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5 De toneelstukken: vertaalpolitiek, genrekwesties en 
verspreiding 

Na de toneeltheoretische werken van Nil Volentibus Arduum te hebben behandeld, richten we 

de blik in dit hoofdstuk op dé tonéélstukkén zélf. Wé bépérkén ons daarbij tot dé drama’s dié hét 

genootschap tussen 1669 en 1680 publiceerde. Daarbij sluiten we aan bij hoofdstuk 3 waarin de 

gevarieerde werkzaamheden van Nil zijn besproken. We beginnen met een chronologisch 

overzicht van de gepubliceerde drama’s, aan de hand waarvan we kunnen zien hoe Nil zich in 

zijn beginjaren aan de buitenwereld presenteerde. Omdat de vroege publicaties Nils activiteiten 

op toneelgebied niet volledig weerspiegelen, zullen we ook ingaan op de ontstaanschronologie 

van de toneelstukken. Sommige toneelteksten waaraan het genootschap al in de beginjaren 

werkte, verschenen namelijk met grote vertraging. Vervolgens bekijken we wie de hoofdauteur 

en de hoofdvertaler van de afzonderlijke toneelstukken waren, waardoor we meer inzicht 

krijgen in de takenverdeling binnen het genootschap. 

Hierna volgt een intermezzo met korte inhoudelijke samenvattingen van alle toneelstukken 

die Nil tot 1680 publiceerde. Dat is tegelijk het literaire tekstcorpus waarmee we in hoofdstuk 6 

zullen werken. Daarbij wordt ook beknopt ingegaan op aanpassingen ten opzichte van de 

bronteksten en/of de eerste vertalingen. Vervolgens komt de genretheorie van Nil aan de orde. 

Over de indeling van toneelstukken in diverse genres had het genootschap goed nagedacht, zoals 

blijkt uit Nils toneeltheoretische bespiegelingen. We kijken in hoeverre het genootschap de 

regels, die het zelf had geformuleerd, op zijn eigen werk toepaste. Een voor- en naspel dat Nil in 

1679 had geschreven en dat in hoofdstuk zes niet aan de orde zal komen, zullen we hier iets 

uitvoeriger analyseren tegen de achtergrond van Nils theoretische opvattingen. 

We sluiten het hoofdstuk af met overzichten van de (her)drukken en de opvoeringen van de 

toneelstukken die Nil tot 1680 heeft gepubliceerd. Daarbij nemen de bijzonderheden bij de 

opvoeringen van het genootschap en vooral het grote succes van Nils vroege toneelwerk een 

centrale plaats in. 

5.1 Chronologie: toneelstukken als middel tot zelfpresentatie 

Tussen 1669 en 1680 publiceerde het genootschap in totaal twaalf toneelstukken (zie tabel 4). 

Tot de sluiting van de Schouwburg in 1672, in anderhalf jaar tijd (november 1669 tot juli 1671) 

béstond dé productié uit vijf drama’s: drié (kluchtigé) blijspélén ofwel komedies, en twee 

treurspelen ofwel tragedies. Komedie en tragedie hoorden binnen de genrehiërarchie tot de 

voornaamsté génrés. Allé vijf drama’s warén concurréréndé vértalingén: zé warén bédoéld als 

betere versies van nieuwe Schouwburgstukken. 
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916 Nils formulering over de bron van dit stuk is ambigu, zodat het niet duidelijk is of het hier om een zeer vrije gereguleerde vertaling van een Italiaans toneelstuk 
gaat (wellicht via een Franse tussenvertaling), of dat hier op een waargebeurd voorval uit Italië gedoeld wordt dat Nil in een klucht heeft verwerkt. Nil vermeldt in 
ieder geval geen titel of auteur van een mogelijke bron, maar zégt alléén: ‘WY zyn dé géboorté van dé Vryér in dé Kist, verschuldigt aan eenen voornamen Heer […] 
op wiens voorstél én begeeren, wy […] dit Kluchtspél ondér namén; alhoéwél dat ’ér zich, tót hét maakén van ’t Ontwérp, grooté moéijélykhédén schéénén op té 
doen, om de Geschiedenis, in Italie voorgevallen, naar onze zéden, én dé Toonéélwéttén té schikkén […].’ Nil, Vryer in de kist, 1704, *3v. 

Eerste 

druk 

Titel Toneel-

genre 

Tekst-

soort 

Bron Initiaalvertaling en beschermheer 

1669 Nil, Agrippa, koning van 

Alba, anders de gewaande 

Tiberinus. 

Treurspel Tegen-

vertaling 

(tv) 

Philippe Quinault, Agrippa, roy d’Albe, 

ou le faux Tibérinus, 1660. 

Hendrik de Graeff, Agrippa, koning van Alba, of de 

valsche Tiberninus, Amsterdam, 1669. Opgedragen 

aan vier Schouwburghoofden. 

1670 Nil, De gelyke tweelingen. Kluchtig 

blijspel 

tv Plautus, Menaechmi, 3e/2e eeuw v.Chr. Joan Blasius, Dubbel en enkkel, Amsterdam, 1670. 

Opgedragen aan schepen Pieter Schaep. 

Nil, Het spookend weeuwtje. Blijspel tv Alain lé Métél d’Ouvillé, L’esprit folet, 

1642. 

Adriaan Peys, De nacht-spookende joffer, 1670. 

Zonder opdracht. 

Nil, Het huwelyk van 

Orondates en Statira. 

Treurspel tv Jean Magnon, Le mariage d’Oroondate 

et de Statira, ou La conclusion de 

Cassandre, 1648. 

Joan Blasius, Het huwlyk van Oroondate en Statira, 

Amsterdam, 1670. Opgedragen aan de raad 

Geraard Bicker. 

1671 Nil, De malle wedding, of 

gierige Geeraardt. 

Blijspel tv François le Métel de Boisrobert, La 

folle gageure ou les divertissements de 

la comtesse de Pembroc, 1653. 

Joan Blasius, De malle wedding, Amsterdam, 1671. 

Opgedragen aan commissaris Jacob Hinloopen. 

1678 Nil, Andromaché. Treurspel Vertaling 

(v) 

Jean Baptiste Racine, Andromaque, 

1668. 

 

Nil, De vrijer in de kist. Klucht v Wellicht uit het Italiaans.916   
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Tabel 4  Nils  toneelstukken,  bronteksten en initiaalvertalingen ( 1669-1680) uitgaande van het jaar van verschijnen ,  o.v.v.  de genres.  

 

                                                             
917 Volgens het voorwoord bij de herdruk uit 1704 was Philippe Quinaults La mère coquette, een komedie in vijf bedrijven, de brontekst voor Nils klucht en niet de 
gelijknamige komedie in drie bedrijven van Jean Donneau de Visé. Beide Franse versies verschenen in 1666 in druk en gingen waarschijnlijk op dezelfde dag in 
Parijs in première. Quinaults versie is na de komedie van De Visé ontstaan. Quinault, Gros, La mère, 1926, II. Zie ook § 1.2.2.3 van deze studie. 

Eerste 

druk 

Titel Toneel-

genre 

Tekst-

soort 

Bron Initiaalvertaling en beschermheer 

1678 Nil, De wanhébbelyke liefde. Klucht v Philippe Quinault, La mère coquette ou 

les amans brouillez, 1666.917 

 

1679 Nil, Tieranny van 

Eigenbaat, in het eiland van 

Vrije Keur. 

Zinnespel v Francesco Sbarra, La tirannide 

dell’interesse, 1653. 

 

Nil, Voor- én naspél, […] by 

de malle wédding óf gierige 

Geeraard. 

Voorspel en 

naspel 

 

1680 Nil, De bekeerde alchimist, 

of bedroogen bedrieger. 

Klucht  

Nil, Fielebout, óf de dókter 

tegens dank. 

Kluchtig 

blijspel 

Tv Molière, Le Médecin malgré lui, ca. 

1670 en Molière, L’amour médecin, 

1666. 

[s.n.] (Jan Soolmans?), De gedwongen doctor, 

Amsterdam, 1671. Zonder opdracht. 
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5.1.1 De eerste fase: tegenvertalingen 

Door in de beginjaren alleen tegenvertalingen te publiceren, zette Nil zich in de Amsterdamse 

toneelwereld op de kaart. Het genootschap wilde niet alleen bewijzen dat de nieuwe 

Schouwburgstukken en het beleid van het theater niet deugden, maar ook dat meer kennis, 

ervaring en dichterlijke vaardigheden zouden léidén tot bétéré drama’s. Dit zichzélf préséntérén 

als een instantie van toneelkenners, -critici en -schrijvers werkte het beste aan de hand van 

elkaar beconcurrerende teksten die beide onafhankelijk van elkaar direct teruggingen op 

dezelfde anderstalige bron. Vertalingen, en in bijzondere mate concurrerende vertalingen, 

waren uitermate geschikt om nieuwe poëticale ideeën aanschouwelijk te maken. Nil gebruikte 

hier het procédé van de juxtapositie – het contrasteren van zaken door ze naast elkaar te 

plaatsen om op die manier een bepaald effect te bereiken. De lezer kon de verschillende versies 

immers tamelijk eenvoudig direct met elkaar vergelijken, iets waartoe Nil in de voorwoorden 

zelfs opriep. De optelsom van de afzonderlijke toneelversies creëert een nieuwe dimensie: de 

aanpassingen aan de toneelregels en met name aan de waarschijnlijkheidseis springen direct in 

het oog, net als het duidelijke taalgebruik en de daaruit resulterende grotere begrijpelijkheid. 

Het genootschap verkondigde daarnaast de eigen aanpak op dé titélpagina’s van zijn éérsté vijf 

tegenvertalingen. Bij vier van de vijf concurrerende stukken gebruikte het genootschap 

bovendien titels die opvallend sterk overeenkomen met die van de eerste vertaling waartegen 

men zich afzette.918 Verder prijkté op dé titélpagina dé léus ‘Nooit op dé Amstérdamsé 

Schouwburg vértoond’. Dit was één opénlijké distantiëring van de Schouwburg en haar stukken, 

dié doorgaans mét dé vérmélding ‘Vértoond op dé Amstérdamsé Schouwburg’ vérschénén. Dé 

toelichtingen die Nil in de beginjaren toevoegde in zijn voor- en nawoorden waren de 

theoretische leidraad die de regels en ideeën achter de totstandkoming van de vertaling 

toelichtten. Het publicatieoffensief van tegenvertalingen was een bijzonder geschikte strategie, 

omdat het ook minder onderlegde toneelliefhebbers in staat stelde op een praktische manier 

van Nils opvattingen kennis te nemen. De in vreemde talen geschoolde lezer kon bovendien bij 

de bronteksten te rade gaan. Iedere lezer kon met andere woorden de verschillende versies met 

elkaar vergelijken en de door Nil toegepaste toneelregels opsporen. Met behulp van een 

concurrerende vertaling kon Nil zich tevens tegen buitenlandse toneeltrends afzetten die niet 

met de eigen opvattingen strookten. Tegelijk – en vooral – kon de Amsterdamse toneelpraktijk 

in een kritisch daglicht komen te staan. Door zich van 1669 tot in ieder geval 1671 te 

distantiëren van de Amsterdamse Schouwburg creëerde het genootschap een platform voor de 

eigen opvattingen, die een alternatief voor de Amsterdamse toneelkunst en het repertoire van 

het Amsterdamse theater moesten bieden. 

In het voorjaar van 1671 moet het genootschap hebben beseft dat deze offensieve manier van 

toneelhervorming niet bij iedereen in goede aarde viel. Degenen die het mikpunt waren geweest 

van de kritiek beschouwden de concurrerende vertalingen en kritische beschouwingen als een 

                                                             
918 Te weten bij Agrippa, Orondates en Statira, Gierige Geeraardt en Spookend weeuwtje. 
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‘ongéhoordé zaak’.919 Dat Nil vanaf dat moment voor een andere – subtielere – strategie lijkt te 

hebben gekozen om de initiaalvertalingen en het Schouwburgbeleid te bekritiseren laat zich dan 

ook verklaren door het verzet en de polemieken die naar aanleiding van Nils concurrerende 

vertalingen waren ontstaan.920 De volgende en tegelijk laatste tegenvertalingen verschenen 

zonder expliciete kritiek op de eerste Nederlandse versie en de brontekst, hoewel ze toch als 

hervertalingen te ontmaskeren zijn. Het betreft hier de komedies Gierige Geeraardt (1671) en 

Fielebout (1680). 

In beide toneelstukken wordt geen melding gemaakt van de initiaalvertaling die de 

aanleiding was voor hun ontstaan, terwijl dit bij de eerste vier tegenvertalingen wel het geval is. 

In tegenstelling tot wat bij eerdere hervertalingen de praktijk was, beweert Nil in het voorwoord 

bij het blijspel Gierige Geeraardt zélfs dat één van dé lédén ‘rééts voor wéinig Jaarén […] hét 

gansché opstél gémaakt, én voor één groot gédéélté bérijmt [had]’.921 Daarmee wekte het 

genootschap de indruk dat het deze versie niet had vervaardigd als kritische, concurrerende 

versie. Maar niets is minder waar. Wat niet wegneemt dat het wellicht niet onjuist is dat een Nil-

lid nog een onvoltooide vertaling en berijming van dit stuk had liggen. Wanneer dit stuk op 17 

maart 1671 in de notulen voor het eerst wordt genoemd, krijgen Antonides en Bouwmeester de 

opdracht ‘hét éérsté déél dér Mallé Wéddingé na té zién’ én één wéék latér hun bévindingén mét 

de overige leden te delen.922 Er bestond op dit moment dus al een eerste versie en het blijft 

onduidelijk wanneer en door wie die werd vervaardigd. Maar dat het genootschap deze komedie 

wel degelijk als concurrerend toneelstuk wilde uitgeven, blijkt uit de aantekeningen van een 

wéék latér: toén wérd ‘[v]astgéstéld hét spél van Dé Mallé Wédding uit té géévén, éér dié van dé 

Schouwburg hét hunné uitgéévén’.923 Nil beschikte ook nu weer ruim op tijd over inside-

informatie uit Schouwburgkringen over de programmering, mogelijk via de acteurs die de leden 

in hun eigen stuk Bedrooge Mof later veel lof toezwaaiden.924 

De methode die Nil hanteerde om het zeventiende-eeuwse leespubliek duidelijk te maken dat 

deze vijfde vertaling, net als de eerste vier, als terechtwijzing van de Schouwburg kon worden 

gelezen, was dit keer subtieler. Zoals hierboven gezegd werd er in het voorwoord bij Gierige 

Geeraardt niet naar de initiaalvertaling verwezen: nergens wordt aan de naam Blasius, aan de 

titel van zijn werk of aan tekortkomingen van het Schouwburgrepertoire gerefereerd. Op de 

titelpagina staat echter wel zwart op wit dat dit stuk nooit eerder op de Schouwburg is gespeeld 

– dezelfde leus die op de eerste vier tegenvertalingen prijkte. De initiaalvertaling van Joan 

Blasius zou op dat ogenblik bijna haar première op de Amsterdamse Schouwburg beleven. Voor 

alle duidelijkheid heeft Nil daarom de titel van deze initiaalvertaling in zijn eigen titel verwerkt. 

Blasius had zijn stuk, dat blijkens de titelpagina wél op de Schouwburg werd gespeeld, De malle 

wedding genoemd. Nil gaf zijn versie de naam De malle wedding, of gierige Geeraardt. Na Nils 

                                                             
919 Assélijn, ‘Aan Nil’, 1671. 
920 Zie § 3.1.3.1 van deze studie. 
921 Nil, Gierige Geeraardt, 1671, *3v. 
922 Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, [64]. 
923 Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, [65]. 
924 Zie § 4.2. 
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eerste vier spraakmakende tegenvertalingen moet dus ook de vijfde vertaling door tijdgenoten 

duidelijk zijn herkend als directe kritische reactie op Schouwburgregent Blasius, op het 

theaterrepertoire en op de initiaalvertaling. 

Toch probeerde Nil zijn kritiek, alsmede het feit dat het bij hun komedie Gierige Geeraardt om 

een tegenvertaling ging, nu voor het eerst enigszins te verbloemen. Dat blijkt niet alleen uit de 

opmerking dat de eigen versie al geruime tijd geleden zou zijn ontstaan en uit de weglating van 

directe verwijzingen naar en kritiek op Blasius en de Schouwburg, maar ook uit de 

verschijningsdatum. Het voorwoord van de Nilversie is immers twee dagen vóór de 

verschijningsdatum van de initiaalvertaling van Blasius ondertekend.925 Uit de notulen van 23 

juni 1671 is op te maken dat het hier niet om een antedatering gaat. Op deze dag in juni besloten 

de leden hun versie van de komedie alléén dan onder de naam en het vignet van het 

génootschap uit té gévén, als ‘hét éér in ’t licht komé als dat op dén Schouwburg vértoond zal 

wordén’.926 Kennelijk is dit gelukt, want de tegenvertaling die verscheen, is van het vignet 

voorzien. 

De zesde en tegelijk laatste tegenvertaling betreft het kluchtige blijspel Fielebout. Dat ook dit 

stuk in eerste instantie als kritische tegenvertaling was opgesteld, blijkt noch uit de eerste of een 

latere druk, noch uit de notulen, in tegenstelling met wat we zagen bij de Gierige Geeraardt. 

