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4 De Toneeltheoretische geschriften 

Na de contacten met rationalistische kringen, de werkwijze en de projecten van Nil Volentibus 

Arduum te hebben behandeld, verleggen we onze aandacht in dit hoofdstuk naar de theoretische 

geschriften van het genootschap. Vooral in de beginjaren wijdde het zich aan toneeltheoretische 

teksten. We beginnen met een overzicht van het theoretische werk gevolgd door een bespreking 

van de klucht De gelukte list óf de bedrooge mof. Deze klucht, die tot nu toe weinig is bestudeerd, 

is van belang omdat het genootschap dit toneelstuk als medium gebruikte om zijn poëticale 

opvattingen te openbaren. Die toneeltheoretische ideeën zullen in mijn beschrijving van deze 

klucht dan ook centraal staan. Vervolgens leg ik in paragraaf 4.3 verband tussen Nils poëticale 

ideeën en contemporaine rationalistische ideeën. Hierbij toon ik aan in hoeverre de 

toneeltheorie van het genootschap vanuit het eigentijdse filosofische denkkader verklaard kan 

worden. De raakvlakken tussen de literatuurtheorie en de filosofie die Nil-leden favoriseerden 

zijn aanzienlijk. Daarom beperk ik mij tot een drietal overkoepelende thema’s die zowel bij de 

rationalistische denkers als bij Nil een grote rol spelen. Het eerste is de vooruitgangsgedachte en 

hoe die zich manifesteerde in Nils opvattingen over kennis, literaire kritiek en over het 

persoonlijk en maatschappelijk belang van toneelkunst. Het tweede betreft de representatie van 

het verstand, en het derde is de hartstochtenleer. De hartstochtenleer zal hier het uitvoerigst 

worden behandeld, aangezien Nil er een substantieel deel van de poëtica Naauwkeurig onderwys 

aan heeft gewijd. 

4.1 Toneeltheoretisch werk van Nil Volentibus Arduum: een overzicht 

In de eerste bestaansjaren van het genootschap, tussen 1669 en 1671, vervaardigden de leden 

maar liefst negen afzonderlijke geschriften waarin zij hun toneelopvattingen uiteenzetten: drie 

opdrachten, twee kritieken van Schouwburgstukken, twee reacties naar aanleiding van kritiek 

op het genootschap of het werk van afzonderlijke leden, de poëtica Naauwkeurig onderwys en de 

klucht De gelukte list, óf bedrooge mof, waarin Nil zijn opvattingen eerder luchtig verwoordde 

(zie tabel 2). Op twee werken na, de poëtica en de klucht, werden deze teksten in 1669 of 1670 

gepubliceerd. Ook de twee andere teksten hadden volgens de oorspronkelijke plannen in deze 

jaren in druk moeten verschijnen.697 Het eerste theoretische werk dat onder de naam Nil 

Volentibus Arduum verscheen, was de programmatische opdracht die voorafgaat aan de 

tragedie Agrippa. Dit was het stuk dat de Pennenstrijd met de Schouwburgdichters 

ontketende.698 

                                                             
697 Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, [53]; Nils voorwoord in: Nil, Bedrooge mof, 1689, *2r. 
698 Zie § 3.1.3.1. 
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Vervaardigd 

in 

Titel Tekstsoort, vindplaats Ondertekend 

door 

1669 

‘Aan dé E.E. Héérén Régéntén 

van het Weeshuis en 

Oudémannénhuis’ 

Opdracht voorafgaand aan de tragedie 

Nil, Agrippa, 1669. 
Dop 

1669-

1671699 

Naauwkeurig onderwys in de 

tooneel-poëzy 

Poëtica: Nil, Naauwkeurig onderwys, 

1765.700 

Titelpagina 

(Tp): Nil 

1670 

De gelukte list, óf bedrooge 

mof701 

Eerste en derde toneel van de klucht Nil, 

Bedrooge mof, 1689. 
n.v.t. 

‘Aan dén E. Hééré Mr. Piéter 

Blaeu, sekretaris der stadt 

Amstérdam’ 

Opdracht voorafgaand aan de komedie 

Nil, Gelyke tweelingen, 1670. 
Antonides 

‘Aan dén Eédélén Hééré Joan 

van Vlooswyk, sekretaris der 

stadt Amstérdam’ 

Opdracht voorafgaand aan de komedie 

Nil, Het spookend weeuwtje, 1670. 
Meyer 

Dichtkunstigh onderzoek en 

oordeel, over het treurspel van 

Orondates en Statira. 

Kritiek op de Franse brontekst en de 

eerste vertaling van Joan Blasius. Met 

doorlopende nummering afgedrukt 

achter het treurspel Nil, Orondates en 

Statira, 1670. 

Nil 

‘Antwoordt op hét voor- en 

nabericht, by de Antigone 

gevoegd door N.N. en 

E.B.I.S.K.A.’ 

Drieledig betoog: Nil, Antwoordt, 1670. 

Nil 

‘Vérdéédiging van dé 

aangetogene plaatsen uyt de 

Verloofde koningsbruidt’ 

Meyer 

‘Dichtkonstig ondérzoék op 

het Tooneelspel zonder 

toonéélspél’ 

Nil 

1673-

1676702 

Q. Horatius Flaccus 

Dichtkunst, op onze tyden én 

zéden gepast 

Vértaling van Horatius’ Ars poetica: Pels, 

Q. Horatius, 1677. 
Tp: Pels 

1676-

1679703 

Gebruik én misbruik des 

tooneels 

Vérvolg op Horatius’ dichtkunst: Pels, 

Nil, Gebruik én misbruik, 1681. 
Tp: Pels, Nil 

Tabel 2  Nils  teksten met toneeltheoretische inhoud, vervaardigd tussen 1669 en 1679 .  

                                                             
699 Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, [2]-[74]. Daarna kwamen er nog enkele hoofdstukken bij en werd 
er door de jaren heen meerdere keren besloten tot druk over te gaan en daarvoor de teksten te herzien. 
700 Er is één handschrift béwaard géblévén. Harmsén gaat érvan uit dat hét handschrift ‘in méi 1671 
géhéél voltooid is in dé staat waarin wij hét kénnén’. Harmsén, ‘Inléiding’, 1989, 13. 
701 In april 1670 had Pels de eerste versie van die klucht af, die pas in 1689 in herziene vorm werd 
gepubliceerd. Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, [24]. 
702 Pels begon eind 1673 aan de Horatiusvertaling en las in september 1676 de verbeterde versie aan zijn 
collegadichters van het genootschap voor. Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, [209], [358]. Blijkens het 
voorwoord kreeg Pels de opdracht voor deze klus van Nil. 
703 Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, [329], [460], [530]. 
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Naauwkeurig onderwys was het eerste grote gemeenschappelijke project van het genootschap en 

werd ook het meest omvangrijke theoretische werk. In 39 hoofdstukken behandelde Nil hierin 

eerst kort de dichtkunst in het algemeen om daarna uitvoerig op de toneelregels en de 

menselijke emoties in te gaan. Daarbij kreeg vooral het tragische toneel veel aandacht. 

Naauwkeurig onderwys verscheen pas in 1765, bijna honderd jaar nadat de tekst was 

geschreven, in druk. Van het rond 1671 voltooide handschrift verzorgde Ton Harmsen nog eens 

ruim tweehonderd jaar later een moderne editie met een uitgebreid apparaat aan retoricale en 

poëticale bronnen.704 Ook de vertaalde komedie Gelyke tweelingen en de daarbij horende 

opdracht zijn door Harmsen in een moderne editie beschikbaar gemaakt.705 In deze tekst 

bekritiseerde het genootschap de eerste vertaling van Schouwburgdichter Joan Blasius, 

waardoor het de discussie met de Schouwburgdichters verder aanwakkerde. Daarnaast lichtte 

Nil de eigen tegenvertaling toe en verantwoordde die poëticaal. Op eenzelfde manier ging Nil te 

werk in zijn overige theoretische teksten, die in 1669 en 1670 verschenen. 

De periode die volgde, leverde twee nieuwe teksten op. In respectievelijk 1673 en 1676 

begon Andries Pels aan twee berijmde toneeltraktaten, waarvan het eerste (Q. Horatius Flaccus 

Dichtkunst, op onze tyden én zéden gepast) in 1677 werd gepubliceerd en het tweede (Gebruik én 

misbruik des tooneels) in 1681. Péls’ Horatiusvértaling was één vrijé, aan dé éigén tijd 

aangépasté bérijming van Horatius’ Ars poetica Het Gebruik én misbruik was een vervolg daarop, 

eveneens berijmd en toegespitst op het Amsterdamse toneel. Beide toneeldichten zijn in de jaren 

zeventig van de twintigste eeuw uitgegeven door Riet Schenkeveld-van der Dussen en daardoor 

bekend bij literatuurhistorici.706 Péls ging in zijn aanpassing van Horatius’ poëtica aan dé éigén 

tijd, in de berijming en ook in het tweede deel enkele stappen verder dan Vondel, die in de jaren 

dértig één prozavértaling van Horatius’ wérk had gémaakt.707 Péls’ aanpassing aan dé éigén tijd 

en cultuur vergrootten de bruikbaarheid van de tekst voor de zeventiende-eeuwse lezers. 

Horatius beschouwde de Griekse dichtkunst als voorbeeld voor de Romeinse. Analoog aan dit 

idee onderstreept Pels de voorbeeldfunctie van het Franse gereguleerde drama voor de 

Amsterdamse toneelkunst. Zodoende traceert hij een aaneenschakeling van toneelopvattingen 

door dé ééuwén én culturén héén. Aangézién Péls zijn bérijmdé tonéélpoëtica’s in nauwé 

samenwerking met de andere leden van het genootschap vervaardigde en hij in de parateksten 

uitdrukkelijk naar het genootschap als inspirator verwijst, reken ik beide teksten tot de 

Nilwerken. De traktaten verschenen onder de naam van Pels, maar zowel op de titelpagina als in 

het voorwoord wordt expliciet naar het genootschap verwezen. 

                                                             
704 Harmsén, ‘Inléiding’, 1989, 13-14. 
705 Harmsen, Beenen, De tweeling, 1985, 239-245. 
706 Schenkeveld-van der Dussen ziet in de Horatiusvertaling van Pels de eerste aanzet tot 
geschiedschrijving van de Nederlandse letteren en de eerste Nederlandse versleer. Pels, Schenkeveld-van 
der Dussen, Horatius, 1973, 22, 29. 
707 Die vertaling verscheen pas in 1654 en vormde de aanleiding voor Vondels eigen poëticale 
bespiegeling Aenleidinge ter Nederduitsche dichtkunste die al in 1650 verscheen. Vondel, Aenleidinge, 
1977, 10. Zie voor de vertaling en Aenleidinge: Grootés, ‘Vondéls ‘Aenleidinge’’, 1973; Stréngholt, ‘Dé 
opbouw’, 1979; Witstéin, ‘Aandacht’, 1980. 
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Uit het grote aantal theoretische teksten blijkt dat het genootschap in de eerste jaren 

daadwerkelijk met een grootschalig publicatieoffensief bezig was om zijn ideeën over toneel te 

vérspréidén. Térwijl dé opdrachtén én vooral dé ‘Dichtkunstigé ondérzoékén’ één concréét én 

pragmatisch karakter hadden – ze zijn gewijd aan feitelijke toneelstukken: brontekst, eerste 

vertaling en eigen tegenvertaling – zijn de traktaten van Pels, het Naauwkeurig onderwys en de 

klucht algemener en theoretischer van aard. Als er toneelstukken worden aangehaald, gebeurt 

dit illustratief en minder uitvoérig dan in dé opdrachtén én ‘Dichtkunstigé ondérzoékén’. In dé 

teksten die in 1669 en 1670 werden gedrukt, speelden de Pennenstrijd met de 

Schouwburgdichters en de kritiek op de regenten van het theater een grote rol. De twee 

openlijke replieken van het genootschap op polemisch-kritische betogen van Thomas Asselijn en 

het Schouwburgbestuur, Antwoordt op het voor- en nabericht en Verdeediging, hebben een 

ironische en offensieve toon. Zij hekelen Asselijns onkunde in de vreemde talen en de 

literatuurtheorie, die tot fouten in zijn toneelstukken zou hebben geleid, maar ook zijn felle en 

vaak persoonlijke toon. Dat de Schouwburg juist de ongeleerde Asselijn aan het woord liet in 

deze discussie, bewees volgens het genootschap hoe weinig oog de instelling had voor het belang 

van gedegen kennis over toneeltheorie. Dat er louter minderwaardige toneelstukken werden 

opgevoerd, was volgens het genootschap dan ook het directe gevolg van deze veronachtzaming 

van theoretisch inzicht. Nadat het genootschap in de jaren zeventig door het stadsbestuur bij de 

heropening van het theater betrokken werd en het zelf deel ging uitmaken van de nieuwe 

Schouwburgleiding, verdween de woordenstrijd rond dit geschilpunt in de poëticale teksten 

echter naar de achtergrond. De theoretische stukken die vanaf dat moment verschenen, gaan 

voornamelijk over algemene onderwerpen, zoals het doel van de Amsterdamse Schouwburg, de 

functie van toneelkunst in het algemeen, de leerbaarheid van kunst en literatuur, het belang van 

kritiek en regulering en de concrete toneelregels. 

4.2 Toneelregels op de planken: de klucht Bedrooge mof 

In de literatuurgeschiedschrijving hebben tot dusver vooral de poëtica en de traktaten van Pels 

en de geschriften uit de Pennenstrijd aandacht gekregen. De opmerkelijke klucht De gelukte list 

óf de bedrooge mof met expliciete toneeltheoretische bespiegelingen is echter veel minder 

bekend.708 Dat deze klucht in de vergetelheid raakte, hangt wellicht samen met het oordeel dat 

Worp érovér véldé. Dié stéldé in 1903: ‘Hét stukjé vérdiént gééné ontléding’, al voégt hij ér wél 

énigszins vérzachténd aan toé: ‘wél zijn één paar toonééltjés niét zondér bélang, omdat ér twéé 

actéurs in optrédén, dié ovér hun vak sprékén’.709 

                                                             
708 De Vooys besteedde in 1950 aandacht aan dit stuk. Dé Vooys, ‘Eén oorspronkélijk voorspél’, 1950. 
Later werd de klucht nog kort behandeld door Albach en Konst; Albach, Langs kermissen, 1977, 112, 173; 
Konst, ‘Om dé Schouwburg’, 1992, 178; Konst, Woedende wraakghierigheidt, 1993, 221-222. 
709 Worp, Geschiedenis, 1903, dl. 1. 435. Verder besteedt Worp geen aandacht aan de klucht, evenmin als 
Jonckbloet, die alleen de titel noemt. W.J.A. Jonckbloet, Geschiedenis, 1892, dl. 6, 462. Ook Kalff en Te 
Winkel gaan slechts enkele keren zijdelings op de klucht in. Kalff, Geschiedenis, dl. 5, 1910, 125, 135, 217, 
218, 299. Te Winkel, Ontwikkelingsgang, 1924, dl. 4, 271, 498. 
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Afb. 14  Frontispice bij de tweede druk (1702) van De gelukte list óf de 

bedrooge mof ,  ontworpen door Romeyn de Hooghe. Het stuk speelt zich af  

voor de poort van de Schouwburg. In de eerste en derde scène laat Nil twee 

personages de belangrijkste toneelregels uitleggen. Terwijl de eerste druk 

van 1689 nog een klucht van één bedrijf was, is  de tweede druk uitgebreid 

tot een komedie van drie bedrijven  (RA:  RP-P-1960-350).  
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De eerste scènes van de klucht zijn te lezen als een beknopte inleiding op het meningsverschil 

dat rond 1670 speelde tussen Nil Volentibus Arduum aan de ene kant en de toneeldichters en 

regenten van de Amsterdamse Schouwburg aan de andere kant. Pels, die de klucht schreef, prees 

in de eerste en de derde scène het gereguleerde Franse toneel als meest verheven toneelkunst. 

De hoofdhandeling staat echter – tegen alle regels van die toneelleer in – los van de theoretische 

explicatie: de kluchtige Noord-Duitse jonker Propdarm blijkt op dezelfde jonge vrouw verliefd te 

zijn als Eelhart en daaruit ontstaan allerlei verwikkelingen. Toneeltheoretische aspecten die in 

de klucht zijn verwerkt heeft het genootschap ook in andere teksten uit die tijd gepropageerd: 

het belang van kennis, van literaire kritiek en van de navolging van positieve voorbeelden, 

alsmede zijn standpunt over het doel van toneelkunst. Bedrooge mof is met andere woorden de 

scènische bewerking van Nils toneelopvattingen in een notendop. Als die klucht al rond 1670 in 

druk was verschenen, dan hadden ook degenen, die geen belangstelling hadden voor de lange 

polemische voor- en nawoorden van beide partijen, op een ludieke manier kennis kunnen 

nemen van de uiteenlopende opvattingen over toneel. Het is zelfs niet uitgesloten dat het 

genootschap hoopte dat de klucht toen al als een soort propagandastuk zou worden opgevoerd. 

Nil verklaarde in de voorwoorden bij zijn toneelstukken uit die tijd herhaaldelijk dat het 

Schouwburgbestuur ze op de bühne mocht brengen.710 Deze wens dat het eigen werk werd 

opgevoerd zou echter pas na de heropening van de Schouwburg, in 1678 dus, in vervulling gaan. 

De gespeelde begintijd en de plaats van handeling in Bedrooge mof zijn al even doordacht 

[béwust gékozén] als dé inhoud: ‘tén zévén uurén na hét uitgaan van dé Schouwburg’ aan ‘dé 

Kéizérsgraft, récht voor dé Schouwburg té Amstérdam’.711 De vier belangrijkste personages uit 

de eerste scènes zijn twee acteurs met de naam Herman en Willem, de aankomende dichter 

Eelhart en de Noord-Duitse jonker Olof Harmansz Propdarm. Zij ontmoeten elkaar min of meer 

toevallig voor de Schouwburg na de opvoering van Nils Andromaché-vertaling. 

In 1670, het hoogtepunt van de Schouwburgstrijd, overhandigde Pels de eerste versie van 

‘zyn Bédrogén Mof’ in handschrift aan zijn colléga’s Dop, Van Koppénol, Lingélbach én Vincént, 

zodat zij die van kritisch commentaar konden voorzien.712 Daarna werd het project voorlopig 

terzijde gelegd – althans in de notulen is er geen verwijzing meer naar te vinden. Pas twaalf jaar 

later, in juli 1682, ging het stuk in première. Het zou in dezelfde zomer nog slechts twee keer 

worden gespeeld.713 Dat is opvallend weinig in vergelijking met andere nieuwe stukken, die veel 

vaker werden opgevoerd. Het duurde nog zeven jaar voordat het stuk opnieuw op de planken 

kwam. Toen pas verscheen de eerste druk, in enigszins gewijzigde vorm met de titel De gelukte 

list óf de bedrooge mof. Het voorwoord bij de tweede druk uit 1702 vermeldt dat de klucht 

                                                             
710 Nil, Agrippa, 1669, *3v; Nil, Harmsen, ‘Gelyke tweelingen’, 1985, 242; Nil, Spookend weeuwtje, 1670, *6r. 
711 Nil, Bedrooge mof, 1689, *4v. Voor een korte samenvatting van de eerste en derde scène van deze 
klucht, zie De Vooys, ‘Eén oorspronkélijk voorspél’, 1950, 267-270. 
712 Nil, Dongelmans, Documenten, 1989, [24]. 
713 De première vond plaats op 30 juli 1682. Rasch, Repertoire [ongepubl.]; Nil, Bedrooge mof, *3r. Smits-
Veldt en Porteman gaan er van uit dat het stuk in 1682 slechts een keer werd opgevoerd, maar dat komt 
niet overeen met de gegevens uit het Schouwburgrepertoire van Rasch. Porteman, Smits-Veldt, Een nieuw 
vaderland, 2008, 714. 
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ondanks de weinige opvoéringén één succés was géwéést, maar dat hij ‘niéttégénstaandé hét 

vérzoék van Liédén van aanzién, én oordéél, van hét Toonéél géhoudén’ wérd. Dé twéédé druk 

heeft nogal wat wijzigingen ondergaan: de klucht van één bedrijf is een blijspel van drie 

bedrijven geworden, want een klucht van acht- à negenhonderd verzen vond men inmiddels 

gewoonweg te lang.714 

In het voorwoord bij de eerste druk staat vermeld dat de klucht losjes geïnspireerd is op een 

‘Bérispdicht, óf Blyspél, in dé Fransché Taalé’, te weten La folle querelle, ou la critique 

d'Andromaque (1668) van Adrien-Thomas Perdou de Subligny (1636-1696). Aanvankelijk had 

het genootschap de bedoeling om het stuk samen met zijn Andromaché op te voeren, Nils 

vertaling van een gereguleerde tragedie van Racine. De Franse tekst van Perdou de Subligny 

hoorde namelijk ook bij Racines Andromaque. In de klucht La folle querelle gaf Perdou de 

Subligny op Racines tragedie af.715 De bedrooge mof van het genootschap bevatte daarentegen 

geen kritiek op de Franse tragedie en evenmin op de Nederlandse vertaling ervan. Dat de 

Nederlandse Andromaché niet werd gehekeld lag voor de hand, aangezien Nil die tekst zelf had 

vervaardigd. Het genootschap distantiéérdé zich zélfs van Pérdou dé Subligny’s kritiék, omdat 

diéns ‘Bérispingé zélf maar in éénigé naauwé uitgézifté woordén béstaat, dié in dé Vérduitschté 

Andromaché niét gévondén wordén’. Pérdou dé Subligny’s kritiék op woordnivéau was dus 

volgens Nil niet relevant voor de de Nederlandse vertaling. Het genootschap had besloten noch 

de stof, noch de kritiek die het stuk bevatte in de Nederlandse versie te verwerken. In feite werd 

alleen de vorm overgenomen: toneelkritiek vervat in een toneeltekst. 

De toneeltheorie komt enkel in de eerste en derde scène van de klucht ter sprake. De inhoud 

van deze passages is als volgt: Eelhart, een jonge, onervaren dichter, vraagt na de Andromaché-

voorstelling aan Herman en Willem, de Schouwburgacteurs, hoe hij het beste zo snel mogelijk 

een kaskraker voor de Schouwburg kan schrijven. Eelharts drijfveer is hierbij niet zozeer de 

liefde voor het toneel of de medemens, maar puur eigenbelang: hij wil graag binnen korte tijd 

veel eer en roem verwerven. De tegenpool van de jonge onervaren dichter is Herman, een 

geroutineerde, toneeltheoretisch goed onderlegde acteur die blijkens het voorwoord de 

beroemde zeventiende-eeuwse toneelspeler Adriaan Bastiaansz de Leeuw moest verbeelden.716 

Herman declameert kernachtig de toneelprincipes van de Franse classicisten en adviseert de 

jonge dichter die na te volgen, aangezien ze onder kenners het hoogste aanzien genieten. Het 

probleem is alleen, zo weet de acteur, dat echte kenners dungezaaid zijn; de overgrote 

meerderheid van de toneelliefhebbérs hééft té wéinig ‘vérstand én oordéél’ om in té kunnén 

schatten wat goede toneelstukken zijn. Zelfs veel toneeldichters doen maar wat, zodat 

‘d’allérminsté Jongén, dié Piét op Griét kan rymén’ dénkt dat hij tonéélstukkén kan schrijvén, 

terwijl het hem aan de benodigde kennis ontbreekt. Met als resultaat de slechte toneelstukken 

                                                             
714 Zie het voorwoord in: Nil, Bedrooge mof, 1702. 
715 Voor een korte samenvatting van de Querelle d’Andromaque, zié: Hostiou, ‘Quéréllé d'Andromaqué’, 
2013. 
716 Over de acteur Adriaan Bastiaansz de Leeuw zie Albach, Langs kermissen, 1977, 112. De Leeuw was een 
van de eerste Nederlandse Molièrevertalers, zie § 1.1.2 in deze studie. Adriaans collega Willem was 
blijkens het voorwoord bij de klucht geïnspireerd op de toneelacteur Jacob Sammes. 
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die thans op de Schouwburg worden vertoond, aldus Herman. De acteur verwoordt hier dus de 

mening van het genootschap over de Schouwburg rond 1670. De uitweg uit de misère zou 

gelegen zijn in het gereguleerde toneel: 

De meeste kunst is wél het vólgen van de Tooneelwétten. 
[…] Wannéér mén wéttén zéid, 
Zoo mééndmén wélstand, béhoorén, én gévoégl’lykhéid,717 
Na veel moeite én ondervinding, op het naauwste 
Overwogen, en daar na vast gesteld by de gaauwste [schrandersten].718 

In het bijzonder de eigentijdse Franse toneelkunst heeft Hermans hart veroverd. Die prijst hij de 

jonge dichter dan ook als leidraad aan voor wat betreft regelgeving, poëtisch taalgebruik en 

stofvinding: 

Wél, de Fransche Spéllen dienen dan eerst doorgekeeken. 
Voornaamelyk die van de oude Corneille, én wat hy zélf van zyn Spéllen zéid; 
En dan Racine, daarje de régels van de kunst zult vinden, én déftigheid 
Van zin én réden; en in Quinaut [sic] geestige zin, én voorvallen: 
En op die voet zulje wél voort raaken.719 
[…] 
Ik voor my prys dé Fransché bovén allé and’ré Spéélén; 
Omdatze hun wérk zo nét én natuurlyk verdeelen, 
Al woéld hét niét in ’t oog, hét raakt ons aan dé ziél; 
Zodat, wien immer zulk slag van Spéllen eenmael geviel, 
Daadelyk de andere minder acht […].720 

Ondanks zijn eigen voorkeur vindt Herman overigens dat elke toneeldichter zelf mag bepalen of 

hij de meer barokke of de gereguleerde toneelstukken toegedaan is:  

de oordeelen [over wat de beste toneelspelen zijn, TH] zyn ongelyk; 
En een ménsch zyn zin is een ménsch zyn hemelryk. 

