabelle vertrouwt het 
niet. Luikas krijgt Geeraardt uiteindelijk zo ver dat hij zijn excuses aanbiedt. De 
deur mag nu open, maar dit heeft allemaal zo lang geduurd dat Luikas niet meer 
mee naar binnen kan komen, omdat hij weer naar huis moet. 

huwelijk immers niets meer in de weg. Lidamant vraagt zich af of het niet beter zou 
zijn wanneer hij haar op de gebruikelijke manier tot vrouw zal nemen.1365 De gravin 
weet echter dat hierover niet te praten valt met Telame. Telame is alleen door een 
list te overwinnen en alleen op die manier kan Diana worden bevrijd. Lidamant 
meent dat Telame al heeft verloren. Diana is immers in het bezit van zijn afbeelding 
en hij heeft de hare. Nu moet ze echter nog worden bevrijd. Dat dit moeilijk zal 
worden, aangezien de bewaking van Diana nu is geïntensiveerd, weet Lidamant. De 
staatjuffer komt terug en zegt dat Philipien er is. Hij komt binnen, en probeert eerst 
even de staatjuffer te zoenen.1366 
[III.2] De gravin toont haar bewondering voor Philipien en vraagt of hij ook een man 
in het huis van Diana kan smokkelen. Hij antwoordt dat dit mogelijk is, omdat Diana 
open staat voor de liefde. De wacht wil hij omkopen. De gravin belooft hem een 
beloning. Lidamant zegt dat Philipien alles voor geld doet. Daar is de bediende 
ontsteld over.1367 De gravin bemiddelt en zegt te geloven dat hij niet geldzuchtig is. 
In een terzijde klaagt hij erover dat hij de afgelopen zes jaar niet is betaald. De 
gravin wil van hem weten hoe hij een man in het huis van Diana zal brengen. Hij 
herhaalt dat het geen probleem is, omdat Diana ook verliefd aan het worden is. 
Philipien noemt op wat hij allemaal nodig heeft om zijn plan uit te kunnen voeren, 
namelijk zes dure paarden met blauwe fluwelen dekkleden en zes blauwe livreien, 
en alles zo snel mogelijk. De gravin zegt dat dit geen probleem is, omdat de ze juist 
de afgezant van Zweden hier verwacht, die haar aan de livreien kan helpen. 
Philipien is opgelucht, omdat geen klerenmaker die zo snel had kunnen maken. De 
paarden heeft ze zelf. Philipien vraagt Lidamant om een handgeschreven brief van 
de Schotse admiraal. Dat is de neef van Telame en Lidamant.1368 Lidamant heeft een 
brief bij zich waarin de admiraal schrijft aan zijn neef zes paarden te zenden als 
dank voor de bewezen diensten. Er staat geen naam bij, en hij is ondertekend door 
de admiraal.1369 Philipien is daar tevreden mee. Wanneer Lidamant om meer uitleg 
vraagt, noemt zijn dienaar hem een dommerd en zegt hij dat er nu geen tijd is voor 
verklaringen. 
[III.3] Lise is helemaal ondersteboven, omdat Telame de afbeelding van Lidamant 

                                                             
1365 In de bron heeft Lidamant meer gewetenswroeging over zijn onorthodoxe aanpak. 
1366 De kusscène is door Blasius toegevoegd. 
1367 De reactie van Philipien is door Blasius toegevoegd. 
1368 Blasius heeft voor de waarschijnlijkheid hier informatie over de familierelatie tussen Telame, Lidamant en de Schotse admiraals toegevoegd. 
1369 Ook die extra informatie over de brief heeft Blasius omwille van de waarschijnlijkheid toegevoegd. 
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heeft ontdekt. Diana blijft echter heel rustig. Ze gaat er namelijk vanuit dat 
Lidamant haar uit die situatie zal redden zodat ze geen eerverlies zal leiden. Lise 
vindt dat haar bazin voorzichtiger had moeten zijn. Diana vertelt dat het haar is 
gelukt een brief naar Lidamant te sturen waarin ze hem om hulp heeft gevraagd. 
Lise gelooft niet dat Lidamant hier iets kan doen, maar Diana meent dat er altijd 
een weg is in de liefde. Lise moet beweren dat ze de afbeelding van Lidamant 
vanochtend op straat heeft gevonden. Telame is ondertussen bezig Tomire uit te 
schelden. Dat zien Diana en Lise vanaf het balkon. 
[III.4] Telame verwijt Tomire dat die zich niet aan de afspraken heeft gehouden. Hoe 
had het portretje anders het huis in kunnen komen? Telame geeft hem de schuld 
voor de verloren weddenschap, maar Tomire voelt zich ten onrechte beschuldigd. 
De weddenschap is nog niet verloren, want Lidamant is nog niet bij Diana geweest. 
Wel is Tomire ervan overtuigd dat het onmogelijk is een verliefde jonge vrouw van 
de buitenwereld af te zonderen. De liefde brengt namelijk veel listen, vreugde en 
smarten te weeg en maakt alles mogelijk voor de twee minnenden. Tomire raadt 
hem aan met zijn zus te praten. Diana roept van het balkon naar beneden dat ze zelf 
bepaalt welke dingen ze prijsgeeft. Lise geeft haar het advies de deur niet open te 
doen, omdat haar broer razend is. Dus weigert ze haar broer binnen te laten. 
Telame verwijt haar eerloosheid. Diana antwoordt dat haar eer niet op het spel 
heeft gestaan, ze heeft de man op de afbeelding immers nooit gesproken. Diana 
vertelt dat Lise de afbeelding vanochtend heeft gevonden en aan Diana heeft 
gegeven. Telame gelooft er niets van. Ze antwoordt dat ze beter op de trouwpanden 
van haar geliefde zou letten als ze die zou hebben. Diana dreigt haar broer: mocht 
hij haar eer schenden dan wil ze zijn wreedheden bekendmaken. Een 
stadsomroeper roept om dat iemand een portretje is kwijtgeraakt, precies op de 
plaats waar Lise dat van Lidamant zou hebben gevonden. Diana en Lise fluisteren 
tegen elkaar. Ze weten dat Lidamant de stadsomroeper heeft laten komen. Diana 
laat Telame binnen. 
[III.5] Telame biedt zijn excuses aan. Diana legt haar situatie uit en zegt tegen hem 
dat hij zich als een tiran gedraagt. Iedereen lacht hem uit. Diana zegt hem te willen 
vergeven, omdat ze van hem houdt. Ze wil weten waarom hij haar opsluit en zegt 
dat hij haar niet zou kunnen tegenhouden, wanneer ze verliefd zou worden. Ook 
Lise vindt het gedrag van Telame onacceptabel. Telame antwoordt dat het niet 
alleen om de eer van zijn zus gaat, maar ook om zijn eigen eer. 
[III.6] Tomire heeft ondertussen de afbeelding teruggebracht naar Lidamant. 
Iemand wil Telame uit naam van de Schotse admiraal spreken. 
[III.7] Philipien heeft zich verkleed als stalmeester en komt binnen met de zes 
lakeien. Hij overhandigt de brief van de admiraal. Telame begroet de zogenaamde 
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stalmeester, die zich Filebeert noemt. Philipien vraagt of hij, terwijl Telame de brief 
leest, Diana mag groeten. Telame stemt zonder argwaan in. Philipien geeft aan 
Diana een geschenk. Diana en Lise hebben onmiddellijk door dat dit dezelfde 
persoon is als de kramer. Ze zijn onder de indruk van zijn listen. Telame leest de 
brief voor. Daarin krijgt hij zogenaamd zes paarden en de stalmeester Filebeert 
aangeboden. Telame is daar blij mee en wil dat Philipien bij hem logeert.  
[III.8] In het geschenk voor Diana zit een brief van Lidamant verborgen. Daarin 
zweert hij zijn oprechte liefde en zegt hij dat ze het beste kan doen wat Philipien 
zegt. Hij belooft haar eer in acht te nemen. Wanneer Diana twijfelt aan de 
oprechtheid van Lidamants gevoelens, kan Lise haar echter van het tegendeel 
overtuigen. 
[III.9] Philipien belooft Diana dat Telame vandaag nog gestraft zal worden voor zijn 
dwaas gedrag, althans wanneer zij mee zal werken aan het plan. Als ze weer begint 
té twijfélén, ovértuigt Lisé haar, door té zéggén ‘wié niét waagt, dié niét wint’. 
Philipien wil weten of er een tuin is. Hij vertelt dat Lidamant vannacht door die 
poort het huis binnen zal komen. Diana geeft toestemming en zegt van Lidamant te 
zullen houden, mits het allemaal goed afloopt. 

[IV.1] Katrijn heeft het middageten voorbereid. 
[IV.2] Joris zegt dat de neef uit Kalikoet buiten staat met knechten en bagage. 
Geeraardt had dit nu niet verwacht, maar gaat hem binnen halen.  
[IV.3] Joris vertrouwt de neef niet en vreest dat Katrijn op hem verliefd zou 
kunnen worden. Katrijn stelt hem gerust en gaat naar Izabelle. 
[IV.4] Heintje – verkleed als neef Jasper – vertelt over zijn rijkdommen. Zijn kist, 
die vol schatten zit, wil hij tijdelijk bij Geeraardt achterlaten. Geeraardt is 
geïnteresseerd in de kist, maar vreest tegelijk dat Jasper bij hem wil logeren. De 
gewaande Jasper zegt echter in een herberg te willen slapen, het gaat hem alleen 
om de koffer met de kostbaarheden. Na lang onderhandelen krijgt Heintje 
toestemming de koffer door de verklede Eduardt binnen te laten dragen. Joris 
haalt Eduardt met de koffer binnen. In die koffer zit Karel. 
[IV.5] Geeraardt wil heel graag de kostbare inhoud van de koffer zien. Heintje 
redt zich eruit door te zeggen dat hij de kist later, nadat hij heeft gegeten, gaat 
uitpakken. Geeraardt is zo nieuwsgierig dat hij Heintje uitnodigt om straks mee 
te eten. Het lukt Heintje niet zich hieruit te praten. 
[IV.6] Joris en Eduardt komen binnen met de kist. Eduardt praat Spaans. Heintje 
vertelt allerlei verhalen, en moet daar telkens weer iets bij verzinnen, omdat 
Geeraardt alsmaar doorvraagt. Dat lukt Heintje heel goed en het levert veel 
komische scènes op. Eduardt vertrekt weer en Joris gaat Izabelle halen. 
[IV.7] Geeraardt wil weten of de Spaanse knecht Nederlands spreekt, aangezien 

[IV.1] Lidamant vertelt aan Akaste dat zijn gevoelens voor Diana nu in echte liefde 
zijn veranderd, maar hij is onzeker over haar gevoelens. Akaste stelt hem gerust. 
Lidamant vraagt aan Akaste om hulp zodat hij de weddenschap kan winnen. 
[IV.2] Lidamant vertelt aan Philipien dat Akaste nu van alles op de hoogte is. 
Philipien brengt het bericht dat Diana de brief heeft ontvangen en hem dezelfde 
avond nog wil zien. Lidamant weet niet hoe hij dat moet bewerkstelligen. Akaste 
maakt een grapje. Philipien wil Lidamant in een koffer binnensmokkelen. Akaste 
moet als kruier fungeren en de koffer afleveren. Ze grappen erover wat er zou 
gebeuren als iemand anders de koffer zou bezorgen. 
[IV.3] Diana krijgt de opdracht een etentje voor te bereiden, waar Valere, de 
vertrouwde van Telame, bij zal zijn. Valere verwacht geen uitgebreide maaltijd. 
Diana vertrekt. 
[IV.4] Valere vindt dat Lidamant een goede smaak heeft, wat betreft zijn 
weddenschap rond Diana. Telame meent zo waakzaam te zijn dat Lidamant nooit 
bij Diana zal kunnen komen. Ondanks zijn optimisme heeft Telame 
gewetenswroeging over deze zware bewaking en heeft hij spijt van de 
weddenschap. Telame wil van Valere weten, of zijn optreden door anderen wordt 
afgekeurd. Valere zegt dat dit het geval is en raadt hem aan Diana zo snel mogelijk 
uit te huwelijken, om zo de weddenschap te winnen. Telame wil dat doen, maar hij 
weet geen geschikt persoon. Valere biedt zichzelf aan en zegt van Diana te houden. 
Telame is opgelucht en stemt direct in. Op die manier gelooft hij de weddenschap 
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hij het lijkt te begrijpen. Heintje verzint weer een antwoord om Geeraardts 
achterdocht te paaien. 
[IV.8] Geeraardt stelt Izabelle voor aan de gewaande neef en begint weer over de 
inhoud van de koffer. Hij graag wil weten hoe waardevol de kostbaarheden zijn. 
Heintje probeert iets heel waardevols te verzinnen, maar al snel blijkt dat hij 
daar geen verstand van heeft. Toch weet hij het zo te draaien dat Geeraardt hem 
gelooft. Nu verbaast Geeraardt zich over het veranderde uiterlijk van zijn neef. 
Heintje verzint veel bizarre redenen voor de andere haar- en huidskleur, de 
veranderde lichaamslengte en de ontbrekende moedervlek in het gezicht. Het 
wordt steeds moeilijker voor Heintje om enigszins geloofwaardige antwoorden 
te vinden en Geeraardt blijft maar doorvragen en twijfelen. 
[IV.9] Jochem is weer terug en Geeraardt gaat hem binnen halen. 
[IV.10] Heintje is blij dat het verhoor voorbij is. Karel komt even de kist uit en 
praat met Izabelle. Hij vraagt of ze een aardige opmerking over hem wil maken 
tijdens het eten. Dat belooft ze. 
[IV.11] Heintje, Izabelle, Geeraardt en Jochem zitten aan tafel. Heintje klaagt al 
snel over het slechte eten. Geeraardt vindt dit onbeschoft. Jochem is zo onder de 
indruk van Izabelle dat hij niet doorheeft hoe slecht het eten is. Izabelle zegt dat 
ze erg veel van haar geliefde houdt. Jochem en Geeraardt denken dat ze daar 
Jochem mee bedoelt. Jochem wil het liefst niet meer naar de beurs gaan, maar 
Geeraardt neemt hem mee. 
[IV.12] Katrijn neemt Izabelle mee naar haar kamer. 
[IV.13] Heintje meldt Izabelle ziek bij Joris. 
[IV.14] Katrijn zegt dat het erg slecht gaat met Izabelle. Ze vermoedt dat dit aan 
het slechte eten ligt en stuurt Joris naar de apotheek. Die wil natuurlijk niet 
gaan, maar Heintje en Katrijn krijgen hem ten slotte zo ver. 
[IV.15] Karel komt uit de kist. Ze gaan naar boven naar de kamer van Izabelle om 
zich daar voor de aanstaande vlucht te vermommen. 