Fielebout wordt op de titelpagina of in het voorwoord nergens direct of indirect als 

tegenvertaling uitgeroepen. Ook de notulen zwijgen over de ontstaansgeschiedenis van dit 

stuk.927 De komedie Fielebout, die pas in 1679 in première ging en nog eens een jaar later voor 

het eerst in druk verscheen, moet hoe dan ook al in 1671 zijn ontstaan. In dat jaar werd het 

Schouwburgstuk De gedwongen doctor, waarschijnlijk van Jan Soolmans, voor het eerst gespeeld 

en uitgegeven.928 Evenals Nils Fielebout gaat dit stuk terug op Molières Le Médecin malgré lui 

(1666). Waarschijnlijk begon het genootschap aan zijn tegenvertaling Fielebout, toen het 

ontdekte dat de eerste vertaling van Molières stuk net in de programmering van de Schouwburg 

was opgenomen. Qua ontstaansperiode, omstandigheden en methode sluit de tekst goed aan bij 

de eerste vijf tegenvertalingen. 

                                                             
925 Dé tégénvértaling van Nil is voorzién van dé datum ‘dén 11 van Hooymaandt [juli], 1671’, térwijl ondér 
hét voorwoord van Blasius ‘dén 13 van Hooi-maand, MDC LXXI’ staat. Nil, Gierige Geeraardt, 1671, 4r; 
Blasius, Malle wedding, 1671, 8r. 
926 Dongelmans, Documenten, 1982, [79]. 
927 Aangezien de verslagen over het algemeen relatief weinig vertellen over concrete dichterlijke 
werkzaamheden, betekent dit niet dat dit kluchtige blijspel pas kort voor zijn publicatie is vertaald. Zie § 3 
over de werkzaamheden van Nil Volentibus Arduum. 
928 Soolmans, Gedwongen doctor, 1671. Ook hier vermeldt de titelpagina dat dit stuk op de Schouwburg 
werd gespeeld. In ieder geval op 11 juni 1671 werd dit stuk op de Schouwburg opgevoerd. Of het hierbij 
om de première ging, is niet duidelijk, zie: Rasch, Repertoire [ongepubl.]. Jan Soolmans wordt doorgaans 
als vervaardiger van de eerste vertaling genoemd. De druk zelf vermeldt geen auteur-vertaler. Over 
Soolmans is weinig bekend. Zie Van der Aa, BWN, dl. 17, 1874, 859. 
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Afb. 20 en 21  Romeyn de Hooghes ontwerp voor de titelprent en het uiteindelijke frontispice (1711) bij Nils  komedie 

Fielebout óf de dókter tégens dank  (SBH : 127 B 3).  
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Wellicht was het genootschap er deze keer niet in geslaagd zijn concurrerende versie Fielebout 

vóór de première van de initiaalvertaling gereed te hebben. Daardoor werd de begonnen 

concurrerende vertaling misschien niet eens afgerond; in ieder geval is de tekst toen niet in druk 

verschenen. Uit de voorwoorden bij eerdere concurrerende vertalingen blijkt dat Nil ernaar 

streefde de verbeterde versies zo vroeg mogelijk op de markt te brengen, het liefst gelijktijdig 

met of zelfs nog voor de première van de initiaalvertaling. Toen Nils Fielebout na de heropening 

van de Schouwburg in 1679 op de planken kwam en één jaar later in druk verscheen, was het tij 

al gekeerd: de Schouwburgtwist was ten voordele van het genootschap beslecht. In deze nieuwe 

situatie was het voor Nil niet meer nodig zich tegen het oude Schouwburgbestuur en zijn 

toneelkeuze te keren. De verbloeming van de oorspronkelijke intenties – een hervertaling als 

kritiek op de Schouwburg en het bieden van een alternatief stuk – moet in dit licht worden 

gezien. Fielebout, dat aanvankelijk bedoeld was als tegenvertaling, werd in 1680 als 

‘onschuldigé’ tonéélvértaling gépréséntéérd. 

De tegenvertalingen zijn van bijzonder belang omdat Nil deze teksten gebruikte om zijn 

ideaal van het streng gereguleerde toneel in praktijk te brengen en aanschouwelijk te maken. Als 

referentiepunt diende niet alleen de anderstalige bron, maar vooral de eerste Nederlandse 

vertalingen van dezelfde stukken, die op een aantal punten niet overeenkwamen met de 

toneelregels. Ook de eerste vertalingen van de Schouwburgdichters waartegen het genootschap 

zich met zijn tegenvertalingen afzette, vertoonden doorgaans inhoudelijke en poëticaal 

gemotiveerde ingrepen in de toneeltekst. Zo verplaatsten de Schouwburgdichters de handeling 

van komische stukken naar bijvoorbeeld Den Haag of Amsterdam en sleutelden zij op sommige 

plaatsen aan de inhoud door bijvoorbeeld meer personages op de bühne te laten verschijnen en 

vechtscènes toe te voegen. De makers van de eerste vertalingen lieten zich doorgaans leiden 

door het ideaal van de copia et varietas of veelheid en verscheidenheid: men streefde naar 

uitbundigheid en afwisseling. Het komt erop neer dat de eerste vertalingen doorgaans barokker 

van aard waren dan de bronteksten. 

5.1.2 De tweede fase 

De eerste vier concurrerende stukken, de kritiek op het theaterbestuur en de antwoorden op de 

verbolgen reacties van de bekritiseerden waren ingeslagen als een bom. Het genootschap had 

zijn opvattingen tussen 1669 en 1671 via verschillende kanalen en op allerlei manieren onder de 

aandacht gebracht. Toen dit gelukt was, kon het genootschap van strategie veranderen en zich in 

rustiger vaarwater begeven. In deze overgangsfase ontstonden de komedies Gierige Geeraardt 

en Fielebout, die zoals gezegd al niet meer zo gemakkelijk als tegenvertalingen herkenbaar 

waren. De stukken die na de heropening van de Schouwburg verschenen, waren enerzijds 

‘géwoné’ – dat wil zeggen geen concurrerende – vertalingen en anderzijds inhoudelijk 

oorspronkelijke stukken. Vanaf dat moment spuide het genootschap nauwelijks nog kritiek op 

andermans toneel en herzag het met name eigen repertoite. Nil was in een nieuwe fase beland. 

Als we het publicatieoverzicht van Nil bekijken (zie tabel 4), springen niet alleen de 

tegenvertalingen in het oog, maar valt ook op dat er tussen 1672 en 1677 geen enkel toneelstuk 

van Nil is verschenen. Pas vanaf 1677 bracht Nil weer werken uit, waarbij het aanvankelijk 
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uitsluitend om (herziene) herdrukken ging. Deze periode valt precies samen met de sluiting van 

de Amsterdamse Schouwburg. Na de heropening van de Schouwburg bracht Nil binnen twee 

jaar, van méi 1678 tot méi 1680, zévén niéuwé drama’s uit. Wat génrés bétréft, lijkt het 

genootschap in deze tweede publicatieperiode op het eerste gezicht meer variatie na te streven. 

Nil publiceerde immers niet alleen een tragedie (Andromaché) en een komedie (Fielebout), maar 

ook drie kluchten (Vrijer in de kist, Wanhébbelyke liefde en Bekeerde alchimist), een zinnespel 

(Tieranny van Eigenbaat) en een van kunst- en vliegwerk voorzien voor- en naspel bij het 

blijspel Gierige Geeraardt. ‘Sléchts’ vijf van dé zévén tonéélstukkén uit dézé périodé bétréffén 

vertalingen. 

De hervertaling Ifigenia, die teruggaat op een tragedie van Racine en die in 1683 onder het 

vignet van Nil verscheen, is als we afgaan op het voorwoord en de ontstaansperiode geen 

concurrerende vertaling bij Joan Dullaarts Ifigenie in Aulis (1679). Toen Nil de vertaling 

uitbracht, vermeldde het dan ook expliciet dat de tragedie zeker niet als tegenvertaling bij 

Dullaarts versie was bedoeld, net zo min als Dullaarts vertaling naar aanleiding van Nils 

vértaalinspanningén géborén was. Zo’n twaalf jaar na zijn laatsté tégénvertaling wilde het 

genootschap kennelijk liever niet langer als concurrerende vertaalinstantie te boek staan. 

Dit Treurspél, na het Fransch van de Heer Racine verduitscht, is, eenige tyd geleeden, door J. 
Dullard vértaaldt, in’t licht gégéévén, événwél is het tégenwoordige, niet zonder zyn kennis, by ons 
Konstgenootschap al onderhanden geweest, eer het zyne gedrukt wierd, én lichtelyk eer hy het 
begonnen hadde over te zétten.929 

Inderdaad was Lingelbach blijkens de notulen al in juni 1677 begonnen het eerste bedrijf voor te 

lezen tijdens de wekelijkse bijeenkomsten. Dat zou hij met onderbrekingen tot februari van het 

daaropvolgende jaar blijven doen. Daarna lezen wij niets meer over het stuk, totdat in juni 1683 

besloten wordt het op te dragen aan de zoon van Nil-lid Blaeu naar aanleiding van diens bruiloft 

op 22 juni 1683. Of Lingelbach of iemand anders het stuk heeft voltooid, is niet bekend. Thomas 

Arentsz, die pas in 1682 tot het genootschap was toegetreden, kreeg de taak een berijmde 

opdracht te schrijven.930 Lingelbach schreef er zelf nog een huwelijksgedicht bij.931 Het stuk van 

Dullaart werd in oktober 1681, dus twee jaar nadat het in druk was verschenen, voor het eerst 

opgevoerd in de Schouwburg.932 Dat tijdstip viel juist in de periode waarin Nil tijdelijk was 

ontbonden.933 Vanaf 1678 had het genootschap bovendien geen reden meer zich van andere 

toneeldichters en het theaterbestuur af te zetten, aangezien Nil-leden tot 1681 zelf deel van het 

bestuur uitmaakten en in die hoedanigheid invloed hadden op het repertoire. Dullaart nam 

jegens Nil overigens een ambivalente houding aan. Enerzijds prees hij Nils poëticale opvattingen 

                                                             
929 Nil, Ifigenia, 1683, 3v. 
930 Te Winkel gaat ervan uit Dullaarts vertaling een reactie op Nils vertaling zou zijn geweest. Dat is 
onwaarschijnlijk, omdat Nils vertaling pas geruime tijd na Dullaarts vertaling verscheen. Te Winkel, 
‘Thomas Arénts’, 1890, 102. 
931 Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, [400], [434], [598], [600]. 
932 Rasch, Repertoire [ongepubl.]: 12 oktober 1681. Van de Louw dacht dat het stuk pas op 26 januari 1682 
in prèmiere was gegaan. Van de Louw, Valeurs nationales [1979], 767. 
933 Rasch, Repertoire [ongepubl.]. 
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en de toneelstukken; anderzijds veroordeelde hij ronduit de harde kritiek uit de beginjaren.934 

Desalniettemin laat zich uit de publicatie- en opvoeringsgeschiedenis van Dullaarts stuk, noch 

uit de notulen en de parateksten afleiden dat Nil een tegenvertaling heeft willen maken. Daarbij 

kan worden vermeld dat beide stukken ook inhoudelijk en poëticaal slechts minimaal van elkaar 

verschillen. Daardoor sluiten ze niet aan bij de zes tegenvertalingen die allemaal markante 

wijzigingen bevatten waarmee ze zich bewust van de initiaalvertalingen afzetten.935 

5.1.3 Werkschema 

Nil presenteerde zich in de eerste anderhalf jaar na de oprichting aan de buitenwereld volgens 

een weldoordachte strategie. Het genootschap koos er bewust voor om in eerste instantie 

uitsluitend tegenvertalingen op de markt te brengen. Dit blijkt overduidelijk als we een blik 

werpen op het werkschema (tabel 5). Hieruit komt ten eerste naar voren dat het genootschap 

aanvankelijk allerminst alleen aan de zes tegenvertalingen werkte, maar dat het in die tijd veel 

meer toneelstukken onder handen had. 

De chronologie laat zien dat het genootschap vóór de sluiting van de Schouwburg in 1672 aan 

maar liefst elf toneelstukken tegelijk werkte, waaronder de zes concurrerende vertalingen. In de 

eerste twee jaar van zijn bestaan heeft Nil met veel toneelstukken een begin gemaakt, maar het 

heeft deze stukken met veel minder haast voltooid en uitgegeven dan de eerste vijf 

tégénvértalingén, dié diénstbaar warén aan dé profiléring van hét génootschap. Dé drama’s dié 

het genootschap in de beginjaren schreef, liepen inhoudelijk en qua vorm sterk uiteen. Zo 

werkte Nil aan het zinnespel Tieranny van Eigenbaat, twee kluchten (Wanhébbelyke liefde en 

Bedrooge mof) en de tragedies Andromaché en De dood van Julius Cesar. Nil beoefende dus al van 

meet af aan zeer uiteenlopende toneelgenres. Bijna alle toneelstukken uit de begintijd zijn min of 

meer vrij vertaald. Zoals eerder besproken gaat de klucht Bedrooge mof inhoudelijk niet direct 

terug op een anderstalige bron, al ontstond het idee voor dit stuk wel door een Frans toneelstuk 

van Perdou de Subligny. Ook bij de niet overgeleverde tragedie Julius Cesar is niet duidelijk op 

welke manier Nil gebruik maakte van anderstalige bronnen. 

                                                             
934 Zie de opdracht en het voorwoord voorafgaand aan Dullaarts Molièrevertaling Oratijn en Maskariljas 
uit 1672. In dé opdracht uit hij zijn ongénoégén ovér ‘dézé béroérdé én oorlogziéké pénnéstrijt’ én in hét 
voorwoord véroordéélt hij ‘dé bittéré bérispingé van dézé tégénwoordigé ééuw’. Volgéns hém is dé kritiék 
van Nil door haat en nijd ingegeven en treedt het genootschap juist niet in de voetsporen van de Franse en 
Italiaanse academies, aangézién dié niét zo’n féllé toon zoudén bézigén in hun kritiek. Ook de aanval op de 
Schouwburg veroordeelt Dullaart zonder meer, alsmede de verregaande ingrepen in de toneelstukken. 
Désalniéttémin vindt hij dat Nils ‘Vaarzén loffélijk én onbérispélijk zijn’. Dullaart, Oratijn, 1672, A2r en 
A4r-A7v. Nader onderzoek naar de (ontwikkeling van de) relatie tussen Nil en Dullaart, maar ook naar de 
relatie met Joachim Oudaan kunnen een genuandeerder beeld opleveren tussen deze twee kampen. Zo 
schreef Oudaan in 1681 één kritisch stuk ovér Péls’ gémodérniséérdé Horatiusvértaling mét 
aanmerkingen over voornamelijk het taalgebruik, gebrekkige uitleg en de klankenleer. Pas 32 jaar later 
liet zijn vriend David van Hoogstraten dit vertoog drukken. Oudaan, Van Hoogstraten, Aanmerkingen, 
1713. 
935 Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, [400], [434], [598], [600]. Dit bleek uit het onderzoek van Judith 
Eilander en Nikki Lakeman, die voor hun bachelorscriptie allebei de versie van Dullaart en Nil in met 
elkaar vergeleken. Eilander, Personages, 2011; Lakeman, ‘Waar een wil is’, 2011. 
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Titel Eerste vermelding936 1e druk937 ‘Projectleider’938 

Agrippa n.v.t. nov. 1669 groep, 3 à 4 anonymi939 

Andromaché dec. 1669 (1e versie klaar) mei 1678 Meyer en onbekend lid940 

Gelyke tweelingen jan. 1670 (afronding) feb. 1670 groepsvertaling941 

Bedrooge mof apr. 1670 (1e versie klaar) apr. 1689 Pels942 

Wanhébbelyke liefde dec. 1670 (1e versie klaar) dec. 1678 Pels943 

Spookend weeuwtje jun. of jul. 1670944 (begin) jul. 1670 Meyer945 

Orondates en Statira aug. 1670 (1e versie bijna klaar) 
na aug. 

1670 
Antonides946 

Gierige Geeraardt mrt. 1671 (1e versie klaar) jul. 1671 
onbekend, later wsch. 

groepsproject947 

Fielebout wsch. voorjaar 1671948 (begin) mei 1680 onbekend 

Dood van Julius Cesar jul. 1671 (begin) n.v.t. groepsproject 

Tieranny van Eigenbaat dec. 1671 (begin) jan. 1679 Pels 

Vrijer in de kist mei 1673 (1e versie klaar) dec. 1678 Pels 

Verwaande Hóllandsche 

Franschman 
mrt. 1674 (1e versie klaar) 1684 Pels 

Ifigenia jun. 1677 (begin) jun. 1683 Lingelbach 

Bekeerde alchimist nov. 1678 (1e versie klaar) feb. 1680 Lingelbach 

Voor- én naspél mrt. 1679 (laatste versie klaar) 
voorjaar 

1679949 
onbekend 

Schilder door liefde950 onbekend mrt. 1682 Pels 

’t Gedwongene Huuwelyk951 onbekend jan. 1682 Arentsz? 

Tabel 5  Chronologisch werkschema m.b.t.  Nils  toneelstukken (1669-1680).  