Ovér wat hét publiék hét méést aanspréékt, vérschillén dé méningén: ‘Mét wat slag van Spéllén 

dat mén ’t vólk wél ’t méést kan béhaagén’.721 Deze vraag welke toneelrichting de beste is, vat in 

feite het centrale twistpunt in de Pennenstrijd tussen Nil Volentibus Arduum en de 

Schouwburgdichters samen. 

De ideeën van de onervaren dichter Eelhart komen opvallend sterk overeen met die van 

toneeldichter Thomas Asselijn, die in deze polemiek de kant van het Schouwburgbestuur had 

gekozen en zijn kritische houding tegenover het genootschap blijkens diverse voor- en 

nawoorden niet onder stoelen of banken schoof.722 Evenals Jan Vos-navolger Asselijn verzet 

                                                             
717 Met de tautologische trits ‘wélstand, béhoorén, én gévoégl’lykhéid’ word het poëticale begrip 
welvoeglijkheid (bienséance) aangeduid, die betrekking heeft op stijl, taalgebruik en optreden van de 
personages en de situering van het toneelstuk. 
718 Nil, Bedrooge mof, 1689, 2, 3. 
719 Nil, Bedrooge mof, 1689, 13. 
720 Nil, Bedrooge mof, 1689, 16. 
721 Nil, Bedrooge mof, 1689, 2. 
722 Zie § 3.1.3.1. Konst ziet eveneens de overeenkomst tussen Eelhart en de aanhangers van de barokke 
tonééltraditié, al noémt hij als vértégénwoordigér hiér Jan Vos. Konst, ‘Om dé Schouwburg’, 1992, 178; 
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Eelhart zich tegen dwingende toneelregels en beroept hij zich op zijn vrijheid als dichter.723 In 

werkelijkheid blijkt hij daarvoor eerder praktische redenen te hebben: evenals Asselijn beheerst 

hij geen vreemde talen, zodat hij geen kennis kan nemen van anderstalige voorbeelden. Ook 

blijft Eelhart daardoor verstoken van de laatste ontwikkelingen in de toneeltheorie. Dat alles 

leidt ertoe dat hij als vanzelf meer naar eigen vinding neigt in plaats van op het verstand 

berustende navolging van de eigentijdse Franse toneelkunst.724 Het ideale toneelstuk is volgens 

Eelhart barok en bevat veel personages van velerlei allooi die flink wat actie en grootspraak 

tentoonspreiden: 

Als het rym glad, én goed is; én een Koning, én een Koningin, 
Hertoogen, Prinsen, Raadsheeren, Knéchten én Sóldaten,  
t’Zaamén op hét Toonéél uitkomen, veel opsnyën [grootspreken], én praaten 
Véchténd’ uit [opkomen], Véchténd’binnén; alsmén schaakt, roofd, én moord; 
En dat’ét gédurig woéld, is ’t dan niét als ’t béhoort?725 

Eelhart is het prototype van de dwaze kunstenaar die zich niets van de kunstregels aantrekt. 

Pels beschrijft dit als kwalijk beschouwde prototype in zijn toneeltraktaat Gebruik én misbruik 

met Rembrandt als voorbeeld: 

Gy mist zeer gróf, wilt gy 't gebaande pad verliezen, 
Wilt ge, als wanhoopende, een gevaarelyker kiezen; 
En, met onduurzaam lóf te vréden, doen, gelyk 
Dé grooté Rémbrand […]. 
Maar óch! hoe éd'ler geest, hoe meer zy zal verwild'ren, 
Zo zy zich aan geen grond, én snoer van régels bindt, 
Maar alles uit zich zélf te weeten onderwindt!726 

Dat Eelhart geen hoge dunk van kennis heeft, blijkt uit zijn bezwaar tegen geleerdheid. Te veel 

lézén én nadénkén is volgéns hém niét goéd voor één méns: ‘dollighéid [k]omt van al dat léézén 

én studéérén’, één toéspéling, dié opvallénd véél lijkt op Assélijns polémisché vérondérstélling 

van een mogelijke geestesziekte bij de leden van Nil door een teveel aan studie en 

geleerdheid.727 Eelharts domheid blijkt niet alleen uit zijn bedenkingen over kennis en uit zijn 

onwetendheid op het terrein van het gereguleerde rationele toneel, maar ook uit zijn 

taalgebruik. Dat is in vergelijking met de twee acteurs behoorlijk onbeschaafd. Zo gebruikt hij 

                                                                                                                                                                                              
Konst, Woedende wraakghierigheidt, 1993, 221, waarin hij érvan uitgaat dat Eélhart ‘karikatuur van Jan 
Vos’ zou zijn. Niettemin lijkt het mij waarschijnlijker dat hier Asselijn gekarikaturiseerd wordt. Wellicht 
werd het stuk niet direct na de heropening van de Schouwburg gereedgemaakt ter opvoering, toen drie 
leden van het genootschap in het theaterbestuur zaten, omdat de toespeling op Asselijn te sterk was. Vos 
was toen al geruime tijd geleden overleden. Na die heropening in 1677 was het stadsbestuur immers erop 
uit dat er geen individuele personen op het toneel werden gehekeld. Pels, Schenkeveld-van der Dussen, 
Gebruik, 1978, 16, 26; vs. 125-136. 
723 Nil, Bedrooge mof, 1689, 2, 15. 
724 Nil, Bedrooge mof, 1689, 13-15. 
725 Nil, Bedrooge mof, 1689, 6. 
726 Pels, Schenkeveld-van der Dussen, Gebruik, 1978, vs. 1093-1132. 
727 [s.n.] ‘Béricht’, 1670, *3v. 
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schéldwoordén als ‘drommél’, één andér woord voor duivél, al wordt hij daarin vérdérop in hét 

stuk ruimschoots overtroffen door de onbehouwen Duitser Propdarm. 

Acteur Herman windt er geen doekjes om: de literaire smaak en voorliefde van de jonge 

dwaze dichter zijn volkomen achterhaald. Stukken vol hevige emotionele uitbarstingen, zoals 

Eelhart die graag ziet, passen niet meer in een verlichte tijd, waarin literatuur het verstand moet 

prikkelen en tot denken moet aanzetten. Desondanks is Herman ook de mening toegedaan dat 

de uitbeelding van heftige gevoelens een toneelstuk verfraait, evenals een correct gebruik van 

kunst- en vliegwerk: 

Zo [zoals Eelhart die graag ziet, TH] mogten de Spéllen voor deezen hier wél passeeren 
Maar sédért hééft ons d’érvarénhéid bétér konnén léérén; 
Want Spéllen daarmen de hértstochten stark in woelen ziet, 
Al is het Tooneel yl [leeg, TH], achtmen nu de slimste niet. 
Men moet het verstand daar door kittelen, én verwékken: 
’t Géwoél is wél niét kwaad, én kan tot groot siéraad vérstrékkén […].728 
 
Men mag zéggen, wat men wil, ik stél voor vast, 
Indien een schoone Juffer een heerlyk kleed wél past, 
Dat de versierselen een goed Spél meê niet sléchter maaken, 
En dat men de machines, als groote versierselen, niet moet wraaken. 
Maar als het niet fraai, als alleen om de machinen is, 
Dan gevenze aan de Kunst-beminners mét récht érgernis […].729 

Herman meent verder dat de dichter zijn ambities moet laten bepalen door zijn kunnen. Daarom 

is het scheppen van nieuwe toneelstukken uit den boze voor onkundige en onervaren poëten. Zij 

kunnen zich beter toeleggen op het berijmen en imiteren van bestaande toneelstof, want het is 

‘bétér, goédé voétstappén té vólgén, als schééf voor té gaan’. Ondanks zijn pérsoonlijké voorkéur 

voor het Franse toneel spreekt Herman zich uit voor een zo divers mogelijk 

Schouwburgrepertoire. Naast het gereguleerde toneel voor de connaisseur horen daar volgens 

hem ook eigentijdse Spaanse spektakelstukken bij, omdat die goed aanslaan bij het 

theaterpubliek, dat vooral bestaat uit mensen die geen kaas hebben gegeten van de toneelregels. 

Wel moeten ook de Spaanse stukken voor opvoering aan de rationele toneelregels worden 

aangepast.730 De opvattingen van toneelauteur Herman raken sterk aan Nils ideeën omtrent het 

Amsterdamse toneel. Hermans pleidooi voor diversiteit op het toneel, en dus niet voor een 

zuiver op Franse leest geschoeid repertoire, weerspiegelt dan ook de visie van het genootschap, 

zoals die ook blijkt uit onder andere Meyers genuanceerde houding ten opzichte van toneel met 

kunst- en vliegwerk.731 De verdediging van barokke toneelstukken ondermijnt het cliché van het 

genootschap als tegenstander en verdringer van elke vorm van spektakel. 

Toen de klucht in Amsterdam werd opgevoerd en uitgegeven werd de voorkeur voor 

gereguleerd toneel – mede dankzij Nils publicatieoffensief – veel breder omarmd dan in de 

vroege jaren zeventig. De toneelwetten en de opvattingen van het genootschap stonden in de 

                                                             
728 Nil, Bedrooge mof, 1689, 6. 
729 Nil, Bedrooge mof, 1689, 17. 
730 Nil, Bedrooge mof, 1689, 16. 
731 Zie § 5.4.4. 
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jaren tachtig nauwelijks nog ter discussie. De literatuurtheoretische bespiegelingen in deze 

klucht zoals we die nu kennen, lijken dan ook eerder retrospectief van aard. De felheid van de 

Schouwburgtwist is er niet meer in te herkennen. De twee twistende kampen worden 

voorgesteld als twee verschillende toneelopvattingen. Wellicht was de eerste versie van de 

klucht, van vóór de aanpassingen uit de jaren tachtig, feller van toon. 

4.3 Rationalistische ideeën in de toneeltheoretische werken van Nil 

Volentibus Arduum 

Na het overzicht van Nils theoretische werken en de korte uiteenzetting van de poëticaal-

propagandistische klucht Bedrooge mof zal hier worden nagegaan of er in Nils theoretische 

werken concrete analogieën te vinden zijn met de rationalistische idealen uit deze tijd. Riet 

Schenkeveld-van der Dussen constateerde dat de vroege toneelstukken van Nil gekenmerkt 

worden door de nadrukkelijke voorstelling van een geordende wereld. Ze karakteriseerde de 

toneelstukken als volgt: 

Men spreekt er duidelijke taal; iedereen kent er zijn plaats en zijn plicht; iedereen is er getypeerd, 
niet naar zijn individualiteit maar naar zijn soort. Vandaar dat de lering op het toneel een 
exemplarisch karakter moet hebben en zo ver mogelijk van de actualiteit verwijderd moet zijn.732 

Wat deze geordendheid betreft, ging het classicisten uit de laatzeventiende-eeuwse Republiek 

événmin als hun colléga’s in Frankrijk om dé nabootsing van dé waré natuur of wérkélijkhéid, 

maar om de waarschijnlijkheid (vraisemblance) van het uitgebeelde. In zijn theoretische teksten 

verwijst Nil niet alleen direct naar poëticale voorbeelden, maar tevens naar rationalistische 

ideeën. Zo wordt in de toneeltheoretische passages van de klucht Bedrooge mof gesteld dat niet 

de externe, veranderlijke natuur in toneelstukken centraal hoort te staan, maar de hartstochten 

dié door dié éxtérné natuur in ménsén wordén opgéroépén analoog aan Spinoza’s idééën ovér 

affecten: 

Wyl hunne [de Franse, TH] kunst zo zeer niet bestaat in schielyke veranderingen 
Van voorvallén, als in ’t vérbééldén van dé méésté én minsté dingén, 
Die de hértstochten ontvonken.733 

Het moest dus om een waarschijnlijke weergave van de interne menselijke natuur gaan, dat wil 

zeggen de emoties, maar ook het denken en handelen, die door de externe natuur – hetgeen 

buiten de mens staat – worden beïnvloed. De vraag was welke menselijke reacties er na 

specifieke (externe) prikkels werden opgeroepen. Toneelstukken dienden deze prikkels en 

waarschijnlijke emotionele reacties uit te beelden. Afhankelijk van de omstandigheden konden 

                                                             
732 Schenkeveld-van dér Dussén, ‘Inléiding’, 1978, 26. Het onderzoek naar rationalistische invloeden op de 
laatzeventiende-eeuwse Nederlandse literatuurtheorie is niet zo omvangrijk. Louise Thijssen-Schoute 
heeft belangrijk werk verricht over de invloed van het cartesianisme in de Lage Landen en Piet 
Steenbakkers toont in zijn proefschrift overtuigend de verwantschap aan tussén Spinoza’s affécténléér én 
die van het genootschap. Thijssen-Schoute, Verbeek, Nederlands cartesianisme, 1989; Steenbakkers, 
Spinoza’s Ethica, 1994, 103-128. 
733 Nil, Bedrooge mof, 1689, 16. 
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de reacties van personages van elkaar verschillen: zo moest een koning anders op dreigementen 

reageren dan een boer. Ook een verlicht personage moest zich in een gevaarlijke situatie anders 

weten te gedragen dan een onbenul. Over het geheel genomen ging men er echter van uit dat 

mensen op dezelfde manier functioneerden: één en dezelfde prikkel leidde bij verschillende 

mensen in dezelfde omstandigheden tot dezelfde emotionele reactie(s). Het functioneren van de 

mens en in het bijzonder zijn emoties speelden ook bij de rationalistische denkers Descartes en 

Spinoza een centrale rol. Beiden schreven een affectenleer, die voortbouwde op hun 

persoonlijke visie op de wereld. Met behulp van de affectenleer kon men (enigszins) controle 

over de eigen emoties krijgen. Dat was nodig, omdat men hevige emoties gevaarlijk achtte: ze 

konden het verstand vertroebelen, met verregaande gevolgen voor de persoon in kwestie en zijn 

omgeving. Ook het genootschap besteedde in zijn poëtica uitgebreid aandacht aan de 

hartstochten. 

Nil blijkt daarbij goed op de hoogte te zijn geweest van de affectenleren van rationalistische 

denkers als Descartes en Spinoza. We vinden duidelijke sporen van beide denkers in Nils 

hartstochtenleer. Hetzelfde geldt voor het door Nil geprezen en toegepaste principe van 

waarschijnlijkheid – het grondbeginsel van de gereguleerde toneelpoëtica.734 Dit principe staat 

niet los van de rationalistische opvattingen die het genootschap aanhing. Het waarschijnlijke 

verschilt van de ware, werkelijke natuur die het onderzoeksobject was voor rationalistische 

denkers als Descartes. De natuur, die per definitie waar is, kent volgens laatstgenoemde maar 

één waarheid en zodoende manifesteert elke zaak zich slechts op één manier. Bij het 

rationalistisché waarhéidsbégrip wordt ‘voor wéténschappélijké discursiévé kénnis iédéré 

véélhéid téruggébracht […] tot éénhédén van héldéré én ondérschéidén idééën’.735 Voor een 

wetenschappelijk probleem bestaat volgens de rationalisten slechts één juiste oplossing en die is 

per definitie waar. De toneeltheorie van Nil Volentibus Arduum sloot bij dit gezichtspunt aan. In 

feite ging het genootschap ervan uit, in navolging van de wetenschappelijke methode van 

Descartes, dat elke toneeltheoretische vraag of elk probleem met exact één voorschrift 

beantwoord of opgelost kon worden. Door deze opvatting verloren toneelregels bij Nil de 

vrijblijvendheid van daarvoor: het werden universele toneelwetten. Nil had zich ten doel gesteld 

deze toneelwetmatigheden te ontdekken en te vergaren, te bewijzen en vast te leggen. 

Vaste kunstregels sloten niet uit dat er meer dan één ultiem kunstwerk denkbaar was. Ook de 

natuurwetten kwamen immers tot uiting in de veelheid aan bijvoorbeeld dieren- en 

plantensoorten. In tegenstelling tot de achterliggende wetten openbaren kunst en natuur zich 

ook als veelheid. Kunstwerken en in het bijzonder toneelstukken kunnen (en moeten, volgens 

Nil) allemaal aan de waarschijnlijkheidseis en de andere toneelregels voldoen, maar dit neemt 

niet weg dat ze in hun manifestaties van plot, structuur of personages kunnen verschillen. 

                                                             
734 Zie § 6.1. 
735 Van Gerwen, Kennis, 1992, 31. 



- 175 - 

 

4.3.1 Vooruitgangsgedachte 

4.3.1.1 Het belang van kennis 

Uit alle theoretische teksten van het genootschap blijkt dat het kennisverwerving zeer hoog in 

het vaandel droeg. Naauwkeurig onderwys begint met de programmatische woorden: 

Overal, en van alle tyden, zyn de Kunsten en Weetenschappen allermeest door de onweetenden 
géhaat én vérvolgd; zulks, indién mén ooit één spréékwoord béwaarhéid vind, ’t is dit: […] Dé 
onweetende is alleen een vyand van de Kunst.736 

Onwetendheid en onverschilligheid ten aanzien van de nieuwe ontdekkingen en kennisordening 

achtte het genootschap onwenselijk en zelfs schadelijk. De nadruk lag in zijn geschriften 

uiteraard op kennis van de poëtica, maar deze stond voor het genootschap niet los van de 

wereld buiten het toneel en werd daar uitdrukkelijk mee verbonden. Het bijhouden en 

verdiepen van kennis op allerlei gebied was noodzakelijk voor de persoonlijke ontwikkeling, die 

weer haar weerslag had op de ontwikkeling van de samenleving. Net als Van den Enden, Spinoza 

en Koerbagh zag ook Nil het als voorwaarde voor een vredige samenleving dat mensen 

redelijker worden, dat ze met andere woorden hun rationele inzicht vergroten.737 Toneelstukken 

konden hier een bijdrage aan leveren, maar alleen als ze daadwerkelijk het verstand prikkelen. 

Slechte toneelstukken, dat wil zeggen toneelstukken waarin de juiste poëticale regels niet in acht 

zijn genomen, wakkeren de intellectuele en emotionele ontwikkeling van de kijker niet aan. Daar 

komt bij dat mindérwaardigé drama’s dé réputatié van dé tonééldichtér in kwéstié én dé naam 

van andere drama-auteurs en het aanzien van de Schouwburg zelf schaadden.738 Als voorbeeld 

noemt Pels de opvoering van politieke toneelstukken in 1672, die voor het stadsbestuur een 

belangrijk motief waren voor de jarenlange sluiting van de Schouwburg.739 

Kennis op poëticaal gebied was noodzakelijk om tot een gefundeerd oordeel over toneel te 

kunnen komen, en om de dichtkunst en de taal op peil te houden en gestaag te verbeteren. 

Daarnaast speelde de maatschappelijke vooruitgang een rol, aangezien verondersteld werd dat 

het gereguleerde toneel zedenverheffende, onderwijzende en vermakende kwaliteiten bezat. De 

nadruk op de positieve effecten van kennisvermeerdering en de pertinente verwerping van 

onwetendheid passen in het kader van de voor die periode kenmerkende drang naar kennis die 

op (natuur)wetten gestoeld was. Dit zorgt er voor dat inzichten logisch beredeneerbaar waren 

en door het menselijk verstand bevat konden worden. Wetten zijn op die manier in principe 

voor iedereen te begrijpen en te verifiëren, omdat het gezond verstand een menselijke 

eigenschap is en de wetten de logica dienen te volgen. Het geloof in het gezond verstand en in 

onwrikbare (natuur)wetten bracht niet alleen een drang naar meer kennis met zich mee, maar 

                                                             
736 Nil, Harmsén, ‘Onderwys’, 1989, [INLEIDING], 15. 
737 Voor Spinoza’s idééën ovér kénnis zié bijvoorbééld: Bééckman, ‘Blijhéid’, 2009, 57. Voor Koerbaghs 
opvattingen over het gebruik van het het verstand en het positieve effect daarvan op de samenenleving zie 
bijvoorbeeld: Koerbagh, Wielema, A Light, 2011, 54, 58, 78.  
738 Pels, Schenkeveld-van der Dussen, Horatius, 1973, vs. 1178-1180; Pels, Schenkeveld-van der Dussen, 
Gebruik, 1978, vs. 29-32, 41-48, 149-150. 
739 Pels, Schenkeveld-van der Dussen, Gebruik, 1978, vs. 911-929. 
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bij Koerbagh en Nil ook het ideaal van kennis die toegankelijk was voor bredere lagen van de 

samenleving dan daarvoor. Het geloof in onwrikbare wetten bracht een normatieve 

kunsttheorie voort, in het bijzonder de gereguleerde toneeltheorie. De ware kunstwetten waren 

behalve begrijpelijk en leerbaar ook universeel. Om algemeen geldende toneelwetten in de 

bestaande praktijk en theorie inzichtelijk te kunnen maken, waren er literaire kritiek en 

theorievorming nodig. 

4.3.1.2 Literaire kritiek  

Een aspect van de vooruitgangsgedachte van het genootschap was, naast het verschaffen van 

poëticale kennis, de kritische beschouwing van andermans toneelwerk. Nil toetste dat werk aan 

de regels der poëticale kennis en toneelkunst met het doel de noodzakelijke hervorming hiervan 

in praktijk te brengen. Literatuurhistoricus Van Hamel merkte in 1918 op dat er in de 

zeventiende-eeuwse Nederlandse letteren nog geen sprake was van literaire kritiek in de 

huidige zin van het woord.740 Literatuurtheoretische stukken waren volgens hem geen literaire 

kritiek, met één uitzondering: de teksten van de zogenaamde Frans-classicisten, en met name Nil 

Voléntibus Arduum. Zij wéktén volgéns Van Hamél ‘dén éigénlijkén critischén géést’ én zorgdén 

voor vooruitgang in de Nederlandstalige literatuur.741 Hij beargumenteerde dit als volgt: 

De Fransch-classicisten zijn het eerst begonnen over tijdgenooten een litterair oordeel uit te 
spreken, dat op den aard van het werk gegrond was. Van hun goedkeurende beoordeelingen kan 
mén dat nog niét altijd zéggén […]. Maar in hun afkéurénd oordéél ligt iéts méér dan alléén brutaal 
schimpen en kleinzielig vitten. Niet dat zij van die twee middelen ter zelfverdediging afstand 
zouden hebben gedaan, verre van daar! Maar daarnaast komt een enkele maal een gemotiveerd 
critisch oordeel voor den dag. Het behoeft ons niet te verwonderen, dat juist het Fransch-
classicisme onze litteratuur in dat opzicht wat vooruit bracht. Waar de critiek meestentijds in een 
toepassen der kunstwetten bestond, kon zij zich ook het best ontwikkelen bij die kunstrichting, 
welke over de onwrikbaarste wetten beschikte.742 

Zoals gezegd wilde het genootschap door middel van zijn literaire kritiek een breed publiek tot 

kritisch lezen en kijken aanzetten en dit publiek bovendien het besef bijbrengen dat goed toneel 

gunstige effecten op het individu en de samenleving had. De toneeldichters waren een al even 

belangrijke doelgroep. Zij moesten volgens Nil van het nut en de werkwijze van het gereguleerde 

toneel worden doordrongen.743 Om dat te bewerkstelligen, propageerde en beoefende het 

genootschap literaire kritiek naar het voorbeeld van de Académie française.744 Uit de opdrachten, 

‘dichtkunstigé ondérzoékén’, traktatén én de overige poëticale teksten blijkt dat Nil zeer goed op 

de hoogte was van de theoretische en toegepaste toneelkunst. Die kennis hadden de leden ieder 

voor zich door studie opgedaan maar ze was ook verworven dankzij de gezamenlijke ontleding 

                                                             
740 Van Hamel, Zeventiende-eeuwsche opvattingen, 1973, 194. 
741 Van Hamel, Zeventiende-eeuwsche opvattingen, 1973, 196. 
742 Van Hamel, Zeventiende-eeuwsche opvattingen, 1973, 196. 
743 Zie Pels in het voorwoord bij zijn Horatiusvértaling waar hij zégt: ‘Maar wéét, Léézér, dat myn inzigt 
[bedoeling] minder my zélve, dan dé algémééné zaak dér Kunstliévéndén raakt’. Péls, Schenkeveld-van der 
Dussen, Horatius, 1973, 51. 
744 Zo werden toneelstukken van bijvoorbeeld Focquenbroch, Hooft en Vondel in de groep gelezen en 
besproken. Zie § 3.3.5; Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, [3], [842]. 
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en bespreking van andermans toneelwerk. Slechts een deel van deze kritische lezingen maakte 

het genootschap uiteindelijk publiek. Dat gebeurde met name in vroege opdrachten en in de 

twéé zogénaamdé ‘dichtkunstigé ondérzoékén’. Uit dé notulén van hét génootschap blijkt dat ér 

veel meer toneelstukken van andere dichters werden ontleed en besproken dan die waarvan in 

deze publicaties sprake is. Ook de tegenvertalingen die het genootschap in de beginjaren 1669-

1671 vervaardigde, waren (onder andere) een vorm van literaire kritiek. Bovendien droegen ze 

de toneelregels effectief uit.745 

Het is problematisch en niet functioneel om voor Nils beginjaren een onderscheid te maken 

tussen enerzijds toneeltheorie, zoals toneelkritiek en kritiek op de Schouwburg, en anderzijds de 

eigenlijke toneelstukken. De vijf concurrerende vertalingen vormden de praktijkvoorbeelden bij 

dé théorétisché bétogén van hét génootschap. Dézé modéldrama’s moéstén, in wédijvér mét dé 

eerdere vertalingen en soms ook met de bronteksten, de juiste toepassing van de toneelregels 

aanschouwelijk maken. Dat zegt Pels uitdrukkelijk in het traktaat Gebruik én misbruik: 

Weet onkundige, én leer vry, 
Dat uit het onderscheid van die verschaafde wérken [de tegenvertalingen, TH] 
Zeer lichtlyk ’t wanstal van hun voorschrift [voorganger] is te mérken 
En, voor die gaauw is, af te kyken, op wat voet 
Een kunstenaar in zyn verbét’ren aangaan moet. 
Maar, zéker, als hy, na veel blókkens in die gronden 
Doordringende, ook de kunst zal hébben uitgevonden, 
Dan zal hy weeten, wat het inheeft, eer een Spél, 
’t Geen onórdéntlyk was gemaakt, maar taamlyk wél 
Zich in de régels schikt; én dat men mét veel meerder 
Gemak een Spél op nieuws kan opslaan, én veel eerder. 
Gelyk men lichter een voortréffelyk gebouw 
Van nieuws optimmeren, dan een misvertimmerd zou 
Verhélpen, dat het aan Bouwmeesters zou behaagen.746 

De toneeltheoretische teksten en de vroege toneelstukken zijn met andere woorden twee zijden 

van dezelfde medaille. Ze hadden beide de verbetering van de Amsterdamse toneelkunst ten 

doel. Toch zal ik hier omwille van de duidelijkheid voorlopig eerst de toneeltheorie behandelen 

en pas later op de toneelstukken zelf ingaan. 