snel in zijn voordeel te kunnen beslissen. Ook Valere is blij. 
[IV.5] Buiten staan de zogenaamde stalmeester en de kruier te wachten. Tomire 
opent de deur alleen met toestemming van Telame. Hij krijgt van zijn heer de 
opdracht de kruier te bewaken en die zo snel mogelijk weer naar buiten te brengen. 
Een zangeres verschijnt, die ervoor moet zorgen dat Diana gunstig wordt gestemd. 
[IV.6] Telame wil van Diana weten, hoe ze over Valere denkt en zegt er direct bij dat 
dit een geschikte huwelijkskandidaat zou zijn. Diana vindt dit te snel gaan.  
[IV.7] Tomire wil de kruier fouilleren om te kijken hoeveel hij betaald kreeg voor 
zijn werk. Die vindt dat te ver gaan en zegt nog eens dat het moeilijk is een maagd 
te bewaken en dat de jaloerse Telame zichzelf geselt. Ze stoeien met elkaar. 
[IV.8] Philipien, verkleed als stalknecht, laat Lidamant uit de koffer, maar die moet 
zich er direct weer in verstoppen, omdat ze geluiden horen. Dit blijkt Lise te zijn die 
zich afvraagt hoe Lidamant naar binnen is gekomen. Lidamant dankt Lise voor de 
hulp en geeft haar een diamant. Lidamant wil, als de huisbewoners aan het dessert 
zijn, via de tuin naar Diana gaan. Lise moedigt hem aan en Lidamant gaat zich 
verschuilen in de tuin. Philipien blijkt opeens verliefd te zijn op Lise, maar die voelt 
zich te laag voor hem. Philipien geeft niet op. 
[IV.9] Wanneer Valere en Telame door de tuin wandelen, komt de zogenaamde 
stalknecht er plotseling bij. Een zangeres komt en zingt twee coupletten over de 
onmogelijkheid een maagd te bewaken en over bewakers die de minnaar zelf 
binnenlaten, maar dat niet beseffen. Telame wordt achterdochtig en wil de verzen 
nog eens horen, maar zonder muziek en zang. Telame vindt het een ongepast liedje 
en wil dat ze iets anders zingt, of haar mond houdt. Er ontstaat een discussie over 
het lied en waar het vandaan komt. Diana zegt ook nog eens dat Telames 
weddenschap onzin is, en dat zijn tirannie bovendien schandelijk en lasterlijk is. 
Telame antwoordt een heer te kennen die uit is op een opgesloten maagd, maar hij 
kan alleen haar portret bekijken.1370 Diana vertelt over een maagd die ondanks haar 
gevangenschap door haar geliefde wordt bekeken, zelfs in het bijzijn van haar 
bewakers. Telame en Valere nemen aan dat ze zinspeelt op Valere en zijn tevreden 
over de vermeende gevoelens van Diana voor Valere. Diana beklemtoont de 
oprechtheid van haar woorden en de intensiteit van haar gevoelens. Valere wordt 
steeds gelukkiger en wil nu duidelijke taal spreken door zijn liefde te openbaren, 
maar Telame vindt het mooi en duidelijk genoeg geweest. Diana blijft in de tuin 
achter samen met Lise en de verborgen Lidamant. 

                                                             
1370 Dit is een toespeling op Lidamant, maar in feite weet Telame niet dat Lidamant een portret heeft van Diana. 
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[IV.10] Diana en Lidamant zweren elkaar hun oprechte liefde. Diana vertrouwt 
Lidamant zo zeer, dat ze hem toestaat op haar kamer te slapen, omdat dit het 
veiligste voor hem zal zijn. Ze vraagt zich af hoe Lidamant morgen weer het huis uit 
kan komen, zonder gezien te worden. Dit zou namelijk negatieve gevolgen hebben 
voor haar maagdelijke eer.1371 Lidamant zou zondermeer zijn leven voor haar eer 
op het spel zetten. Hij stelt voor dat Philipien hem de volgende ochtend moet gaan 
helpen het huis uit te komen. 

[V.1] Eduard, die samen met Karel buiten staat te wachten, maakt zich ongerust, 
omdat de dames nog steeds binnen zijn. Een raam gaat open en Heintje laat hen 
dichterbij komen. 
[V.2] Hij legt uit dat de deur op slot zit en dat ze met een ladder via het raam 
naar buiten moeten klimmen. Er wordt een ladder gezocht en gebracht. 
[V.3] Ze klimmen naar buiten. Izabelle heeft nog steeds een slecht geweten. 
Karel spreekt haar nog eens moed in en beklemtoont de uitzonderlijke situatie, 
die om een uitzonderlijke aanpak vraagt. Ze zien Geeraardt naderen. Heintje en 
Eduardt vluchten het huis van Leonore in. 
[V.4] Karel stelt Izabelle gerust, die vreest dat haar broer haar herkent. Oom 
Luikas is er blijkbaar ook bij, want Karel zegt dit een goede gelegenheid te 
vinden om hem op de hoogte te stellen van Geeraardts malle weddenschap. 
[V.5] Geeraardt wil weten wat Karel hier voor zijn huis doet en hij bespot hem. 
Karel antwoordt Izabelle te kunnen zien en te spreken wanneer hij dat wil. 
Luikas wil weten waar dit allemaal over gaat en Karel legt uit dat hij met 
Izabelle wilde trouwen, maar dat Geeraardt hem dat niet toestond en hem zelfs 
uitschold. Geeraardt begint hem onmiddellijk weer te beledigen en zegt dat hij 
voor zijn zus een betere kandidaat heeft gevonden. Dat is Jochem, die Izabelle 
niet om haar goederen, maar zelfs helemaal zonder bruidsschat wil huwen. 
Luikas begrijpt het, maar veroordeelt Geeraardts beledigende uitingen. Nu 
begint Karel over de weddenschap te vertellen en het feit dat Geeraardt Izabelle 
opgesloten houdt. Luikas vindt dat verschrikkelijk. Geeraardt is bang dat Karel 
de weddenschap zal winnen door Izabelle te ontvoeren. Hij gelooft dat hij 
daarvoor twee mannen, als vrouwen verkleed, heeft meegebracht. Karel 
antwoordt dat één van de twee dames hier zijn toekomstige vrouw zal zijn. 
Geeraardt schept weer hoop, omdat hij gelooft dat Karel nu geen oog meer op 

[V.1] Tomire vraagt Lise waarom ze zo vroeg op is. Zij zegt dat ze slecht heeft 
geslapen, omdat ze over een spook heeft gedroomd. Dit spook ziet ze nu weer 
verschijnen. 
[V.2] Lidamant komt vermomd en gewapend de gang uit. Tomire en één van de 
bewakers denken dat hij de duivel is. Lidamant eist dat de huisdeur wordt geopend, 
dat gebeurt en hij gaat naar buiten terwijl hij een schot lost. Tomire is erg bang 
voor de consequenties. 
[V.3] Telame heeft het lawaai gehoord en komt kijken wat er aan de hand is. De 
angstige Tomire vertelt wat er is gebeurd. Telame is van streek. Tomire geeft toe uit 
doodsangst niet adequaat te hebben gereageerd. Telame wil met Diana en Lise 
praten. 
[V.4] Telame verwijt Diana eerloosheid en wil haar vermoorden. Diana roept om 
hulp. Telame vindt dat een eermoord de enige manier is om zich van geroddel en 
schande te zuiveren. De vermeende stalknecht vindt echter dat degene gestraft 
moet worden die haar eer heeft geschonden. Diana antwoordt dat die helemaal niet 
is geschonden. Ze is ervan overtuigd dat Telame haar alleen wil vermoorden, omdat 
hij dan haar erfdeel krijgt. Ze is boos op haar broer en wil in een klooster of dood, 
als ze maar weg kan van haar broer. Die neemt haar niet serieus en geeft de 
vermeende stalknecht de opdracht alles te bewaken tot hij terug is met Valere. 
[V.5] Philipien stuurt Tomire weg en geeft Diana de opdracht zich gereed te maken, 
omdat ze dadelijk zullen vluchten. Philipien zegt nog eens dat Lidamant veel van 
haar houdt en haar vandaag nog wil huwen. Om te kunnen vluchten zegt hij tegen 
de bewakers zijn ring kwijt te zijn. De jonge vrouwen en hij beschrijven de grote 
waarde van de ring en Philipien noemt plaatsen waar hij hem kwijt geraakt zou 
kunnen zijn. Hij stuurt één van de bewakers naar buiten om de ring te zoeken. Nu 
de deur open is kunnen Lise en Diana ontsnappen. 

                                                             
1371 Anders dan in de tegenvertaling gaat het bij Blasius en in de brontekst telkens alleen over de uiterlijke eer. Zo lang niemand op de hoogte is van eerloos gedrag, 
heeft niemand daar moeite mee. 
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zijn zus heeft, maar Karel zegt ondanks dit huwelijk bij Izabelle te gaan slapen. 
Geeraardt wil direct weer wedden dat hem dat niet lukt en Karel stemt in. 
Luikas veroordeelt dergelijke weddenschappen. 
[V.6] Leonore verschijnt en ze hebben het over de nieuwe weddenschap. Ook 
daar moet ze het geld van bewaren. 
[V.7] Joris komt terug van de apotheek. Geeraardt scheldt ook hem uit, omdat hij 
het huis heeft verlaten. Joris verzekert echter dat de neef, Izabelle en Katrijn nog 
binnen zijn. Joris gaat naar binnen.  
[V.8] Karel laat Izabelle haar masker afnemen. Ze bekent verloofd te zijn met 
Karel. Geeraardt slaat aan het tieren en beledigt zijn zus, maar Luikas roept hem 
tot orde. Karel is ontsteld over die tirade, omdat de eer van Izabelle niet is 
geschonden. Eduardt bevestigt dit. Geeraardt heeft de weddenschappen 
verloren en Kornelia moet de inzet brengen. 
[V.9] Geeraardt begint ook Joris verbaal aan te vallen en wil dat die naar buiten 
komt. Joris durft dat niet. Eduardt belooft hem dat de rest van de groep hem zal 
beschermen. 
[V.10] Leonore geeft het geld aan Karel die het door geeft aan Heintje en aan 
Katrijn. Geeraardt is nog steeds ontsteld en begint weer slecht over Izabelle te 
praten. Zij legt zelf aan Geeraardt uit waarom ze van huis is weggelopen en ze 
houdt Geeraardt daarvoor verantwoordelijk. Hij heeft haar immers zes jaar lang 
opgesloten en niet goed voor haar gezorgd. Daarom restte haar niets anders dan 
zich in het geheim te verloven. Izabelle houdt van Karel en ze vragen oom 
Luikas toestemming om te mogen trouwen. Luikas kan hen wel begrijpen. 
Jochem wil niet meer met Izabelle trouwen, omdat hij geen vrouw wil die een 
ander bemint. Geeraardt biedt Izabelle nu aan Karel aan, maar onder dezelfde 
voorwaarden als die van Jochem, dus zonder goederen. Luikas verbiedt dit. Ten 
slotte maakt Leonore nog bekent dat ze niet met Geeraardt zal trouwen, omdat 
ze onlangs 100 pond heeft verloren en nu minder dan 200.000 gulden heeft. Ze 
gelooft nu niet meer aantrekkelijk genoeg te zijn voor Geeraardt. Daarom heeft 
ze zich met Eduardt verloofd, zegt ze. Geeraardt voelt zich door allen in de steek 
gelaten en geeft Joris de schuld. Joris zegt dat Geeraardt na het uitbetalen van de 
bruidsschat niets over zal houden, omdat hij alles verwed heeft. Katrijn stelt 
Joris ervan op de hoogte dat ze al geruime tijd met Heintje verloofd is en dus 
niet met Joris zal trouwen. Plotseling schiet Geeraardt de koffer met de schatten 
te binnen. Hij schept weer moed, maar krijgt direct te horen dat de koffer leeg is. 
Nu hoopt Geeraardt op zijn erfdeel van oom Luikas, maar die wil vanwege 
Geeraardts gedrag zijn testament veranderen zodat hem niets toekomt. 
Geeraardt staat versteld. Luikas vindt dat Geeraardt naar een klooster in Leuven 