                                                             
936 Nil, Dongelmans, Documenten, 1982; Harmsen, Ceneton, 2014. 
937 Afkomstig uit de ondertekening van de voorwoorden of opdrachten, vanaf 1678 uit het privilege. 
938 Met projectleider wordt hier de individuele vertaler/dichter bedoeld die aan het toneelstuk begon. 
939 Zie de opdracht in: Nil, Agrippa, 1669. 
940 Zie de preliminaire tekst in: Nil, Andromaché, 1678. 
941 Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, [10]. 
942 Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, [24]. 
943 Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, [52]. 
944 Volgens de opdracht heeft Nil dit stuk binnen twee weken vertaald. Nil, Spookend weeuwtje, 1670, *7r. 
945 De notulen vermelden weliswaar niet dat Meyer, de ondertekenaar van het voorwoord, een 
voortrekkersrol, maar andere bronnen doen dit wel, zoals Nil, [s.n.] Der Furchtsame, 1757, H4. 
946 Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, [41]. 
947 Nil, Gierige Geeraardt, 1671, *3v; Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, [64]. 
948 De eerste vertaling van dit stuk ging op 11 juni 1671 in première en verscheen toen bij Jacob Lescailje. 
949 Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, [498]. 
950 Wanneer Pels aan dit blijspel is begonnen, blijkt niet uit de notulen. Vlak voor zijn dood in de zomer 
van 1681 vertrouwde hij het manuscript aan Pieter Lankeur toe. Nil, Schilder, 1682, *2r-2v. 
951 Wanneer dit blijspel is ontstaan, is onduidelijk. Het wordt doorgaans toegeschreven aan het nieuwe 
Nil-lid Thomas Arentsz onder verwijzing naar een voorrede die slechts aan één exemplaar uit 1682 is 
toegevoegd. Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, 339; Harmsen, Ceneton, 2014. Wellicht is deze vertaling 
nog voor 1680, vóór de schorsing van de wekelijkse bijeenkomsten, vervaardigd. Daarom is ze in dit 
overzicht opgenomen. 
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De dichterlijke activiteiten gingen ondanks de gesloten Schouwburgdeuren door, maar stonden 

klaarblijkelijk op een merkbaar lager pitje. De prikkel om toneelstukken te vervaardigen was 

zwakker, nu een functionerend theater ontbrak. Ten tijde van de Schouwburgsluiting begon het 

genootschap aan slechts drie nieuwe toneelprojecten, als we de notulen kunnen geloven. Dat 

waren de – wellicht uit het Italiaans vertaalde – klucht Vrijer in de kist en twee stukken die pas in 

de jaren tachtig zouden verschijnen: de waarschijnlijk inhoudelijk oorspronkelijke komedie De 

verwaande Hóllandsche Franschman en de vertaalde Racinetragedie Ifigenia. Na de heropening 

van het theater begon men in 1678 nog aan een klucht (Bekeerde alchimist) die geen 

anderstalige bron kent. Het genootschap, dat in die tijd ook druk bezig was de tot 1671 

gepubliceerde toneelstukken te herzien, schreef in het voorjaar van 1679 het inhoudelijk 

oorspronkelijke voor- en naspel bij de komedie Gierige Geeraardt. Ook gingen de al bestaande 

toneelprojecten na de heropening van de Schouwburg gewoon door, evenals de herziening van 

ouder werk. In 1680 lijkt er geen nieuw stuk onder handen te zijn genomen; althans de notulen, 

die in die periode overigens nauwelijks zijn bijgehouden, zwijgen hierover. 

5.2 De ‘projectleiders’ 

Zoals eerder benadrukt is het hedendaagse literatuurhistorische onderscheid tussen 

oorspronkelijke literatuur enerzijds en nagevolgde of vertaalde literatuur anderzijds 

anachronistisch, en bovendien weinig bruikbaar als de onderzoeker een historiserende aanpak 

voorstaat. Het inhoudelijk en/of stilistisch navolgen van bronnen was een gangbaar bestaand 

kunstideaal.952 Wat betreft de vorm, indeling, plaats van handeling, stijl en personages streefde 

het genootschap ernaar de toneelregels zo stipt mogelijk te volgen, zodat er van originaliteit in 

de romantische zin geen sprake is. Toch speelde ook voor Nil de eigen inbreng een zekere rol: de 

aanpassingen aan de toneelregels werden als belangrijke eigen bijdrage gezien. 

Nil maakte een onderscheid tussen vertalers en berijmers. In die tijd was het gebruikelijk om 

prozavertalingen van toneelstukken die door iemand anders waren vertaald, op rijm te zetten. 

Voor Nil genoot de vertaler-dichter, dat wil zeggen de vertaler die zijn eigen vertaling op rijm 

zette, een hoger aanzien dan iemand die een bestaande prozavertaling op rijm zette maar de 

bron zelf niet kon raadplegen. Idealiter vertaalde en berijmde dus dezelfde persoon de stof. Het 

op rijm stellen van een gekochte prozavertaling, zonder dat de berijmer de brontekst kon lezen, 

was voor het genootschap een onacceptabel procédé.953 Het genootschap lijkt zijn 

prozavertalingen dan ook steeds zelf te hebben vervaardigd en die vervolgens te hebben 

berijmd.954 De leden hadden voldoende talenkennis. Zo waren de meesten van hen door hun 

academische opleiding geschoold in het Latijn, kenden ze Frans en beheerste in ieder geval 

                                                             
952 Voor een uitgebreid overzicht van het fenomeen navolgen in de vroegmoderne Nederlandse literatuur 
zie Jansen, Imitatio, 2008. Voor een Europees overzicht zie, Petersen, Mimesis – Imitatio – Nachahmung, 
2000. 
953 Nil, Bedrooge mof, 1689, 15. Herman, die in deze klucht het gereguleerde toneel promoot, legt uit dat 
berijmen op zich geen grote kunst is – het is hooguit het begin van de dichterlijke loopbaan. 
954 Nil, Bedrooge mof, 1689, 14-15. Herman maakt duidelijk dat alleen echte poëten de stof zelf vertalen en 
berijmen. Hij rekent zich hier niet toe, maar theoretici als Nil zou hij er wel onder hebben geschaard. 



- 229 - 

 

Blaeu Italiaans, dankzij zijn grand tour door Italië. Dit waren dan ook de talen waaruit het 

genootschap zijn werken vertaalde. Welk Nil-lid ook Spaans beheerste, heb ik niet kunnen 

achterhalen. Kennelijk had in ieder geval één van hen tenminste passieve kennis van die taal, 

aangezien Jacob Vallan het genootschap Spaanse toneelstukken deed toekomen vanuit 

Madrid.955 

Toneelstukken werden óf in de groep vertaald en berijmd, óf door individuele leden die hun 

éérsté vérsié vérvolgéns tér béoordéling én vérbétéring aan hun colléga’s voorlégdén. De 

notulen geven een interessant beeld van de oorspronkelijke auteurs/vertalers van de 

afzonderlijke stukken. Zoals gezegd verschenen de toneelstukken steeds onder het vignet van 

het genootschap, zonder vermelding van de individuele auteur of hoofdvertaler op de 

titelpagina. De tegenvertaling Gelyke tweelingen was een groepsproject. Elk lid naam een deel 

van de tekst voor rekening en uiteindelijk werd de tekst tot een homogeen geheel gesmeed. Ook 

aan de tegenvertaling Gierige Geeraardt werd waarschijnlijk vanaf een zeker ogenblik 

gezamenlijk gewerkt. Daarnaast begon het genootschap in de zomer van 1671 in groepsverband 

aan een min of meer oorspronkelijk stuk, te weten een nooit in druk verschenen tragedie met de 

werktitel De dood van Julius Cesar. Dit treurspel is waarschijnlijk niet voltooid, althans niets wijst 

daarop. In ieder geval werd het nooit gepubliceerd. Dongelmans gaat ervan uit dat het hier om 

een tegenvertaling moet zijn gegaan die Nil naar aanleiding van Hendrik Verbiests berijming De 

doodt van Julius Caezar uit 1650 wilde vervaardigen. Schouwburgregent en Niltegenstander 

Simon Engelbrecht had de prozavertaling van Scudérys La mort de César gemaakt, die aan de 

grondslag van Verbiests berijming lag.956 De notulen doen echter vermoeden dat Nil geen 

concurrerende vertaling, maar een nieuwe tragedie wilde scheppen. Zo kreeg Bouwmeester op 

21 juli 1671 niet de opdracht een prozavertaling van het Franse toneelstuk te maken, maar om 

‘dé voornaamsté omstandighédén diér historié op ’t papiér té bréngén’.957 Of het genootschap 

zijn treurspel op een anderstalige tragedie wilde baseren is maar de vraag. Nil stelde namelijk 

kort daarna zelf de personages vast. Vervolgens had Meyer, specialist in de hartstochten, zich 

bereid verklaard de karakters verder uit te werken en gingen alle leden nadenken over de 

algehele opzet van het spel en over mogelijke nevenhandelingen.958 Indien een ander toneelstuk 

de directe bron voor Nil was geweest, dan waren personages, karakters, opzet en 

nevenhandelingen al gegeven geweest. Al vertalende greep het genootschap weliswaar 

regelmatig in de teksten in, maar dat was bij de tragedies doorgaans niet zo verregaand. Het lijkt 

er dan ook op dat Nil van het bekende verhaal over de Romeinse keizer een inhoudelijk 

oorspronkelijk historisch treurspel wilde maken. Dat het hierbij om een andersoortig project 

moet zijn gegaan dan het vorige, blijkt uit de strenge geheimhouding die met dit plan gepaard 

ging. De boete voor degene die het voornemen aan anderen bekend zou maken bedroeg maar 

liefst 25 gulden. Dat het hier niet om een tegenvertaling ging, blijkt ook uit de omstandigheden 

                                                             
955 Zie § 3.1.1.2. 
956 Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, [85]. 
957 Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, [85]. 
958 Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, [86]-[88]. 
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rond het ontstaan. Normaliter vervaardigde Nil alleen concurrerende versies van nieuwe 

Schouwburgstukken. Verbiests tragedie was echter al in 1650 in première gegaan en lijkt geen 

groot succes te zijn geweest: na slechts drie opvoeringen tot 1665 en twee in 1670 werd het stuk 

niet meer gespeeld.959 Ook is de tragedie niet herdrukt. Het is onwaarschijnlijk dat Nil zich pas in 

1671, dus ongeveer een jaar na de reprise, juist tegen dit in vergetelheid rakende stuk wilde 

afzetten, nu het met diverse concurrerende vertalingen op brandnieuwe Schouwburgstukken 

zoveel stof had doen opwaaien. Zoals gezegd is dit treurspel waarschijnlijk niet voltooid: op 11 

augustus 1671 wordt er in de notulen voor het laatst over gerept. 

Naast dat er toneelstukken in groepsverband werden vertaald of geschreven, vervaardigden 

de afzonderlijke leden ook hun eigen toneelstukken. Nils voorwoorden uit de beginjaren zijn 

vaak door een individueel lid ondertekend, maar dit was lang niet altijd de oorspronkelijke 

vertaler/auteur. Zo is de eerste druk van Gelyke tweelingen ondertekend door Antonides, terwijl 

we zeker weten dat dit een groepsproject betrof. 

Voor zover de oorspronkelijke auteurs uit de notulen kunnen worden achterhaald, is het 

opvallend dat Pels als hoofdauteur/vertaler bij minstens vijf van de zestien toneelstukken 

fungeerde waarmee het genootschap in de eerste tien jaar bezig was (zie tabel 5). Dit waren drie 

kluchten, waarvan twee waarschijnlijk inhoudelijk oorspronkelijk, de komedie De Hollandsche 

Franschman en het uit het Italiaans vertaalde zinnespel Tieranny van Eigenbaat. Meyer had in 

ieder geval een leidende rol bij de vertaalde tragedie Andromaché en bij de hervertaalde 

komedie Spookend weeuwtje. Antonides vertaalde de tragedie Orondates en Statira opnieuw. De 

iets jongere Lingelbach trad pas in de jaren zeventig actief als dichter naar voren: hij vertaalde 

Racines tragedie Iphigénie uit het Frans en schreef de zelfbedachte klucht De bekeerde alchimist. 

5.3 Inhoudssamenvattingen 

Zoals uit het voorbeeld aan het begin van deze studie bleek, wijzigde Nil de toneeltekst al 

vertalende soms grondig. Dat gebeurde echter niet bij alle stukken in gelijke mate: het 

genootschap maakte een verschil tussen komisch en tragisch toneel. Ysbrand Vincent geeft in 

het zestiende hoofdstuk van Naauwkeurig onderwys aan dat aanpassingen in toneelstukken die 

teruggaan op waargebeurde of bekende literaire verhalen niet zijn toegestaan. In de praktijk 

waren het vooral tragedieschrijvers die uit zulke bronnen putten. Ingrepen in de tekst waren 

volgens Vincent dan ook alleen toegestaan als het om komisch toneel ging. In feite waren deze 

aanpassingen bij komische stukken zelfs wenselijk. Blijspelen en kluchten moesten aan de 

doelcultuur worden aangepast, omdat daardoor de begrijpelijkheid en dientengevolge het 

plezier zouden toenemen. Zo dienen de plaats van handeling, de namen van de personages en 

hun gedrag de doelcultuur te weerspiegelen. Komische stukken die op die manier zijn aangepast, 

waren populairder dan letterlijke vertalingen. Vincent staaft die aanname door te verwijzen naar 

                                                             
959 Oey-de Vita en Geesink vermelden drie opvoeringen tot 1665. Oey-de Vita, Geesink, Academie, 1983, 
177. Volgens Van de Louw kende het stuk in 1670 twee reprises, maar hij vermeldt geen data. Van de 
Louw, Valeurs nationales [1979], 789. 
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de publieksreacties bij Hoofts Warenar als goed voorbeeld, en naar twee vertalingen van Blasius 

als sléchté voorbééldén. Hij téként vérvolgéns op dat tréurspélén géwoonlijk ‘maar simpélijk 

ovérgézét, én naar dén réghtén zin gérymt [wordén]’.960 De namen van de personages, de plaats 

van handeling en de manieren kunnen hier niet worden veranderd, omdat de verhalen die in 

treurspelen worden uitgebeeld doorgaans bekend zijn. Veranderingen zouden ertoe kunnen 

leiden dat de bronnen niet meer herkend worden, wat voor het publiek onplezierig zou zijn. 

Dat betekende overigens niet dat het genootschap helemaal niet ingreep in de 

toneelhandeling van treurspelen, bijvoorbeeld om de begrijpelijkheid te vergroten. Zo werden in 

het treurspel Orondates en Statira nevenhandelingen geschrapt en personages toegevoegd of 

juist weggelaten.961 In de overige twee tragedies, Agrippa en Andromaché, heeft Nil qua inhoud 

en figuren veel minder sterk ingegrepen. De grootste aanpassingen in de tragedies waren echter 

poëticaal van aard. Hét génootschap ‘vérclassicéérdé’ dé tonéélstukkén. Dat hiéld in dat Nil dé 

eenheid van handeling, tijd en plaats doorvoerde, personages psychologisch consistent maakte 

en het waar nodig een duidelijke moraal formuleerde. 

Hieronder volgt een overzicht met samenvattingen van de toneelhandeling. In de bijlage zijn 

uitgebreide samenvattingen – per scène – van de tegenvertalingen en initiaalvertalingen 

opgenomen. 

 

Korte inhoudssamenvattingen van de tot 1680 gepubliceerde toneelspelen 

 

Agrippa962 

De tragedie Agrippa vertelt het ingewikkelde mythologische verhaal van de Eneas-

afstammeling Agrippa, zoon van prins Tirrenus. Beide Nederlandse vertalingen gaan terug op 

een eigentijdse Franse tragedie. De eerste vertaling is afkomstig van Hendrik de Graeff. Qua 

handeling verschilt zijn versie niet van Nils tegenvertaling uit 1669. Het genootschap heeft 

vooral de taal en de presentatie van de voorgeschiedenis aangepast, zodat de tweede vertaling 

veel begrijpelijker is dan de eerste. 

Agrippa en Lavinia, prinses van Alba, houden van elkaar. Koning Tiberinus overlijdt 

plotseling door een ongeluk. Daarvan zijn alleen Agrippa – die toevallig veel op Tiberinus lijkt – 

en zijn vader Tirrenus op de hoogte. Laatstgenoemde ziet nu zijn kans schoon om koningsvader 

te worden: gedreven door zijn streven naar macht overreedt hij zijn zoon Agrippa zich als 

koning Tiberinus voor te doen. Als verklaring voor de zogenaamde verdwijning van zijn zoon 

beweert Tirrenus dat die door koning Tiberinus is gedood. Niemand twijfelt aan de waarheid 

van dit verhaal, ook Lavinia en Albina, de dochter van Tirrenus en de zus van Agrippa niet. 

Béidé vrouwén willén wraak némén door dé koning, Agrippa’s vérmééndé moordénaar, té 

doden, niet wetende dat de onschuldige Agrippa gedwongen wordt om voor koning te spelen. 

                                                             
960 Nil, Harmsén, ‘Onderwys’, 1989, 192 [XV]. 
961 Zie § 6.1.2.1. 
962 Hier worden de verkorte titels gebruikt. Bij de concurrerende vertalingen is voor spelling en titel 
uitgegaan van Nils toneelstukken. 
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Agrippa´s dilemma, de gehoorzaamheid aan zijn vader versus zijn liefde voor Lavinia, staat in 

het stuk centraal en wordt geïntensiveerd door de tussenkomst van een nieuwe aanbidder van 

Lavinia, die na de vermeende dood van Agrippa met Lavinia wil trouwen. Uiteindelijk weet 

Agrippa zich aan de macht van zijn vader te ontworstelen en maakt hij diens leugens bekend. 

De moord op Agrippa, de vermeende Tiberinus, wordt op het laatste moment voorkomen en 

alles komt tot een goed einde: Agrippa krijgt de hand van prinses Lavinia en wordt alsnog 

koning van Alba. 

 

Gelyke tweelingen 

In dit kluchtige blijspel van vijf bedrijven is de verwisseling van tweelingbroers, zoals Plautus 

die in de derde of tweede eeuw voor Christus in zijn stuk Menaechmi had beschreven, naar de 

vroegmoderne Republiek overgebracht. De eerste vertaling van Joan Blasius speelt zich af in 

Den Haag; Nil situeert de concurrerende vertaling in Amsterdam. Een tweelingbroer die in zijn 

jonge jaren van zijn broer werd gescheiden, komt per toeval in de stad waar zijn getrouwde 

broer woont, zonder diens nabijheid te vermoeden. Kennissen en familie van de tweeling zien 

herhaaldelijk de een voor de ander aan. Dat leidt tot veel misverstanden, tot de verwikkeling 

uiteindelijk wordt opgelost. Ook wordt het huwelijk van de tweede broer belicht. Hij heeft 

steeds ruzie met zijn vrouw vanwege zijn hoerenloperij. 