Literaire kritiek aan de hand van concrete poëticale regels moest dichters vertrouwd maken 

met de toneeltheorie en hen ervan overtuigen dat er naast intellectuele kennis ook oefening 

nodig was om stééds bétéré drama’s té kunnén vérvaardigén. Dé béginnéndé tonééldichtér wérd 

daarom geadviseerd niet te veel hooi op zijn vork te nemen, zijn opdrachten conform de eigen 

kennis en vaardigheid te kiezen en zich op voorbeelden te oriënteren. Voor de beginneling 

waren dat de klassieke auteurs, dat wil zeggen oude en/of eigentijdse autoriteiten op het gebied 

van de toneelkunst. Pas als hij meer kennis en vaardigheden had verworven, kon de auteur 

vrijer omgaan met voorbeeldauteurs en misschien zelf een plot verzinnen of – als daar goede 

                                                             
745 Dat waren Agrippa (1669), Gelyke tweelingen (1670) Spookend weeuwtje (1670), Orondates en Statira 
(1670) Gierige Geeraardt (1671). Toen moet ook de komedie Fielebout zijn ontstaan, al verscheen Nils 
versie pas in 1680 in druk. Voor meer informatie zie § 5. 
746 Pels, Schenkeveld-van der Dussen, Gebruik, vs. 1620-1633. 
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redenen voor waren – van de op dat ogenblik bestaande toneelregels afwijken. Dat de weg naar 

het ambachtelijke dichterschap moest verlopen door lering aan de hand van voorbeelden, komt 

overeen met Vondels beschrijving van de ideale scholing van een dichter in zijn Aenleidinge ter 

Nederduitsche dichtkunste (1650): van nauwgezette imitatie, bijvoorbeeld het letterlijke vertalen 

van literaire teksten, via een vrijere nabootsing naar ten slotte een overtreffende navolging 

waarin de dichter zijn voorganger probeerde te overtreffen. Om dit proces effectief en 

voorspoedig te laten verlopen, hadden dichters een handleiding nodig. Die kon het beste uit 

eenduidige, rationeel beargumenteerbare en daardoor universele toneelregels bestaan. Er 

waren immers vele en deels zeer tegenstrijdige theorieën overgeleverd; een dichter kon die 

onmogelijk allemaal eerst doorgronden voordat hij zelf aan de slag ging. Dit proces zou te 

tijdrovend zijn en de gemiddelde dichter bovendien afschrikken en wellicht de regels en de 

dichtkunst de rug doen toekeren. De toneeltheoretische geschriften van Nil, met name de 

uitgebreide poëtica Naauwkeurig onderwys alsook de vroege tegenvertalingen, hadden dit 

karakter van eenduidige leidraad en hulpmiddel. Deze werken tonen ons de stand van zaken 

rond 1671 in de ontwikkelingsgang naar een universele (toneel)poëtica en ultieme 

toneelwetten, die de beste toneelregels uit de oudheid zouden verbinden met regels uit 

Frankrijk en die aangevuld zouden zijn met nieuwe richtlijnen. De leidraadgedachte is op een 

prominente plaats in Nauwkeurig onderwys-handschrift verwoord, namelijk in de inleiding. Hier 

verkondigt Bouwmeester een volledige toneelpoëtica te willen schrijven, omdat dit nooit eerder 

was gedaan, ook niet door de Fransen. Dat de leden dit nodig vonden, kwam doordat de 

toneelregels uit de klassieke oudheid niet altijd even begrijpelijk waren, zelfs als ze door 

eigentijdse commentatoren waren toegelicht. 

Dit gebrek trachten wy te vérvullén […] tot dat éindé is ons oogmérk allé dé oorzaakén aan té 
haalen, die de Tooneelspelen luister kunnen byzetten. Niemand denke echter, dat wy ons inbeelden, 
of uitgeeven voor Meesters en eenigste Uitvinders van die edele Weetenschap. 
 De Ouden hebben voor de nakoomelingen een zeer vermaakelyk Lusthuis gebouwd; maar de 
weg daar na toe is duister en onzeker: vermits de meenigte der omleggende doolwegen en 
ompaden, verzochten wy vooraf de bedreevenen tot leidslieden, om door hunne hulpe het rechte 
spoor te volgen, dat van ons ingeslagen zynde, hebben wy het naderhand tot ons eigen vermaak 
afgeteekend, en, opdat het anderen met minder moeite mochten vinden, nu gaarne willen gemeen 
maaken. Het eenigste, van ons hier bygebracht, is, hier en daar een gemakkelyker wegje, of korter 
toepaadje aan te wyzen, het geene wy in het doorreizen ontdekten; of om klaarer te spreeken, het 
zyn de voetstappen der Ouden, die wy trachten op te volgen, welker ommetrek voor den tyd byna 
uitgesleeten en naauwlyks kenbaar geworden is, deeze is ons klaaer opgehelderd door 
verscheidene Geleerden, die deeze stoffe met ryp overleg verhandeld hebben; gelyk als SCALIGER, 
VOSSIUS, enz. en voornaamelyk door de Fransche Tooneeldichtschryvers, als HEDELIN, 
CORNEILLE, RACINE en anderen. 
 Wat de ondervinding ons geleerd heeft, hebben wy daarby gevoegd, opdat het werk zo geschikt 
wierde, als het met onze zeden en landaard best overeenkwam, even gelyk de Franschen het met de 
hunnen overeengebragt hebben. 
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 Hierdoor hopen wy den Leergierigen en Aankomelingen in de Kunst, geene onaangenaame 
dienst te doen; den Verstandigen zullen wy even zo zeer verplicht zyn, indien zy ons oogmerk, of 
netter verklaaringen of nieuwer versierzelen weeten by te zetten.747 

Na een aantal verongelijkte reacties op de verbeterde toneelstukken en de kritische geschriften 

groeide bij het genootschap het besef dat zijn commentaar en aanpassingen niet bij iedereen in 

goede aarde vielen. Om die reden begonnen de leden hun opmerkingen en verbeteringen in de 

voorwoorden en andere kritische geschriften te verantwoorden. Zo probeerde het genootschap 

zich te legitimeren door zijn literaire kritiek in een lange, geleerde traditie te plaatsen, die begon 

bij de Griekse criticus Aristarchus en doorliep tot de eigentijdse Académie française.748 Lodewijk 

Meyer werd met zijn zakelijk-praktische tips gepresenteerd als een van de beste critici van het 

gezelschap. Pels vergeleek hem zelfs met de Romein Quinctilius Varus (1e eeuw v.Chr.), de 

eminente en integere criticus en vriend van Horatius en Vergilius.749 Het genootschap 

analyseerde en verbeterde overigens niet alleen andermans werk, maar vroeg tevens om 

strenge beoordeling van de eigen werken en reviseerde ook zelf de eigen stukken herhaaldelijk. 

Op die manier wilde het genootschap nog meer kennis vergaren om daarmee de eigen 

vaardigheden te kunnen verbeteren en de dichtkunst verder te kunnen ontwikkelen. Zo riep Nil 

zijn lezers tot 1671 herhaaldelijk op hun mening over hun stukken en de toneelregels te geven 

en hun toepassing in de tegenvertalingen met de initiaalvertalingen te vergelijken. Dat lezen we 

onder andere in de opdracht bij Spookend weeuwtje: het genootschap wenst dat lezers fouten in 

dé concurréréndé vértaling van Nil ‘door dé vingérén zié’ én ‘hij, dién’t géliéft ons onzé 

misslagen aan té wijzén, zal onzé dankbaarhéidt én achting vérdiénén’.750 

De literaire kritiek uit de beginjaren van Nil Volentibus Arduum was analytisch en evaluerend 

van aard en richtte zich op een breed publiek, maar daarnaast ook specifiek op drie 

‘proféssionélé’ groepen: de toneeldichters, de regenten van de Schouwburg en het 

stadsbestuur.751 De heren beoogden in deze jaren over toneelregels te onderrichten, tot kritische 

beoordeling van toneelstukken aan te zetten en voorbeeldstukken te verstrekken, aanvankelijk 

                                                             
747 ‘Inléiding’, Nil, Harmsén, ‘Onderwys’, 1989, [INLEIDING], 23. Ook in de opdracht voorafgaand aan de 
komedie Spookend weeuwtje zegt het genootschap dat het zich tot doel heeft gesteld een catalogus met 
régéls op té stéllén voor (béginnéndé) tonééldichtérs: ‘Tén éindé dé Dichtér, én dié gééné, wélké noch niét 
zeer verre in de konst gekomen zijn, de begaane mislagen klaar konnen zien, en in toekoomende op vaster 
voet van de Tooneelspéélén léérén oordéélén.’ Nil, Spookend weeuwtje, 1670, *5v-6r. 
748 Pels, Schenkeveld-van der Dussen, Horatius, 1973, 51, vs. 1151-1175, 874-904. 
749 Pels, Schenkeveld-van der Dussen, Horatius, 1973, 51, vs. 1158-1168. 
750 Nil, Spookend weeuwtje, 1670, *7v. Verder staat in de opdracht bij de komedie Gelyke tweelingen het 
volgéndé: ‘Hét wort dan dus opgémaakt, U.E. én dér vérstandigé Toonéélbégunstigérén béschéidénhéidt, 
en oordeel onderworpen; wel verzekert zijnde, dat het de Schouburgh tot voordeel, maar geen schade kan 
gédyén; want hét onzé bétér zijndé konnén dié Régéntén, als ’t al dé wéérélt nu géméén gémaakt is, hun 
voordeel doen; en slechgter zijnde, zal het ander daar zo veel te heerlijker op af te steken, en gevolgelijk 
meer gunst en lof verdienen; ook zullén wy van één andérs ééré ons géénzins wangunstig toonén’ én 
‘Lichtélijk slaan wy noch iéts ovér, dat vérandért is én wél diéndé aangémérkt: maar op dé minsté vraag 
van een nieuwsgierig reedelijk liefhebber zullen wy de redden daar van geven, of by gebrek van die, onze 
dwaling of onmacht békénnén.’ Nil, Harmsen, ‘Gelyke tweelingen’, 1985, 244. 
751 Wanneer Van Koppenol over vermaak en nut uitwijdt noemt hij als professionele groepen alleen de 
dichters en de acteurs. Zie § 4.3.1.3. Acteurs behandelt Nil in de toneeltheoretische geschriften alleen 
zijdelings, anders dan vooral de toneeldichters en het theaterbestuur, maar ook het stadsbestuur. 



- 180 - 

 

in de vorm van concurrerende vertalingen en later via gewone vertalingen en oorspronkelijke 

stukken. Nil wilde zichzelf in de beginjaren positioneren als intermediair tussen de 

vervaardigers en uitbaters van toneel aan de ene, en het publiek aan de andere kant. De 

toneeldichters en het Schouwburgbestuur werden er nadrukkelijk op gewezen dat ongeregeld 

toneel door kenners en geleerden werd geminacht en door het grote publiek niet werd 

begrepen. Daarentegen prees het genootschap het gereguleerde toneel als een beter alternatief, 

omdat het de rede vooropstelt. Het stadsbestuur moest ervan worden overtuigd dat het 

gereguleerde en rationele toneel geen gevaar voor de openlijke orde betekende, maar het deze 

juist ondersteunde dankzij de didactische inhoud en het effect van ontspanning. Ook de 

tonééllézérs én Schouwburgbézoékérs moéstén mét dit ‘niéuwé’ tonéél vértrouwd wordén 

gemaakt, want zij waren degenen die de toneelstukken uiteindelijk moesten gaan waarderen en 

er iets van op moesten steken. Daarom werd geprobeerd het gereguleerde toneel te promoten 

door middel van rationele argumenten, zoals de bewijsvoering voor de aanname dat gereguleerd 

toneel superieur aan vrijer toneel zou zijn. 

Nil zag een groot deel van de kunstregels als a posteriorikennis: kennis die voortkomt uit 

érvaring én ondérwijs. Voor Nil warén dé bronnén hiértoé dé béstaandé poëtica’s van 

bijvoorbeeld Aristoteles, de daarbij horende interpretaties en de toneelkunst zelf. Het ging 

hiérbij om ‘algéméné obsérvatiés, dié bétrékking [hébbén] op wat door de eeuwen heen en in de 

vérschilléndé culturén als aangénaam érvarén is’.752 Nil toetste deze voorschriften met als 

criteria de ratio en de functie van toneel – het op plezierige wijze onderrichten – en 

beargumenteerde zijn keuzes op deze zoektocht naar universele toneelwetten. Dat Nil bij het 

bepalen van passende toneelregels het doel van de toneelkunst als uitgangspunt koos, laat zien 

dat het genootschap deductief te werk ging en daarmee aansloot bij de rationalistische methode. 

4.3.1.3 Lering en vermaak – het doel van de toneelkunst 

De vraag naar het doel van de toneelkunst speelt in de theoretische reflectie van Nil een 

belangrijke rol, aangezien het antwoord op die vraag toneel en dus ook het eigen werk 

legitimeerde. Het genootschap probeerde uit alle macht de bezwaren, vooroordelen en 

verkeerdgeachte opvattingen tegen toneelopvoeringen te ontkrachten. Het genootschap schreef 

aan de toneelkunst drie maatschappelijke hoofdfuncties toe: zedenverheffing, vermaak en 

verbetering van het Nederlands.753 Voor de Amsterdamse situatie kwam daar nog de armenzorg 

bij, al was dat volgens Nil geen doel van toneelkunst an sich, maar een bijkomend besluit van het 

stadsbestuur. Liefdadigheid was volgens het genootschap dan ook ondergeschikt aan de 

hoofdfuncties lering en vermaak. Die hadden zowel betrekking op het individu als op de 

burgérlijké saménléving. Zo bégunstigén tonéélspélén volgéns Van Koppénol dié dingén ‘dié tot 

ons natuurlijk én borgérlijk lévén van nodén zyn’.754 Vermaak moest mensen ontspanning 

                                                             
752 Van Gerwen, Kennis, 1992, 54-55. 
753 Zie bijvoorbeeld Nil, Harmsén, ‘Onderwys’, 1989, 67-68 [VI], 348 [XXIX], 374 [XXXI], 377-379 [XXXII], 384-
388 [XXXIV] en Pels, Schenkeveld-van der Dussen, Gebruik, 1978, vs. 7, 721-726, 1789-1790. 
754 Nil, Harmsén, ‘Onderwys’, 1989, [VI], 68. 
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bieden en hen ervan wéérhoudén ‘hunné lédigé tijd […] kwaalijkér té béstédén’.755 Deze 

recreatieve functie van toneel is in de zeventiende eeuw topisch.756 Daarnaast moest het toneel 

het morele inzicht, het gedrag en de uitdrukkingsvaardigheid verbeteren. Daar heeft ook de 

samenleving als geheel profijt van: sereniteit, duidelijke en passende communicatie en goed 

gedrag, zoals onderling begrip en respect. De toneelregels stonden met andere woorden in 

dienst van dit drieledige doel en mochten het allerminst ondermijnen. Het didactisch-

onderhoudende streven was dan ook leidend bij de verkiezing van geschikte, doeltreffende 

toneelregels. 

In het eerste hoofdstuk van Naauwkeurig onderwys spreekt Meyer zich uit over de functie en 

het wezen van de dichtkunst. Het doeleinde is volgens Meyer in eerste instantie het nut, waaruit 

volgens hem als vanzelf vermaak voortvloeit. Het nut komt voor Meyer dus voort uit het 

vermaak, of beter gezegd: het nut ligt aan het vermaak ten grondslag. Meyer vervolgt dat ieder 

mens vanuit zijn natuur op zoek is naar ‘zyn éigé bésté’. Dézé gédachté vindén wé ook bij 

Spinoza en Koerbagh. Zij gaan ervan uit dat het natuurlijke eigenbelang, dat in elk mens 

aanwezig is het algemeen belang ten goede komt, wanneer het met rationeel inzicht gepaard 

gaat. Een mens helpt anderen, omdat hij weet dat dit eigen voordeel oplevert. Meyer is het daar 

kennelijk mee eens, want hij zegt dat ‘niémandt, dié al zyn doén én latén na dé réchté réédén 

reegelt, zig zal afslooven, met voor een ander te arbeiden, zonder inzicht van dat daar van eenige 

vrucht, wédér tot hém zal kéérén’.757 In feite verklaart Meyer hier dat bij Nils 

béschavingsoffénsiéf van tonéél, taal én médéméns zijn éigén bélang én dat van zijn colléga’s één 

belangrijke rol heeft gespeeld. Dezelfde gedachte verwoordt ook Péls in dé sénténtié: ‘Als gy 

maar schérp wordt, zo zyn wy, én gy voldaan’.758 

Van Koppénol wéidt in hét hoofdstuk ‘Vandé Nuttighéid, én’t vérmaak dér Toonéélspéélén’ 

verder over de begrippen nut en vermaak uit. Hij wijkt daarbij enigszins af van Meyers 

opvattingen uit het eerste hoofdstuk. Zo definieert Van Koppenol vermaak in tegenstelling tot 

Meyer niet als een direct uitvloeisel van een besef van persoonlijk belang, maar als de 

voldoening die optreedt na een gewaarwording van emoties en spanning. Wanneer hij het nut 

van toneelstukken beschrijft, onderscheidt hij drie doelgroepen: de auteur-vertaler, de acteur en 

het publiek. Voor de eerste twee categorieën benoemt Van Koppenol specifieke voordelen van 

toneel, die hij als ‘bijzondér nut’ définiéért. Daarnaast levert toneel een algemeen nut op 

waarvan alle drie de groepen in dezelfde mate profiteren. Het bijzondere nut voor een auteur 

van toneelstukken bestaat er ten eerste in dat hij hierdoor zijn algemene en zijn poëticale kennis 

vergroot. In de tweede plaats schérpt hij zijn oordéélsvérmogén, omdat ‘hét dightén voor één 

slijpsteen des verstands strekt’. Ten slotte verwerft hij aanzien. Voor acteurs daarentegen is 

toneel volgens Van Koppenol een leerschool in beleefdheid, in correct en passend taalgebruik en 

                                                             
755 SAA, Burgemeesters, [5026], inv.nr. 598, dl. 2, bl. 13. 
756 Zié ovér ‘dé waardé van vérmaak’: Van Stipriaan, Leugens, 1996, 21-32 en over het (komische) toneel 
als vorm van vermaak, Van Stipriaan, Leugens, 1996, 32-37. 
757 Nil, Harmsén, ‘Onderwys’, 1989, [I] 31. Voor Nils visie op het eigenbelang, zie § 6.2.5 van deze studie. 
758 Pels, Schenkeveld-van der Dussen, Gebruik, 1978, vs. 1528. 
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in lichaamsgebruik. Het algemene nut van toneel ten slotte behelst de verbetering van het 

gedrag, de vergroting van waakzaamheid en wijsheid, passief taalonderricht en verruiming van 

de algemene kennis.759 

De concrete invulling van het nutsbegrip wijkt bij Van Koppenol sterk af van die door 

Corneille in zijn Discours de l'utilité et des parties du poème dramatique (1660). Bij Corneille 

werd het nut gevormd door de volgende vier didactische hulpmiddelen: ten eerste sententies en 

morele lessen, ten tweede de uitbeelding van deugden en ondeugden en ten derde de bestraffing 

van ondeugdzaam gedrag en de beloning van deugd.760 Het vierde gunstige effect, de zuivering 

van affecten door medelijden en vrees, is eerder psychologisch dan didactisch van aard.761 Uit 

Van Koppenols specifieke nut voor de auteur en het algemene nut dat eveneens voor de auteur 

geldt, blijkt dat hij het nut van toneelspelen net als Meyer met het persoonlijke voordeel voor de 

auteur verbindt, al gaat het hier niet om het spinozistische eigenbelang zoals Meyer dat 

beschrijft. Dat was immers wederkerig: ik doe dingen waar anderen belang bij hebben, omdat ik 

daar zelf ook mee gebaat zal zijn. 

Pels bracht in Gebruik én misbruik nog een andere specifieke doelgroep voor toneel naar 

voren: jongeren uit de regentenklasse, ofwel de aankomende generatie regenten. Vooral zij 

moesten leren hun ratio op hun emoties te laten prevaleren, opdat ze geschikte bestuurders 

zouden worden. De expliciete vermelding van aankomende regenten was waarschijnlijk een 

captatio benevolentiae richting de opdrachtgevers: twee burgemeesters uit het stadsbestuur. 

Het inzigt is om ’t goed te kweeken, ’t’ kwaad te hind’ren, 
Mét aan der édelste, én voornaamste burgr’en kind’ren, 
Waar uit ge, ô Amsterdam, uwe Overheeden wacht, 
(Wat jammer, wierden zy niet deugdig opgebragt!) 
Een leerzaam tydverdryf in de uchtend van hun leeven, 
Als hunn’ verkiezing zo gevaarlyk is, te geeven; 
En hén te lókken na ’t vermaak van ’t Schouwtooneel 
In plaats van wyngelag, van tuischbank, óf bórdeel. 
Der armen voordeel, daar toevallig by gekomen, 
Dient eerst daarna, én niet vooral in acht genomen;  
Hoewél ’t mét kunst, op deugd gegrondvést, meerder wordt 
Bevórderd, als wanneer daar kunst, én deugd aan schort. 
’t Was dan hunn’ pligt vooral op ’t inzigt wél te létten, 
De Néderduitsche taal, de zéden voort te zétten; 
En mét voorbeelden van een’ burgerlyke deugd, 
En leeringen ’t gemoed van de onérvaar’ne jeugd 
Te leiden; hén de lust van ’t vólgen in te schérpen; 
En hunne tógten aan de réden te onderwérpen.762 

Pels impliceert hier ook een maatschappelijk nut: integere bestuurders die de stad verstandig en 

naar behoren leiden tot voordeel van de bewoners. Dit idee is geheel in lijn met de opvattingen 

                                                             
759 Nil, Harmsén, ‘Onderwys’, 1989, 67 [VI]. 
760 Zie ook § 6.3. 
761 Cornéillé, ‘Discours’ [s.a.], 22-34. Zie ook de korte samenvatting van Cornéillés’ nutsbegrip door 
Harmsen in: Nil, Harmsén, ‘Onderwys’, 1989, 70. 
762 Pels, Schenkeveld-van der Dussen, Gebruik, 1978, vs. 457-474. 
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van Renaissancedichters als Samuel Coster, P.C. Hooft en Joost van den Vondel.763 Ook burgers 

kunnen volgens deze redenering leren wat juist gedrag is, zodat ze hun eigen gedrag kunnen 

corrigeren, maar ook de overheid beter kunnen beoordelen, waardoor als het ware een vorm 

van kwaliteitscontrole op het stadsbestuur ontstond. 