[V.6] Lidamant staat op de hoek te wachten. De dames versluieren zich en Philipien 
gaat terug naar het huis. Plotseling komen Valere en Telame op. Diana schrikt, maar 
Lidamant stelt haar gerust, ze is immers vermomd. 
[V.7] Telame maakt grapjes over het feit dat Lidamant blijkbaar andere vrouwelijke 
begeleiding heeft gevonden. Lidamant vraagt of Telame hem zijn liefdesgeluk dan 
niet gunt en Telame wenst hem veel geluk ermee. Hij is echter wel een beetje 
achterdochtig en vermoedt dat Lidamant het spook was. De twee heren gaan naar 
huis en Lidamant brengt Diana en Lise naar een plaats die de gravin heeft 
voorbereid voor de twee jonge vrouwen. 
[V.8] Telame heeft van de bewakers gehoord dat Diana verdwenen is. Hij begrijpt 
niet hoe dat kon gebeuren. Valere kan niet geloven dat Diana is gevlucht, omdat ze 
daarmee haar eer zou schaden. 
[V.9] Telame hoort dat de bewakers alles heeft uitgevoerd zoals hun is opgedragen, 
maar dat de gewaande stalknecht haar heeft meegenomen. Tomire vertelt dat de 
stalmeester bij Lidamant hoort en een bedrieger is, en dat Lidamant waarschijnlijk 
via de koffer is binnen gekomen. Tomire herhaalt nog eens dat de weddenschap 
buitengewoon dom was. Telame wil revanche door een duel. Maar Valere wil niet 
duéllérén vanwégé zo’n dommé wéddénschap. Hij wil Diana niét méér huwén, 
omdat ze van iemand anders houdt, maar hij wil Telame wel helpen. 
[V.10] Akaste komt met een gewapende man en brengt het bericht dat de koningin 
het hele gezelschap wil zien. 
[V.11] De gravin wacht op een besluit van de koningin en spreekt Diana moed in. 
[V.12] Telame beklaagt zich over zijn eerverlies. De gravin antwoordt dat hij de 
weddenschap heeft verloren. Telame is bezorgd over zijn eer en de gravin vindt dat 
Lidamant met Diana moet trouwen. Door de status van Lidamant heeft Telame dan 
meer eer dan voor de weddenschap. Telame weigert dit echter. Wanneer de gravin 
zegt dat dit het besluit is van de koningin, moet Telame zich daarbij – onder protest 
– neerleggen. 
[V.13] Lidamant en Diana verschijnen. Telame is nu weer rustig en vergeeft zijn zus. 
Hij vindt het geen gekke weddenschap, omdat zijn zus haar eer heeft behouden. De 
gravin vat nog eens samen dat het onmogelijk is een maagd te bewaken. Philipien 
wordt nu door Telame en de bewakers uitgescholden voor bedrieger. De gravin 
prijst echter zijn kunsten en wil hem belonen. Philipien wil geen geld, maar vraagt 
om de hand van Lise. Dat ze beiden geen geld hebben, vindt Philipien geen 
probleem, omdat hij goed kan bedriegen en hij Lise dit vak zal leren. Philipien biedt 
aan de aanwezigen zijn diensten aan als bedrieger. Desalniettemin geeft de gravin 
hun 200 pond voor de bruiloft. Telame geeft hem de zes paarden cadeau en de 
bedienden. Lidamant geeft hem de 1000 pond die hij door de weddenschap heeft 
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moet gaan, omdat zijn karakterfouten (nijd, knorrigheid, boosheid, gierigheid) 
prima in een klerikale omgeving passen. Geeraardt legt zich daarbij neer. Joris 
zal zijn heer begeleiden. Eduardt nodigt iedereen uit om te gaan eten en te 
drinkén op dé drié vérloofdé stéllén. Luikas zégt dat Gééraardt ‘loon na wérkén’ 
heeft ontvangen en dus niet ongelukkig hoeft te zijn. Zijn verstand was door zijn 
gierigheid helemaal vertroebeld. 

gewonnen. Diana zegt dat Philipien en Diana nu als rechtschapen mensen kunnen 
leven. Lidamant benoemt Philipien nog snel tot stalmeester en vergewist zich nog 
eens van de oprechtheid van de gevoelens van Philipien. 

Fielebout (komedie)1372 

HERVERTALING 
Nil, Fielebout, óf de dókter tegens dank, 1680. 

INITIAALVERTALING 
[Soolmans], De gedwongen doctor, 1671. 

Personages1373 
De initiaalvertaling wijkt nauwelijks af van de Franse brontekst wat betreft de personages, hun emoties en karakters. Nil heeft een tweede komedie van Molière in 
dit stuk verwerkt. Zo komen de vier medici uit Molières L’armour médecin in de Nilvertaling voor, te weten M. TOMES, M. DES FONDANDRES, M. MACROTON en M. BAHYS. 
Ook nemen bijvoorbeeld de personages Rykert en Pieternel tekst over van Sganarelle en Lysette uit L’amour médecin. Verder heeft het genootschap buurman 
Robbert en de twee boeren Tibaut en Perin ingevoegd. Ook de karakters zijn enigszins aangepast. Zo is Fielebout bij Nil iets beschaafder dan Sganarelle die de min 
Iaquelijne voortdurend lastigvalt. Ook heeft Nil bijvoorbeeld de jaloezie van Iaquelijnes man Lukas geschrapt door de rol van Lukas te veranderen in Rykerts broer 
Melis. Melis en Pieternel zijn bij Nil niet getrouwd. Het plan van Volkert om met Lusyntje te trouwen wordt eerder bekend gemaakt, namelijk in de eerste scènes van 
het eerste bedrijf. In de eerdere versies blijkt dit pas halverwege de komedie. Daardoor zijn de gebeurtenissen in de eerste helft van de brontekst en de 
initiaalvertaling vooral aan het toeval onderworpen. In de Nilversie zijn de acties doorgaans gepland. 

 
FIELEBOUT, een tuinier SGANARELLE, Man van Martijntje 
WOBBETJE, Vrouw van Fielebout MARTIJNTJE, VROU VAN SGANARELLE 
RYKERT, een Oud man GERONTE, Vader van Lusinde 
LUSYNTJE, Dóchter van Rykert LUSINDE, Dochter van Geronte 
VOLKERT, Vryer van Lusyntje LEANDER, Minnaer van Lusinde 
DR. SMULLER, DR. NYPEWYN, DR. TEEMER, DR. RABBELAAR Ø 
HUIBERT, Knécht van Rykert VALERIUS, Huysdienaer van Geronte 

                                                             
1372 Franse brontekst: Molière, Le Médecin malgré lui, 1885. Nil heeft nog een tweede komedie van Molière in zijn vertaling verwerkt, te weten: Molière, L’amour 
médecin, 1666. 
1373 Franse brontekst: SGANARELLE, mari de Martine / MARTINE, femme de Sganarelle / GÉRONTE, père de Lucinde / LUCINDE, fille de Géronte / LÉANDRE, amant de Lucinde 
VALÈRE, domestique de Géronte / LUCAS, mari de Jacqueline / JACQUELINE, nourrice chez Géronte, et femme de Lucas / M. ROBERT, voisin de Sganarelle / THIBAUT, père de 
Perrin / PERRIN, fils de Thibaut. 
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MELIS, Boer van Rykert LUKAS, Man van Iaquelijne 
PIETERNEL, Meid van Lusyntje IAQEULIJNE, Minnemoêr van een kleyn kindt van Geronte, Vrou van Lukas 
PLEUNTJE en TRYNTJE, Boere-Meiden van Rykert Ø 
PIET, KRELIS, KLAAS, HEIN en SYMEN, Boeren in de Buurt van Rykert Ø 
Ø ROBBERT, een buerman van Sganarelle 
Ø TIBAUT, een Boer 
Ø PERIN, zijn Zoon 

Plaats van handeling en gespeelde tijd1374 

Het Blyspél speelt in de Diemermeer, omtrént, én op de Hófstéê van Rykert, én in 
de zélfde tyd, daar het in vertoond wordt. 

Ø 

Inhoud 

De initiaalvertaling volgt de Franse brontekst heel nauwkeurig, soms heeft Soolmans er zinnetjes aan toegevoegd of weggelaten zonder dat dit invloed heeft op het 
handelingsverloop. De vertaling van Nil is vrijer. Zo heeft het genootschap de scènes II.1 tot en met II.5 toegevoegd, overgenomen uit Molières L’armour médecin (II.1 
tot en met II.5). Nil heeft de woorden van de personages Sganarelle en Lisette uit L’amour médecin in de mond gelegd van Rykert en Pieternel. Ook zijn er in de 
tegenvertalingen overtollige nevenhandelingen weggelaten: zoals de avances van Sganarelle richting Iaquelijne en een bezoek van twee boeren die de gewaande 
dokter willen consulteren. Terwijl de bronteksten in proza zijn geschreven, zijn de initiaalvertaling én tegenvertaling berijmd. 
 
[I.1] Fielebout en zijn vrouw Wobbetje ruziën met elkaar. Fielebout wil geld van 
haar voor de kroeg, maar Wobbetje weigert dit. Ze wil dat haar man gaat werken. 
Fielebout klaagt over vrouwen in het algemeen en zijn vrouw in het bijzonder. Hij 
verwacht respect van Wobbetje, onder andere omdat hij vijf jaar bij een doktor 
heeft gewoond en daar de redekunst heeft geleerd. Wobbetje scheldt hem echter 
uit voor zuiplap die het hele bezit van zijn gezin aan drank besteedt. Ze herinnert 
hem aan zijn plichten als vader en echtgenoot. Het bekvechten gaat door en 
Fielebout dreigt haar met fysiek geweld als ze zich niet inhoudt. Als Wobbetje 
doorgaat met haar verwijten, begint Fielebout haar met een stok te slaan. 
Wobbetje roept om hulp.  

[I.1] Sganarelle en zijn vrouw Martijntje ruziën met elkaar. Zij wil dat hij zijn 
levensstijl verandert en hij eist meer respect van haar, hij heeft namelijk zes 
jaar bij een arts gewoond en heeft daar de kunst van de welsprekendheid 
geleerd. Hij heeft spijt van zijn huwelijk en Martijntje klaagt over de 
geldverkwisting van Sganarelle door zijn drinkgedrag en zijn voorliefde voor 
het dobbelen. Sganarelle probeert de woedende Martijntje tot bedaren te 
brengen, maar zij blijft hem uitschelden. Sganarelle gaat haar vervolgens met 
een stok te lijf. 

[I.2] Volkert verschijnt en verwijt Fielebout zijn ruw gedrag tegenover zijn vrouw. 
Wobbetje klaagt over Fielebouts drankprobleem, zijn agressieve gedrag en zijn 
slechte arbeidsmoraal. Fielebout antwoordt dat het Vierdag (vrije dag) is, daarom 

[I.2] Robbert komt en zegt dat Sganarelle zijn vrouw zo niet moet behandelen. 
Martijntje valt uit tegen Robbert. Ze vindt namelijk dat hij zich er niet mee 
moet bemoeien. Robbert probeert nog eens te vergeefs de twee met elkaar te 

                                                             
1374 In de Franse brontekst ontbreekt een tijds- en plaatsaanduiding. 
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hoeft hij niet te werken. Wobbetje vraagt of het op die dag wel geoorloofd is zijn 
echtgenote te slaan en naar de kroeg te gaan. Fielebout voelt zich geprovoceerd 
door die opmerking en wil haar weer slaan, maar Volkert komt tussenbeide en 
berispt Fielebout. Hij verwacht van Fielebout dat hij zijn rol als echtgenoot en 
familiehoofd voortaan beter gaat vervullen, anders zal hij hem financieel niet 
meer ondersteunen. Nu blijkt dat Volkert in het verleden een huis voor Fielebout 
en zijn gezin heeft gekocht. Volkert duldt geen tegenspraak en verwacht dat 
Fielebout zich met zijn vrouw verzoent. Fielebout belooft ten slotte geen fysiek 
geweld meer te gebruiken tegen zijn vrouw. Maar werken wil hij vandaag niet. 
Volkert staat dit toe en geeft hem zelfs de hele week vrij, mits hij zich netjes 
gedraagt. Volkert vraagt Fielebout om geheim onderdak en biedt hem daarvoor 
geld. Fielebout gaat akkoord. Wobbetje gelooft niets van Fielebouts beloftes. 
Volkert krijgt haar uiteindelijk zover dat ze instemt in een verzoening. Fielebout 
wil nu naar de kroeg om de verzoening te vieren en vraagt Volkert om geld. Die 
geeft hem wat munten, maar niet zonder hem te waarschuwen voor 
drankmisbruik. 

verzoenen, maar Martijntje geeft aan Sganarelle de opdracht Robbert af te 
ranselen.1375 Robbert betuigt spijt over zijn inmenging en vertrekt. Nu wil 
Sganarelle zich weer met zijn vrouw verzoenen, maar die wil dat niet. 
Sganarelle biedt zijn excuses aan en belooft haar nooit meer zo hard te zullen 
slaan. Hij zegt echter ook dat het pak slaag nodig was, omdat Martijntje zo 
ongehoorzaam is en geeft haar vervolgens de opdracht haar huishoudelijke 
taken voort te zetten, terwijl hij hout gaat sprokkelen. 