De twee Nederlandse versies verschillen op meerdere punten opvallend. Zo heeft Nil de 

voorgeschiedenis enigszins aangepast en een moraliserend einde toegevoegd: de broers 

verlaten bij Nil de stad niet gezamenlijk, maar de echtgenoten verzoenen zich en de echtgenoot 

belooft nooit meer een prostitué te bezoeken. 

 

Spookend weeuwtje 

Beide Nederlandse versies van dit blijspel hebben als plaats van handeling de binnenstad van 

Den Haag en bestaan uit vijf bedrijven. Ondanks de grote verschillen tussen beide stukken kan 

de plot als volgt worden samengevat: een jonge vrouw wordt verliefd op de vriend van haar 

broer die als gast in hun huis verblijft. Omdat de jonge vrouw sinds kort weduwe is, dient ze te 

rouwen, alle vermaak te mijden en zich niet in het openbaar te vertonen. De jonge vrouw is 

echter zo levenslustig en ingenomen voor de gast des huizes dat ze zich via een geheime deur 

toegang verschaft tot zijn kamer en daar liefdesbriefjes achterlaat, die hij ook beantwoordt. Als 

haar broer dit ontdekt, keurt hij het gedrag van zijn zus als onbetamelijk af en wil hij haar uit 

vrees voor de eer van de familie doden. Zijn vriend weet de eerwraak te voorkomen door zijn 

liefde te bekennen en om de hand van de jonge weduwe te vragen. De eer is hersteld en de 

liefde is gered. 

De handeling van beide vertalingen verschilt op veel punten aanzienlijk, bijvoorbeeld wat 

betreft de aanloop naar de verliefdheid van de jonge weduwe en de voorgeschiedenis. Ook heeft 

Nil Sofia toegevoegd – een voor de ontknoping belangrijk personage. 

 

Orondates en Statira 

De twee Nederlandse vertalingen gaan terug op een Franse tragedie, die op haar beurt 
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geïnspireerd was op een verhaal uit de tiendelige historisch-galante roman Cassandre (1642-

1650) van La Calprenède (1610-1663). Beide Nederlandse vertalers hebben in de verhaallijn 

ingegrepen. Zo heeft Blasius er vechtscènes aan toegevoegd en heeft Nil twee personages tot 

één samengevoegd. 

In het treurspel van vijf bedrijven staat de liefde van Orondates, een Scythische prins, en 

Statira, weduwe van Alexander de Grote, centraal. Hun liefde wordt verstoord door Roxane, de 

tweede weduwe van Alexander, die eveneens verliefd is op Orondates. Ook zijn er mannelijke 

nazaten van Alexander die met Statira willen trouwen. Roxane heeft Statira laten opsluiten om 

alléén té kunnén régérén én Orondatés’ hart té winnén. Orondatés én Statira blijvén ondanks 

alle complotten, tegenslagen en uitzichtloosheid standvastig en weigeren een andere 

huwelijkspartner dan hun geliefde. Daardoor verkeren zij meerdere keren in levensgevaar. 

Uiteindelijk worden ze met externe hulp bevrijd en wordt Statira tot wettige opvolger van 

Alexander gemaakt. Door haar huwelijk met Orondates wordt hij uiteindelijk koning van 

Babylonië. 

Van de drie tragedies is dit het treurspel dat Nil het ingrijpendst heeft aangepast. Zo wordt 

de externe hulp die tot de bevrijding van Orondates en Statira leidt al in het begin van het stuk 

ingeleid. Verder heeft Nil nevenhandelingen weggelaten, omdat het die niet nodig achtte voor 

de hoofdhandeling en om de begrijpelijkheid van dit complexe stuk te vergroten. 

 

Gierige Geeraardt 

Dit blijspel in vijf bedrijven speelt zich in de eerste Nederlandse versie van Blasius evenals in de 

Franse bron in Londen af, aan het hof van de Marquess of Pembroke (1601/1607-1636), een 

historisch persoon. De tegenvertaling van Nil heeft als setting de kring van de Amsterdamse 

gegoede burgerij. Het blijspel vertelt de verwikkelingen naar aanleiding van een weddenschap. 

Een nukkige broer, die zijn zus thuis opgesloten houdt omdat hij haar aan een zo rijk mogelijke 

kandidaat wil uithuwelijken, wedt dat het zijn vrienden niet zal lukken zijn zus te ontvoeren. 

Via allerlei listen weten de kompanen het sterk beveiligde huis van de broer binnen te dringen. 

De zus werkt graag mee aan haar ontvoering, omdat ze haar gevangenschap wil ontvluchten en 

verliefd is op één van de ontvoerders. Uiteindelijk beseft haar broer dat hij om de tuin is geleid 

en hij de weddenschap heeft verloren. Dan staat hij zijn zus toe om met haar geliefde te 

trouwen. 

De verhaallijn verschilt in de vertalingen op meerdere punten van elkaar: zo is de relatie 

tussen de personages anders, en heeft Nil een duidelijke aanleiding voor het conflict 

geformuleerd: de gierigheid van de broer. Hij hoopt door de weddenschap geld te winnen. Ook 

de voorgeschiedenis is hier een andere: in plaats van een tamelijk spontane weddenschap 

presenteert Nil het geheel als goed doordacht plan. 

 

Andromaché 

In vijf bedrijven wordt hier een Eneas-verhaal verteld. De Nederlandse versie volgt de tragedie 

van Racine nauwgezet. Orestes, de zoon van Agamemnon, komt naar Butrint om daar bij koning 

Pyrrhus, het zoontje van Andromaché en Hector, op te eisen, zodat die later geen wraak kan 
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nemen op de dood van zijn vader. Pyrrhus houdt Andromaché en haar zoon sinds de Trojaanse 

Oorlog gevangen. Omdat hij verliefd is op Andromaché en haar hart wil veroveren, houdt hij de 

uitlevering van haar zoon tegen. Echter, Andromaché wijst hem steeds weer af uit liefde voor 

haar overleden man, waardoor Pyrrhus haar zoon alsnog aan Orestes wil geven. Om haar zoon 

te redden, stemt Andromaché er uiteindelijk mee in met Pyrrhus te trouwen, maar ze is van 

plan om zichzelf direct na de ceremonie te doden. Orestes is verliefd op Hérmioné, die op haar 

beurt echter aan Pyrrhus beloofd is en door diens liefde voor Andromaché diep gekwetst is. 

Gedreven door haar verdriet over Pyrrhus’ voornémén mét Andromaché té trouwén gééft 

Hérmioné aan Orestes de opdracht Pyrrhus te doden. De uitvoer van dit plan brengt Orestes 

échtér niét dé vérwachté liéfdé van Hérmioné, maar haar haat. Zé hééft spijt van Pyrrhus’ dood 

en pleegt zelfmoord. Orestes verliest zijn verstand. De standvastige Andromaché en haar 

zoontje blijven ongedeerd. 

 

De vrijer in de kist 

Van deze klucht, die waarschijnlijk teruggaat op een Italiaans stuk, is de bron tot dusver niet 

bekend. Lieven en Magdaleentje hebben elkaar trouwbeloftes gedaan. Hun ouders zijn het daar 

echter niet mee eens en proberen de trouwbeloftes in te trekken. Omdat Magdaleentje te weten 

komt dat haar ouders haar naar Gouda willen sturen, zodat ze geen contact meer met Lieven 

kan hebben, schrijft ze hem in haar nood een briefje. Hij ontvoert haar naar zijn kamer en wil 

haar daar in een kist verbergen totdat hun ouders tot bedaren zijn gekomen. Helaas gaat er iets 

mis en raakt Lieven zelf in de kist opgesloten, met de sleutel in zijn zak. Magdaleentje rest niets 

anders dan zich onder de dekens van Lievens bed te verstoppen, omdat zijn moeder en later 

zelfs haar eigen ouders de kamer betreden. Zij menen allen dat Lieven zich uit woede jegens zijn 

moeder onder de lakens verborgen houdt. Met behulp van een smid wordt de kist geopend en 

klimt Lieven eruit. De ouders staan versteld als ze ook Magdaleentje in de kamer ontdekken. Na 

enig geharrewar staan ze ten slotte het huwelijk van de twee jongelui toe. 

 

Wanhébbelyke liefde 

Deze klucht is een zeer vrije vertaling van Philippe Quinaults La mère coquette (1665).963 De 

jonge Hendrik en Lucia zijn verliefd op elkaar. Weduwe Geertruij, de moeder van Lucia, is 

echter tegen het huwelijk van haar dochter omdat zij zelf verliefd is op Hendrik en hem graag 

zelf wil huwen. De vader van Hendrik, weduwnaar Joost, raakt op zijn beurt hevig verliefd op 

                                                             
963 ‘La mère coquette óf de vryzieke moeder, een geestig Blyspél van den Heer Quinault, in de Fransche 
taal […]. In het Fransche Tooneelstuk, gelyk dit Klúchtspél, wordt de Moeder op haar Dóchters Minnaar, én 
de Vader op zyn Zoons Meestrés, buitenspoorig verliefd; dóch de omstandighéden der geschiedenisse, ten 
opzichte der intrigues, óf warringe, én de incidens, óf voorvallen, zo wél als de ontwarring van het Bly, én 
Kluchtspél, […] zyn in hét laatsté, op ééné géhéélé andéré wyzé vérhandéld’. Toén dé twéé béroémdé 
Haagse acteurs en vrienden Jan Baptist van Fornenbergh en Jillis Noozeman in 1682 door huwelijken 
elkaars schoonvaders én schoonzoons werden, kozen ze – met een behoorlijke portie zelfironie – deze 
inhoudelijk passende klucht om op te voeren. Dat blijkt uit het voorwoord bij: Nil, Wanhébbelyke liefde, 
1704, A1r-A2v [zonder paginering]. Zie ook Van Rijndorp, Faustspiel, 1910, 116. Voor een samenvatting 
van de Franse bron zie, Noozeman, Nil, Van Leuvensteijn, Hans van Tongen, 2012, 220-225. 
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Lucia, de vriendin van zijn zoon en wil met haar trouwen. Naast de ongepaste verliefdheid van 

de ouders staat de gierigheid van Joost en Geertruij het huwelijk van Hendrik en Lucia in de 

weg. Zij weigeren (voldoende) financiële middelen aan hun kinderen te geven en verhinderen 

daarmee dat ze zelfstandig en gelukkig kunnen leven. Met de hulp van het verloofde stel Agniet 

(nicht van Geertruij) en Adriaan (neef van Joost) lukt het de geliefden uiteindelijk Geertruij en 

Joost van hun dwaze huwelijksplannen af te brengen, zodat Lucia en Hendrik alsnog met elkaar 

kunnen trouwen. Omdat er geen betere partij meer over is, besluiten Geertruij en Joost met 

elkaar in het huwelijksbootje te stappen. 

 

Tieranny van Eigenbaat 

Dit zinnespel in vijf bedrijven gaat terug op een Italiaans libretto dat als politiek-morele 

tragedie verscheen. In vergelijking met de Italiaanse tekst is de Nederlandse versie duidelijk 

ingekort. Ook werd de Nederlandse versié op énkélé liédérén én aria’s na niét gézongén. Dé 

algemene verhaallijn is de volgende: koning Verstand regeert samen met zijn vrouw Deugd het 

rijk Vrije Keuze. Na het verschijnen van de mannelijke Eigenbaat, die zich voordoet als 

vrouwelijke Reden van Staat, laat koning Verstand zich door haar inpalmen. Hij wendt zich af 

van zijn vrouw Deugd, omdat hij volkomen bezeten is door zijn nieuwe liefde. Daardoor kiest hij 

ook de verkeerde raadgevers en stuurt hij zijn betrouwbare adviseurs weg. Het gevolg is dat tal 

van goede eigenschappen, bijvoorbeeld koningin Deugd, sneuvelen door toedoen van de slechte 

karaktertrekken, zoals Arglistigheid en Bedrog. Uiteindelijk vermoordt Eigenbaat koning 

Verstand, neemt hij diens zus Wil tot vrouw en wordt hij zelf koning. Wil, die ook door haar 

liefde voor Eigenbaat verblind was, ontdekt de snode plannen van Eigenbaat te laat. Als 

echtgenote is ze onderschikt aan hem en kan ze zich niet tegen hem verzetten. 

 

Voor- én naspél 

Dit in- en uitleidende toneelstuk, dat uit een voorspel en een naspel van meerdere scènes 

bestaat, is een raamvertelling bij de komedie Gierige Geeraardt. Op bevel van Jupiter 

organiseren Melpomene, de muze van de tragedie en Thalia, de muze van de komedie, samen 

met Mercurius een toneelavond voor het Amsterdamse stadsbestuur. Ze twijfelen welk stuk ze 

voor die speciale avond moeten kiezen. De allegorische figuur Nyd en haar kinderen hebben 

aanvankelijk geen goed woord over voor de Amsterdamse Schouwburg en de stukken van Nil, 

die daar nu worden opgevoerd. Na het zien van Gierige Geeraardt stellen de kritische geesten 

hun mening bij en prijzen alle personages de Schouwburg en het stadsbestuur. 

 

Bekeerde alchimist 

Deze klucht vertelt het verhaal van een door de alchemie verblinde alleenstaande vader, die zijn 

bezittingen aan een Duitse bedrieger afstaat, omdat die zich voor geleerde alchimist uitgeeft. 

Bovendien wil hij zijn dochter Johanna – tegen haar zin – aan deze Duitse jonker uithuwelijken. 

Met de hulp van haar vriend Frederik, om wie ze veel geeft, weet ze de oplichter te 

ontmaskeren, zodat ze aan het einde van het stuk toestemming krijgt om met haar geliefde te 

trouwen. 
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Fielebout 

Dit kluchtige blijspel in drie bedrijven gaat terug op twee niet berijmde komedies van Molière. 

De hoofdhandeling is ontleend aan Molières komedie Le Médecin malgré lui, waarvan 

waarschijnlijk Jan Soolmans de eerste Nederlandse vertaling heeft vervaardigd. Het 

genootschap heeft sterk in het handelingsverloop ingegrepen door een deel van de komedie 

L’amour médecin in het tweede bedrijf te verwerken. Daardoor kent de versie van Nil 

bijvoorbeeld meer personages dan de vertaling van Soolmans. Ook voegt het genootschap een 

logische voorgeschiedenis toe en ontwikkelt het handelingsverloop zich niet toevallig, maar 

volgens een van tevoren bedacht plan. 

Een vrouw wil wraak nemen op haar echtgenoot omdat hij haar slecht behandelt. Daarom 

beweert ze dat hij arts is, die alleen dan zijn werk doet als hij een pak slaag krijgt. Min of meer 

toevallig is een enigszins welvarende man op zoek naar een goede arts voor zijn dochter, die 

niet meer kan praten. In werkelijkheid is haar stomheid een daad van verzet tegen haar 

uithuwelijking. Zij is verliefd op een andere jongen, die volgens haar vader te weinig geld heeft. 

De vermeende dokter wordt er met de nodige stokslagen naartoe gebracht en treedt nu op als 

arts. Later wordt hij vergezeld door de vriend van de dochter, die zich als apotheker voordoet. 

De vermeende dokter helpt de twee geliefden om bij elkaar te komen en de vader accepteert 

uiteindelijk deze verbintenis. 

5.4 Toneelgenres: theorie en praktijk 

De toneelteksten die het genootschap in de beginjaren schreef, horen tot verschillende 

toneelgenres. Naast de klassieke genres van het blijspel (komedie) en het treurspel (tragedie), 

zijn dat een voor- en naspel, een zinnespel, meerdere kluchten en kluchtige blijspelen. Zoals toen 

gebruikelijk was, vermeldde Nil op de titelpagina van elk toneelstuk het (sub)genre. Het 

toneelgenre bepaalde deels de keuzes die Nil maakte bij zijn ingrepen in de toneeltekst. Vooral 

de komische stukken blijken aan de doelcultuur te zijn aangepast. Bij de tragedies zijn de 

veranderingen minder ingrijpend. Dat dit geen toeval was en dat over de genres en de 

implicaties daarvan goed was nagedacht, kunnen we opmaken uit de toneeltheorie van het 

genootschap: in diverse hoofdstukken van Naauwkeurig onderwys wordt op dit aspect ingegaan. 

De hierna volgende bespreking van de toneelgenres geeft niet alleen Nils visie op de 

vérschilléndé soortén drama’s wéér, maar diént ook tér illustratie van de nauwgezetheid van 

Nils regelgeving. 

Tamelijk in het begin van Naauwkeurig onderwys, in hoofdstuk 7, onderscheidt Bouwmeester 

eerst vrij algemeen het ernstige (tragedie) en het komische drama (komedie) van elkaar. Nil 

houdt deze globale tweedeling op de meeste plekken in Naauwkeurig onderwys aan, maar splitst 

haar op sommige punten verder uit in subgenres als het kluchtig blijspel, de klucht en het 

zinnespel. De begrippen komedie of blijspel en tragedie of treurspel worden in de poëtica niet 

steeds met dezelfde betekenis gebruikt. Soms duiden ze overkoepelende toneelsoorten aan, dat 

wil zeggen komisch toneel (blijspel én klucht enzovoorts) en tragisch toneel (treurspel én 
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zinnespel); soms worden ze daadwerkelijk voor het concrete toneelgenre treurspel of blijspel 

gebruikt. 

