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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. 
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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. 
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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. 
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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. 

  