[I.3] Wobbetje wil Fielebout zijn gedrag betaald zetten, maar Volkert vraagt haar 
daarmee tot na zijn vertrek te wachten, omdat hij moeilijke zaken moet regelen. 
Hij vertelt vervolgens over zijn liefde voor Lusyntje. Rykert, haar vader, 
dwarsboomt echter nog steeds een officiële verbintenis en heeft hem zelfs 
verboden zijn geliefde te zien. Rykert is zeer materialistisch ingesteld en heeft 
zelfs van Volkert geëist dat die de enige erfgenaam van zijn oom zou worden. 
Toen Rykert er twee maanden geleden achter kwam dat Volkert en Lusyntje 
elkaar in het geheim zien, heeft hij besloten zijn dochter snel aan Lubbert, een 
oude, welgestelde, gierige man, uit te huwelijken. Sindsdien houdt hij zijn dochter 
opgesloten zodat Volkert haar niet eens een brief kan sturen. Volkert heeft een list 
bedacht om bij zijn geliefde te kunnen komen. Hij wil doen alsof hij een dokter is, 
die tot mei daarvoor in het huis van Fielebout heeft gewoond. Als dokter verkleed 
wil hij Lusyntje genezen, die gisteren begon te doen alsof ze ziek was. Pieternel, de 
dienstmeid van Rykert, helpt bij de uitvoering van het plan.  

[I.3] Martijntje voelt zich verongelijkt en wil wraak nemen. 

[I.4] Pieternel vertelt dat Lusyntje sinds gisteren doet alsof ze ziek en stom is. 
Daarmee begon ze toen Lubbert haar ten huwelijk wilde vragen. Toen Pieternel 
zei een wonderdokter te kennen die zulke gevallen kan genezen, werd ze 
onmiddellijk naar die dokter gestuurd. Ze kwam terug met het bericht dat die 

Ø 

                                                             
1375 In de brontekst biedt Robbert aan om samen met Sganarelle diens vrouw te slaan. 
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dokter pas vandaag terug zou komen van een reis. Volkert verheugt zich op een 
wederzien met Lusyntje. Pieternel waarschuwt hem niet met de knechten mee te 
gaan die hem straks komen halen. Andere dokters, die ondertussen in het huis 
van Rykert en Lusyntje zijn, kennen hem niet en het hele plan zou in gevaar 
kunnen komen. Pieternel wil snel weer vertrekken, zodat de knechten haar niet 
aantreffen. Volkert wil nog snel een brief voor Lusyntje schrijven en die aan haar 
meegeven, maar daar is geen tijd meer voor. Wobbetje gaat Volkert helpen en 
geeft Pieternel de opdracht tegen de knechten te zeggen dat Fielebout de dokter is 
die ze zoeken. Ze kan het hele plan niet toelichten, omdat daar nu geen tijd voor is. 
[I.5] Er is ook geen tijd het plan aan Volkert uit te leggen, want de knecht van 
Rykert verschijnt, samen met een boer. Volkert gaat zich verstoppen. 

Ø 

[I.6] Huibert en Melis zijn op zoek naar de dokter die hier woont. Wobbetje prijst 
zijn geneeskundige capaciteiten aan en zegt dat hij op het ogenblik in de kroeg zit. 
Ze legt uit dat hij helemaal niet als een geleerde man oogt, omdat hij op die manier 
zijn kunst verborgen kan houden. Hij ontkent soms zelfs dat hij een dokter is, 
waartegen alleen een pak slaag helpt, aldus Wobbetje. Zij noemt zijn naam, 
beschrijft zijn uiterlijk en prijst nog eens zijn vaardigheden. Daarvoor haalt ze 
twee voorbeelden aan om te laten zien dat hij ook blinden, doven en stommen kan 
génézén. Dé twéé mannén zijn gélukkig dat zé zo’n goédé doktér hébbén kunnén 
vinden. Wobbetje geeft aan elk van de twee mannen een knuppel, waarmee ze 
Fielebout moeten herinneren aan zijn beroep. Fielebout nadert en Wobbetje gaat 
snel weg. 

[I.4] Valerius en Lukas zijn op zoek naar een arts die niet te duur is. Martijntje 
is nog steeds aan het nadenken over wraak op haar man. Ze ziet de twee heren 
niet en botst tegen ze aan. Ze raken in gesprek en Martijntje zegt een arts te 
kennen. Uit een terzijde blijkt dat dit haar wraak op Sganarelle zal zijn. Ze 
stuurt de twee mannen het bos in, waar Sganarelle hout aan het sprokkelen is 
en zegt dat hij een merkwaardige arts is die soms beweert geen medicus te zijn. 
Met stokslagen krijgt men hem echter zo ver dat hij zijn beroep toegeeft. Ze 
prijst Sganarelles medische kennis en vertelt over de medische wonderen die 
hij zou hebben verricht. De heren zijn diep onder de indruk van haar verhalen. 

[I.7] Fielebout loopt in beschonken toestand zingend richting huis. Daar wordt hij 
door Huibert en Melis aangesproken. Als ze zeker weten dat dit Fielebout is, 
zeggen ze dat hij hun werd aanbevolen. Fielebout neemt aan dat het om zijn 
vaardigheden als tuinier gaat en prijst zijn kunsten op dat gebied. Wanneer 
Huibert en Melis zeggen hem vanwege zijn medische reputatie te willen 
consulteren, denkt Fielebout dat de twee mannen gek zijn. Hij blijft volhouden dat 
hij geen dokter is, waarna Melis en Huibert besluiten hun knuppels te gebruiken. 
Om zich uit die netelige situatie te redden, zegt Fielebout dat hij arts is. Vanwege 
de harde slagen gelooft hij er haast zelf in dat hij arts is. Het beste argument is de 
beloning die ze hem beloven. Huibert en Melis zeggen dat hij een stomme moet 
genezen. Fielebout zegt dat hij zich eerst wil verkleden. 

[I.5] Sganarelle is al zingende hout aan het hakken.1376 Wanneer hij Valerius en 
Lukas ziet naderen, vreest hij om zijn kan bier naast hem. Valerius en Lukas 
beginnen hem te ondervragen. Sganarelle, die denkt dat ze hout willen kopen, 
prijst zijn bundels hout aan. Ten slotte spreken ze hem aan als arts. Wanneer 
hij dit ontkent, ranselen Valerius en Lukas hem af tot hij zegt dat hij wel arts is. 
Valerius en Lukas leggen uit dat Lusinde haar spraakvermogen kwijt is en dat 
Sganarelle haar moet genezen. Wanneer hij hoort dat hij daarvoor betaald 
wordt, is hij heel blij met zijn nieuwe professie. Hij vraagt een doctorshoed en 
een toga. 

                                                             
1376 Evénals in dé bron zingt Soolmans’ Sganaréllé één drinkliéd, maar hét liéd in dé initiaalvértaling is langér dan dat uit dé brontekst. Ook vermeldt Soolmans de 
mélodié van hét liédjé érbij, té wétén: ‘Mijn liévé Iakélijn, mijn zoété bollé méisjé’. 
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[I.8] Fielebout vertelt aan Volkert dat hij opeens tot dokter is gepromoveerd. 
Volkert vraagt hem aan Lusyntje, zijn patiënte, een brief te geven. Hij legt uit dat 
ze haar ziekte alleen suggereert en vraagt Fielebout om hulp. Vervolgens geeft hij 
hem de dokterskleren, die hij aanvankelijk zelf wilde gebruiken om bij Lusyntje te 
kunnen komen. Fielebout helpt graag mee bij dit plan. 

Ø 

[II.1] Pieternel informeert bij Rykert over de dokters. Daarbij blijkt dat Rykert 
denkt dat veel doktoren beter helpen. Pieternel uit zich er negatief over. Meer 
dokters zijn volgens haar overbodig. Rykert snoert haar de mond. Pieternel meent 
dat Lusyntje door een echtgenoot kan worden genezen, anderszins kan haar 
alleen een liefdesdokter [toespeling op ander stuk van Molière] helpen. 
[Brontekst: L’amour médecin, II.1] 

Ø 

[II.2] Dr. Smuller, één van de vier dokters die Lusyntje hebben onderzocht praat 
met Rykert over haar gesteldheid. Pieternel weet dat diens laatste patiënt is 
overleden, wat dr. Smuller onmogelijk acht. Rykert gelooft dit niet, zegt dat ze 
haar mond moet houden en gaat de artsen betalen. 
[Brontekst: L’amour médecin, II.2] 

Ø 

[II.3] De artsen zijn nu onder elkaar en kramen allerlei onzin uit; eerst over het 
aanzien van Amsterdam en Parijs, dan over eten en drinken. 
[Brontekst: L’amour médecin, II.3: een vergelijkbaar onzinnig gesprek, maar over 
andere onderwerpen] 

Ø 

[II.4] Rykert komt terug en vraagt naar een remedie voor de ziekte van zijn 
dochter. Eerst wil geen arts iets zeggen, vervolgens praten ze allemaal tegelijk. De 
een zegt dat aderlating de enige remedie is, de ander vindt dat dit een grote fout 
zou zijn, maar dat de stoelgang door twaalf darmspoelingen opgewekt moet 
worden. Er ontstaat een discussie tussen twee artsen over de beste 
geneesmethode, waarbij de artsen elkaar aan hun onlangs overleden patiënten 
herinneren. 
[Brontekst: L’amour médecin, II.4] 

Ø 

[II.5] Rykert is ten einde raad, hij weet niet wie hij moet geloven. De twee overige 
dokters, de één spreekt erg langzaam en de ander heel snel, praten veel, maar 
zeggen in feite alleen dat beide behandelingen toegepast moeten worden en dat 
de kans op overlijden niet kan worden weggenomen. De artsen vertrekken. 
[Brontekst: L’amour médecin, II.5] 

Ø 

[II.6] Rykert is boos op de dokters, omdat ze hem niet wijzer hebben gemaakt. 
Pieternel brengt het bericht dat Lusyntje nu ook suïcidale aanvallen heeft. Rykert 
vraagt zich af waar Melis en Huibert blijven met de onbekende dokter.  
Pieternel zegt dat Lusyntje geen dokter, maar een man nodig heeft. Rykert 
antwoordt dat zijn dochter de rijke weduwenaar niet wilde die hij voor haar had 

Ø 
 
 
 
≈ [II.1] 
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geregeld. Pieternel vertelt over Volkert en diens zieke oom die hij zal beërven. 
Daarmee wil ze de argumenten van Rykert tegen dit huwelijk ontkrachten. Rykert 
dreigt haar met het Spinhuis, als ze hiermee doorgaat. 
[II.7] Huibert en Melis vertellen over de dokter die volgens hen zelf geestelijk niet 
helemaal gezond is. Zo wilde hij niet gezien worden door de andere dokters en 
staat hij daarom nog buiten te wachten. Desondanks is Fielebout een zeer 
geleerde en bekwame dokter, aldus Huibert. 

[II.1] Valerius en Lukas vertellen aan Geronte dat ze de beste dokter hebben 
gevonden om zijn dochter Lusinde weer beter te maken. Ze vertellen ook over 
de dwaasheid van de zogenaamde arts, die af en toe zijn ambacht verloochent. 
Valerius gaat hem halen. Iaquelijne, de min van een jongere zoon van Geronte 
heeft haar twijfels bij de medische aanpak van dit probleem. Ze zegt dat een 
vrijer het probleem van Lusinde beter zou oplossen. Geronte gelooft daar niets 
van. Hij had zijn dochter immers een huwelijk met Horatius voorgesteld. Nu ze 
ziek is, wil Horatius wachten met de bruiloft tot ze weer helemaal gezond is. 
Iaquelijne antwoordt dat Leander een betere bruidegom voor Lusinde zou zijn. 
Geronte vindt Leander echter te arm. Hij is weliswaar de enige erfgenaam van 
een rijke oom, maar voor Geronte is dat niet voldoende, want op het ogenblik 
heeft Leander geen middelen. Iaquelijne probeert Geronte te overtuigen door 
voorbeelden van slechte huwelijken op te noemen, maar Geronte wil er niets 
van horen. Lukas, de man van Iaquelijne, die heeft meegeluisterd, roept haar op 
het matje, vanwege haar ongepast gedrag jegens hun dienstheer. 

[II.8] Fielebout komt binnen in ouderwetse dokterskleding. Rykert moet zijn 
doktershoed opdoen, omdat Hippocrates dit zo zou hebben bepaald. Wanneer 
Rykert wil weten waarvoor hij dat moet doen, zegt Huibert dat hij Fielebout niet 
mag ondervragen, omdat die dan zijn kennis gaat verloochenen. 

[II.2] Valerius verschijnt samen met Sganarelle. Sganarelle slaat pseudo-
geleerde taal uit en probeert Geronte met stokslagen te laten bekennen een 
medicus te zijn. Geronte is ontsteld over het gedrag van Sganarelle. Valerius en 
Lukas verklaren Sganarelles gedrag met diens waanzin waarin hij soms 
verkeert. Sganarelle heeft ondertussen spijt van zijn aanval en biedt zijn 
excuses aan. Hij zegt nu Lusinde te willen genezen, maar dan ontdekt hij 
Iaquelijne en begint haar onzedelijk te betasten. Lukas protesteert en vertelt 
aan Sganarelle dat dit zijn vrouw is. Sganarelle gaat maar door en omhelst haar 
nu zelfs. Lukas blijft protesteren. 

Ø [II.3] Sganarelle probeert weer aan Iaquelijnes borsten te komen en Lukas gaat 
er weer tegen in. Iaquelijne snauwt Lucas toe dat ze zichzelf wel kan 
verdedigen. 

[II.9] Pieternel brengt het bericht dat er nog zes dokters staan te wachten. 
Fielebout verklaart onder geen omstandigheden met die anderen samen te willen 
werken, omdat hij zijn kennis niet prijs wil geven. Rykert geeft het bevel de 
andere dokters weg te sturen. 

Ø 

[II.10] Pleuntje en Tryntje vertellen dat er steeds meer dokters komen die 
allemaal een honorarium eisen. Rykert geeft geld aan de dienstboden, en geeft de 
opdracht dat ze allemaal moeten vertrekken, met als voorwendsel dat Lusyntje 
slaapt. Tegen Pieternel zegt hij dat ze Lusyntje moet gaan halen. 