In het 27e hoofdstuk beschrijft Bouwmeester de kleinste gemeenschappelijke noemer van alle 

tonéélstukkén door élk drama té définiërén als ‘één Gédicht béschrijvéndé één volkoomén 

geschiedenis bekwaam om door spreekende Personaadjén vértoont té wordén’.964 Vervolgens 

richt hij zich op de distinctieve kenmerken van ernstig en komisch toneel. In het daaropvolgende 

hoofdstuk beschrijft Dop de kenmerken van het treurspel en in het 35e hoofdstuk worden de 

eigenschappen van het blijspel op een rijtje gezet.965 

Mengvormen tussen het ernstige en het komische toneel stelt Nil niet op prijs. Zo kunnen 

komische elementen in ernstige stukken bij de leden niet op waardering rekenen. Ook spreekt 

Bouwmeester zich in het 27e hoofdstuk tegen de veelgebruikte genreaanduiding tragikomedie 

uit. Een tragikomedie was een tragedie met een blij einde. Joan Blasius noemde de 

initiaalvertaling Oroondate en Statira bijvoorbeeld een ‘tragikomedie’. Nil duidde de 

concurrerende vertaling aan als tragedie. Het genre tragikomedie is volgens Bouwmeester 

overbodig, omdat treurspelen niet per definitie slecht aflopen. Volgens Meyer moeten ze zelfs 

rechtvaardig aflopen. Bovendien verraadt die aanduiding de afloop van het stuk, wat ten koste 

gaat van de spanning en het vermaak. 

Of een toneelstuk tot de komische of de ernstige soort gerekend moest worden, werd in 

eerste instantie door de inhoud van een toneelstuk bepaald.966 Daarnaast bleek het toneelgenre 

uit de personages en hun taalgebruik. Het voornaamste inhoudelijke onderscheid is het gewicht 

van hét conflict. In hét tragisché génré ontstaat onénighéid rond één ‘grooté aangéléégénhéid’ 

met verstrekkende gevolgen: minstens één personage verkeert erdoor in levensgevaar of komt 

om. Een andere mogelijkheid is dat minstens één hooggeplaatst personage gezichtsverlies dreigt 

té léidén. Hét komisché tonéél hoordé daaréntégén mindér groté théma’s uit té bééldén dié 

eerder alledaagse problemen betroffen, zonder gevaar voor leven of aanzien, en voorzien van 

komische elementen. 

De ‘groté aangélégénhédén’ komén volgéns dé vroégmodérné tonéélthéorié hét méést voor 

onder koningen en vorsten, de in politiek en maatschappelijk opzicht invloedrijkste personen. 

Hun macht en positie heeft invloed op de intensiteit van de publieksemoties, met name vrees en 

medelijden. Bouwmeester gaat er dus conform de toenmalige genretheorie van uit dat ernstige 

stof tussen hooggeplaatste personages zich er het beste toe leent om de toeschouwer intens met 

de toneelhelden mee te laten leven en hen voor hun lot te laten vrezen. In principe, zo vervolgt 

                                                             
964 Nil, Harmsén, ‘Onderwys’, 1989, 309 [XXVII]. 
965 Oorspronkelijk had Antonides de opdracht gekregen om over dit onderwerp te spreken. Kennelijk was 
men niet tevreden over het resultaat, dat Antonides overigens niet persoonlijk had voorgedragen, maar 
dat hij door Dop in schriftelijke vorm liet overbrengen. In december 1673 hield Meyer nog eens een 
voordracht over de aard en kenmerken van het komische toneel. Dongelmans gaat ervan uit dat Meyers 
tekst in hoofdstuk 36 [XXXVI] van Naauwkeurig onderwys te vinden is, conform het register in de editie uit 
1765. Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, [212]. Harmsen gaat er – zonder een reden op te geven – van 
uit dat niet de tekst van Meyer, maar die van Antonides in het boek terecht is gekomen en dat Meyers 
tekst niet bewaard is gebleven. Zie Harmsens toelichting in: Nil, Harmsén, ‘Onderwys’, 1989, 395. 
966 Nil, Harmsén, ‘Onderwys’, 1989, 309, [XXVII]. 
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Bouwmééstér, kan tragisché stof ook mét ‘géwoné’ pérsonagés wordén uitgébééld, maar dit valt 

waarschijnlijk minder in de smaak bij het publiek. Ten eerste roept het minder sterke emoties 

op en ten tweede passen conflicten rond belangrijke kwesties niet bij gemiddelde mensen. Punt 

twee geldt ook voor een plot die een conflict vertoont over onbenullige zaken onder 

hooggeplaatsten. In de praktijk betekent dit dat in ernstige stukken doorgaans staatkundige 

problemen dienen te worden opgelost. Heersers volgen hun emoties in plaats van hun verstand, 

waardoor andere hooggeplaatsten en vaak ook het hele rijk in de problemen (dreigen te) komen. 

De door affecties overmande vorst is niet meer in staat om de juiste beslissingen te nemen, wat 

juist vanwege zijn of haar positie een groot gevaar met zich meebrengt. Ook in de komische 

stukken ontstaan de problemen doorgaans doordat een personage zijn persoonlijk geluk 

nastreeft ten koste van anderen. Hier laat het personage in kwestie zich eveneens leiden door de 

affecten en niet door het verstand. Echter, in de komische stukken staat het staatsbelang of het 

leven van anderen niet op het spel. Het conflict is onschuldiger en heeft minder verstrekkende 

gevolgen dan in de ernstige stukken. Het oproepen van hartstochten is overigens geen 

kenmerkende eigenschap van tragedies: zowel ernstig als komisch toneel moesten emoties bij 

het publiek opwekken.967 

5.4.1 Komisch toneel 

5.4.1.1 Indeling in subgenres 

Meyer definieert komisch toneel in hoofdstuk 35 als ‘één Toonéélspél vérbééldéndé dé daadén 

van gemeende persoonen op een belachchelijke [sic; d.w.z. grappige] wyzé’.968 In dit hoofdstuk is 

ook een kort overzicht opgenomen van de verschillende komische genres. Dat zijn het blijspel, 

het kluchtige blijspel en de klucht. Enkele hoofdstukken eerder doet ook Bouwmeester een 

poging om de komische stukken in te delen, al hanteert hij daarbij andere begrippen dan Meyer. 

Bouwmeester verdeelt komische stof eerst in ‘Ernstigé of Boértigé’ én vervolgens in ‘kluchtigé of 

staatigé’.969 Wat Bouwmeester precies met deze begrippen bedoelt, is niet helemaal duidelijk. 

Harmsen interpreteert de eerste twee begrippen als volgt: ernstige stof behelst grote emoties, 

térwijl één ‘boértigé’ plot zakén van mindér bélang behandelt, zoals persoonsverwisselingen.970 

Eén andéré mogélijkhéid is dat Bouwmééstér mét ‘érnstig’ én ‘statig’ doéldé op hét subgénré 

blijspel, dat volgens Meyer verhevener van stof en personages is dan het zogenaamde kluchtige 

                                                             
967 Zie bijvoorbeeld § 4.3.3.4 en 4.3.3.5.2. 
968 Nil, Harmsén, ‘Onderwys’, 1989, 394 [XXXVI]. Dit hoofdstuk verscheen in 1716 voor het eerst in druk 
achter de klucht De leevendige doode ‘[t]ot vullingé éénigér Bladzydén’, aangévuld mét passagés ovér hét 
blijspél uit Péls’ Horatiusvertaling en zijn Gebruik én misbruik. Nil, De leevendige, 1716, 35-39. 
969 Nil, Harmsén, ‘Onderwys’, 1989, 311 [XXVII]. 
970 Zie Harmsens toelichting in: Nil, Harmsén, ‘Onderwys’, 1989, 339-341. Harmsen gaat bij zijn indeling 
waarschijnlijk uit van Meyers indeling van de toneelstukken aan het begin van hoofdstuk 38 [XXXVIII] in 
Naauwkeurig onderwys. Daarin zegt Meyer dat toneelstukken door drie verschillende middelen indruk 
kunnén makén op hét publiék, namélijk door tén éérsté ‘vréémdé én aangénamé voorvallén’, zoals 
persoonsverwisselingen, ten tweede sterke hartstochten en ten derde kunst- en vliegwerk. De dichter 
dient wel slechts één van deze drie aspecten per toneelstuk te kiezen. Nil, Harmsén, ‘Onderwys’, 1989, 421 
[XXXVIII]. 
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blijspel, dat zoals de naam al zégt kluchtig én ‘boértig’ is. Dé dérdé catégorié, dé klucht, zou in dié 

indeling echter geen plaats hebben. 

Concreet beeldt een komisch stuk volgens Meyer een wens en/of plan van het 

hoofdpersonage uit dat door een ander persoon gedwarsboomd wordt. Het hoofdpersonage kan 

zich uiteindelijk aan die belemmering ontworstelen. Mocht de inhoud zo zijn dat het personage 

zich niet uit zijn of haar situatie kan bevrijden, dan mag het geenszins om een gewichtige zaak 

gaan, aldus Meyer. Het blijven hangen in een ongewenste staat moet de toeschouwer vermaken 

en dient geen medelijden op te roepen. Afhankelijk van de status van het hoofdpersonage is de 

graad van ‘vérwarring én téégénstribbéling’, mét andéré woordén hét conflict/dilémma waarin 

het hoofdpersonage verkeert, groter: hoe hoger de positie van het hoofdpersonage, hoe 

ingrijpender het conflict. 

Als we kijken naar de komische stukken die Nil in zijn beginjaren publiceerde, dan blijken 

deze doorgaans om alledaagse kwesties te gaan. Ten minste de nevenhandeling is gewijd aan 

een onschuldige liefde die door de ouders of de broer van de jonge vrouw gedwarsboomd wordt. 

Door list en externe hulp weten de twee geliefden uiteindelijk toestemming voor hun huwelijk te 

krijgen. Alleen in het blijspel Gelyke tweelingen vinden wé niét zo’n liefdesverhaal. Hier staan de 

verwisselingen van een eeneiige tweeling centraal. Daarnaast is er aandacht voor het slechte 

huwelijk van een van de broers, een thema dat ook in het blijspel Fielebout is verwerkt. Toch 

komt in het statige blijspel Spookend weeuwtje, dat in Haagse adellijke kringen gesitueerd is, het 

meer serieuze thema eerwraak voor. Als de broer van Jakoba vreest dat zij de eer van de familie 

heeft geschonden, dreigt hij haar te vermoorden om op die manier het geleden gezichtsverlies te 

herstellen. Jakoba verkeert dus even in levensgevaar en ook het aanzien van de adellijke 

personages wordt bedreigd. Pas als Jakoba’s broer ervan overtuigd is dat Jakoba niets 

onbetamelijks heeft gedaan, is het gevaar geweken. Dit toneelstuk onderscheidt zich ook qua 

vorm van de overige komische stukken. Als enig komisch drama is het hoofdzakelijk in 

alexandrijnen geschreven.971 Ook wisselen in dit stuk mannelijk en vrouwelijk rijm elkaar 

consequent af, zoals dat in de tragedies gebruikelijk was (zie onderstaand overzicht). De hogere 

sociale status van deze komedie weerspiegelt zich niet alleen in de handeling en het optreden 

van de personages, maar ook in de versmaat. Dat betekent dat Nil niet alleen een passende stijl 

koos bij komische stukken, maar het ook rijm en metrum aan de personages aanpaste: hoe 

verhevener de figuren, hoe meer regelmaat. 

5.4.1.2 Personages, stijl en vorm 

De stof is voor Bouwmeester niet het enige criterium bij de indeling van de komische stukken; 

ook dé afloop (‘gélukkig of ongélukkig’), dé rang of achtérgrond van dé pérsonagés (vorstélijk, 

burgerlijk, bucolisch of boers) en de stijl (hoog of laag) spelen een rol. Overigens wijst 

Bouwmeester er in hoofdstuk 27 op dat vorsten in principe ook in komische stukken kunnen 

optreden, al zou dat minder in de smaak vallen. Men vond dat uit het ten tonele voeren van 

                                                             
971 Dat zijn zes- of zesenhalfvoetige jamben met een middenrust. 
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hoogwaardigheidsbekleders in blijspelen een zekere verachting zou kunnen spreken en daar zou 

het publiek zich aan storen. Waarschijnlijk doelde Bouwmeester er hier vooral op dat de 

stedelijke overheid te vriend gehouden moest worden om niet opnieuw een sluiting van de 

Schouwburg in de hand te werken. 

Conform de eeuwenoude genreconventies wijst ook Meyer erop dat de stijl (woordgebruik) 

en de redeneringen in het komische toneel inferieur zijn aan die in treurspelen, omdat ook de 

personages een lagere sociale rang bekleden. Zo dienen sententiën te worden gemeden, omdat 

dié niét bij ‘dé burgérlijké maniér van spréékén’ passén. Dé stijl én hét taalgébruik horén in hét 

subgenre blijspel hoogwaardiger te zijn dan in het subgenre kluchtig blijspel.972 Ook qua rijm en 

metrum is er verschil, stelt Meyer, maar hij vermeldt niet waaruit dit bestaat. Conform de 

vroegmoderne toneeltraditie bestaat er bij blijspelen en kluchten nauwelijks uniformiteit wat 

betreft versmaat en rijm. Op één uitzondering na (Gierige Geeraardt) staan alle komische 

stukken van Nil in paarrijm (zie tabel 6). Wat betreft het metrum en de versmaat bestaat er een 

licht onderscheid tussen de subgenres, maar dit verschil is niet kenmerkend, zoals Meyer dat in 

Naauwkeurig onderwys stelde. Dat Gierige Geeraardt een uitzonderingspositie bekleedde, blijkt 

al op dé titélpagina, dié vérméldt dat dit blijspél ‘aan bézondéré maat noch rijm gébondén’ is. Hét 

blijspel Spookend weeuwtje is consequent in alexandrijnen opgesteld en komt qua prosodie sterk 

in de buurt van het ernstige toneel. De keuze voor deze versvorm werd ingegeven door de 

sociale setting van dit toneelstuk, te weten de adellijke Haagse kringen. Het blijspel Verwaande 

Franschman, heeft doorgaans zes- of zeseneenhalfvoetige jamben. Door onregelmatigheden in 

het metrum is er echter vaak geen sprake van alexandrijnen. De metrische diversiteit leidt er toe 

dat de prosodie minder gedragen is dan in het vorige blijspel. 

De kluchtige blijspelen en kluchten zijn qua versbouw over het algemeen nog vrijer (zie tabel 

6). Verslengte en metrum variëren hier sterk, al blijft de jambe de overheersende versvoet. Het 

kluchtige blijspel Fielebout en de klucht Bekeerde alchimist zijn qua versmaat en lengte 

uniformer: in beide stukken wisselen vier- en viereneenhalfvoetige jamben elkaar af. Het ludieke 

karakter van het vers ontstaat hier niet door een gebroken, dat wil zeggen onregelmatig 

metrum, zoals in de meeste komische stukken van Nil, maar door kortere gelijkmatige verzen 

waarin het rijm prominenter aanwezig is. Ondanks Nils hang naar waarschijnlijkheid heeft het 

genootschap zelfs de komedies die Molière in proza had geschreven, in de Nederlandse vertaling 

berijmd, zoals Fielebout. Kennelijk hoorden toneelstukken in het Nederlands op rijm te staan, 

want niet alleen Nil deed dit maar ook andere vertalers, zoals de initiaalvertaler Jan Soolman. 

 

                                                             
972 Nil, Harmsén, ‘Onderwys’, 1989, 395 [XXXVI]. 
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Titel 
Komisch 

genre 
Metrum en versmaat Rijm 

Gelyke tweelingen 
kluchtig 

blijspel 

onregelmatige versvoeten 

en -lengte 

paarrijm (AABB), afwisselend 

mannelijk en vrouwelijk 

Spookend weeuwtje blijspel alexandrijnen 
paarrijm (AABB), afwisselend 

mannelijk en vrouwelijk 

Gierige Geeraardt blijspel 
jambisch, onregelmatige 

verslengte 

onregelmatig rijm: omarmend rijm 

(ABBA) en paarrijm (AABB) 

Vrijer in de kist klucht 
onregelmatige versvoeten 

en -lengte 

paarrijm (AABB), afwisselend 

mannelijk en vrouwelijk 

Wanhébbelyke liefde klucht 
onregelmatige versvoeten 

en -lengte 

paarrijm (AABB), afwisselend 

mannelijk en vrouwelijk 

Bekeerde alchimist klucht 
vier- en vierenhalfvoetige 

jamben 

paarrijm (AABB), afwisselend 

mannelijk en vrouwelijk 

Fielebout 
kluchtig 

blijspel 

vier- en vierenhalfvoetige 

jamben 

paarrijm (AABB), afwisselend 

mannelijk en vrouwelijk 

Bedrooge mof klucht 

onregelmatige versvoeten, 

verslengte steeds rond de 

12 of 13 syllaben 

paarrijm (AABB), afwisselend 

mannelijk en vrouwelijk 

Verwaande 

Hollandsche 

Franschman 

blijspel 

onregelmatige versvoeten 

(vaak jamben), verslengte 

steeds rond de 12 of 13 

syllaben 

paarrijm (AABB), afwisselend 

mannelijk en vrouwelijk 

Tabel 6  Overzicht metrum, versmaat en rijm en hun relatie met Nils komische toneelgenres.  