Zoals gezegd waren toneelopvoeringen voor Nil het medium bij uitstek voor opvoeding van 

het volk, dat wil zeggen voor de overdracht van inzicht en kennis. Dit diende dan ook het 

voornaamste doel van toneelstukken te zijn, althans van de stukken die ter opvoering waren 

bedoeld. Daarom moest de Schouwburg een repertoire van didactisch waardevolle stukken 

aanreiken. Maar waarom was lering voor Nil nu zo belangrijk? Evenals voor rationalistische 

denkers speelden ook voor Nil het overbrengen van ware kennis en het aanzetten tot het zoeken 

van de waarheid een centrale rol. De motivatie die Nil zelf voor zijn streven naar nuttige 

toneelkunst geeft, doet dan ook zeer spinozistisch aan, en niet alleen wat betreft de rol die 

eigenbelang en algemeen belang spelen. Zo schrijft Meyer in Naauwkeurig onderwys: 

[…] iédér is van natuurén géhoudén zyn éigé bésté té zoékén; én alzo hoé béquamér myn naastén is, 
om myn best te bevorderen, hoe meer ik dat van hem te verwagten zal hebben; ben ik ook 
gehouden zyn beste te zoeken, waar in die voorschreve bequaamheid geleegen is. Dit is de grondt, 
waar op steunen alle Leeringen, en onderwyzingen, en wat men anders voor zyn even naasten 
zoude konnen doen: En niemandt, die al zyn doen en laten na de rechte reeden reegelt, zig zal 
afslooven, met voor een ander te arbeiden, zonder inzicht van dat daar van eenige vrucht, weder tot 
hem zal keeren.764 

Dit citaat vértoont véél ovéréénkomstén mét dé volgéndé passagé uit Spinoza’s postuum 

uitgegeven Ethica: 

Dewijl de reden niets verëischt, dat tegen de natuur is, zo verëischt zy dan dat yder zich zelf bemint, 
zijn nut, ’t welk warelijk nut is, zoekt, en naar al ’t geen tracht, ’t welk de mensch warelijk tot groter 
volmaaktheit leid, en, om rechtüit te spreken, dat yder, zo veel in hem is, zijn wezen poogt te 
behouden: ’t wélk immérs zo nootzakélijk waar is, als dat hét géhéél grotér, dan zijn déél is. […] 
Wijdérs, déwijl dé déucht […] niéts andérs is, dan naar dé wéttén van zijn éigé natuur té doén, én 
niémant […] zijn wézén poogt té béhoudén, dan volgéns de wetten van zijn eige natuur; zo volgt 
hier uit, voorëerst, dat de poging zelve van zijn eige wezen te bewaren de grontvest van de deucht 
is, en dat de gelukzaligheit hier in bestaat, dat de mensch zijn wezen kan bewaren.765 

Spinoza is in zijn Ethica niet zoals Descartes in de meeste van zijn werken op zoek naar een 

nieuwe wetenschapsmethode, maar naar het menselijk geluk.766 Dat maakt zijn mensbeeld 

bijzonder bruikbaar voor de vroegmoderne toneelkunst, waarin het immers doorgaans ook om 

het persoonlijke geluk van de mens draait. Het geluk ligt volgens Spinoza in de kennis van de 

                                                             
763 Zié bijvoorbééld Groénvéld, ‘Hooft’, 1981, 24; Smits-Veldt, Samuel Coster, 1986, 35-39; Vondel, Sterck, 
‘Toonéélkrans, 1935, 571. 
764 Nil, Harmsén, ‘Onderwys’, 1989, [I], 31. Hértaling: ‘Hoé géschiktér dé ander voor mijn belang is, hoe 
meer ik van hem zal verwachten – in dezelfde mate moet ik zijn belangen trachten te dienen, dan ben ik 
voor hem van nut. Dit is het achterliggende principe bij iedere vorm van kennisoverdracht of hulp. Geen 
verstandig mens gaat zich afsloven en voor anderen werken, zonder daar niet zelf enig voordeel van te 
vérwachtén.’ Ook Wim Klévér wijst op dé ovéréénkomst van dézé passagé mét passagés uit Spinoza’s 
wérk. Klévér, ‘Lodéwijk Méyér’, 1991, 242. 
765 Spinoza, Nagelate schriften, 1677, 202-203. 
766 Schotman, Spinoza’s fundering, 2012, 10, 17. 
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externe en de interne natuur; in zelfkennis dus. Of met andere woorden: in de verruiming van 

het verstand die mogelijk wordt door het inzicht in God (de natuur) en de goddelijke 

(natuurlijke) eigenschappen en handelingen. Kennis maakt de mens volgens die opvatting dus 

gelukkig. Ook het genootschap propageert kennisverruiming en zelfkennis en wil daar door 

toneelstukken en toneelregels zijn steentje aan bijdragen. De naleving van toneelregels levert 

geslaagd toneel op, waardoor het publiek plezier en voldoening ervaart. Dit proces kan op twee 

maniérén tot stand komén: door ‘éntértainmént’ of door nut, oftéwél dé niéuwvérworvén kénnis 

die het publiek door het zien van een toneelstuk opdoet. De nieuwe kennis over het functioneren 

van de wereld wordt niet altijd even aantrekkelijk verwoord, aldus Meyer, wat verklaart dat 

velen zich er niet mee bezighouden. Juist daarom is de dichtkunst ingevoerd, zo zegt Meyer. De 

dichtkunst draagt kennis namelijk wél op een plezierige manier over. Meyer definieert de 

dichtkunst als dé kunst ‘om dé zaakén mét allé siéraadt, dat dé stof ofté béwoordingé toélaat, 

aartigé vindingén, én siérlijké réédénén, in vaérzén té béschrijvén’.767 

Jezelf spiegelen aan een toneelhandeling en aan personages, waardoor je als toeschouwer het 

slechte gaat mijden en het goede gaat zoeken, is volgens Spinoza’s léér niét zondér méér 

mogelijk. Vergelijking met anderen maakt een mens volgens Spinoza niet beter, maar vooral 

ongelukkig. Dat komt doordat er geen zelfkennis ontstaat. Zelfkennis gaat volgens Spinoza 

gepaard met deugdzaamheid. De nabootsing van anderen levert die deugdzaamheid niet op. De 

drijfveren van het eigen denken en handelen worden door vergelijking met anderen immers niet 

overdacht en doorgrond. Ieder ding en dus ook ieder individu heeft volgens Spinoza zijn eigen 

essentie en daarmee samenhangend zijn eigen potentie. Om de eigen essentie te kunnen 

begrijpen en ernaar te handelen, is het verstand onmisbaar. De essentie van een ander en de 

wens die te belichamen leiden niet tot meer deugdzaamheid. 768 

Laten we deze redenering wat beter onder de loep nemen. Vergelijking berust volgens 

Spinoza op verbeelding. Verbeelding – de laagste van de drie kenvormen – leidt niet tot ware 

kennis. Net als voor andere vroegmoderne denkers geeft verbeelding ook voor Spinoza 

aanleiding tot dwaling, bijvoorbeeld in de vorm van bijgeloof.769 Als men zich uitsluitend op de 

waarneming van de zintuigen verlaat en daaruit algemene regels afleidt, ontstaat er geen ware 

kennis over de oorzaak van een zaak. Daarvoor moet de mens de tweede kenvorm gebruiken: 

verstand en logische redenering. Hij kan ook de derde en tegelijk hoogste vorm van inzicht 

gebruiken: intuïtie. Ondanks zijn kritische kijk op verbeelding beklemtoont Spinoza dat deze 

eerste kenvorm menselijk is en en een rol speelt bij het opdoen van ware kennis. Om zich niet 

door affecten, maar door verstand en intuïtie te laten leiden moet de mens echter weten hoe de 

affecten functioneren. Affecten, of aandoeningen, berusten volgens Spinoza doorgaans op 

‘kénnis’ dié uit vérbéélding voortkomt. Concréét bétéként dit dat aandoéningén hun wortéls niét 

hebben in de ware aard en oorzaak van wat wordt waargenomen, maar in de persoonlijke 

invulling van de waarneming. Deze invulling is niet absoluut en kan van persoon tot persoon 

                                                             
767 Nil, Harmsén, ‘Onderwys’, 1989, [I], 32. 
768 Bééckman, ‘Blijhéid’, 2009, 59. 
769 Bééckman, ‘Blijhéid’, 2009, 61. Zie ook: Schotman, Spinoza’s fundering, 2012 en James, Spinoza, 2006. 
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verschillen, waardoor mensen bij het zien van een en dezelfde zaak niet alle hetzelfde voelen.770 

Spinoza gaat er voorts van uit dat liefde voor of afkeer van een zaak toenemen indien anderen 

diezelfde zaak beminnen dan wel haten.771 Maar de liefde of haat van een ander kan niet de 

grondslag zijn van de liefde of haat van de waarnemer.772 Voor Spinoza ligt de oorzaak van liefde 

en haat in de eigen begeerte (conatus). 

Als wé Spinoza’s gédachtégang op het toneel toepassen, betekent dit dat een toeschouwer 

echte kennis en de daarmee samenhangende deugdzaamheid niet rechtstreeks kan verwerven 

door een toneelstuk te zien. En des te minder wanneer de scenische uitvoering een 

realiteitsillusie bij het publiek moet teweegbrengen. Doordat de toneelhandeling zich direct voor 

de ogen van de toeschouwer voltrekt, kan het fictieve karakter van handeling en personages op 

de achtergrond raken. Door de werkelijkheidsillusie beleeft de toeschouwer de uitvoering als 

onmiddellijke realiteit, ziet hij de personages als reële personen en vergelijkt hij zich met hen. 

Dit is volgens de vroegmoderne opvatting van het utile dulci-principe de normale gang van 

zaken. Het publiek ontwikkelt zich in ethisch opzicht door zich aan de handeling en de 

pérsonagés té spiégélén. Dit procédé kan volgéns Spinoza’s rédénéring échtér géén waré kénnis 

opleveren, omdat toeschouwer en personage niet dezelfde persoon zijn. De toeschouwer leert 

door zichzelf met het personage te vergelijken hooguit sociaal wenselijk gedrag aan, maar 

verwerft geen ware kennis. In het beste geval zetten toneelstukken de toeschouwer aan tot het 

gebruik van het verstand – de tweede kenvorm. Dit is een centraal motief in Nils tegenvertaling 

Spookend weeuwtje. In deze komedie wordt het gezonde verstand gepropageerd bij wijze van de 

hekeling van het excessieve bijgeloof van de knecht. Zijn waarneming wordt hierdoor volledig 

vertroebeld. 

Toch is er een manier om de spinozistische opvattingen over kennis te koppelen aan het 

toneel. Als het publiek niet wordt verblind door de realiteitsillusie, maar het de personages als 

ideaalbeelden ziet in plaats van echte individuen, kan dat op een toeschouwer die zich met een 

personage vergelijkt een ander licht werpen. Met name in Nils vroege stukken vertonen de 

personages slechts één overheersende karaktertrek.773 Dit gegeven doorbreekt de 

realiteitsillusie enigszins. De toeschouwer die zich niet door emoties maar door zijn verstand 

laat leiden, weet dat hij zich niet met een echt persoon, maar met een geconstrueerd personage 

vergelijkt, en dan in feite maar met één bepaalde eigenschap. Een dergelijke rationele 

benadering zou geoorloofd zelfonderzoek zijn: het wordt geleid door het verstand. 

Uit nut ontstaat noodzakelijkerwijs blijdschap.774 Aangezien ware kennis per definitie nuttig 

is, ontstaat uit ware kennis blijdschap. Zoals we hebben gezien is voor Meyer het eigen nut van 

                                                             
770 Dat is bijzonder aan Spinoza. Andere denkers uit die tijd gingen namelijk uit van het feit dat er ‘correcte 
waarnemingen’ béstondén Bééckman, ‘Blijhéid’, 2009, 62. 
771 Spinoza, Ethica, deel III, stelling 31. 
772 Bééckman, ‘Blijhéid’, 2009, 59. Beeckman wijst erop dat dit een fundamenteel andere visie is dan die 
van Thomas Hobbes. Hobbes gaat ervan uit dat ieder mens zich door zijn natuurlijke angst met anderen 
vergelijkt. Hier is het ongeluk met andere woorden de oorzaak van de vergelijking. 
773 Voor meer informatie over de personages bij Nil zie § 6 en met name 6.1.2.2.3. 
774 Nil, Harmsén, ‘Onderwys’, 1989, [I], 31. 
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de onderwijzende van groot belang: als de ander zich redelijk(er) gedraagt, heeft dat een gunstig 

effect op derden en op de samenleving. Die opvatting over nut vertoont sterke overeenkomsten 

mét Spinoza’s idééën ovér dé naasténliéfdé dié voortkomt uit dé op hét voortbéstaan gérichté 

eigenbelang – de conatus. De mens wordt volgens Spinoza gedreven door zelfbehoud. Elk 

individu heeft voor zijn voortbestaan echter de hulp van zijn medemensen nodig. Die hulp kan 

iemand verkrijgen door zichzelf belangrijk en onmisbaar te maken voor anderen, door hen bij te 

staan bij hun wensen of ambities. Hiervoor is inzicht nodig: niet het directe voordeel dat ten 

koste gaat van anderen moet de mens nastreven, maar duurzaam voordeel. Wordt het 

eigenbelang gestuurd door de rede, dan leeft de mens in overeenstemming met de menselijke 

natuur. Problemen ontstaan wanneer de mens door affecten wordt overmand, en hij zich in 

plaats van zijn verstand te gebruiken – vaak onbewust – door zijn gevoelens laat leiden. Daden 

waaraan een affect ten grondslag ligt, zijn niet redelijk en om die reden niet compatibel met het 

streven naar het ware zelfbehoud, dat ieder mens natuurlijkerwijs kenmerkt.775 

Meyer argumenteert dat uitingen van lering of ondersteuning nooit voortkomen uit de zorg 

voor de medemens, voor de leerling, maar uit de baat die de onderwijzende hier zelf bij heeft. 

Meyer gaat slechts kort in op het wederzijdse karakter van het nut. Hij bedoelt hiermee dat het 

profijt dat een dichter het publiek met zijn dichtkunst verschaft tegenprestaties zal oproepen. Te 

denken valt aan waardering, maatschappelijk aanzien, morele en financiële steun enzovoorts. 

Elders in het Naauwkeurig onderwys wordt de beloning of dit nut voor de dichter door 

Anthonius van Koppénol ondér woordén gébracht: ‘Eéré én glorié volght éindélijk dén Makér 

[…]’. Maar aangézién hét financiëlé bélang hét morélé nut ovérstijgt, zo vervolgt Van Koppenol, 

wordt de dichtkunst, die immers niet veel financieel voordeel oplevert, door sommigen 

geminacht. Niet de vaardigheden tellen dan meer, maar slechts het economische belang. 

Hetzelfde zou volgens hem voor predikanten, rechtsgeleerden en artsen gelden, maar omdat 

deze onontbeerlijk zijn en hun kunst verkopen, worden personen met dergelijke beroepen in 

tegenstelling tot dichter door iedereen hoog geacht. Dat het samenleven van mensen op geven 

en nemen berust, is volgens Meyer vanzelfsprekend voor iédéréén ‘dié al zyn doén én latén na dé 

rechte reeden réégélt’, dus mét hét vérstand. 

4.3.2 De superioriteit van het verstand: mooi is wat volgens de regels is 

Over het verstand zelf theoretiseerde het genootschap in zijn poëticale geschriften weinig. Wel 

stelt Pels nadrukkelijk dat Schouwburgstukken niet alleen burgerlijke deugden over dienen te 

brengen, maar dat ze het publiek – vooral de jeugd – ook moétén lérén dé hartstochtén ‘aan dé 

rédén té ondérwérpén’.776 Het belang van de rede blijkt het duidelijkst uit Nils toneelpraktijk. Zo 

handélén én rédénérén dé ‘goédé’ hoofdpérsonagés allén opvallénd wélovérwogén én 

                                                             
775 Zié Spinoza’s opvattingén ovér conatus – het streven: Spinoza, Ethica, dl. 3, stelling 6-13. Ook uit een 
andere passage van Meyer blijkt duidelijk zijn opvatting dat het (verstandige) eigenbelang de drijfveer van 
hét ménsélijké handélén is én diént té zijn. ‘Déwijl dé waaré Déught niét andérs is, als één volstandigé wil 
om zyn éigén waar voordéél géduurig té bétrachtén.’ Nil, Harmsén, ‘Onderwys’, 1989, 360, [XXX]. 
776 Pels, Schenkeveld-van der Dussen, Gebruik, 1978, vs. 474. 
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verstandig. Indirect komt het verstand ook in de uitgebreide hartstochtenleer van het 

genootschap aan bod. Zo kent Meyers hartstochtenleer in Naauwkeurig onderwys naast talrijke 

cartesiaanse ook duidelijk spinozistische invloeden.777 Zoals we eerder zagen, nemen de 

menselijke affecten bij Spinoza een belangrijke plaats in: in de beleving van en de omgang met 

aandoeningen openbaart zich namelijk het verschil tussen de verstandige, dat is de gelukkige, en 

de onwetende – de ongelukkige – mens. Het verband tussen het verstand en de hartstochten was 

in dit opzicht kenmerkend. Voor Spinoza waren (on)redelijkheid en affecten onlosmakelijk met 

elkaar verbonden.778 

In de loop van de zeventiende eeuw groeide de ratio uit tot het enige fundament van de 

toneelregels. De uitdrukkelijke keuze voor toneelregels kan niet als onberedeneerde daad of gril 

worden geduid. Het feit dat de stukken van Lodewijk Meyer en Andries Pels barok waren 

voordat de heren deel uitmaakten van Nil, plus het feit dat hun toneelstukken van ná de 

oprichting van het genootschap overeenstemden met de classicistische toneelregels,779 doet 

vermoeden dat de overgang naar streng gereguleerd toneel een bewuste stap is geweest. Wat 

was de reden voor deze overstap naar een nieuwe poëticaal kader? Oftewel, waarom koos het 

genootschap juist voor strikte regelgeving? 

Het ligt voor de hand dat dichters aansluiting zoeken bij literaire stromingen die raakvlakken 

hebben met hun eigen opvattingen en dichtersidealen. Dat geldt ook voor Nil. De poëticale 

grondbeginselen van het classicisme in Frankrijk en de Lage Landen stoelden, behalve op het 

verstand, op de noodzaak van regels en de utiliteit van kunst.780 Het overwicht van de ratio, het 

geloof in regels en de nadruk op het didactische uitgangspunt stroken opvallend goed met de 

filosofische opvattingen van een aantal leden van het genootschap en moeten dan ook goed bij 

hun wereldbeeld en ideeën over toneel hebben gepast. Het hoeft dan ook geen verbazing te 

wekken dat deze groep Amsterdammers op zoek was naar de juiste toneelregels en die 

vervolgens ging propageren; dat sloot immers goed aan bij hun rationalistische ideeën en hun 

onderwijzende bedoelingen. 

Bij de beoordeling van kunstuitingen, zoals toneelstukken, was het verstand belangrijk. 

Individuele smaak was daaraan ondergeschikt. De (toneel)regels vormden de maatstaf. Ook dit 

                                                             
777 Nil, Harmsén, ‘Onderwys’, 1989, 360 [XXX]; Steenbakkers, Spinoza’s Ethica, 1994, 107-111: Evenals 
Spinoza neemt Meyer aan dat de hartstochten in het hart zetelen. Meyer verwerpt uitdrukkelijk het idee 
van Descartes, die de hartstochten in de pijnappelklier situeert. Een andere overeenkomst met Spinoza is 
de relativering van de begrippen goed en kwaad. 
778 Bééckman, ‘Blijhéid’, 2009, 58. 
779 Het voor- en naspel bij de komedie Gierige Geeraardt en het zinnespel Tieranny van Eigenbaat zijn de 
enige stukken van Nil die minder strookten met de secure regelgeving. Het gaat hier dan ook om twee 
toneelgenres die buiten de aristotelisch-horatiaanse toneeltraditie stonden, maar nochtans niet 
voornamelijk barok van aard zijn. Het is aannemelijk dat Nil met deze twee stukken andere bedoelingen 
had dan met de rest van zijn toneeloeuvre. Het feit dat beide toneelstukken nogal wat opschudding 
veroorzaakten – beide teksten werden opgevat als toespelingen op eigentijdse omstandigheden omtrent 
respectievelijk staatspolitieke kwesties en de Amsterdamse Schouwburg – maakt dit vermoeden des te 
aannemelijker. Voor de genreleer van Nil en inhoud van deze twee toneelstukken zie § 5.3, 5.4, 5.4.2, 
5.4.2.2 en 5.4.3. 
780 Bray, La formation, 1957, 139. Bury, Le classicisme, 1993, 15-16, 49-50, 62-65; Grimm, Französische 
Klassik, 2005, 167-171. 
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is een raakvlak met het rationalisme: door bij de analyse van toneelstukken het geloof in de 

toepasbaarheid van toneelwetten als maatstaf te hanteren, maakte Nil de beoordeling van 

tragedies en komedies wetenschappelijker – of in ieder geval consistenter en minder subjectief. 

Anders gezegd: de esthetica werd aan regels gekoppeld. Wanneer die kundig werden toegepast, 

ontstond er vanzelf een goed, dat wil zeggen passend, functioneel en dientengevolge mooi 

toneelstuk. 

Zoals eerder beschreven werd artistieke schoonheid afhankelijk gemaakt van kunstwetten, 

die rationeel beargumenteerbaar moesten zijn. Navolging van de juiste voorschriften leverde 

per definitie goede en dus mooie kunst op. De kunstwetten moesten noodzakelijk door het 

verstand zijn gelegitimeerd.781 Kunst die niet op het verstand berustte, kon hooguit per toeval 

iets moois opleveren, maar de lof die men daarmee zou oogsten, zou niet duurzaam zijn.782 

Eeuwige roem kon volgens Pels alleen worden verworven na gedurige oefening en toepassing 

van de kunstwetten. Alleen rationeel gefundeerde kunst was universeel en dus van eeuwige 

waarde. Pels verwoordde dit idee als volgt: 

O Dichter, wacht u dan wanórdentlyke stukken, 
Schoon ze op een Schouwtooneel somwylen ééns gelukken, 
Te maaken; vólg, hoewél omzigtiglyk, de wét 
En régels, op het Spél mét overlég gezét: 
Want Schouwtooneelkunst heeft haar’ régels, én haar’ gronden, 
Zo wél als Bouwkunst, na veel arbeids uitgevonden 
Door braave meesters op der ouden Grieken spoor; 
Leen die alom, én steeds eerbiediglyk het oor. 
Gy mist zeer gróf, wilt gy ’t gebaande pad verliezen, 
Wilt ge, als wanhoopende, een gevaarelyker kiezen; 
En, mét onduurzaam lóf té vrédén, doén […].783 

Interessant in dit verband is dat Bray in 1927 betoogde dat de Franse classicisten het verstand 

weliswaar aanmerkten als het hoogste en allesoverheersende, maar dat ze de implicaties van een 

universele, eeuwige rede niet onderkenden.784 Volgens Bray kunnen we ze daarom (nog) niet tot 

de rationalistische traditie rekenen, die immers beheerst wordt door het denkbeeld van een 

universele, eeuwige rede die op haar beurt een universele esthetica impliceert. Wanneer het 

verstand eeuwig en universeel is, moest dit ook gelden voor de esthetica. Het verstand werd 

immers beschouwd als het belangrijkste instrument bij de vervaardiging én de beoordeling van 

kunst en schoonheid. Dit legitimeert het bestaan van permanente kunstregels, of beter 

kunstwetten, waarmee een onvergankelijke schoonheid geschraagd op de altijddurende rede 

wordt vervaardigd en verkend. Als we de uiteenzetting van de toneelregels bij François Hédelin 

d’Aubignac en Pierre Corneille vergelijken met die bij Nil Volentibus Arduum, valt inderdaad op 

dat het genootschap vaker over wetten spreekt in plaats van over min of meer vrijblijvende 

                                                             
781 Zie ook De Haas, De wetten, 1998, 45-46. 
782 Pels, Schenkeveld-van der Dussen, Gebruik, 1978, vs. 1095. 
783 Pels, Schenkeveld-van der Dussen, Gebruik, 1978, vs. 1085-1095. 
784 Bray, La formation, 1957, 127. 
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wenken of richtlijnen.785 In Frankrijk lijken kunstregels pas sinds het werk van toneeltheoreticus 

Boileau prescriptiever te worden aangewend, terwijl het genootschap de hierboven beschreven 

opvatting al vanaf 1669 moet hebben aangehangen. In Naauwkeurig onderwys, waarvan in mei 

1671 de eerste versie voltooid was, worden voorschriften vaak aangemerkt als noodzakelijk, 

waardoor het poëticale systeem van Nil een bindend karakter krijgt. Betrachting van de 

kunstregels was voor kunstenaars de aangewezen weg die moest worden bewandeld om tot het 

géwénsté résultaat té komén. ‘Gy mist zéér gróf, wilt gy 't gébaandé pad vérliézén’, zégt Péls dan 

ook in het Gebruik én misbruik.786 Al in de opdracht die aan de hervertaalde Agrippa uit 1669 

voorafgaat, wordt indirect aandacht besteed aan de leerbaarheid van toneelregels. De nog 

onkundige dichter moet echter eerst inzicht krijgen en vervolgens bereid zijn zich verder te 

ontwikkelen en kundiger te worden.787 Het idee dat goede kunst maken en herkennen leerbaar 

was, strookte met de suprematie van de rede in rationalistische kringen, al druiste dit in tegen 

de opvatting van de toenmalige filosofen over kunst en haar esthetische waarde. Zoals eerder 

beschreven waren Descartes, Spinoza en Hobbes subjectivisten op het gebied van de esthetica: 

schoonheid was volgens hen geen universele waarde, hetzelfde gold voor (goede) kunst. Met 

andere woorden: beauty is in the eye of the beholder. Daardoor was het volgens hen ook niet 

mogelijk om kunst te rationaliseren en speelde kunst in het kennisproces een ondergeschikte 

rol.788 

Evénals dé Fransé colléga’s voérdé Nil hét ésthétisch rationalismé overigens niet op alle 

gebieden alomvattend door. Zo speelde ook voor Nil de aanleg van de individuele dichter een 

wezenlijke rol bij het scheppen van goede kunst: talent was een voorwaarde voor een goed 

resultaat. Maar juist kunstenaars en dichters met veel aanleg hadden belang bij een normatief 

‘régélkorsét’, omdat zij éérdér généigd warén zich door hun artistiéké passié té latén méésléurén 

                                                             
785 D’Aubignac gébruikt in zijn La pratique du thèatre (1657) hét woord ‘loi’ sléchts énkélé kérén én mét 
betrekking tot de toneelregels zelfs maar één keer, namelijk in zijn samenvatting van het bezwaar dat 
eigentijdse dichters hebben tégén dé strikté opvolging van dé aristotélisché régéls: ‘qu' il né faut point sé 
fairé dé Loy par éxémplé’. D’Aubignac, La pratique, 1715, 20. ‘Précépté’ gébruikt hij énkélé malen met 
betrekking tot de toneelopvattingen van voornamelijk Aristoteles, maar verreweg het meest heeft hij het 
over regels (règles). Ook Pierre Corneille heeft het in de Trois discours doorgaans ovér ‘règlé’. Hij gébruikt 
niét hét bégrip ‘loi’ in dé zin van vaststaandé tonéélrégéls, conform hét bégrip ‘loi naturéllé’ of ‘loi dé la 
naturé’. Wél komt bij Cornéillé ook régélmatig hét bégrip ‘précépté’ voor. Voor Cornéillé zijn tonéélrégéls 
géén tonéélwéttén, niét ééns voorschriftén, want hij zégt: ‘Il ést constant qu’il y a des préceptes, puisqu’ il 
y a un art; mais il n’ést pas constant quéls ils sont.’ Cornéillé, ‘Discours’ 1862, 14. 
786 Pels, Schenkeveld-van der Dussen, Gebruik, 1978, vs. 1093. 
787 Zo staat in het voorwoord bij die vertaling dat er twee soorten onwetende toneeldichters zijn. De 
eerste groep bestaat uit dichters, die ‘lang op het voorgaan van quade voetstappen gedvvaalt hebbende, en 
hare dvvaling merkende, liever verdoolt vvillen blijven, als met moeite en verdriet op den rechten vveg te 
keeren; en liever afgoden van hare inbeelding vvillen zijn, als vvaardige onfangérs van één vérdiéndén lof’. 
Dé twéédé groép is niét bétér, omdat ‘dié méér dommé drift, als géoéfféndén yvér, én méér géést, als 
verstand hebbende, branden, om eens een boek in de vverelt te brengen, en mede onder de schrijvers of 
dichtérs gétélt té vvordén; méénéndé, dat zy dan in dié béhoorlijké achting zijn, vvannéér zy ’t géluk 
hebben, het uitvverpsel van een ziedend brein voor vvat lekkers op te dissen, en hunne vverken openbaar 
té zién vértoonén’. Nil, Agrippa, 1669, *2r-3v. 
788 Zie § 1.2.1 en 3.2.2. Bron: Tatarkiewicz, Pesch, Aesthetics, 1974, 361-383. 