Ø 
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[II.11] Rykert vertelt Fielebout over de ziekte van zijn dochter. Fielebout praat 
allerlei onzin over haar naam en zijn geneesmiddelen, waarmee hij haar zal 
helpen. Wanneer Rykert vraagt waar die geneesmiddelen zijn, antwoordt 
Fielebout dat hij ze allemaal in zijn hoofd heeft. Vervolgens wil hij de naam van 
Rykert weten. 

Ø 

[II.12] Lusyntje en Pieternel komen de kamer binnen. Fielebout stelt de bezorgde 
vader met allerlei onzinpraatjes gerust. Hij bekijkt Lusyntje en maakt een 
opmerking waardoor ze moet lachen. Dit noemt hij een goed teken. Vervolgens 
vraagt hij naar haar kwalen. Ze antwoordt met gebaren en enkele geluiden. 
Fielebout zegt haar niet te verstaan en Rykert legt uit dat dit nu juist het probleem 
is. Bovendien is dit probleem urgent, want haar bruidegom heeft de bruiloft 
uitgesteld. Fielebout heeft daar geen begrip voor, er is immers niets beters dan 
een stomme echtgenote. Na enkele onderzoeken komt hij tot de conclusie dat 
Lusyntje stom is. Pieternel prijst zijn geleerdheid. Rykert informeert naar de 
oorzaak voor haar stomheid informeert en Fielebout antwoordt dat dat komt 
omdat ze niet kan praten. Rykert blijft doorvragen en Fielebout begint te vertellen 
ovér dé groté (in dé bétékénis van lichamélijké léngté) Aristotélés én dé ‘péccant 
humorés’ (zondigé sappen). Nadat hij doorheeft dat Rykert geen Latijn kent, praat 
bijna uitsluitend pseudo-Latijn. Vervolgens gaat hij over naar het Nederlands en 
houdt hij een ingewikkeld medisch betoog. Rykert vraagt waarom zekere organen 
in de diagnose een andere plaats hebben dan gewoonlijk. Fielebout antwoordt dat 
de organen vroeger op een andere manier in het lichaam lagen, maar dat de 
artsen dit ondertussen hebben veranderd. Fielebout vraagt of Lusyntje heeft leren 
lezen en Rykert beaamt dit. Hij geeft haar de brief van Volkert en trekt Rykert weg 
van haar. Dan vraagt hij Lusyntje of ze de geneesmiddelen van de apotheker wil 
innemen. Lusyntje knikt heel blij. Fielebout schrijft Spaanse wijn, vijgen en 
makronen of witbrood voor, omdat de wijn haar aan de praat zou krijgen. Rykert 
is tevreden. Fielebout wil later op de dag samen met de apotheker terug komen 
om te zien hoe het met Lusyntje gaat. 

[II.4] Sganarelle onderzoekt Lusinde. Ze veinst niet te kunnen praten en maakt 
onbegrijpelijke geluiden en gebaren. Sganarelle vraagt nogal gedetailleerd naar 
haar ontlasting, voelt haar pols en stelt ten slotte de diagnose: stomheid. 
Iaquelijne is onder de indruk van de doctor. Wanneer Geronte naar de oorzaak 
van de stomheid vraagt, filosofeert Sganarelle over de kennis van Aristoteles en 
dé ‘péccant huméur’ dié dé oorzaak zou zijn van haar lijdén. Als Sganaréllé 
doorkrijgt dat Geronte geen Latijn kent, gaat hij door in het pseudo-Latijn. 
Iaquelijne is wederom onder de indruk en haar man betreurt dergelijke 
bekwaamheden nooit te hebben verworven. Sganarelle praat nu weer 
Nederlands en wijdt uit over dampen en lichaamssappen die verantwoordelijk 
zouden zijn voor de toestand waarin Lusinde verkeert. Geronte gelooft het 
verhaal van de arts. Hij vraagt zich alleen af, waarom de arts zekere organen op 
en andere plek situeert. Sganarelle legt uit dat de positie van de menselijke 
organen onlangs is veranderd. Geronte is gewoonweg niet op de hoogte van de 
nieuwste medische ontwikkelingen. Die verontschuldigt zich voor zijn 
onwetendheid. Sganarelle raadt in Spaanse wijn gedoopte suikermakronen aan 
als medicijn. Hij wil nu vertrekken, maar wil later terugkomen om naar Lusinde 
te kijken. Plotseling wil hij Iaquelijne genezen. Zij zegt echter gezond te zijn en 
Sganarelle legt uit dat ze juist daarom behandeld moet worden, maar zij laat 
zich niet overtuigen. Hij wordt betaald en allen vertrekken, behalve Sganarelle. 

Ø [II.5] Leander verschijnt en vraagt Sganarelle om hulp. Pas wanneer Leander 
hem geld geeft, luistert Sganarelle naar hem. Leander legt uit dat Lusinde 
slechts doet alsof ze niet kan praten Op die manier wil ze een huwelijk met 
Horatius voorkomen. Om geen achterdocht te wekken vertrekken ze naar een 
rustig plekje, waar Leander hem de rest wil vertellen. Sganarelle is bereid hem 
te helpen. 

[III.1] Volkert is onherkenbaar in zijn apothekerskleding. Hij vindt het wel jammer 
dat hij geen Latijn kent, maar Fielebout stelt hem gerust. Rykert is namelijk nogal 
kippig en ze hebben de hulp van Lusyntje en Pieternel. Volkert krijgt de opdracht 

[III.1] Leander heeft zich verkleed als apotheker. Hij vreest echter ontmaskerd 
te worden, omdat hij niets afweet van geneesmiddelen. Sganarelle vertelt hem 
dat hijzelf geen arts is en dat niemand dat doorhad, omdat hij gekleed is als een 
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zo weinig mogelijk te praten. Fielebout is ervan overtuigd dat Volkert voor een 
apotheker zal worden aangezien, omdat hijzelf ook voor dokter wordt gehouden. 
Dan wijdt Fielebout uit over het slechte beroepsethos van artsen. 

dokter. Er volgt een kritisch betoog over het gedrag van artsen in het algemeen. 
Sganarelle ziet twee boeren naderen die bij hem op consult willen komen. 
Leander vertrekt. 

Ø [III.2] De twee boeren, vader en zoon, komen omdat hun vrouw/moeder ziek is. 
Ze lijdt aan hypocrisie. De middelen van de andere dokters hebben niet 
geholpen. Sganarelle doet alsof hij hun niet kan verstaan. Dat houdt hij vol 
totdat één van de twee hem een buideltje met geld geeft. Nu staat Sganarelle 
open voor vragen en stelt hij een diagnose op afstand. Hij geeft de mannen 
medicijnen mee in de vorm van een stuk kaas dat zogenaamd gevuld is met 
goud, gestampte koraal en parels. De twee boeren bedanken en vertrekken. 

Ø [III.3] Sganarelle begint meteen weer met Iaquelijne te flirten als hij haar ziet, 
terwijl Lukas hen afluistert.1377 Sganarelle wil Iaquelijne overhalen Lukas te 
verlaten, omdat ze een betere man verdient. Iaquelijne vindt haar man niet 
ideaal, maar ze is nu eenmaal met hem getrouwd en zal hem dus niet verlaten. 
Lukas komt te voorschijn. Iaquelijne en Sganarelle nemen afscheid van elkaar 
en gaan weg. 

[III.2] Rykert vertelt dat het met Lusyntje nog slechter gaat dan eerder die dag. 
Fielebout noemt dit een goed teken en stelt de apotheker voor. Hij zal Lusyntje 
snel beter laten worden. Fielebout zegt dat Lusyntje met hem en de apotheker 
onmiddellijk in de tuin moet gaan wandelen. Volgens hem gaat het om leven en 
dood. Rykert begrijpt er niets van maar accepteert de woorden van de dokter. Hij 
laat Lusyntje roepen, maar blijft alsmaar doorvragen over Fielebouts ideeën. 
Fielebout antwoordt met een lang medisch betoog. 

[III.4] Geronte stuurt Lukas naar Lusinde. 
[III.5] Sganarelle en Leander komen terug voor het onderzoek van Lusinde. 
Geronte vertelt dat Lusinde er nu nog slechter aan toe is dan eerder vandaag. 
Sganarelle noemt dit een goed teken. Hij stelt Leander voor als persoon die 
Lusinde van dienst zal zijn. 

[III.3] Wanneer Lusyntje de kamer binnenkomt, stuurt Fielebout de zogenaamde 
apotheker naar haar toe en trekt hij Rykert weg uit haar directe omgeving. Hij 
probeert Rykert door allerlei pseudo-medische vragen en uitwijdingen af te 
leiden. Opeens roept Lusyntje iets. Rykert is diep onder de indruk. Lusyntje zegt 
onmiddellijk, dat ze niet met Lubbert gaat trouwen en dat ze alleen Volkert wil 
huwen. Rykert is van de kaart, en vraagt of Fielebout haar weer stom kan maken. 
Dat is volgens Fielebout niet mogelijk. Wel kan hij Rykert doof maken, maar dat 
ziet Rykert niet zitten. Rykert wil Lusyntje ondanks haar wensen en protest met 
Lubbert en niet met Volkert laten trouwen. Fielebout heeft een oplossing: ze moet 
snel meegaan met de apotheker die kruiden tegen haar verzet heeft. Rykert stemt 
in en Lusyntje en Volkert vertrekken. 

[III.6] Sganarelle wil dat Lusinde met de apotheker gaat praten. Hijzelf neemt 
Geronte mee naar de andere hoek van de kamer en probeert hem met allerlei 
medische onzinpraat af te leiden. Plotseling roept Lusinde iets. Geronte is blij 
dat ze weer kan praten. Wanneer Lusinde echter direct uitroept met niemand 
anders dan met Leander te zullen trouwen en niet naar haar vaders te zullen 
luisteren, vraagt Geronte of de dokter haar weer stom kan maken. Sganarelle 
zegt van niet, maar biedt Geronte aan hem doof te maken. Dat wil Geronte 
liever niet. Sganarelle biedt aan Lusinde van haar aanval van emancipatie te 
bevrijden: ze moet meegaan met de apotheker die haar van haar kwaal zal 
genezen. Dit zegt hij in vrij ambigue bewoording. Lusinde en Leander 
vertrekken. 

                                                             
1377 Ook hier begint Sganarelle weer te zingen, anders dan in de bron. 
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[III.4] Rykert is geïnteresseerd in de kruiden en Fielebout vertelt weer veel 
kletsverhalen. Vervolgens zegt Rykert trots hoe hij het huwelijk van Lusyntje en 
Volkert heeft weten te voorkomen. Fielebout roemt Rykert voor zijn 
vooruitziende blik.  

[III.7] Geronte vertelt aan de dokter hoe hij Lusinde afschermt voor Leander. Hij 
is trots op zijn oplettendheid. 

[III.5] Melis komt op en vertelt dat Lusyntje met Volkert is gevlucht. Hij wijst 
Fielebout aan als schuldige. Rykert wordt kwaad. Hij laat Melis de gewaande 
dokter bewaken en gaat zelf de schout halen. 

[III.8] Lukas vertelt dat Lusinde is weggelopen met Leander. Volgens hem is 
Sganarelle daar verantwoordelijk voor. Sganarelle krijgt een touw om zijn nek 
gelegd en Geronte gaat de schout ontbieden. 

[III.6] Fielebout probeert Melis zover te krijgen dat hij hem laat lopen, maar dat 
lukt hem niet. 

[III.9] Martijntje ziet haar gevangen man. Ze probeert Lukas zo ver te krijgen 
over hem te laten lopen, maar die weigert dat. 

[III.7] Rykert heeft meerdere boeren opgetrommeld die roerspanen en 
méstvorkén bij zich hébbén. Zé willén mét z’n allén voorkomén dat Fiélébout 
vlucht. 

[III.10] Sganarelle smeekt Geronte om genade. 

[III.8] Volkert verschijnt met een getrokken degen om Fielebout te beschermen 
voor de gewapende boeren. Hij vertelt hoe hij op zijn vlucht met Lusyntje klerken 
van de notaris is tegengekomen. Zij wisten hem te vertellen dat zijn oom net is 
overleden. Volkert is volgens het testament de enige erfgenaam en voldoet nu dus 
aan de eisen die Rykert aan de huwelijkskandidaat van Lusyntje had gesteld. Als 
bewijs overhandigt Volkert het document aan Rykert. Rykert stemt nu in met het 
huwelijk. Fielebout is blij dat hem niets ergs is overkomen. Hij vraagt zijn vrouw 
voortaan meer respect te tonen, aangezien hij als arts een hoge maatschappelijke 
positie heeft bekleed. Dit beroep wil hij ook in toekomst uitoefenen. 