 

Een klucht is volgens Meyer niet aan specifieke toneelregels gebonden. Het subgenre valt slechts 

onder de algemene toneelregels, dat wil zeggen de regels die voor alle toneelstukken gelden, 

zoals de drie eenheden, regels omtrent karakters van de personages en dergelijke. De klucht 

wordt vooral gekenmerkt door zijn beknoptheid: hij bestaat uit slechts één bedrijf in plaats van 

de vijf van een (kluchtig) blijspel of een tragedie. Op blijspelen van drie bedrijven die in de 

zeventiende eeuw ook gangbaar waren, wordt hier niet ingegaan.973 

Ook over de juiste lengte van (kluchtige) blijspelen en kluchten had het genootschap een 

visie. Allereerst vond men het het mooist wanneer de bedrijven ongeveer even lang waren.974 In 

de praktijk bleek dat echter lastig; de lengtes van de bedrijven verschillen dan ook. Verder was 

Nil van mening dat een blijspel in totaal tussen de 1500 en 2000 verzen moest tellen en per 

bedrijf niet meer dan twaalf scènes mocht hebben, omdat het stuk anders een eindeloze 

exercitie voor de toeschouwer zou worden. Een klucht diende in totaal hoogstens uit vijftien 

scènes te bestaan met een totale lengte van tussen de acht- à negenhonderd verzen.975 Behalve 

in lengte verschilt de klucht ook qua stijl en taalgebruik van het blijspel en het kluchtige blijspel: 

                                                             
973 Slechts één van Nils komedies uit de beginjaren bestaat uit drie bedrijven, namelijk Fielebout. 
974 Nil, Harmsén, ‘Onderwys’, 1989, 278 [XXIII]. 
975 Nil, Harmsén, ‘Onderwys’, 1989, 290 [XXIV]; 297-299 [XXV]. Voorwoord in: Nil, Bedrooge mof, 1704, *A6r. 
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in de klucht zijn die registers het laagst.976 Traditioneel kwamen de hoofdpersonages in kluchten 

uit de laagste klassen van de samenleving, zoals boeren en dienstboden. Echter, in de kluchten 

van Nil wordt hiervan afgeweken. De hoofdrollen worden vertolkt door tamelijk gefortuneerde 

en goedopgeleide burgers, niet door arme boeren of iets dergelijks, terwijl Fielebout in het 

gelijknamige kluchtige blijspel een eenvoudige tuinier is (in het oorspronkelijke stuk en in de 

eerste vertaling sprokkelt hij hout voor zijn levensonderhoud). De sociale rang van de 

personages werd in de toneelstukken zelf dus niet als distinctief kenmerk voor het genre klucht 

gebruikt. 

5.4.2 Ernstig toneel 

In hoofdstuk 28 définiéért Dop érnstig tonéél als ‘één Toonéélspél waar in één doorluchtigé [= 

vérhévén] én ongélukkigé handél na gébootzéért wérd.’ In Naauwkeurig onderwys wordt met 

ernstig toneel in feite alleen het treurspel aangeduid. Het zinnespel wordt maar één keer 

terloops genoemd, hoewel het genootschap in 1679 zelf een zinnespel uitgaf. Analoog aan zijn 

rangschikking van het komische toneel deelt Bouwmeester in het 27e hoofdstuk de ernstige 

stukken in op basis van de verhaallijn (hoofdpersonage verliest al dan niet zijn leven of aanzien), 

de sociale rang van de personages (vorstelijk of niet-vorstelijk), de afloop (goede of slechte), de 

stijl (hoog of laag) en de tijd waarin het verhaal zich afspeelt (oude, middeleeuwse of 

contemporaine toneelstukken).977 

5.4.2.1 Tragedie 

Volgens Dop vinden we de distinctieve kenmerken van het treurspel ten eerste in de stof en ten 

tweede in de wijze waarop deze is uitgewerkt.978 In de stof zijn het de voorvallen en de 

personages die het tragische genre verraden. De hoofdpersonages zijn zoals gezegd vorsten of 

‘hoogé pérsoonadjén’, térwijl dé voorvallén vérhévénér én ongéwonér zijn dan in allé andéré 

tonéélstukkén. Ook zijn tragédiés ‘ongélukkig’, wat volgens de leden van Nil niet verward mag 

wordén mét één sléchté afloop. ‘Ongélukkig’ bétéként hiér alléén dat één hoofdpérsonagé in één 

levensbedreigende situatie verkeert en hij of zij zich daar al dan niet aan weet te ontworstelen. 

Dat betekent dat ook een tragedie met een rechtvaardig einde ongelukkig kan zijn. Qua karakter 

spreekt Dop zich uit voor de aristotelische held – een personage met doorgaans goede, maar ook 

mindér goédé karaktértrékkén. Mét zo’n hoofdpérsoon kan hét publiék zich hét bésté 

identificeren, waardoor sterke vrees en medelijden kunnen ontstaan. In de praktijk zijn de 

personages bij Nil echter eerder zwart/wit: ze zijn of volledig deugdzaam of ze vertonen een 

overheersende slechte karaktertrek, zoals we in hoofdstuk zes zullen zien. 

De stijl van treurspelen hoort verheven te zijn, al moet daar in bepaalde situaties, zoals bij 

groot verdriet, van af worden geweken. Het is onwaarschijnlijk dat iemand met een hevige 

gevoelsuitbarsting eloquente redevoeringen afsteekt. De stijl van treurspelen is krachtiger, 

                                                             
976 Over de klucht en de ontwikkeling van dit genre zie Van Stipriaan, Leugens, 1996, 19-21, 38-58. 
977 Nil, Harmsén, ‘Onderwys’, 1989, 311 [XXVII]. 
978 Nil, Harmsén, ‘Onderwys’, 1989, 343 [XXVIII]. 
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omdat de behandelde zaken ernstig en verheven zijn. Daarom mogen er ook af en toe sententiën 

wordén gébruikt. Dé sériéuzé inhoud mag niét door komisché intérmézzo’s wordén 

onderbroken, zoals dat gebeurt in de minderemanstonelen, omdat dit indruist tegen de 

waarschijnlijkheid. Qua lengte telt een tragedie minder scènes dan een komedie, namelijk 

maximaal acht, tegenover maximaal twaalf in de komedie. De totale lengte verschilt bij deze 

twee genres echter niet, zodat we ervan kunnen uitgaan dat de scènes van een treurspel 

doorgaans langer moesten zijn dan die van een blijspel.979 Anders dan hun talloze stukken met 

variaties in metrum en soms ook in rijm, zijn Nils tragedies en het zinnespel veel uniformer. Ze 

bestaan alle uit alexandrijnen. Mannelijk en vrouwelijk rijm wisselen elkaar af en er wordt 

consequent paarrijm (AABB) gebruikt, geheel conform de gebruikelijke tragedievorm. Het 

gelijkmatige ritme van de alexandrijn en het regelmatige rijm werden kennelijk als verheven 

prosodie waargenomen die bij een hoog register hoorde. 

5.4.2.2 Zinnespel 

Tieranny van Eigenbaat (1679) is het enige zinnespel uit Nils beginperiode. In 1707 bracht het 

genootschap nog een vervolg uit onder de titel Ondergang van Eigenbaat, maar over het 

subgenre zinnespel vinden we in de genrebeschouwingen van Nil niets terug. Ook om die reden 

is dit genre een buitenbeentje in Nils toneelkunst. Alleen Vincent behandelde in hoofdstuk 16, bij 

dé namén van dé pérsonagés, héél kort hét ‘Spél van zinnén’, dat volgéns hém ovéréén moéten 

komén mét dé ‘bétéékénéndé éigénschap’ van hét pérsonagé.980 Zo moet een personage met de 

naam Deugd zich daadwerkelijk deugdzaam gedragen. Het karakter van de allegorische figuren 

mag dus niet in strijd zijn met hun naam. 

Tieranny van Eigenbaat is de vertaling van een Italiaanse politiek-morele tragedie die, zoals 

de titelpagina van het Italiaans stuk verraadt, als opera werd opgevoerd. Gezien de handeling – 

een machtsstrijd aan het hof van koning Verstand – de status van de personages en de stijl, hoort 

Nils vertaling zonder twijfel tot het ernstige toneel. Maar de muziek en dans die op sommige 

plaatsen in dit stuk voorkomen, laten zien dat het hier om een ander genre ging dan een 

tragedie. Nil gaf aan de Tieranny van Eigenbaat dan ook bewust de naam zinnespel. In een 

classicistisch gereguleerde tragedie waren allegorische zingende personages uit den boze, 

omdat ze niet rijmden met de waarschijnlijkheid. De namen van de personages, bijvoorbeeld 

Deugd en Verstand, zorgden direct voor een breuk in de realiteitsillusie, omdat ze niet in het 

echte leven voorkwamen. Hetzelfde gold voor de bijzondere kostuums bij de zinnespelen, die 

met allerlei symbolen naar de betekenis en eigenschappen van de personages verwezen.981 

Dergelijke realiteitsdoorbrekende procedés zorgden ervoor dat de onderliggende ideeën in een 

zinnespel onder de aandacht worden gebracht, meer dan dat dit doorgaans in tragedies, 

komedies of kluchten gebeurt. Het symbolische karakter is aan een allegorisch spel immers 

                                                             
979 Nil, Harmsén, ‘Onderwys’, 1989, 290 [XXIV]. 
980 Nil, Harmsén, ‘Onderwys’, 1989, 192 [XV]. 
981 Voor een analyse van de iconologische bronnen die ten grondslag liggen aan de kostuums bij Tieranny 
van Eigenbaat, zie: Nil, Holzhey, Van der Haven, Tieranny, 2008, 19-25, 74-76, 195-199. 
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inherent. Nils zinnespel is dan ook een politiek en moreel leerstuk dat staatkundige en ethische 

theorieën voor een brede laag van de bevolking toegankelijk maakte.982 

5.4.3 Het voor- en naspel 

Nil publiceerde in de beginjaren één voor- en naspel bij de komedie Gierige Geeraardt. De 

aanleiding voor dit in- en uitleidende toneelstukje was de opvoering van dit blijspel in de 

Schouwburg voor het Amsterdamse stadsbestuur inclusief de burgemeesters, op 28 maart 1679. 

Het voor- en naspel was net op tijd klaar, maar werd uiteindelijk niet opgevoerd. Het 

toneelbezoek van het stadsbestuur werd na de komedie Gierige Geeraardt uiteindelijk afgesloten 

met Nils klucht Wanhébbelyke liefde.983 De theaterregenten hadden het voor- en naspel niet 

goedgekeurd, zoals uit het voorwoord bij dit toneelstukje blijkt.984 Over de redenen waarom het 

stuk niet is opgevoerd staat niets vermeld. De afwijzing door het Schouwburgbestuur is 

enigszins bijzonder te noemen, dat meerdere Nil-leden in 1679 bestuursfuncties in het theater 

bekleedden. De regenten Meyer en Pels hadden het voor- en naspel op 24 maart tijdens een van 

de Nilbijeenkomsten zelf nog voorgelezen en hadden er kennelijk mee ingestemd het stuk aan de 

overige theaterregenten voor te leggen.985 De Schouwburghoofden die geen deel uitmaakten van 

het genootschap maakten vervolgens bezwaar tegen de opvoering. Waarschijnlijk werd dit in- 

en uitleidende stuk niet toegelaten vanwege de inhoud. Het genootschap had het stuk als 

verweer tegen zijn critici willen gebruiken. In het voorwoord plaatst Nil zijn stuk in de traditie 

van Joan Pluimers voorspel uit 1678, dat tijdens de officiële opening van de Schouwburg onder 

aanwezigheid van de burgemeesters werd opgevoerd. Pluimer had daarin het genootschap 

indirect maar herleidbaar bekritiseerd.986 Nils verweer tegen allerlei kritiek kon dan ook als 

directe repliek op Pluimers eerder voorspel worden gelezen. Inmiddels was Pluimer zelf ook 

regent van de Schouwburg, samen met Meyer en Pels, en geen van beide partijen zal in 1679 uit 

zijn geweest op een opleving van het oude conflict of op een nieuwe Schouwburgrel. 

Nils verweer tegen de kritiek op hun werk was evenals Pluimers voorspel in een allegorisch 

jasje gestoken. Nu de stukken van het genootschap op de Schouwburg werden gespeeld en er 

meerdere leden in het theaterbestuur zaten, veranderde kritiek op de Schouwburg tegelijkertijd 

in één aanval op hét génootschap. Nil zag daarin ‘kwaadspréékén dér néuswyzén’ én vérdédigdé 

zichzélf mét één vérwijzing naar dé groté bijval én dé hogé financiëlé opbréngstén ‘sédért dé 

hérvórming’ van dé Amstérdamse Schouwburg.987 

                                                             
982 Voor meer informatie over vooral de staatkundige implicaties zié Van dér Havén, Holzhéy, ‘Tiéranny’, 
2007. 
983 Rasch, Repertoire [ongepubl.]. 
984 Nil, Voor- én naspél, 1679, *3r. 
985 Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, [498]. 
986 Voor meer informatie over Pluimers voorspel zie § 3.1.3.3. 
987 Nil, Voor- én naspél, 1679, *3v. 
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Afb. 22 en 23  Eén van Romeyn de Hooghes ontwerpen voor de titelprent en het frontispice (1713) bij Nils Voor- en naspel  met de 

allegorische personages uit dit  in - en uitleidende toneelstuk.  Links -/rechtsboven is  Nils vignet nagebootst (SBH : 127 B 4).  
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Over voor- en naspelen wordt in Naauwkeurig onderwys niet direct getheoretiseerd. Toch 

vinden we er informatie over dit genre: in het laatste hoofdstuk beschrijft Meyer verschillende 

soortén prologén, té wétén dé ‘aanprijzéndé’ proloog, die de komedie of de toneeldichter roemt; 

dé ‘vérantwoordéndé’ proloog, dié kritiék van tégénstandérs paréért of loftuitingén waardéért 

én dé ‘voorstélléndé’ proloog, dié hét tonéélstuk inhoudélijk inléidt. Vérdér zijn ér prologén ‘mét 

konstwerken’, dié Nil hiér uitdrukkélijk als modévérschijnsél van dé éigén tijd typéért én dié 

gericht zijn aan hoge gasten tijdens een opvoering. Zij worden in die prologen uitdrukkelijk 

géprézén. Ook warén ér méngvormén; Méyér noémt zé ‘vérméngéndé’ prologén. Zij vertonen 

alle of in ieder geval meerdere kenmerken van de eerste vier prologen.988 

Voorts vergelijkt Meyer de aristotelische proloog met de proloog van komedieschrijvers 

Plautus en Terentius. De aristotelische proloog beslaat doorgaans het eerste deel van een 

tragedie en heeft tot doel het het publiek in te lichten over de voorgeschiedenis en de onderlinge 

relatie tussen de personages. De proloog is met andere woorden een onderdeel van het 

toneelstuk zelf. Plautus en Terentius schreven daarentegen prologen die qua handeling losstaan 

van de komedie die volgt. Hun prologen geven een toneelstuk een metadiscursief kader. Volgens 

Méyér warén dé prologén van Plautus doorgaans ‘voorstéllénd’, térwijl Téréntius zijn prologén 

vooral als verweermiddel tegen critici gebruikte en zijn komedies erin aanprees. De plaats van 

dé proloog kon variërén: soms stond hét inléidéndé stuk ‘voor hét gantsché spél, én somtyds 

kwam zy na één déél van’t spél’. Andérs dan bij dé aristotélisché proloog tradén hiér pérsonagés 

op die geen deel uitmaakten van de erop volgende toneelstukken. Vaak waren dat bijzondere 

figuren, zoals goden. De figuren richtten zich weleens rechtstreeks tot het publiek en voorzagen 

het van allerlei achtergrondinformatie en van het beoogde interpretatiekader.989 Zo’n proloog 

was met andere woorden een metatoneelstuk, dat de komedie inleidde en verklaarde. 

Nils voor- en naspel is een raamvertelling bij het blijspel Gierige Geeraardt en staat qua 

inhoud en personages geheel los van dit blijspel. Bijna alle personages zijn goddelijke wezens. De 

negen muzen, met name Melpomene en Thalia, krijgen van oppergod Jupiter de opdracht om 

samen met Mercurius een Schouwburgavond voor de Amsterdamse burgemeesters voor te 

bereiden. Van de partij is ook de allegorische figuur Nyd, die hier staat voor vijandschap of 

vijand, vergezeld door vier van haar niet minder vijandig gezinde kinderen en enkele 

‘ondéraardsché spokén’. Zij hébbén aanvankélijk géén goéd woord ovér voor dé Amstérdamsé 

Schouwburg en de stukken die er in 1678 in première waren gegaan. Deze waren bijna allemaal 

door Nil geschreven. Nyd en haar kinderen vinden de nieuwe toneelstukken droog en visueel 

onaantrekkelijk. Ook stoort het hen dat het vertaalde literatuur betreft en dat het genootschap 

zich zo naar de Franse mode richt, zoals blijkt uit de volgende tamelijk zelfironische passage: 

Uw’ spélén zyn zo droog: 
Zy spéélén niét mét al voor ’t oog. 
En waar’t nóch éigén’ stóf. Maar néén, gélyk hét dansén, 

                                                             
988 Nil, Harmsén, ‘Onderwys’, 1989, 439 [XXXIX]. Ovér dé proloog ‘mét kunstwérkén’ théorétiséért Méyér in 
hoofdstuk 38 [XXXVIII], 427. 
989 Nil, Harmsén, ‘Onderwys’, 1989, 437-438 [XXXIX]. 
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O Kunstgénootschap, acht gé al, ’t géén komt van dé Franschén. 
Hunn’ snóttebél is uw juweel.990 

Desalniettemin kiezen Mercurius en de muzen het door Nil geschreven blijspel Gierige Geeraardt 

uit voor het bezoek van de stedelijke overheidsbekleders. Reden hiervan is dat het nog maar 

korte tijd gespeeld wordt en toch al een groot succes blijkt te zijn. Overigens verdedigt niemand 

in de raamvertelling het genootschap; hooguit zegt Mercurius een keer dat de nieuwe stukken 

bij de kenners goed in de smaak vallen.991 Toch ontkracht dit metatoneelstukje direct alle 

verwijten van de critici, aangezien er veel spektakel in voorkomt en het niet teruggaat op een 

Franse bron. Pas in het naspel, met andere woorden nadat het blijspel Gierige Geeraardt is 

vertoond, worden het genootschap en de Schouwburg gerehabiliteerd: zelfs Nyd en haar 

kinderen moeten nu bekennen dat ze een uitermate geslaagd en goed gespeeld toneelstuk 

hebben gezien. 