- 190 - 

 

en zo de superioriteit van het verstand uit het oog konden verliezen. Zo schrijft Pels in navolging 

van Horatius: 

Maar óch! hoe éd’ler geest, hoe meer zy zal verwild’ren, 
Zo zy zich aan geen grond, én snoer van régels bindt, 
Maar alles uit zich zélf te weeten onderwindt!789 

Rembrandt wordt in deze – om die reden befaamde – passage aangehaald als negatief voorbeeld. 

Pels noémt hém ‘dé éérsté kéttér in dé Schildérkunst’, omdat hij van dé kunstrégéls afwéék. Dé 

manier waarop Rembrandt de natuur afbeeldde, kwam in zoverre niet overeen met de opvatting 

van dé classicistén, dat dé natuur bij hém ‘géén régéls, nóch géén rédén / Van évenmaatigheid 

gedoogde in ’s ménschén lédén’ kéndé.790 De natuur moest volgens Pels juist met behulp van 

regels worden afgebeeld, aangezien de natuur zelf volgens vaste regels verliep. Het verstand 

(kunstregels – ars) diende dus de boventoon te voeren en de aanleg (natuur – natura) in het 

gareel te houden. Daarmee bekrachtigt Pels nog eens Vondels visie (1650): ‘Natuur baért dén 

Dichtér; dé Kunst voédt hém op.’791 

4.3.3 De hartstochten 

Emoties spelen in de vroegmoderne toneelkunst een belangrijke rol. Ze waren dan ook in veel 

klassiéké én vroégmodérné tonéélpoëtica’s ondérwérp van béspiégéling. Déscartés béschrééf in 

Les passions de l’âme het ontstaan en de werking van de menselijke passies en koppelde deze aan 

bewegingen van het menselijk lichaam. Lichaam en geest ziet hij als twee gescheiden 

substanties. Met zijn opvatting dat een passie (iets verduren of ondergaan) altijd ook een 

handeling (actie) inhoudt, volgt Descartes de aristotelische leer. De Franse wijsgeer gaat ervan 

uit dat dé ziél ‘lijdt’ als hét lichaam handelt en andersom.792 In Déscartés’ léér is ér één vérschil 

tussen lichamelijke en geestelijke passies en acties.793 Descartes meent dat lichamelijke passies 

uiterst nuttig kunnen zijn voor de mens, omdat ze ervoor zorgen dat iedereen zijn lichaam in 

leven houdt.794 Passies van de ziel, kunnen mensen daarentegen verkeerd laten denken en 

handelen, indien ze het verstand beheersen.795 Daarom behoort iedereen zijn geestelijke passies 

                                                             
789 Pels, Schenkeveld-van der Dussen, Gebruik, 1978, vs. 1130-1132. Zie ook noot 787 met een beschrijving 
van de domme, ongeoefende en onverstandige dichter. 
790 Pels, Schenkeveld-van der Dussen, Gebruik, 1978, vs. 1113-1114. 
791 Vondel, Aenleidinge, 1977, 37. In de Republiek bediscussierden in de zeventiende-eeuw dichters, 
kunstenaars en theoretici of kunstregels (ars) of natuur (natura) het doorslaggevende kenmerk van de 
volmaakte kunstenaar of dichter was. Anders dan Vondel en later Pels en Nil verkoos Jan Vos de natura 
boven de regels. Regels wilde hij alleen opvolgen als die in dienst stonden van het kunstwerk. Hij zag ze 
niet als waarde an sich. Zie het voorwoord bij zijn tragedie Medea (1667), in: Vos, Buitendijk, 
Toneelwerken, 1975, 363-366. 
792 Descartes, Passions, part. I, art. 1. Zie ook: Gemmeke, Ethik contra Moral, 2002, 18-19. 
793 Descartes, Passions, part. I, art. 2. 
794 Descartes, Passions, part. II, art. 137. Zie ook: Dohrn, Erkennen, 2011, 89. 
795 Descartes, Passions, part. I, art. 2. 
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zoveel mogelijk met het verstand en door ervaringen te reguleren.796 Inzicht in het ontstaan en 

de werkwijze van emoties helpt daarbij.797 

De ziel bestaat uit de actieve wil en de passieve waarneming (het verstand), aldus Descartes. 

De wil kan zich op het lichaam óf de ziel richten; en zowel uit lichaam als geest kunnen 

waarnemingen voortkomen.798 Dat betekent dat niet alleen handelen en lijden in de cartesiaanse 

ziel samenvallen, maar ook wil en waarneming.799 Voor Descartes waren passies dus niets 

anders dan passieve gewaarwordingen – de tegenhanger van de actieve vrije wil.800 Zij ontstaan 

wanneer de menselijke ziel zich bewust wordt van prikkels die afkomstig zijn van buitenaf, van 

het lichaam of van de ziel zelf.801 

Passiés zijn nauw vérbondén mét hét lichaam, omdat zé door dé ‘animalé gééstén’ in dé 

hersenen worden opgewekt. Die animale geesten ontstaan uit bloed in de pijnappelklier, het 

coördinatiecentrum van de menselijke ziel.802 Hoe deze transformatie precies verloopt, blijft 

onduidelijk. In de pijnappelklier kunnen de passies in ieder geval de wil beïnvloeden – die ook in 

de ziel zetelt – en via de wil het handelen. Deze beïnvloeding vindt plaats door de beweging van 

de animale geesten en de pijnappelklier. Descartes gaat uit van een vrije wil en van de 

principiële beheersbaarheid van het lichaam door de ziel. Zo zegt hij in artikel 50 dat elke 

menselijke ziel door juiste bestiering de absolute macht over haar passies kan krijgen.803 

Daarmee staat hij in de traditie van de (neo)stoïci, al geeft hij zelf aan zich tegen hen te 

verzetten. Het enige fundamentele verschil met de (neo)stoïcijnse opvattingen over hartstochten 

is Déscartés’ anatomisché vérklaring voor dé héérschappij van dé wil ovér dé passiés.804 

Spinoza’s opvatting ovér dé ménsélijké afféctén in déél drié van dé Ethica wijkt op een aantal 

belangrijke punten af van Descartes, al begint ook Spinoza met de aristotelische tegenstelling 

tussen handelen en lijden. Spinoza vult beide begrippen echter volkomen anders in: hij verbindt 

ze met zijn concept van juiste (adequate) en onjuiste (inadequate, verwarde) ideeën.805 Correct 

inzicht levert juiste ideeën op, terwijl gebrekkig inzicht tot onjuiste denkbeelden leidt. Een affect 

ontstaat door het besef van een innerlijke of uiterlijke oorzaak. Als de mens begrijpt welke 

oorzaak daadwerkelijk op hem inwerkt, levert dat een juist idee op en kan de mens handelen. 

Begrijpt de mens de oorzaak niet (volledig), dan ontstaat een onjuist idee, waardoor de mens 

niet handelt maar lijdt.806 

                                                             
796 Descartes, Passions, part. II, art. 138. 
797 Descartes, Passions, part. I, art. 50. 
798 Descartes, Passions, part. I, art. 17-19. 
799 Gemmeke, Ethik contra Moral, 2002, 25. 
800 Descartes, Passions, part. I, art. 19. 
801 Descartes, Passions, part. I, art. 22, 27. 
802 Descartes, Passions, part. I, art. 31-32. 
803 Dat lijkt enigszins in tegenspraak met Descartes’ bewering enkele artikelen daarvoor, waarin hij zegt 
dat de ziel haar passies niet volledig kan bestieren. Descartes, Passions, part. I, art. 46. 
804 Gemmeke, Ethik contra Moral, 2002, 54, 64. 
805 Wat Spinoza onder juiste ideeën verstaat, had hij al in het tweede deel van zijn Ethica in definitie 4 
uiteengezet. 
806 Anders dan bij Descartes kan de mens volgens Spinoza dus niet tegelijk actief en passief zijn. 
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Affecten kunnen ervoor zorgen dat het menselijke lichaam beter of juist minder goed werkt. 

Gaat het vermogen van het lichaam vooruit, dan staat dit gelijk aan handelen. Wanneer het 

lichamelijke vermogen vermindert, lijdt de mens. Omdat aan de positieve invloed van affecten 

steeds het juiste inzicht in de affecten vooraf dient te gaan, zijn aandoeningen in feite nadelig 

voor iedereen die er niet het fijne van weet.807 De mens kan alleen van passief naar actief 

evolueren indien hij kennis verkrijgt over zijn affecten. De menselijke geest of de wil kunnen bij 

Spinoza geen controle over de aandoeningen uitoefenen. De wijsgeer verwérpt Déscartés’ idéé 

van dé vrijé wil, omdat dé méns volgéns hém géstuurd wordt door dé ‘conatus in suo éssé 

pérsérvaré’ – de drang naar zelfbehoud. Volgens Spinoza vormt deze impuls de essentie van de 

mens. Deze drang manifesteert zich op verschillende manieren, bijvoorbeeld als lust (appetitus) 

of begeerte (cupiditas). Hij noemt de conatus ‘lust’, wanneer de drang zich zowel op het lichaam 

als op de geest richt. Als de mens zich van de lust bewust wordt, spreekt Spinoza van ‘begeerte’. 

Een zekere vrijheid verwerft de mens alleen, als hij leert zijn lusten te beteugelen door ze een 

bepaalde kant op te sturen.808 

Anders dan Descartes, maar in overeentsemming met Spinoza situeert Nil het ontstaan van 

de menselijke hartstochten uitdrukkelijk niet in de pijnappelklier, maar in het hart.809 Want ‘allé 

dé déélén dés lichchaams’ [sic] zijn verbonden met de ziel, zodat er geen speciaal centrum nodig 

is waar lichaam en ziel bij elkaar komen. In Naauwkeurig onderwys wordt dan ook consequent 

hét bégrip ‘hartstochtén’ gébruikt. Dit begrip was in in Nederlandstalige (poëticale) geschriften 

overigens gebruikelijk aan het eind van de zeventiende eeuw.810 Hoewel uit Nils beschrijvingen 

van de hartstochten een gedegen kennis van allerlei poëticale opvattingen blijkt, zijn de ideeën 

van het genootschap hieromtrent duidelijk beïnvloed door Descartes en Spinoza, maar ook door 

de scholastiek en het neostoïcisme.811 

Méyér omschrijft dé hartstochtén als ‘ongéwoné béwéégingén van’t Hart, door dé bégrippén 

van goed en kwaad veroorzaakt, en van dé Ziél géwaar géwordén’.812 De bewegingen ontstaan 

door uiterlijke of innerlijke aanleidingen. Oorzaken die buiten ons liggen, nemen we met onze 

zintuigen waar. Als er een interne oorzaak speelt, kan deze lichamelijk zijn of uit de ziel 

voortkomen. Als de aandoening haar oorsprong in de ziel heeft, ligt de wil of het verstand eraan 

ten grondslag, aldus Meyer. Hij meent, net als Descartes dat de wil slechts invloed op het lichaam 

heeft, en niet direct op de hartstochten.813 Anders dan de Franse wijsgeer koppelt Meyer het 

buitengewone karakter van aandoeningen direct aan het verstand. Daarmee kunnen we 

                                                             
807 Gemmeke, Ethik contra Moral, 2002, 45. 
808 Gemmeke, Ethik contra Moral, 2002, 53. 
809 Nil, Harmsén, ‘Onderwys’, 1989, 360 [XXX]. 
810 Dirck Volckertszoon Coornhert (1522-1590) gebruikte dit begrip bijvoorbeeld al in de zestiende eeuw. 
Zie: WNT, lemma: Hartstocht. 
811 Zo zégt Stéénbakkérs ovér hoofdstuk 30, dé algéméné hartstochténléér van Méyér: ‘It contains a good 
déal of obvious yét unacknowlédgéd borrowings from Déscartés, as wéll as from Spinoza.’ Steenbakkers, 
Spinoza’s Ethica, 1994, 104-106. 
812 Nil, Harmsén, ‘Onderwys’, 1989, 359 [XXX]. Met die definitie wijkt hij af van Descartes en Spinoza. 
Steenbakkers, Spinoza’s Ethica, 1994, 106. 
813 Gemmeke, Ethik, 2002, 206-213. 
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beoordelen of een zaak voor ons nuttig of schadelijk is. Wat niet wegneemt dat een vertroebeld 

verstand een verkeerd oordeel kan vellen.814 Bij Meyer wekt de ziel, die via het verstand een 

zaak als gunstig of ongunstig onderscheidt, niet alleen de hartstochten op, maar is ze ook de 

waarnémér van émotiés én hun ‘buiténgéwoonhéid’. 

Voor Nil spelen de menselijke emoties bij het schrijven en interpreteren van toneelstukken 

een grote rol. De maker van een drama moest volgens de leden dan ook een diepgaande kennis 

van de menselijke psyche hebben. Alleen dan kon hij geloofwaardige, intrigerende handelingen 

en personages construeren die de gewenste emoties en stemmingen bij het publiek konden 

oproepen. De publieksemoties waren enerzijds bedoeld om de specifieke lering die het publiek 

uit een toneelstuk moest halen beter over te brengen. Anderzijds waren ze een essentieel 

onderdeel van het publieksvermaak. In de theoretische werken, met name in de toneelpoëtica 

Naauwkeurig onderwys, besteedde Nil veel aandacht aan de affecten. Hoe meer emoties de 

toneelauteur bij het publiek wist op te wekken, hoe beter het was.815 Het is dan ook niet 

verwonderlijk dat bijna een kwart van Nils poëtica aan de menselijke aandoeningen gewijd is. 

In de volgende paragraaf komen de opvattingen over emoties in Naauwkeurig onderwys 

nader aan de orde. De nadruk ligt hierbij op de vraag naar de verbanden met cartesio-

spinozistische ideeën. In bestaand onderzoek is betoogd dat de algemene hartstochtenleer van 

het genootschap rationalistische trekken vertoont. Deze bestaande inzichten zal ik aanvullen 

met enkele interpretatieve aspecten uit andere delen van dit toneeltheoretische geschrift. Dit 

gebeurt aan de hand van emoties die door Nil van groot belang werden geacht voor de 

toneelsituatie. Daarbij ga ik in het bijzonder in op onderlinge incongruenties en 

tegenstrijdigheden, waarvoor ik verklaringen probeer aan te dragen. De indeling van mijn 

analyse is genre-georiënteerd. In Naauwkeurig onderwys wordt een verschil gemaakt tussen 

emoties die gerelateerd zijn aan ernstig toneel, emoties die samenhangen met komisch toneel en 

emoties die door alle toneelvormen opgeroepen kunnen en/of moeten worden.816 De tragische 

gemoedsaandoeningen worden het uitvoerigst behandeld, aangezien maar liefst zes 

hoofdstukken over de affecten hierop betrekking hebben. 

4.3.3.1 De hartstochtenleer in Naauwkeurig onderwys 

Nil gaat in zijn theoretische werken op verscheidene plaatsen in op de hartstochten, maar alleen 

in Naauwkeurig onderwys gébéurt dit zéér uitvoérig. In dé voorwoordén, ‘dichtkunstigé 

ondérzoékén’ én in dé bérijmdé tonééltraktatén hébbén dé ménsélijké én théatralé 

                                                             
814 Juist dit gebeurt in Nils allegorisch toneelstuk Tieranny van Eigenbaat, waarin het gevecht tussen 
verstand, wil en redeloos eigenbelang in de menselijke ziel wordt uitgebeeld. Doordat het personage 
koning Verstand een verkeerd oordeel velt – hij meent zich uit blinde liefde in te moeten zetten voor een 
jonge vrouw – verliest hij niet alleen de grip op de ziel maar heeft dat ook nadelige effecten voor de hele 
mens (het koninkrijk). 
815 Nil, Harmsén, ‘Onderwys’, 1989, 347-348 [XXIX]. 
816 Feitelijk wordt in Naauwkeurig onderwys alleen over treur- en blijspelen gesproken. Klucht en 
zinnespel worden niet of alleen terloops genoemd. Gezien de overeenkomsten van inhoud en vorm 
kunnen wij ervan uitgaan dat het zinnespel qua publieksaffecten overeenkomt met de tragedie en de 
klucht met de komedie. 
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aandoeningen slechts een marginale plaats. Het valt bovendien op dat alle hoofdstukken over de 

affecten slechts door een handjevol Nil-leden zijn geschreven. Pels hoorde daar niet bij, en in zijn 

berijmde Horatiusvertaling en het vervolg Gebruik én misbruik krijgen de aandoeningen 

nauwelijks aandacht. In Gebruik én misbruik noemt hij twee keer terloops de hartstochten van de 

toneelpersonages; verder gaat hij een keer in vrij algemene bewoordingen op de louterende 

werking in die Griekse tragedies bij het publiek teweeg brachten door de verheven taal, stijl en 

onderwerpen.817 Daarbij impliceert hij, zoals eerder gesteld, dat het doel van het toneel erin ligt 

het publiek – en in het bijzonder de jonge regenten – té lérén ‘hunné tógtén aan dé rédén té 

ondérwérpén.’818 Dit is de enige passage waarin Pels zijn visie op emoties – hoe algemeen ook – 

laat aansluiten bij de rationalistische ideeën van Descartes. Toch kunnen Pels op basis hiervan 

geen cartesiaanse ideeën over affecten worden toegedicht. De onderwerping van de 

aandoeningen aan het verstand was in de eerste plaats een topos in de zeventiende-eeuwse 

toneelkunst. De gemeenplaats had zijn oorsprong in het neostoïcisme, dat de uitbanning van 

affecten door middel van de rede propageerde. Er is een zeker verschil tussen neostoïci en 

rationalisten wat betreft hun zienswijze van de affecten. Volgens de eersten verkeerde de mens 

in een ideale staat als hij via de ratio alle aandoeningen wist te weren (apatheia). Voor Descartes 

waren affecten menselijk en hoefden ze alleen ten dele te worden vermeden of afgezwakt, 

afhankelijk van het effect van de aandoening op de mens. 

Er zijn in Naauwkeurig onderwys niét mindér dan acht hoofdstukkén, ofwél ‘dagén’, 

uitsluitend aan de menselijke hartstochten als dramatisch fenomeen gewijd (zie tabel 3). Deze 

hoofdstukken vormen niet alleen thematisch een eenheid, ze volgen elkaar in de poëtica 

eveneens op.819 Daarnaast worden de hartstochten ook in hoofdstukken behandeld die niet 

louter de affecten tot onderwerp hebben. Het meest uitvoerig gebeurt dit in hoofdstuk XI. Het 

gevolg daarvan is dat de ideeën over de affecten door het hele Naauwkeurig onderwys verspreid 

zijn. 

                                                             
817 Uitgebeeldé hartstochtén: ‘Dit was één gééstig slag van dansén, méést in mynén / Béstaandé, om liéfdé, 
toorn, békomméringén, pynén, / Vérwond’ring, blydschap, hoop, én vréés, én al hétgéén /  Men hartstógt 
noemen kan, voor’t oog van iédér één, / Door buigingén van ’t lyf, grimmassén, vréémdé sprongén / Zo uit 
té drukkén, als door hulp van ménschétongén’, Péls, Schénkévéld-van der Dussen, Horatius, 1973, vs. 493-
498; ‘En échtér hééft dé Cid door al dié névéls héénén, / Gélyk één’ héld’ré zon, hét Schouwtoonéél 
bescheénén. / Dé grootsté wélstand, na myn oordéél, géévén wél / Dé zéd’lykhéédén, én hartstógtén van 
dat Spél’, Péls, Schénkévéld-van der Dussen, Gebruik, 1978, vs.1041-1044. Opgéroépén hartstochtén: ‘Op 
wélke voet de hooggeschoeide Sophoclés, / En néffens hém de nét bespraakte Euripidés / Het Schouwspél 
zulk één’ lóf, én luistér déê vérkrygén, / Tót zulk één’ hoogé trap van ééré, én aanzién stygén, / Dat by den 
oudén Griék één’ wélgéboor’ne ziel / Dier mannen lés voor wét, én spreuk voor Gódspraak hiel. / Want zy 
mét déftige voorbeelden, héchte réden, / En aangenaame styl veele ongerégeldheeden, / En tógten ten 
gemoede uitdreeven, niet op de één, / Of de ander mikkende; maar ’t was in ’t algéméén / Uit éd’lé drift, 
om élk te leeren, én believen, Als zy de deugden tót dé hémél toé vérhiévén, / En dé ondéugd vloéktén.’, 
Pels, Schenkeveld-van der Dussen, Gebruik, 1978, vs. 107-119. 
818 Pels, Schenkeveld-van der Dussen, Gebruik, 1978, vs. 474. 
819 Het gaat hierbij om hoofdstuk 29 tot en met 37, met uitzondering van hoofdstuk 35. 
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Hoofdstuknummer – titel820 Auteur Inhoud 

XI – [Ø]821 Vandé Nuttighéid, én’t vérmaak dér 

Tooneelspelen 
Van Koppenol 

Verlangen, voldoening en 

hartstochten in het algemeen 

XXIX – [29e Dag] Vande Hartstoghten die in een 

Treurspel te beweegen zijn. 
Meyer Vrees en medelijden 

XXX – [30e Dagh] Vande Hartstoghten. Meyer 
Algemene beschrijving en definitie 

van hartstochten.822 

XXXI – [31e Dagh] Van het verwekken der 

Hartstoghten in een Treurspel in’t Algéméén. 
Bouwmeester 

Het generen van hartstochten: bij 

wie, door wie, hoe, waar en waarom? 

XXXII – [32e Dagh] Welke de voornaamste 

hartstochten zijn, die men in den Toehoorder 

moet zoeken te verwekken. 

Van Koppenol 

Vrees is de nuttigste theatrale 

hartstocht; nieuwsgierigheid en 

verlangen zijn de vermakelijkste; 

verwondering en medelijden zijn 

zowel de nuttigste als vermakelijkste 

hartstochten. 

XXXIII – [33e Dagh] Hoe men de 

Niéuwsgiérichéidt én ’t Vérlangén vérwékkén 

zal. 

Auteur 

onbekend: 

Van Koppenol 

of Meyer823 

Nieuwsgierigheid, verlangen 

XXXIV – [34e Dag] Hoe de Nutste en 

Vermaakelijkste Hartstochten in een Treurspel 

in’t bijzondér zijn op té wékkén. 

Meyer Verwondering, medelijden 

XXXV – [37e Dagh] Of door de Verwondering de 

gemoederen der Aanschouweren alzo wel 

gezuivert konnen worden van Hartstochten, 

als door het Meedelijden en Vreeze van 

Aristoteles. 

Bouwmeester Verwondering, vrees, medelijden 

XXXVII – [36e Dagh] Welke Hartstochten in een 

Blijspel zijn, en hoedaanig die verwekt moeten 

worden. 

Auteur 

onbekend824 
Verheuging 

Tabel 3  Overzicht van hoofdstukken over hartstochten in Naauwkeurig onderwys .  

                                                             
820 De Romeinse cijfers verwijzen naar de volgorde en daadwerkelijke nummering in de Naauwkeurig 
onderwys-editie uit 1765 weer. De cijfers die in woorden zijn weergegeven, weerspiegelen de volgorde, 
zoals die oorspronkelijk door het genootschap in het handschrift was opgesteld. 
821 In het handschrift ontbreekt bij dit hoofdstuk dé vérmélding ‘Zévéndé Dag’. In hét hiér voorliggéndé 
overzicht heeft het een uitzonderingspositie. Ten eerste staat het helemaal aan het begin van het werk, 
terwijl de overige hoofdstukken over emoties pas in de tweede helft te vinden zijn. Ten tweede komen 
emoties in dit hoofdstuk alleen zijdelings aan de orde. 
822 Méyér béhandélt zo’n véértig vérschilléndé hartstochtén, dat zijn: droéfhéid, ‘vréught’, één ‘droéfhéit 
die de franschén régrét noémén’, ‘blydschap’, ‘vérgénoéging’, bérouw, dankbaarhéid, toorn, haat, béhagén, 
‘afkéérighéid’, liéfdé (mét dé subémotiés: genegenheid, vriendschap en devotie), glorie, schaamte, een 
‘blydschap zondér naam’, afgunst, médélijdén, zélftévrédénhéid, ‘moéyélijkhéidt’, gunst, 
vérontwaardiging, niéuwsgiérighéid, roémzucht, wraakzucht, divérsé soortén ‘bégéért’ dié voortkomén 
uit ‘béhaagén én afkéérighéidt’, séksuélé drift, vértrouwén, hoop, vréés, wanhoop, jalouzié, angst, 
wroeging, moed, stoutheid, ‘bloothéidt’, ‘vértzaagthéidt’. Voor één ovérzicht van dé béhandéldé 
hartstochten in Meyers algemene affectenleer, zie Steenbakkers, Spinoza’s Ethica, 1994, 128. 
823 Zie de opmerking van Ton Harmsen in Nil, Harmsén, ‘Onderwys’, 1989, 382. 
824 Anders dan Dongelmans acht Harmsen het mogelijk dat Reinier van Diephout de auteur van dit stuk is. 
Van Diephout had de opdracht hiervoor gekregen, zie de toelichting van Harmsen in: Nil, Harmsen, 
‘Onderwys’, 1989, 398. 
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Een bespreking van de hartstochtenleer in Naauwkeurig onderwys is onvermijdelijk een 

gecompliceerde zaak: de hoofdstukken zijn door verschillende auteurs geschreven en hun 

opvattingen komen niet altijd overeen, en bovendien zijn de ideeën per auteur vaak ook niet 

consistent. Verder dient de lezer van deze poëtica zich ervan bewust te zijn dat Nil een 

ondérschéid maakt tussén hartstochtén dié door ‘toonééllistén’ wordén uitgébééld (mimésis) én 

affecten die bij de toeschouwers worden opgewekt.825 De nadruk ligt in Naauwkeurig onderwys 

op het evoceren van emoties bij het publiek. De reden hiervoor is, aldus Meyer, de status van het 

publiek als doelgroep.826 De functiegerichte, doelgroepgeoriënteerde insteek is niet alleen 

kenmerkend voor de hartstochtenleer in Naauwkeurig onderwys, maar voor de preromantische 

toneelopvattingen in het algemeen, met als belangrijke voorbeelden de catharsisleer uit de 

aristotelische poëtica, het utile dulci-ideaal bij Horatius en Corneilles opvattingen over de 

hartstochten in de toneelkunst. Baanbrekend zijn Nils pogingen om rationalistische ideeën over 

de hartstochten te verbinden met de klassieke toneelpoëtica. We zullen in het nu volgende 

proberen de verschillende draden te ontwarren. Onderstaand schema geeft alvast een overzicht 

van de materie. 