[III.11] Leander en Lusinde komen terug, omdat ze niet zonder toestemming 
van Geronte willen trouwen. Leander vraagt Geronte om de hand van Lusinde 
en vertelt dat hij ondertussen het bericht heeft gehad dat zijn rijke oom is 
overleden. Hij beschikt nu dus over voldoende middelen om met Lusinde in het 
huwelijk te treden. Geronte geeft zijn toestemming. Sganarelle is opgelucht 
nadat hij vrij is gelaten, maar hij wil wraak nemen op zijn vrouw die hem in die 
netelige situatie heeft gebracht. Leander vraagt hem echter om genade, omdat 
alleen goede dingen uit deze verwikkeling zijn voortgekomen. Sganarelle ziet af 
van zijn wraak, nu hij door die omstandigheden dokter is geworden. Toch 
vermaant hij nog even zijn vrouw hem voortaan respectvoller te bejegenen. 
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10 Samenvatting/Zusammenfassung 

‘Als gy maar schérp wordt, zo zyn wy, én gy voldaan.’ Rationalistisché idééën van hét 

kunstgenootschap Nil Volentibus Arduum 1669-1680 

 

Het kunstgenootschap Nil Volentibus Arduum (Nil) was zeer bekend in het laatzeventiende-

eeuwse Amsterdam. Aanvankelijk had het genootschap vooral voor commotie gezorgd, maar al 

snel kreeg het een gidsfunctie in de vroegmoderne toneelwereld. In dit proefschrift staan 

ruwweg de eerste tien jaar (1669-1680) van dit kunstgenootschap centraal. De analyse van deze 

groep dichters en denkers kent vier thematische invalshoeken die met elkaar verbonden 

worden. Dat zijn ten eerste de receptiegeschiedenis en literatuurhistorische beeldvorming, ten 

tweede de oprichtingsgeschiedenis en organisatievorm, ten derde het netwerk van radicale 

rationalistische denkers waarin Nil opereerde en ten vierde de interpretatie van Nils 

literatuurpolitiek, toneelpoëtica en theaterstukken tegen de achtergrond van die rationalistische 

ideeën en idealen. Hierdoor ontstaat een genuanceerd beeld van Nils idealen, optreden en 

receptie. 

Vooralsnog is dit genootschap de vroegste manifestatie van radicale verlichtingsideeën in de 

Nederlandse literatuur. Nil verwerkte zowel in zijn toneeltheorie als in zijn toneelstukken de 

nieuwe rationalistische ideeën van René Descartes, maar ook het wereld- en mensbeeld van 

radicalere en destijds zeer omstreden denkers als Baruch de Spinoza, Adriaan Koerbagh en 

Franciscus van den Enden. Dat Nil gebruik maakte van dergelijke revolutionaire ideeën is niet 

verwonderlijk, aangezien meerdere van de negen oprichtingsleden deel uitmaakten van het 

Amsterdamse rationalistische netwerk, met als meest prominente vertegenwoordiger Lodewijk 

Meyer. Dit proefschrift laat zien hoever het genootschap doordrongen was van deze nieuwe 

ideeën, hoe ze werden toegepast en hoe Nil ermee worstelde om van de toneelkunst een harde 

en rationeel beargumenteerbare wetenschap te maken. 

Door een coup op de Amsterdamse Schouwburg en met een goed doordachte 

communicatiestrategie lukte het Nil zijn toneelopvattingen aldaar te manifesteren. Het succes 

was zelfs zo groot, dat de toneelstukken van het in 1669 opgerichte genootschap tot ver in de 

achttiende eeuw werden geprezen, opgevoerd en herdrukt. Ook gebruikte menige achttiende-

eeuwse toneeldichter de theaterstukken en de toneelregels van Nil als leidraad bij het schrijven 

van eigen werk of als uitgangspunt bij het denken over de juiste toneelregels. 

De bemoeienissen met het Amsterdamse toneel kwamen niet alleen voort uit liefde voor het 

theater. Ze weerspiegelen vooral de rationalistische visie en idealen over de verbetering van de 

mens en de maatschappij. De keus voor toneelkunst was dan ook geen toeval: via de 

Schouwburg wilde Nil een maximum van Amsterdammers door alle lagen van de bevolking heen 

bereiken en  verlichten. Nooit éérdér was in Amstérdam hét bélang van ‘goédé’ tonéélstukkén zo 

expliciet naar voren gebracht. Zulke theaterstukken zorgden volgens Nil voor de verheffing van 

het individu en de samenleving. Toneelstukken dienden de mens niet alleen te vermaken, van 

nieuwe kennis te voorzien en emotioneel stabieler te maken, ze moesten ook het verstand van 
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dé Amstérdammérs schérpén. Niét élk tonéélstuk kon dit béwérkstélligén. ‘Goédé’ 

toneelstukken, volgens oudere toneelregels die Nil had ontleed en met het verstand had getoetst, 

voldeden wel. Uit die geautoriseerde regels trachtte Nil een aaneengesloten rationeel, 

beargumenteerbaar systeem van toneelwetten op te stellen: een universele poëtica, die echter 

pas in 1765 integraal onder de titel Naauwkeurig onderwys in de toneel-poëzy werd uitgegeven. 

Voordat dit Naauwkeurig onderwys het licht zag, lichtte Nil de regels in voorwoorden en 

berijmde toneeltraktaten toe. Wie de juiste toneelregels opvolgde en een beetje talent 

meebracht kon goede, dat wil zeggen nuttige en aansprekende toneelstukken maken, aldus Nil. 

Het genootschap paste de eigen toneelwetten zelf nauwkeurig toe en verwachtte dit ook van 

anderen. 

Om de noodzakelijkheid van de rationele toneelregels onder de aandacht van de 

Amsterdammers te brengen, uitte Nil direct na zijn oprichting in 1669 openlijk kritiek op het 

repertoire en het bestuur van de Amsterdamse Schouwburg. Nil had hiervoor een zeer effectieve 

manier gekozen: het opnieuw vertalen van toneelstukken die net op de Schouwburg in première 

waren gegaan of vlak voor hun eerste opvoering stonden. Dat die tegenvertalingen direct 

betrekking hadden op de Schouwburgvertalingen was voor iedereen op te maken uit de 

titel(pagina) of de voorwoorden. Hierin lichtte het genootschap zijn bedoelingen en 

verbeterende ingrepen toe, doorspekt met ongezouten kritiek op het wanbestuur van het 

theater en de incompetentie van de Schouwburgdichters. Het bestuur en de dichters reageerden 

gepikeerd en er ontstond al snel een pennenstrijd tussen beide kampen die tot 1671 zou duren. 

Die pennenstrijd werd in pamfletten en voorwoorden voorafgaand aan toneelstukken 

uitgevochten. Terwijl Nil hoofdzakelijk rationele argumenten gebruikte om zijn kritiek te 

onderbouwen en de noodzaak van regels en goede toneelkunst te beargumenteren, uitten de 

Schouwburgdichters vooral hun ongenoegen over de openlijke terechtwijzingen. Inhoudelijk 

konden ze de kritiek van Nil niet pareren. Het is dan ook niet verwonderlijk dat het genootschap 

al snel aanhangers vond, onder wie ook Joost van den Vondel. Hij schreef twee korte lofdichten 

op concurrerende vertalingen van Nil. Ondanks kritiek op de directheid van Nils commentaren 

werd het genootschap ongeveer een eeuw lang geroemd voor zijn verdiensten voor de 

Nederlandse toneelkunst. 

Toen in 1672 de Amsterdamse Schouwburg werd gesloten, gingen de wekelijkse 

bijeenkomsten van Nil gewoon door. Gezien de nieuwe situatie was het niet meer nodig nieuwe 

concurrerende vertalingen te vervaardigen. Nieuwe toneelstukken verschenen in die tijd dan 

ook niet. De leden stortten zich na een aantal groepsprojecten op een reeks individuele 

projecten, zoals het vertalen en schrijven van niet-dramatische teksten. Na de heropening van de 

Schouwburg in 1678 bleek Nil niet langer een buitenstaander, gezien het feit dat drie van de 

negen oprichtingsleden deel gingen uitmaken van het Schouwburgbestuur en er nu ook stukken 

van het genootschap op het repertoire kwamen. Die werden voor de opvoering nog eens grondig 

bijgeschaafd en als verbeterde versies uitgegeven. Ook nieuwe toneelstukken van Nil 

verschenen nu weer. In totaal liet Nil tussen 1669 en 1680 twaalf toneelstukken drukken, 

waarvan zes tegenvertalingen. 

Nils succes eiste uiteindelijk ook zijn tol. Vanwege de nieuwe taken van het genootschap 

moesten vergaderingen steeds vaker worden uitgesteld en afgelast. Bovendien overleden in 
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1680 en 1681 drie zeer actieve leden, onder wie Lodewijk Meyer en Johannes Bouwmeester, 

vrienden van Spinoza. Pas in 1682 hervatte het genootschap versterkt met nieuwe leden zijn 

bezigheden, maar deze periode valt buiten het bestek van dit proefschrift. 

 

De voorliggende studie is als volgt opgebouwd:  

Hoofdstuk 1 besteedt aandacht aan uiteenlopende achtergronden die voor het begrijpen van 

het genootschap van belang zijn. Aangezien Nil veel impulsen van het zogenaamde 

classicistische toneel uit Parijs kreeg, ga ik hier kort op in, evenals op het classicistische toneel in 

Amsterdam en de literatuurhistorische visie daarop (hoofdstuk 1.2). Hierbij sta ik stil bij de 

stromingsaanduidingen die voor het zeventiende-eeuwse toneel in zwang zijn en beschrijf ik de 

toneelachtergrond waaruit het gereguleerde toneel van Nil is ontstaan. Daarna staat het 

fenomeen vertaalde literatuur centraal, omdat bijna alle toneelstukken die Nil publiceerde 

rechtstreeks teruggingen op anderstalige bronteksten. In de vroegmoderne tijd was vertalen aan 

de orde van de dag. Het na-ijveren van goede artistieke voorbeelden werd toen hoger 

aangeslagen dan het streven naar originaliteit. Omdat de eerste literatuurgeschiedenissen in en 

na de romantiek ontstonden, toen de oorspronkelijkheid het hoogste kunstideaal was, verloren 

de meeste literaire vertalingen daarin hun status als autonome literaire werken (hoofdstuk 1.3). 

Dat gold ook voor het toneelwerk van Nil (hoofdstuk 1.4). Ik laat zien dat hier pas rond 1950 

langzaam verandering in kwam. 

In het tweede hoofdstuk schets ik de Amsterdamse rationalistische kring die Nil inspireerde. 

Daarbij behandel ik de ontmoetingsplaatsen (hoofdstuk 2.1), de ideeën van Descartes, Spinoza 

en Koerbagh (2.2) en de contacten van de Nil-leden Lodewijk Meyer (2.3) en Johannes 

Bouwmeester (2.4) met andere radicale Amsterdamse denkers, alsmede hun filosofische werken 

die beiden schreven of vertaalden. 

In hoofdstuk 3 staat het genootschap zelf centraal. Nadat ik het functioneren van de 

Amsterdamse Schouwburg, de context voor de oprichting van Nil en de vroege reacties op het 

genootschap heb laten zien (3.1) beschrijf ik naast de wekelijkse vergaderingen ook de door de 

leden opgestelde statuten en de cartesiaanse methode die het genootschap bij onder andere het 

schrijven van de toneelpoëtica toepaste (3.2). Voor ik dit hoofdstuk afsluit met de 

bestuursfuncties die enkele Nil-leden na de heropening van de Schouwburg in 1678 hadden 

verworven en een korte vooruitblik geef op de tijd na de heroprichting van Nil in 1682 (3.4), laat 

ik dé groté hoévéélhéid én divérsitéit van théma’s zién waarméé Nil zich – het zij in 

groepsverband het zij individueel – bezighield en hoe men probeerde het eigen werk tegen 

lasterpraat en roofdrukken te beschermen (3.3). 

Het vierde hoofdstuk belicht de toneeltheorie van Nil. Na een overzicht van de theoretische 

teksten(4.1) volgt de analyse van de klucht Gelukte list óf de bedrooge mof (4.2). Deze klucht is 

bijzonder: in de Schouwburg of al lezende kon het publiek hier op een laagdrempelige manier 

kennismaken met de toneelopvattingen van het genootschap, omdat drie opgevoerde 

personages de adviezen van Nil bespreken, ingebed in de toneelhandeling. Daarna volgt een 

uitgebreide beschrijving en analyse van rationalistische ideeën in Nils toneeltheorie (4.3). Ik laat 

zien dat Nil het rationalistische ideaal van de verbetering van het verstand en daarmee 

samenhangend van de literatuur benadrukte. Verder blijkt hoe het genootschap de horatiaanse 
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toneeltopos van het nuttige vermaak – toneel moet zedenverheffend en onderhoudend zijn – aan 

de rationalistische leer aanpaste met citaten en ideeën die sterk overeenkomen met 

bijvoorbeeld woorden en gedachten van Spinoza. Verder licht ik de esthetica van Nil toe die er in 

het kort op neer komt dat de door het verstand gecreëerde regels automatisch schone kunst 

opleveren. Daarmee ging het genootschap verder dan bijvoorbeeld Descartes en Spinoza. 

Volgens die twee wijsgeren kon de schoonheid van (toneel)kunst niet met het verstand worden 

opgeroepen. Hun opvattingen en regels betreffende het menselijke verstand konden dan ook 

niet op de kunsten worden toegepast. Desondanks deed Nil er alles aan om de (toneel)kunst aan 

de wetten van het verstand te onderwerpen en naar universele toneelregels te zoeken. 

Afgesloten wordt dit hoofdstuk met een belangrijk onderwerp in Nils poëtica Naauwkeurig 

onderwys: de emoties. Om iets van het toneelstuk op te kunnen steken en het verstand 

ontvankelijk te maken voor rationele lessen, was het noodzakelijk dat het publiek meeleefde met 

de personages. Hiervoor was het belangrijk dat de toneeldichter wist hoe het opwekken van 

emoties werkte. Nil besteedde aan die zogenaamde hartstochten meerdere hoofdstukken. 

Geïnspireerd door de passieleer van Descartes en de affectenleer van Spinoza ontwikkelde het 

genootschap een algemene hartstochtenleer met enkele basisemoties en talrijke subemoties. Nil 

koppelde de hartstochten vervolgens aan de toneelkunst. Dit waren geen eenvoudige zaken, 

vooral omdat Nil zijn duidelijk rationalistisch gekleurde hartstochtenleer met bijvoorbeeld de 

algemeen geaccepteerde aristotelische opvattingen in overeenstemming probeerde te brengen. 