Terwijl de goddelijke personages het toneel, dat de berg Parnassus verbeeldt, via een 

neerdalende wolk betreden en vliegend weer verlaten, komen Nyd, haar kinderen en de spoken 

op ‘uit dé Afgrond’ ‘vol vlam én damp’ én vérdwijnén zé ook wéér via dié wég.992 Naast dit 

vliegwerk was er nog meer spektakel bedacht: gezang in bijvoorbeeld de eerste scène van het 

voorspel en een kluchtig dansje tussen de tweede en de derde scène van het naspel, dat in een 

régiéaanwijzing als volgt is omschrévén: ‘Hiér komén 4, óf 6 Gékkén uitspringén, dié mét dé 

Pantalonnade, óf Kórte-Lange-Man, dé wélké van ondér uit hét Toonéél opkomt, danssén’.993 

Dit werkje is feitelijk een mengvorm tussen proloog en epiloog, in de traditie van de prologen 

van Plautus en Terentius. Op de inhoudelijke introductie van de komedie zelf na vinden we in dit 

toneelstukje alle kenmerken van de verschillende prologen terug. 994 Zo krijgen hoge gasten, in 

dit geval het stadsbestuur, in directe toespraken het nodige lof toegezwaaid. Verder verdedigt 

Nil zoals gezegd het eigen werk en prijst het met name zijn blijspel Gierige Geeraardt aan. 

5.4.4 Toneel met ‘konstwerken’ 

Nil staat vooral bekend om zijn pleidooi voor het gereguleerde toneel. Zoals het voor- en naspel 

doet vermoeden, betekent dit echter niet men een afkeer had van toneelstukken met zogenaamd 

kunst- en vliegwerk, zoals blijkt uit het extra lange hoofdstuk 38 in Naauwkeurig onderwys. 

Naast bijzondere gebeurtenissén én stérké hartstochtén kondén ook ‘konstwérkén’ één 

tonéélstuk luistér bijzéttén. Ondér ‘konstwérkén’ vérstond Méyér, dié dit hoofdstuk schrééf, 

muziek, dans en vooral het gebruik van toneelmachines.995 Volgens Nil mogen deze zaken in 

zowel komische als ernstige stukken voorkomen. De facto gaat het hier niet om een eigen genre, 

                                                             
990 Nil, ‘Voorspel’, 1679, 11. 
991 Nil, ‘Voorspel’, 1679, 14. 
992 Nil, ‘Voorspél’, 1679, 4, 7; Nil, ‘Naspel’, 1679, 5. 
993 Nil, ‘Naspel’, 1679, 4. 
994 Dat in het voorspel niet op de inhoud wordt ingegaan en dat het voor- en naspel andere personages 
heeft dan het blijspel hangt samen met de opvatting dat treur- en blijspelen uit vijf bedrijven moeten 
bestaan. Nil wilde namelijk voorkomen dat de proloog als extra bedrijf wordt gezien. Nil, Harmsen, 
‘Onderwys’, 1989, 427 [XXXVIII]. 
995 Nil, Harmsén, ‘Onderwys’, 1989, 421 [XXVVIII]. 
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maar om de vergroting van de (visuele) aantrekkelijkheid door middelen buiten de toneeltekst 

om. Nil heeft dit vooral in het voor- en naspel (machines en dans) en in het zinnespel Tieranny 

van Eigenbaat (muziek en dans) zelf toegepast, maar ook in bijvoorbeeld de komedie Spookend 

weeuwtje, waar de dronken knecht Flip in de vierde scène van het tweede bedrijf een lied zingt. 

Terwijl hij in dé éérsté druk uit 1670 op dé mélodié van ‘Grand ballét’ nog ovér actuéél politiéké 

théma’s zingt, zoals dé Twéédé Engélsé Oorlog (1665-1667) en de bedreiging door de Fransen, 

zingt hij in de tweede, verbeterde druk uit 1677 een heel ander, volledig apolitiek drinkliedje op 

dé mélodié van ‘Béuvons, chérs Amis, béuvons’.996 Deze wijziging hing natuurlijk samen met het 

verbod op onder andere actueel politiek toneel op de Schouwburg.997 Maar nu terug naar Nils 

opvattingén ovér tonéélstukkén mét ‘konstwérkén’. 

Het genootschap ziet geen reden waarom toneelstukken niet muzikaal of visueel opgeleukt 

zouden mogen worden. Immers, niet alleen de toneeldichters uit de klassieke oudheid deden dit, 

maar ook de Italianen en Fransen.998 Bélangrijk is wél dat ér ‘véélé, vérschéidéné, héérlijké én 

noch niet geziene konstwerkén’ vértoond wordén. Hét publiék gaat zich vérvélén als hét stééds 

dezelfde dingen te zien krijgt. Bovennatuurlijkheden als vliegende goden zijn op de bühne alleen 

toegestaan als ze zijn ingébéd in klassiéké mythologisché stof, ‘dé fabulén dér Oudén’.999 

Vanwege de grote bekendheid van de klassieke mythologische verhalen storen deze elementen 

de toeschouwer niet, ondanks hun onwaarschijnlijkheid of zelfs onmogelijkheid. De dichter 

hoort er wel goed op te letten dat het vliegwerk niet als doel op zich wordt gebruikt, maar dat hij 

het zo inzet dat het in dienst staat van de handeling of de ontknoping.1000 Om ongewenste 

reacties van het publiek te voorkomen, moeten dergelijke kunstwerken geloofwaardig op de 

planken kunnen worden gebracht. En ook voor de werkelijk onmogelijke bovennatuurlijkheden 

geldt dat ze een zekere innere logica moeten volgen om het publiek te behagen. 

Aantrekkelijk zijn de stukken met kunstwerken ook vanwege hun decors, die per bedrijf 

veranderen, aldus Meyer. Dat is hier – in tegenstelling tot de aan een strenge eenheid van plaats 

gehouden stukken – toegestaan. De eenheid van plaats wordt in deze toneelvorm veel vrijer 

opgévat, al mag zich ook hiér hét éné bédrijf niét ‘op dé Aardé, één andér in dé hél, én één andér 

wéér in dé Héémél’ afspélén.1001 Meyer adviseert verder dat de dichter die vliegwerk in zijn 

toneelstuk wil verwerken, verstand heeft van toneelmachines in het algemeen en van de 

toneelvloer waar ze vertoond worden in het bijzonder. Alleen dan kan hij zijn kunstwerken 

zodanig maken 

                                                             
996 Nil, Spookend weeuwtje, 1670, 23-25; Nil, Spookend weeuwtje, 1677, 23. 
997 Bovendien was het liedje inmiddels enigszins gedateerd. Zeven jaar na de eerste druk was bijvoorbeeld 
de dreiging door de Fransen veranderd in bittere realiteit door het uitbreken van de Franse Oorlog in 
1672. 
998 Nil, Harmsén, ‘Onderwys’, 1989, 422 [XXXVIII]. Ton Amir wees erop dat Meyer in dit hoofdstuk veel 
idééën van Hédélin d’Aubignac én Cornéillé hééft vérwérkt. Amir, ‘26 méi’, 1996, 263-264. 
999 Nil, Harmsén, ‘Onderwys’, 1989, 423 [XXXVIII]. 
1000 Nil, Harmsén, ‘Onderwys’, 1989, 425 [XXXVIII]. 
1001 Nil, Harmsén, ‘Onderwys’, 1989, 426 [XXXVIII]. 
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dat het wegschikken ofte gereedmaaken vande werktuigen, daar door zy te weege gebragt werden, 
niet al te lang een tyd wegh sleepe, op dat het verdriet van dien niet overweege, gelijk in myn Gulde 
Vlies gebeurt is, daar by na zo veel tyd doorloopt met de konstwerken tussen de Bedryven gereedt 
te maaken, als die inde Bedryven te vertoonen.1002 

Het genootschap blijkt wat betreft het gebruik van toneelmachines dus een veel liberalere 

houding te hebben gehad dan meestal wordt aangenomen. In de praktijk is het wel zo dat Nil er 

nauwelijks gebruik van heeft gemaakt. Toch wordt in dit hoofdstuk duidelijk dat men zich niet 

distantieerde van de barokke toneelstukken die Nil-leden voor de oprichting van het 

genootschap hadden geschreven. Zo haalt Meyer in dit hoofdstuk regelmatig de barokke 

tragedies Gulden Vlies en Didoos dood aan. 

5.5 Aanhoudend succes: drukken en opvoeringen 

Toen de stukken van Nil vanaf 1678 werden opgevoerd, na de heropening van de Schouwburg in 

Amsterdam, bleken er enkele kaskrakers tussen te zitten die gedurende het grootste deel van de 

achttiende eeuw opvallend populair bleven. Dat valt te herleiden uit de opvoeringsgeschiedenis 

van Nils werken en het aantal herdrukken. 

5.5.1 Drukken tussen 1669 en 1800 

Alle toneelstukken van Nil die tot 1680 voor het eerst waren verschenen werden minstens één 

keer herdrukt, zoals uit onderstaand overzicht blijkt.1003 Tabel 7 geeft een globale indruk van de 

herdrukken en het feit of die al dan niet zijn verbeterd (v) ten opzichte van de vorige druk. Er is 

hier geen rekening gehouden met variaties van drukken uit hetzelfde jaar, zodat het 

daadwerkelijke aantal uitgaven en drukken hoger is.1004 Het genootschap vermeldt telkens op de 

titelpagina om de hoeveelste druk het gaat en meestal ook of er in de nieuwe druk is ingegrepen. 

Uit het overzicht blijkt dat in 1715 de laatste verbeterde drukken verschenen, wat erop duidt dat 

het genootschap destijds – in welke samenstelling dan ook – nog moet hebben bestaan. 

                                                             
1002 Nil, Harmsén, ‘Onderwys’, 1989, 427 [XXXVIII]. 
1003 Dit overzicht is samengesteld uit Dongelmans, Documenten, 1986, Harmsen, Ceneton, 2014 en de STCN. 
1004 Zo zijn er van Nils Agrippa in totaal drie variaties van de tweede druk verschenen, waarvan twee 
zonder jaartal, die met een ander zetsel gedrukt zijn. Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, 320. Voor 
gedetailleerde boekhistorische informatie zie: Harmsen, Ceneton, 2014. Meer boekhistorisch onderzoek 
naar de werken van Nil zou veel nieuwe gegevens over de drukken en uitgaven kunnen opleveren. 
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Titel (Her)drukken voor 1800 

Agrippa 1669, 1678 v,1005 1714 v, 1734 

Gelyke tweelingen 1670, 1677,1006 1682 v, 1715v 

Spookend weeuwtje 1670, 1677 v, 1678, 1684, 1697, 1705, 1706, 1713 v, 1715 v, 17201007 

Orondates en Statira 1670, 1678 v,1008 1715 v, 1736 

Gierige Geeraardt 1671, 1679,1009 1681, 1713 v, 1727, 1750 

Andromaché 1678, 1715 v, 1723, 1744 

Vrijer in de kist 1678, 1704 v, 1739 

Wanhébbelyke liefde 1678, 1704 v, 1722, 1753, 1789 

Tieranny van Eigenbaat 1679, 1680, 1705 v, 1706 v, 1728, 1738 

Voor- en naspel 1679, 1713 [v]1010 

Bekeerde alchimist 1680, 1714v 

Fielebout 1680, 1711 v, 1712 v, 1716, 1752, 1789 

Tabel 7  Jaren van latere heruitgaven en herdrukken van Nils  vroege stukken.  

 

Wij weten niet hoe hoog de drukoplagen van de afzonderlijke drukken of uitgaven waren. Toch 

laat dit overzicht zien dat het blijspel Spookend weeuwtje met negen herdrukken of heruitgaven 

een uitschieter is. Qua hoeveelheid herpublicaties komt het in de buurt van Hoofts Warenar, die 

in een vergelijkbare periode tussen 1626 en 1689, dus 43 jaar na de eerste herdruk, elf 

herdrukken kende. Ook overtreft Nil qua hérdrukkén Brédéro’s Klucht van de Koe (1619), die 

tussen 1620 en 1678 acht keer opnieuw werd uitgegeven.1011 Eveneens populair waren de 

blijspelen Gierige Geerardt en Fielebout en het zinnespel Tieranny van Eigenbaat, met vijf 

herdrukken. Acht van de twaalf toneelstukken die in de beginjaren van het genootschap waren 

ontstaan, wérdén na 1730 nog hérdrukt, dus zo’n vijftig à zéstig jaar na hun ontstaan. Fielebout 

en de klucht Wanhébbelyke liefde werden in respectievelijk 1752 en 1753 en zelfs in 1789 nog 

herdrukt. En ook Gierige Geeraardt beleefde in 1750 een nieuwe publicatie. 

                                                             
1005 Op de tweede druk staat niet vermeld dat het om een verbeterde versie gaat. Uit de notulen laat zich 
dit echter wel afleiden. Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, [458], [461]-[462]. 
1006 De tweede druk van de komedie Gelyke tweelingen is aangepast aan de nieuwe spelling van Nil en 
verscheen onder de titel Gelyke twélingen, verder lijkt er niet in de toneeltekst te zijn ingegrepen. Nil, 
Dongelmans, Documenten, 1982, 345. 
1007 Volgens Dongelmans is de laatste druk van Spookend weeuwtje uit 1720 een roofdruk, de vierde van 
dit toneelstuk, na roofdrukken in 1677, 1678 en 1684. Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, 372, 374. 
Harmsen vermeldt echter dat de druk uit 1720 voorzien is van een privilege uit 1714. Harmsen, Ceneton, 
2014. 
1008 Op de tweede druk staat niet vermeld dat het om een verbeterde versie gaat. Uit de notulen laat zich 
dit echter wel afleiden. Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, [440]-[446]. 
1009 De tweede druk van de komedie Gelyke tweelingen is aangepast aan de nieuwe spelling van Nil en 
verscheen onder de titel Gelyke twélingen, verder lijkt er niet in de toneeltekst te zijn ingegrepen. Nil, 
Dongelmans, Documenten, 1982, 362. 
1010 Op de titelpagina van de druk uit 1713 staat dat het om de vierde verbeterde druk zou gaan. 
Waarschijnlijk is dit een fout (het voor- en naspel verscheen samen met de vierde druk van Gierige 
Geeraardt), een tweede of derde druk zijn namelijk niet bekend. 
1011 Harmsen, Ceneton, 2014. 
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De overgrote meerderheid van tweede drukken verscheen in een herziene, dat wil zeggen 

verbeterde versie. Het genootschap bleef de eigen werken bijschaven en vermeldde dat op de 

titelpagina of in het voorwoord. Achter die aankondigingen gingen soms drastische ingrepen in 

de toneeltekst schuil. Een voorbeeld is de klucht Bekeerde alchimist waar op de titelpagina van 

dé twéédé druk uit 1714 staat vérméld dat hét ‘nooit op déézé wyzé in ’t licht [is] gégéévén’. Hét 

voorwoord vérméldt héél algéméén dat hét stuk ‘véél siérlykér én waarschynlykér’ is gémaakt’ 

én ‘mét noodigé byvoégsélén’ is aangévuld.1012 Uit een vergelijkend overzicht – te vinden op 

Ceneton – blijkt dat grootschalig in de dialogen is ingegrepen.1013 Maar in dit geval mochten ook 

de aanpassingen van die late tweede druk niet baten. Er volgde namelijk geen nieuwe herdruk. 

Deze klucht lijkt aanzienlijk minder populair te zijn geweest dan de overige komische stukken 

van Nil, als we de hoeveelheid herdrukken als indicatie nemen van de populariteit van een stuk. 

Het genootschap vond het blijspel Gierige Geeraardt kennelijk zelf zo geslaagd dat er pas in de 

vierde druk, die in 1713 verscheen, ingrijpende verbeteringen werden doorgevoerd.1014 

In de vroege achttiende eeuw werden talrijke Nilstukken voorzien van titelplaten die een 

scène uit de handeling afbeelden.1015 De gravures zijn door verschillende kunstenaars 

ontworpen, getekend en gestoken, onder andere door Romeyn de Hooghe en Bernard Picart, de 

schoonzoon van Nil-lid Ysbrand Vincent.1016. In sommige gevallen zijn schetsen van onder 

andere De Hooghe overgeleverd.1017 

Opvallend is dat alle tegenvertalingen van Nil herdrukken kenden, maar dat de 

initiaalvertalingen van De Graeff, Blasius, Peys en Soolman niet opnieuw werden uitgegeven, 

terwijl hun overige stukken wel minstens één keer werden herdrukt.1018 Nils hervertalingen 

sloten kennelijk veel beter aan bij de smaak van het leespubliek, zodat er voor de eerste versies 

geen ruimte meer was op de markt. 