Bij het onderzoek naar overeenkomsten in de benoeming en definitie van de aandoeningen, 

valt op dat juist de traditioneel theatrale emoties medelijden en vrees nogal hybride overkomen. 

Verder zijn de affecten verwondering, vergenoeging en verheuging in de hartstochtenleer van 

Naauwkeurig onderwys buitenbeentjes. De inconsistente afschildering van deze emoties zal ik 

nog nader duiden en verklaren. 

4.3.3.2 Het onderzoek naar Nils hartstochtenleer 

Inhoudelijk vertonen de hoofdstukken over de gemoedsbewegingen in Naauwkeurig onderwys 

een aantal tegenstrijdigheden.827 De beschrijving en analyse van de hartstochten gebeurt 

namelijk vanuit verschillende invalshoeken. Enerzijds worden de hartstochten benaderd vanuit 

een poëticaal-retoricale optiek, anderzijds met de bril van rationalistische denkers als Descartes 

en Spinoza. Dezelfde tweedeling vinden we terug in twintigste-eeuwse studies over de 

hartstochten in Naauwkeurig onderwys. Zo benadrukt Harmsen in zijn editie van Naauwkeurig 

onderwys de directe en indirecte beïnvloeding door literair-theoretische werken van schrijvers 

als Aristoteles, Horatius en Corneille. Hij wijst die overeenkomsten nauwgezet aan.828 Ook Konst 

verbindt in zijn proefschrift de hoofdstukken over de affecten met de ideeën van de klassieke 

toneelpoëticale autoriteiten.829 Deze aanpak is ingegeven door het feit dat de leden van het 

                                                             
825 ‘Toonééllist’ wordt in hét Naauwkeurig onderwys zowel voor acteur als voor toneelpersonage of rol 
gebruikt. 
826 ‘In wien de hartstoghten verwekt moeten worden. Het is zeeker dat dezelve voornamelijk inde 
Aanschouwers behoorde verwekt te worden, nademaal om derzelver wille het geheele Treurspel gemaakt 
en gedicht word, om vértoont té konnén wordén […]’. Nil, Harmsén, ‘Onderwys’, 1989, [XXXI], 371. 
827 Een voorbeeld is de status van de verwondering, waarover later meer. Zie ook Konst, Woedende 
wraakghierigheidt, 1993, 213. 
828 Vgl. de toelichtingen van Harmsen achter de capita 29 tot en met 35 en 37 in Nil, Harmsén, ‘Onderwys’, 
1989. 
829 Konst, Woedende wraakghierigheidt, 1993, 212-220. Hier wordt met name gedoeld op de passages die 
gaan over het Frans-classicistische toneel. 
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genootschap zelf ruimschoots refereerden aan Aristoteles, Horatius, Corneille et cetera als 

autoriteiten en bronnen van inspiratie.830 Dankzij de studie van Harmsen is de receptie van de 

poëticale bronnen door Nil reeds bekend en deze zal hier dan ook alleen terloops aan bod 

komen. De rationalistische invloeden in (het) Naauwkeurig onderwys zijn onder 

literatuurhistorici minder bekend: onderzoek op dit gebied is immers vooral door 

filosofiehistorici verricht. De resultaten van deze studies zullen hier eerst kort worden 

besproken en daarna met eigen onderzoeksresultaten worden aangevuld. 

In tegenstelling tot de poëticale autoriteiten worden de rationalistische wijsgeren in 

Naauwkeurig onderwys nergens bij name genoemd. Dat Spinoza onvermeld blijft, laat zich 

verklaren door de felle weerstand tegen zijn vrijzinnige ideeën, waardoor hij relatief geïsoleerd 

raakté binnén hét toénmaligé publiéké wéténschapsdiscours. Dat Déscartés’ naam événmin 

genoemd wordt, heeft mogelijk te maken met het feit dat ook het cartesianisme na 1670 in 

toenemende mate onder vuur kwam te liggen, omdat het verantwoordelijk werd geacht voor de 

opkomst van het radicalere spinozisme.831 Slechts één indirecte verwijzing naar de 

contemporaine filosofie komen we tegen in hoofdstuk 30 (Vande Hartstochten), waar Meyer de 

cartesiaanse opvatting over de pijnappelklier als verbindingsstuk tussen ziel en lichaam 

tegenspreekt.832 

Toch bevat de poëtica veel meer verwijzingen naar en invloeden van de twee genoemde 

filosofen. In de jaren vijftig van de vorige eeuw merkte Thijssen-Schoute al op dat hoofdstuk 30 

‘naast véél cartésiaansé, dé spinozistisché définitiés voor dé bégrippén liéfdé én haat’833 bevat. 

Van de Louw ging hier 25 jaar later in zijn proefschrift over laatzeventiende- en 

vroegachttiende-eeuwse toneel eveneens op in. In navolging van beide onderzoekers wees 

Konst erop dat Harmsen in zijn editie van Naauwkeurig onderwys dé cartésiaansé invloéd ‘zo 

goéd als onbésprokén’ hééft gélatén. Konst geeft een drietal voorbeelden van (bijna) letterlijk 

vertaalde passages uit Les passions de l’âme van Descartes.834 Rond dezelfde tijd toonde 

Steenbakkers precies aan welke ideeën van Descartes en Spinoza inhoudelijk overeenkomen 

met hoofdstuk 30 uit Naauwkeurig onderwys, nadat Klever had laten zien dat Meyers en 

Spinoza’s affécténlérén nauw mét élkaar vérwant zijn.835 De opvallendste analogieën betreffen 

de definities van liefde en haat, de idee van het zelfbehoud en daarmee samenhangend die van 

het goede en het kwade. Steenbakkers komt tot de volgende conclusie: 

Meyer is an interesting and orginal representative of a current that has been designated as 
‘Cartésio-Spinozism’. Thé téxt in quéstion, chaptér 30 of thé colléctivé work Ondérwys in dé 

                                                             
830 Zie o.a. Nil, Harmsén, ‘Onderwys’, 1989, 345-347 [XXIX], 371 [XXXI], 382 [XXXIII], 385-388 [XXXIV], 391-392 
[XXXV]. 
831 Israel, Radicale Verlichting, 2005, 41. 
832 Nil, Harmsén, ‘Onderwys’, 1989, [XXX], 360. 
833 Thijssen-Schouté, ‘Lodéwijk Méyér’, 1967, 190. 
834 De vertaalde passages komen overigens niet overeen met Glazemakers Les passions de l’ame, of de 
lijdingen van de ziel; in de Fransche taal beschreven, en door J.H. Glazemaker vertaalt, (1656). Konst, 
[Recensie], 1991. 
835 Steenbakkers, Spinoza’s Ethica, 1994, 103-128. Steenbakkers beperkt zich in zijn analyse tot hoofdstuk 
30 [XXX] uit Naauwkeurig onderwys. Zié ook Klévér, ‘Lodéwijk Méyér’, 1991. 
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tooneel-poëzy, exemplifies both his originality and his remarkable blend of Cartesianism and 
Spinozism.836 

Steenbakkers geeft hier een positievere verklaring voor de divergenties tussen Meyers 

hartstochtenleer en de ideeën van de rationalistische filosofen dan Thijssen-Schoute in de jaren 

vijftig had gedaan. Zij was er van overtuigd dat de verschillen voortkwamen uit Meyers 

onvermogen de intenties van de twee rationalistische filosofen te begrijpen. De bekrompen 

moraal in Nils toneelwerk was daar volgens haar een uiting van.837 

4.3.3.3 De algemene hartstochtenleer van Meyer 

Hoofdstuk 30 van Naauwkeurig onderwys bevat een beknopte, zeer rationalistisch gekleurde 

algemene hartstochtenleer. Behalve de bijna letterlijk vertaalde passages die Meyer voor dit 

hoofdstuk aan Déscartés’ Les passions de l’âme heeft ontleend, zijn in de tekst ook 

overeenkomsten aan te wijzen  mét Spinoza’s Ethica. Het gaat dan niet om letterlijke, maar om 

inhoudelijke analogieën, zoals Steenbakkers heeft aangetoond.838 

Meyer beschrijft in dit hoofdstuk het ontstaan van de afzonderlijke emoties. Een hartstocht is 

volgens hem een door de ziel waargenomen bijzondere beweging van het hart, vandaar de naam 

hartstocht. Die beweging in het hart wordt opgewekt als gevolg van de waarneming van een 

goede of slechte zaak. Dat proces verloopt volgens Meyer als volgt: wanneer wij een zaak 

waarnemen, wordt die door de ziel als goed of kwaad gekwalificeerd. Goed en kwaad stelt Meyer 

net als Spinoza en Koerbagh gelijk aan nut en onnut.839 Uit het besef dat het om iets goeds of 

kwaads gaat, ontstaat in het hart een aandoening: de emotie. Voor het ontstaan van hartstochten 

is het niet van belang of de zaak daadwerkelijk nuttig of nadelig is; het volstaat dat deze als 

zodanig wordt ervaren. Dezelfde gedachtegang treffen we bij Spinoza.840 Afhankelijk van hoe de 

zaak door de ziel is beoordeeld, ontstaat er vervolgens blijdschap of droefheid in het hart. 

Blijdschap en droefheid doen zich volgens Meyer alleen voor wanneer het waargenomen object 

zich in het verleden of het heden bevindt. Heeft het echter betrekking op de toekomst, dan 

ontstaat de derde basisemotie: begeerte. Dat is de begeerte het nuttige te verkrijgen en aan het 

nadelige te ontkomen. Alle overige emoties laten zich tot blijdschap, droefheid of begeerte 

herleiden. Zo is vrees een vorm van begeerte die ontstaat als wij de kans klein achten aan iets 

nadeligs te ontkomen of hetgeen we begeren te zullen krijgen.841 De basisemoties vormen de 

hoofdcategorieën binnen de hartstochtencatalogus. Hieruit ontwikkelt Meyer systematisch 

verschillende subniveaus van (sub-)emoties die afhankelijk zijn van specifieke parameters, zoals 

het tijdstip, of de hoedanigheid van het object waarop de emoties betrekking hebben. 

                                                             
836 Steenbakkers, Spinoza’s Ethica, 1994, 126. 
837 Thijssen-Schouté, ‘Lodéwijk Méyér’, 1967, 185; Thijssen-Schoute, Verbeek, Nederlands cartesianisme, 
1989, 427. 
838 Voor een uitvoerige bespreking van dit hoofdstuk zie Steenbakkers, Spinoza’s Ethica, 1994, 103-128. 
839 Steenbakkers, Spinoza’s Ethica, 1994, 107; Koerbagh, Wielema, A Light, 2011, 208-210; Van Bunge, 
‘Introduction’, 2011, 25. 
840 Steenbakkers, Spinoza’s Ethica, 1994, 108. 
841 Nil, Harmsén, ‘Onderwys’, 1989, 363-364 [XXX]. 
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Spinoza hanteert dezelfde drie primaire hartstochten als Meyer.842 Descartes veronderstelt 

daarentegen zes basisemoties.843 Naast blijdschap, droefheid en begeerte zijn dit verwondering, 

liefde en haat. Verwondering ligt volgens Descartes aan de oorsprong van elke emotie, aangezien 

zij de voorwaarde vormt voor alle overige gemoedsaandoeningen. Wanneer wij een zaak niet als 

bijzonder aanzien, kan ze geen emoties bij ons oproepen.844 Anders dan Spinoza maar in 

overeenstemming met Descartes gaat Meyer ervan uit dat begeerte uitsluitend op de toekomst is 

gericht. Daarentegen komt Méyérs définitié van ‘goéd’ én ‘kwaad’ als réspéctiévélijk nuttig én 

schadelijk ovéréén mét Spinoza’s – en overigens ook Koerbaghs – opvattingen hieromtrent.845 

Hoofdstuk 30 is een algemene affectenleer; alleen aan het einde gaat Meyer op de toneelkunst 

in. Dit hartstochtenhoofdstuk verschilt daardoor van de overige zeven hoofdstukken over de 

menselijke aandoeningen, die wel specifiek over toneel gaan. In feite is dit hoofdstuk een 

inleiding of een kader voor de volgende hoofdstukken over emoties. Meyer presenteert de 

universele hartstochtenleer echter ook als belangrijk instrumentarium voor de dichter, die er de 

doelstellingen van dé tonéélkunst ‒ lering door vermaak ‒ mee kan bereiken. 

Gemoedsaandoeningen die bij het publiek worden opgewekt, hebben volgens Meyer naast een 

recreatieve ook een cognitieve functie. Om de emoties gericht te kunnen oproepen en gebruiken, 

moet een dichter kennis hebben over hun ontstaan en functioneren, aldus Meyer.846 

4.3.3.4 De niet-genregebonden publieksemoties 

Naast de algemene affectenleer worden in Naauwkeurig onderwys de hartstochten besproken 

die door toneelstukken kunnen worden opgewekt. Daarbij maakt het genootschap een 

onderscheid tussen publieksemoties en affecten die door de personages worden uitgebeeld. De 

affecten van de personages moeten corresponderen met de nagestreefde publieksemoties en 

mogen deze niet verstoren. Als een personage bijvoorbeeld met de dood wordt bedreigd, dan 

mag hij of zij niet vrolijk zijn of in de lach schieten, omdat dit ten koste zou gaan van de 

géloofwaardighéid. Hét publiék zou zo’n scèné niét sériéus kunnén némén. Dé uitgébééldé 

emoties moeten passen bij de situatie, zodat het publiek zich kan inleven en het beoogde 

publiekseffect kan worden bewerkstelligd. Bouwmeester verwoordt dit in hoofdstuk 31 als 

volgt: 

Het is zeeker dat dezelve [de hartstochten, TH] voornamelijk inde Aanschouwers behoorde 
verwekt te worden, nademaal om derzelver wille het geheele Treurspel gemaakt en gedicht word, 

                                                             
842 Spinoza, Ethica, deel III, 11 scholium. 
843 Het afleiden van passies of affecten uit basisemoties vinden we ook in de stoïsche hartstochtenleer. Zo 
ging ook Cicero uit van vier basisemoties waaruit talrijke emoties konden ontstaan. Gemmeke, Ethik 
contra Moral, 2002, 64. 
844 Descartes, Passions, part. II, art. 53. 
845 Nil, Harmsén, ‘Onderwys’, 1989, 360 [XXX]. Voor meer voorbeelden zie Steenbakkers, Spinoza’s Ethica, 
1994. Voor Koerbaghs definitie van goed en kwaad zie, Koerbagh, Wielema, A Light, 2011, 208-210. Zie 
ook Wiep van Bunges inleiding bij Koerbaghs Ligt: Van Bungé, ‘Introduction’, 2011, 25. 
846 Nil, Harmsén, ‘Onderwys’, 1989, 347 [XXIX]: ‘Om hét wélké [opwékkén van dé aangénaamsté affécten, 
TH] uit te voeren, het zeer behulpelijk zoude zyn voor den Tooneeldichter de natuur en onderscheiden 
hartstochten ter deegen te kennen, en ook de middelen door dewelke zy inde Aanschouwers te 
véroorzakén zyn.’ 
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om vertoont te konnen worden; maar aangezien de Tooneellisten [personages, TH] niet en zyn 
doode of leevenlooze werktuigen, maar gelijk zy inder daadt zyn ook voor menschen in het 
Treurspel, hoewel anders gepersoneert als zy waarlijk zyn, hunne rol speelen, en hun deel daar in 
hebben. Zo volgt dat de Treurdichter in zyne Tooneelisten ook moet verwekken zoodaanige 
harstoghten als met de deelen der Geschiedenis die vertoont wordt overeenkoomen: want de 
Tooneellisten onder elkander redeneerende van haat, liefde, deucht, ondeucht enz. of elkander 
trachtende te overreden, verbidden, bestraffen, verwijten, bespotten enz. verwekken of behoorden 
in elkander te verwekken zulke hartstoghten als de geleegentheid der zaake vereischt.847 

De publieksaffecten waren al dan niet verbonden aan specifieke toneelgenres (komedie, klucht, 

tragedie, zinnespel en dergelijke). De – onbekende – auteur van hoofdstuk 37 van Naauwkeurig 

onderwijs, dat gaat over de affecten die door blijspelen kunnen worden opgewekt, vat dit 

samen.848 Hij stélt dat ‘alle Toonéélspéélén’ bij hét publiék dé ‘algéméné’ hartstochtén, té wétén 

‘vérwondéringh, niéuwsgiérichéidt, Vérlangén én Vérgénoégingh [tévrédénhéid]’ moeten 

oproepen.849 De schrijvér wéidt hiér niét vérdér ovér uit, want van ‘dézé algémééné hartstochtén 

is génoég gésprokén in dé vérhandéling van dé hartstochtén dés Tréurspéls’.850 

Tamelijk aan het begin van Naauwkeurig onderwys, in het zesde hoofdstuk over het nut en het 

vermaak van toneelspelen, ver voor de uitvoerige behandeling van de affecten aan bod komt, 

noémt Van Koppénol als ‘algéméné’ publiéksafféctén alléén vérlangén én bévrédiging.851 

Verwondering en nieuwsgierigheid noemt hij daar niet expliciet, waarmee hij afwijkt van 

hoofdstuk 37. Wel worden nieuwsgierigheid en verlangen in hoofdstuk 33 als vermakelijkste 

hartstochten genoemd.852 Verlangen en tevredenheid, die volgt op de vervulling van het 

verlangen, zorgen er volgens Van Koppenol voor dat het publiek zich vermaakt. Vermaak 

ontstaat verder door het opwekken van emoties in het algemeen.853 Van Koppenol stelt dat de 

toeschouwer wil weten hoe het stuk afloopt, op voorwaarde dat de handeling spannend is en het 

stuk het publiek voldoende prikkelt. Dit verlangen naar kennis omtrent de afloop wordt aan het 

einde van het toneelstuk bevredigd door de ontknoping van de handeling. Het bevredigde 

verlangen zorgt bij toeschouwer en lezer voor een aangenaam gevoel, namelijk tevredenheid. 

Naast de publieksemotie van het vermakende verlangen kan het publiek dezelfde emoties 

ondergaan als de personages. Voorwaarde hiervoor is dat de affecten van de personages 

overtuigend en passend overkomen.854 Dat is de tweede gelegenheid tot vermaak, aldus Van 

Koppenol. Van deze vorm maken ook emoties van het publiek deel uit die ontstaan wanneer 

verschillende, vaak tegengestelde types ten tonele worden gevoerd, zoals vorst en onderdaan, 

                                                             
847 Nil, Harmsén, ‘Onderwys’, 1989, 371-372 [XXXI]. 
848 Nil, Harmsén, ‘Onderwys’, 1989, 397 [XXXVII]. 
849 Nil, Harmsén, ‘Onderwys’, 1989, 397 [XXXVII]. 
850 Nil, Harmsén, ‘Onderwys’, 1989, 397 [XXXVII]. 
851 Hét gaat hiérbij om hoofdstuk zés (Vandé Nuttighéid, én’t vérmaak dér Toonéélspéélén). 
852 Nil, Harmsen, ‘Onderwys’, 1989, 381-382 [XXXIII]. Het is niet duidelijk wie dit hoofdstuk heeft 
geschreven: Meyer of Van Koppenol. Voor overeenkomsten met de Franse theorievorming en een 
verwijzing naar de ideeën van Descartes zie het artikel van Konst over dit hoofdstuk. Konst, ‘De theorie’, 
1992. 
853 Nil, Harmsén, ‘Onderwys’, 1989, 67 [VI]. 
854 Van Koppenol beroept zich hier op Horatius en citeert een relevante passage uit de Ars poetica. Nil, 
Harmsén, ‘Onderwys’, 1989, 67 [VI]. 
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oud en jong, man en vrouw. Van Koppenol verklaart niet hoe de opwekking van affecten in zijn 

werk gaat. Verwondering en niéuwsgiérighéid, dé twéé ‘algéméné’ afféctén uit hoofdstuk 37, 

behandelt Van Koppenol aan het begin van Naauwkeurig onderwys niet. 

Hét lijkt ér stérk op dat hét lijstjé mét dé ‘algéméné’ hartstochtén uit hoofdstuk 37 is 

saméngéstéld uit dé ‘vérmaakélijksté’ én dé ‘té gélijk nutsté én Vérmaakélijksté’ émotiés uit Van 

Koppenols hoofdstuk 32 over de tragedie.855 In hoofdstuk 37 is alleen medelijden weggelaten, 

een emotie die traditioneel bij het tragische genre hoort en die samen met vrees de grondslag 

vormt van dé aristotélisché catharsisléér. Niéuwsgiérighéid, vérlangén én ‘vérgénoéging’ (hiér in 

de betekenis van tevredenheid) behoren volgens Van Koppenol tot de meest onderhoudende 

affecten van de tragedie.856 De eerste twee ervaart de toeschouwer alleen tijdens de 

toneelopvoering. Is het drama volgens de regels geconstrueerd, dan zal de toeschouwer tijdens 

en vooral ook na het zien van het spel bovendien tevredenheid voelen.857 Tevredenheid is een 

van de voornaamste tragische aandoeningen, aldus Van Koppenol, evenals medelijden, omdat 

beide niet alleen vermakelijk maar ook nuttig zijn.858 De tevredenheid tijdens en na het zien of 

lezen van een drama zijn ongeveer even sterk, mits het stuk volgens de regels is gecomponeerd.  

4.3.3.4.1 VERWONDERING 

Dé définitiés van ‘vérwondéringh’ én ‘vérgénoéging’ vérschillén in Naauwkeurig onderwys 

aanzienlijk van elkaar. In Meyers algemene hartstochtenleer komt verwondering niet ter sprake. 

Van Koppenol behandelt de emotie twee hoofdstukken verderop wel, maar noemt deze 

uitdrukkelijk ‘géén hartstocht’, omdat ‘hét hart gééné ongéwooné béwééging door haar 

ontfangt’.859 Dit komt ovéréén mét Spinoza’s béoordéling van dé vérwondéring (admiratio) zoals 

Piet Steenbakkers deze in 1994 heeft beschreven.860 Admiratio is voor Spinoza geen aandoening, 

omdat zij ontstaat door de waarneming of voorstelling van iets geheel nieuws, zonder dat de 

geest er direct het etiket goed (voordelig) of slecht (nadelig) op plakt.861 Bij een affect hoort deze 

notie van goed of slecht juist wel: de waarneming van iets wat de geest als goed of slecht 

kwalificeert, leidt tot een beweging van het hart, die door de ziel wordt waargenomen. Dat 

laatste staat gelijk aan de emotie. Descartes ziet de verwondering (l’admiration) daarentegen 

wél als hartstocht én zélfs als ‘la prémièré dé toutés lés passions’.862 

Om het geheel nog complexer te maken: ook Corneille heeft zijn eigen definitie van 

admiration. Volgens de Franse toneeldichter en -theoreticus heeft de admiration een grote 

cathartische werking, zoals we bij Meyer in het 34e en bij Bouwmeester in het 35e hoofdstuk 

kunnen lezen: 

                                                             
855 Nil, Harmsén, ‘Onderwys’, 1989, 379 [XXXII]. 
856 Nil, Harmsén, ‘Onderwys’, 1989, 379 [XXXII]. 
857 Nil, Harmsén, ‘Onderwys’, 1989, 378 [XXXII]. 
858 Nil, Harmsén, ‘Onderwys’, 1989, 379 [XXXII]. 
859 Nil, Harmsén, ‘Onderwys’, 1989, 378 [XXXII]. 
860 Steenbakkers, Spinoza’s Ethica, 1994, 120-122. 
861 Spinoza, Ethica, deel III, définitié van ‘Béwondéring’ (admiratio), 313, 315. 
862 Descartes, Passions, part. II, art. 53. 
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De verwondering inde kijkers over deze zo groote en ongemeene deucht en heldachtige 
kloekmoedicheidt ontstaande is oorzaak van een Liefde tot dezelve, die noodwendig op de 
verwondering inde aanschouwers volgt. Waar in de Heer Corneille een vry zeekerer wyze vindt 
van’t gémoédt té zuivérén als in’t méédélijdén én vréézé van Aristotélés […].863 

en 

[M]aar aangezien de Hr. Corneille in het onderzoek over zyn Nicomede zegt dat hy inde 
verwondering, die men over zyn deugd heeft, een wyze van het zuiveren der hartstochten vindt, 
daar Aristoteles niet van heeft geschreven, en die mogelijk zekerder is als die, welke hy het 
Tréurspél voorschrijft door middél van médélijdén én vréézé […].864 

Essentieel is dat admiration bij Corneille niet staat voor verwondering, maar voor bewondering 

van de toneelheld en diens deugd. Bij Corneille is het begrip positief. Descartes, Spinoza en 

Bouwmeester gebruiken het begrip daarentegen neutraal. Bij hen vormt de verbazing over iets 

onbekends de kern: verwondering komt voort uit de gewaarwording van iets onbekends of 

bijzonders.865 Dit kan zowel iets goeds of iets nadeligs inhouden. In de eerder geciteerde 

passages gebruiken Meyer en Bouwmeester het begrip verwondering in de corneillaanse zin van 

bewondering, terwijl Van Koppenol de neutrale lezing van Spinoza en Descartes volgt. 