Al lukte dit niet altijd, toch laat dit goed zien dat Nil ook hier zeer gestructureerd en analytisch te 

werk ging om grip te krijgen op de menselijke emoties en hun functie in de toneelkunst. 

In de hoofdstukken 5 en 6 worden de toneelteksten van Nil behandeld. In hoofdstuk 5 

vergelijk ik de publicatiechronologie met de chronologie van het ontstaan (5.1). De verschillen 

maken duidelijk dat de vijf tegenvertalingen die Nil tussen 1669 en 1671 publiceerde deel 

uitmaakten van een bewuste strategie om zichzelf op de kaart te zetten binnen de Amsterdamse 

toneelwereld. Voordat er korte inhoudssamenvattingen van toneelstukken die Nil tot 1680 

publiceerde worden gegeven (5.3), laat ik zien welk genootschapslid aan de wieg van welk 

toneelstuk stond. Conform de toenmalige literatuuropvattingen ging het hierbij steeds om 

vertalingen. De tegenvertalingen waren doorgaans gezamenlijk vertaald en bewerkt, anders dan 

dé ‘géwoné’ vértalingén. Individuélé lédén vértaaldén dié in hét Nédérlands én zéttén zé op rijm 

en de groep schaafde de teksten vervolgens bij. Uit dit overzicht blijkt dat er ondanks de 

groepsgedachte een zeker taakverdeling heerste, met Andries Pels als meest actieve dichter. Dan 

volgt een indeling van Nils toneelstukken volgens zijn genreleer (5.4). Nil had zeer goed 

nagedacht over de kenmerken van de verschillende toneelgenres en de daarbij horende 

toneelregels en bracht in de beginjaren zijn theoretische kennis en bespiegelingen in de praktijk. 

De twaalf toneelstukken die Nil tot 1680 uitbracht, bestreken een grote verscheidenheid van 

toneelgenres. Naast de gebruikelijke klucht, komedie en tragedie, waren dat het zinnespel, de 

proloog en het toneel met kunst en vliegwerk. Afgesloten wordt dit hoofdstuk met tastbare 

bewijzen voor Nils succes: twee overzichten tonen de talrijke herdrukken en opvoeringen op de 

Amsterdamse Schouwburg tot in de tweede helft van de achttiende eeuw. 

Het zesde en laatste hoofdstuk is gewijd aan inhoudelijke overlappingen met vroege 

(radicale) verlichtingsideeën. Zo laat ik eerst zien dat het waarschijnlijker maken van de 
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toneelvertalingen geheel in de lijn stond van het rationalisme en besteed ik aandacht aan de 

functie van de waarschijnlijkheid als grondbeginsel van Nils toneelkunst (6.1). Vervolgens 

demonstreer ik dat Nil in zijn toneelstukken (radicale) rationalistische ideeën verwerkte (6.2). 

Zo trok Nil in zijn toneelstukken niet alleen ten strijde tegen het geloof in heksen, spoken en 

wonderen, maar betwijfelde het zelfs het bestaan van de duivel, het paradijs en een almachtige 

god conform de opvattingen van Spinoza, Adriaan Koerbagh en Lodewijk Meyer. De 

revolutionaire uiting van dergelijke opvattingen – hoe voorzichtig dan ook – was vanwege hun 

explosieve lading en de strenge straffen die hierop stonden bijzonder. Daarnaast droeg het 

genootschap bijvoorbeeld een onorthodoxe maar rationeel beargumenteerbare visie op eer, 

schaamte en ongehoorzaamheid uit: jonge vrouwen mogen zich onder bepaalde 

omstandigheden tegen hun voogden verzetten ook al leverde dat lasterpraat op. Ook hier zijn 

wéér opvalléndé raakvlakkén mét Spinoza’s opvattingen te vinden, evenals bij de vraag op welke 

manier men ware kennis kan opdoen. De personages in Nils toneelstukken kunnen doorgaans in 

twee categorieën worden ingedeeld: de verlichte geesten of personages die voor rede vatbaar 

zijn en de onwetende of verblinde personages. De onredelijke plannen van de onwetenden 

worden aan het einde van de toneelstukken steeds doorkruist. Die personages worden berispt 

en komen uiteindelijk tot inkeer of worden gestraft. De verlichte personages weten zich 

daarentegen steeds uit hachelijke situaties te redden, omdat het verstand altijd zegeviert boven 

de onwetendheid. Dit noemen we poëtische gerechtigheid. Het procedé van de poëtische 

gerechtigheid zorgde er voor dat het publiek niet alleen met ondubbelzinnige zedenlessen werd 

geconfronteerd (6.3), maar ook met het rationalistische wereldbeeld. Rationalistische denkers 

als Descartes, Spinoza, Koerbagh en Van den Enden waren ervan overtuigd dat het gebruik van 

het verstand tot volmaakte en tevreden mensen leidde – de voorwaarde van een goede 

samenleving. Het verbeteren van het menselijke verstand en de daarmee samenhangende 

verbetering van de samenleving, waarvan elk individu zou profiteren, was ook het oogmerk van 

Nil Volentibus Arduum. De toneelstukken en de daarbij behorende toneeltheorie waren hun 

instrumenten. 
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„Werdet scharfsinniger, denn dies gereicht Euch und uns zum Glücke.“ Rationalistisché Idéén 

der Sprachgesellschaft Nil Volentibus Arduum 1669-1680. 

 

Die Sprachgesellschaft Nil Volentibus Arduum (Wo ein Wille ist, ist ein Weg, kurz: Nil) war eine 

im Amsterdam des späten siebzehnten Jahrhunderts wohlbekannte Institution. Obgleich sie 

anfänglich mehrmals die Amsterdamer Gemüter erregte, erlangte dieser literarische Zirkel 

schon bald eine wegweisende Funktion für das frühneuzeitliche Amsterdamer Theater. Im 

Fokus der Dissertation stehen ungefähr die ersten zehn Jahre (1669-1680) dieser 

Sprachgesellschaft. Die Analyse dieser Dichtergruppe erstreckt sich über vier thematische 

Betrachtungswinkel, die miteinander verbunden werden. Dies sind erstens die 

Rezeptionsgeschichte und literaturgeschichtliche Wahrnehmung, zweitens die Gründung und 

Organisationsform der Sprachgesellschaft, drittens das soziale Netzwerk radikalrationalistischer 

Denker, in dem Nil operierte und viertens die Interpretation von Nils Literaturpolitik, 

poetologischen Auffassungen und Theaterstücken vor dem Hintergrund rationalistischer Ideen 

und Ideale. Auf diese Weise entsteht ein differenziertes Bild der Ideale, des Agierens und der 

Rezeption dieser Sprachgesellschaft. 

Nil Volentibus Arduum ist die früheste bekannte Manifestation radikaler Aufklärungsideen in 

der niederländischen Literatur. In literaturtheoretischen Texten und in Theaterstücken 

verarbeitete die Sprachgesellschaft die neuen rationalistischen Ideen von René Descartes, sowie 

das Menschen- und Weltbild von radikaleren und damals sehr umstrittenen Denkern, wie 

Baruch de Spinoza, Adriaan Koerbagh und Franciscus van den Enden. Dass Nil solcherlei 

revolutionäre Auffassungen verwendete ist trotzdem nicht erstaunlich: mehrere der neun 

Gründungsmitglieder gehörten zum semi-klandestinen rationalistischen Netzwerk der Stadt, der 

bekannteste davon war Lodewijk Meyer. Die Dissertation zeigt, wie stark dieser literarische 

Zirkel durchdrungen war von den neuen weitreichenden Ideen, ihre Anwendung und den 

Kampf, die Theaterkunst in eine exakte rational darlegbare Wissenschaft umzuwandeln. 

Mit einem Coup an der Schouwburg, dem Amsterdamer Theater, und einer 

wohldurchdachten Kommunikationsstrategie gelang es Nil dort seine Theaterauffassungen zu 

manifestieren. Sein Erfolg war selbst so groß, dass die Theaterstücke dieser 1669 gegründeten 

Sprachgesellschaft bis weit ins 18. Jahrhundert hinein gerühmt, aufgeführt und gedruckt 

wurden. Mancher Dichter, der sich dem Theater verschrieben hatte, ließ sich von Nils Dramen 

und Regeln beim Schreiben eigener Stücke leiten oder nutzte sie als Inspiration beim Sinnieren 

über die richtigen Theaterregeln. 

Der Einsatz für die dramatische Kunst entsprang nicht nur Nils Liebe zum Theater. Er war in 

erster Linie der rationalistischen Gesinnung und den dazugehörenden Idealen zur Verbesserung 

des Menschen und der Gesellschaft geschuldet. Die Selektierung der dramatischen Kunst war 

folglich kein Zufall: mit Theateraufführungen hoffte Nil eine größtmögliche Zahl Amsterdamer 

Bürger, aus allen Bevölkerungsschichten, zu erreichen und zu beeinflussen. Niemals zuvor war 

dié Bédéutsamkéit „gutér“ Dramén dérart éxplizit hérausgéstéllt wordén. Dérléi Théatérstücké 

sollten sowohl das Individuum als die Gemeinschaft vervollkommneten. Von Dramen erwartete 

man deshalb nicht nur, dass sie den Zuschauer unterhalten und erfreuen, neues Wissen 

darbieten und die emotionale Stabilität fördern. Sie sollten zusätzlich auch die rationale 
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Einstellung und Kenntnisse der Amsterdamer vergrößern. Nicht jedes Theaterstück war dazu in 

dér Lagé. „Guté“ Dramén, éntworfén nach dén Régéln poétologischér Vorgängér, dié Nil 

analysiert und mit der Ratio geprüft hatte, hatten dieses Potential. Mit Hilfe dieser autorisierten 

Regeln bemühte sich Nil ein geschlossenes rational belegbares System von poetologischen 

Gesetzen zu entwerfen: eine Universalpoetik. Nils Universalpoetik erschien allerdings erst 1765 

im Ganzen unter dem Titel Naauwkeurig onderwys in de toneel-poëzy (Sorgfältige Instruktion der 

Theaterdichtkunst). Bevor diese Poetik publiziert wurde, besprach Nil seine Theaterregeln in 

Vorworten und Traktaten. Nach dieser Auffassung konnte jeder, der die korrekten Regeln 

befolgte und etwas talentiert war, gute – damit meinte man förderliche und ansprechende – 

Dramen anfertigen. Nil Volentibus Arduum wandte die eigenen Theaterregeln präzise an und 

erwartete dies auch von anderen Dichtern. 

Um die Amsterdamer von der Notwendigkeit der rational hergeleiteten Theaterregeln zu 

überzeugen, kritisierte Nil unmittelbar nach seiner Gründung 1669 das Repertoire und die 

Leitung des Amsterdamer Theaters scharf. Für diesen Angriff hatte Nil eine sehr effektive 

Strategie gewählt: Neuübersetzungen von Dramen, die kurz davor uraufgeführt worden waren 

oder kurz vor ihrer Premiere standen. Dass Nils Gegenübersetzungen direkt Bezug nahmen auf 

die Theaterübersetzungen, konnte jedermann am Titel, der Titelseite oder dem Vorwort 

erkennen, die auf die ersten Übersetzungen hinwiesen. In den Vorworten erläuterte die 

Sprachgesellschaft ihre Ziele und die durchgeführten Korrekturen in den eigenen übersetzten 

Versionen, gespickt mit gesalzener Kritik an der schlechten Führung des Theaters und der 

Inkompetenz der Theaterdichter. Die Theaterleitung sowie die angesprochenen Dichter 

reagierten gekränkt und innerhalb kurzer Zeit waren beide Seiten in eine Polemik verstrickt, die 

bis 1671 andauerte. Diese Auseinandersetzung wurde in Flugschriften und Vorworten, die 

diversen Dramen vorgestellt waren, ausgetragen. Während Nil Volentibus Arduum 

hauptsächlich rationale Argumente anführte um die Kritik zu untermauern und die 

Notwendigkeit von Regeln und guter dramatischer Kunst zu propagieren, äußerten die 

Theaterdichter in erster Linie ihre Empörung über die öffentlichen Tadel. Inhaltlich konnten sie 

Nils Kritik nicht parieren. Es verwundert dann auch nicht, dass Nil Volentibus Arduum recht 

schnell von Befürwortern unterstützt wurde, zu denen kein geringerer als Amsterdams 

berühmtester Dramenautor Joost van den Vondel zählte. Er schrieb zwei kurze Lobgedichte für 

konkurrierende Dramenübersetzungen von Nil Volentibus Arduum. Trotz der anfänglichen 

Kritik bezüglich Nils unverblümter Äußerungen wurde die Sprachgesellschaft im folgenden 

Jahrhundert für ihre Verdienste in der niederländischen Theaterkunst verehrt. 

Obwohl 1672 das Theater in Amsterdam geschlossen wurde, setzte Nil seine wöchentlichen 

Versammlungen fort. Angesichts der neuen Situation brauchte es jetzt keine konkurrierenden 

Übersetzungen mehr anzufertigen. In der Zeit der Schließung erschienen keine neuen Dramen 

von Nil. Die Mitglieder arbeiteten erst gemeinsam an diversen Projekten. Später überwogen die 

individuellen Projekte, wobei unter anderem nicht dramatische Texte geschrieben oder ins 

Niederländische übertragen wurden. Als Ende 1678 das Amsterdamer Theater seine Türen 

wieder öffnete, hatte die Sprachgesellschaft ihre Außenseiterrolle verloren: Nicht weniger als 

drei ihrer neun Gründungsmitglieder erhielten einen Platz in der Theaterleitung und von diesem 

Zeitpunkt an wurden dort auch die Dramen von Nil aufgeführt. Vor den jeweiligen Premieren 
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überarbeitete Nil seine Werke nochmals gründlich und gab sie als korrigierte Versionen heraus. 