                                                             
1012 Zie het voorwoord in: Nil, Bekeerde alchimist, 1714. 
1013 Harmsen, Ceneton, 2014. Zié ook Lindhouts, ‘‘Al moét ik’’, 1990, 97-90. 
1014 Nil, Gierige Geeraardt, 1713. 
1015 Zie voor meer informatie Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, 319-388. 
1016 Voor Romeyn de Hooghe zie Van Nierop, e.a., Romeyn de Hooghe, 2008. Zie ook, § 1.4.3 en 2.1.1. Voor 
de gravures van Picart en de relatie met Vincent, zie: Léémans, ‘Bérnard Picart’s Dutch Connéctions’, 2010. 
1017 De ontwerpen voor de titelplaten zijn te vinden in een werkverzameling van diverse 
kunstgenootschappen, onder andere Nil, in de Bibliotheek Zuid-Kennemerland te Haarlem. Het tweede 
déél bévat zo’n veertig werken van Nil, voornamelijk toneelstukken, met daarbij diverse ontwerpen en 
titelplaten. Nil, Verzameld werk [s.a.], dl. 2. De reeks is waarschijnlijk afkomstig uit de verzameling van 
Adriaan van der Willigen (1766-1841). Jaspers, De blokboeken, 1987, 51-52. Gezien de veelvuldige 
ontwerpen, die in opdracht van het genootschap moeten zijn ontstaan, behoorde deze verzameling 
toneelstukken aan een Nil-lid, wellicht Le Clé of Vincent. (Met dank aan Ton Harmsen, die mij op dit 
bijzondere exemplaar heeft gewezen.) 
1018 Zoals De Graeff, Alcinea, 1671 met een herdruk in 1717; Peys, Scapyn, 1680 met herdrukken in 1681, 
1696, 1727 en 1732; Blasius, Edelmoedige vyanden, 1658 met herdrukken in 1659, 1662 en 1671 en 
Blasius, Lysander, 1661 met herdrukken in 1662, 1663 en 1703. 
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5.5.2 Opvoeringen tussen 1678 en 1772 

De opvoeringsgegevens die ik voor de jaren 1665 tot 1672 heb kunnen inzien, zijn 

onvolledig.1019 Toch blijkt uit de schaarse informatie dat de initiaalvertalingen daadwerkelijk 

werden opgevoerd. Zo staat op de titelpagina van de initiaalvertalingen dat ze op de 

Schouwburg werden gespeeld. De Graeffs tragedie Agrippa ging op 4 november 1669 in 

première.1020 Péys’ komédié Nacht-spookende joffer werd na de eerste opvoering op 14 juni 1670 

nog zes keer gespeeld tot 1671.1021 Blasius’ komedie Dubbel en enkkel werd op 2 oktober 1670 

voor het eerst gespeeld en is vervolgens nog één keer in augustus 1671 opgevoerd.1022 Zijn 

tragedie Oroondate en Statira kwam slechts vier dagen na zijn eerdere première op de bühne: op 

6 oktober 1670.1023 Zeven maanden later: op 13 juli werd zijn komedie Malle wedding 

voorgesteld aan het Amsterdamse Schouwburgpubliek.1024 Soolmans’ komédié Gedwongen 

doktor kwam op 11 juni 1671 voor het eerst op de planken.1025 Echte publiekstrekkers lijken er 

onder de initiaalvertalingen niet te zijn geweest. Na de heropening van de Schouwburg eind 

1677 werd niet één van de zes initiaalvertalingen opnieuw geprogrammeerd.1026 In plaats 

daarvan gingen alle concurrerende vertalingen binnen het tijdsbestek van ruim een jaar na de 

heropening in première (zie tabel 8).1027 Zij hebben de initiaalvertalingen dus van de 

                                                             
1019 De gegevens van Schouwburgrepertoire tussen 1665 en 1699 zijn pas volledig voor de periode vanaf 
de heropening in 1677. Rasch, Repertoire [ongepubl.]; De Haas, Repertoire, 2001; Van de Louw, Valeurs 
nationales [1979], dl. 3. 
1020 De volgende gegevens over de opvoeringen van de initiaalvertalingen gaan terug op Van de Louw, 
Valeurs nationales [1979], dl. 3. Zijn gegevens zijn echter onvolledig en enigszins verwarrend. Zo komt het 
aantal opvoeringen doorgaans niet overeen met het aantal opvoeringen dat door Oey-de Vita, Rasch en De 
Haas bijeen is gebracht. Zie noot 357 van deze studie. Wanneer de tegenvertalingen van Nil (bijna) 
dezelfde titel hebben als de initiaalvertalingen, maakt hij geen verschil tussen beide stukken, wat betreft 
de opvoeringen. Hij noemt dan alleen het totale aantal van opvoeringen. Zo is het ook niet duidelijk hoe 
vaak bijvoorbeeld De Graeffs Agrippa is opgevoerd. Van de Louw, Valeurs nationales [1979], 758. 
1021 Van de Louw, Valeurs nationales [1979], 759. 
1022 Van de Louw, Valeurs nationales [1979], 758; Rasch, Repertoire [ongepubl.]. 
1023 Van de Louw, Valeurs nationales [1979], 759. Van de Louw geeft niet aan hoe vaak dit stuk werd 
heropgevoerd. 
1024 Van de Louw, Valeurs nationales [1979], 761. Van de Louw geeft niet aan hoe vaak dit stuk werd 
heropgevoerd. 
1025 Rasch, Repertoire [ongepubl.]. 
1026 Wat betreft twee hervertalingen die tussen 1679 en 1682 verschenen, kan het volgende worden 
opgemerkt. De Molièrevertaling Gedwongen houwelyk van Peys die in 1680 in druk verscheen, is mogelijk 
de versie die op de Schouwburg werd opgevoerd. We weten althans dat een komedie onder die naam op 
25 juni 1680 in première ging. De tekstboeken verschenen namelijk meestal gelijktijdig met de 
opvoeringen. De vertaling van Nil verscheen in 1682 onder dezelfde titel (andere spelling). Géén van beide 
versies verscheen bij de Schouwburgdrukker. Aangézién ér tussén 1682 én 1699 géén ‘twéédé’ prémièré 
bij deze titel staat vermeld, lijkt het erop dat uitsluitend één van de twee versies is gespeeld. Ook bij Nils 
Ifigenia (1683) ontbréékt één ‘twéédé’ prémière na Dullaarts Ifigenie (1679) die op 12 oktober 1681 voor 
het eerst werd opgevoerd. Wellicht werd ook later uitsluitend Dullaarts versie gespeeld. Wat op de 
opvoering van de Dullaartvertaling zou kunnen wijzen, is het feit dat daar in de zeventiende eeuw nog 
twee herdrukken (1682 en 1697) van verschenen; de eerste herdruk van de Nilversie dateert van 1715, 
terwijl een Ifigenia daarvoor al regelmatig op de Schouwburg werd opgevoerd. 
1027 Er is in dit onderzoek niet gekeken naar de opbrengst van de vroege Nilstukken in vergelijking met 
andere stukken, omdat het succes van Nils vroege stukken overtuigend blijkt uit het grote aantal 
programmeringen. Aan de hand van de repertoria van Rudolf Rasch en Anna de Haas kunnen de 
opbrengsten wel worden achterhaald. Rasch, Repertoire [ongepubl.]; De Haas, Repertoire, 2001. 
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Amsterdamse bühne verdrongen. Dit laat zich ten dele verklaren door het feit dat drie Nil-leden 

vanaf 1678 deel uitmaakten van het Schouwburgbestuur. Maar ook nadat in de jaren tachtig 

geen Nil-lid die post meer bekleedde, bleven de stukken van het genootschap op het 

Amsterdamse toneel in zwang (zie tabel 8). 

Opvallend is dat de vroege stukken, op twee uitzonderingen na, jaarlijks werden gespeeld. De 

meeste opvoeringen beleefden de hervertaalde blijspelen Gierige Geeraardt en Fielebout. In de 

eerste twee decennia na de premières in respectievelijk 1679 en 1680 werd het eerste stuk 

maar liefst 74 keer opgevoerd en het tweede minstens 70 keer. Dat is vergelijkbaar met het 

successtuk Verduytste Cid (1641) van Johan van Heemskerck dat in eenzelfde tijdsbestek, 

namelijk van 1641 tot 1665, 79 keer werd gespeeld. Ook de tragedie Andromaché en de klucht 

Wanhébbelyke liefde hoorden met circa 55 opvoeringen vóór 1700 tot de publiekstrekkers. 

Meerdere vroege stukken van Nil overtreffen zelfs de 41 opvoeringen van de zeer populaire 

Warenar van Hooft tussen 1638 en 1665. 

De kluchtige komedie Gelyke tweelingen moet minder in de smaak zijn gevallen, al werd ook 

dit stuk in de zeventiende eeuw minstens 25 keer gespeeld, wat neerkomt op gemiddeld iets 

méér dan één opvoéring pér jaar. Dé ‘straatsché, én vaatsché’ [ongemanierde] taal kon bij ten 

minste een deel van de Schouwburggangers op weinig waardering rekenen.1028 Ook de 

burgemeesters uitten zich kritisch over dit stuk, nadat het op 27 december 1678 aan hen was 

vertoond, zoals Nil in zijn voor- en naspel beschrijft. Het genootschap ontkent niet dat er kritiek 

was geweest en dat die gerechtvaardigd was. Volgens hen was echter niet het stuk, maar de 

opvoering gebrékkig: ‘hét schortté aan ’t Spél niét, maar aan ’t spéélén’.1029 De opvoeringen van 

de komedie waren volgens Nil onvoldoende voorbereid en de omstandigheden waren niet 

optimaal: 

Dat [blijspel] kwam te haastig op; men moest 
Vérschéidén’ róllén om té léérén nóch verdeelen; 
Ook waarén’ér véél ziék, én hunné stém vérroést.1030 

Omdat de burgemeesters toen uitdrukkelijk om een komedie hadden gevraagd en er op dat 

ogenblik geen andere nieuwe komedie gereed was, werd besloten de opvoering ondanks de 

slechte voorbereiding door te zetten.1031 Dit verweer klopt overigens niet helemaal: een kleine 

vijf maanden voordat de komedie Gelyke tweelingen voor de burgemeesters was opgevoerd, was 

Nils blijspel Spookend weeuwtje in première gegaan. Waarom men dit stuk niet voor het 

stadsbestuur besloot te spelen, is niet bekend. 

                                                             
1028 Nil. ‘Voorspel’, 1679, 12. 
1029 Nil, ‘Voorspel’, 1679, 12. 
1030 Nil, ‘Voorspel’, 1679, 12. 
1031 Nil, ‘Voorspel’, 1679, 13. 
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Afb. 24 Schets van het decor en de personages bij Nils  komedie Gelyke tweelingen.  Het decor is  de zogenaamde ‘gemeene buurt’ ( SBH : 127 B 4).  

Voor dit decorstuk zie Hogendoorn,  Albach,  Van de Wardt, De Schouwburg ,  2012, 136-139.  
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Speciaal voor de burgemeesters werden overigens tussen december 1678 en december 1680 in 

totaal viér ‘Nilmiddagén’ géorganiséérd. Zo wérd ér jaarlijks op 27 décémbér voor hét 

stadsbestuur gespeeld. In 1678 kwamen zoals gezegd de komedie Gelyke tweelingen en als 

slotstuk de klucht Vrijer in de kist op dé plankén, in 1679 volgdé na Dirck Buyséro’s blijspél 

Amphitruo Nils kluchtige komedie Fielebout en in 1680 werden Nils tragedie Andromaché en de 

komedie Gedwongen huwelijk gespeeld.1032 Waarschijnlijk omdat de eerste opvoering voor het 

stadsbéstuur mét niéuwé stukkén niét zo’n succés was, wérd ér drié maandén latér, op 28 maart 

1679, nog eens voor de heren gespeeld. Deze keer stonden Gierige Geeraardt en de klucht 

Wanhébbelyke liefde op het programma. Aangezien het hier – op één uitzondering na – steeds om 

stukken van het genootschap ging en Nil juist in die jaren in het Schouwburgbestuur 

vertegenwoordigd was, diéndén dié ‘Nilmiddagén’ tér vérstérking van dé band tussén hét 

stadsbestuur, de Schouwburg en niet in de laatste  plaats het genootschap zelf. 

De klucht Bekeerde alchimist werd in de zeventiende eeuw slechts tien keer gespeeld en 

verdween na 1700 volledig van het toneel. De late en enige herdruk van dit stuk deed al 

vermoeden dat de klucht minder in de smaak viel bij het publiek. De populariteit op de bühne 

komt ook bij de overige stukken in grote lijnen overeen met het aantal herdrukken, zie 

bijvoorbeeld Gierige Geeraardt, Fielebout, Wanhébbelyke liefde en Andromaché. De tot 1720 

veelvuldig herdrukte komedie Spookend weeuwtje werd kennelijk meer gewaardeerd als 

léésdrama. In dé éérsté twéé décénnia wérd hét ‘sléchts’ 37 kéér op dé plankén gébracht. Gierige 

Geeraardt had in ongeveer dezelfde tijd twee keer zoveel opvoeringen. Een buitenbeentje is het 

zinnespel Tieranny van Eigenbaat. Het verscheen begin 1679 en hoorde tot de succesvolle 

stukken: vijf herdrukken tot 1738. Kennelijk was het eerst als leesdrama bedoeld, aangezien het 

een jaar voor de Schouwburgpremière al in druk verscheen. Toen het in 1680 toch op de bühne 

kwam, werd het er direct na de première weer van afgehaald, omdat het stuk anti-

stadhouderlijke ideeën zou bevatten.1033 Inmiddels circuleerden er namelijk zogenaamde 

‘sléutéls’ dié dé allégorisché handéling mét hét rampjaar én de moord op de gebroeders De Witt 

verbonden. Pas in de achttiende eeuw werd dit stuk opnieuw in de Amsterdamse Schouwburg 

opgevoerd, opvallend genoeg steeds dan wanneer het Amsterdamse stadsbestuur stemming 

wilde maken tegen de stadhouder. 

 

                                                             
1032 Rasch, Repertoire [ongepubl.]. Van der Haven noemt niet de opvoering uit 1680. Van der Haven, Achter 
de schermen, 2008, 253, zie ook 98-101. 
1033 Voor de opvoeringsgeschiedenis van dit zinnespel en de bijbehorende sleutels zie Van der Haven, 
Holzhéy, ‘Tiéranny’, 2007. 
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Jaar GT1034 An VidK OeS Ag SW WL GG F TvE BA 

PREMIÈRE 28/2/1678 16/5/1678 23/5/1678 13/6/1678 18/7/1678 8/8/1678 5/1/1679 14/2/1679 13/11/1679 8/1/1680 19/2/1680 

1678 6 4 7 5 4 3 7     

1679 1 2 5 3 3 3 3 12 5   

1680 1 of 21035 6 3 4 4 1 3 5 7 1 7 

1681 2 3 2 4 1 1 1 2 3   

1682 2 4 3 1 1 4 3 6 4   

1683  3 3 1 1 2 4 3 5  2 

1684 2 3 3 2 1 2 2 5 4   

1685 1 1 1 1 2 3 2 4 4   

1686 1 2 2 1 1 1 2 5 5   

1687  3    1 1 3 3   

1688  2  1 1 2 3 2 2   

1689 1 2 3 1 2 1 2 2 1   

1690  2 2 1 2 1 1 4 2   

1691  2    1 2 2 2   

1692 1 2 2 2 2 2 2 2 2   

1693  4  1  1 3 3 3   

1694 1 2 3 1 1 2 2 3 3   

1695 2 2 1 1 2 2 3 2 3   

1696 2 2 1 3 1 2 2 3 5  1 

                                                             
1034 GT = Gelyke tweelingen, An = Andromaché, VidK = Vrijer in de kist, OeS = Orondates en Statira, Ag = Agrippa, SW = Spookend weeuwtje, WL = Wanhébbelyke liefde, 
GG = Gierige Geeraardt, F = Fielebout, TvE = Tieranny van Eigenbaat, BA = Bekeerde alchimist. 
1035 In sommigé gévallén is niét hélémaal duidélijk wélké komédié of tragédié ér wérd opgévoérd. In zo’n géval zijn in hét jaarovérzicht alléén dé ‘zékéré’ gévallén 
vermeld. Het aantal uitvoeringen kan eventueel iets hoger liggen. De gegevens zijn afkomstig uit Rasch, Repertoire [ongepubl.]. 
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Jaar GT An VidK OeS Ag SW WL GG F TvE BA 

1697 1 2 2 2  1  2 2   

1698 1 2 1 2 1 1 4 2 2   

1699  2  1 1  2 2 3   

Totaal  

17e eeuw 

minstens 

25 

min. 57 min. 44 min. 35 31 37 min. 54 74 min. 70 1 10 

1700-

17721036 

min. 23  

(tot 1760) 

61 

(1767) 

67 

(1768) 

43 

(1766) 

34 

(1767) 

47 

(1763) 

60 

(1768) 

65 

(1768) 

64 

(1768) 

34 

(1745) 

2 

(1700) 

Totaal min. 481037 min. 118 min. 111 min. 78 65 84 min. 114 139 min. 134 35 12 

Tabel 8  Chronologisch overzicht met opvoeringsgegevens  van Nils  vroege toneelstukken. 

 

                                                             
1036 De Haas, Repertoire, 2001. 
1037 Zoals eerder beschreven is het aantal opvoeringen (tot 1735) dat Van de Louw in zijn studie vermeldt doorgaans correct. Zo is de komedie Gelijke tweelingen 
volgens hem slechts 35 opgevoerd terwijl het volgens Rasch, Repertoire [ongepubl.] en De Haas, Repertoire, 2001 minstens 43 opvoeringen moeten zijn geweest. 
Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor Andromaché (Van de Louw: 85 i.p.v. minstens 100 opvoeringen), Spookend weeuwtje (Van de Louw 75 i.p.v. 78) en Fielebout (Van 
de Louw: 103, i.p.v. 122). Van de Louw, Valeurs nationales, [1979], 759, 762, 770 