Steenbakkers vermoedt dat er binnen het genootschap geen consensus heerste over deze 

gemoedsbeweging en hij suggereert dat de publicatie van Naauwkeurig onderwys ook juist om 

die reden werd uitgesteld.866 De tegenstrijdigheden binnen de afzonderlijke hoofdstukken, 

kunnen mijns inziens ook uit de werkwijze van het genootschap zijn voortgekomen. De 

voordrachten werden immers door de overige genootschapsleden van commentaar voorzien en 

later integraal herzien. Op die manier zijn er mogelijk divergenties in terecht gekomen. Het is 

echter ook denkbaar dat de heterogene beschrijving van verwondering niet berust op een 

begripsverschil tussen Van Koppenol, Bouwmeester en Meyer dat voortkwam uit een afwijkende 

hiërarchie van de gebruikte bronnen, maar dat de incongruenties noodzakelijkerwijs het 

resultaat zijn van de poging om de uiteenlopende ideeën tot een sluitend geheel te vormen. Niet 

alleen de fricties tussen het cartesiaanse en spinozistische systeem zorgen voor ambiguïteiten, 

maar ook dé tégénstéllingén tussén dé divérsé tonéélpoëtica’s. Dézé vérklaring dringt zich dés té 

meer op, omdat de inconsistenties niet alleen tussen de schrijvers onderling zijn aan te wijzen, 

maar ook binnen de hoofdstukken van één en dezelfde auteur.867 Zo noemt Van Koppenol de 

verwondering aanvankelijk geen hartstocht, maar vervolgens valt ze in hetzelfde hoofdstuk 

telkens wél onder die noemer. Hetzelfde gebeurt in hoofdstuk 35, waar Bouwmeester het begrip 

‘vérwondéring’ éérst in dé néutralé bétékénis van Déscartés én Spinoza gébruikt én vérvolgéns 

                                                             
863 Nil, Harmsén, ‘Onderwys’, 1989, 388 [XXXIV]. 
864 Nil, Harmsén, ‘Onderwys’, 1989, 391 [XXXV]. 
865 Descartes, Passions, part. II, art. 53; Spinoza, Ethica, III, scholium bij propositie 53; Nil, Harmsen, 
‘Onderwys’, 1989, 391 [XXXV]. 
866 Ovér ‘vérwondéring’ als twistpunt in hét Naauwkeurig onderwys zie Steenbakkers, Spinoza’s Ethica, 
1994, 120-122. 
867 Zie bijvoorbeeld: Nil, Harmsén, ‘Onderwys’, 1989, caput 32 [XXXII], 35 [XXXV]en 36 [XXXVI]. 
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in overeenstemming met de corneillaanse invulling ervan, als iets positiefs in de zin van 

‘béwondéring’ of ‘achting’. 

Bij alle uiteenlopende invullingen van het begrip zijn in ieder geval Bouwmeester en Van 

Koppenol het erover eens dat aan de verwondering een bijzondere plaats toekomt tussen de 

publieksemoties. Conform de opvattingen van Descartes en voor een groot deel ook 

ovéréénkomstig mét Spinoza’s idééën wordt de verwondering gedefinieerd als plotselinge 

overrompeling van de menselijke geest. Het gevolg van deze overrompeling is dat de 

verwonderde aandachtig begint te overdenken waarover hij zich verwondert. De dingen 

waarover men zich verwondert, zijn altijd nieuw of ongebruikelijk; daardoor onthoudt men ze 

beter dan reeds bekende of gewone zaken.868 

4.3.3.4.2 VERGENOEGING 

Vergenoeging wordt in het Naauwkeurig onderwys in twee verschillende betekenissen gebruikt: 

enerzijds staat het voor tevredenheid en andérzijds voor ‘zélftévrédénhéid’. Bij dit filosofisché 

onderscheid is vooral de tevredenheid in publiektechnisch opzicht relevant voor de toneelkunst. 

De toeschouwer dient immers tevredenheid te ervaren door het zien van een toneelstuk. Van 

Koppenol en Meyér gébruikén ‘vérgénoéging’ in dézé bétékénis in dé hoofdstukkén 32 én 34. 

Soms lijkt het zelfs of deze aandoening ten dele gelijk wordt gesteld aan het veel geprezen en 

besproken vermaak. Beide auteurs zijn het erover eens dat élk treurspel tevredenheid bij het 

publiek moet oproepen, anders is het geen geslaagd stuk en kan de toneelschrijver niet op 

waardering rekenen: 

Uit dié vérgénoégingé spruit dé Gonst tot dén maakér van’t wérk, én dé vérwondéring ovér zyn 
kunst, ’t wélk altyd vandén Dichtér béoogt wérdende, diend hy zeer vlytig op te passen om deeze 
vérgénoéging in zyné toéhoordérs té vérwékkén […].869 

Uit de beschrijvingen van Van Koppenol en Meyer laat zich een viertal aspecten afleiden die het 

affect tevredenheid kenmerken: 

                                                             
868 Nil, Harmsén, ‘Onderwys’, 1989, 378 [XXXII], 391 [XXXV]. Descartes, Passions, part. II, art. 53, 70-71, 75. 
869 Van Koppenol in: Nil, Harmsén, ‘Onderwys’, 1989, 378 [XXXII]. Zie ook Meyer in: Nil, Harmsen, 
‘Onderwys’, 1989, [XXXIV], 388: ‘Eindélijk is noch ovérig vandé Vérgénoéging té spréékén, wélké 
byzonderlijk het oogwit des Treurdichters behoort te weezen, en waar toe hy alles moet aanwenden om in 
zyn Aanschouwers dezelve te doen ontstaan. Deze word veroorzaakt wanneer in het Treurspel niet alleen 
niets en geschiedt dat teegen de natuur en waarschynlijkheidt strydt; maar byzonderlijk wanneer de 
Catastrophe met de verwachting en het gemeene gevoelen der Toekijkers komt uit te vallen, of dat dezelve 
daar niet geheel teegen en loopt. Hierom moeten alle Ghodloozen en ondeugende op het einde van 
gelukkige ongelukkig worden, en in teegendeel alle deuchtzaame en Vroome van Ongelukkige gelukkig, de 
deucht haar loon en de Ondeugt haar straffe ontfangen, en wanneer de hooftpersoon van een 
middelmaatige vroomheidt is, zo moet hy in zyn ongeluk niet omkoomen als beklaagt, byzonderlijk 
wanneer het nootlot of zyne Vrienden daar iets toe gedaan hebben, dat hy zo ongelukkig is geworden; 
want door deze klachten wordt eenigsints verzacht dat gévoél van ongénoéchté én moéyélijkhéidt ’t wélk 
in ons ontstaat, wannéér wy iémand ons gélijk buitén grooté réédén in éénig ongéval zién vérvallén, ’t 
wélk ons zo wél als hém haddé konnén ovérkoomén.’ 
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 Ten eerste valt de zaak die tevredenheid oproept (hier: het toneelstuk) nooit samen met 

degene die tevredenheid ervaart (hier: het publiek). Dat is het wezenlijke verschil met de 

zelftevredenheid waarbij veroorzaker en voelende wel samenvallen. 

 Ten tweede is het nooit het voelende subject zelf, maar steeds iemand of iets anders die 

het goede of kwade ondergaat. De geëmotioneerde is enkel een observator, zoals het publiek 

dat een toneelstuk bekijkt, en de observatie van de toneelhandeling kan tot affecten leiden. 

 Ten derde kan tevredenheid door het zien van zowel goede als slechte zaken ontstaan.  

 Aan tevredenheid is ten vierde de voorwaarde verbonden dat de persoon of zaak die het 

goede of kwade ondergaat dit in de ogen van de observator ook verdient. 

Met andere woorden: persoon A ziet of hoort dat persoon/zaak B iets goeds of kwaads voor 

persoon/zaak C doet. Als persoon A vindt dat C het verdient om door B zo te worden behandeld, 

dan voelt A tevredenheid. In de toneeltheorie heet dit poëtische gerechtigheid: de beloning van 

de goede en de (expliciete) veroordeling van de slechte. Dit principe is kenmerkend voor het 

toneel van Nil Volentibus Arduum en hun navolgers, zoals we later zullen zien.870 

De begripsverwarring rond het affect neemt toe doordat de lezing van het begrip 

vergénoéging als tévrédénhéid tén délé ovéréénkomt mét dé définitié van dé émotié ‘blijdschap 

zondér naam’ in Méyérs algéméné affécténléér uit hoofdstuk 30: 

Het goedt of kwaat volstrektelijk of in zich aangemerkt, zyn zy [degenen die het ondergaan] 
waardigh of onwaardigh. Als zy’t waardig zyn, hét zy goédt hét zy kwaadt, dat vérwékt in ons 
Blydschap, ten opzicht dat [om reden dat] het voor ons eenigsins goedt is dat het gaat zo’t behoordt, 
en deeze hartstoght heeft geen byzondre naam.871 

Deze naamloze blijdschap verschilt enigszins van tevredenheid, aldus Meyer in hoofdstuk 30. 

Ook ‘Blijdschap zondér naam’ ontstaat wannéér ér wélvérdiénd goéd of kwaad wordt 

waargenomen. Tevredenheid voelen wij volgens hoofdstuk 30 echter alleen als wij het 

verdiende goede of kwade waarnemen en daarbij ook uitdrukkelijk stilstaan bij de externe 

oorzaak of de veroorzaker. De toeschouwer ervaart de naamloze blijdschap bijvoorbeeld 

wanneer hij een toneelstuk heeft gezien dat hem bevalt. Als de toeschouwer echter tegelijk aan 

de veroorzaker, bijvoorbeeld de toneelauteur of een goede acteur denkt, dan wordt hij door 

tevredenheid aangedaan. Deze link tussen veroorzaker en tevredenheid veronderstelt ook Van 

Koppénol als hij béwéért dat ‘vérgénoéging’ door één tonéélstuk waardéring van dé 

toneelauteur teweegbrengt (zie citaat op vorige pagina). 

Descartes geeft geen definitie van tevredenheid. Wel beschrijft de Franse wijsgeer twee 

soorten blijdschap, waarvan de ene op een aantal punten overeenkomt met de naamloze 

blijdschap van Meyer uit hoofdstuk 30 en met de tevredenheid uit Van Koppenols hoofdstuk 32 

en Meyers hoofdstuk 34. Ook Descartes betrekt in zijn definitie van blijdschap de 

tegenwoordigheid (in temporeel opzicht, niet in plaatselijk opzicht) van het goede of kwade, de 

                                                             
870 Over de poëtische gerechtigheid zie § 6.3. 
871 Nil, Harmsén, ‘Onderwys’, 1989, 362 [XXX]. 
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uitwendigheid van de oorzaak en de overeenkomst tussen de waarneming en het oordeel van de 

waarnemer: 

Mais lors qu’il [hét tégénwoordigé goéd én kwaad] nous ést réprésénté commé apparténant à 
d’autrés hommés, nous pouvons lés én éstimér dignés ou indignés. Et lors qué nous les en estimons 
dignés, céla n’éxcité point én nous d’autré passion qué la Ioyé, éntant qué c’ést pour nous quélqué 
bien de voir que les choses arrivent comme elles doivent.872 

Als we de ideeën van Descartes over deze vorm van blijdschap toepassen op de toneeltheorie 

van Nil Volentibus Arduum, dan verloopt het ontstaan van deze blijdschap als volgt: wanneer 

personages een lot ondergaan dat overeenkomt met het rechtvaardigheidsgevoel van de 

toeschouwer, dan voelt de toeschouwer blijdschap. Volgens Descartes ontstaat blijdschap in de 

zin van tevredenheid als het gaat zoals het hoort: het gebeurde komt overeen met onze 

verwachtingen, die ontstaan uit ons rechtvaardigheidsgevoel en die vinden we redelijk. Op de 

relatie tussen de observator en de zaak die het goede of kwade ondergaat, gaat Descartes niet in. 

Voor hem lijkt het geen verschil te maken of de observator de zaak bemint of er afkeer van heeft. 

Daarin verschilt hij van Spinoza. 

Spinoza definieert de emotie acquiescentia (tevredenheid) als eigenschap of bijverschijnsel 

van een andere emotie, namelijk liefde. Liefde is op haar beurt blijdschap die wordt opgeroepen 

door een uitwendige oorzaak. Spinoza argumenteert dat de tegenwoordigheid van een beminde 

zaak of persoon tevredenheid in ons oproept, of anders gezegd: mits wij van een zaak houden, 

leidt haar (voorgestelde) aanwezigheid bij ons tot tevredenheid.873 De emotie ontstaat dus door 

de voorstelling of aanwezigheid van een beminde zaak of persoon. Spinoza gaat niet expliciet in 

op het ondergaan van goed en kwaad. Hooguit indirect is op een abstracter niveau te 

veronderstellen dat het eenieders wens is dat een beminde zaak goede dingen ondergaat. De 

uitwendigheid van de oorzaak komen we ook tegen bij Van Koppenol en Meyer: deze valt samen 

met het toneelstuk en meer in het bijzonder met de personages en de poëtische gerechtigheid 

die bij de toeschouwer tevredenheid opwekken. De toeschouwer identificeert zich met de 

handeling en idealiter met de positieve held.874 Deze identificatie veronderstelt een vorm van 

liefde. Voor Spinoza speelt de psychologische band tussen de observator en de externe oorzaak 

een essentiële rol bij het ontstaan van liefde en de daarmee samenhangende tevredenheid. Zoals 

gezegd is hij van mening dat enkel een beminde zaak of persoon liefde en tevredenheid kan 

oproepen. 

In hoofdstuk 30, de algemene hartstochtenleer, behandelt Meyer vergenoeging nog in een 

andere betekenis, namelijk die van zelftevredenheid. Deze ontstaat als wij anderen of onszelf 

goeddoen.875 Meyer omschrijft deze aandoening als volgt: 

                                                             
872 Descartes, Passions, part. II, art. 62. 
873 Spinoza, Ethica, III, ‘Afféctuum Définitionés’, 6. 
874 Zo verwijst Meyer in hoofdstuk 34 in de volgende zinsnede naar de identificatie van de toeschouwer 
mét dé tonéélhéld: ‘wannéér wy iémand ons gélijk buitén grooté rédén in éénig ongéval zién vérvallén, ’t 
wélk ons zo wél als hém haddé konnén ovérkoomén’. Nil, Harmsén, ‘Onderwys’, 1989, 388 [XXXIV]. 
875 In een samenvattend schema van Meyers algemene affectenleer voegt Steenbakkers een extra 
terminologisch onderscheid toe. Als wij het goede aan onszelf toebrengen, vertaalt Steenbakkers deze 
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Wanneer wy zelfs de oorzaak zyn [de veroorzaker van iets goeds zijn], baart het goedt 
vérgénoégingh […]. Dé vérgénoégingh dan is één blydschap, spruiténdé uit hét bézit van’t goéd dat 
wy onszélfs hébbén doén békoomén. […] Dé oorzaak van’t goédt […] in andérén zyn of wy zélf of 
andéré. Als wy zélf oorzaak van’t goedt zyn in andere, ontstaat ’ér vérgénoéging […]. Déézé 
vergenoeging is een Blijdschap in ons ontstaan uit het goedt, dat wy weeten anderen aangedaan te 
hebben.876 

De opvatting dat zelftevredenheid bij ons ontstaat als we iets goeds hebben gedaan komt 

ovéréén mét Déscartés’ satifaction de soy-mesme én Spinoza’s acquiescentiam in se ipso. 

(1) Descartes: 
Nous pouvons aussi considérér du bién […], tant présént qué passé. Et lé bién qui a ésté fait par 
nous-mesmes nous donne une Satisfaction interieure, que est la plus douce de toutes les passions 
[...].877 

 
(2) Spinoza: 
[…] blijdschap, dié ontstaat door dé idéé van één innérlijké oorzaak [d.w.z. vanuit ons zélf], zal ik 
zelftevredenheid noemen.878 

Zoals eerder opgemerkt is zelftevredenheid als toneelaandoening secundair. Het is geen 

rechtstreeks geïntendeerde publieksemotie, omdat de toeschouwer in de toneelsetting nooit zelf 

de veroorzaker van het goede (of kwade) kan zijn. Zelftevredenheid zou in een toneelcontext 

hooguit bij de maker(s) van het stuk en de personen die het opvoeren een relevante emotie 

kunnen zijn. Wel kan zelftevredenheid op het toneel door personages worden uitgebeeld. De 

verwekking ervan bij het publiek is volgens deze definitie echter nooit direct, maar hooguit 

indirect mogelijk, als de toeschouwer door de toneelhandeling aan eigen goede daden wordt 

herinnerd en op basis van die herinnering zelftevredenheid ervaart. De emotie wordt dan ook 

alleen in Naauwkeurig onderwys in Meyers algemene hoofdstuk over de hartstochten 

beschreven. De andere hoofdstukken over toneelgerelateerde emoties gaan er niet op in. 

4.3.3.5 De genregebonden publieksemoties 

4.3.3.5.1 ERNSTIG TONEEL: VREES EN MEDELIJDEN 

Aristoteles besteedde in zijn poëtica van het treurspel veel aandacht aan twee publieksemoties: 

vrees en medelijden.879 Volgens hem moest een tragedie vrees en medelijden opwekken om de 

toeschouwer van deze emoties te zuiveren (catharsis), omdat ze het goede functioneren van de 

mens in de weg zouden staan. In overeenstemming met zijn leer zagen ook vroegmoderne 

toneeltheoretici vrees en medelijden als belangrijke publieksemoties. Zo worden ze in 

Naauwkeurig onderwys uitvoerig behandeld, al wijkt het genootschap wel enigszins van 

                                                                                                                                                                                              
vérgénoéging mét hét Engélsé bégrip ‘satisfaction’. Als wij iets goeds doen voor anderen gebruikt hij het 
bégrip ‘péacé of mind’. Steenbakkers, Spinoza’s Ethica, 1994, 128. Aangezien in Naauwkeurig onderwys 
slechts één begrip gehanteerd wordt, zal ik hier ook alleen het begrip zelftevredenheid gebruiken. 
876 Nil, Harmsén, ‘Onderwys’, 1989, 361-362 [XXX]. 
877 Descartes, Passions, part. II, art. 63. 
878 ‘[…] laetitiam concomitante idea causae intérnaé acquiéscéntiam in sé ipso’, Spinoza, Ethica, III, 31 
scholium. 
879 Aristoteles, Van der Ben, Bremer, Poëtica, 1995. 
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Aristoteles af. De toeschouwer is zowel tijdens als na afloop van een tragedie aan beide emoties 

onderworpen, aldus Bouwmeester.880 In navolging van onder andere Pierre Corneille 

interpreteert het genootschap de werking van de theatrale zuivering als volgt: doordat bij de 

toeschouwers vrees (phobos) en medelijden (eleos) wordt opgewekt, raken ze díe emoties kwijt 

die het ontstaan van phobos en eleos juist veroorzaken.881 Dat hoeven in eerste instantie niet 

vrees of medelijden zelf te zijn; het kunnen ook aandoeningen als jaloezie, haat en gierigheid 

zijn. De behandeling van de begrippen medelijden en vrees is in Naauwkeurig onderwys tamelijk 

heterogeen. Ook hier is dat het gevolg van de verschillen tussen poëticale en filosofische 

bronnen, wat ik in het volgende zal uiteenzetten. 

VREES 

Op meerdere plaatsen in Naauwkeurig onderwys lezen we dat vrees uit medelijden kan 

voortkomen.882 Een voorwaarde voor het ontstaan van medelijden en de daaruit voortvloeiende 

vrees is dat het publiek zich optimaal kan inleven in een van de tragische hoofdpersonages, 

aldus Bouwmeester.883 Een aristotelische hoofdpersoon, dat wil zeggen een deugdzaam 

personage dat de fout in gaat, leent zich hiertoe het beste. De toeschouwer ervaart vrees doordat 

hij zich met dit personage identificeert en hij diens ongelukkige lot als het ware aan den lijve 

ondervindt. 

De duiding van de emotie vrees in Naauwkeurig onderwys is niet eenduidig. In de 

hoofdstukken 31 en 32 worden in feite twee soorten vrees behandeld. Het eerste type treedt 

alleen op tijdens het zien van een toneelstuk en wordt in verband gebracht met de drie 

basisemoties droefheid, blijdschap en de op de toekomst gerichte begeerte.884 In die 

hoedanigheid sluit de vrees aan bij Meyers definitie uit hoofdstuk 30: vrees als een begeerte die 

naar alle waarschijnlijkheid niét vérvuld zal wordén. Dit komt ovéréén mét Déscartés’ définitié 

van vrees (crainte) als een op de toekomst gerichte begeerte (desir) die niet gerealiseerd 

wordt.885 Op de toneelsituatie en de toeschouwers toegepast, houdt dit in dat het publiek tijdens 

het zien van een treurspel op een goede afloop hoopt, maar dat de tragische verwikkelingen zo 

uitzichtloos lijken dat alles op een slecht einde duidt. Daardoor voelt het publiek vrees. 

                                                             
880 Nil, Harmsén, ‘Onderwys’, 1989, 377-378 [XXXII]. 
881 Nil, Harmsén, ‘Onderwys’, 1989, 345 [XXIX]. 
882 Zie bijvoorbeeld Nil, Harmsén, ‘Onderwys’, 1989, 346 [XXIX], 385 [XXXIV], 392 [XXXV]. 
883 Nil, Harmsén, ‘Onderwys’, 1989, 392 [XXXV]. 
884 ‘[Z]o blijkt klaarlijk dat in de aanschouwers van een Treurspel verwekt konnen werden alle soorten 
van Blyschap en Droéfhéid ovér’t goédt én kwaadt, dat iémand dié hét vérdiént of niét vérdiént hééft, 
overkomt, gelijk daar zyn Meedelyden, Verontwaerdiging, Gunst, Wangunst, Schrik, Vergenoeging, Hoop, 
Vreeze, ook Begeerte als Nieuwsgiericheid, Verlangen’. Nil, Harmsen, ‘Onderwys’, 1989, 372 [XXXI]. 
885 Descartes, Passions, part. II, art. 58, part. III, 165. Voor Spinoza kan vrees overigens zowel betrekking 
hebben op toekomstige als op verleden zaken. Enige voorwaarde is dat de afloop onbekend is. Spinoza, 
Ethica, deel III, définitié van ‘vréés’ (metus). 
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Afb. 15, 16, 17 en 18  Fragmenten van drie schetsen en het frontispice (1715) bij Nils  

tragedie Orondates en Statira (SBH : 127 B 5).  In de derde scène van het derde bedrijf willen 

Roxane en Perdikkas in hun razernij en blinde liefde Statira en Orondates doden.  Op het 

laatste fragment beeldt het vrouwelijke personage dat links achter Statira  staat,  de 

tragische publieksemotie vrees  uit.  Ook voelt het publiek in deze scène  medelijden met de 

onschuldige Statira en Orondates die zich in een uitzichtloze situatie  lijken te bevinden.  
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Het tweede type vrees ontstaat volgens Van Koppenol pas ná het zien van een toneelstuk door 

réfléctié érovér; uit ‘ovérdénkingé dér dingén dié mén hééft zién vértoonén’.886 Die vrees 

genereert op haar beurt afkeer van de ondeugd en de begeerte een soortgelijk lot te vermijden. 

De (on)waarschijnlijkheid van de uitkomst, die bij de eerste soort een significant kenmerk is, is 

hier niet relevant. De psychologische inleving en de verbintenis met het eigen leven zorgen 

ervoor dat de toeschouwer voorzichtiger wordt. De door die vrees aangedane toeschouwers 

zullen daarom de omstandigheden en emoties mijden die hen in vergelijkbare problemen 

kunnen brengen als die van de toneelpersonages.887 Deze tweede soort vrees wordt als de 

nuttigste en leerzaamste publieksemotie gezien.888 Zij heeft meer effect op het publiek – dat een 

afkeer van de ondeugd krijgt – dan de hoop op beloning voor deugdzaam gedrag. Dit is een 

verklaring voor het feit dat in de toneelstukken van Nil Volentibus Arduum, en dan met name in 

de komedies, de nadruk ligt op terechtwijzing en straf van de onverstandigen en eigenzinnigen, 

en niet op beloning van de goeden, zoals we in hoofdstuk 6 zullen zien. Het gestrafte personage 

dient als voorbeeld om het publiek, dankzij de vrees van soortgelijke misstappen, te 

weerhouden. Deze vrees ligt in het verlengde van de uitleg die onder andere Corneille aan de 

aristotelische phobos gaf, wat door Meyer in hoofdstuk 29 als volgt is verwoord: 

[W]y [oordelen] dat Aristoteles mééning is door ’t vérwékkén van méédélydén én vréés dé 
gemoederen der Aanschouwers niet te zuiveren van meedelyden en Vrees; maar van andere 
hartstochten, en wel zoodanige die oorzaak geweest zyn vande ongemakken der Tooneelisten, waar 
door hét méédélydén én dé vréés indén Toéhoorérs té wéégé gébragt is. En dit is ’t gévoélén van 
Paulus Benius een der uitleggers van Aristoteles Dichtkonst, en van Pieter Corneille uitsteekend 
fransch Tooneeldichter.889 

Als we naar de oorsprong van beide soorten vrees kijken, valt op dat het eerste type eerder 

aansluit bij het cartesiaanse discours, terwijl het tweede type vooral overeenkomsten met de 

toneelpoëticale ideeënwereld vertoont, en dan in het bijzonder de catharsisleer, zoals die door 

bijvoorbeeld Corneille werd opgevat. In de theorie van de tragedie worden vrees en medelijden 

als functionele affecten gezien die de ziel kunnen zuiveren van emoties. Terloops komen we het 

idee van vrees die de deugd bevordert ook tegen bij Descartes, als hij zegt: 

                                                             
886 Nil, Harmsén, ‘Onderwys’, 1989, 378-379, [XXXII]. 
887 Verwondering als basis voor onder andere vrees, zie Nil, Harmsén, ‘Onderwys’, 1989, 372 [XXXI]; vrees 
als gevolg van reflectie over het geziene toneelstuk, zie 378; verwondering bevordert de reflectie en het 
onthouden van het geziene, zie 391. Vrees is bevorderlijk voor deugdzaam leven, zie 392. 
888 ‘Hét méédélydén dat wy mét één andér hébbén ovér zijn ongéluk, doét ons voor een diergelijk vreezen. 
Deeze Vrees verwekt in ons een begeerte tot de middelen, om dat ongeluk te ontvlieden: en deeze 
begeerte wil hebben, dat wy in ons maatigen, reegelen; ja uitrooyen de hartstochten die wy zien oorzaak 
géwéést té zyn dat één andér in’t ongéluk komt: én dit géschiédt na dé géwooné réégel, dat om het 
uitwérksél voor té koomén, mén dé oorzaak moét wég néémén.’ Méyér in: Nil, Harmsén, ‘Onderwys’, 1989, 
345-346, [XXIX]. Zie ook Van Koppenol over de vrees die afkeer van haat van de ondeugd genereert en 
nuttig wordt geacht. Nil, Harmsén, ‘Onderwys’, 1989, 378-379, [XXXII]. 
889 Nil, Harmsén, ‘Onderwys’, 1989, 345 [XXIX]. 
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la Gloiré & la Honté ont mésmé usagé én cé qu’éllés nous incitént à la vértu, l’uné par l’éspérancé, 
l’autré par la crainte.890 

Aan de andere kant veroordeelt Descartes angst (peur) als slecht en onnuttig.891 Descartes is dus 

zelf niet consistent, of tenminste enigszins onduidelijk als het de emotie vrees betreft. Daarbij 

dient te worden vermeld dat hij de begrippen peur en crainte niet consequent van elkaar 

onderscheidt. 