Des Weiteren publizierte Nil von nun an auch wieder neue Theaterstücke. Insgesamt 12 Dramen 

erschienen zwischen 1669 und 1680 von Nil, darunter 6 konkurrierende Übersetzungen. 

Der wachsende Erfolg von Nil Volentibus Arduum forderte schließlich seinen Tribut. 

Aufgrund der neuen Verpflichtungen mussten die wöchentlichen Sitzungen immer öfter 

verschoben werden oder ausfallen. Außerdem starben 1680 und 1681 drei sehr aktive 

Mitglieder von Nil, unter ihnen die Spinozafreunde Lodewijk Meyer und Johannes Bouwmeester. 

Erst 1682 erfolgte eine Wiederaufnahme der Tätigkeiten mit zum Teil neuen Mitgliedern, aber 

diese Periode fällt nicht mehr in den Rahmen dieser Dissertation. 

 

Die vorliegende Studie ist wie folgt aufgebaut: 

Kapitel 1 umreißt die unterschiedlichen Hintergründe, die von Bedeutung sind für das 

Verständnis dieser Sprachgesellschaft. Da Nil zahlreiche Impulse aus der Französischen Klassik, 

vor allem aus Paris, bekam, wird hier diese Theaterströmung sowie das klassizistische Theater 

Amsterdams und seine literaturhistorische Wahrnehmung (Kapitel 1.2) beschrieben. Dabei 

werden die anerkannten Benennungen literarischer Theaterströmungen des 17. Jahrhunderts 

problematisiert und wird die niederländische frühneuzeitliche Theatertradition, aus der Nil 

Volentibus Arduum entstanden ist, wiedergegeben. Im Folgenden wird das Phänomen 

übersetzter Literatur skizziert, da fast alle Dramen Nils ihren unmittelbaren Ursprung in 

fremdsprachigen Ausgangstexten hatten. Übersetzen war in der frühneuzeitlichen Literaturwelt 

an der Tagesordnung, da damals das Imitieren würdiger künstlerischer Vorbilder höher 

angesehen war als das Streben nach Originalität. Durch den Umstand, dass die ersten 

literaturgeschichtlichen Übersichtswerke während und nach der Romantik entstanden, als ein 

nach Originalität strebendes Kunstideal vorherrschte, verlor der Großteil literarischer 

Übersetzungen den Status eines autonomen Kunstwerkes (Kapitel 1.3). Dies galt ebenso für die 

Dramen von Nil Volentibus Arduum (Kapitel 1.4). Erst ab ungefähr 1950 veränderte sich dieses 

Bild langsam. 

Das 2. Kapitel skizziert den Amsterdamer Zirkel rationalistischer Gelehrter von dem Nil 

inspiriért wurdé. Dabéi wérdén dié Orté, an dénén sich diésé Dénkér trafén (2.1), Déscartés‘, 

Spinozas und Koerbaghs Ideen (2.2), die Kontakte der Nilmitglieder Lodewijk Meyer (2.3) und 

Johannes Bouwmeester (2.4) mit anderen radikalen Denkern sowie die philosophischen Werke, 

die beide schrieben beziehungsweise übersetzten, beschrieben. 

Im 3. Kapitel steht die Sprachgesellschaft selbst im Fokus. Nachdem das Funktionieren des 

Amsterdamer Theaters, der Gründungskontext von Nil Volentibus Arduum und die frühen 

Reaktionen auf diesen literarischen Zirkel dargestellt wurden (3.1), folgt neben der 

Beschreibung der wöchentlichen Sitzungen Nils ein Abriss der von den Mitgliedern 

festgestellten Statute sowie eine Abhandlung der Descartschen wissenschaftlichen Methode, 

welche Nil zum Beispiel beim Verfassen seiner Universalpoetik anwendete (3.2). Bevor dieses 

Kapitel mit der Schilderung der leitenden Funktionen, die einige Mitglieder nach der 

Wiedereröffnung des Theaters 1678 innehatten, sowie einem kurzen Vorausblick auf die Zeit 

nach Nils Neugründung im Jahre 1682 (3.4) abschließt, wird die große thematische Vielfalt und 

Vielzahl gezeigt, der sich die Sprachgesellschaft als Gruppe oder individuell widmete und wie 
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man versuchte die eigenen Publikationen gegen Verunglimpfungen und Raubdrucke zu schützen 

(3.3). 

Das 4. Kapitel beleuchtet Nils Dramentheorie. Nach einer Übersicht der unterschiedlichen 

theoretischen Texte (4.1) folgt die Analyse der kurzen Theaterposse Gelukte list óf de bedrooge 

mof (Die gelungene List oder der betrogene Deutsche), (4.2). Dieses kleine Theaterstück ist 

außergewöhnlich: Das Publikum konnte im Theater oder lesend zu Hause einen Einblick 

bekommen von Nils Dramentheorie, da drei der aufgeführten Figuren – eingebettet in die 

Dramenhandlung – die poetologischen Empfehlungen der Sprachgesellschaft diskutieren. 

Anschließend werden rationalistische Ideen in Nils Dramentheorie aufgespürt, beschrieben und 

analysiert (4.3). Dabei wird gezeigt, dass die Sprachgesellschaft das rationalistische Ideal der 

Stärkung des menschlichen Verstandes und – damit zusammenhängend – der Verbesserung der 

Literatur anvisierte. Des Weiteren wird deutlich wie Nil das Horatianische Theatertopos vom 

angenehmen Nützlichen – Theater soll unterrichten und unterhalten – mit Zitaten und Ideen, die 

große Gemeinsamkeiten mit zum Beispiel Worten und Gedankengängen Spinozas aufweisen, an 

die rationalistische Lehre anpasste. Außerdem wird auf Nils Ästhetik eingegangen, die 

kurzgesagt beinhaltet, dass vom Verstand entwickelte Kunstregeln automatisch schöne Kunst 

generieren. Mit dieser Auffassung entfernte Nil Volentibus Arduum sich von zum Beispiel 

Descartes und Spinoza: Beide Philosophen meinten, dass der ästhetische Wert von 

(dramatischer) Kunst nicht mit dem Verstand aufgerufen werden konnte. Ihre Ansichten und 

Regeln hinsichtich des menschlichen Verstandes sollten deshalb nicht auf die Kunst angewendet 

werden. Dennoch versuchte Nil alles was in seiner Macht stand um die Theaterkunst in vom 

Verstand geleiteten Gesetzen zu fassen und universelle Theaterregeln zu finden. Abgeschlossen 

wird dieses Kapitel mit einem wesentlichen Thema in Nils Poetik Naauwkeurig onderwys: Den 

Emotionen. Damit Zuschauer aus Dramen lernen konnten und damit der Verstand für rationale 

Unterweisungen zugänglich gemacht werden konnte, war es wichtig, dass das Publikum sich in 

die Figuren hineinversetzen konnte und mit ihnen mitfühlte. Um dies zu erreichen, musste der 

Theaterdichter vertraut sein mit dem Funktionieren und dem Erregen von Emotionen. Nil 

behandelte die Leidenschaften in seiner Poetik ausführlich. Inspiriert von der Descartschen 

Passionslehre und der Spinozistischen Affektionslehre entwickelte Nil eine allgemeine Lehre der 

Leidenschaften, die von wenigen Basisemotionen ausging, die sich in zahlreiche Subemotionen 

teilten. Die Sprachgesellschaft verband dann diese Leidenschaften mit der Theaterkunst. Dies 

war keinesfalls unkompliziert, auch weil Nil seine eindeutig rationalistisch gefärbte Lehre der 

Leidenschaften mit zum Beispiél dén allgéméin anérkanntén Idéén Aristotélés‘ in Einklang zu 

bringen versuchte. Obwohl dies nicht immer gleich überzeugend gelang, zeigt es doch, dass die 

Sprachgesellschaft auch hier sehr wohlüberlegt und analytisch vorging um die menschlichen 

Emotionen und ihre Funktionen innerhalb des Theaters in den Griff zu bekommen. 

In den Kapiteln 5 und 6 stehen schließlich die Theaterstücke Nils zentral. Im 5. Kapitel wird 

die Chronologie der Publikationen Nils mit der Entstehungschronologie verglichen (5.1). Die 

Abweichungen zeigen, dass die 5 konkurrierenden Übersetzungen, die Nil zwischen 1669 und 

1671 publizierte Teil einer bewussten Strategie waren, mit der die Sprachgesellschaft 

größtmögliche Bekanntheit innerhalb der Amsterdamer Theaterwelt erreichen wollte. Vor der 

kurzen Inhaltswiedergabe von Nils Dramen, die bis 1680 erschienen (5.3), werden den 
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einzelnen Dramen die ursprünglichen Übersetzer zugeordnet (5.2). Ganz im Geiste der 

damaligen Literaturauffassungen übersetzte Nil seine Werke aus verschiedenen Sprachen. Die 

konkurrierenden Übersetzungen waren meist gemeinschaftlich angefertigt und bearbeitet 

worden, im Gegensatz zu den anderen Übersetzungen. Sie waren von einzelnen Mitgliedern 

übersetzt und in Verse umgeformt worden, während andere Mitglieder die Texte im Anschluss 

ausfeilten. Diese Übersicht zeigt, dass es trotz der Gemeinschaftsidee eine gewisse 

Aufgabenteilung gab, mit zum Beispiel Andries Pels als aktivstem Dichter der Gruppe. Im 

Folgenden wird Nils Genrelehre behandelt (5.4). Man hatte sehr gut über die Merkmale der 

unterschiedlichen Dramengenres und die zugehörigen Regeln nachgedacht und die 

theoretischen Kenntnisse bereits in den Anfangsjahren in die Praxis umgesetzt. Die 12 Dramen, 

die Nil vor 1680 schrieb, umfassen beinah alle damals praktizierten Theatergenres. Neben den 

gängigen Genres: Posse, Komödie und Tragödie, waren dies die Moralität, der Prolog und das 

Spektakelstück. Dieses Kapitel beweist abschließend Nils großen Erfolg: zwei Übersichten 

zeigen die vielfältigen Neuauflagen und Aufführungen am Amsterdamer Theater bis in die 2. 

Hälfte des 18. Jahrhunderts. 

Das 6. und zugleich letzte Kapitel ist den inhaltlichen Überschneidungen mit frühen 

(radikalen) Ideen der Aufklärung gewidmet. Hier wird erst gezeigt, dass Eingriffe in Dramen im 

Zuge der Wahrscheinlichkeit aus Nils rationalistischen Denkrahmen zu erklären sind, und was 

die tatsächliche Funktion der Wahrscheinlichkeit war, die Nil zur Grundlage seiner Theaterkunst 

erhoben hatte (6.1). Alsdann wird dargelegt, dass Nil in seinen Dramen (radikal)rationalistische 

Auffassungen verarbeitete (6.2). So verurteilte Nil in seinen Werken nicht nur den Glauben an 

Hexen, Geister und Wunder, sondern zog es sogar die Existenz des Teufels, des Paradises und die 

eines allmächtigen Gottes in Zweifel, übereinstimmend mit den Ideen Spinozas, Adriaan 

Koerbaghs und Lodewijk Meyers. Die Äußerung von derart revolutionären Auffassungen in 

Dramen – ungeachtet aller Vorsicht mit der Nil sie formulierte – war aufgrund ihrer explosiven 

Ladung und den strengen drohenden Strafen einzigartig. Des Weiteren äußerte Nil unter 

anderem eine unorthodoxe, aber logische Denkweise zu Ehre, Schande und Ungehorsam: Jungen 

Frauen war es erlaubt sich unter bestimmten Umständen gegen ihre Vogte aufzulehnen, auch 

wenn dies zeitweise einen schlechten Leumund bedeutete. Auch hier findet man wieder 

auffällige Berührungspunkte mit Spinoza, ebenso bei der Frage wie der Mensch wahres Wissen 

von falschem unterscheiden kann. Nils Figuren lassen sich im Allgemeinen in zwei Kategorien 

unterteilen: einerseits in Aufgeklärte oder für den Verstand offenstehende Figuren und 

anderseits in unwissende Figuren. Die unvernünftigen Vorhaben der unwissenden Figuren 

werden am Ende der Dramen immer verhindert und sie werden schlussendlich getadelt und 

kommen zur Einkehr oder werden bestraft. Im Gegensatz dazu können sich die verständigen, 

aufgeklärten Figuren immer aus für sie gefährlichen Situationen retten, da der Verstand die 

Unwissenheit immer besiegt. Dies ist das Prinzip der sogenannten poetischen Gerechtigkeit. Mit 

Hilfe dieses Prinzips konfrontierte Nil das Publikum nicht nur mit einer eindeutigen Moral (6.3), 

sondern auch mit dem rationalistischen Weltbild. Rationalistische Denker wie Descartes, 

Spinoza, Koerbagh und Van den Enden waren überzeugt, dass die Nutzung des Verstandes 

vollkommenere und zufriedenere Menschen hervorbringt – die Voraussetzung für eine gute und 

friedliche Gesellschaft. Die Stärkung der Verstandskapazitäten und die damit verbundene 
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Verbesserung der Gesellschaft, die jedem einzelnen Individuum zugutekommen würde, war 

ebenso das Ziel von Nil Volentibus Arduum. Seine Dramen und die dazugehörige Dramentheorie 

waren die Instrumente hierfür. 