Een vergelijkbare inconsistentie vinden we ook bij Spinoza als we kijken naar zijn 

opvattingen over metus (vrees) en timor (angst), die soms als synoniem worden gebruikt. Vrees 

is volgens Spinoza geen wenselijk affect voor een verlicht persoon, omdat vrees een subvorm is 

van de basisemotie droefheid, die het denk- en handelingsvermogen van het verstand beperkt.892 

Zich door vrees te laten leiden betekent volgens hem altijd een verwijdering van de rede. Vanuit 

die optiek is het voelen en volgen van vrees een kenmerk van gebrek aan inzicht. Hetzelfde geldt 

voor de hoop, omdat die geacht wordt steeds met vrees gepaard te gaan. Aangezien de overgrote 

meerderheid van de mensheid niet volgens de beginselen van het verstand leeft, verkiest 

Spinoza bij die mensen droevige emoties als vrees, hoop, nederigheid en berouw boven 

bijvoorbeeld hoogmoed. Want wijsgeer redeneert dat eerstgenoemde vormen van droefheid een 

zekere eendracht teweeg kunnen brengen, terwijl hoogmoed steevast tot conflicten leidt.893 

Bovendien is een nederig en vrezend persoon volgens Spinoza eerder in staat het ideaal van de 

superieure rede te herkennen dan een hoogmoedige. Hoogmoed leidt tot onbestuurbaarheid en 

tirannie, wat fatale gevolgen heeft voor elke samenleving. Anders dan toneeltheoretici als 

Aristoteles meenden, leidt vrees volgens Spinoza niet automatisch tot ware deugdzaamheid – 

dat wil zeggen: een leven volgens de regels van de ratio. Toch kan vrees volgens Spinoza indirect 

dienstig zijn aan een betere levensstijl, indien ze hoogmoed – een onredelijke en onmatige 

blijdschap – tegengaat. Vrees is volgens Spinoza dus – ondanks dat het om een droefheid gaat – 

minder negatief gekleurd dan andere van deze basisemotie afgeleide affecten. 

We kunnen concluderend stellen dat de opwekking van vrees – sinds Aristoteles een centraal 

onderwerp in de toneelpoëticale geschriften waaraan ook Nil in Naauwkeurig onderwys een 

centrale plaats toekent – niet strijdig is met de kritische houding van Spinoza ten opzichte van 

                                                             
890 Descartes, Passions, part. III, art. 206. 
891 Pour cé qui ést dé la péur ou dé l’épouvanté, jé né vois point qu’éllé puissé jamais êtré louablé ni utilé. 
Descartes, Passions, part. III, art. 176. 
892 Spinoza, Ethica, deel IV, 47. De opvattingen van Spinoza over vrees en de omgang met deze emotie 
komen gedeeltelijk overeen met Déscartés’ negatieve beeld over peur. 
893 ‘Omdat dé ménschén zéldén volgéns hét voorschrift dér rédé lévén, daarom brengen deze twee 
hartstogten, namelijk nederigheid en berouw, en daarenboven hoop en vrees, meer nut dan nadeel aan; en 
wanneer er dus moet gezondigd worden, dan zondige men liefst aan deze zijde. Want indien menschen die 
zichzelven niet kunnen beheerschen, allen even trotsch waren, dan zouden zij zich over niets schamen, en 
niets vreezen, dat hen eenigzins kon bijeenhouden en verbinden. Het gemeen maakt bevreesd wanneer 
het zelf niet vreest. Daarom is het geen wonder, dat de propheten, die niet voor het welzijn van weinigen 
maar van allen zorgden, de nederigheid, het berouw en den eerbied zoozeer geprezen hebben. En 
inderdaad kunnen zij, die aan deze hartstogten onderhevig zijn, veel gemakkelijker dan anderen er toe 
gebragt worden, om eindelijk volgens de leiding der rede te leven, dat is, om vrij te zijn en het leven der 
zaligén té géniétén.’ Spinoza, Ethica, deel IV, 54 scholium, vertaling D. Burger. 
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dit affect. Men beschouwde het grootste deel van de mensen – en dus ook van het 

Schouwburgpubliek – als niet-verlicht, waardoor het niet volgens de regels van het verstand kon 

leven. Bij die mensen zouden vrees en ook medelijden wenselijk of nuttig zijn, omdat ze een 

goed onderling contact en een functionerende samenleving bevorderen en daarmee bijdragen 

aan het maatschappelijke nut – een van de doelstellingen van het genootschap. Hier uit zich het 

ideaal van het theater als burgerlijke leerschool. Naast het algemeen belang te baten staat de 

vrees echter ook in dienst van het persoonlijke nut van de individuele toeschouwer. Vrees wordt 

immers geacht eventuele hoogmoed bij het publiek te voorkomen en het op die manier 

ontvankelijker te maken voor het idee van de superioriteit van het verstand. 

MEDELIJDEN 

Naast vrees speelt medelijden in de toneeltheorie van Aristoteles en Corneille een cruciale rol. 

Zoals gezegd berust de zuiverende werking van een tragedie voor de Griekse filosoof voor een 

belangrijk déél op dit afféct. Cornéillé baséérdé zijn opvatting ovér ‘la purgation dés passions par 

lé moyén dé la pitié ét dé la crainté’ op dé idééën van Aristotélés. Ook in dé poëtica van Nil is hét 

medelijden van groot belang: zijn definitie sluit aan bij die van Aristoteles en Corneille. Zo 

référéért Méyér éxpliciét aan Aristotélés’ omschrijving van hét médélijdén: 

[…] déézé woordén [zijn] van Aristoteles. Wy hebben meedelyden met die geene, welke wy een 
ongemak zien lijden dat zy niet verdient hebben, en wy vreezen dat ons een diergelyk niet 
ovérkoomé als wy ’t zién lijdén van ons gélijkén.894 

Het idee dat medelijden wordt opgeroepen door het zien van onverdiend kwaad bij derden, 

vinden we ook terug in Meyers definitie uit de algemene affectenleer: 

Meedelyden is een droefheidt in ons ontstaan uit het kwaadt, dat iemandt overkomt, het welk wy 
hem oordeelen niet verdiendt te hebben.895 

Geheel in de traditie van Aristoteles en Corneille, die medelijden als zuiverende kracht 

voorstellen, vindt Van Koppenol dat medelijden ook na het zien van de tragedie moet 

aanhouden. Medelijden verandert volgens hem na afloop van het stuk niet automatisch en 

volledig in blijdschap.896 Bij hem is geen verzet te bespeuren tegen medelijden als een van de 

hoofdemoties die het publiek tijdens en na een treurspel ondergaat. Hij stelt het medelijden in 

théatraal opzicht dan ook voor als één van dé ‘[t]é gélijk dé nutsté én Vérmaakélijksté’ emoties, 

waar liefde (tot de dichter) uit voortkomt.897 Tevredenheid ontstaat niet uit overwonnen 

medelijden, maar beide emoties kunnen volgens hem na het zien van een geslaagd toneelstuk 

naast elkaar bestaan. 

                                                             
894 Nil, Harmsén, ‘Onderwys’, 1989, 345 [XXIX]. 
895 Nil, Harmsén, ‘Onderwys’, 1989, 362 [XXX]. 
896 ‘Het Meedelyden vérdwynt niét als dé wangunst.’ Nil, Harmsén, ‘Onderwys’, 378 [XXXII]. 
897 Nil, Harmsén, ‘Onderwys’, 1989, 379 [XXXII]. 
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Afb. 19  Het frontispice voor de tweede druk van Nils tragedie 

Andromaché  (1715) visualiseert  de zesde scène van het derde bedrijf.  

Pyrrhus chanteert Andromaché die onlangs weduwe is  geworden.  Als ze  

niet met hem trouwt,  dan zal haar zoon sterven. Andromaché en haar 

vertrouwde smeken Pyrrhus om genade. Het publiek leeft mee met de 

oprechte, loyale Andromaché die tussen twee kwaden moet kiezen (UBG :  

BL  9090/10).  
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Van Koppenols positieve beoordeling van het medelijden sluit aan bij de opvatting van 

Aristoteles en Corneille, maar ook bij de ideeën van Descartes. Allen benadrukken de gunstige 

kanten van deze hartstocht. Descartes definieert medelijden als een droefheid die we voelen 

wanneer we het kwaad dat iemand anders overkomt onwaardig achten. Dit medelijden gaat 

gepaard met liefdé voor dé ontérécht ‘géstrafté’: 

Mais si nous les [die die het goede of kwade ondergaan] en estimons indignes le bien excite l’Envié, 
& le mal la Pitié, qui sont des des especes de Tristesse.898 
 
La pitié ést uné éspécé dé Tristéssé, mésléé d’Amour ou dé bonné volonté énvérs céux à qui nous 
vouyons souffrir quelque mal, duquel nous les estimons indignes.899 

Descartes maakt een onderscheid tussen twee soorten medelijden. Welk medelijden iemand 

voelt, hangt af van zijn of haar filosofische inzicht. De gewone mens voelt de emotie uit een soort 

eigenliefde – hij betrekt de gebeurtenissen op zichzelf en vreest dat hem hetzelfde lot overkomt. 

De verstandige voelt echter medelijden ten aanzien van de zwakheid van degene die ellende 

ondergaat en daar niet tegen is opgewassen. Deze tweede soort medelijden veronderstelt in de 

optiek van Descartes kennis van de affectenleer en de zedenkunde. Medelijden an sich 

kenschetst hij als iets wenselijks – alleen slechte en jaloerse karakters kennen geen medelijden, 

aldus de Franse filosoof.900 

De invulling van het begrip medelijden bij Nil Volentibus Arduum is niet geheel consistent. 

Meyers behandeling van het medelijden wijkt af van Van Koppenols ideeën. Meyer beoordeelt 

dit affect minder welwillend en minder functioneel dan Aristoteles, Corneille, Descartes én Van 

Koppenol en geeft in publiekstechnisch opzicht de voorkeur aan blijdschap boven de droeve 

aandoening medelijden. Meyer keert zich bewust van de klassieken af. 

De ouden [klassieke poëticaschrijvers] hebben genoomen het Meedelyden over de onschuldige die 
ongemak leeden [...]: En die hartstocht [...] verwekt hebbende in de Aanschouwers, hebben zy 
dezelve daar in [in de toeschouwer] laaten steeken, en met dezelve vertrekken. Maar de 
héédéndaagsché Toonééldichtérs, invoéréndé hét loon voor hét wéldoén én dé straf voor’t kwaadt 
doen, hebben het meedelyden dat zy eerst verwekt hadden, op het eindt van haare stukken met de 
deught te doen zeegepraalen verandert in blyschap, en insgelijks de verontwaerdiging met de 
kwaadtdoeners te doen straffen, verwisselt inde zelfde hartstogt; en alzo de aanschouwers meer 
vermaak aangedaan.901 

De blijdschap die Meyer hier beschrijft, komt overeen met de door hem (eerder) in hetzelfde 

hoofdstuk beschreven blijdschap zonder naam: behagen dat ontstaat doordat we iemands lot als 

rechtvaardig beschouwen. De voorkeur voor die blijdschap boven medelijden als bestendige 

publieksemotie sluit aan bij de ideeën van Spinoza. Medelijden is immers een soort droefheid, 

die het menselijke verstand belemmert. De hier beschreven blijdschap zou daarentegen juist een 

                                                             
898 Descartes, Passions, part. II, art. 62. 
899 Descartes, Passions, part. III, art. 185. 
900 Descartes, Passions, part. II, art. 62, part. III, art. 185-188. 
901 Nil, Harmsén, ‘Onderwys’, 1989, 365 [XXX]. 



- 214 - 

 

positief effect (kunnen) hebben op de rationele vermogens van de mens.902 Door in plaats van 

droefheid juist blijdschap als blijvende publieksemotie te behartigen, bijvoorbeeld door een 

rechtvaardige afloop, overtreft het moderne treurspel het aristotelische, aldus Meyer.903 

Spinoza’s opvattingén ovér médélijdén sluitén nauw aan bij zijn ideeën omtrent het affect 

vrees. Hij vindt het weliswaar menselijk om medelijden te voelen wanneer een geliefde zaak, of 

een zaak waarmee we ons identificeren, kwaad overkomt; toch moet een verstandig mens 

proberen zich niet door deze droevige aandoening te laten beïnvloeden. Op die manier 

voorkomt hij dat droefheid zijn verstandelijke capaciteiten afremt. Medelijden is voor de 

verlichte geest ongunstig, ondanks het feit dat er positieve dingen uit kunnen voortkomen. Te 

denken valt aan pogingen om de zaak waarmee we medelijden voelen van haar ongeluk te 

bevrijden. Echter, de gewone mens, die zich niet door de rede laat leiden, kan beter wél 

medelijden voelen, omdat die aandoening hem ertoe aanzet anderen te helpen. Een niet-verlicht 

persoon die geen medelijden voelt, is volgens Spinoza onmenselijk en dus slecht.904 Het 

genereren van medelijden zoals dat door het genootschap wordt beschreven past zowel bij de 

positieve aristotelische en cartesiaanse benadering van medelijden, als bij de meer kritische 

zienswijze van Spinoza. Het oproepen van medelijden en vrees past bij de doelgroep – het 

voornamelijk niet-verlichte Schouwburgpubliek – en bij het door het genootschap 

vooropgestelde sociale belang. Een verlichte Schouwburgganger zou zich met zijn rationele 

vermogens goed tegen de emotie kunnen wapenen. 

4.3.3.5.2 KOMISCH TONEEL: VERHEUGING 

Hoofdstuk 37 handelt over de publieksaffecten die specifiek door komedies worden opgeroepen. 

Dit hoofdstuk sluit minder duidelijk aan bij de zojuist geschetste aristotelische, cartesiaanse en 

spinozistisché hartstochténlérén. Dé céntralé aandoéning is hiér dé zogénaamdé ‘vérhéuging’, 

één afféct dat wé niét in Spinoza’s, Déscartés’ of Méyérs affécténcatalogi térugvindén.905 Het feit 

dat dé ‘vérhéugingh’ ook niét in andéré hoofdstukkén van Naauwkeurig onderwys wordt 

genoemd, versterkt haar status als vreemde eend in de bijt. Voor de auteur van dit hoofdstuk is 

dé ‘vérhéugingh’ dé karaktéristiéké émotié van dit génré, omdat alléén blijspélén zé bij hét 

publiek teweeg horen te brengen. Dat de behandeling van deze hartstocht eerder losstaat van de 

                                                             
902 ‘En dewyl het inde Menschen de vermaakelijkste verandering is over te gaan vande droefheidt tot de 
blyschap Oordeelen wy dat de heedendaagsche Dichters de Ouden daar in overtreffen; en dat de 
Tooneelpoet moet toeleggen, wil hy den Lauwerkrans waerdigh worden, zyne aanschouwers eerst 
droevigh, en daar na blyde te maaken, en wel met de blyschap te laaten vertrekken.’ Nil, Harmsen, 
‘Onderwys’, 1989, [XXX], 365. 
903 Voor het principe van de rechtvaardige afloop (poëtische gerechtigheid) zie § 4.3.3.4.2 en 6.3. 
904 Spinoza, Ethica, deel IV, 50. 
905 Zowel Descartes als Spinoza behandelen de vrolijkheid, maar die verschilt aanzienlijk van de 
verheuging uit Naauwkeurig onderwys. Hun definities ervan lopen sterk uiteen. Voor Descartes is 
vrolijkheid (allegresse) een vorm van blijdschap die ontstaat door herinnering aan voorbij euvel (mal 
passé). Descartes, Passions, art. 67 en 210. Spinoza definieert vrolijkheid (hilaritas) als blijdschap die 
zowel op de ziel als het lichaam kan slaan. Vrolijkheid kan niet overmatig, en dus niet negatief zijn, omdat 
zij in gelijke mate op alle lichaamsdelen is gericht en daardoor in zowel beweging als rust de ideale 
verhouding tussen de afzonderlijke lichaamsdelen herstelt of bewaart. Spinoza, Ethica, deel III, scholium 
bij propositié 11; définitié van ‘droéfhéid’ én déél IV, propositie 42. 
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literair-théorétisché géschriftén laat zich vérklarén door hét féit dat ér géén poëtica’s ovér 

komisché tonéélgénrés zijn ovérgélévérd. In dé tragisché poëtica’s komén dé komisché génrés 

alleen heel zijdelings aan bod.906 Harmsen laat zien dat dit hoofdstuk vage overeenkomsten 

vertoont met de klassieke en humanistische leer van het ridiculum. Hij concludeert dat deze niet 

in de zeventiende-eeuwse toneeltheoretische traditie paste, aangezien de theorievorming over 

het komische toneel nagenoeg ontbrak.907 

De auteur probeert echter in hoofdstuk 37 wel aan te sluiten bij het rationalistische 

affécténdiscours door vérhéuging één ‘blydé hartstocht’ té noémén. Ook dé gélégdé rélatié mét 

een externe oorzaak duidt hiérop. Dé éxtérné oorzaak zélf, té wétén ‘iéts bélachélijks’ [grappigs], 

valt dan weer buiten dit rationalistische discours: concrete affecten door een komische 

aanleiding worden daarin niet besproken. De auteur wijst er hier uitdrukkelijk op dat het 

grappige alléén één ‘onpynélijké én onschadélijké dwaaling of misstal’ inhoudt, dus kléiné 

vergissingen of fouten betreft.908 De auteur heeft komische situaties of ongewone personages 

voor ogen, zoals figuren met een afwijkende lichaamsbouw en bijzondere kleding of bijzonder 

taalgébruik. Er béstaan kléiné ovéréénkomstén mét Déscartés’ la moquerie – de bespotting. Zo 

ziet ook Descartes bespotting als een vorm van blijdschap, al is die wel vermengd met haat. 

Bespotting ontstaat door het waarnemen van een klein verdiend geacht euvel bij iemand 

anders.909 De haat heeft betrekking op het euvel en de blijdschap op het feit dat het iemand 

betreft die het verdient. Belangrijk is dat het daarbij steeds een klein euvel betreft, zoals het ook 

bij de verheuging alleen om geringe fouten mag gaan. Door de verrassing en verwondering die 

mét dé waarnéming van zo’n vérdiénd kléin éuvél gépaard gaan, moét dé méns lachén.910 Een 

direct equivalent voor verheuging vinden we bij de Fransman echter niet. 

Meyer gaat in de korte affectenleer uit hoofdstuk 30 zelfs niet zijdelings in op de spot of het 

lachen. Spinoza doet dat wel, met het opmerkelijke verschil dat hij bespotting (irrisio) ronduit 

afkeurt, omdat deze uit haat voortkomt. Haat is volgens hem uitsluitend slecht, omdat het een 

droefheid is die de persoonlijke ontwikkeling in de weg staat. Daarmee lijkt hij ook het komische 

toneel, dat gekenmerkt wordt door de bespottingen van personages, zijn bestaansrecht te 

ontnemen. Dat is echter niet het geval, want Spinoza maakt snel duidelijk dat hij lachen (risus) 

en grapjes maken (jocus) wel degelijk wenselijk vindt. Het lachen om grapjes is een vorm van 

blijdschap: het verdrijft zwaarmoedigheid en maakt degene die de blijdschap ondergaat tot een 

beter mens.911 De verlichte geest zoekt dan ook omwille van afwisseling en mentale verfrissing 

naar vertier en genot, maar weet hierin maat te houden. Spinoza noemt theaterbezoek als 

mogelijke vorm van vermaak, naast lichaamsbeweging, wandelen in het groen en muziek. 

Behalve het feit dat deze vormen van vermaak de verstandige mens ten goede komen, brengen 

ze anderen geen nadeel toe. Spinoza raadt het bezoek van het theater dan ook aan, mede 

                                                             
906 Zie Harmsens toelichtingen in: Nil, Harmsén, ‘Onderwys’, 1989, 398-399. 
907 Harmsen in: Nil, Harmsén, ‘Onderwys’, 1989, 404-419. 
908 Nil, Harmsén, ‘Onderwys’, 1989, 397 [XXXVII]. 
909 Descartes, Passions, part. III, art. 178. 
910 Descartes, Passions, part. III, art. 178. 
911 Spinoza, Ethica IV, stelling 45. 



- 216 - 

 

vanwege het lachen en het genot. Dat bewijst dat hij niet alleen op treurspelen doelde, maar ook 

op komisch toneel. Bovendien bestond een theatervoorstelling destijds uit zowel ernstige als 

komische toneelstukken: na het hoofdspel, vaak een tragedie, volgde steeds een komisch stuk. 

Doordat hoofdstuk 37 buiten het poëticale discours valt en inhoudelijk bovendien nauwelijks 

aansluit bij het rationalistische gedachtegoed, heeft het een zekere uitzonderingspositie binnen 

de hartstochtenleer van Naauwkeurig onderwys. Dat doet de vraag rijzen of het de opvattingen 

weergeeft van Meyer, Bouwmeester en Van Koppenol, de auteurs van de overige hoofdstukken 

over de affecten. Dat dit mogelijkerwijs niet het geval is, kan worden onderbouwd op basis van 

de ontstaansgeschiedenis van hoofdstuk 37. Oorspronkelijk had Reinier van Diephout in 1671 

dé opdracht gékrégén té sprékén ‘ovér dé hartstogten, die in een blyspel in de toehoorders zyn 

té vérwékkén’.912 Dat de notulen er verder over zwijgen, doet vermoeden dat hij nooit aan de 

opdracht heeft voldaan. Vijf jaar later worden de verantwoordelijken geattendeerd op hun 

onvoltooide poëticastukken en krijgt Van Diephout de opdracht alsnog aan zijn taak, een 

beschrijving van de hartstochten in het blijspel, te voldoen.913 Pas in 1683 komen de affecten, 

waarschijnlijk die met betrekking tot het blijspel, weer aan bod. Er zijn dan al vier jaar 

verstreken sinds Van Diephout in de vergadernotulen voor het laatst werd genoemd.914 Meyer, 

Bouwmeester en Van Koppenol waren inmiddels overleden en konden de zaak dus niet 

bijsturen. Van Meyer en Bouwmeester weten we dat zij door hun geschriften en contacten de 

rationalistische spil van het genootschap moeten zijn geweest. Uit de hartstochtenhoofdstukken 

van Van Koppenol blijkt dat hij op zijn minst zeer goed op de hoogte moet zijn geweest van de 

cartesiaanse ideeën omtrent de affecten.915 Hun overlijden kan een paradigmawisseling binnen 

het denk- en interpretatiekader van het genootschap hebben ingeluid. 

                                                             
912 Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, [59]. 
913 Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, [369]. 
914 Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, [492] en [581]. Dat dit hoofdstuk pas ná 1679 moet zijn ontstaan, 
wordt ook bévéstigd door Huydécopérs uittréksél ‘waarin hij allé gégévéns ovér dé wérkzaamhédén van 
het genootschap met betrekking tot het Onderwijs […] bij élkaar hééft gézét’ tussén 1669 én 1679. In dit 
uittreksel, dat op de volledige notulen van Nil gebaseerd is, is geen aanwijzing te vinden voor de voltooiing 
van het hoofdstuk over de komische hartstochten. Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, 257, [639]-[703]. 
De structuur van het Naauwkeurig onderwys maakt tevens een latere voltooiing aannemelijk. Uit de 
indeling van de dagen blijkt namelijk dat het hoofdstuk over de komische hartstochten oorspronkelijk 
vóór hoofdstuk 35 (‘Zeeven en dartichste Dagh. Of door de Verwondering de gemoederen...’) had moeten 
verschijnen. De wijziging van de volgorde kan zeer goed samenhangen met het feit het hoofdstuk in 
kwestie nog niet klaar was. 
915 Dat ook Van Koppenol er al op jonge leeftijd onorthodoxe ideeën op nahield, blijkt uit het feit dat hij 
reeds op vijftienjarige leeftijd een sociaans werk van Jeremias Felbinger vertaalde dat in 1660 in 
Amsterdam bij Christoffel Cunradus onder de titel Een christelik bericht, hoe de aerdsche politien der 
rechtgeloovigen behooren welbestelt te zijn verscheen. Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, 6-7. 


